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ÖNSÖZ
Değerli okurlar,
Yayınlarının önemli bir bölümünü akademik kitapların oluşturmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası nitelikte göstermiş olduğu faaliyetlerle oldukça prestij kazanmış Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları tarafından
çıkarılan bu kitap, sosyal ve beşeri bilimler alanlarına multidisipliner bir
yaklaşımla çeşitli konuları ele alan birbirinden kıymetli akademisyenlerin araştırmalarını kapsayan on dokuz bölümden oluşmaktadır.
Sosyal ve beşeri bilimler kapsamında sayısız araştırmacının akademik çalışmalarına ışık tutacak bu eseri paylaşmaktan duyduğumuz
gururla; gerek Yükseköğretim Kurumu kataloglarında, gerek kamu kütüphanelerinde, gerekse kişisel arşivlerde oldukça değerli bir yer bulacağı düşünülen kitabın ortaya koyulması sırasında büyük bir titizlikle
yapılan çalışmalarda emeği geçen değerli editörlerimize, yazarlarımıza,
hakemlerimize ve kitabımızı edinen siz sevgili okurlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Aralık 2019
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TÜRK VE RUS AVRASYA STRATEJİLERİNE
KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Avrasya tarihin ilk dönemlerinden beri birçok devlete ev sahipliği yapmış ve barındırdığı kültür uygarlıklarıyla özellikle günümüz medeniyetine çok önemli katkılarda bulunmuş olmakla birlikte kavramsal
açıdan karışıktır. Türkiye ve Rusya Avrasya coğrafyasında kültür, sanat
ve dil açısından etkileşimde bulunan iki köklü medeniyetin temsilcileridir. Bu makalede Avrasya jeopolitiğinde özellikle iki bölgesel ülke olan
Türkiye ve Rusya ilişkileri ve bu iki ülke açısından Avrasya Stratejileri
neo-liberalizm teorisi ve Neo-Avrasyacılık kuramı çerçevesinde analiz
edilmiştir.
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Avrasyacılık
Avrasyacılık 20. yy’ın başlarında Rus milli kimlik arayışı olarak
ortaya çıkmış ve dönemsel süreçte bir mekân felsefesine (jeopolitik)
dönüşmüştür. İçinde ahlak, din, iktisat, coğrafya, iklim, evren olgularını barındıran karmaşık bir kavramdır. Günümüz batı emperyalizmine karşı doğu halklarının anti-batıcı cephe inşasını öngörmektedir.
Bu cepheleşmenin anti-batı argümanları tam da batılı ve kapitalizmin
jargonu olmakla yeni bir “doğu medeniyet” inşasından ziyade, ilk aşamada batıya karşı koyma, bir ileriki aşamada batıyı geçme güdüsü taşımaktadır (Cihangir, 2019). Avrasya kelime olarak Avrupa ve Asya’nın
birleşiminden, diğer bir ifadeyle “avr” ile “Asya” sözcüklerinin birleşi6
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minden oluşmaktadır. Avrasya kavramı ilk olarak Prusyalı doğa bilimci
Alexander von Humboldt tarafından Kosmos adlı eserinde kullanılmış,
1900’lü yılların başında Mackinder’in geliştirdiği “Kalpgah Kuramı” ile
uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yer almaya başlamıştır (İşyar
2013). Viyanalı jeolog Eduard Suess, Avrasya kavramını milyonlarca yıl
önce var olan kıta parçasını adlandırmak için kullanmıştır (Şeşen, 2010).
Rusya’da ilk kez 1915 yılında Rus jeolog V. Semyonov Şanski tarafından
“Rus Avrasya’sı” olarak Volga’dan Yenisey’e, kuzeyde Sibirya Arktiğine, güneyde Türkistan’a kadar olan bölgeyi tanımlayacak şekilde kullanılmıştır İsmayılov, 2011).
20. yüzyılda demiryollarının gelişmesiyle birlikte, kara hakimiyeti
önem kazanmaya başladı ve deniz güçlerine karşı karasal bölgelere hakim olan güçler avantaj kazandı. Bu şartlar doğrultusunda Mackinder
kara hakimiyet teorisini ortaya koymuştur. Mackinder’in kara hakimiyet teorisinde Avrupa, Asya ve Afrika dünya adası, Volga ve Uralların arasındaki bölgede dünya adasının merkezi olarak kabul edilmiştir. Teoriye göre, Doğu Avrupa’ya hakim olan ülke, kalpgah olarak
da adlandırılan merkez bölgeye (yani Avrasya’ya) hakim olur, buraya
hakim olansa dünya adasının dolayısıyla dünyanın hakimiyetini elde
eder (İşcan, 2004). Mackinder daha sonra birkaç kez Avrasya bölgesinin
sınırlarını değiştirmiş, 1919 yılında Avrasya’nın sınırlarını Avrupa’dan
Moğolistan’a ve Karadeniz’den Baltık Denizi’ne kadar, 1943 yılında ise,
Romanya’dan Bering Boğazı’na kadar genişletmiştir (Yavuz, 2006).
Genel olarak Avrasya, Avrupa ve Asya kıtasını kapsayan bölge olarak kabul edildiğinde Avrupa’nın en batısı Portekiz’den Asya’nın en doğusu Bering Boğazı’na kadar olan coğrafi alan şeklinde ifade edilebilir.
Ancak Avrasya’nın coğrafi gerçekliğinin yanı sıra bir söylem olduğu da
unutulmamalıdır. Bu bağlamda Avrasya olarak adlandırılan coğrafya,
Batı tarafından kendi çıkarları doğrultusunda çeşitli şekilde tahayyül
edilmiştir. Dolayısıyla Batı’nın Avrasya algısı statik değil, değişken bir
yapıya sahiptir. Avrasya’da yaşayanlar da bölgeyi sosyo-kültürel bağlar
kapsamında tanımla yaparak ve yakın çevrelerini manevi olarak Avrasya’ya eklemleyerek, bölgenin coğrafi gerçekliliğin ötesine geçmişlerdir.
Avrasya’nın neresi olduğu ne ifade ettiğine ilişkin farklı fikirlerin
olması tanımlamayı yapanların sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri bakış
7
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açısına göre değişiklik göstermektedir. Siyasi Avrasya üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar “Avrasya neresidir” sorusuna verilen cevapların, sorunun yöneltildiği kimsenin milliyeti, tarihsel ve siyasal bakış
açısına bağlı olarak değişebileceğini dile getirmiştir (Yavuz, 2006).
Zbigniew Brzezinski, Avrasya’yı Portekiz’den Bering Boğazı, Letonya’dan Malezya’ya kadar uzanan alan olarak tanımlamış ve Avrasya’nın
Amerika’nın hegemonyasını tehdit edebilecek, tek başına hiçbir gücün
yönetemeyeceği bölge olduğunu belirtmiştir. (Öztürk, 2013). Brzezinski, Avrasya’nın yerkürenin en büyük kıtası olduğunu, Avrasya’ya hükmeden bir gücün dünyanın en ileri gelen üç bölgesinden ikisini kontrol edeceğini, Avrasya’nın yer altı kaynakları bakımından dünyanın en
zengin bölgesi ve dünyadaki bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçüne
sahip olduğunu dile getirmesi Avrasya’nın önemini ortaya koymaktadır
(Brzezinski, 2005).
Avrasya, tarihsel süreç içerisinde birçok toplumun hakimiyet kurmak için mücadele ettiği ve özellikle döneminin güçlü devletlerinin
elde etmeye çalıştığı coğrafi bölge olmuştur. Avrasya’ya atfedilen önem
Amerika’nın süper güç olmasının önüne geçebilecek potansiyele sahip
bir bölge olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Avrasya’ya hakim olanın dünyaya hakim olabileceği tezi bu bölgenin önemini hem ABD hem
diğer devletler için bir kez daha artırmaktadır (Öztürk, 2013). Ancak Avrasya olarak adlandırılan bölgenin geniş bir coğrafyayı kapsaması, belli
sınırlarının bulunmaması Amerika’nın buradaki kontrolünü ve etkinliğini azaltmaktadır.
Günümüzde Avrasya’nın jeopolitik önemi giderek artmaktadır. Avrasya’nın batı kısmını oluşturan Avrupa dünya siyasetinde ve ekonomisinde hala merkez konumdayken, doğu kısmı oluşturan Asya ekonomik
ve siyasal açıdan büyüme göstermektedir. Özellikle Avrasya’nın doğusunda devam etmekte olan gelişme ve kalkınma Avrasya’nın gelecekte
de önemli bir konuma sahip olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden bölgesel veyahut küresel devletler Avrasya’ya ilişkin uzun vadeli politikalar
oluşturmaktadır (Özder, 2013).
Özetlemek gerekirse, Avrasya farklı unsurlar ön plana çıkarılarak
tanımlamaları yapılan, coğrafi gerçekliğinin yanında söylem olarak da
8
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inşa edilmiş bir alandır. Bu bağlamda Avrasya’nın neresi olduğuna ilişkin yapılan tanımlamalar farklılık göstermektedir. Coğrafi olarak kapladığı alanın geniş olması, ekonomisinin giderek güçlenmesi ve enerji kaynakları bakımından zengin olması Avrasya’nın tüm devletler nezdinde
önemini korumaktadır. Farklı etnik kökenlere ve dinlere ev sahipliği
yapması Avrasya’nın kültürel zenginliğini de gözler önüne sermektedir.
Klasik Avrasyacılık
1920’li yıllarda, Batı karşıtlığını temel alan Avrasyacı akım, Avrupa’nın çeşitli kentlerinde bulunan Rus düşünürleri tarafından ortaya
çıkarılmıştır. 1990 sonrasında, Avrasyacı akımın dönüşüme uğrayarak
yeniden gündeme gelmesinden dolayı Avrasyacılığın ilk evresi “klasik
dönem” olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda bu bölümde öncelikle
Avrasyacı akımın doğuşu ele alınacak, daha sonra klasik Avrasyacıların
mekan tasavvuru, tarih anlayışı, benimsedikleri devlet ve ekonomik sistemine ve dine dair görüşlerine değinilecektir. Klasik Avrasyacılar arasında farklı görüşlerin bulundukları göz önünde bulundurularak, Avrasyacılar arasında çoğunlukla kabul görmüş görüşlere yer verilmeye
çalışmıştır.
Avrasyacı Hareketin Doğuşu
I. Dünya Savaşı ve 1917 yılındaki devrimler ve ardından yaşanan iç
savaş dönemi, Rus düşünürleri tarafından bunalım dönemi olarak tasvir
edilmiş ve içinde bulunulan durumundan kurtulmak için değişik düşünce sistemleri oluşturulmuştur. Rus kimliği, Rusya’nın neresi olduğu
ve Avrupa ile ilişkilerin nasıl olması gerektiği gibi sorular etrafında yoğunlaşan tartışmanın tarafları Batıcılar ve Slavofiller Petro Dönemi’nde
gerçekleştirilen reformları farklı şekilde değerlendirmişlerdir. Batıcılar
Avrupalılaşmayı isterken, Slav milliyetçileri Ortodoks inancına dayalı
özgün bir kültürün oluşturulmasını savunmuşlardır (Erdem, 2011). Avrasyacılar, diğer iki akımın yanında üçüncü bir akım olarak kendilerine
özgü bir üslup ve dil eşliğinde yeni bir fikriyat ortaya koymuştur.
Avrasyacılık, Ekim Devrimi’nin ardından 1920 yılında Sofya’da Batı
karşıtlığı üzerine kurulmuş bir harekettir. Hareketin kurucusu olarak
9
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dilbilimci Prens Nikolay Trubetskoy kabul edilmektedir ancak hareket
faaliyet göstermeye başladıktan bir süre sonra Trubetskoy liderliğini
kaybetmiş ve ekonomist Peter Savitsky ön plana çıkmaya başlamıştır
(Ishboldin, 2006). Hareketin diğer önemli şahsiyetleri; Roman O. Yakobson, Peter Suvçinsky, George V. Vernadsky, Erjen Hara-Davan, N.
Alekseyev, V. N. İyin, L. P. Karsavin, Konstantin A. Çkeidze ve Georgi
V. Florovsky’dir (İsmayılov, 2011). 1921 yılında yayınlanan “Doğu’ya
Dönüş” eseri klasik Avrasyacılığının manifestosu niteliğindedir. Hareket Sofya’dan sonra ilk olarak Prag ve Paris, ardından Berlin, Belgrat,
Brüksel’de faaliyet göstermiştir. Bu şehirlerde Avrasyacı yayınları basacak yayınevlerinin açılması, Avrasyacıların içine kapanık, sınırlı alan
içerisinde faaliyet göstermenin ötesinde daha geniş alanda fikirlerini
yaymaya çalıştıklarını göstermektedir (Korkmaz, 2005).
1927 yılında Trubetskoy, Sovyetler Birliği’nde yaşayan halkların tamamının özel bir multi-etnik ulus ve özel bir ulusçuluğa sahip olduğunu dile getirmiş ve bu ulusa “Avrasyalı”, onun ülkesine “Avrasya”
ve onun ulusçuluğuna “Avrasyacılık” diyerek Klasik Avrasyacılığın tanımlamasını yapmıştır (İşyar, 2013). Bu tanımlamadan da anlaşılacağı
üzere Avrasyacı ulusçuluğun temeli coğrafi unsurlara dayanmaktadır.
Avrasyacılar, savundukları Rusya’nın (eski Çarlık Rusyası) kendine
özgü bir dünya ve medeniyet olduğu tezini tarihi, coğrafi, etno-kültürel,
dilsel ve felsefi görüşlerle desteklemek için çaba sarf etmişlerdir. Avrasyacıların belli bir kategori içerisinde değerlendirilememesi, onları dönemin diğer akımlarından ayırmaktadır. Avrasyacıların solcu, sağcı olarak
sınıflandırılması mümkün gözükmemektedir, çünkü sola yakın olduğunun ileri sürülmesi durumunda hareketin manevi unsurlara verdiği
önemin, dinsel öğelere yaptığı vurguların gözardı edilmesi gerekmekte,
sağa yakın olduğu kabul edildiğinde de devlete toplum hayatında ve
ekonomide biçilen başat rolün yok sayılması gerekmektedir (İmanov,
2008).
Neo Avrasyacılık Kuramı ve Türk-Rus Avrasya Stratejileri
Her şeyden önce Rus coğrafyası içinde elli beş milyon kadar, Müslüman barındıran bir ülke konumundadır. Bugün bütün bu Müslümanla10
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rın yaşadığı coğrafyada Bağımsız Devletler Topluluğu şemsiyesi altında
Rusya Federasyonu sadece bir ülkedir. Rusya Federasyonu bugün eski
SSCB Rusya’sının bir devamı niteliğinde olmasa da liberal politikalara geçiş noktasında özellikle Glasnost/Perestroyka gibi Gorbaçov’un
yaptığı açılımlarla birlikte Atlantikçilik (Batıcılık) akımıyla başlayıp
Neo-Avrasyacılığa hızlı geçişte birlikte etkin bir konuma gelmiştir. Bugün toplumda Rusya denilince sanki bütün BDT’nin Rusya olduğu şeklinde yanlış anlaşılmalar hasıldır. Aslında Bağımsız Devletler Topluluğu
üyesi olan ülkelerden sadece bir tanesi Rusya Federasyonu’dur. Devlet
Başkanı Vladimir Putin hatta Putin Rusya’sı denilecek kadar karizmatik
ve stratejik bir lider konumundadır. Vladimir Putin bu kimliğiyle birlikte Rusya’da hâkim oldu. Putin ile özdeşleşen Neo-(Yeni) Avrasyacılık’ta
klasik Avrasyacılığın tersine, gerekirse pragmatik doğrultuda Batıyla
entegre edilebilecek Avrasya coğrafyası önemlidir. Klasik Avrasyacılıktaki Batıya karşı Rusya’yı Rus medeniyetini öne sürme; Batıdan gelen her şeyin tehlikeli addedilmesi gibi inanışlar Putin’le birlikte değişti
(Casin ve Derman, 2016). Bu süreçte en önemli rol oynayan kişi olarak
özellikle Dugin’i görüyoruz (Dugin, 2004). Alexandre Dugin Neo Avrasyacılığın son temsilcisi ve Putin’in danışmanlarındandır. Burada yakın çevre kavramı da önem kazanmıştır yani özellikle Rusya’nın yakın
çevresi ve bu yakın çevre içinde büyük bir Müslüman ve Türk topluluğu
olduğu, Azerbaycan, Kafkasya, Türkistan tanımladığımız; Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan bunlar çok çok önemli unsurlar
olarak devreye girmektedir.
Türk-Rus ilişkileri çoğu savaşlarla geçmiş çok uzun yıllara dayanmaktadır. Çarlık Rusya’sını özellikle Sovyet Rusya’sına dönüştüren
Bolşevik ihtilali sonrası Türk-Rus ilişkileri de tamamen değişti. Bu çerçevede. Bu özellikle Sovyet Rusya’nın genişlemesi ve uyguladığı politikalarla buradaki Türk halkları üzerine birtakım üstünlükler kurmaya ve
baskılar uygulamaya başlamışlardır. Uzun bir süre, Sovyetler Birliği’nde uygulanan ateizm politikası ve kültür asimilasyonu, dil asimilasyonu
Müslüman-Türk halkı rahatsız etmiştir. Bu asimilasyona ve yozlaşmaya
karşı mücadelede Gaspıralı İsmail Bey’in (İsmail Gasprinski, mirzalardan) önemli bir sloganı vardır; “Dilde, fikirde, işde birlik!” İşte bu doğrultuda Müslümanları Müslüman kimliğiyle örgütleyen bir kuruluş ancak
11
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1905lerden sonra hayata geçirildi. Rus-Japon savaşında Rusya’nınki
yenilgisi ile halkta oluşan tepkilerin önüne geçmek için Müslümanlara
verilen birtakım haklar ile kongreler düzenlendi (Derman, 2008). Dumalarda parlamenter olarak Müslüman vekilleri de görmekteyiz tabii
bu çok önemli bir değişim ama diyeceksiniz ki Avrasya kavramıyla
bunu nasıl bağdaştırırız? Avrasya kavramı ile yakın çevre olan Türk
ve Müslüman kesim önem kazandı. Rusya açısından şu anda bunlar
çok önemli. Neden? Eskiden batı tehditti şimdi onlar daha çok Amerika’yı algılıyorlar, Yahudiyi algılıyorlar. Yahudileri bir tehdit Amerika’yı doğrudan bir tehdit olarak algılamaktadırlar. Klasik Avrasyacılar
ise Roma-Germen tehlikesi olarak bakmaktadırlar. Bu anlamda farklılıklar var. Ne fark var derseniz? Neo gelince, tabi ki bir yenilik katıyor
ama, Neo Avrasyacılık bugün Rusya’nın Türkiye ile iş birliğiyle Şangay
İşbirliği Örgütünde Kazakistan ile işte sayın Nursultan Nazarbayev ile
işbirliğinde olsun Avrasya işbirliği projesinde ortaya atılmasından olsun çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Avrasya kavramını
ilk dile getiren Mackinder gibi işte her ne kadar iki kıta bağlamında coğrafî olarak görse de daha sonra Mackinder’in tanımı biraz değişmiş ve
küresel dünyada artık tanımların coğrafî olarak değil daha çok jeopolitik ve siyasî etkene göre değiştiğini göstermiştir. Türkiye Avrasyacılığı
daha yeni yeni kabullendi. 2002 Aralık Kopenhag Zirvesi’nin arifesinde
AB’ye alternatif bir model olarak Avrasya’nın güçlü bölgesel devletleri
olan Rusya, İran ve Türkiye arasındaki bir stratejik ittifaktan bahsetmesi, Türk kamu oyunun dikkatini Avrasyacılığa çevirmiştir. Sanki batıya
hatta AB’ye karşı bir alternatif olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle
son dönemde ABD ve AB ile gerginleşen ilişkilerde İran, Rusya stratejik
ittifaklarından söz edildiğinde Avrasyacılık kavramı gündeme oturmaya başladı. 1990’lardan sonra özellikle, Soğuk Savaş döneminin bitmesi
Rusya’nın yeniden canlanması eski imparatorluk günlerine dönmesi ve
Avrasyacılık özlemi belki de bu eski imparatorluk günlerine gelmenin
bir çıktısı olarak sayabiliriz. Tabii jeopolitik ve siyaset kendine göre bunlar değişiklik addederler ama uzun bir süre Türkler ve Ruslar birbiriyle
savaşmıştır. Fakat şu an ki son döneme gelecek olursak şu son dönemde
bütün bunlar bence Neo Avrasyacılığın önemli çıktıları olarak düşünüyorum.
12
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Özellikle Türk Avrasyacılığı açısından Nazarbayev’in projesi ve ortaya artığı model Neo Avrasyacılığı yani klasik Avrasyacılık anlayışındaki Rusya’nın ön plana çıkıp Slavların önde olduğu bir çerçeve yerine
Türklerin önde olduğu bir çerçeve ortaya koymuştur. Bu anlamda Nazarbayev benim çok saygı duyduğum bir liderdir. Nazarbaev Avrasyacılığını var olan diğer türlerinden ayırt eden en önemli özelliği imparatorluk kavramına yer vermemesi oluşturmaktadır. 1994 yılında Moskova
Üniversitesi’nde yaptığı konuşmasında, bağımsızlığını henüz kazanmış
Kazakistan’ın Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbaev, “Avrasya Birliği”
projesini gündeme getirmiştir. Bu proje, jeopolitik tonundan ziyade jeoekonomik tonunun ağır bastığı, idealizmin yerine büyük ölçüde realizmin geçtiği somut bir projedir. Alternatifsiz olarak gösterilen Avrasya
Birliği projesi Avrupa Birliği entegrasyon aşamalarını dikkate alarak geliştirilen bir ekonomik- siyasal entegrasyon modelidir. Avrasyacı modelde aşamalı bir entegrasyon öngörülmektedir. Gümrük Birliği, açısından,
bütün temel ve güçlü medeniyet hatlarının keşişme noktasındaki jeopolitik konumu ile Kazak halkı oluşturmaktadır.” (Dugin, 2004). şeklindeki tanımlamada diğer Avrasyacı yaklaşımların jeopolitik vurgusu açıkça
görülmektedir. Bu modelin, Avrasyacılığın Kazakistan ve Orta Asya’ya
adaptasyonu dışında ulus merkeziyetçi bir içerikten yoksun olması, bir
yandan Kazakistan’daki muhalif çevrelerin, Nazarbayev’in ekonomik
sorunlarını bu yolla çözmek, Sovyetler Birliğine dönmek ve bu şekilde
otoriter iktidarının sürekliliğini güvence altına alma amaçlı bir girişim
olarak tepkilerini çekmekte, diğer yandan Rusya ile işbirliği yaparak
Orta Asya’da liderliği elinde bulunduran Özbekistan’ın yerine geçmek
ve siyasal prestijini yükseltmek olarak algılanan Kazak Avrasyacılık çizgisi Orta Asya’daki Rusya karşıtlığını beslemektedir. Putin iktidarı yıllarında Rus dış politikasının birincil önceliğin Bağımsız Devletler Topluluğu’na kayması ile birlikte, “Rusya’nın bölgeye yeniden angaje olması,
bölgesel liderliği kazanmak amaçlı Kazakistan ile Özbekistan arasındaki
rekabeti şiddetlendirmiştir.” (Cumming, 2001). Özbek Devlet Başkanı
İslam Kerimov’un daha 90’lı yılların ortalarında Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbaev’in önerdiği “Avrasya Birliği” projesine yaklaşımında,
üyeler arasında egemen eşitlik ilkesi temelinde çıkar ortaklığına dayanması gereğinin altı çizilmekteydi (Cumming, 2001). Özetle Nazarbayev
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Avrasya birliği platformunu öne atan ve ister BDT’deki Türk Dünyası
olsun ister Türkiye’deki Müslüman kesimler olsun Avrasya Birliği konusundaki öne çıkan yegane isimdir. Onu Türkiye ile Rusya arasındaki
en keskin viraj olan 2015 uçak krizinden sonra Türkiye Rusya ilişkisini
düzelten önemli bir lider olarak da biliyoruz.
Rusya’sız bir Avrasya Birliğini bir “ütopya” olarak değerlendiren
Kerimov’un, Komsomolska Pravda gazetesinde, 12 Şubat 1993 yılında yayınlanan mülakattan yapılan alıntı, bu açıdan ilginçtir.” (Pravda, 1993).
Avrasya Birliği, her şeyden önce çıkar ortaklığı üzerinde kurulmalıdır.
Ayrı kutuplardaki devletleri sadece bir araya getirmek popülizmdir. İnisiyatif daha ileriye gitmez.” (Musaoğlu, a.g.e). Aslında ütopik olarak
istenilenin tersini anlatsa da reelpoltik de Rusya’sız bir Avrasya ve Türk
Dünyası-Birliği de çok uzaktır.
1990’lı yıllardan sonra özellikle Türkiye’de, sınırlı da olsa çok fazla
bilinen bir kavram değildir ve entelektüel siyasal çevrelerde bir düşünce akımı olarak Avrasyacılığa ilgi gösterilmiştir. 2000’li yıllardan sonra Türk dış politikası stratejilerinde Avrupa Birliği’ne alternatif olarak
tartışılmaya başlandı. Hatta mesele öyle bir boyuta geldi ki; Şangay İşbirliği Örgütü NATO’ya alternatif olabilir mi? AB’ye alternatif olabilir
mi? Avrasyacılık nasıldır? İşte hep bununla ilgili bir takım bilinmese de
aslında bunlar ortaya çıktı. Tabii Avrasya’nın karmaşıklığı aslında tanımında değil algılanmasındaki farklılıklardandır. Çünkü Avrasya kimilerine göre yani doğululara ve batılılara göre farklı algılanmaktadır.
İlk olarak Bolşevik ihtilalinden kaçan göçmenler tarafından (Paris, Prag,
Berlin’deki göçmen Rus entelektüelleri) geliştirilen bir kavram olmakla
beraber özünde yeniden Rusya’ya dönüp bunu Rusya’da tekrar canlandırmaktır. Nitekim Avrasya unsurları Sovyetler içinde yerini buldu ve
Sovyetler de Avrasyacılığı kullandı. Atlantik karşıtlığı buna sebep olarak gösterebiliriz.
Atlantikçilik ise tamamen Gorbaçov döneminde gelişen batı ile
olan liberal-kapitalist sisteme entegre olup Rusya’nın tamamen batı ile
işbirliğine yönelik ama kavramsal olarak teorik çerçevesi bulunmayan
boş bir kavramdı. Atlantikçilik dönüşerek Avrasyacılıkta yerini buldu.
“Yakın çevre /near abroad” doktriniyle tam olarak bütünleşti ve bugün
Neo Avrasyacılık olarak gerçekten Türk-Rus ilişkileri açısından ve diğer
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Müslüman coğrafyası açısından da etkileşim yapılacak önemli bir kavramdır.
Kazakistan öncülüğünde ve özellikle Nazarbayev liderliğinde geliştirilen “Avrasya Birliği” platformu çerçevesinde Türk Avrasyacılığı türevi aslında Avrasya Ekonomik Topluluğu, Ortak Güvenlik Antlaşması
Örgütü, Tek Ekonomik Alan ve Avrasya Birliği aşamalı entegrasyonun
kurumsal yapı taşlarını oluşturacaktır. Amaç, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, “barış, güvenlik, ekonomik refah, manevi ve kültürel entegrasyon”dur (Dugin, 2004). AB modeline uygun “bölgesel küreselleşme”
versiyonu olarak tasarlanan “Avrasya Birliği”nin AB’den farklı kılan
en belirgin özelliği, entegrasyonun nihai aşaması olan siyasal entegrasyonda kullanılan jeopolitik kavramlaştırmadır. Bu bağlamda Jeopolitik
uluslararası aktör olarak Avrasyacı terminolojisinde kullanılan “büyük
alan”ların entegrasyonu söz konusu olacaktır. Aslında farklı kavramların kullanılması, siyasal entegrasyonun özünde bir değişiklik ortaya
çıkarmamaktadır. Kazak versiyonu Avrasyacılık anlayışında “Avrasyacılık, içerik açısından zengin, somut anlamlarla donatılmış bir felsefe, bir
strateji, jeopolitik bir platform, yaşayan bir fikir” (Dugin, 2004). olarak
tanımlanmaktadır. Ancak, somut bir strateji ürünü olarak öne sürdüğü “Avrasya Birliği” projesi, farklı bir coğrafyanın özelliklerini, doğal
olarak içselleştirmesi dışında, var olan ekonomik entegrasyon modellerinden tamamen farklı bir model oluşturmaktan uzaktır. Siyasal ve
jeopolitik sistemlerin temelinde, tarihsel kaderi, kültürü, zaman ve mekan içindeki yeri, Doğu ve Batı geleneği, Ortodoksluk ve İslam, Türk
ve Hint-Avrupa etnosları söylem biçiminde başlayan Özbek muhalefeti,
BDT’den kopan devletlerin oluşturdukları ve Rusya tarafından BDT’ye
en önemli rakip olarak görülen GUUAM üyeliği ile somut bir biçim almıştır (Musaoğlu, a.g.e).
Avrasyacılar Leontine ve Danilevski’nin bazı tezlerini alarak batı
medeniyetine özdeşleştirme tezini reddettiler. Buna göre Rusya Avrasya’nın coğrafî çekirdeğini oluşturmuştur. Avrasya denilince aklımıza
Rusya gelmektedir. Ruslar da zaten bunu kendilerini belirleyici bir jeopolitik bir alan olarak aktarmaktadırlar. Coğrafî olarak da çok önemli.
Özünde realist teori alt dalında jeopolitik kuram doğrultusunda bir teori
olan Avrasyacılığın Gumilev, en önemli temsilcilerindendir. Ona göre
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etnisitenin yani halkların sosyal bir olgu olmaktan çok biyolojik temelli olduğunu savunmuş bulunuyor. Bu ilk tartıştığımız yani bio-politik
kavramında geçenle benzerlik gösterdiğini düşünüyorum bu çok enteresan bir şey. Gumilev’e göre coğrafî alanda belli bir sürede yaşayan
topluluklar tıpkı hayvanlarda olduğu gibi yaşadıkları habitatla özdeşleşirler. Yani o çevre onlar için çok önemlidir ve toplulukların bu topraklardan kopması gerek kendilerine gerekse bölgeye zarar verir. Bu şekilde düşünüyor ve buna göre de ekonomik açıdan toplumların ekonomik
kaynaklarının ve bunları kullanma biçimlerinin bir moral kodları vardır.
Moral kodlarıyla birleşik stereotipik davranışlar savunurlar. Buna göre
yeni Avrasyacılıkta özellikle yeni Avrasyacılığın gelişmesinde doğrudan Gumilev yer almıyor ama onu Avrasyacılığın son temsilcisi olarak
kabul edebiliriz. Tabii Trubestkoy, Gumilev, Danilevski gibi Avrasyacılar aşama aşama kendi içlerinde ayrılıyorlar Avrasyacılar arasında ılımlı, muhafazakar, revizyonist gibi bir takım farklı kavramlar olduğu gibi
daha aşırıları da bulunmaktadır.
Mackinder Kalpgah/Heart Land- Kara Hakimiyeti yeryüzünü temel olarak tek büyük bir kara kütlesi üzerinden tanımlamıştır. “Dünya
Adası” (World Island) olarak adlandırdığı bu kara kütlesinin merkezine dönük olarak ise ayrıca “kalpgâh” diye adlandırdığı bölgesel terimi
kullanmaktadır. Mackinder’in tarif ettiği bölge, diğer jeopolitikçiler tarafından Mihver Bölge (Pivot Area) olarak da tanımlanmıştır. Bu teoride Avrasya’ya hakim olan dünyanın merkezine zenginliğe hakim olur,
Dünyanın merkezine hakim olan dünyayı yönetirse zenginliğe ulaşır.
Avrasya da bu şekilde önemli bir bölge onun için de tarih boyunca Avrasya’da mücadeleler başlamış birçoğu politikaların özellikle batı kaynaklı teorilerin, politikaların altında kıt’a hakimiyeti kara hakimiyeti
vesaire işte hepsinin kökeninde Avrasyacılık vardır. Avrasyacılara göre
‘Doğuya dönüşünde Asya’da Ortodoks’un kabile adamı ya da parya
ile organik kardeşliğinde Rusya gerçekten Ortodoks-Müslüman, Ortodoks-Budist bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Trubetskoy Rus Tarihine
batıdan değil doğudan bakmak, adlı eserinde Avrasya tipi şöyledir; “Avrasya devlet olarak birleşmesi tarihin bir gereği olan ve coğrafya etnisite ve
ekonomik bütünlüğü olarak da arz eden bir sistemdir”
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SONUÇ
Türkiye’nin son yıllarda içte terör, dışta terörle bağlantılı genel bir
baskı politikası oluşturan Batılı güçlerle karşı karşıya bulunması, sorunu
demokratik ilişkiler düzleminde çıkararak, milli bir varlık sorunu durumuna getirmiştir. Bu bağlamda sorun salt evrensel ve insanî değerler
açısından bölgesel konumdan çıkarak, kıtasal bir boyuta geçmiştir.
Milletlerin varlıklarını devam ettirmesinde, her milletin mensubiyet
duygusu var olduğu müddetçe nefsi müdafaada bulunmasının kaçınılmaz oluşu dikkate alındığında, bu durum aleni bir saldırganlığa ve
planlı bir tecrit, temerküz ve işgale karşı nefsi müdafaa durumuna geçmiştir. Bu politikanın kıtasal boyuta geçmesi, sadece Türkiye’ye yönelik olmayıp Doğu halkları ve memleketlerine yönelik topyekûn yeni bir
müstemlekeciliğe dönüşmüştür. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Batı dünyasının hedefi başta Türkiye, Rusya, olmak üzere tüm doğu ülkelerini kapsamaktadır. Batı ülkelerinin baskıları altında manevra alanı gittikçe daralan doğu ülkeleri, sıkıştıkları çemberden
kurtulabilmek ve çözüm yolu bulabilmek için girdikleri arayıştan fikir
babalığını Rusya’nın yaptığı “Avrasyacılık” kavramına sarılmışlardır.
Türkiye’de de bu anlayış benimsenmekle beraber Batı olmazsa Avrasya işbirliği olur anlayışı doğrultusunda şekillenmiştir. Aslında bu konu
sosyal, edebi, felsefi, dini, coğrafi, tarihi vb. her türlü bilgi kaynağıyla,
disiplinler arası tahlil ve terkip yapma kabiliyetinde sahip entelektüel ve
akademik bir oluşumu şart koşar. Batı emperyalizminin insanları paryalaştırdığı bu “modern dünya sistemi”nin dışında dünya kurmak, bir
hayal olmanın ötesinde acil bir zorunluluktur (Cihangir, a.g.e).
Birinci kuşak Avrasyacılarda Rus merkeziyetçiliği bulunmaktaydı.
Bu Rus merkeziyetçiliğinin oluşturduğu Rus etnosentirizminin Avrasyacılık ülküsüne zarar verme olasılığına işaret edildi. Zira kısa sürede
Neo Avrasyacılığa, yakın çevreyi de katarak Rus merkeziyetçiliğiyle tamamen çelişen bir durum hâline geldi. Trubetskoy bunu şu şekidle ifade
etmiştir: “Bütün devletlerin tek bir sahibi Rus halkının olduğu o Rusya artık
yok. Bu Rusya tarihsel geçmişte kaldı. Ulusal topraklarda yaşayan ve bunların
yönetimine katılan eşit haklara sahip halklardan sadece biri olacaktır.” Buradan
yola çıkarak Avrasyacılığın kendi içinde de birtakım ayrışmaları göze
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çarpmaktadır. Rus olmayan Avrasyacı düşünürler arasında Gasprinskiy ve Gumilev’in çalışmalarında Avrasya modelinin uygulanmasından
Rusya’nın değişmez bir yeri olduğunu vurgulamışlardır. “Dilde, fikirde,
işte birlik” ifadesindeki gibi birliğin önemi yani Rusyasız olmayacağı
vurgulanmıştır. Şurası bir gerçek ben tecrübelerime ve çalışmalarıma
dayanarak şunu söyleyebilirim; Eğer Rusya’yla bir Türk Cumhuriyetleri
arasında doğrudan bir antlaşma yapmak istiyorsanız, Rusya gerçeğini
göz ardı edemezsiniz. Çünkü müthiş bir etkisi var her ne kadar tasvip
etsek veya etmezsek de bu bir gerçek stratejik ortak olarak Rusya mutlaka gündemde olmaktadır. Örneğin ülkemiz Türkmenistan’dan aldığı
doğalgazı normalde 30 dolara alabilecekken Rusya üzerinden aldığında
130 civarına alıyor. Doğrudan doğruya Türkmenistan ile antlaşma yapamıyoruz; çünkü Rusya devreye giriyor. Bu birçok örnekte de böyledir.
Bugünkü çerçevede Rusya ile karşılıklı bağımlılığımız olmazsa olmazdır. Çünkü özellikle savunma sanayinde şu son dönemde gündeme gelen S400ler, Türk Akım, Akkuyu nükleer tesisi gibi anlaşmalar önemli
gelişmelerdir. Bütün bunlara bakacak olursak Avrasya coğrafyasında
Türkiye Rusya ve diğer devletler yakın çevre çok önemli etkenlerdir.
Örneğin Yusuf Akçura Kazan’da yayımlanan 1907 yılındaki Tançulpan
gazetesinde 1908’de Kırım’da yayımlanan Tercüman gazetesinin 41 numaralı sayısında diyor ki; Avrupalılara ve Çinlilere karşı Rus ve Türk
halklarının beraber hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde
onların emperyalist ülkelerin sömürüsünden kurtulmalarının mümkün
olabileceğini belirtmiştir.
Sonuç olarak Türkiye’nin yeni dış politikasında “Avrasyacılık” kavramı önemli bir seçenek olma imkanına sahiptir. Türkiye bu yeni Avrasya kavramında batının en doğusu ve aynı zamanda da doğunun en
batısı olarak merkezi bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla yeni Avrasya
coğrafyasında Avrupa ile gelişen Asya arasında büyük bir rol ve iletişimi sağlaması mümkündür. Avrasya başlı başına yerlilik ve millilikten
ziyade genel bir tanımın içinde tek başına konuşulması gereken bir kavramdır. Yapılması gereken en önemli adım Avrasya ülkeleri arasında işbirliği, entegrasyon, eğitim-kültürel-teknolojik çalışmaların arttırılması
ve ortak politikalar üretilmesidir. Bu sayede kalıcı, kararlı ve etkili bir
şekilde geliştirdikleri stratejilerle vizyoner adımlar atabilirler.
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Öz: Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde Mustafa Kemal,
Sofya’da askeri ataşe olarak görev yapmaktadır. Osmanlı Devletinin, savaşa girmesi üzerine Yarbay Mustafa Kemal, aktif görev talebi üzerine
Başkomutanlık Vekâleti tarafından 20 Ocak 1915’te Tekirdağ’da kurulacak olan 19’uncu Tümen Komutanlığına tayin edilmiştir. Bu tümen,
daha sonra Tekirdağ’dan Eceabat’a intikal ettirilmiştir. İtilaf kuvvetleri,
25 Nisan 1915’te Seddülbahir ve Arıburnu bölgesine ilk çıkarma hareketini başlatmıştır. Mustafa Kemal, İtilaf birliklerinin çıkarması üzerine,
kuvvetlerini Bigalı’dan Conkbayırı’na sevk etmiştir. Karaya çıkan İngiliz kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal’in önderliğindeki 19’uncu Tümen,
aldığı tedbirlerle çıkarma harekâtını püskürtmüştür. Mustafa Kemal’in
askeri sevk ve idare yeteneği ile inisiyatif kullanma gücü, İtilaf birliklerinin ilerlemesini önlemiştir. Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından
dolayı Mustafa Kemal, 1 Haziran 1915 tarihinde Albaylığa terfi etmiştir.
Mustafa Kemal, 27 Ocak 1916’da 16’ncı Kolordu Komutanlığına atanmıştır. Mustafa Kemal, buraya atandıktan sonra 1 Nisan 1916 tarihinde
generalliğe terfi etmiştir. Mustafa Kemal, buradaki görevi sırasında Muş
ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır. Mustafa Kemal Paşa Ağustos 1918’de,
Suriye’deki 7’nci Ordu’ya atanmıştır. 1 Eylül 1918 tarihinde Nablus’a
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ulaşan Mustafa Kemal Paşa, birlikleri ile bölgede savunma düzeni almıştır. Bu sırada İngilizlerin hızlı ilerleyişi karşısında Osmanlı 4 ve 8’inci
Orduları dağılmıştır. Bunun üzerine Halep’in kuzeyinde bir savunma
hattı teşkil etmek suretiyle İtilaf Kuvvetlerinin ilerleyişini Katma’da
durdurmuştur. Bu çalışmada, Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Birinci
Dünya Savaşı’ndaki faaliyetlerine arşiv belgeleri ve kaynaklar çerçevesinde yer verilecektir.
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Mustafa Kemal Paşa’nın doğduğu yıllarda, Osmanlı Devleti askerî,
ekonomik ve siyasi bir çöküş içerisinde yer almaktaydı. Bir taraftan,
Fransız İhtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı sonucu çıkan isyanlar, diğer taraftan biriken borçlar sebebiyle yaşanan ekonomik buhran ve Avrupalı devletlerin yayılmacı politikaları sebebiyle meydana gelen savaşlar, devletin parçalanma süreci içerisine girmesine yol açmıştır.
Bu ortamda ilan edilen meşrutiyet rejimi ile ülkenin parçalanmasının
önüne geçilmek hedeflenmiştir. Ancak, yapılan reform ve ıslahat çalışmaları devletin kötü gidişat ve yıkılışını engelleyememiştir (Birecikli,
2018: 211-215).
Osmanlı Devletinin yıkılma süreci içerisinde bulunduğu bir dönemde Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. XX. yüzyılda yetişen dünyadaki en önemli şahsiyetlerden biri olan
Mustafa Kemal, Selanik’te önce Mahalle Mektebi’ne, ardından da Şemsi
Efendi Okulu’na giderek ilk eğitimini tamamlamıştır (Kinross, 1994: 1520).
Mustafa Kemal ilkokuldan mezun olduktan sonra, Selanik Mülkiye
Rüştiyesi’nde ortaokula başlamış, ancak üçüncü sınıfta girdiği sınav sonucu okulunu değiştirerek, 1893’te Selanik Askeri Rüştiyesine geçmiştir.
Burada ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun olmuştur. 1895
yılında Manastır Askeri İdadisi ile birlikte lise eğitimine başlamış ve buradan 54 kişilik sınıftan ikinci olmak suretiyle başarılı bir şekilde mezun
olmuştur (Çaycı, 2002: 5-6).
Mustafa Kemal, 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da bulunan Harp
Okulu’nda yüksek eğitimine başlamıştır. 1902 yılında piyade sınıfından
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teğmen rütbesiyle mezun olmuş ve ardından da Harp Akademisine girmiştir. Buradaki eğitimini 11 Ocak 1905 tarihinde kurmay yüzbaşı olarak bitirmiş ve 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye’deki Beşinci Ordu Komutanlığı emrine verilmiştir.1 Buradaki görevi sırasında Vatan ve Hürriyet
isimli bir cemiyet kurmuştur (Tosun, 2003: 19-28). Şam’daki görevi sırasında 25 Aralık 1906 tarihinde, Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı’yla taltif
edilmiştir. 20 Haziran 1907 tarihinde kolağalığa (kıdemli yüzbaşı) terfi
etmiştir.2 Suriye’de Osmanlı Ordusu içerisindeki ilk görevine başlayan
Mustafa Kemal, 1907 yılı Eylül ayının sonunda Makedonya’da bulunan 3’üncü Ordu Komutanlığı emrine, Şark Demiryolu Müfettişi olarak
atanmıştır (İnan, 2009: 3-5).
Aralık 1908 sonunda Mustafa Kemal, 3’üncü Ordu Komutanlığına
bağlı Redif 17’nci Selanik Fırkası Erkân-ı Harbiyesine tayin olmuştur.3
Mustafa Kemal’in Selanik’te bulunduğu sırada İttihat ve Terakki Cemiyetinin etkisi ile Padişah II. Abdülhamit tarafından 23 Temmuz 1908
tarihinde Meşrutiyet ilan edilmiştir (Tunaya, 2004: 23-30; Karal, 1988:
50-75). Meşrutiyet’in ilanından sonra rejim karşıtları tarafından 13 Nisan
1909 tarihinde bir ayaklanma başlatılmıştır (Akşin, 1975: 15-45). Türk tarihinde 31 Mart Vak’ası olarak nitelendirilen bu ayaklanmayı, içerisinde
Mustafa Kemal’in de yer aldığı Selanik’te oluşturulan Hareket Ordusu
bastırmıştır. Mustafa Kemal, Hareket Ordusunun kurmay başkanı olarak İstanbul’a gelmiş ve isyanın bastırılmasından sonra hazırlanan bildiriyi hazırlayarak önemli bir rol oynamıştır (Özalp, 1998: 3-10; Aysal,
2006: 15-53). Hareket Ordusundaki görevi ile Mustafa Kemal, ilk kez tarih sahnesine çıkmış ve uygulamaları ile adını duyurmuştur.
31 Mart İsyanı’nın bastırılmasından sonra Selanik’e geri dönen Mustafa Kemal, Arnavutluk’ta çıkan ihtilal hareketine, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın Kurmay Başkanı sıfatıyla katılmıştır. Ardından 13
Ocak 1910’da Redif II. Selanik Tümeni Kurmay Başkanlığına atanmıştır
1

2
3

Mustafa Kemal (Atatürk)’in askeri sicil numarası 1317-P.8 (1901-P.8), Duhûlü ise 1 Mart 1315 (13 Mart
1899)’dur. Meslek safahatına ait bilgiler, Atatürk’ün şahsi dosyasındaki 21 Kasım 1925 tarihli Müdafaa-i
Milliye Vekâleti Muamelat-ı Zatiye Dairesine (Millî Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı)
ait belgeden alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.ata.tsk.tr/03_belgelerle_ataturk/ozluk_
bilgileri.html, 27.03.2019.
http://www.ata.tsk.tr/03_belgelerle_ataturk/ozluk_bilgileri.html, 29.03.2019.
http://www.ata.tsk.tr/03_belgelerle_ataturk/ozluk_bilgileri.html, 29.03.2019.
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(İnan, 2009: 5-1). Aynı yıl içerisinde Osmanlı ordusunu temsilen oluşturulan heyet ile birlikte Picardie Manevralarını izlemek için Fransa’ya
gitmiştir (Okyar, 1980: 125-126). O dönemde genç bir kurmay subay olan
Mustafa Kemal, askerî havacılıkla ilk kez burada tanışmış ve ilk hava
harekâtı ile ilgili tecrübelere burada tanıklık etmiştir (Aydar, 1948: 21;
Lewis, 2004: 244). Manevra bitiminde Fransızlar, talep eden gözlemcilerin uçağa binebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine Yüzbaşı Mustafa
Kemal, uçuş için hazırlanan bir uçağa binmek için hareketlenmiş, ancak
kendisi Osmanlı Heyet Başkanı Ali Rıza Paşa tarafından durdurularak;
“Bilmediğin aş ya karın ağrıtır ya baş…” diyerek uyarması üzerine bu arzusundan vazgeçmiştir. Yüzbaşı Mustafa Kemal’in binmediği bu uçağa
başka bir gözlemci binmiş ve uçak, uçuş sırasında kırım geçirerek düşmüş ve Yüzbaşı Mustafa Kemal muhtemel bir ölümden kurtulmuştur
(Özkurt, 2017: 42; Borak, 1965: 52).
27 Eylül 1911 tarihinde Yüzbaşı Mustafa Kemal, İstanbul’da Erkân-ı
Harbiye Umumiye Vekâleti emrinde görevlendirilmiştir. Buradaki görevi sırasında Trablusgarp’ta başlayan Osmanlı-İtalyan Harbine, gönüllü
olarak katılmıştır (Okyar, 1980: 133-134). Yüzbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta görev yaparken 30 Kasım 1911 tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir (ATASE Arşivi, OİH, K: 9, D: 42, F: 8). Binbaşı Mustafa Kemal, 30
Aralık 1911 tarihinde Yüzbaşı Nuri ile birlikte Derne’ye geçmiştir (ATASE, OİH, K: 34, D: 157, F: 20). Derne’de görev yaparken 16 Ocak 1912
tarihinde iki İtalyan savaş uçağından atılan bombalar, Kurmay Binbaşı
Mustafa Kemal’in bulunduğu bölgedeki binaya isabet etmiştir. Bu hava
taarruzu nedeniyle Binbaşı Mustafa Kemal, yıkılan evin duvarlarından
düşen kireç taşının etkilerine maruz kalmış ve bir süre gözlerinden tedavi görmüştür (Kutay, 1963: 116-126; Ertuna, 1984: 208).
Bu sırada başarılı görevlerinden dolayı Binbaşı Mustafa Kemal, 6
Mart 1912 tarihinde Derne Kumandanı olmuştur (ATASE, OİH, K: 17, D:
73, F: 11). Derne Kumandanı Binbaşı Mustafa Kemal, 13 Kasım 1912 tarihinde Balkan Harbi’nin başlaması üzerine Trablusgarp’tan ayrılmak için
izin istemiştir (ATASE, OİH, K: 46, D: 216, F: 3). Bunun üzerine Binbaşı
Enver Bey, 24 Ekim 1912 tarihinde Harbiye Nezaretine çektiği telgraf
ile Mustafa Kemal’in Trablusgarp’taki çalışmalarını övmüş, İtalyanlarla barış imzalanması dolayısıyla sulh şartlarının tatbiki sırasında onun,
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Trablusgarp’ta işsiz kalmaması için gönderildiğini bildirmiştir (ATASE, OİH, K: 61, D: 294, F: 17). Bu karar üzerine 10 Kasım 1912 tarihinde
Binbaşı Mustafa Kemal, Mısır’a geçmiştir (ATASE, OİH, K: 37, D: 167,
F: 2). Mısır’da iken Selânik’in düştüğü ve Bulgarların Çatalca önlerine
geldiği haberini almıştır. Bunun üzerine Avusturya-Romanya yolu ile
İstanbul’a dönmüştür (İğdemir, 1988: 26).
Binbaşı Mustafa Kemal, İstanbul’a dönüşünden sonra 21 Kasım 1912
tarihinde, önce Karargâh-ı Umûmî emrine verilmiş, ardından da aynı
ay içerisinde Gelibolu Yarımadasını korumak için kurulan Bolayır Kolordusu’nun kurmay başkanlığına getirilmiştir. Buradaki görevi sırasında Edirne’nin Bulgarlardan geri alınmasında görev almıştır (İnan, 2009:
7-8).
Balkan Savaşı’ndan sonra Binbaşı Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya’ya askerî ataşe olarak atanmıştır. Sofya’daki görevi sırasında 6 Kasım 1913 tarihinde Bingazi’de gösterdiği dirayet ve kahramanlıktan dolayı kendisine Dördüncü Rütbeden Osmanî Nişanı verilmiştir.
Bu kapsamda, iki sene kıdem zammı almıştır. 11 Ocak 1914 tarihinde
de Sofya Ataşeliğine ilave olarak kendisine Bükreş, Belgrat ve Çetine
Ataşeliklerini yürütme görevi verilmiştir. Aynı dönemde 1 Mart 1914
tarihinde Balkan Harbindeki başarılı hizmetlerinden dolayı yarbaylığa
terfi etmiştir (Süslü-Balcıoğlu, 1999: 1-11). Yarbay Mustafa Kemal Sofya’da görevine devam ederken, Birinci Dünya Savaşı başlamıştır (İnan
2009: 10).
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI ve MUSTAFA
KEMAL
Fransız İhtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı ve Sanayi İnkılâbı sonucunda ortaya çıkan sömürge yarışı, Birinci Dünya Savaşı’nın
başlamasına yol açmıştır (Sander, 1999: 305-306). Savaş öncesinde çıkarları dâhilinde bloklaşan devletler, Avusturya-Macaristan Veliahdının
bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine karşı karşıya gelmiştir (Armaoğlu, 1999: 104; BOA, HR. SYS, 2089/3.17-18).
Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsızlığını ilan etmesine karşın
(BOA, DH. ŞFR, 44/29; BOA, HR. SYS, 2095/3-30), ilerleyen dönemde
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İttihat ve Terakki Fırkasının etkisiyle Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imza edilmiştir (Gencer, 2002: 34-39). Bu sırada, İtilaf Donanmasının önünden kaçan iki Alman savaş gemisi Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır (BOA, DH. EUM. 7. Şb, 2/31) Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını duyurmuş (BOA, DH. KMS, 27/2), isimlerini de Yavuz ve Midilli
olarak değiştirmiştir. Ancak, gemilerin Alman mürettebatını ülkelerine
göndermemiştir. Yavuz ve Midilli adlı savaş gemilerinin, Karadeniz’deki Rus limanlarını bombalaması üzerine Osmanlı Devleti, Birinci Dünya
Savaşı’na girmiştir (Genelkurmay Başkanlığı, 1976: 57-69).
Osmanlı Devleti’nin savaşa girdiğini öğrenen Yarbay Mustafa Kemal, bu gelişme üzerine aktif ve fiili savaş görevi talebinde bulunmuştur. Bu talebe, Enver Paşa, “Orduda sizin için daima bir görev vardır. Ancak
Sofya Ataşeliği, daha önemli olduğu için orada bırakıyoruz” şeklinde cevap
vermiştir. Mustafa Kemal cevabında, “Yurt savunmasından daha önemli
ve yüce bir görev olamayacağını, arkadaşları cephede vuruşurken kendisinin
Sofya’da kalamayacağını, eğer birinci sınıf subay olmak yeteneğinde değilse,
kanaatini açıkça bildirmesini istemiştir.” Mustafa Kemal’in, yazılı ısrarları
üzerine, 29 Kasım 1914’te kendisi 1’inci Tümen Komutanlığına atanmıştır. Ancak bu atama iki gün sonra iptal edilmiştir. 1’inci Tümen Komutanlığına Yarbay Cafer Tayyar Bey atanmıştır. Mustafa Kemal’e cephe
hattında görev, ancak Sarıkamış bozgunundan sonra Harbiye Nazır Vekili Talat Paşa’nın onayından sonra 20 Ocak 1915 tarihinde verilmiştir
(Çaycı, 2002: 59). Böylece, Harbiye Nezareti’nin aldığı karar kapsamında
Üçüncü Kolordu Komutanlığı tarafından yeniden teşkil olunan 19’uncu
Fırka Kumandanlığı’na tayin edilmiştir (BOA, D. HB, 1333. Ra/3).
ÇANAKKALE CEPHESİ ve MUSTAFA KEMAL’İN
FAALİYETLERİ
İtilaf Devletleri; iç karışıklık içerisinde bulunan Çarlık Rus Yönetimi’ne yardım etmek, İstanbul’u alarak Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak
ve Balkanlar’daki tarafsız devletleri yanlarında savaşa sokabilmek için
bu cepheyi açmıştır (Atacanlı, 2014: 1; Armaoğlu, 1993: 13). Ayrıca cephenin açılmasında Osmanlı Erkân-ı Harbiye Vekâleti’ne göre; Asya ile
Avrupa kıtaları arasındaki Osmanlı ulaşımını keserek, bu süreçten faydalanmak, İstanbul’dan harekât alanlarına asker sevkine engel olmak,
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savaşı bir an önce bitirmek olduğu değerlendirilmiştir (ATASE, BDH, K:
192, D: 574, F: 1-8).
İtilaf Devletlerinin hedeflerini öğrenen Osmanlı Harbiye Nezareti,
Çanakkale’yi savunmak için hazırlıklara başlamıştır. Çanakkale, barış
zamanında Müstahkem Mevki Komutanlığı tarafından savunulurken,
yarımada’nın kuzeyinde yani Tekirdağ’da da 3’üncü Kolordu müdafaa
vaziyeti almıştır. 2 Ağustos 1914 tarihinde, Osmanlı Devleti seferberlik
ilan edince 3’üncü Kolordu Gelibolu’ya nakledilmiştir (ATASE, BDH,
K: 3964, D: H-5, F: 1-2; ATASE, BDH, K: 3964, D: H-5, F: 1-4). Ancak,
3’üncü Kolordu’ya bağlı 8.Piyade Tümeni Sina’da görevlendirildiği için
onun yerine 19’uncu Tümen Komutanlığı kurulmuştur (Erickson, 2003:
105-107).
Yarbay Mustafa Kemal 20 Ocak 1915 tarihinde 19’uncu Tümen Komutanı olarak, Çanakkale Cephesi’nde görevlendirilmiştir (BOA, İ.HB,
163/1333; BOA, BEO, 4323/324225; BOA, BEO, 4324/324280; BOA, İ.HB,
165/1333; BOA, BEO, 4333/324934). Bu sırada, İtilaf Devletleri deniz yoluyla Çanakkale boğazını geçmek için bir harekât düzenlemiştir. İtilaf
Donmasının 18 Mart 1915 tarihindeki gerçekleşen bu harekâtı, Türk topçularının isabetli atışları ve Nusret Mayın Gemisinin döşediği mayınların etkisiyle başarısız kalmıştır (Korkmaz, 2017: 140-150) Deniz harekâtı
Birleşik Filo’nun savaş gücünün üçte birini yitirdiği ağır bir yenilgi ile
son bulmuştur. Böylece, Çanakkale Boğazının, kara gücü olmadan yalnız donanma ile geçilemeyeceği anlaşılmıştır (ATASE, BDH, K: 4669, D:
H-1, F: 1-13 (14:16); ATASE, BDH, K: 5283, D: H-14, F: 1-3, 1-4).
18 Mart deniz harekâtından sonra İtilaf Kuvvetlerinin karaya bir
çıkarma gerçekleştireceği öğrenilmiştir. Bunun üzerine Gelibolu’da Alman General Liman von Sanders komutasında 5’inci Ordu kurulmuştur
(ATASE, BDH, K: 180, D: 774, F: 1-5, 1-6). Bu sırada alınan karar üzerine
Yarbay Mustafa Kemal, ordu ihtiyatı olarak tümeniyle birlikte 18 Nisan
1915 tarihinde Bigalı’ya geçmiştir (ATASE, BDH, K: 3964, D: H-12, F:
1-13).
Bu sırada 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, İtilaf
kuvvetlerinin olası çıkarmasına karşı, savunmanın kıyıda kurulması gerektiğini değerlendirmiş, geride yeterince ihtiyat bırakıp, kıyının kuv27
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vetli tutulmasını önermiştir. Buna karşın Liman von Sanders, kıyının
zayıf gözetleme birlikleri ile tutulup, kuvvetli ihtiyatlar ayırarak, itilaf unsurlarını karaya çıktıktan sonra içerilere çekip, karşı taarruzlarla
denize dökmeyi hedeflemiştir. Neticede, 5’inci Ordu Komutanı Liman
von Sanders’in görüşleri doğrultusunda bir savunma düzeni alınmıştır
(ATASE Arşivi, BDH, K: 3474, D: H-1, F: 1-4, 1-6; ATASE, BDH, K: 3964,
D: H-13, F: 11-18).
İtilaf kuvvetleri, 25 Nisan 1915’te Seddülbahir ve Arıburnu bölgesine ilk çıkarma hareketini başlatmıştır. Osmanlı 5’inci Ordu Komutanı
Liman von Sanders, ilk anda İtilaf kuvvetlerinin esas çıkarma bölgesini
tespit edememiştir. İtilaf Devletleri’nin esas çıkarma yeri Kabatepe’nin
kuzeyi yani Anzakların çıktığı yer olan Arıburnu Bölgesi olarak ön plana çıkmıştır. Bu sırada, Bigali Bölgesi’nde yedek kuvvet olarak bekletilen Yarbay Mustafa Kemal’in komutasındaki 19’uncu Tümen’in, ordu
komutanının emri olmadıkça asla kullanılmaması emredilmiştir. Ancak
bölgenin önemini gören Yarbay Mustafa Kemal, hiç vakit kaybetmeden
57’nci Alay ile 1’inci Süvari Bölüğü ve 1’inci Dağ Bataryası’ndan oluşan
müfrezesinin önüne geçerek Conkbayırı’na hareket etmiştir (Başaran,
1990: 75-76). Sarıbayıra ulaştığı zaman kıyıdan iç bölgeye doğru çekilen
askerlerle karşılaşmıştır. Bunun üzerine onların önüne geçerek; “Niçin
kaçıyorsunuz?” demiştir. Bunun üzerine askerler, “Efendim düşman” diyerek, cephanelerinin kalmadığını belirtmiştir. Mustafa Kemal karşılık
olarak askerlere, “Cephaneniz yoksa süngünüz var” diyerek, süngü takıp,
yere yatmalarını emretmiştir. Aynı zamanda gerideki birliklerin oraya
gelmeleri için yanındaki subaylara emir vermiştir. Bu sırada hızla ileri
gelmesini emrettiği 57’nci Alay ile İtilaf kuvvetlerinin kuzey kanadından kuşatıcı bir taarruza geçmiştir. Bu taarruz sırasında Mustafa Kemal
askerlere; “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar
geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.”
demiştir. 57’inci Alayın başlattığı bu taarruz karşısında şaşkına dönen
15.000 kişilik İtilaf kuvveti kıyı bölgesine geri dönmek zorunda kalmıştır
(Atatürk, 1990: 20-22).
Bu durum, stratejik bir mevziin İtilaf kuvvetlerinin eline geçmesini
engellemiş ve cephe hattının yarılmasının önüne geçmiştir. Böylece Yarbay Mustafa Kemal, inisiyatif kullanma iradesi ile askerî sevk ve idarede
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gösterdiği başarı sonucu İstanbul yolunun karadan açılmasını önlemiştir (Akbay, 1990: 91-97). Bu savaşlar esnasında Mustafa Kemal, kişisel
cesaretinin yanı sıra, kumandanlık nitelikleri ile de ön plana çıkmıştır.
Sonuçta Liman Paşa’nın stratejik önemini daha önceden kavrayamadığı
Conkbayır ve Sarıbayır Bölgeleri, İtilaf kuvvetlerinin eline geçmekten
kurtulmuş, böylece Türk savunma sisteminin çökmesinin önüne geçilmiştir (Akşit-Ezel, 1982: 115; BOA, 17 Teşrinsani 1331, M/117, M/118).
25 Nisan 1915 tarihindeki kara muharebeleri zamanla yerini mevzi
muharebelerine terk etmiştir (Feridun, 1927: 61-62). Bu sırada Mustafa
Kemal’in Çanakkale kara muharebelerindeki başarısı, 1 Haziran 1915 tarihinde Albaylığa (Miralay) terfi etmesine etki etmiştir. 15 Temmuz 1915
tarihinde ise Harp Madalyası ile taltif edilmiştir.4
Aynı dönemde İtilaf Devletleri, yapacakları yeni bir çıkarma için
Gelibolu’ya 70.000 asker daha getirmiştir. Neticede İtilaf kuvvetleri 6
Ağustos 1915 tarihinde Seddülbahir Bölgesi’ne bir şaşırtma çıkarması
yapmıştır. Ayrıca, İtilaf orduları aynı anda Suvla Koyu’na da çıkarak
hızla Conkbayırı’na ilerlemeye başlamıştır. Bu durum 7 Ağustos 1915 tarihi itibariyle, Arıburnu Cephesi’nin düşme tehlikesi içerisine girmesine
yol açmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Arıburnu’nda cephenin bir
bölümünü savunmasına karşın, Conkbayırını kuşatıcı bir şekilde ilerleyen İtilaf kuvvetlerinin üzerine, sorumluluk sahasında olmamasına
rağmen, inisiyatif kullanarak elinde kalan son kuvvetinin tamamını (1,5
tabur kadar) göndermiştir. Böylece, Conkbayırının düşmesini ikinci kez
önlemiştir. Dolayısıyla İstanbul’u ikinci defa işgal tehdidinden kurtarmıştır (Görgülü, 1995: 498).
8 Ağustos 1915 tarihinde İtilaf kuvvetleri denizden ve karadan
Conkbayırı’nı şiddetli ateş altına almış ve genel bir saldırı için hazırlık
yapmaya başlamıştır. Bu sırada Osmanlı 9’uncu Kolordu’sunda çözülmeler başlamıştır (Karal, 1999: 468).
Bu durum karşısında 5’inci Ordu Komutanı Liman von Sanders, bu
sorunu çözmek için 16’ncı Kolordu Komutanı Albay Fevzi Bey’i Anafartalar Grup Komutanı olarak atamıştır. 8 Ağustos 1915’te Liman Paşa
Conkbayırı’nda durumun kötüye gittiğini görerek Anafartalar grup Ko4
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mutanı Albay Fevzi Bey’e hemen İtilaf kuvvetlerine saldırmasını istemiştir. Ancak Fevzi Bey, askerin yorgunluğunu bahane ederek bu emri
yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Liman Paşa, Mustafa Kemal’e Anafartalar’ın durumunu nasıl gördüğünü sormuştur? Mustafa Kemal’de
“Conkbayırı’nda durum fevkalade bir hal almıştır. Bunun düzeltilmesi için
henüz birazcık ümit vardır. Bu da kaybolursa felaket beklenebilir” demiştir.
Liman Paşa’nın Kurmay Başkanı Albay Kazım (Dirik) aracılığıyla “Çare
Kalmadı mı?” sorusuna Mustafa Kemal, “Bütün komutanlığın kendisine verilmesinden başka çarenin kalmadığını” söylemiştir (Atatürk, 1990: 86-87).
Görüş alışverişinden sonra 9 Ağustos 1915 tarihinde Liman Paşa, büyük
sorumluluk isteyen ve bu görevi üstlenmeye hazır olan Albay Mustafa
Kemal’i, Anafartalar Grup Komutanı olarak atamış ve bölgedeki bütün
kuvvetleri onun emrine vermiştir (Atabay, 2015: 217; Genelkurmay Başkanlığı, 1980: 361-362).
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığını devraldıktan sonra, Anafartalar bölgesinde bir taarruz harekâtı başlatmıştır. Bu taarruz
harekâtı, Suvla’ya çıkarak doğuya doğru ilerleyen İngilizlerin ilerleyişini önlemiştir. Bu muharebeler sırasında, Türk kuvvetleri, 3.000, İtilaf
kuvvetleri ise 18.000 kayıp vermiştir (BOA, HR.MA. Ds.: 1139/20; BOA,
HR.MA. Ds.: 1139/22; BOA, HR.MA. Ds.: 1135/45). 9-10 Ağustos 1915
tarihinde Albay Mustafa Kemal’in emri doğrultusunda süngü taarruzları gerçekleştirilmiş ve İngiliz kuvvetlerinin Conkbayırı-Anafartalar bölgesinden atılmasına çalışılmıştır. Bu muharebeler sırasında, İngilizlerin
attığı top mermilerinden sıçrayan bir şarapnel parçası, 8’inci Tümen gözetleme yerinde muharebeleri sevk ve idare eden Mustafa Kemal’in sağ
göğsüne isabet etmiş, cep saatinin parçalanmasına neden olmuştur. Cep
saatinin varlığı Albay Mustafa Kemal’i olası bir ölümden kurtarmıştır
(Günesen, 1986: 297-298). Mustafa Kemal’in cephe hattında aldığı tedbirler, bölgenin ve Çanakkale muharebe hattının yarılmasını, dolayısıyla İstanbul’un üçüncü kez, işgalden kurtulmasını sağlamıştır (Görgülü,
1995: 499).
Aynı dönemde 15 Ağustos 1915 tarihinde, 5’inci Tümen ve Gelibolu
Jandarma Taburu tarafından korunan Kireçtepe’ye 10’uncu İngiliz Tümeni tarafından yapılan taarruzlar bir netice vermemiştir. İtilaf kuvvetlerinin saldırılarının devam etmesi üzerine Anafartalar Grup Komutanı
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Albay Mustafa Kemal tarafından, bağlı birliklere bir emir yayımlanmıştır. Bu emirde Mustafa Kemal, grubun karşısındaki düşmanı sarsmak
ve tümünü denize dökmek için hazırlık yapılmasını, İtilaf kuvvetlerinin
taarruzları karşısında birliklerin bir adım bile geri çekilmemesini istemiştir (ATASE, BDH, K: 3474, D: H-16, F: 2-31).
1915 yılının sonuna doğru Albay Mustafa Kemal, İtilaf kuvvetlerinin bölgeden çekileceğini tahmin ederek, tüm cephe hattında karşı taarruza geçilmesini istemiştir. Ancak bu talebi uygun görülmemiştir. Albay Mustafa Kemal, 28 Temmuz 1915 tarihinde Tekirdağ’da teşkil edilen
15’inci Kolordu Komutanlığına tayin edilmiştir. Bu sırada 1 Eylül 1915
tarihinde kendisine Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası tevdi edilmiştir. 10 Ocak 1916 tarihinde de Albay Mustafa Kemal’e Alman Hükümeti
tarafından Demir Salîb Nişanı verilmiştir.5 16 Ocak 1916’da tarihinde ise
karargâhı Edirne’de bulunan 16’ncı Kolordu Komutanlığına atanmıştır.
17 Ocak 1916 tarihinde de Anafartalar Grup Komutanlığındaki başarısından dolayı Muharebe Altın Liyakat Madalyası verilmiştir (BOA, İ.
HB, 1333. L/19; BOA, İ.HB., 171/1333; BOA, BEO, 4366/327424; BOA,
İ.HB., 173/1333; BOA, BEO, 4370/327705; BOA, İ.DUİT, 154/40). Aynı
dönemde İtilaf kuvvetleri Gelibolu çıkarmasında başarılı olamayacaklarını görerek, bölgeyi terk etmiştir (İnan, 2009: 12).
KAFKAS CEPHESİ ve MUSTAFA KEMAL’İN FAALİYETLERİ
Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’nde görev yaparken Osmanlı
3’üncü Ordusu Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı mücadele vermiştir.
Cephenin açılmasında Almanya’nın Azerbaycan’daki Bakü petrollerini
ele geçirme ve Enver Paşa’nın Orta Asya Türkleri ile birleşerek Pantürkizm idealini gerçekleştirmek amaçları etkili olmuştur (Zürcher, 1995:
168-169; Kurat, 1990: 246-252).
Bu cephede mücadeleler, 1 Kasım 1914 tarihinde Rusların Doğu
Anadolu’ya yönelik bir harekâta girişmesi ile başlamıştır (Karal, 1959:
43-46). Ruslar 1914 yılının Kasım ayının sonuna doğru isyancı Osmanlı
Ermenilerinin yardımıyla Erzurum ve Sarıkamış yönünde ilerlemiştir.
Osmanlı ordusu ise Enver Paşa’nın komutasında 150.000 kişilik Osmanlı
5
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3’üncü ordusu ile Sarıkamış Taarruzu olarak adlandırılan harekâta girişmiştir (Eroğlu, 2010: 64). Ancak 1914 Aralık ayında başlayıp, 1915 Ocak
ayına kadar devam eden Sarıkamış Muharebelerinde soğuk hava şartları ve salgın hastalıklar nedeniyle başarılı olunamamıştır (Yüksel, 2006,
s.82-100). Bu durumdan faydalanan Rusların ileri harekâtı ile Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmı işgal altında kalmıştır. Bu kapsamda, 16 Şubat 1915’te Erzurum’da Rus kuvvetlerinin eline geçmiştir (Kapucu, 2019:
208). Ardından 17 Şubat 1916’da Muş, Rus işgaline uğramıştır (ATASE,
BDH, K: 136, D: 636, F: 035-01).
Bu sırada Kafkas Cephesi’ndeki durumun kritik bir hal alması üzerine Osmanlı Başkomutanlık Vekâletinin 22 Şubat 1916 tarihinde aldığı
kararla, karargâhı Çorlu’da bulunan ve içerisinde 16’ncı Kolordu’yu da
barındıran 2’nci Ordu Komutanlığı Kafkas Cephesi’nde görevlendirilmiştir. Böylece Albay Mustafa Kemal, yeni atandığı Edirne’de bulunan
16’ncı Kolordu Komutanlığı ile Kafkas Cephe hattına intikal emri almıştır (Kocatürk, 2007: 69-70).
Albay Mustafa Kemal, Başkomutanlık Vekâletinin emri doğrultusunda 27 Mart 1916’da Diyarbakır’a gelerek, Kafkas Cephesi’ndeki görevine başlamıştır (Beysanoğlu, 1986: 487-502). Diyarbakır’a geldikten
sonra 1 Nisan 1916 tarihinde mirlivalığa (general) yükseltilmiştir (BOA,
BEO, 4406/330440). Mustafa Kemal Paşa’nın bağlı olduğu 2’nci Ordu
Komutanlığı, Diyarbakır bölgesine intikal ederek, Erzurum ve kuzeyinde bulunan Rus kuvvetlerinin güneyine taarruz ederek, bölgeyi işgalden kurtarma görevi almıştır (Genelkurmay Başkanlığı, 1978: 22). Bu
kapsamda, 16’ncı Kolordu Komutanlığına, Rus kuvvetlerinin Bingöl,
Diyarbakır ve Elazığ bölgelerine sarkmalarını önleme görevi verilmiştir
(Akçora, 1987, s.81).
Rus kuvvetlerinin ilerleyişi sonucunda 2 Mart 1916’da Bitlis’te elden
çıkmıştır (Çeliker, 1987: 385). Aynı dönemde Rus kuvvetlerinin saldırısı ile Kop çevresinde muharebeler vuku bulmuş, ancak Türk birlikleri
mevzilerini koruyarak, Rus taarruzunu durdurmuştur (ATASE, BDH,
K: 20, D: 391, F: 9). Buradaki muharebelerin kritik bir hal alması ve Kop
civarındaki 5’inci Osmanlı Fırkasının muharebeler sırasında iyi bir şekilde sevk ve idare edilemediğinin değerlendirilmesi üzerine, 16’ncı Kolor32
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du Komutanı Albay Mustafa Kemal burada görevlendirilmiştir (ATASE,
BDH, K: 20, D: 391, F: 13).
Mustafa Kemal Paşa göreve başladıktan sonra, birlikleri denetleyerek tahkimata önem vermiş, eratın yazlık elbiselerini kışlık kıyafetler
ile değiştirmiştir. Ardından yayımladığı emirle, kolorduya bağlı 5’inci
Tümen’in Bitlis’i geri almak için gereken hazırlıkları bitirinceye kadar,
Bitlis doğusundaki Botan Vadisi ile Bitlis Boğazı arasındaki bölgenin örtülmesini ve Bitlis Boğazının korunmasını istemiştir (Genelkurmay Başkanlığı, 1978: 47).
Mustafa Kemal Paşa 6 Nisan 1916 tarihinde Sason ve Mutki bölgelerinde bulunan birliklere yayımladığı emirde ise, Mutki bölgesindeki
milis kuvvetlerin 5’inci Tümenle işbirliği içerisinde Bitlis’e karşı yapılacak harekâta iştirak edeceğini, Sason bölgesinde bulunan milis ve gönüllülerin, bölgeye gelen istikametleri koruyacağını belirtmiştir. İlave
olarak, Mutki ve Sason bölgelerindeki müfrezelerin, 5’inci Tümen Komutanı emrinde hareket edeceğini ifade etmiştir (ATASE, BDH, K: 4466,
D: H-13, F: 1-25).
10 Mayıs 1916 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanan
diğer bir emirde, Rus esirlerinden edinilen bilgi kapsamında Rusların,
Bitlis’ten getirdiği 5’inci Avcı Alayı ile Kızılağaç’taki kuvvetlerini takviye ettiğini, başka kuvvetlerinin daha Muş’a gelmekte olduğunun öğrenildiğini belirtmiştir. Bu kapsamda, bölgede bulunan 8’inci Tümen’in
Muş’tan Kulp’a gelen bütün istikametleri örtmesi ve istikametler üzerindeki geçitleri elinde bulundurarak, Rusların ilerlemesini kesin olarak
önlemesi gerektiğini ifade etmiştir (ATASE, BDH, K: 4466, D: H-20, F: 1,
1-1, 1-2)
Rus ordusu, 15 Temmuz 1916’da Muş’ta Kozma Dağı Muharebelerinde, 16’ncı Kolordu’ya bağlı 8’inci Tümen’in mevzilerini yarınca
Mustafa Kemal Paşa, kuvvetlerini Rus ordusuna kaptırmamak için Kulp
Boğazına çekmiştir. Artan Rus taarruzu karşısında Oğnut ve Çilligil
Dağı düşmüş, takviye birliklerin bölgeye gelmesi ile düşman Masalla
Deresi-Karir Dağı hattında durdurulabilmiştir. Rus ordusunun ileri harekâtının devam etmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, 2 Ağustos 1916’da
Bitlis ve Muş’ta bulunan Rus kuvvetlerine taarruz etmiştir. Bu taarruz
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Rusların Muş’taki kuvvetlerini Varto’ya çekmesine yol açmıştır. Böylece
Muş, Türk kuvvetlerinin eline geçmiştir. Bu gelişme Bitlis’teki Rus birliklerinin Ahlât’a çekilmesine de etki etmiştir (Erendil, 1992: 105). Rusların çekilmesi sırasında 5’inci Tümen birlikleri de ileri harekâtla Bitlis’i
işgalden kurtarmıştır (Çakmak, 2005: 154).
Mustafa Kemal Paşa, 12 Aralık 1916 tarihinde Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınışı sırasındaki başarısı nedeniyle Osmanlı Hükümeti’nin
ikinci rütbeden Mecidiye Nişanı ve Padişah V.Mehmet Reşad tarafından Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile ödüllendirilmiştir (BOA, İ.
TAL, 508/1334). 24 Aralık 1916’da da Mustafa Kemal Paşa’ya, Bitlis ve
Muş’un geri alınmasındaki hizmetlerinden dolayı bir sene “sefer-i kıdem zammı” verilmiştir. Yine aynı yıl içerisinde Alman Hükümeti tarafından ikinci Demir Salîb Madalyası ve Avusturya-Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbeden Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci
Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askerî Madalyası tevdi edilmiştir.6
1917 yılının başında doğu birlikleri üzerinde yeni bir teşkilatlanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda 7 Mart 1917’de 2’nci ve 3’üncü Orduların
birleştirilmesi ile Kafkas Orduları Grup Komutanlığı teşkil edilmiş ve
başına da Ahmet İzzet Paşa atanmıştır. Bu yapılanma ile ilgili Ahmet İzzet Paşa tarafından yayımlanan emirde, yeni teşkilattan bahsedilip 2’nci
Ordu Komutanlığına Mustafa Kemal Paşa’nın atandığı ve 16’ncı Kolordu Komutanlığının lağvedildiği bildirilmiştir (ATASE, BDH, K: 2675, D:
184, F: 1-9).
Mustafa Kemal Paşa, Nisan 1917’de Zor sancağında bozulan asayiş
ve güvenliği sağlamak için çalışmalarda bulunmuş ve aldığı tedbirlerle bölgedeki eşkıyalığın önüne geçerek düzen ve otoriteyi sağlamıştır
(ATASE, BDH, K: 44, D: 155, F: 38). Mustafa Kemal Paşa, Doğu Cephesi’nden sonra Osmanlı aleyhine olumsuz bir durum ve vaziyetin geliştiği Suriye Cephesi’nde görevlendirilmiştir.
SURİYE CEPHESİ ve MUSTAFA KEMAL’İN FAALİYETLERİ
Osmanlı Başkomutanlık Vekâleti’nin 3 Temmuz 1917 tarihindeki
emriyle Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Ma6
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reşal Eric von Falkenhayn’ın emrinde bulunan, 7’nci Ordu Komutanlığına tayin olmuştur (BOA, İ.DUİT, 155/53). Bu Ordu 15 Temmuz 1917’de
yeni teşkil edilen Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına bağlanmıştır.
Mustafa Kemal buradaki görevi sırasında Yıldırım Orduları Grup Komutanı Alman Mareşali Falkenhayn ile cephedeki komuta yetkisini bir
Alman ile paylaşmak istememesi ve uygulanacak harekâtın yönü konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle ayrı düşmüştür. Bu yüzden 2 Ekim
1917’de görevinden istifa ederek İstanbul’a gitmiştir(Gülmez, 2006: 137153).
İstanbul’a dönen Mustafa Kemal Paşa, 7 Kasım 1917’de Umumi Karargâh’ta görevlendirilmiştir. Buradaki görevi sırasında, Veliaht Vahdettin ile birlikte Alman Genel Karargâhı ve Alman Cephelerini ziyaret
etmiştir (Çolak-Yetim, 2017: 129-145). 19 Şubat 1918’de Alman İmparatoru tarafından kendisine Birinci Rütbeden Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı
verilmiştir.7
Bu sırada Alman Mareşal Falkenhayn Filistin Cephesi’nde başarılı
olamayınca 25 Şubat 1918’de Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından
görevden alınarak yerine 1 Mart 1918’de Mareşal Liman von Sanders
atanmıştır (Armstrong, 1997: 70). Aynı dönemde, Filistin cephe hattındaki gelişmeler kritik bir vaziyet alınca Mustafa Kemal Paşa, 7 Ağustos
1918’de Padişah VI. Mehmet Vahdettin tarafından 7’nci Ordu Komutanlığına tekrar tayin edilmiştir (Atay-Soydan, 1982: 68-69; İnan, 1984: 14).
Osmanlı orduları Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek amacıyla bu cephede; Kanal, Gazze ve Şeria Muharebelerini yapmış ancak başarılı olamayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F:
21). Çanakkale Cephesinde başarısız olan İngiltere, Filistin cephe hattında kesin sonuç almak ve Osmanlı kuvvetlerini bölgeden atmak amacıyla
General Allenby’yi bölgede görevlendirmiştir (Allenby, 1335: 1-25). Bu
sırada bölgede Osmanlı’nın 4, 7 ve 8’inci orduları savunma düzeni almıştır. İngilizler hazırlıklarını bitirdikten sonra 19 Eylül 1918’de taarruza geçmiştir (Kinross, 2003: 152). İngiliz taarruzu kısa sürede gelişmiş ve
8’inci Ordu bölgesinden Yıldırım Ordular Grubunun cephesi yarılmıştır. Bu sırada cephe hattında İngilizlerin 150.000 kişilik kuvveti varken,
7
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buna karşın Yıldırım Orduları 40.598 kişi ile cephe hattında konuşlanmıştır (Nedim, 1995: 138; ATASE, BDH, K: 3718, D: 38, F: 1-24).
İngiliz taarruzunun 8’inci Ordu aleyhine geliştiği bir sırada ordu
komutanı Cevat (Çobanlı) Paşa tarafından, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına çekilen bir telgrafla vaziyetin olumsuz olduğu belirtilerek
yardım talebinde bulunulmuştur (ATASE, BDH, K: 3787, D: 37, F: 1-14).
Neticede 8’inci Ordu, İngilizlerin saldırılarıyla dağılmış ve erlerin önemli bir kısmı cephe hattından firar etmiştir (Cebecioğlu, 1991: 52). 8’inci
Ordu’nun dağılması üzerine Mustafa Kemal Paşa, 7’nci Ordu’nun imha
olmasını veya esir düşmesini engellemek için kuvvetlerini geri çekmeyi
öngörmüştür. Bu kapsamda bağlı birliklerden 3’üncü Kolordu ile 20’nci
Kolorduya, 7’nci Ordu karargâhının Beyti Hasan’a çekileceğini ve burada savunma hattı teşkil gidileceğini bildirmiştir (ATASE, BDH, K: 3705,
D: 28, F: 7-1, 7-2).
20 Eylül 1918’de İngilizlerin harekâtı hızla gelişirken, 50 uçaklık filoları ile 7 ve 8’inci Ordu birliklerine önemli zayiatlar verdirmişlerdir
(ATASE, BDH, K: 4522, D: H-15, F: 1-38) Bu sırada İngiliz süvarileri,
Yıldırım Ordular Grubu karargâhının bulunduğu Nasırı’ya girmiştir
(Karal, 1996: 537; Genelkurmay Başkanlığı, 1986: 637) Yıldırım Orduları
Grubu Komutanı Liman von Sanders, Nasıra’da esir olmaktan son anda
kurtulmuş, karargâhı ile Taberiye’ye çekilmiştir. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa da 7’nci Ordu karargâhı ile zayiat vermeden Nablus doğusuna
çekilmiştir (Selek, 1985: 130).
Mustafa Kemal Paşa, Liman von Sanders ile irtibat kuramayınca 21
Eylül 1918 gecesi yayımladığı emir ile 3’üncü Kolordu Komutanı Albay
İsmet (İnönü) ve 20’nci Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşaya
birlikleri bir an önce Vadi Kara kuzeyine almasını istemiştir. Böylece
kısmen İngiliz kuvvetlerinin tehdidinden kurtulabileceğini değerlendirmiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 15, 15-1). Aynı gün Mustafa
Kemal Paşa, Başkomutanlık vekâletine gönderdiği telgrafla Yıldırım Orduları grubunun durum ve vaziyetini ortaya koymuştur. Bu telgrafta
Mustafa Kemal Paşa; “Düşman süvarilerinin Samah’a kadar ulaştıkları anlaşılıyor. 8’inci Ordu kalmamıştır. 7’nci orduyu Vadi Kara kuzeyine çekmeye
çalışıyorum. Ordu henüz düzenini korumaktadır. Ancak yiyecek ve cephane
sorunu düşünülmeye değer. 4’üncü Ordu henüz taarruza uğramamış ve sağ36
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lamdır. Bisan’ı tutturmaya çalışıyorum. Herhalde, kuzeyden bu noktaya kuvvet
yetiştirilmesi hayat ve memat sorunudur. Ben karargâhımla, Ordu’nun gerisinde sözünü ettiğim vadide, Beyti Hasan’dayım. Grup komutanlığı ile bağlantı
yoktur.” demiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 13).
21 Eylül 1918’de 7’nci Ordu karargâhı, gece yarısına doğru Bisan’ın
25 kilometre güneyindeki Der Tell el Amr’dan, Şeria Nehri’nin doğusuna geçmek üzere intikale başlamıştır. İntikal sırasında Mustafa Kemal
Paşa verdiği emir de; “Yürüyüş, düzen ve disipline uymada zerre kadar kusur eden, yolun artmasına sebep olanların acımadan idam edileceğini” bildirmiştir. Ayrıca, “İngiliz uçaklarının bombardımanı veya taarruzuna karşı sigara içilmesi ve gürültü yapılması yasaklanmıştır.” (Genelkurmay Başkanlığı,
1986: 658). Neticede 7’nci Ordu dağılmadan 22 Eylül 1918’de Der Tell el
Amr geçidine ulaşmıştır (Doğruer, 1927: 170-171).
25 Eylül 1918’de Mareşal Liman von Sanders karargâhı ile Halep’e
geçerken (Nedim, 1995: 155), Mustafa Kemal Paşa kendi birliklerine yayımladığı emirle, 7’nci Ordunun El Muzeyrip-Dera hattında toplanacağını bildirmiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 18-4).
Aynı dönemde Osmanlı 4’üncü Ordusunun önemli bir kısmı esir
olmuş ve savaşa devam etme kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiştir (Aydemir, 1993: 355). İngiliz taarruzunun devam etmesi üzerine Liman von
Sanders, Şam-Rayak arasında bir savunma hattı kurulmasını emretmiştir (Sanders, 1968: 334-335). Bu emir üzerine Mustafa Kemal Paşa, 27 Eylül 1918’de 20’nci Kolordu ile beraber Dera’dan hareket etmiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 19-15).
Mustafa Kemal Paşa 29 Eylül 1918 akşamı Şam’a gelmiş ve Osmanlı
Başkomutanlık Vekâletine bir rapor göndererek, Nablus Meydan Muharebesi’nden itibaren cereyan eden süreci aktarmıştır. Raporda; 8’inci
Ordunun uğradığı beklenmeyen durum üzerine, kuvvetleri ile beraber,
İngiliz süvarisi ve Arap asilerle mücadele ederek Şam’ın güneyindeki
Kisve’ye ulaştığını belirtmiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 20-9).
Şam’da Liman Paşa’dan aldığı emir üzerine, Şam’ın savunmasını Cemal Paşa’nın emrine bırakıp (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 20), Rayak
cephesinin komutasını almak üzere geceleyin trenle oraya hareket ede37
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ceğini bildirmiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 18-4; ATASE, BDH,
K: 3705, D: 28, F: 27; 27-1).
29 Eylül 1918 itibari ile General Allenby’nin Çöl Atlı Piyade Kolordusu, Şam kapılarına dayanmıştır. Bu sırada Şerif Faysal’ın adamları
Şam’a girerek, halkı isyana teşvik edip, Osmanlı ikmal unsurlarını yağmalamaya başlamıştır. Bu süreçte Mersinli Cemal Paşa, Şam’ın savunma
tertibatını alamamış ve İngilizlerin ilerleyişini durduramamıştır. Türk
birliklerinin İngiliz taarruzunu durduramaması sonucunda 30 Eylül
1918’de Şam boşaltılmış ve Halep istikametine intikale başlanmıştır. Bu
durumdan faydalanan Faysal ve İngiliz kuvvetleri 1 Ekim’de Şam’ı ele
geçirmiştir (Shaw-Kural Shaw, 1983: 391).
İngilizlerin Şam’ı işgal ettiği sırada Mustafa Kemal Paşa, Şam-Rayak
hattında savunmanın devam edemeyeceğini değerlendirerek, birliklerine Halep istikametinde çekilme emri vermiştir. Liman von Sanders Paşa
ise birliklerin bulunduğu mevzileri savunmaya devam etmesini bildirmiştir (Doğruer, 1927: 244-245). Mustafa Kemal Paşa, Liman Paşa’nın
verdiği emrin altına; “Gördüm, benim emrimden başka türlü hareket etmek
mümkün değildir.” diyerek, orduya daha sonra şekil verme imkânı kalmayacağını belirtmiştir (ATASE, BDH, K: 3705, D: 28, F: 22-2, 22-3.). Mustafa Kemal, 3 Ekim 1918’de Mareşal Liman von Sanders ile buluşarak,
durum değerlendirmesi yapmıştır. Burada yaptığı konuşmada; “Elde
kalan 7’nci Ordu bir enkazdan ibarettir. Bunlar, Halep’te Suriye’nin kuzeyinde
toplanmalı, ardından yeni bir karar alınmalıdır.” demiştir. Mareşal’de buna
karşılık; “Karar budur, fakat ben nihayet bir yabancıyım, bu kararı veremem.
Bunu ancak, bu yurdun sahipleri verebilir.” demiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal, geri çekilme kararının uygulanacağını belirtmiştir (Kinross,
1994: 155).
Alınan karar doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa, 7 Ekim 1918’de
Halep’e gelmiştir. Aynı gün İngiliz kuvvetleri ile Şerif Faysal’ın birliklerinin taarruzu başlamıştır. Bu sırada Halep’teki Arapların taşkınlıkları üzerine Yıldırım Orduları karargâhı Adana’ya intikal etmiştir. Aynı
dönemde Mustafa Kemal Paşa tarafından Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığına gönderilen yazıda; düşman kuvvetlerinin ciddi taarruzu
durumunda birliklerin Katma’ya çekileceği bildirilmiştir (ATASE, BDH,
K: 3705, D: 29, F: 34-4). Neticede Halep halkının isyanı ile şakilerin Fay38
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sal birlikleri safına geçmesi sonucu buradaki savunma hattı yarılmıştır
(ATASE, BDH, K: 3707, D: 34, F: 24). 7’nci Ordunun elinde yeterli birlik
olmadığı için de Şerif Faysal’ın birlikleri Halep’e girmiştir. Bunun üzerine 25-26 Ekim 1918 gecesi 7’nci Ordu Katma’ya çekilmiştir (ATASE,
BDH, K: 3705, D: 29, F: 9).
26 Ekim 1918 tarihinde hava desteği ile başlayan İngiliz taarruzu
Katma’da Mustafa Kemal Paşa’nın 7’nci Ordusu tarafından durdurulmuştur. Böylece, İngiliz kuvvetlerinin Anadolu içlerine ilerlemesinin
önüne geçilmiştir (Tuncoku vd., 2001: 34-40). Aynı dönemde Osmanlı
Hükümetinin yaptığı görüşmeler sonucunda Mondros Mütarekesi imzalanmış ve Osmanlı Devleti adına Birinci Dünya Harbi sona ermiştir
(Orbay, 1993: 68-90).
Mütareke sonrasında 31 Ekim 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grup
Komutanlığı Liman Paşa tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya devredilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi sadece bir hafta yapabilmiştir.
10 Kasım 1918’de Yıldırım Orduları ile 7’nci Ordu lağvedilmiş, Mustafa
Kemal’de Harbiye Nezareti emrinde görevlendirilmiştir. Bunun üzerine
Mustafa Kemal, Adana’dan hareket etmiş ve 13 Kasım 1918’de İstanbul’a ulaşmıştır (Yalçın, 2000: 161).
SONUÇ
Dünyanın tarih boyunca gördüğü ilk büyük savaş olan Birinci Cihan
Harbi, yeni bir lider ve komutanın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda Mustafa Kemal, en zor şartlarda aldığı kararlar, askerî
sevk ve idarede gösterdiği başarı ve inisiyatif kullanma becerisi ile ön
plana çıkmıştır. Savaşın başında Sofya’da pasif bir görevde iken, ısrarla cephe hattında görev talep etmesi, Çanakkale’ye atandıktan sonra en
kritik zamanda ihtiyat birliklerini tam ve zamanında muharebe hattına
sürmesi, Onun birçok hasletinden sadece birkaçıdır. Bunun yanında hiçbir zaman sorumluluktan kaçmayan yönü, yeri geldiğinde eratın en ön
safında muharebe hattına girmesi özelliklerinden diğer bazılarıdır.
Mustafa Kemal’in Çanakkale kara muharebelerinde gösterdiği liderlik ve komuta mahareti, cephe hattının yarılmasını önlediği gibi İstanbul yolunun İtilaf kuvvetlerine açılmasını önlemiştir. Bu durum, ken39
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disinin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmasına ve adının
duyulmasına neden olmuştur. Ardından, kritik bir aşamada olan Kafkas
Cephesi’nde gösterdiği askerî sevk ve idare yeteneği Muş ve Bitlis’in
tekrar Osmanlı Devleti topraklarına katılmasına yol açmıştır. Bu sırada Filistin’de Osmanlı orduları aleyhine gelişen süreçte aldığı tedbirler,
Katma’da İngiliz birliklerinin durdurulması ile sonuçlanmıştır. Bu durum İngilizlerin Anadolu içlerine ilerlemesinin önüne geçmiştir. Mustafa Kemal’in Katma’da kurduğu hat, daha sonra Misak-ı Millî’nin güney
sınırı olarak kabul görmüştür.
Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Harbi sonuçlanırken, cephe
muharebelerinde gösterdiği başarı Mustafa Kemal’in tüm dünya tarafından tanınmasına ve askerî yeteneğinin kabul görmesine yol açmıştır. Bu durum daha sonra başlayacak İstiklal Harbi’nde Türk Milletinin,
Mustafa Kemal’in önderliğinde birleşmesine ve bağımsızlık savaşı vermesine etki etmiştir.
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EKLER
EK-1
19’uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal’in 10 Mayıs 1915 Tarihinde Çanakkale’deki Birliklere Yayımladığı Tümen Emri
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EK-2
2’nci Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Tarafından Kafkas
Cephe Hattında Meydana Gelen Uçak Kazasına Dair Başkomutanlık
Vekâletine Gönderilen Resmî Yazı
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EK-3
Suriye Cephesi’nde Görev Yapan 7’inci Ordu Komutanı Mustafa
Kemal’in; Halep’te İsyancı Unsurlara Karşı Sokak Muharebeleri Verildiğine, Diğer Taraftan İngilizlerin Kolordu Bölgesine Kuvvet Kaydırdığına ve Ordu Karargâhının Katma’ya Gideceğine Dair 25 Ekim
1918 Tarihli Yazısı
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DIŞ TİCARET VE FİRMA PERFORMANSLARI
LİTERATÜR TARAMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
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Öz: Günümüzde dış ticaret ile firma performansı arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmalar giderek önem kazanmakta ve artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, TÜİK’in sağladığı mikro verileri kullanarak, Türkiye’de
faaliyet gösteren firmaların dış ticaret, AR-GE faaliyeti ve verimliliğini
analiz eden çalışmaları bir araya toplamaktır. Daha önce Türkiye için
buna benzer bir çalışma yapılmamıştır ve bu çalışma bu anlamda bir
ilk niteliğindedir. Bu çalışma, firma seviyesinde veri kullanan ve firma
performansı ve dış ticaret konularında çalışma yapan araştırmacılara,
şimdiye kadar yapılan çalışmaları bir arada sunarak ve ilgili literatürün
hangi konulara öncelik verdiği hakkında fikir vererek literatüre katkı
sağlamayı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, çalışmamızın sonuç bölümünde, incelenen araştırmaların bulguları da bir arada değerlendirilerek, politika yapıcılara yönelik tavsiyeler raporlanmıştır.
GİRİŞ
İktisat literatüründe, uluslararası ekonomiyi ilgilendiren sorulara
yanıt arayan araştırmalar, çoğunlukla makro seviyede analizler gerçekleştirmişlerdir. Edwards (1997)’in literatürde çokça atıfta bulunulan ve
büyüme, dış ticaret ve verimlilik arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında olduğu gibi, araştırmacılar, IMF, Dünya Bankası ve ülkelerin mer51
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kez bankaları gibi kaynakların ücretsiz bir şekilde paylaştığı ülkelerin
makroekonomik göstergelerine ait verileri kullanmışlardır. Ancak, Bernard ve Jensen (1995) tarafından yapılan çalışmaları takiben, son yıllarda dış ticaret ile ilgili ve firma düzeyinde veriler kullanılarak yapılan
çalışmaların sayısı oldukça artmıştır. Bernard ve Jensen (1995)’in ABD
için yaptıkları öncü çalışmalar ile bir ekonomide dış ticareti gerçekleştiren firmalar “hangi ürünü ne kadar ve nereden ihraç/ithal ediyor?” gibi
sorulara ülkelerin firma düzeyi verilerini kullanarak cevap aranmaya
başlanmıştır. Daha önce bu alanda çalışmaların sayısının az olmasının
nedeni, firma seviyesinde verileri ellerinde bulunduran ulusal istatistik
kurumlarının bu kıymetli veri setlerini araştırmacılar ile paylaşmamalarıydı. Ancak araştırmacılar, 1990’ların ikinci yarısından itibaren hem
istatistik enstitülerinden hem de firma seviyesinde veri toplayan/sağlayan özel firmalardan bu verileri alabilir duruma geldiler.
Firma düzeyinde veriler, bir ülkede her bir firmanın veya bir endüstrinin özel verilerini barındırmaktadır. Makro veriler ise, bir ülkede firmaların ve endüstrilerin toplaştırılmış verileri şeklinde ifade edilebilir. Firma düzeyinde veri ile daha spesifik, daha detaylı sonuçlara
ulaşılabilirken, makro verilerle ile yapılan analizlerle, ülke genelinde
bir sonuca ulaşılmaktadır. Bu durum, bu iki veri çeşidi arasındaki farkı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, firma düzeyinde veriler büyük önem
taşımaktadır. Özellikle, politika yapıcıları için son derece faydalıdır. Bir
ekonominin daha geniş resmini görebilmek için daha spesifik analizlere
ihtiyaç doğmaktadır. Bu durumda ülkelerin İstatistik Kurumları devreye girer. Ekonominin daha geniş resmini görmek isteyen araştırmacılar
için daha spesifik analizlerini gerçekleştirmede en sağlıklı sonuçlar verecek firma düzeyi verilerdir.
Literatürde, Wagner (2012)’nin yaptığı gibi, mikro seviyede verileri
kullanarak firmaların dış ticaret rakamları, AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) harcamaları ve verimlilikleri gibi konuları analiz eden çalışmaları
derleyen, literatür taraması tarzında çalışmalar vardır. Wagner (2012),
dış ticaret ile firma performanslarını araştıran çalışmaları incelemiştir.
Firma verilerini kullanarak araştırma yapan çalışmaları bir araya toplayarak, politika yapıcıları için bu alanda literatürü özetlemiş ve önerilerde bulunmuştur. Ayrıca, çalışmanın sonuç kısmında gelecekteki
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araştırmacılara da araştırma konuları önermiştir. Bu çalışmanın amacı,
TÜİK’in sağladığı mikro verileri kullanarak, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların dış ticaret, AR-GE faaliyeti ve verimliliğini analiz eden
çalışmaları bir araya toplamaktır. Daha önce Türkiye için buna benzer
bir çalışma yapılmamıştır ve bu çalışma bu anlamda bir ilk niteliğindedir. Bu çalışma, firma seviyesinde veri kullanan ve firma performansı
ve dış ticaret konularında çalışma yapan araştırmacılara, şimdiye kadar
yapılan çalışmaları bir arada sunarak ve ilgili literatürün hangi konulara
öncelik verdiği hakkında fikir vererek literatüre katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, çalışmamızın sonuç bölümünde, incelenen araştırmaların bulguları da bir arada değerlendirilerek, politika yapıcılara yönelik tavsiyeler raporlanmıştır.
Araştırmalarda, dış ticaret ve firma performansları farklı değişkenler ele alınarak araştırıldığından çalışmalar dört alt başlıkta verilmiştir.
Dış ticaret ve emek piyasası ilişkisini inceleyen alt başlıkta Türkiye’de
faaliyet gösteren firmaların dış ticaret faaliyetleri ile emek unsurunu ele
alan çalışmalar yer almaktadır. Dış ticaret yapan firmalar uluslararası
rekabete girerler ve bunun neticesinde genellikle üretim kapasitelerinde
artış ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, firma verimliliği artmakta ve
dolaylı olarak bu durumda emeğin talebi etkilenmektedir. Genel olarak,
araştırmaların sonucunda dış ticaretin istihdamı arttırdığı ve emeğin verimliliğini pozitif yönde etkilediğini ortaya çıkmıştır. İkinci alt başlıkta
ise, dış ticaret ile verimlilik arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar kapsanmaktadır. Dâhil edilen çalışmaların genel sonuçlarına bakıldığında,
ihracat ve ithalat yapan firmaların verimliliklerinin arttığını gösteren sonuçlar elde edilmiştir. Üçüncü alt başlıkta, inovasyon, AR-GE ve DYSY
(Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları) ile firmaların performans ilişkilerini firma düzeyinde araştıran çalışmalar ele alınmıştır. Elde edilen
genel sonuçlar, ele alınan üç değişkenin de firmaların performansları
üzerinde etkili olduğunu ortaya konulmuştur. Dördüncü alt başlıkta
ise, döviz kuru ile firmaların performans ilişkilerini inceleyen araştırmalar kapsanmıştır. Bu bağlamda, döviz kurunda ortaya çıkan değişikliğin
Türk firmalarının performansları üzerindeki etkiler araştırılmıştır.
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Bu araştırmanın üçüncü bölümü sonuçlardan oluşmaktadır ve ele
alınan çalışmaların genel itibariyle ortaya koyduğu bulgular ve öneriler
yer almaktadır.
DIŞ TİCARET ve EMEK PİYASASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Neo-klasik modellerinde ele alınan emek piyasaları ile ilgili yapılan
açıklamaların yanı sıra, son zamanlarda dış ticaretin etkisini de göz önüne bulundurarak yeniden tartışılan konu haline gelmiştir. Neoklasiklere
göre, kısa dönemde emek piyasası dış şoklardan veya farklı makroekonomik politikalarından etkilenmekle birlikte, uzun dönemde çarpıtmaların olmaması durumda dengede olacağını bilinmektedir (Hoekman
ve Winters, 2005: 3). Günümüz çalışmalarında araştırma konusu olarak
alınan dış ticaret ile emek piyasası arasındaki ilişki Türkiye için de araştırılmıştır. Bu bağlamda, firma düzeyinde kullanılan verilerle Türkiye
için yapılan çalışmalara bu alt başlık kapsamında yer verilmiştir.
Meschi vd. (2011), dışa açıklık, teknolojinin benimsenmesi ve vasıflı
emeğe olan nispi talep arasındaki ilişkiyi, 1980-2001 yıllarını kapsayan
ve Türk imalat sektöründen 17,462 firmanın verilerini panel veri yöntemini kullanarak araştırmışlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre, teknoloji transferi ve dışa açıklığın, firmaların emek talebini daha vasıflı
emeğe kaydırmada kilit rol oynadığı görülmüştür. Ar-Ge harcamaları
ve teknoloji transferleri gibi teknoloji ile ilgili olan değişkenler, yabancı
sermayenin firmaya katılımı ve ihracata olan yönelim gibi faktörlerin,
emek verimliliğini pozitif ve anlamlı şekilde etkilemektedir. Benzer şekilde, Lo Turco ve Maggioni (2013), TÜİK’in firma düzeyinde verilerini
kullanarak bir araştırma yapmıştır. Lo Turco ve Maggioni (2013), 20032008 döneminde dış ticaretin firma istihdamını nasıl etkilediğini araştırmak üzere Eğilim Skoru Uyumu (Propensity Score Matching Techniques (PSM)) ve Farkın Farkı (Difference-in-Difference (DID)) metodlarını
kullanmışlardır. Araştırmada, 104,000 firmanın verilerinden faydalanılmış ve sonuçlar firmaların uluslararasılaşmasının istihdamı arttırdığını,
yani ihracat veya ithalat yapan firmaların istihdamın düşmesinin önüne
geçtiğini göstermektedir. Ayrıca, firmaların uluslararasılaşma stratejilerinin, AR-GE ve AR-GE dışı çalışanların oranına herhangi bir anlamlı et54
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kisi olmadığı ortaya konulmuştur. Yani firmaların dış ticaret stratejileri
ile yeni bir Ar-Ge çalışanı istihdamı arasında bir ilişki bulunamamıştır.
DIŞ TİCARET ve VERİMLİLİK İLİŞKİSİ
Bu bölümde yer alan çalışmalara geçmeden önce verimliliği açıklamak çalışmalardan çıkan sonuçları daha iyi anlamamıza faydalı olacaktır. Verimlilik, girdilerin hacmi ile çıktı hacmi arasındaki oran şeklinde
açıklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bir ekonomide bir çıktı üretmek için
sermaye ve emek gibi üretim girdilerinin ne kadar verimli kullanıldığını ortaya koymaktadır (Krugman, 1994). Ayrıca verimlilik, kullanılan
emek veya diğer kaynaklarda herhangi bir değişiklik olmadan işgücü
başına çıktı sayısının artması şeklinde ifade edilebilir. Krugman (1994),
verimliliği şu şekilde ifade etmiştir; “Verimlilik her şey değildir, ancak uzun
vadede verimlilik neredeyse her şeydir. Bir ülkenin zaman içinde yaşam standardını geliştirme kabiliyeti, neredeyse tamamen işçi başına üretimini arttırma
kabiliyetine bağlıdır.” Bu bağlamda, verimlilik genel olarak ekonomiyi
etkilediğinden iktisatçılar tarafından araştırılan konular arasında yer
almakta, özellikle firma düzeyinde verilerin kullanıma açılmasıyla bu
konular yeniden ilgi kazanmıştır.
Dış ticaret ve verimlilik ile ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı bu alt
başlıkta genellikle bu ilişkinin pozitif yönlü olduğunu gösteren çalışmalara rastlanmıştır. İlk olarak, Maggioni (2012), Türkiye’de firma düzeyinde verileri kullanarak ihracat ve verimlilik arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığını panel veri yöntemini kullanarak araştırmıştır. Çalışmada, 1990-2001 döneminde 25’den fazla çalışanı olan tüm firmaları
kapsanmıştır. Ayrıca, PSM ve DID metodları kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre, ihracat yapan firmaların, dış ticarete başladıktan sonraki
süreçte daha yüksek verimlilik elde ettiği görülmüştür ve firmalar ihracat faaliyetlerinden sonra takip eden dönemde yüksek verimlilik yolunu yakaladıkları tespit edilmiştir. Maggioni ile aynı metodları kullanan
Dalgıç vd. (2015a), ise Türkiye’de firmaların uluslararası ticaret faaliyetlerinin verimlilik artışı üzerindeki etkisini 2003-2010 dönemi için analiz
etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, düşük-orta gelirli olarak Türkiye’nin
ithalat yaparak öğrenme ve ihracat yaparak öğrenme yoluyla giriş-çıkış
mekanizmalarını araştırmaktır. Analizde, firmaların ticaretleri sonucun55
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da verimlilik artışlarını PSM ve DID teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Türkiye’nin firma düzeyi verileri kullanılmış ve analizde dengesiz
panel veri yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlar, hem ihracat hem de ithalat
faaliyetlerinin firmaların verimliliğini arttırdığını ve ithalat faaliyetlerinin firma verimliliği üzerinde ihracat faaliyetlerinden daha büyük etkisi
olduğunu ortaya koymuştur. Dalgıç vd. (2015b) de benzer bir analiz ile
fakat bu sefer ihracat destinasyonuna göre, farklı gelir düzeylerine sahip
olan piyasalara ihracat gerçekleştiren Türk imalat firmalarının piyasaya
giriş sonrasındaki performanslarını ölçmüşlerdir. Analizde, 2003-2011
dönemi için firma düzeyinde kapsamlı bir veri seti kullanılarak dengesiz panel veri yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, PSM ve DID teknikleri
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ihracat yaparak öğrenme hipotezini tasdik ederek ve ihracat kompozisyonunu kontrol ettikten sonra bile orta düşük gelirli ülkelere kıyasla yüksek gelirli ülkelere yapılan
ihracatta gerçek verimlilik artışı gerçekleştiği görülmektedir. Dalgıç vd.
(2015b), bu bulgu ile firmaların ihracat yaptığı yerin önemini ortaya koymaktadır. Bu üç çalışmadan farklı olarak, Atiyas ve Bakis (2013), Türkiye’nin daha geleneksel sanayi merkezlerine göre, Anadolu Kaplanları
olarak bilinen yeni büyüme merkezlerinin verimlilik ve ihracat performansını incelemişlerdir. Mikro düzeyde veriler kullanılmış ve 2006-2010
dönemi ele alınmıştır. Sonuçlara göre, geleneksel merkezlerin hala daha
yüksek verimliliğe sahip olduğu, fakat Anadolu Kaplanları’nın aradaki
farkı önemli ölçüde kapattığı görülmektedir. Ayrıca, geleneksel ve yeni
büyüme merkezleri arasındaki verimlilik farkının, imalatta daha düşük
iken, imalat dışı sanayilerde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Dinçer ve Tekin-Koru (2017), hizmet ihracatı sürecinde olan firmaların dış ticaretten meydana gelen firma içi verimlilik artışını araştırmak
üzere 2003-2011 döneminde Türkiye’de bulunan firmaların verileri kullanmışlardır. Kısacası, firmaların ihracatı ile verimlilik arasındaki ilişki,
dengeli panel veri yöntemi kullanarak incelenmektedir. Araştırmaya
dâhil edilen tüm firmalardan, hem mal hem de hizmet ihraç eden firmaların, diğer tüm firmalara göre daha yüksek verimliliğe sahip oldukları
ortaya konmuştur. Bundan farklı olarak, Özler vd. (2009), Türk firmalarının ihracat kararlarını dikkate alarak araştırma yapmışlardır. Özler vd.
(2009), Türk üretim firmalarının ihracat kararlarını 1990-2001 dönemi
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için araştırmak üzere dinamik panel veri yöntemi uygulanmıştır. İhracat
piyasalarındaki giriş batık maliyetlerinin yüksek olması durumunda,
firmanın daha önce ihracat yapıp yapmamış olmasının, şimdiki ihracat
kararı üzerinde etkisi olduğu hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca, geçmişte
yapılan ihracattan elde edilen tecrübe mevcut ihracat üzerindeki etkisi giderek hızla azaldığı görülmekte ve ihracatta kalıcılığın en sonunda
yeniden giriş maliyetlerinin düşmesine yardımcı olmaktadır. Özler vd.
(2009), ihracat kararlarının, firmaların maliyetlerine olan etkilerini araştırırken, Lu ve Ulu (2014), Türkiye’nin imalat firmaları için 2008 yılında firma verimliliği, ithal ara girdileri ve firmaların ihracat davranışları
arasındaki etkileşimini araştırmışlardır. Elde edilen bulgulara göre, verimlilik ile ithal ara mallar, firma büyüklüğü ve ihracatta katma değerlerin payı arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Dinçer ve Tekin-Koru (2019), ise detaylı bir araştırma yaparak Türkiye’nin 2003-2015
dönemi için firma düzeyinde verileri ve Sürekli Envanter Yöntemini
(Perpetual Inventory Method) kullanarak ülkenin verimlilik dinamiklerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçların arasında ilk olarak, toplam
verimlilik rakamları, imalat sektöründeki verimlilik artışlarını göz ardı
ederken, hizmet sektöründeki verimlilik kayıplarını daha fazla tahmin
ettiği görülmüştür. Bir diğer sonuca göre, Türkiye’de bulunan tüm imalat sektörleri arasında en düşük verimlilik artışı gösteren orta-düşük teknoloji üretimine doğru gelişme olduğunu gösterilmiştir. Ve nihai olarak,
Türk imalat sektöründe hayatta kalan firmalar verimliliğini arttırırken,
hizmet sektöründe olanlar ise, toplam verimlilik artışına negatif etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bir diğer farklı ve detaylı araştırma, Milgram vd.
(2008), tarafından Türkiye ve İspanya firmaları için yapılmıştır. Milgram
vd. (2008), çalışmalarında AB ile ikili ticaret anlaşması bulunan Türkiye
ve İspanya’nın dış ticaret ve toplam faktör verimliliği (TFV) arasındaki
bağlantıyı iki şekilde araştırmışlardır. Öncelikle, firma düzeyi TFV üzerindeki tarifelerin etkisi ve daha sonra, TFV ve diğer firma özelliklerinin,
firmaların hayatta kalma ve ihracat kararları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Türk ve İspanyol imalat firmalarının TFV’lerini hesaplamada
Olley ve Pakes (1996) Metodunu kullanmışlardır. Türkiye için 1983-2001
döneminin verileri kullanılmıştır, fakat firma düzeyinde ihracat verileri
1990’dan sonra mevcuttur. İspanya için ise, veri seti daha kısıtlı olmakla
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birlikte 1991-2002 dönemin kapsamaktadır. Dengesiz panel veri yöntemi uygulanarak elde edilen sonuçlar, her iki ülke için de, korumacılık
seviyesindeki düşüş nedeniyle ortaya çıkan verimlilik artışlarının istatistikel olarak anlamlı ve ekonomik açısından çok önemli olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgu, Türkiye için özellikle ithalatta rekabet eden
sektörlerde (import compiting sectors) geçerli iken, İspanya için TFV’nin
yerli piyasada yabancı ürünlerin varlığıyla arttığı görülmektedir. Ayrıca, her iki ülkede de, kümelenmenin il düzeyinde verimlilik üzerinde
olumlu etkisi olduğunu ortaya konulmuştur. Elde edilen diğer sonuçlar
ise, İspanya’da ithalat tarifelerinde meydana gelen düşüş ve gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatın artmasıyla ihracat yapma olasılığını arttırdığını göstermektedir. Türkiye’de ise, korunan ticari olmayan sektörlerde
(protected non-trading industries) faaliyet gösteren firmaların ihracat
yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ticaret reformlarının firmaların hayatta kalma olasılığı üzerindeki etkisine bakıldığında, ihracatçıların hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olduğu
görülmekte, fakat ticaret korumasının, ihracatçıların hayatta kalma olasılıklarını kötü etkilediği gösterilmiştir.
İNOVASYON, AR-GE ve DYSY İLE FİRMALARIN
PERFORMANS İLİŞKİSİ
Bu alt başlıkta, öncelikle, yer alan çalışmaların ana konularında kullanılan değişkenlerin tanımlarına değinilecektir. Ardından, ele alınan
çalışmalarla devam edilmektedir.
Schumpether’e göre, inovasyon süreci, ekonomik yapıyı sürekli
olarak köklü değişime uğratmakta, eski ekonomik sistemi yıkarken yenisini yaratmaktadır (Schumpeter, 2003: 83). Günümüze baktığımızda,
OECD tanımına göre inovasyon, yeni veya önemli derecede geliştirilmiş bir ürünün/hizmetin veya sürecin, yeni pazarlama yöntemi ya da
yeni örgütsel yönteminin işyerinin organizasyonunda, dış ilişkilerde ya
da iş uygulamalarında uygulamasıdır (OECD, 2005: 46). Araştırma ve
geliştirme, bilgi stokunu ve bu bilginin yeni uygulamalar geliştirmede
kullanmak amacıyla sistematik bir şekilde yürütülen yaratıcı çalışmaları içermektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ise, uluslararası
sermaye akımlarını ifade eden bir kavramdır. DYSY, bir ülkede kar elde
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etmek amacıyla, bir şirket kurmak, mevcut bir şirketi satın almak ya da
ortaklık gerçekleştirerek yönetim ve denetim hakkı elde etmektir (Seyidoğlu, 2013: 627; OECD, 2008: 17).
Bu alt başlıkta TÜİK firma düzeyi verilerini kullanarak inovasyon,
Ar-Ge ve DYSY’yi dikkate almak suretiyle, firmaların performansları
inceleyen çalışmalar ele alınmıştır. Bu bağlamda, Lo Turco ve Maggioni (2015), Türk imalat sanayinde faaliyet gösteren ve en az 20 çalışanı
olan firmalardan oluşan ve 2005-2009 dönemini kapsayan firma-seviyesindeki verileri kullanarak, dış ticaretin ürün kapsamı ve inovasyon
üzerine etkisini analiz etmişlerdir. Sonuçlar, firmaların ihracat yapmaya
başlamalarının, ürün kapsamını, yeni ürünlerin tanıtımını ve inovasyon
olasılığını pozitif şekilde etkilediği ortaya koymuştur. Ayrıca, ithalat ile
ihracata başlama arasında tamamlayıcı ilişki bulunmuş fakat, ürün inovasyonu için sadece ithalatın önem arz etmediği gösterilmiştir. Lo Turco
ve Maggioni (2015)’den farklı olarak, Atiyas ve Bakis (2015), ise inovasyonun yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerini ve DYSY’yi de dikkate alarak araştırma yapmışlardır. Atiyas ve Bakis (2015), Türkiye’de faaliyet gösteren
yerli ve yabancı firmaların inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri ile DYSY
akışları arasındaki ilişkiyi 2005-2011 dönemi için panel veri yöntemi ile
analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, firmanın yaşı ve büyüklüğüne bakıldığında, yabancı firmaların yerli firmalara göre inovasyon,
ihracat ve Ar-Ge eğilimlerinin daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur.
Fındık ve Beyhan (2017), çalışmalarında ürün ve süreç inovasyonlarının
Türk firmalarının performansları üzerindeki etkisini 2006-2008 dönemi
için analiz etmişlerdir. İnovasyon etkisini araştırırken çok-düzeyli korelasyon tekniğinden elde edilen değerlere göre sınıflandırmada faktör
analizi kullanmışlardır. Sonuç olarak, ürün ve süreç inovasyonları birbirini tamamlar nitelikte olup, bunu performans arttırıcı bileşen olarak
gören firmaların bu şekilde algılamayan firmalara nazaran daha avantajlı olduğu ortaya çıkmıştır. Fatima (2016) ise, Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlardan meydana gelen verimlilik yayılımını firma
düzeyi verileri kullanarak 2003-2010 dönemi için araştırmıştır. Bu dönemde, Türkiye’de imalat ve hizmet sektöründe önemli ölçüde DYSY
akışı yaşanmıştır. Analizde, dengesiz panel veri yöntemi kullanılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, yatay bağlantıların firmaların verimliliğini
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azalttığı, dikey bağlantıların ise yerel verimlilik düzeylerine olumlu bir
etki yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla, DYSY’den faydaları optimize
etmek amacıyla, politika yapıcıların yerel ve çok uluslu şirketler arasındaki tedarikçi-alıcı ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik dikkat çektiği
görülmektedir.
Szczygielski vd. (2016), 2010 yılı inovasyon anketinden elde edilen
verileri kullanarak, Türkiye ve Polonya’da faaliyet gösteren imalat firmalarının inovasyon performansı ile bu firmaların devletten aldıkları destek arasında ilişki olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışmalarında, inovasyon performansı, firmaya ve piyasaya ilk kez sunulan süreç ve ürün
inovasyonu olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar her iki devlette bulunan
firmalar için geçerli olup,(olmayabilir) devlet tarafından sağlanan Ar-Ge
faaliyetleri için yardımlar firmaların inovasyon performansları üzerinde
etkili olduğu ortaya konulmuştur. Lo Turco ve Maggioni (2018), ise Türk
imalat sektöründeki firmaların ürün alanlarının gelişiminde, bölgesel ve
bölge dışı bilginin rolünü, 2006-2009 dönemi için 20’den fazla çalışanı
olan ve bu dönemde piyasaya yeni ürün çıkartan firmaların verilerini
kullanarak araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, NUTS3 bölgesindeki firmaların ürünlerinin, bölgede bulunan yabancı firmaların ürün
karmalarına benzerliğinin, yeni ürün keşfini desteklediği tespit edilmiştir. Bundan farklı olarak, Fatima ve Khan (2018), Türkiye’de 2003-2010
döneminde DYSY’nin ücret üzerindeki etkisini araştırmak üzere firma
düzeyinde veriler kullanarak, dengesiz panel veri analizi gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, yabancı varlıkların reel ücretleri arttırdığını göstermektedir. Yani, geriye ve ileriye doğru bağlantıların olduğunda, DYSY kaynaklı verimlilik artışlarının ücretleri arttırdığı ortaya
çıkmıştır. Bu durumda, ülkede yerli emek refahını arttırmak amacıyla
daha fazla DYSY çekilmesi gerektiği görülmektedir. Fatima tarafından
2016 yılında yapılan çalışma ile tutarlı olarak, yabancı ve yerli firmalar
arasında sektörler arası bağlantıların, yerel firmalar için uygulanabilir
bir verimlilik artışı kanalı olarak hizmet ettiği gösterilmektedir.
DÖVİZ KURU ile FİRMALARIN PERFORMANS İLİŞKİSİ
Bu alt başlıkta genel itibariyle, döviz kurundaki değişikliklerin
Türk firmalarının performansları üzerindeki etkisini araştıran çalışma60
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lara yer verilmiştir. Toraganlı ve Yazgan (2016), 2002-2009 dönemi için
Türkiye’de döviz kurunun imalat firmalarının hayatta kalma davranışları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırmada kullanılan veriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reel Sektör Firma Hesapları Veri
Tabanı’nında alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, reel döviz kurunun
değerlenmesi imalat sanayide hayatta kalma olasılığını azalttığını görülmektedir. Ayrıca, döviz kurunun değerlenmesiyle birlikte yüksek
verimliliği olan firmaların, düşük verimliliğe sahip olan firmalara göre
hayatta kalma olasılıkları daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Toraganlı ve Yazgan (2016), dövizdeki değişikliklere göre firmaların hayatta
kalma davranışlarını araştırırken, Karamollaoğlu ve Yalçın (2016), döviz
kurundaki değişime bağlı olarak ihracat üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Karamollaoğlu ve Yalçın (2016), 2002-2010 dönemi için Türk üretim firmalarının verilerini kullanarak döviz kurundaki değişimin ihracat
üzerindeki etkisini araştırmak üzere panel veri yöntemini kullanmışlardır. Sonuçlara göre, Türk lirasındaki değer düşüklüğü ihracat üzerinde olumlu bir etki yaratmakta ve bu etkinin ithal girdilerin yoğun kullanıldığı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı firmaların faaliyetlerini
durmasına neden olduğu ortaya çıkmıştır. Firmaların üretim maliyetleri
ihracat performansını etkilediği tespit edilmiştir. Buna benzer şekilde,
Akhan vd. (2018), yaptıkları araştırmada, reel döviz kuru hareketlerinin
Türk imalat firmalarının ihracat davranışları üzerindeki etkisini 20072014 dönemi için firma düzeyinde verileri kullanarak araştırmaktadırlar. Elde edilen sonuçlar literatür ile uyumlu olup, yüksek verimliliğe
sahip firmaların aynı zamanda ihracat ve ithalatçı olan büyük firmalar
olduğu ve döviz kurunun değer kaybetmesi ile ihracat hacmi arasında
pozitif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Türkiye, özellikle genç nüfusu ve dış ticaret hacmi oldukça yüksek olan, yükselen piyasalar arasında yer alan ve dinamik ekonomisiyle, araştırmacıların ilgi odağı olmuş bir ülkedir. Gerek siyasal, gerekse
ekonomik açıdan Türkiye’nin gündeminde devamlı değişiklikler söz
konusu olduğundan bununla birlikte dış ticaret de etkilenmektedir. Bu
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noktada, yapılan çalışmaların amaçları, bu ekonomide yaşanan değişikliklerin dış ticaret üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
İlk bölümde öncelikle verimlilik, AR-GE ve dış ticaret kavramlarının
açıklanması ve bunlar arasındaki bağlantıya değinilmiş, sonra ise genel
olarak dış ticaret emeğin verimliliği ve istihdam üzerindeki etkisini ele
alan çalışmaların neticelerine bakılmıştır. Bu bağlamda, çalışmalardan
çıkan genel sonuçlar, dış ticaretin istihdamı arttırdığı ve dış ticaret ile
emek verimliliği arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu yönündedir. Bu çalışmalarda, dış ticaretin, emeğin verimliliği (genel olarak üretim fonksiyonun) ve istihdam üzerindeki etkilerine bakılmış, dış ticaret
ile verimlilik arasındaki ilişkiyi genel olarak ele alan çalışmalara ise ikinci alt başlıkta yer verilmiştir.
İkinci alt başlıkta, yukarı da belirtildiği üzere dış ticaret ile verimlilik arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar kapsanmaktadır. Dâhil edilen
çalışmaların genel sonuçlarına bakıldığında, dış ticaret firmaların verimlilik arasında pozitif ilişki ve verimlilik artışı şeklinde sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda, firmaların verimliliğin artmasında dış ticaretinin
önemini ortaya konulmuştur.
Firma performansın belirleyen faktörlerin arasında AR-GE, inovasyon, DYSY vb. yer almaktadır. Bu bağlamda üçüncü alt başlıkta, inovasyon, AR-GE ve DYSY ile firmaların performans ilişkilerini firma
düzeyinde araştıran çalışmalar ele alınmıştır. Elde edilen genel sonuçlar, inovasyon olasılığı üzerinde ihracatın pozitif etkisi olduğunu, inovasyon, ihracat ve Ar-Ge konusunda firmaların yaşı ve büyüklüğünün
önemli olduğunu, ürün ve süreç inovasyonların firmaların performansı
üzerinde etkisi olduğunu ve devlet yardımıyla yapılan Ar-Ge firmaların
inovasyon performansı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Firmaları etkileyen fakat onların fazla müdahale edemeyeceği de
faktörler vardır. Böyle durumlarda, firmaların performans geleceği ülke
ve dünyada ortaya çıkan veya çıkacak değişikliklere bağlıdır. Ülkedeki
faiz oranı, enflasyon oranları, kamu borcundaki değişiklikler, spekülasyonlar, siyasi istikrar vb. faktörlerinde ortaya çıkan değişiklik dolaylı
veya doğrudan firma performanslarını etkileyebilmektedir. Bu tür değişikliklerin sonucunda döviz kurunda ortaya çıkan bir değişim dolaylı
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olarak firmaları (özellikle dış ticaret hacmi yüksek olanlar) etkileyebilmektedir. Bu yüzden çalışmamızda döviz kuru ile firma performansları
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar da ele alınmış ve dördüncü alt
başlıkta yer verilmiştir.
Bu alt başlık kapsamında alınan araştırmaların genel sonuçlar, döviz kurunun değerlenmesiyle yüksek verimliliğe sahip olan büyük firmalar, düşük verimliliğe sahip olan küçük firmalara göre hayata kalma
olasılıkları daha yüksek olduğu, dövizin değerlenmesi, Türk lirasının
değer kaybetmesi ile ihracat olumlu etkileneceği fakat ithal girdileri yoğun şekilde kullanan sektörlerde imalatçı firmaların faaliyetleri duracak
ve yüksek verimlilik, ihracat ve ithalata sahip olan büyük firmalar için
dövizin değer kaybetmesi ile ihracat hacmi arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Sonuç olarak, yapılan tüm bu araştırmalar kullandıkları veri setlerin
önemi itibariyle çok değerli ve faydalı oldukları görülmektedir. Özellikle ülkenin politika yapıcıları için büyük önem taşımaktadır. Çünkü, bu
denli detaylı ve spesifik araştırmalar üzerinde uzun bir çalışma zamanı
gerektirmektedir. Oysa, politika yapıcıları yukarıda özetlenen çalışmalardan faydalanabilir ve zamandan tasarruf ederek alınması gereken karar ve yapılması gereken işleri hızlandırılabilir.
Ele alınan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, Türk firmaların
yaşı ve büyüklüğü önemi de ortaya çıkmaktadır. Türk firmaların yabancı firmalara göre çeşitli nedenlerden performans farkları görülmektedir.
Ülkede faaliyet gösteren yabancı firmaların gerek inovasyon ve ihracat,
gerekse AR-GE ve beşeri sermaye açısından performansları daha yüksek olduğu tespitine varılmıştır. Bu bakımdan, yerli firmaların verimliliği için devletin verdiği sübvansiyon, teşvik ve yardımların büyük önem
arz etmektedir. Çünkü küçük yerli firmalar ile küçük yabancı firmalar
arasında verimlilik açığı, büyük yerli firmalar ile büyük yabancı firmalar
verimlilik arasındaki farkından daha büyük olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlardan, yerli büyük firmaların yabancı büyük firmaları verimlilik
açısından yakalayabilmeleri için daha çok AR-GE yapmaları ve ihracatlarını arttırmaları ayrıca, beşeri sermaye açısından da gelişme kaydedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, politika yapıcıları tüm
bunları göz önüne bulundurarak, ülkenin refahını ve dış ticaretini arttırmak amacıyla küçük firmalara nazaran büyük firmalara yönelik verilen
yardımlar, teşvikler ve sübvansiyonları daha yüksek seviyede tutmaları
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gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, verilecek olan bu yardımların denetlenmesi gerektiğini vurgulamak gerekmektedir. Çünkü görüldüğü gibi
potansiyel var, ancak inovasyon ve AR-GE gibi faaliyetlerine gereken
ilgi ve alaka verilmediğinden yerli büyük firmalarımız yabancı firmalara nazaran daha geride kalmaktadır.
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Öz: Küreselleşen dünyada ticaretteki engellerin kaldırılması ile birlikte uluslararası ticaretin gelişmesi nakliye ve dağıtım talebinin artmasına neden olmuştur. Bu durum da Lojistik sektörünü son yıllarda hızla
gelişen dinamik bir sektör olarak ön plana çıkarmıştır. 1990’lardan beri
çevreye duyarlılığın artması ve sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkması lojistik faaliyetlerde de sürdürülebilir stratejilerin gitgide
önem kazanmasını sağlamıştır. Lojistik sektörü gelişirken ortaya çıkan
CO2 emisyonlarının azaltılması ve çevresel sorunların çözümüne yönelik “Yeşil Lojistik” kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğine ilişkin önemli adımlar atmakta olan
Avrupa Birliği iklim değişikliğinin çeşitli sektörlere etkilerine ilişkin
hukuksal düzenlemeler getirmekte; birliğe üye devletlerin buna uygun
düzenlemeler yapmasını istemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de hızla
büyümeye devam eden lojistik sektörü sürdürülebilirlik kapsamında
değerlendirerek çevreye olan etkisinin açıklanması ve Avrupa Birliği
ülkeleri ile Türkiye’nin durumunun karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bu
bağlamda, çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Sonraki
bölümlerde ise lojistik sektöründeki sürdürülebilirlik kavramı yeşil lojistik ile birlikte açıklanmış ve Türkiye’nin lojistik sektöründeki çevre68
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sel etkisi ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre durumu değerlendirilmiştir. Çevre politikalarında ve iklim değişikliğine karşı mücadelede
dünyada öncü olarak görülen Avrupa Birliği politikalarının Türkiye’nin
lojistik politikalarına eklemlenmesinin önemi üzerinde durulmuştur.
GİRİŞ
Küreselleşmenin ve uluslararası ticaretin artması ile birlikte insan
faaliyetlerinden kaynaklanan birçok çevre sorunu meydana gelmektedir. Doğal kaynakların tükenmesi, azalan bitki ve hayvan biyoçeşitliliği,
vahşi doğanın zarar görmesi, ekosistemlerin bozulması ve iklim değişikliği, insanların neden olduğu çevresel sorunların başında gelmektedir.
90’lı yıllardan sonra çevre bilincinin artması ve sürdürülebilir kalkınma kavramının önem kazanması ile birlikte birçok alanda “yeşil”
kavramı kullanılmaya başlamıştır. 2012 yılında Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda yoksulluğun
azaltılması ve çevrenin korunması çerçevesinde yeşil ekonomiye geçişin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuş ve UNEP tarafından yeşil ekonominin tanımı “Çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı azaltırken sosyal
eşitliğin ve insan refahının iyileştirilmesi” olarak yapılmıştır. Böylece yeşil
ekonominin önem kazanmasıyla birlikte yeşil büyüme, yeşil binalar, yeşil işler, yeşil insan kaynakları, yeşil enerji gibi birçok kavram literatürde
kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu nedenle, çevre üzerinde olumsuz
etkileri olan lojistik sektörünü daha sürdürülebilir ve yeşil hale getirmek
için “Yeşil Lojistik” kavramı seçilmiştir.
Yeşil lojistik, çevresel özelliklerin lojistik faaliyetlerine entegrasyonu
ve lojistik ağlarındaki bütün karar verme süreçlerinde çevreyi dikkate
alacak şekilde yönetilmesidir. Birçok endüstride yeşil lojistik, yeşil tedarik zinciri ve ters lojistik gibi terimler, üretim ve nakliye konusunda
sürdürülebilir çevre koruma önlemlerinin uygulanmasını ifade etmek
için kullanılmaktadır (Pishvaee, Torabi ve Razmi, 2012).
Günümüz ekonomisinde, lojistik sektörü içerisinde karayolu taşımacılığı modern tedarik zincirlerinin vazgeçilmez bir unsurudur. Kapıdan
kapıya hizmet sunma esnekliği nedeniyle üretim, dağıtım ve tüketimi
birbirine bağlamaktadır. Karayolu taşımacılığı, dünyanın birçok bölge69
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sinde en çok kullanılan ulaşım şekli olmakla birlikte demiryolları veya
iç suyolları gibi alternatif iç ulaşım araçlarından yoksun gelişmekte olan
ülkelerde önemli bir rol oynamaktadır (The World Bank ve IRU, 2017).
Karayolu taşımacılığı, sera gazı emisyonlarının çoğunluğunu ve
tahmin edilen büyümesini oluşturmaktadır. Ulaşımdan kaynaklanan
toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse %72’sinden sorumludur
(Monzon ve Wang, 2019). Ancak deniz, demiryolları ve havacılık taşımacılığından gelen emisyonlar da hızlı bir şekilde artmaktadır.
Kentsel alanlarda sürdürülebilir bir kalkınma için ulaştırma sektöründeki gelişmeler tam olarak incelenmeli ve kontrol edilmelidir. Bu
ulaşım gerekliliği göz önüne alındığında, farklı ulaşım modellerinin sürdürülebilirliği sıklıkla incelenmektedir. İşlevleri, kişi ve yük taşımacılığında belirli bir seviyeye kadar değişmekte olan demiryolu ve karayolu
taşımacılığının sürdürülebilirliğini karşılaştırmaya odaklanan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Simionescua ve Silviu, 2016:459).
Sürdürülebilir ulaşımın omurgası olarak demiryolları, enerji verimliliği (Hedef 7: Erişebilir ve Temiz Enerji), esnek altyapı (Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), sürdürülebilir ulaşıma erişim (Hedef 11:
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar), iklimle ilgili tehlikelere dayanıklılık (hedef 13), çevreye duyarlı teknolojileri ve çok paydaşlı ortaklıkları teşvik etme (Hedef 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar) gibi sürdürülebilir
kalkınma hedefleri ile güçlü bağlantılar kurmaktadır. Bununla birlikte
raylı sistem, temiz enerji kaynakları ile birleştiğinde benzersiz enerji verimliliği ve çok düşük karbon emisyonları sunmaktadır. Demiryolu sektöründe de önümüzdeki yıllarda esneklik hizmetleri sağlamak için iklim
değişikliği adaptasyonuna büyük yatırım yapılmaktadır (UIC, 2017).
Yeni yolcuları raylara çekmenin en iyi yolu, güvenilir, dakik ve güvenli hizmetler sunmaktır. Dünya çapında, demiryolları daha iyi demiryoluna, altyapıya ve daha iyi tesislere sahip erişilebilir istasyonlara yatırım yapmaktadır. Avrupa çapında demiryolları ise hem yeni hem de
mevcut araçlar için sıkı emisyon kontrollerini karşılamak için çalışmakta
ve bu sorunun üstesinden gelmek için en uygun maliyetli araçlar için
öneriler ortaya koymaytadır (UIC, 2011).
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Hava taşımacılığı diğer taşımacılık şekillerinde olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma için sorumluluklarını yerine getirmeye, ekonomik
kalkınmaya olan desteğini en üst düzeye çıkarmaya, çevre üzerindeki
etkisini azaltmaya ve sosyal faydalarını sağlamlaştırmaya kararlı olmalıdır. Havacılık, bir dizi alternatif enerji kaynağının mevcut olduğu kara
taşımacılığının aksine, tamamen sıvı yakıtlara bağımlıdır. Güvenlik ve
teknik hususlar için, yenilenebilir rüzgâr, güneş, hatta hidrojen enerjisi
kullanımı, öngörülebilir gelecek için bir seçenek değildir. Ancak havacılık, yenilenebilir enerjiden çevreye duyarlı hareketlilik sağlamak için
giderek sürdürülebilir alternatif yakıtlara yönelmektedir (ICAO, 2012).
Deniz taşımacılığı ve deniz lojistiği alanındaki sürdürülebilirlik konuları, havacılık ve kara taşımacılığı sektörlerine kıyasla tarihsel olarak
daha az paydaşın ilgisini çekmiştir. Ancak Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) göre gemi düzenlemeleri ve liman/kent etkileşimi 1997’den
bu yana artmıştır. Sanayi paydaşları havacılık, karayolu ve demiryollarında olduğu gibi giderek sürdürülebilirlik konularına ilgi göstermeye
başlamıştır.
Limanlar bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik etmede önemli bir
rol oynamasına rağmen, birçok bölgede yoğun nüfuslu alanların yakınında bulunduğundan ev sahibi şehirlerde önemli bir kirlilik kaynağı
haline gelmektedir. Bununla birlikte, araştırmalar, deniz taşımacılığı
sektörünün hava kirliliğine, özellikle de yoğun nakliye hatlarının yakınındaki kıyı bölgelerinde önemli ölçüde sebep olduğuna ve maruz kalan nüfusun olumsuz sağlık etkilerini de doğrulamaktadır. Emisyonlar
genellikle limanlarda arama yapan gemiler (manevra yaparken ve rıhtımda), yükleme/boşaltma işlemleri, depolama ve liman alanı içinde bulunan endüstri gibi çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Ayrıca bir başka
önemli kirlilik kaynağı ise bir limanın hinterlandıyla olan bağlantılarıdır
(Baltıc Ports Organization, 2016:7).
Avrupa Birliği’nde mevcut ulaşım modellerinin açıkça sürdürülemez olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 1990 yılından bu yana sera
gazı emisyonlarının sürekli olarak arttığı tek sektör ulaştırma sektörüdür (UIC, 2008). Bu emisyonlar, yükselen deniz seviyeleri, gıda üretiminde bozulma, artan sağlık sorunları ve biyoçeşitlilik kaybı gibi iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerine sebep olmaktadır. Gelecekte lojistik
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sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak için petrol bağımlılığını azaltan
ve sera gazlarının emisyonunu en aza indiren sistemlerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı ile lojistik sektörü arasındaki ilişkinin gelecekteki önemi üzerinde durularak ortaya çıkan yeşil
lojistik kavramının tanımlanması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmanın sektör paydaşlarının sürdürülebilirlikteki mevcut durumu anlamalarına katkıda bulunarak sektör için uygun sürdürülebilirlik
politikaları geliştirmelerine yardımcı olması beklenmektedir. Avrupa
Birliği ve Türkiye’deki lojistik sektörünün mevcut durumu ile birlikte
yeşil lojistiğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarına dair bir çerçeve
oluşturulmaya çalışılmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
McKinnon (2007) tarafından yazılan makalede, Birleşik Krallık’taki
yük taşımacılığı sektöründen gelen CO2 emisyonlarının analizinin sonuçlarını özetlenmektedir. Mevcut istatistiklerde önemli tutarsızlıkların
ortaya çıkmasıyla birlikte su ve hava kargoları için emisyon değerlerinin
hesaplanmasında ciddi zorluklar vurgulanmıştır. Mevcut en iyi verileri
kullanarak, 2004 yılında yük taşımacılığı operasyonlarından 33,7 milyon
ton CO2 salındığı ve bunun da toplam Birleşik Krallık CO2 emisyonlarının yaklaşık %6’sı olduğu tahmin edilmiştir (McKinnon, 2007).
Leonardi, Rizet, Browne, Allen, Pérez-Martínez and Worth (2008) tarafından yapılan “Karayolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Enerji Verimliliğinin Arttırılması: Araç Yaklaşımı Uygulaması” adlı çalışmada “Tedarik Zinciri Yaklaşımı” nın aksine, “Araç Yaklaşımı” olarak adlandırılan
araç odaklı, aşağıdan yukarıya bir anket yaklaşımı tanımlayıp uygulanmıştır. Yaklaşımın temel amacı, çeşitli yük taşımacılığı operasyonlarının
verimlilik ve enerji kullanımı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
İngiltere ve Fransa’da, yük yoğunluğu, araç kullanımı, yakıt kullanımı,
yakıt verimliliği ve CO2 yoğunluğu ile ilgili sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar, iki ülkede karayolu yük taşımacılığı operasyonlarında benzer
operasyonel ve yakıt verimliliği seviyelerini göstermektedir (Leonardi
vd., 2008).
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Palmer ve Piecyk (2010) tarafından yapılan çalışmada, trafik sıkışıklığının karayolu yük taşımacılığı operasyonları üzerindeki olumsuz
etkileri ve şirketlerin trafiğin fazla yoğun olmayan zamanlarda yeniden
planlayarak azaltmak zorunda oldukları fırsatlar incelenmiştir. Çalışmada 56 örnek yolculuğa dayanarak, yoğun olmayan zamanlarda çalışan araçların yüzdesini arttırarak önemli zaman, maliyet ve CO2 tasarruflarının sağlanabileceğini görülmektedir. Seyahat süresini en aza
indirgemek açısından, sabahın erken saatlerinin 100 km’ye kadar olan
yolculuklar için en iyi başlangıç zamanı olduğu sonucuna varılmıştır.
Buna ek olarak, araştırmanın amacı için modellenmiş tipik bir yolculuk
için, başlangıç zamanına bağlı olarak seyahat edilen mesafede % 2, maliyette % 6, zaman içinde % 15 ve CO2’de % 5’e kadar değişim gözlemlenmiştir (Palmer ve Piecyk, 2010).
Beškovnik ve Jakomin (2010) tarafından yapılan çalışmada, küresel
açıdan yeşil lojistiğe yönelik eğilimler ve Güneydoğu Avrupa bölgesinde yeşil lojistiğin benimsenmesinin zorlukları anlatılmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Avrupa’da tedarik zinciri yönetiminin geliştirilmesine yeşil lojistiğin entegrasyonu yönünde bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde, ISO 14000 gibi çevre yönetim sistemlerinin sağlanması ve
Güneydoğu Avrupa’da daha yeşil lojistik sektörüne fırsatlar sunulması
için bazı ilk ve önemli gelişme adımları atılması gereği üzerinde durulmuştur (Beškovnik ve Jakomin, 2010).
Xia ve Wang (2013) tarafından Finlandiya’nın lojistik sektöründeki
çevresel sürdürülebilirliği hakkında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, şirketlerin yeşil lojistik uygulamalarına yönelik temel
nedenlerini analiz etmek ve bu şirketlerin yeşil lojistik sistemlerinin
çevresel sürdürülebilirliğini teşvik etmek için bazı yapıcı tavsiyeler vermektir. Sonuç olarak, yazarlar hakkında yeşil lojistik nedir, Fin şirketleri
neden yeşil lojistik seçiyor ve uygulamada yeşil lojistik nasıl geliştirilir
araştırma sorularına kısaca cevap vermiştir (Xia ve Wang, 2013).
Seroka-Stolka (2014) tarafından yapılan çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınmanın bir unsuru olarak şirketlerde yeşil lojistik kavramının gelişimini etkileyebilecek belirleyici faktörleri sunmaktır (Seroka-Stolka, 2014).
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Atrek ve Özdağoğlu (2014) tarafından yapılan çalışmada İzmir’de
alüminyum doğrama sektöründe faaliyet gösteren bir firmalarla yapılan
mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular, yeşil tedarik zinciri uygulamalarının istenilen düzeyde olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini
göstermektedir (Atrek ve Özdağoğlu, 2014).
Beken (2016) tarafından yapılan çalışmada yeşil lojistik kavramının;
büyüme ve sürdürülebilirlik kavramı ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin de
verimlilik ve rekabet edebilirlik üzerindeki etkisine yer verilmiştir (Beken, 2016).
Albekov, Parkhomenko ve Polubotko (2017) tarafından yazılan makale, Rusya’da ve dünyada yeşil lojistiğin gelişmesi için umutları ele
alarak, yüksek teknoloji ürünü enerji tasarruflu teknolojilerin lojistik ve
üretim süreçlerinde tanıtılmasının rolünü ve önemini ortaya koymaktadır. Yazarlar, çevre güvenliği mekanizmalarının uygulanmasının, yeşil
teknolojilerin tanıtılmasının ve sorunlu endüstrilere küresel çevre standartlarının uygulanmasının olanaklarını analiz ederek, “yeşil” lojistiğin
geliştirilmesi ve güncelliğinin doğrulandığı sonucuna varmışlardır (Albekov, Parkhomenko ve Polubotko, 2017).
Zengin ve Akünal (2017) tarafından şirket yetkilileri ile yüz yüze
görüşme, telefon görüşmeleri ve yeşil lojistik ile ilgili makaleler kullanılarak yapılan çalışmada Türkiye’deki lojistik şirketlerinin yeşil lojistik
ilkelerini benimsedikleri sonucuna varılmıştır (Zengin ve Akünal, 2017).
Yangınlar ve Sarı (2017) tarafından yapılan çalışmada İstanbul’da
olan bazı sağlık kurumlarında yeşil lojistik faaliyetleri araştırılarak sağlık kurumlarını yeşil lojistik sistemini uygulamaya zorlayan sebepler
araştırılmıştır. Literatürde ağırlıklı olarak yasal baskıların sağlık kurumlarında yeşil lojistik faaliyetlerini arttırdığı görülürken, test sonuçlarında ise sosyal sorumluluk baskılarının daha etkili olduğu tespit edilmiştir
(Yangınlar ve Sarı, 2017).
Khan (2019) tarafından yapılan çalışmada Asya’daki gelişmekte olan
ekonomiler açısından yeşil lojistik endeksleri ile ekonomik, çevresel ve
sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar,
lojistik operasyonların kişi başına düşen gelir, ticaret açıklığı ve sanayi katma değerli faaliyetler açısından ekonomik büyümeyi arttırdığını
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bununla birlikte lojistik operasyonun çevresel sürdürülebilirlik ile negatif bir ilişkide olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmada hükümetlere yeşil ideolojiyi teşvik etmek, yeşil projeler ve yeşil ürünler üretmek,
vergi muafiyetleri sağlamak ve çevre dostu politikalar inşa etmek gibi
çeşitli önerilerde bulunulmuştur (Khan, 2019).
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve
YEŞİL LOJİSTİK
Sürdürülebilirlik kavramı çevre bilincinin artması ile son birkaç on
yılda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Kelime anlamı olarak
sürdürülebilirlik; üretkenlik ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanmaktadır (Ekolojist,
2017). 1987 yılında, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve çevresel istikrar konularını bağlamak için
“Ortak Geleceğimiz” raporunu yayınlamıştır. Bu raporda, sürdürülebilir kalkınmanın “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma “
olarak nitelendirilen tanımı yapılmıştır (WCED, 1987).
2015 yılında ise yoksulluk ve açlığı sona erdirmek, sağlık ve eğitimi
iyileştirmek, şehirleri daha sürdürülebilir hale getirmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ormanları korumak da dâhil olmak üzere çok
çeşitli sürdürülebilir kalkınma konularını kapsayan 17 hedef ile 169 alt
hedeften oluşan 2030 Gündemi bütüncül ve kapsayıcı bir kalkınma perspektifini oluşturmaktadır (UNDP, 2018:9).
Sürdürülebilir kalkınmanın boyutlarından biri olan çevresel sürdürülebilirlik, akademik ve endüstriyel anlamda, son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Karbon emisyonlarının yoğunlaştırılması ve küresel ısınma, işletmelerin çevrenin sürdürülmesini sağlamaya yönelik çabalar göstermesini gerektirmektedir.
Şu anda, küresel rekabet, çok sayıda şirket ve kuruluşu karbon emisyon
değerlerini azaltmaya zorlamaktadır (Rad ve Gülmez, 2017).
Birçok ekonomik faaliyet gibi, lojistik sektörü de sürdürülebilirlik
kapsamındadır. Ulaşım ve hareketlilik sürdürülebilir kalkınmanın merkezidir. Sürdürülebilir ulaşım, çevreye saygı gösterirken ekonomik bü75
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yümeyi ve erişilebilirliği arttırabilmektedir. Yeşil lojistik, bu dışsal faktörleri azaltmanın yollarını incelemek ve çevresel, ekonomik ve sosyal
hedefler arasında daha sürdürülebilir bir denge sağlamak için gösterilen
çabalar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle yeşil lojistik alanındaki
tüm çabalar sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmaya odaklanmıştır.
Yeşil lojistik, nakliye, depolama ve dağıtım gibi lojistikte çeşitli süreçlerin yeşillendirilmesini ve atık geri dönüşümü gibi tersine lojistiğin
yeşil geri dönüşümünü içeren çevre dostu bir lojistik sistemidir. Tersine
lojistik; ürünlerin geri kazanımı için bulundukları noktalardan nakliye
amaçlı süreçleri ifade ederken, yeşil lojistik çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Tersine lojistik ve yeşil lojistik arasında bir belirsizlik olmakla birlikte genelde kavram olarak karıştırılmaktadır. (Ekinci,
2019:50). Şekil 1’de de tersine lojistik ve yeşil lojistiğin farkları ve ortak
yönleri gösterilmektedir.

Şekil 1. Tersine Lojistik ile Yeşil Lojistiğin Karşılaştırılması
Kaynak: Dr. Gül Ekinci - Yeşil Tersine Ürünlere İlişkin Kalite Algısı
İle İnovasyon Difüzyonu Arasındaki İlişki
Yeşil tedarik zinciri yönetiminin bir uygulama olarak evrimi, artan
kirlilik, karbon emisyonları ve kötüleşen çevre koşulları açısından insanlar, hükümetler ve kuruluşlar arasında artan farkındalık ile başlamıştır
(Gajendrum, 2017). Yeşil tedarik zinciri yapma, örgütsel satın alma kararlarının ve tedarikçilerle uzun vadeli ilişkilerin çevresel hususlar dik76
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kate alınarak gerçekleştirme sürecidir. Yeşil tedarik zinciri yapma faaliyetleri genellikle iki kategoriye ayrılır:
1. Daha yeşil ve daha çevre dostu ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için çevresel çabalar alanında tedarikçilerle koordinasyonun
geliştirilmesi
2. Tedarikçilerin ISO 14000 sertifikası almak veya bir performans
standardı elde etmek gibi çevresel performansını iyileştirme talepleri
(Shahriarpour ve Tabriz, 2017).
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve lojistik sistemlerin operasyon hedeflerinin karşılaştırılması mevcut çelişkileri göstermektedir.
Lojistik Sistemin çalışması ekonomik amaçlara (hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, kar, maliyet tasarrufu) ulaşmaya yönelik ise, sürdürülebilir
kalkınmanın ana rolü, toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçları arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Yeşil lojistik açısından, sürdürülebilir kalkınma ve lojistik hedeflerini uyumlu hale getirmenin yollarını
aramak gereklidir. Bu uyumlaştırmanın temel hipotezi, lojistik yöntemlerin, kavramların ve işlevlerin uygulanmasının, çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılmasına potansiyel olarak katkıda bulunan kaynakların
harcamalarını esas olarak azaltmasıdır. Kaynakların lojistik yöntemleri
ile etkin bir şekilde kullanılması, lojistik süreçlerini iyileştirmekle birlikte toplumun sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını uygulamaktadır (Rakhmangulov, Sladkowsk, Osintsev ve Muravev, 2017:122-123).
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Şekil 2. Lojistik ve Ulaştırma Sistemlerinin İşletilmesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Önerilen Yaklaşım Şeması8
Araç performansının iyileştirilmesi, uzun mesafeli yük taşımacılığının çevresel ayak izini azaltmak için değil, aynı zamanda yol güvenliğini artırmak ve operasyonel verimliliği artırmak için önemli konulardan
biridir. Kirleticilerin emisyonunu azaltmaya yönelik önlemlerle başlayarak, sınıflandırılabilen çeşitli çözümler bulunmaktadır (ERTRAC, 2019).
Sonuç olarak uzun vadede lojistik sektörünü sürdürülebilir yapmak,
karbon emisyonlarını azaltmaktan daha fazlasını içerecektir. Son gelişmelere rağmen, lojistiğin diğer çevresel maliyetlerini önemli bir farkla
azaltma potansiyeli hala mevcuttur. Ayrıca, sürdürülebilirlik sadece
çevresel bir boyuta sahip değildir. Sürdürülebilir kalkınma başlangıçta
çevresel, ekonomik ve sosyal hedeflerin uzlaşması olarak tasvir edilmiştir.

8

78

Rakhmangulov, Sladkowski, Osintsev ve Muravev, (2017). Green Logistics: Element of the Sustainable
Development, Part 1.

Mert DERELİ, Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YEŞİL LOJİSTİK
İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok alanda büyük yıkıma uğrayan Avrupa ülkeleri ekonomik bir işbirliğinin kurulması çabalarıyla
birlikte 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu kurmuş ve böylece Avrupa Birliği’nin temelleri atılmıştır. Günümüzde Avrupa Birliği,
sınırların kaldırıldığı, 28 ülkeden oluşan, 510 miyondan fazla nüfusa sahip ve dünya gayri safi hasılasının yaklaşık % 30’unu oluşturan ekonomik, sosyal ve siyasi bir güç haline gelmiştir (Güvenç, 2019).
Üye devletlerin egemenliklerini birleştirmeyi kabul ettiği ilk sektörlerden biri uluslararası ticaret olmuştur. Bu sayede tek bir varlık olarak
hareket eden Avrupa Birliği, tüm üye devletler adına hem ikili hem de
çok taraflı ticaret anlaşmalarını müzakere edebilmektedir. Avrupa Birliği, yaklaşık 80 ülke için en büyük ihracat pazarı olup dünyanın en büyük mal ve hizmet ihracatçısıdır. Tablo 1‘de de Avrupa Birliği’nin en
büyük ticaret ortakları ve 2018 yılındaki mal ticareti gösterilmektedir.
Tablo 1’e bakıldığında Avrupa Birliği’nin dünyanın geri kalanıyla mal
ticaretinin 2018 yılında 3.936 milyar Euro olduğu görülmektedir (European Parliament, 2019).
Tablo 1. Avrupa Birliği’nin Ana Ticaret Ortakları - 2018 yılında mal
ticareti (milyon EURO)
Ülke

İhracat

İthalat

Toplam

Ticaret Dengesi

ABD

406.372

267.270

673.642

+139.102

Çin

209.906

394.698

604.604

-184.791

İsviçre

156.484

108.980

265.464

+47.504

Dünya

1.955.746

1.980.361

3.936.107

-24.615

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2019
Avrupa Birliği, en büyük ticaret ortakları olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte uluslararası ticarette en büyük üç küresel oyuncu haline gelmiştir. Çin’in payı 2000 yılından bu yana % 5 ‘den % 15’e
yükselerek neredeyse 3 kat artmıştır. Rusya’nın payı ise 2012 yılında
yaklaşık % 10 iken 2018 yılına gelindiğinde yaklaşık % 7’ye gerilemiştir.
2000 yılından bu yana Japonya’nın payı yarı yarıya azalırken, İsviçre ve
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Türkiye’nin payları bu dönemde nispeten değişmeden kalmıştır. Şekil
3‘de de 2000 ile 2018 yılları Avrupa Birliği’nin ana ticaret ortaklarının
ticaret payları gösterilmektedir (Eurostat, 2019).

Şekil 3. Avrupa Birliği Ana Ticaret Ortakları, 2000-2018
Kaynak: Eurostat- 2019 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678910/6-20032019-AP-EN.pdf/0ebd7878-dad5-478e-a5f03ae2c91f7ea3 (Erişim Tarihi:12.12.2019).
Uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte taşımacılık ve lojistik sektörlerinin dünya çapında önemi artmaya devam etmektedir. Ulaştırma
ve lojistik hizmetleri uluslararası ticareti kolaylaştırmakta ve yerel ekonominin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Zayıf bir lojistik
altyapısının ve operasyonel süreçlerin küresel ticaret entegrasyonunda
büyük bir engel oluşturmasından dolayı lojistik hizmetlerinin kalitesi ve
verimliliği uluslararası ticaret için önemlidir (Gani, 2017).
2007 yılından bu yana Dünya Bankası, ülkelerin lojistik performanslarını 6 farklı ölçüt kapsamında ölçerek Uluslararası Lojistik Performans
Endeksi adı altında iki yıl ara ile açıklamaktadır. Bu ölçütler gümrükler,
altyapı, uluslararası sevkiyat, lojistik yeterlilik ve kalite, takip ve izleme
ve son olarak zamanlamadır (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017).
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Tablo 2. Lojistik Performans Endeksi’ne Göre 2018 Yılının En İyi
10 Ülkesi ve Türkiye9
2018

2016

2014

2012

Ülkeler

Sıra

LPI

Sıra

LPI

Sıra

LPI

Sıra

LPI

Almanya

1

4.20

1

4.23

1

4.12

4

4.03

İsveç

2

4.05

3

4.20

6

3.96

13

3.85

Belçika

3

4.04

6

4.11

3

4.04

7

3.98

Avusturya

4

4.03

7

4.10

22

3.65

11

3.89

Japonya

5

4.03

12

3.97

10

3.91

8

3.93

Hollanda

6

4.02

4

4.19

2

4.05

5

4.02

Singapur

7

4.00

5

4.14

5

4.00

1

4.13

Danimarka

8

3.99

17

3.82

17

3.78

6

4.02

Birleşik Krallık

9

3.99

8

4.07

4

4.01

10

3.90

Finlandiya

10

3.97

15

3.92

24

3.62

3

4.05

Türkiye

47

3.15

34

3.42

30

3.50

27

3.51

En iyi performans gösteren ülkelere bakıldığında ilk 10 ülke içinde
2018 yılı sonuçlarına göre 7 ülkenin Avrupa Birliği üyesi olduğu görülmektedir. En iyi performans gösteren Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda ve İsveç olurken; en düşük seviyede olan ülkelerin ise Bulgaristan ve
Romanya olduğu görülmektedir.
Avrupa Birliği ekonomisinin geçmişten bu yana en önemli sektörlerinden biri Lojistik ve ulaşım sektörü olmuştur. 1958 yılında gerçekleşen
Roma Anlaşması’nda Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun ulaşım politikası gibi birçok alanda ortak politikalar izlemesi öngörülmüştür (Özer
ve Kişi, 2011:81). 1992 yılında, Maastricht Antlaşması ile Trans-Avrupa
Taşımacılık Ağı kurulmuş ve çevre koruma gereklilikleri ulaştırma politikasına entegre edilmiştir. Bu gelişmeye ek olarak, ulaştırma pazarlarının rekabete açılması amacıyla sürdürülebilir hareketlilik ilkesinin
önemi vurgulanmış ve ulaştırma politikası bütünleştirilmiş bir politika
9

Trade Logistics in the Global Economy - The Logistics Performance Index and Its Indicators, 2018.
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olarak ele alınmaya başlanmıştır (Faberi, Paolucci, Lapillonne ve Pollier,
2015:12).
Daha sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi elde etmek için ulaşım
modelleri arasındaki dengeyi değiştirmek amacı özellikle 2001’deki Göteborg Zirvesi’nden bu yana devam etmektedir. Sürdürülebilir bir ulaşım politikasının artan trafik hacimleri, gürültü ve kirlilik seviyeleri ile
mücadele etmesi gerektiği ve çevre dostu ulaşım modellerinin yanı sıra
sosyal ve çevresel maliyetlerin tamamen içselleştirilmesinin teşvik edilmesi bu zirvede beliltilmiştir (Göteborg European Council, 2001).
Ulaştırma ve lojistik sektörünün neden olduğu CO2 emisyonunun
çevre üzerindeki etkisini azaltmak için Avrupa Komisyonu tarafından
2003’ten 2006 yılına kadar ilk Marco Polo programı dönemi başlatılmıştır. İlk Marco Polo programının ana hedefi, uluslararası karayolu taşımacılığını deniz kıyısına, demiryoluna ve iç suyollarına kaydırmak için ticari odaklı hizmetleri finanse etmektir. Marco Polo programı sayesinde,
daha az kargo kamyonlarla taşınır, bu da daha az yol tıkanıklığı ve daha
az kirlilik anlamına gelmektedir.
2007 yılında, Avrupa Birliği büyük merkezler arasında uzun mesafeli yük taşımacılığı için yeşil ulaşım koridorları kavramını başlatmıştır. Yeşil ulaşım koridorları, kısa deniz taşımacılığı, demiryolları ve iç
su yollarının çevre dostu olmasını sağlamak için birbirini tamamladığı
entegre bir ulaşım konsepti olarak geniş bir coğrafi alanda altyapı ve
ulaşım operasyonlarını kapsamaktadır. Alternatif yakıtlar için aktarma
tesisleri ve tedarik noktaları, eko-yeniliği teşvik etmek için yeşil bir koridor boyunca stratejik olarak yer almaktadır. Buna ek olarak, akıllı trafik
yönetimi, ulaşım altyapısının daha iyi kullanılmasını sağlar ve seyahat
edilen mesafeleri azaltmaya katkıda bulunmaktadır (European Commission, 2015:10).
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2011 yılı ‘’Tek Avrupa
Taşımacılık Sahası İçin Yol Haritası’’ isimli Beyaz Kitap’ta karayolu, demiryolu, hava, deniz ve iç su yolları gibi farklı ulaşım modlarında sera
gazı emisyonlarını azaltmak için bağlayıcı hedefler içeren bir çerçeve
oluşturulmuştur (Eurogas, 2015:2). Ayrıca önümüzdeki yıllarda Avrupa taşımacılığı, lojistik ve ulaşımın nasıl gelişmesi gerektiği konusunda
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oluşturulacak strateji ve bireysel politika önlemlerine doğrudan bir yanıt sağlarmaktadır (IRU, 2011:2).
2012 yılında sona eren 6. Çevre Eylem Programı’nın yerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olması öngörülen 7. Çevre Eylem Planı
kabul edilmiştir. Bu planda Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı, düşük karbonlu ve kaynak açısından verimli bir
ekonomi haline getirmeyi amaçlayan bir dizi politika ve eylem ile belirlemiştir. Ayrıca çevresel hedeflerin diğer birlik politikaları ve faaliyetlerine entegre edilmesinde de önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. İklim
değişikliğiyle mücadele enerji politikasının ayrılmaz bir parçası haline
gelmiş ve kaynak verimliliği, iklim değişikliği ve enerji verimliliği kaygılarını lojistik, ulaşım ve inşaat gibi diğer kilit sektörlere entegre etme
konusunda ilerleme kaydedilmiştir (Official Journal of The European
Union, 2013).
2030 iklim ve enerji politikası çerçevesinde 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde toplanan Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde, 2030 yılına kadar
1990 yılına göre, sera gazı emisyonlarının % 40 azaltılması onaylanmıştır. Buna ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ve enerji
verimliliği oranının en az % 27’ye yükseltilmesi öngörülmüştür (Atik,
2017:133).

Şekil 4. Avrupa’da Karayolu Taşımacılığı Pazarının Büyüklüğü 20102019 (Milyar Euro)10
10

Statista 2019
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2018 yılında Avrupa karayolu taşımacılığı pazarı 341.5 milyar avroya ulaşmıştır. Bu büyüme, 2010 ve 2018 arasında kaydedilen olumlu
trendle uyumludur. Rakamlar 2012 hariç her yıl yıllık artışlar görmüştü.
2019’un sonuna gelindiğinde, karayolu taşımacılığı piyasası 2010’a kıyasla yüzde 22’lik bir artış görmesi beklenmektedir (Statists, 2019).
Ulaştırma sektöründe karayolu taşımacılığı, ulaşımdan kaynaklanan tüm AB sera gazı emisyonlarının yaklaşık %80’ini oluşturan en
büyük yayıcı durumundadır. Teknolojik gelişmelere rağmen, ulaşım,
iklim değişikliğine önemli katkıda bulunan Avrupa’nın sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birinden hala sorumludur. Diğer sektörlerde
sera gazı emisyonları 1990’dan bu yana yavaş yavaş azalırken, ulaşımdan kaynaklanan emisyonların 2007’de azalmaya başlamasına rağmen
1990’daki seviyesinden daha yüksek olmaya devam etmektedir (European Parliamentary Research Service, 2019:5).
Her ne kadar gelişmiş sürdürülebilir biyoyakıtlar karayolu taşımacılığı emisyonunu azaltmaya küçük bir katkı sağlayabilse de, karayolu taşımacılığı sektörünün tam dekarbonizasyonunun geleneksel (dizel) teknoloji ile elde edilemeyeceği açıktır. Tam dekarbonizasyon, yeni teknolojilere ve enerji taşıyıcılarına geçiş gerektirmektedir. 2050 yılına kadar
sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak için yenilenebilir, karbonsuz elektrik
esas alınmıştır. Bu yüzden hafif hizmet tipi araçlar ve akülü elektrikli
araçlar dekarbonizasyona doğru en hızlı ve en uygun maliyetli yol olarak görülmektedir (Transport & Environment, 2017).
AB binek araç filosunun 2050 yılına kadar sıfır emisyon filosu olması gerekmektedir. Otomobillerin diğer araç tiplerine göre dekarbonize
edilmesi çok daha kolay olduğundan, nakliye sektörünün dekarbonizasyonuna orantılı olarak daha fazla katkıda bulunmaları beklenmektedir.
İngiliz ve Fransız hükümetleri, sıfır emisyonlu bir otomobil filosuna geçişi hedef olarak açıklamıştır. Her iki ülke de 2040 yılına kadar sadece
içten yanmalı motorlar kullanarak otomobil satışını yasaklamayı hedeflemektedir. Hollanda hükümetinin de benzer bir adım hazırlamış, ancak
2030 yılını hedef tarihi olarak bildirmiştir (EAFO , 2017).
Yollar ve demiryolları gibi ulaşım koridorlarının habitat parçalanmasının başlıca nedenleri olduğu görülmektedir. Ulaşım altyapısının
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doğa üzerindeki en önemli etkilerinden biri olan habitat tahribatı Avrupa’daki biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olan en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmiştir. Trafik akışlarında sürekli büyüme ile
birlikte, altyapı ve doğal çevre arasındaki çatışmalar kaçınılmaz olarak
artmaktadır. Bu yüzden Avrupa ülkeleri, mevcut ve gelecekteki ulaşım
altyapısını ekolojik olarak sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için çabalamak zorundadır (Damarad ve Bekker 2003).
Son zamanlarda yeşil liman kavramı, uluslararası denizcilik örgütlerinin politika söyleminde, limanlarla ilgili çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kaygılarını ele almanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa’da, Avrupa Limanları Örgütü (ESPO), limanlar için yeşil kılavuzlar
ve davranış kuralları geliştirmiştir. Ayrıca limanların sürdürülebilirliğe geçişini sağlamak için yeşil teknolojiler, kılavuzlar ve farklı yönetim
araçlarını teşvik etmiştir.
Avrupa Komisyonu akıllı, yeşil ve entegre taşımacılık içeren lojistik
stratejisini ulaştırma sektöründeki aktörler ve kamu otoriteleri tarafından erişilebilen tek bir Avrupa lojistik bilgi alanına olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Amaç, Avrupa’daki endüstrilerin rekabet gücünü artırmak
ve tüm vatandaşların, ekonominin ve toplumun yararına kaynakların
verimli kullanıldığı, çevre dostu, güvenli ve kesintisiz bir Avrupa ulaşım sistemi elde etmektir.
TÜRKİYE’DE YEŞİL LOJİSTİK
Ulaştırma ve lojistik sektörü dünyada hızla gelişen sektörlerden biridir. Lojistik sektörü, bir ülkenin dış ticarette rekabet avantajı anlamında büyük önem taşımaktadır. Üç kıtanın birleştiği konumda ve üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye, bölgenin lojistik üssü olmaya aday bir
ülke durumundadır (Tığlı, 2019). Bununla birlikte Türkiye’nin ulaştırma
ve lojistik sektörü, yıllık ortalama % 20’lik bir büyüme oranı ile 2002’den
bu yana katlanarak üç katına çıkan, ülkenin hızlı büyüyen endüstrilerinden birisidir (Demirdöven, 2019).
Lojistik sektörü, yük ve yolcu taşımacılığı ile birlikte depolama faaliyetlerini de kapsamaktadır. Ticaret ile etkileşimi çok fazla olan sektörün
GSYH içindeki payı çeşitli durumlara göre farklılık göstermektedir. Şe85

ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRE İLİŞKİSİ KAPSAMINDA YEŞİL LOJİSTİK KAVRAMI:
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

kil 5’de Türkiye’deki ulaştırma ve depolama sektörünün GSYH içindeki
payı yer almaktadır (KPMG, 2019).

Şekil 5. Ulaştırma ve Depolama Sektörü ile Toplam GSYH’nın Yıllık
Büyüme Oranları11
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de lojistik sektörünün gelişmesinde dış ticaretin rolü çok büyük olup dış ticaretin gelişimi lojistik sektörünü olumlu anlamda etkilemektedir (Tunç & Kaya, 2016:58). 2018 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ilk 3 sırada
Almanya, İngiltere ve İtalya’nın olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu üç
ülkenin ihracatında bir önceki yıla göre artış görülürken Irak ve ABD’de
ihracatta düşüş yaşanmıştır.
Tablo 3. 2018’de En Çok İhracat Yapılan Ülkeler1213

Avrupa Birliği’nde 1990’lardan bu yana binek otomobil ve kamyonların hava kirleticilerinin egzoz emisyonlarını azaltmak için Euro standartları yürürlükte bulunmaktadır. Avrupa Birliği üyeliği sürecinde
11 KMPG Taşımacılık raporu (2019)
12 Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (2019)
13 https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/irak/2018-yilinda-irakla-ekonomik-ve-ticariiliskilerimize-iliskin-istatistikler

86

Mert DERELİ, Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

olan ve büyük bir filoya sahip bir ülke olarak Türkiye’de Euro standartları ancak 2009 yılından sonra zorunlu hale gelebilmiştir. Avrupa 2014
yılında Euro 6 standartına geçerken, Türkiye biraz daha geç kalarak 2016
yılında geçmiştir (Parlak, 2017). Ayrıca karayolu taşımacılığında uyumu
sağlayabilmek için 2005 yılında karayolu taşıma yönetmeliği yürürlüğe
girmiştir.
Bütün ulaştırma türlerinin omurgasını karayolları altyapısı oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle yurtiçinde kullanılan karayolu ağırlıklı
ulaşım ve taşıma politikası trafik kazaları, gürültü ve hava kirliliği gibi
birçok çevre sorununu beraberinde getirmiştir. Karayollarının diğer ulaşım türleri ile uyum içinde geliştirilmesi ve çevre dostu altyapı geliştirilmesi gereklidir (KGM, 2017). Bu durum da sürdürülebilir ulaştırma
politikalarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 2013 yılından
sonra daha çok gelişmeye başlayan akıllı yollar ve akıllı ulaşım sistemleri ile birlikte Türkiye bu konuda gelişme gösterneye başlamıştır. Tablo
4‘de Türkiye’deki karayollarının gelişim süreci 1923 yılından itibaren
yıllara göre gösterilmektedir.
Tablo 4. Türkiye’de Karayollarının Gelişim Süreci14

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ulaşım ve lojistik alanında karşılaşılan sorunlara ileri teknolojik uygulamalarla çözümler üretip hayatı kolaylaştırmakta olan sistemlerdir (Katanalp, Yıldırım, Eren ve Uz, 2018).
AUS, kullanıcıların daha iyi bilgilendirilmesini ve ulaşım ağlarının daha
daha akıllı kullanımını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanılmasını sağlamaktadır. Akıllı trafik yönetim sistemlerini kullanarak
yolların daha akıllı kullanımını sağlamak, tüm büyük şehirlerde sürdü14

Karayolları Genel Müdürlüğü -2014 https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/
Gorseller/DundenBuguneKarayollari/tarihce.pdf (Erişim Tarihi: 13.12.2019).
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rülebilir ulaşım hizmetlerine ulaşmanın kaynağı haline gelmiştir (ITF,
2019). Gelecekteki akıllı şehirler, trafikte harcanan zamanı azaltarak
verimliliği artırmayı, sadece sürdürülebilir değil, aynı zamanda uygun
fiyatlı bir ulaşım altyapısı geliştirerek emisyonları azaltmayı hedeflemektedir. Türkiye’de 2009 yılında yürürlüğe giren “Yeni binek otomobillerin yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin yönetmelik” bu konuda atılan en önemli adımların
başında gelmektedir (Resmi Gazete, 2003). Ayrıca TÜBİTAK ve MAM
Enerji Enstitüsü gibi kurumlar Türkiye’de hibrid ve elektrikli araçlar ve
alternatif yakıtlar konularında çalışmalarına devam etmektedir (Uçarol
vd., 2009:174).
Lojistik sektörünün değerlendirilmesinde karayolları gibi ülke içindeki diğer ulaşım şekilleri de önem taşımaktadır. Türkiye’de uluslararası yükün büyük bir kısmı deniz yolları üzerinden taşınmaktadır (Coşkuntuncel ve Rad, 2015). Tablo 5‘de de Türkiye’de taşıma şekillerine
göre dış ticaret verileri gösterilmektedir.
Tabloda 5’de görüldüğü gibi Türkiye’de hem ithalat hem de ihracat büyük ölçüde deniz yolları üzerinden taşınmaktadır. Denizyollarını
sırasıyla karayolu, havayolu, demiryolu ve diğer taşıma şekilleri takip
etmektedir. Diğer taşıma şekillerinin en başında ise boru hatları gelmektedir. Türkiye petrol ve doğal gaz geçişinde giderek daha önemli bir
rol oynamaktadır. Stratejik petrol zengini eski Sovyetler Birliği ve Orta
Doğu ülkeleri ile Avrupa talep merkezleri arasında kalan Türkiye, Avrupa’ya ve diğer Atlantik pazarlarına giden petrol ve doğal gaz tedariki
için merkez görevi gören bir kavşakta yer almaktadır (EIA, 2017).
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Tablo 5. Türkiye’de Taşıma Şekillerine Göre Dış Ticaret (Milyon
ABD Dolar)15
Taşıma
Şekli

İhracat

İthalat

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Denizyolu

148.655

91.315

105.512

129.184

136.672

146.699

Payı (%)

55,0

58,2

62,8

55,3

63,6

65,8

Karayolu

37.800

45.810

46.666

34.307

37.800

35.408

Payı (%)

31,4

29,2

27,8

14,7

16,2

15,9

Havayolu

34.286

16.992

13.755

22.970

34.286

28.517

Payı (%)

12,5

10,8

8,2

9,8

14,7

12,8

Demiryolu

1.178

684

727

1.428

1.178

1.237

Payı (%)

0,4

0,4

0,4

0,6

0,5

0,6

Diğer*

11.879

2.192

1.262

10.688

23.862

11.187

Payı (%)

0,7

1,4

0,8

4,6

5,1

5,0

Toplam

156.993

156.993

167.921

233.800

233.800

223.047

* Boru hattı, posta ile yapılan taşımalar, elektrik enerjisi iletimi ve
kendinden hareketli araçları kapsamaktadır.
Türkiye, doğal gazda büyük ölçüde ithalata bağımlı bir ülke olup
Rusya, İran Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerden ithalat gerçekleştirilmektedir. Tablo 6‘da 2013 ve 2018 yılları arasında doğal gazın
türüne göre ithalat miktarları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında 2018
yılında ithal edilen boru gazı miktarının, 2017 yılına göre azaldığı, LNG
ithalatının toplam doğal gaz ithalatı içindeki payının arttığı görülmektedir.

15

T.C. Ticaret Bakanlığı – 2019
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Tablo 6. 2013-2018 Yılları Arasında, Doğal Gaz İthalatı Gerçekleştiren Şirketlerin Doğal Gazın Türüne Göre İthalat Miktarları (Milyon
Sm3) ve Payları (%)16

Doğal gaz ithalatının yanı sıra kesintisiz doğal gazın sağlanması ve
depolanması için inşaat çalışmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal
Gaz Depolama Projesi’nin 2023 yılının sonunda toplam 6 milyar Nm3
kapasitesine ulaştırılması hedeflenmektedir (BOTAŞ, 2017). Proje kapsamında yer altı depolarını açmak için boru hattıyla bölgeye su taşınmakta
ve eritme işleminde kullanıldıktan sonra tuz oranını göl ile aynı seviyeye
getirmesi çevreye olumlu katkıda bulunup Flamingo ve diğer kuş türlerinin artmasını sağlamaktadır. Ancak Dünya Bankası tarafından açıklanan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi Yeniden Yerleşim Planı’na
göre ekolojik dengenin sağlanması adına olumlu yönleri olsa da boru
hattının yapımı sırasında geçici olarak tarımsal arazi kaybı, ağaçların zarar görmesi ve hayvan otlatma yerlerine erişimin zorlaşması gibi çevresel etkilere de sebep olmaktadır (Dünya Bankası, 2019). Bununla birlikte
büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılık sektöründen geçimini sağlayan
bölge insanı kötü etkilenmektedir. Bu yüzden lojistik sektörünün sürdürülebilirliği ve çevre açısından önemli olan doğal gaz kullanımının
artmasına paralel olarak boru hattı yapımının, çevre ve toplum üzerine
en az etki verecek şekilde yapılması ve emisyonların en alt seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Böylece yeşil lojistiğin gerçekleşmesi için çevre
ve güvenlik gibi iki önemli ölçüt sağlanmış olur.
Bir diğer birincil enerji kaynağı olan petrolün küresel arzının %
3’ünün İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçtiği için Türk Boğazları
enerji arz güvenliği açısından ayırt edici bir rol oynamaktadır. Yoğun
16
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trafik ve boğazların fiziksel yapısı göz önüne alındığında, tehlikeli madde taşıyan petrol tankerlerinin neden olduğu bir deniz kazası büyük bir
risk oluşturmaktadır. Boğazlardaki bir kaza, sadece insani ve çevresel
bir felakete değil, aynı zamanda küresel petrol arzında da bir bozulmaya
neden olabilir. Bu nedenle boğazlar dışında alternatif petrol ihracat seçenekleri geliştirilmelidir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2019).
Deniz kirliliğini azaltmak ve tüm boğaz kıyılarını korumak için karbon
ayak izlerini azaltarak ve çevresel konulara daha duyarlı olarak yeşile
yönelmek hayati önem taşımaktadır.
Türkiye’de lojistik sektörüne yapılan yatırımların artmasıyla birlikte
lojistik sektöründen kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarını düşürmek için demiryolu çalışmalarına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda diğer taşımacılık türlerine göre çok daha düşük CO2
emisyonuna sahip olan yüksek hızlı tren hatlarında artış görülmektedir.
Uluslararası Demiryolları Birliği’nin (UIC) 2019 yılı mart ayı verilerine göre Türkiye dünya hızlı tren hattına sahip olan ülkeler arasında 9.
Sırada, Avrupa’da ise 5. sırada yer almaktadır. Yapımı süren hatların
tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin dünyada 5. sıraya yükselmesi
beklenmektedir (Euronews, 2019). Ayrıca hızlı tren, karayolu araçlarına
göre çok daha güvenli bir ulaşım sağlamakla birlikte iklim şartlarından
diğer ulaştırma modlarına göre daha az etkilenmektedir.
Taşımacılık türlerinin sonuncusu olarak havayolu taşımacılığında
ise genellikle çabuk bozulan, değeri yüksek, hızlı ve güvenli bir şekilde
taşınması gereken ürünler tercih edilmektedir. Uluslararası hava taşımacılığı Birliği’ne (IATA) göre yolcu başına karbon emisyonların 1990’dan
bu yana %50’den fazla azalmıştır. Uzun vadeli, havacılık daha temiz
teknoloji ile emisyonları azaltmayı hedeflemektedir. Bu durum, uçmayı
sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan önemli yatırımları finanse
edebilen finansal olarak sağlam bir havayolu sektörü gerektirmektedir
(IATA, 2019). Türkiye’nin 2023 havacılık planında geniş gövdeli uçak sayısının 750’ye, yolcu sayısının 350 milyona çıkarılması öngörülmektedir
(Poyraz, 2015).
İstanbul’u havayolu taşımacılığı ve lojistiğinin uluslararası bir merkezi haline getirmek için planlanan İstanbul Havaalanı, ileri teknoloji
kullanılarak çevre dostu (düşük emisyon, yeşil) olacak şekilde tasarlan91

ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRE İLİŞKİSİ KAPSAMINDA YEŞİL LOJİSTİK KAVRAMI:
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

mıştır. Yeni havalimanı faaliyete geçtikten sonra İstanbul’un, bölgedeki
insan, mal ve hizmet akışlarının merkezine taşınarak önemli bir ulaşım
noktası haline gelmesi ve uluslararası ekonomik dengeleri değiştirmesi
beklenmektedir (Baş, Paköz, & Eren, 2018). Ayrıca Türkiye’de çevreye
dostu ve sürdürülebilir sivil havacılığı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yeşil Havalimanı Projesi’nde sertifikalı işletme sayısı 2018 yılı sonunda 153’e ulaşmıştır (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2018).
Denizyolları taşımacılığında da limanların enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Yeşil Liman projelerinin
destekleneceği belirtilmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019:125). Tablo 7’de 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan lojistik ve ulaştırma sektörüne ait 2023 hedefleri yer almaktadır.
Tablo 7. Lojistik ve Ulaştırma Sektörü Hedefleri17

Kaynak: 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı
Sonuç olarak 11. Beş Yıllık Kalkınma Planında da belirtildiği gibi
Türkiye’de lojistik sektörünün amacı stratejik avantajından en iyi şekilde faydalanarak modlar arası (intermodal) ve çok modlu (multimodal)
uygulamaların geliştirilmesi; demiryolu ve denizyolu taşımacılığına
daha fazla önem verilmesi; hızlı, emniyetli, güvenilir ve kapsamlı yeşil
bir lojistik sisteminin oluşturulması olmalıdır.
17
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SONUÇ ve ÖNERİLER
21. yüzyılda lojistik, dünyanın dört bir yanındaki şehirleri, ülkeleri
ve kıtaları birbirine bağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Tüm dünyada meydana gelen hızlı değişimlerin yanı sıra, ülkeler birbirine yaklaşmakta ve mal akışının hacmi büyük ölçüde artmaktadır. Başka bir deyişle, genel olarak dünya üzerindeki ticaret hacmi, küresel lojistik ağları
için verimli altyapılara sahip ülkeler arasında gelişmektedir.
Lojistiğin özellikle kentsel alanlarda çevre üzerindeki olumsuz etkisi sürekli olarak artmakta ve bu konu sürdürülebilir kalkınmanın uzun
vadeli yönüyle çözülmelidir. Sürdürülebilir kalkınma ise kısmen yeşil
lojistik faaliyetleri ve stratejilerinin uygulanması ile elde edilebilir (Babic, Jaramaz ve Bajor, 2013).
Lojistik, Türkiye’nin ulaşım altyapısının ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte Türkiye’nin mevcut ulaşım ağı AB standartlarının altında bulunmaktadır. Türkiye AB üyeliği sürecinde olduğu için, ulaştırma ve lojistik sektörünü Türkiye’deki yeni yatırımlarda AB’yi dikkate
almaya zorlamaktadır. AB üyeliği yakın gelecekte gerçekleşmese bile,
Türkiye’nin dış ticaretinin çoğunluğu Avrupa ile olduğu için tüm AB
kural ve düzenlemelerine uymak Türkiye için her zaman zorunlu bir
hal almaktadır. Bu çerçevede, Türkiye enerji, ulaştırma, konut, sanayi,
geri dönüşüm, atık yönetimi, tarım ve ormancılık gibi sektörlerdeki AB
mevzuatını benimsemesi gerekmektedir. Türkiye, iklim değişikliğine
ilişkin olarak tanımlanan eylemleri de dikkate almalı ve AB’nin bu alandaki etkinliklerini ve ulaştığı sonuçları yakından izlemelidir (Türkeş ve
Kılıç, 2004).
AB başta olmak üzere tüm dünyada ulaştırma ve lojistik sektörü
kapsamında yeni önlemler alınması söz konusudur. Araçlar, uçaklar ve
gemiler için ekipman ve sistemler üzerinde araştırma ve yenilik, fosil
yakıtların kullanımını azaltırken onları daha akıllı, daha otomatik, daha
temiz ve daha sessiz hale getirecektir. Bir şehir için, orta ve uzun vadede
daha az gürültü ve daha iyi hava kalitesine yatırım yapmak sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması için herhangi bir iklim politikasının
temel unsurudur. Şehirlerin ulaşım sektöründe sera gazlarının azaltılmasında rol oynaması gerekmektedir.
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AB’nin ulaştırma politikası, güvenli ve çevre dostu ulaşım hizmetleri sağlayarak iç pazarın işleyişini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çevre
yönetiminin avantajları sadece müşteri memnuniyeti ve kurumsal imaj
için değil, aynı zamanda maliyet tasarrufu ve çevre koruma içindir. Ulaşımın çevre üzerindeki gelecekteki etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerin de bütünsel bir bakış açısı kazanması ve ülkelerin konvansiyonel
taşımacılık hizmetlerine olan talebin genel sürdürülebilir kalkınma bağlamında nasıl etkili bir şekilde yönetilebileceğini göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Günümüzde Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi diğer sektörleri etkilediği gibi lojistik sektöründeki süreçleri de etkilemektedir. Türkiye nakliye araçlarını modern uluslararası standartlara
uygun hale getirmekle birlikte tasarım, performans ve diğer faaliyetlerin
kapsamlı geliştirilmesi ve uygulanması yolunu takip etmelidir. Bunun
için lojistikte “yeşil” teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
YHT hatlarının çalışmaları hızlandırılması, kent içi toplu ulaşımda raylı
sistemin yaygınlaşması, blok tren taşımacılığının geliştirilmesi, çift hat
yapımı projelerinin devreye alınması ve lojistik merkezlerin artması gibi
konulara önem verilmelidir. Yeşil lojistik uygulamaları, işletmelerin küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerini ve çevresel
riskleri azaltacak şekilde ekolojik etkinliği sağlamaktadır. Aynı zamanda maliyetleri azaltarak, verimliliği arttırmaktadır.
Şirketler, hükümet ve halk tarafından yeşil lojistik geliştirmeye olan
ilgi, özellikle geleneksel lojistik modern toplumun gereksinimlerini karşılayamadığı ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğu için artmaktadır.
Bu çalışmanın da amacı Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’deki yeşil lojistik
sektörünün mevcut politikaları incelenerek Avrupa Birliği’nin mevzuatlarına uyumlu bir şekilde hangi politikaların geliştirilmesi gerektiğini
ortaya koymaktır. Çalışmada yöntem olarak öncelikle yeşil lojistik kavramı hakkında detaylı bir literatür taraması yapılması benimsenmiştir.
Ayrıca çevre sorunlarının büyük bir endişe haline geldiği günümüz
dünyasında, şirketler tarafından çevreye duyarlı yeşil teknolojilerin ve
akıllı sistemlerin kullanılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
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CEMALETTİN AFGANİ ve EMPERYALİZM
Mustafa GÜNCÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,
İzmir / Türkiye
Öz: Bu makale XIX. yüzyıla damgasını vuran ve XXI. yüzyılda halen
fikirleri tartışılan Seyit Cemalettin Afgâni’nin siyasi fikirlerini ortaya koyabilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Seyit Cemalettin Afgâni; dini konularla ilgilenmek ve bu alanda çalışmalar yapmak için gayret sarf etmekteydi. Ancak yaşadığı dönem ister istemez siyasete yönelmesine sebep
olmuştu. Zira yaşadığı dönemde İslam ülkeleri, sömürge yarışına girmiş
Batılı devletlerin sömürü sahası içerisinde yer almışlardı. Böyle bir ortamla karşı karşıya kalan Afgâni, iç ve dış siyasete yönelerek bu alanda yazılar
kaleme almış ve İslam ülkelerini emperyalizme karşı tek vücut olmaları
için teşkilatlandırmaya çalışmıştı. Bu çalışma, Cemalettin Afgâni’nin kendi döneminde Batılı emperyalist güçlere karşı izlediği politikaları ortaya
çıkarmak amacıyla kaleme alınmıştır. cemalettin Afgani’nin izlediği emperyalizme karşı topluma hareket etme ve Doğulu Toplumları harekete
geçirme planı karşınıda emperyalist güçler de kendi izledikleri politikaları sağlamlaştıracak karşıt politikalar gerçekleştirmişlerdir.
Araştırma; Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çıkarılan belgelere, konuyla ilgili yazılmış tezler ve akademik çalışmalarla birlikte yine aynı
konuda kaleme alınan yabancı kaynaklardan dayandırılmıştır.
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Seyit Cemalettin Afgâni hakkında kaynaklar net bilgi vermese de
onun; 1838 ya da 1839 yıllarında dünyaya geldiği kabul edilmektedir.
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(Çehardehi,1353:11.) Yine benzer bir tartışma onun; aslen nereli olduğu
ve hangi millete mensup olduğu ile ilgilidir. (Ahmady,2012:8.) Afgâni
hakkında önemli araştırmalarda bulunan ve bu konuda yazdığı bir kitap
bulunan Musa Abdullah, Afgâni hakkında şu bilgileri vererek kendisi
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır: ‘’…Mehmed Cemaleddin
Bin Safner; Afgan memleketinden Kabil vilayeti dâhilinde ‘’Kener’’ mazafatında ‘’Esabad’’ namı kariyesinde ilim ve şeref hanesi olan bir aile içerisinde 1839
senelerinde dünyaya gelmiştir. Nesebi meşhur mutedislerden olan ‘’Es Seyid
Ali et Termezi’’ye tutuşmakta ve Seyid Nam-ı Hüseyin Bin Ali’ye kadar erişmektedir. Bu familya büyük bir aşiret olup’’Kener’’ etrafında ikamet etmekte.
Şerif bir nesebe malik olduğu için Afganlılar nazarında bir ihtiram-ı fevkaladeyi haiz idi. Bu aşiretin öz idaresi altında Afganistan dâhilinde bir keselik yirleri hem(de) anların malik oldukları bu toprağı meşhur Afganistan mesalihi
Abdurrahman Han’ın Babası(ceddi) dost(kabil) köçermine emir etti’’. Yazarın
ileri sürdüğü bu ifadeler Seyit Cemalettin Afgâni’nin, Afgan soyundan
olduğuna ikna olmamız açısından önemlidir ki; Osmanlı arşivinde bulunan ve Afgâni’ye maaş bağlanması konusunda bilgi veren bir belgede
de onun; Afgan soyundan geldiğine dair bilgiler bulunmaktadır. (Abdullah,t.y:117.).
HAYATI
Babasının teşvikiyle iyi bir eğitim aldığı dönemin kaynaklarından
anlaşılan (Abdullah,t.y.117)Seyit Cemalettin Afgâni, Afganistan’da bulunduğu sürede burada birçok siyasi sürtüşmenin ve taht kavgalarının
içerisinde yer almıştır18. Ancak bu taht kavgaları sonucunda Afganistan’da artık rahat edemeyeceğini düşünerek buradan ayrılmak istedi.
Henüz siyasi herhangi bir konuyla ilgilenmeyen Afgâni, İslam ülkelerini
gezerek Doğulu toplumların yaşayış biçimlerini daha iyi anlayabileceği
görüşündeydi. Bu amaçla 1869 yılında Afganistan’daki taht mücadelesini kazanan Şir Ali’den izin istemiştir. (Abdullah,t.y.118.).
Afgâni’nin babasının teşviki ve gayretiyle iyi bir eğitim aldığını;
daha önce belirtmiştik. Hemen her konuda bilgi sahibi olan Afgâni, bu
18 https://islamansiklopedisi.org.tr/efgani-cemaleddin.
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özelliği dolayısıyla gittiği her yerde çok iyi karşılanmış; kısa sürede halkı etkisi altına alabilmiştir.
Bu makalede; zamanının ünlü bir düşünürü olan Seyit Cemalettin
Afgâni’nin gezip görmüş olduğu İslam ülkelerinde hâkim olmaya çalışan sömürgeci güçlere karşı tepkisi ve bu tepkinin etkisiyle sömürgeci
güçlerin verdiği karşı refleks ile bu tepkinin Doğulu toplumlar üzerinde
yarattığı etki hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
SÖMÜRGECİ GÜÇLER HAKKINDA İLK İZLENİMLERİ
Cemalettin Afgâni, Afganistan’da yaşanan taht kavgaları sonucunda buradan ayrılarak Hindistan’a gitti. Hindistan’da bulunduğu sırada
Hint Devlet yöneticileri ve hükümet yetkilileri ulemanın Afgâni ile görüşmesini yasaklamıştı. Bu durumda Afgâni; bir aydan biraz uzun süre
kaldıktan sonra buradan ayrılmak zorunda kaldı.9 Ancak genel izlenimleri şu şekildedir: Buranın İngiliz etkisinde olduğunu görmüş ve bu konuda çalışmalarda bulunarak halkı kolektif bir isyana yönlendirmeye
çalışmıştır. Çünkü, ona göre emperyalizme karşı mücadele etmenin yolu
çağa ayak uydurmak ve toplumsal alanda gelişmektir. (Esen,2008:270)
Yaşadığı yılların Sanayi Devrimi’nden sonraki bir zaman dilimine
denk gelmesi Cemalettin Afgani’nin, Batılı sömürgeci güçlerin emperyalizm uğruna izledikleri her türlü hukuksuzluğu görmesini sağlamıştır. Bu durum onda Doğulu toplumların bilinçlendirilmesi gerektiği fikrini uyandırmış, bu bilinçlenme girişimini ancak tüm İslam ülkelerinin
birleşmesi ve birlikte hareket etmesiyle mümkün görmüştü. (Via,2004:1)
Afgâni’nin yaşadığı dönemde Hindistan, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetindeydi. Ancak giderek güçsüzleşen Osmanlı Devleti, bölgedeki
etkinliğini yitirmiş ve bölge emperyalistlerin siyasi çıkar uğruna mücadele ettikleri bir alan halini almıştı. Bu konu hakkında da düşüncelerini ileri süren Cemalettin Afgâni, Osmanlı Devleti’ni kast ederek Batılı
emperyalistler tarafından ortaya sürülen ‘’Doğu Sorunu’’ tabirinden ziyade meseleyi Doğu ile Batı arasında bir mücadele olarak değerlendirmekteydi. Ona göre İstanbul’un Osmanlı Devleti’nce fethedilmesi Batılı emperyalistleri Doğulu toplumlara karşı düşmanca tavır takınmaya
yönlendirmişti. Bundan sonraki hedef Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak
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ve batıdaki ilerlemesini durdurmaktı. Osmanlı Devleti, birçok toprağı
fethederek egemenlik sahasını genişletmişse de buralarda kalıcı olamamıştır. Bunun sebebini devletin, bilim ve teknoloji alanındaki geri kalmışlığı olarak göstermektedir (Afgani,1987:41,42 ve dğr.).
“Etki sahasında birçok etnik yapıyı barındıran Osmanlı Devleti, eğer bu etkinliğini ve gücünü devam ettirememişse bunun sebebi Arapçayı resmi din olarak kabul etmemesi ve etki sahasındaki Türkleri Araplara yanaştırmamasıdır’’
(Afgâni, 1987:42,43. ve dğr.). diyen Afgâni, Osmanlı Devleti’nin çöküş
nedenlerini bu şekilde ifade etmektedir.
SÖMÜRGECİ GÜÇLER HAKKINDAKİ İLK AÇIKLAMALARI
ve FAALİYETLERİ
Hindistan’da bulunduğu sırada Afgâni, İngilizlerin Doğulu bir toplum modeli olan Hint halkı arasında dini inançlarına ve geleneklerine
olan bağlılıklarını azaltmak için yaptıkları siyasi manevraları Medreset-ül Eizze’nin riyaziye profesörlerinden Mevlevi Muhammed Vasıl’ın
sorduğu sorular üzerine yanıtlamıştır (Afgâni, 1956: 4). İngilizlerin
‘’Nature’’ ‘’doğacılık’’’tan yola çıkarak halk arasında, dini yapıdan ziyade doğal olana bağlılık yaratmaya çalıştıklarını ve böylece insanları
köleleştirdiklerini ifade eder (Afgâni,1956:5,6,7,8). Tüm bu İngiliz Devleti karşıtlığına rağmen, Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda Batılı
kaynaklar referans gösterilerek Afgâni hakkında farklı yakıştırmalarda
bulunulduğu da kaynaklarda ifade edilmektedir (Yenigün,2014:62,63).
Doğulu Toplumların modernleşmesi ancak kolektif hareket sonucunda Batılı emperyalistlerle mücadele ederek gerçekleşebilirdi. Bunun
için Cemalettin Afgâni her yolu denemiş; gittiği her yerde halk arasında kendisini ziyarete gelenlere bu fikrini anlatmaya, Doğulu Toplumlar
arasında birlik oluşturmaya çalışmıştır.
İngiltere etkisinde olan Hint yönetimi Cemalettin Afgâni’nin kendileri aleyhinde yaptığı propagandadan rahatsız olmuş, Hint devlet adamlarına bu konuda gereğinin yapılması konusunda baskı uygulamışlardır.
Afgâni yakalanarak ev hapsinde tutulmuş, (Çehardehi, 1353:29). kısa
süre sonra da burada sorguya çekilmiştir. Sorgusunda genelde Doğu
toplumlarının ve özelde de İslam ülkelerinin kurtuluşları için nasıl dav104
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ranmalarını gerektiğini tekrar dile getirmiştir. Aynı zamanda Afgâni;
devlet otoritesinin toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığını, devletin toplum nazarında yok hükmünde olduğunu ve belki de
sırf bu sebepten dolayı otoritenin toplum nazarında etkili olamadığını
belirtmiştir.
Hindistan’ın İngiliz hâkimiyeti altında ezildiğini ifade
eden Afgâni; Müslüman çocuklarının İngiliz himayesi altında tıpkı birer
İngiliz gibi yetiştiğini ve İngilizlere hizmet ettiklerini, bundan kurtuluşun ancak silahlanma yoluyla olacağını söyler. Hintlilerin sayıca da çok
kalabalık olduklarını ve eğer savaşırlarsa İngilizlerin onlarla mücadele edemeyeceklerini dile getirmiştir. Afgâni; sözlerinin bitimine yakın
ağlayıp sızlayarak bağımsızlık kazanılamayacağını, bu şekilde istenilen
sonuca ulaşılamayacağını ifade ettikten sonra konuşmasına tarihten şu
örneği vererek devam etmiştir: “Gazneli Sultan Mahmud Hindistan’a
yaptığı seferleri buraya ordusu ve askeriyle gelerek düşman karşısında
muzaffer oldu. (Çehardehi,1353:31)diyerek konuşmasını sonlandırmıştır.
Bütün Doğulu Toplumların kendilerini sömürenlere karşı milliyetçi
bir tavırla kenetlenmeleri ve mücadele etmeleri sonucunda bağımsızlık
kazanacaklarını belirten Afgâni’nin sözlerinin Doğulu Toplumlar üzerinde etkili olduğu da görülmektedir. Zira Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir belgede Mısırlı bir siyaset adamı ve Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın torunu olan Mustafa Fazıl Paşa’nın kız kardeşi Nazlı Hanım
ile görüşen Cemalettin Afgâni’nin ileri sürdüğü fikirlerle Nazlı Hanım’ı
ikna ettiği görülmektedir. Ve söz konusu belgede yer alan görüşme şu
şekilde özetlenebilir: Nazlı Hanım, Afgâni’nin Mısır’da bulunan öğrencileriyle sürekli sohbet ediyor ve onlardan Afgâni hakkında bilgi alıyordu. Fakat Cemalettin Afgâni’ye göre Nazlı Hanım, İngiliz yanlısı
biriydi. Bu durum Afgâni’yi aşırı derecede şaşırtmaktaydı; çünkü düşünür, Türk olan birinin bu kadar İngiliz yanlısı olmasına bir türlü anlam veremiyor ve onunla görüşmek istiyordu. Bu istediği duyan Nazlı
Hanım, Afgâni’nin görüşme isteğini kabul etmiş ve Afgâni, Nazlı Hanım’ı ziyarete gitmiştir. Burada İngilizlerin Hindistan’da yaptıklarını ve
insanları medenileştirmek adıyla katlettiklerini anlatmıştır. Nazlı Hanım, anlatılanları dinledikten sonra daha önce bu tarzda bir beyanatla
karşılaşmadığını belirttikten sonra İngilizlerin medeniyet adıyla aslında
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düşmanlık yaptıklarına ikna olduğunu da ifade etme gereği duymuştur
(BOA. Y.PRK.ZB(Yıldız Perakende Evrakı Sadaret Zaptiye Nezareti maruzatı).12/04).. Aynı zamanda Mısır konusuna da değinen Afgâni, eğer
İngilizler Hindistan’a hâkim oldukları gibi Mısır’a da hâkim olurlarsa
benzer katliamları ve ötekileştirmeleri orada da yapacaklarını ileri sürmüştür ( BOA. Y.PRK.ZB.12/04.).
Afgâni, Hindistan’da emperyalistlerin etki sahası oluşturmak amacıyla yaptıkları vahşet içerikli girişimlere tanık olmuş (Zafer,2017: kitabın tümü); Hindistan’da yaşayan Müslümanlara emperyalizm kıskacından çıkabilmeleri için bazı tavsiyeler de bulunmuştur.
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hindistan’ı hâkimiyeti altına almış olan İngiltere, bölgede emperyalist politikasını sürdürebilmek
amacıyla birçok siyasi manevrada bulundu. Hint halkı, İngilizlerin yürüttüğü bu politika karşısında önemli bazı kalkışmalarda bulunmuşsa
da başarısız olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı devam ederken Güney Akdeniz bölgesinde
etkisini sürdürmek isteyen İngiltere, Hintlilerden oluşan bir orduyu
bölgede kullanmış ve buna binaen bazı tavizler vermek zorunda kalmıştır. Memnun olmayan Hint halkı; Mahatma Gandi önderliğinde
kurulan Kongre Partisi çevresinde toplanmış, sivil itaatsizlik politikası
izleyerek İngilizlerin bazı konularda kendilerine taviz vermelerini sağlamıştır (Üçarol,1982:552.vd.). İkinci Dünya Savaşı esnasında bir grup
Hintli’nin, Japonların yanında yer alarak İngilizlere karşı savaşması
1947 yılında bağımsız Hindistan’ın kurulmasını sağlamış oldu (Armaoğlu,2010:793,794) .Sonuç olarak Afgâni’nin 19. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya sürdüğü emperyalizme karşı kolektif hareket 20. yüzyılda
amacına ulaşabilmiş; birçok kayıp veren Hindistan, sömürge olmaktan
kendisini kurtarabilmiştir.
İSLAM DEVLETLERİNDEKİ FAALİYETLERİ
Cemalettin Afgâni, Hindistan’da yaşanan vahşetlere şahit olduktan
sonra artık tüm zamanını Doğulu toplumların modernleşmesi ve emperyalizme karşı birlikte hareket etmeleri için çalışma yapmaya ayırdı.
Bu amaçla 1871 yılının 22 Martında Mısır’a geldi. (Abdullah, t.y. 122).
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Murteza Muderrisi; Onun, Mısır’ a gelmekteki amacını sadece bölgeyi tanımak ve bilimsel anlamda çalışmalar yapmak olduğunu belirtir.
Ancak, Mısır’da karşı karşıya kaldığı sahne (Karaca,2018: Kitabın tümü)
onu ister istemez siyasetin içine itmişti. Siyasi kargaşanın giderek yayıldığı İslam ülkesinde Müslümanlar özgürlüklerinden yoksunlardı. (Çehardehi,1353:44.). Daha öncesinde yani Hindistan’da ve Afganistan’da
bulunduğu sırada da İngilizlerin yaptıkları vahşeti gören Afgâni, (Abdullah,t.y.123). artık kendisini İslam dünyasının lideri olarak görüyor (
BOA.Y.PRK.ZB.11.58; Çehardehi, 1353:12) ve İslam dünyasını kurtarması gerektiği sorumluluğunu taşıyordu.
Mısır’da Ribaz Paşa ile görüşen Afgâni, burada pek fazla kalamayacağını belirtmişse de Mısır’daki ulemanın ve halkın yoğun ilgisi karşısında burada kalmaya karar vermiştir.
Mısır Devlet Yetkilileri; kendisine 100 ruble dolayında maaş bağlamış, ulema ve öğrenciler kendilerine gelen bu âlimi tanımak ve ondan
ders almak için çok uğraşmışlardır. Zira bilimsel anlamdaki başarıları
bütün dünyaya yayılmış ve hala da yayılmaktaydı. Kendisine ders almaya gelen öğrencilerin bu isteğini Afgâni geri çevirmemiştir. (Abdullah,t.y.:122).
Kırk günü bulan bu ikamet süresinde El-Ezher Üniversitesi’ nde
öğrenim görmeye gelen birçok öğrenciye ders veren Afgâni; (Büyük
adamlar serisi,1927:5.) onlara sadece kitabi bilgiler vermekle kalmamış
emperyalizme karşı savunduğu fikirlerinden de bahsederek onları yönlendirmeye çalışmıştır. Buradan ayrılarak İstanbul’a gelen Afgâni, pek
fazla duramadan tekrar Mısır’a gelmek için İstanbul’dan ayrıldı. Fakat
bu sefer artık herhangi şekilde öğrencileri ya da halkı yönlendirmek gibi
girişimlerde bulunmayacak sadece dinlenecekti. Ancak bu istediği de
tam olarak gerçekleşmedi.
Afgâni, Mısır’da emperyalizme karşı mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Ve burada ‘’Urvet-ül Vuska’’ adlı bir dergi
çıkarma kararı almıştır. Ancak bu derginin şarklıların emperyalistlere
karşı mücadelesini desteklediği ve bir İslam birliği savunduğu için emperyalist (Ahmady, 2012: 10). Güçlerin etki alanında olan Mısır’da çıkarılması mümkün görünmüyordu. Mısır’da bulunduğu sıralarda kendi
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etkisini artırabilmek amacıyla ‘’Mason’’ localarına üye olan ancak çok
fazla muhalefet etmesi dolayısıyla buradan da ayrılmak zorunda kalan
Afgâni, (Ahmady, 2012: 10). Amacına ulaşabilmek amacıyla hemen tüm
yolları denemiştir. Çünkü Afgâni; İslam ülkelerinin sömürgeci güçlerin
etkisinden kurtarılması gerektiğine yürekten inanıyor; bütün varlığıyla
bu amaç için hizmet etmeye gayret ediyordu.
Düşünür; İslam ülkelerinden birinin kurtuluşunun diğer ülkenin
kurtuluşuna bağlı olduğunu ve yine birinin sömürge altına alınmasının
diğer ülkenin sömürge altına alınacağı manasına geldiğini savunuyordu. Bu yüzden Mısır’a ayrıca önem veriyor, İngiliz emperyalizminden
kurtulması için çaba sarf ediyordu. Ona göre Mısır’a hâkim olan İngilizler, Hicaz’a ve Yemen’e de hâkim olacaktı. Bu kuşatmadan kurtuluşun
da yine İslam toplumlarından bulacağı destek ile sağlanacağı görüşündeydi. ( BOA. Y.PRK.EŞA(Yıldız Perakende Evrakı Sadaret Elçilik ve
Şehbenderlik Maruzatı).15/26.)
Bulduğu her fırsatta halkı mücadeleye çağırmak için konuşmalar
yapan Afgâni, Moskova’da bulunduğu sırada yaptığı bir konuşmada
da yine benzer amaca yönelik açıklamalarda bulunarak şunları söylemiştir: ‘’...İngilizler insaniyetsizliklerini beyan eylemiştir. Mumaileyhe İngilizler bundan birkaç sene mukaddem Afganistan’ın şimdiki emirinin töhmetine
iclas etmek üzere te kate-i mezküreye tecavüz ederek kabli zabıt eyledikleri esnada derece-i nihayi de vahşe icra etmişler ve hatta ihtiyarları, kadınları, çocukları bile idam eylemişlerdir. Diyor binaenaleyh heze Afganlılar emirlerinin
İngilizlere tevcihine itimat bile etmeyip hareketlerinin unutmayacaklardır. Diyor. Hele Rusların Kafkasya’yı zabt ederek esir ettikleri Merhum Şeyh Şamil
ile Fransızların Cezayir’i tahtı idarelerine aldıkları sırada derdest eyledikleri
merhum Şeyh Abdülkadir… Mütalaa olunduğu halde Afganlılar hiçbir vecihle
İngiliz katliamını unutmamaları istisnadır…’’ ( BOA: Y.PRK.TKM( Yıldız
Perakende Evrakı Sadaret Tahrirat-I Ecnebiye Ve Mabeyn Mütercimliği).10.62. 17 Temmuz 1309.) Bu cümleden de anlaşıldığı üzere Afgâni,
İslam toplumlarının Batılı emperyalistlere karşı mücadele etmekte kararlı olmaları gerektiğini sürekli vurgulamaktadır. Aynı zamanda eğer
İngilizler; Mısır’ı da Hindistan gibi ele geçirirlerse Hindistan’da yaşanan
vahşetin aynısının yaşanacağını vurgulayarak ( BOA: Y.PRK.ZB.12/04.
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17 Temmuz 1309) toplumun kesinlikle teslim olmaması gerektiğini dile
getirmektedir.
Mısır’da bulunduğu sürede ulemadan ve halktan birçok kimseyi
yanına çekmeyi başaran Afgâni, halkın ayaklanmasını sağladı. Aynı zamanda burada bir vatani oluşum (Vatani Parti) etrafında devletin ileri
gelenlerinden yaklaşık üç yüz, dört yüz civarı üye toplamayı başardı.
Ve gerek Afganistan’da olanları ve gerekse Hindistan’da yaşananları bu
grup içerisinde dile getirmeye başladı. Bu durumu gören İngiltere yönetimi bu gidişin kendileri için tehlikeli sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle
tedbir almak amacıyla Mısır yönetimine kendilerince yakın gördükleri
Tevfik Paşa’yı geçirdiler. Tevfik Paşa, Afgâni’nin Mısır’dan çıkması için
elinden gelen her şeyi yaparak gerekli olan fermanı yayınladı.
ÇEŞİTLİ BATILI ÜLKELERDEKİ ÇALIŞMALARI
1879 yılında Afgâni Mısırdan ayrıldı (Abdullah, t.y.:123.) Önce
Londra’ya ve burada kısa süre kaldıktan sonra hemen Paris’e geçti.
Afgâni, siyasi anlamda belli bir yol alındığını ve geri dönemeyeceğini
anlamış olmalıdır ki Londra’da uzun süre kalamamıştır. Paris’te eski
dostu olan Muhammed Abduh ile görüşen Afgâni; Abduh’a, Mısır’da
‘’Cemiyet’ül Arve el-Vasıkı’’ kurduğunu ve bu Cemiyetin İslam birliğini
savunduğunu açıkladıktan sonra bunun devamı olarak ‘’Urvet’ül Vuska’’ adlı bir derginin kurulmasını sağladı. (Abdullah,t.y.124). ‘’Urvet’ül
Vuska’’ dergisinin yayınları giderek artmakta ve dolayısıyla toplum
üzerinde etkisi de yayılmaktaydı. Ancak emperyalist güçler derginin
bu gidişle kendilerine büyük sorunlar çıkaracağını düşünerek derginin
kolonileri olan yerlerde yayımlanmasını engellemeye; eğer bir şekilde
yayınlanmışsa bunların toplatılmasına yönelik bazı girişimlerde bulunmaya, halkın bu dergiyi okumasına engel olmak için çeşitli ceza-i müeyyideleri uygulamaya başladılar (Afgani, 1987:34,35).
Paris’te üç yıl kalan Afgâni; burada hem çıkardığı dergi ile uğraşıyor, hem de Fransız Arap Dil Bilimcisi olan Ernest Renan ile bazı tartışmalara giriyordu. Sarbonne Üniversitesinde görevli olan Renan; bilim
ve din konusunda yaptığı konuşma esnasında Doğulu toplumların ve
Müslümanların bilime ve felsefenin gelişimine herhangi bir katkı sun109
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madıklarını, Doğuda gelişen herhangi bilimsel gelişmelerin öncüsünün
Arap kökenli olan Hıristiyanlar ile İranlı yani Şii Müslümanlar olduğunu öne sürmüştür. (Cales, 2012:5). Bu görüşler karşısında Afgâni; felsefenin dini inanışla alakalı olmadığını ve Müslümanların da bilime katkısı olduğunu savunmuş, felsefe yapmaya engel olanın din değil bu dine
bağnazca bağlı olanların olduğunu ileri sürmüştür. (Meriç,2014:71.)
Bu esnada Mısır’da büyük bir ayaklanma baş göstermiştir. Bu isyanın sebebini Afgâni’nin yaydığı fikirler olduğunu düşünen İngiliz Valisi
Gordon Paşa; Afgâni’yi çağırarak, meydana gelen bu ayaklanmanın dinen caiz olmadığını söylemesi karşılığında ona Sudan bölgesinin tahtını
vereceklerini vaat etmiştir. (Afgâni, 1987:30,31).
Afgâni; Mısır topraklarının Mısırlılara ait olduğunu ve burada söz
sahibi olması gerekenlerin Mısır halkı olduğunu, Mısır halkının da Osmanlı hâkimiyetinde yaşadığını ifade ederek yapılan teklifi reddetmenin (Ahmady, 2012: 12). yanında Osmanlı’ya olan bağlılığını da ortaya
koymuştur.
İngiltere hükümeti bu cevap üzerine ‘’Urvet’ül-Vuska’’ dergisinin
çıkarılmasına engel olmaya çalışmış, Mısır’da Afgâni’nin etkisiyle ortaya çıktığı söylenen ve yukarıda bahsedilen Urabi ayaklamasının da başarıya ulaşamamasıyla bu ayaklanmadan faydalanan İngiltere dönemin
diğer bir sömürgeci gücü olan Fransa ile anlaşarak 19 Mayıs 1882 yılında
deniz kuvvetlerini İskenderiye önlerine göndermesine fırsat vermiştir
ve söz konusu ülke; 15 Eylül 1882 yılında Kahire’ye girerek Mısır’a
yerleşmiştir. (Üçarol, 1982:337,338).
Afgâni, bu yüzden umutsuzluğa kapılmış ancak Paris’te ‘’Urvet’ül-Vuska’’ dergisini çıkarmaya devam etmiştir. İşgal güçlerinin bir
süre etkisi altında tuttukları Mısır, Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra ancak bağımsız olabilmiştir.
İSLAM ÜLKELERİNE TEKRAR DÖNMESİ
Cemalettin Afgâni, Mısır’da İngilizlerin başarılı olması üzerine buradan ayrılmak zorunda kalmıştır. İlk durak yeri olarak kendisine İran’ı
seçmiştir. Zaten 1886 yılında Paris’e bir sergi için giden İran Şahı Nasreddin Şah, yazarın deyimiyle Afgâni’ye ‘’ ömrünün geri kalan yaşamını
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kâfirlerin arasında geçirmek yerine ‘’ İran’a dönmesini teklif eder ve kendisine
yüksek bir mevki vereceğini ifade ederek bir anayasa düzenleneceğini, seçimlerin yapılacağını, herkesin kanun önünde eşit olacağını yabancı devletlere verilmiş aşırı imtiyazların kaldırılacağını söyler. Cemalettin, ülkesine modern bir
ülke görünümü verecek insanlar arasında dayanışma ve ilerlemeyi sağlayacak
bu teklifi kabul etmiş ve Tahran’a yerleşmiştir’’. (Maolouf,2011:185.)
Afgâni, zaten toplumsal anlamda barışın yapılması ve insanların yönetime katılması gerektiği taraftarıydı. Bu yüzden anayasalı bir yönetim
tarzını benimsiyor ve hükümdarların da halkın güvenini sağlaması gerektiğini savunuyordu. (Esen, 2008: 269).
Afgâni; bilimsel anlamda kendisini geliştirmiş, birçok alana hâkim
bir yapıdaydı. Bu yüzden İran’a gider gitmez devlet ileri gelenleri, yöneticiler ve toplumsal anlamda kendince tanınan birçok kişinin gelip görmek ve kendisiyle sohbet etmek istedikleri biri haline geldi. (Abdullah,
t.y. 125.) Ancak Afgâni bunlarla yetinecek biri değildi. Daha önceden
kendisine bazı sözler verilmişti. Dolayısıyla bu sözlerin yerine getirilmesi gerekmekteydi. Bu yüzden devlet ileri gelenlerinden özellikle vezirlerle arası açılmıştı. Zaten kendisi İslam ülkelerinde yönetici konumda
olanlardan ziyade Müslüman halk üzerinde etkili olmaya çalışıyordu.
(Esen,2008:269.) Çünkü daha önce de bahsedildiği üzere bağımsızlık
halkın kolektif hareketiyle hayata geçirilebilirdi. İran’da bulunduğu zamanda kendisine verilen sözlerin tutulmadığını gördüğü gibi İran Şahı’nın İngilizlere çok fazla imtiyazlar verdiğini düşünüyordu. (Çehardehi,1353:14.) Bu son söylemi onun İran’dan kovulmasına sebep oldu.
(Esen,2008:269.).
Dönemin Sadrazamı olan Emir Es-Sultan Ali tarafından devletin
anayasal düzenine aykırı davrandığı ve yıllardır süre gelen yönetime
aykırı olarak parlamenter yönetimi savunduğu için halkın gözünden
düşürüldü.
Daha önce de İran’a gelmiş olan Afgâni’nin bu ikinci gelişi gerçekten
zor bir hal almış hatta hayati tehlikesi olduğunu düşünerek dönemin
önde gelen isimlerinden biri olan Şah Abdulazim’in evine sığınmıştır.
Burada uzun bir süre kaldıktan sonra; bazı rivayetlere göre bizzat kendisi çıkıp teslim olmuş, diğer bir rivayete göre ise; Ali Asar Han isimli
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yine devlet yönetiminden birinin Şah Abdülazim’in yanına gelerek Afgâni’nin bir Ermeni olduğunu ve dolayısıyla kendi evinde saklamasının
kendisi hakkında iyi neticeler doğurmayacağını söylemesi üzerine, Şah
Abdülazim’in zihninde şüphe oluşmaya başlamıştır. Neticede Afgâni; evden çıkarılmış, Ermeni olup olmadığı araştırılmış, sonra yoğun
tedbirler altında Osmanlı sınırına kadar getirilip bırakılmıştır.(Büyük
Adamlar serisi, 1927:12)
Osmanlı sınırında bırakılan Afgâni, buradan Bağdat’a ve oradan da
Basra’ya geçmiştir. Basra’da tanıştığı İzzet Paşa namındaki şahıs, Osmanlı devlet yöneticilerine haber göndererek Afgani’nin Osmanlı topraklarında yaşaması gereken biri olduğunu belirtmiştir. Çünkü Afgâni,
belli bazı ayrımlar olmasına rağmen dönemin Osmanlı Sultanı olan II.
Abdülhamit ile benzer fikirlere sahipti. Ancak Osmanlı devlet ricali gerekli izni hazırlayana kadar Afgâni; Londra’ya geçmiştir.(Büyük Adamlar Serisi, 1927:13.).
Kendisine yapılan muameleye çok üzülmüş olan Afgâni, Londra’da
İran hükümetine yönelik yazılar kaleme almaya devam etti. Yapılan
muamelenin ne derece kötü olduğuna şahit olan İran içinde ve dışında
yaşayan ve Cemalettin Afgâni ile aynı fikirde olan halk da büyük bir
harekete hazırlanmaya başladı. Bu hazırlık aşaması
İran devlet
yönetimini ve İngiliz emperyalistlerini korkutmaya başladı.
Bu esnada Afgâni’nin; Samira’da ileri gelenlerden olan Mirza Hasan Şiraziye yazdığı mektubun İran yönetimi ve emperyalistler üzerinde
nasıl etki yarattığını yazar, kendi cümleleriyle şöyle ifade etmektedir:
‘’1890 senesinde İran hükümetinin tenbeki(nargile yapılırken kullanılan tütün).(Kanar,2011:407.). rejisi bir İngiliz kampanyasına vermesi Cemalettin
Afgâni için yeni ve pek müsaiddir. Zemin-i hücum hazırladı. Cemalettin bu
fırsattan bala istifade Samira’ daki müctehid Eazam Mirza Hasan Şirazi ye hükümeti İraniye aleyhinde bir ithamname teşkil eden ve iade-i İslam’ın istifade
için emvali umumiyenin tebzir ve israf edildiğini ahbar eyleyen meşhur mektubu irsal etti. Bu mektupta deniliyordu ki şimdiye kadar verilmiş olan imtiyazat-ı
mühimme Avrupalıların memlekette tefriki iktisatlarını temin etmişti. Bu defa
ita olunan tenbekü inhisarı ise bütün İran’ı Avrupalıların eline teslim etmişti’’.(Büyük Adamlar Serisi, 1927:188.). Bu alanda yazılmış olan diğer bir
eserde bu imtiyazın İngiltere’ye verilme sebebi olarak Şahların Avru112
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pa’ya yaptıkları geziler olarak gösterilmiştir. (Abrahamian, 2018: Kitabın tümü). Yenigün; bu hareketle birlikte; İslam toplumlarının ayaklanmaya başladıklarını ileri sürer.(Yenigün.2014: 67.).
Bu mektup çok büyük tesir uyandırdı. İran’da tenbekünün haram
olduğuna dair haberler yayıldı ve bir fetva verildi. Bunun üzerine İngiltere burası üzerindeki etkisini sonlandırmak zorunda kaldı.
ÖLÜMÜ
Afgâni’nin başından bunca olay geçerken bu sefer Basra Valisi’nin
İstanbul’a bir haber gönderdiği ve padişah tarafından Afgâni’nin; İstanbul’a davet edildiği haberi yayılmaya başladı.(Büyük Adamlar Serisi,1927:14.) İstanbul’da, Benjamin Lasage adlı bir yazarla yaptığı röportajı aktaran yazar; Afgâni’nin bizzat sultan II. Abdülhamit tarafından
davet edildiğini söylediğini ifade eder.(Maalouf, 2011:192.) İstanbul’a
gelen Afgâni’ye Nişantaşı’nda bir köşk verildiği gibi; (Büyük Adamlar
Serisi, 1927:14). kendisine yedi bin beş yüz kuruş maaş tahsis edildiği
kaynaklarda belirtilmektedir.(BOA. B.E.O, 176.13184.001.)
Afgâni; İstanbul’a geldikten sonra dahi rahat edememiş, Sultan tarafından gözetim altında tutulmuştur. (Büyük Adamlar Serisi, 1927:14.)
Çünkü İran’da çıkan isyan sonucunda İran Şahı öldürülmüş, bunun
sebebi olarak Afgâni’nin yaydığı fikirler gösterilmiştir. Bu yüzden Sultan’ın hafiye teşkilatına mensup bazı üyelerin sürekli Afgâni’yi denetim
altında tuttukları görülmektedir. İlerleyen süreçte daha da kötüleşen
şartlarının yanında kanser olduğuna dair belirtilerde görülmeye başlandı. Osmanlı Sultanı’ndan tedavi olmak maksadıyla Viyana’ya gitmek
istediyse de istediği izni alamadı. Doktorlar belli bazı tedavi yöntemleri
uyguladıysa da başarılı olmadılar ve Mart 1897 yılında Cemalettin Afgâni hayatını kaybetti. (Büyük Adamlar Serisi, 1927:14.)
SONUÇ
Seyit Cemalettin Afgâni ve emperyalizm hakkındaki görüşlerinin
kaleme alındığı bu çalışmada bir düşünür ve aydın olan Afgâni’nin, genelde Doğulu Toplumların özelde ise İslam Toplumlarının kurtuluşu
için izlediği politikalar ele alınmıştır.
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Afganistan’da olduğu süre boyunca burada İngilizlerin ve diğer emperyalist ülkelerin izlediği kıyım politikalarına şahit olan Afgâni; etkisi yirminci yüzyılda görülecek bir uyanış hareketi yaratmayı başarmıştır. Doğulu Toplumların kolektif hareket ederek bağımsızlık kazanacağını söyleyen
Afgâni, milliyetçi ayaklanmaların başlamasına ön ayak olmuştur.
Yaydığı fikirler dolayısıyla gittiği hiçbir yerde tutunamamış olan
Afgâni, Hindistan’da çıkan urban/mehdi ayaklanmasında etkisi olduğu düşüncesiyle buradan kaçmak zorunda kalmıştır. Londra, Paris, Mısır , Anadolu gibi bir çok yerleri gezmiş olan Afgâni; maalesef buralarda
da hak ettiği değeri bulamamıştır.
İslam toplumlarına birçok hizmeti olmasına rağmen kendisine hiçbir yerde sahip çıkılmamış. Mısır’da ve İran’da, İngilizlerin izlediği politikaları açığa çıkaran Afgâni; en sonunda İstanbul’a gelmek mecburiyetinde kalmıştır.
İstanbul’a geldiğinde kendisine maaş bağlanmış ve kalacak bir yer
verilmişse de hak ettiği değere malik olamamıştır.
Tarihe mal olmuş, ülkesi için mücadele etmiş her insanın sonunda
karşı karşıya kaldığı muameleye maruz kalan Afgâni’nin; naaşı yalnızca
15 kişilik bir grubun katılımıyla toprağa verilmiştir.
Yaşadığı döneme göre büyük siyasi faaliyetlerde bulunarak kendi
dönemini aşan siyasi fikirlerinin etkisini halen hissettiğimiz Afgâni’nin
hizmet ettiği İslam ülkelerinde bakımsızlıktan harap olmuş ve yıkılmaya yüz tutmuş bir hal alan kabrini onaracak biri dahi bulunamamış, yıkıntı haline gelen kabrini; Amerikalı bir gezgin olan Mister Karain adlı
bir şahıs tamir ettirmiştir.(Büyük Adamlar Serisi, 1927:14.). Ülkesine ve
milletine hizmet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi açısından ders
alınması gereken bir durum, heyhat…
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TBMM ZABIT CERİDELERİ VE NUTUK EKSENİNDE
SALTANATIN KALDIRILMASI
Erdal KORKMAZ
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp, Ankara / Türkiye
Öz: Giriş: Saltanatın kaldırılması, iki önemli kavramın açıklanarak
ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır. Bunlardan ilki saltanat, diğeri
ise milli egemenlik kavramlarıdır. Saltanat: ülke yönetiminin babadan
oğula geçtiği yönetim şeklidir (Akalın, 2011). Milli Egemenlik ise: hâkimiyetin kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete
ait olmasıdır (Önsoy, 1994). Saltanatın kaldırılmasını bu iki zıt kavram
arasındaki ilişki çerçevesinde analiz ederek, ortaya koymak gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik ve modern bir devlet olması yolundaki önemli aşamalardan birisi, saltanatın kaldırılması olmuştur. Bu
makamın kaldırılmasının siyasal ve toplumsal nedenleri olduğu kadar
tarihsel nedenleri de vardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükümeti ile İstanbul’daki padişah ve onun hükümeti arasındaki ilişkiler, saltanat makamının sonunu hazırlayıcı sebepler olarak ön plana çıkmıştır.
Dolayısıyla, saltanatın kaldırılmasının nedenlerini Kurtuluş Savaşı sırasındaki bu ilişkilerde aramak gerekmektedir (Oral, 1996). Türk tarihinin
ilk dönemlerinden itibaren egemenliğin kaynağı ilahi olarak nitelendirilmiş, bu kapsamda Tanrı tarafından yönetme gücünün bir hanedan ya
da aileye verildiğine inanılmıştır (İnalcık, 1959). Bu yüzden, Asya Hun
İmparatorluğundan Osmanlı Devleti’ne kadar geçen uzun tarihi süreçte
hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir yönetim şekli uygulanmıştır.
Bu minvalde, Osmanlı tarihinde Kuruluş Döneminde topraklar hanedanın ortak malı kabul edilmiş, padişahın işaret ettiği ya da komutanlar ya
da devlet erkânının desteklediği bir şehzade tahta geçmiştir (Uzunçar117
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şılı, 1984). II. Mehmet, devlet teşkilatını yeni esaslara bağlayan kanunnamesinde mutlak ve bölünmez bir egemenlik anlayışını getirmiştir. Bu
kanunname ile artık devlet hanedanın ortak malı olmaktan çıkarılmıştır. Padişah, devleti temsil eden mutlak ve soyut bir egemenliğin sahibi
olarak kabul edilmiştir. Böylece, Fatih’ten itibaren taht’a en büyük şehzadenin geçmesi usulü yerleşmiştir. Ayrıca kanunname ile taht’a geçen
şehzadenin kardeşlerini öldürebileceği hükme bağlanmıştır. Yapılan bu
değişiklikler ile padişah, ülkedeki en yetkili ve mutlak güç konumuna
gelmiştir (Karatepe, 1990).
KURAMSAL ÇERÇEVE
I. Ahmet döneminden itibaren ise hanedanın erkek üyelerinden
yaşça en büyük olanının taht’a geçmesi kabul edilmiştir. Böylece, taht’a
çıkan Osmanlı hanedan üyesinin; yasama, yürütme ve yargı erklerini
kendi üzerinde toplamak kaydıyla ülkeyi mutlak monarşik bir anlayışla
yönetmesi uygulamasına geçilmiştir (Uzunçarşılı, 1984).
XIX. yüzyıl ile birlikte dünyada yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve
düşünsel değişim meşruti yönetimlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum doğrudan ve dolaylı olarak Osmanlı ülkesini de etkilemiştir.Osmanlı Devletinin XIX. yüzyıl içerisinde bulunduğu askerî, siyasi
ve ekonomik koşullar merkezi otoriteye yönelik tenkit ve eleştirilerin
artmasına yol açmıştır. İşte merkezi otoritenin zayıfladığı, milliyetçi isyanlar nedeniyle ülkenin varlığının tehlikeye girdiği bir ortamda, Jön
Türkler’in beyan ve talepleri doğrultusunda 1876 yılında meşrutiyet rejimine geçilmiştir.Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-u Esasi’nin
ilanı ile ilk kez halkaseçme ve seçilme hakkı verilmiş ve toplum padişahın yanında yönetimde söz sahibi olmuştur. Böylece milli iradenin,
padişahın yanında temsil edilmesi yolunda ilk adım atılmıştır. Ancak,
1877-1878 Osmanlı Rus savaşının etkisiyle Padişah II. Abdülhamid’in
kararı ile I. Meşrutiyete son verilmiştir. Bu durum milli egemenlik yolundaki ilk adımı sekteye uğratmıştır (Kızıltan, 2006).
Ardından, İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları ile 1908 yılındaMeşrutiyetin ikinci kez ilanı ile Osmanlı halkı tekrar yönetimde söz
sahibi olmuştur (Hocaoğlu, 2008). Bu sırada yaşanan 31 Mart Vak’ası
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sonrasında alınan kararlarla, padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırılması yolunda önemli adımlar atılmıştır (Aysal, 2006). Ancak, alınan kararlar padişahlık makamının güç ve yetkilerini sınırlandırmasına karşın,
saltanatın kaldırılmasını gündeme getirmemiştir.
Bu sırada meydana gelen Birinci Dünya Savaşının sonunda imza
edilen Mondros Mütarekesi çerçevesinde yurt topraklarının işgal edilmesi, buna karşılık Padişahın İtilaf devletlerinden yana bir tavır sergilemesi, saltanatın kaldırılmasını gündeme taşımıştır. Özellikle Padişahın,
Anadolu’da başlayan Milli Mücadele hareketine yönelik tutumu, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını vatan haini olarak nitelendirmesi gibi
hareketleri bu süreci hızlandırmıştır. Yaşanan tarihi süreç ve olaylar,
bağımsız bir ulus olarak var olmanın saltanata bağlı bir iş olmadığını,
bu anlamını yitirmiş gücün artık milli varlıkla uzlaşamaz hale geldiğini
kendiliğinden ortaya koymuştur (Berkes, 1999).
Bunların yanında, Milli mücadelenin hazırlık döneminde alınan kararlar ile ulusal irade her şeyin üzerinde tutulmuştur. Ayrıca, TBMM’nin
açılması ile yeni bir devlet kurulmuştur. Bu yeni devletin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’nın ulusal egemenliği gerçekleştirerek, yapılacak yeniliklerin önünü açmak istemesi saltanatın kaldırılmasına yol açmıştır.
Bu çalışmada; Saltanatın kaldırılmasının tarihi arka planı ile bu süreçte yaşanan gelişmeler; Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk ve
TBMM Zabıt Cerideleri çerçevesinde ortaya konacaktır.
Saltanatın Kaldırılmasının Tarihi Arka Planı
Mustafa Kemal, Samsun’a çıkıp Milli mücadeleyi başlatırken Ulusal
Egemenliği en başından itibaren gerçekleştirmeyi planlamıştır. Ancak
dönemin şartları ve koşulları O’nu itidalli davranmaya yönlendirmiştir.
Mustafa Kemal’in Nutuk’ta ifade ettiği; “Efendiler, bu vaziyet karşısında
bir tek karar vardı. O da hâkimiyet-i milliyeye dayanan, kayıtsız şartsız,
müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek!İşte daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak
basar basmaz uygulamasına başladığımız karar, bu olmuştur.”(Nutuk,
2010). Sözü, amaç ve hedefini ilk baştan ortaya koyduğunu göstermektedir.
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Mustafa Kemal’in Milli mücadele’nin hazırlık döneminde aldığı
kararların birçoğunun ulusal egemenlik fikrini içerdiği görülmektedir.
Bu kapsamda Samsun’a ayak basmasından sonra İstanbul Hükümeti’ne
gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporunda; “Millet yekvücut olup, hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir.” (Kocatürk,
1938). Beyanı, ulusal egemenlik fikri dahilinde hareket ettiğini ortaya
koymuştur.
Ayrıca raporda Mustafa Kemal, Samsun bölgesindeki asayişsizliğin
sebebinin Rumlardan kaynaklandığını, Türklüğün yabancı mandasına
ve kontrolüne tahammülü olmadığını, Yunanlıların İzmir’i işgale haklarının bulunmadığını ve en önemlisi, milletin, millî egemenlik esasını ve
Türk milliyetçiliğini kabul ettiğini ve bunu gerçekleştirmeye çalışacağını
belirtmiştir. Dolayısıyla Mustafa Kemal, milletin birlik ve beraberliği ile
Millî Egemenlik ilkesini Millî Mücadelenin temel dayanağı yapmaya kararlı olduğunun ilk işaretini vermiştir (Önsoy, 1994).
Samsun’dan sonra Havza’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, 28 Mayıs
1919 tarihinde yayımladığı genelge ile Türk Milletinde milli bilinç ve ruhun gerçekleşmesi için ilk adımı atmıştır (GotthardJaeschke, 1989). Havza Genelgesiyle; İzmir’in işgaline yurdun değişik yerlerinde gösterilen
dağınık tepkileri birleştirmeyi, protestoların ülke geneline yayılmasını
sağlayarak, ortak bir ruh ve heyecan yaratmayı amaçlamıştır. Bir yandan İzmir’in işgalinin miting ve gösterilerle protesto edilmesini, diğer
yandan da komutanlardan Mondros’un hükümlerine uyulmamasını,
orduların dağıtılmamasını istemiştir (Tüm Eserler, M.K.A., 1999).
Mustafa kemal’in askeri birlikler ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
ile sürdürdüğü yoğun iletişim sonucu Havza Genelgesi’ni yayınlaması,
İstanbul’daki çevrelerin Onun faaliyetlerinden kuşku duymalarına yol
açmıştır. Bu süreç, 8 Haziran 1919’da Osmanlı Hükümetinin kendisini
İstanbul’a çağırmasına etki etmiştir (Nutuk, 1971).
Yine 22 Haziran 1919 tarihinde Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Hüseyin
Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey, Mersinli Cemal Paşa ve Kazım (Karabekir) Paşa’nın onayını alarak yayınladığı ve Millî Egemenliğe gidiş
planı sayılabilecek Amasya Genelgesinde ise; “Milletin istiklalini yine
milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ibaresine yer vererek, milletin ka120
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derini bizzat kendisinin belirleyeceğini vurgulamıştır (Lewis, 2007). Milli mücadele beyannamesi olarak nitelendirilen bu tamim, Türk milletini
işgale karşı direnişe ve İstanbul’un işgal altında bulunması dolayısıyla
kendi hâkimiyetini eline almaya çağırmıştır. Diğer taraftan genelge ile
Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanması
amacıyla her ilden üç temsilci seçilmesi istenmiştir (Sancaktar, 2009).
Amasya Tamimi, Millî Egemenliğe dayalı yeni bir Türk devletinin
kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ayrıca tamim, Türk milletinin kaderine hükmetmiş olan Padişah iradesineson verileceğini, yönetim şeklinin değişeceğini ortaya koyarak, ihtilal beyannamesi özelliği taşımıştır. Nitekim Tamimle birlikte İstanbul’a gönderilen mektuplarda, artık
İstanbul’un Anadolu’ya egemen değil, bağımlı olmak zorunda olduğu
ifade edilmiştir (Nutuk, 1971).
Amasya Genelgesi ile Mustafa Kemal’in niyetinin İstanbul katında
iyice anlaşılması üzerine İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey tarafından, 23
Haziran 1919’da yayınladığı genelge ile Mustafa Kemal’in görevden
alındığı, kendisiyle hiçbir resmi işleme girilmemesi gerektiği ve hükümet işleri ile ilgili hiçbir isteğinin yerine getirilmemesi istenmiştir (Gökbilgin, 1959). Bu durum Mustafa Kemal Paşa İle Osmanlı Hükümeti arasındaki ilişkilerin iyiden iyiye kopmasına neden olmuştur.
Amasya’dan, Erzurum’da düzenlenecek kongreye katılmak için
yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, Sivas’a uğramış ve burada kendisini
tutuklamak üzere görevlendirilmiş olan Elazığ Valisi Ali Galip ile görüşerek, bu girişimi engellemiştir. Bu arada 2/3 Temmuz’da Padişah adına
çekilen telgrafla bir kez daha İstanbul’a dönmesi istenmişse de, bu çağrıya da uymamış ve 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a ulaşmıştır. Kongre hazırlıkları, Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’a gelmesinden sonra daha
da hızlanmıştır. Bu arada 7/8 Temmuz gecesi sarayla yaptığı telgraf görüşmesinde görevine son verilen Mustafa Kemal Paşa, askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirmiştir (Nutuk, 1992).
Mustafa Kemal Paşa, bütün yetkilerini kaybettiği ve “sine-i millete
döndüğü” bu günlerde, Kazım Karabekir Paşa’dan ciddi destek almıştır.
Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da 57 delegenin katılımıyla açılmıştı (Çil, 2003). Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında yürütülen ve 7
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Ağustos’ta sona eren kongre çalışmaları sonunda, Ulusal Mücadelenin
temel ilkelerini belirleyen kararlar alınmıştır. Kongre, aldığı kararları
uygulamak üzere Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye (Temsil Kurulu) seçmiştir. Bu arada Doğu Anadolu’daki
direniş örgütleri Şarki Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti adı altında
birleştirilmiştir (Kansu, 1968).
Kongre Başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Paşa açılış konuşmasında; delegelere teşekkür ettikten sonra, memleketin içine düştüğü kötü
durumdan, Osmanlı Devleti’nin girdiği çıkmazdan, vatanın parçalanmak ve tamamen işgal edilmek istenmesinden, bu durumda vatanı da
Padişahı da kurtarmanın tek çaresinin milli iradeyi hâkim kılmak olduğundan bahsetmiş, özellikle: “Kuvvetini milli iradeden alacak bir hükümetin teşkilini ve mukadderatına hâkim bir milli iradenin ise ancak
Anadolu’dan çıkabileceğini” (Nutuk, 1971). belirterek, tutulması gereken yolu açıklamıştır.
Erzurum Kongresi’nde ulusal egemenlik yolunda önemli kararlar
alınmış, Türk vatanının sınırlarını ortaya koyan Misak-ı Milli’nin temelleri atılmıştır. Kongre’de alınan; “Kuva-yıMilliye’yi etken, Milli iradeyi
hâkim kılmak esastır.” maddesi ile ulusal egemenlik vurgusu yapılmıştır. Ayrıca, Milli irade ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık ve halifelik
makamını kurtaracağı belirtilmiştir. Kongrede alınan bu iki karar birbiriyle çelişmesine karşın, Mustafa Kemal’in Milli mücadelenin başında
Saltanatın kaldırılmasını gündeme getirmemesinin sebebi önceliğin bağımsızlık mücadelesine verilmesinden kaynaklanmıştır. Böylece, milli
birlik ve beraberliği sağlamayı öngörmüştür (Bostancı, 2015).
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nden sonra buradan ayrılarak 2 Eylül 1919’da Sivas’a gelmiştir. Sivas Kongresi hazırlıkları, Damat
Ferit Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin tehdit ve engellemeleri altında devam etmiş ve bu arada Kongreyi dağıtmak ve Mustafa Kemal Paşa’yı
tutuklamakla görevlendirilen Elazığ Valisi Ali Galip etkisiz hale getirilmiştir (Bıyıklıoğlu , 1981). Her türlü engellemeye ve bazı temsilcilerin
gelememesine karşın, Sivas Kongresi 4 Eylül 1919’da toplanmıştır. Gerçekten de, işgaller, Sivas’ın güvensiz olduğuna dair söylentiler, parasızlık, İstanbul Hükümeti’nin tehditleri gibi etkenlerden dolayı, kongreye
katılan delege sayısı beklenin altında olmuştur (Selek, 1987).
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Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi beyannamesini esas alan kararlar alınmış ve çalışmalar 11 Eylül 1919’da tamamlanmıştır (İğdemir ,
1969). Kongre’de Mustafa Kemal Paşa başkanlığında ülkenin tamamını temsil edecek 16 kişilik Heyet-i Temsiliye seçilmiş ve son gün kabul
edilen bildiride, ülkenin parçalanamaz bir bütün olduğu kararına sınır
olarak, Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte elde bulunan topraklar alınmıştır. TBMM’nin açılmasına kadar varlığını sürdürecek olan
Heyet-i Temsiliye, bir yürütme organı gibi icraatlar yapmıştır (Baykal,
1974). Heyet-i Temsiliyenin tüm yurdu temsil eder bir organ olarak belirmesi, Anadolu’da padişahın ve onu temsil eden Osmanlı Hükümetinin hükmünün giderek ortadan kalktığını göstermiştir.
Sivas Kongresi’nden sonra, Heyet-i Temsiliye, öncelikli olarak Damat Ferit Paşa’nın istifasının sağlanması, İstanbul Hükümeti’ne Kongre
kararlarının kabul ettirilmesi ve Mebusan Meclisi’nin bir an evvel toplanması için çaba harcanması yolunda çalışmalara başlamıştır. Damat
Ferit Paşa’nın istifası için İstanbul üzerinde baskı kurulmuş, hatta meşru
bir hükümet iş başına gelinceye kadar İstanbul ile Anadolu arasında her
türlü haberleşmenin kesilmesine karar verilmiştir. Baskılara dayanamayan Damat Ferit Paşa görevinden istifa etmek zorunda kalmış ve yerine, 2 Ekim 1919’da Ali Rıza Paşa tarafından yeni hükümet kurulmuştur
(Nutuk, 1971).
İstanbul’daki yeni hükümet ile 20-22 Ekim 1919 tarihinde yapılan
Amasya Mülakatı sonrasında, seçimlerin yapılarak Mebusan Meclisinin
açılması kararlaştırılmıştır (Tansel, 1991). Böylece, milli iradenin yönetime yansıması konusunda önemli bir adım atılmıştır. Neticede yapılan
seçimler sonucunda Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılmış ve Türk vatanının sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli kararları kabul edilmiştir. Türk
ulusunun isteklerini tüm dünyaya duyuran bu belge, toprak bütünlüğü
ve tam bağımsızlık ilkeleri üzerine inşa edilmiştir (GotthardJaeschke ,
1922). Bu kararları, kendi çıkarlarına aykırı gören İtilaf Devletleri, Türklerin direnişini kırmak için 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u resmen işgal etmiştir (Tansel, a.g.e.).
İstanbul’un işgali Padişaha bildirildiğinde o, İtilaf Devletleri’nin
temsilcilerine yönelik bildirgesinde, işgalden üzüntü duyduğunu ancak, kendileriyle her zaman işbirliği yapmayı istediğini, kendi yetkisiyle
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ilgili güvenceyi takdir ettiğini, İstanbul’daki milliyetçi vekillerin tutuklanmasından rahatlık duyduğunu, eğer İtilaf Devletleri böyle bir karar
almasalardı, bunu kendisinin bizzat almak zorunda kalacağını açıklamıştır (Sonyel, 1995). Padişahın İtilaf Devletleri’yle münasebeti ve işgalin etkisiyle, İstanbul ve Anadolu arasında yolların bir kez daha ciddi bir
biçimde ayrılması söz konusu olmuştur. Bunun ilk göze çarpan neticesi,
Anadolu’daki MilliMücadele hareketine şiddetle karşı çıkan Damat Ferit Paşa’nın 5 Nisan 1920’de yenidenhükümetikurma görevi ile vazifelendirilmesi olmuştur (Ertunç, 2011).
Misak-ı Milli’nin ilanı ve buna tepki gösteren İtilaf Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmeleri ile Kurtuluş Savaşı’nda yeni bir dönem
başlamıştır. İstanbul’un resmen işgalinden üç gün sonra 19 Mart 1920’de
Mustafa Kemal Paşa, illere, bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına bir bildiri yayınlamış ve ulusun işlerini yürütmek ve denetlemek
üzere Ankara’da olağanüstü yetkili bir Meclisin toplanacağını açıklamıştır (Nutuk, 1971). Yeni seçilen ve İstanbul’dan gelebilen mebusların
katılımıyla, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da
ilk toplantısını yapmıştır (Güloğlu, 2010).
Birinci TBMM, daha ilk günden itibaren kendisini kurucu bir meclis
olarak görmüş, yeni bir devlet kurmanın bütün gereklerini adım adım
gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede 25 Nisan’da altı kişilik Geçici İcra Heyeti, 3 Mayıs 1920’de 11 kişilik Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
kurulmuştur (T.B.M.M., a.g.e.).
TBMM ile yeni bir devlet kurulmasına karşın, Saltanat ve Hilafetin
kaldırılmasına yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Ancak alınan;
a. Hakimiyet kayıtsız şartsız Milletindir.
b. Yasama ve Yürütme yetkisi Milletin tek ve gerçek temsilcisi olan
Millet Meclisine aittir.
c. TBMM’nin Üstünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
ç. Geçici bile olsa bir “hükümet (devlet) reisi” tanımak ya da “padişah kaymakamı” seçmek doğru olmaz.
d. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Meclisten seçilip görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerini yürütür. Meclis
Başkanı bu kurulun da başkanıdır.
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e. Hükümet kurmak zorunludur.
e. Padişah ve halife, baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin
düzenleyeceği yasaya uygun olarak yerini alacaktır (Tanör, 1981). Kararlarından ulusal iradenin her makam ve mevkinin üzerinde tutulduğu, saltanatın idaresinin yok hükmünde sayıldığı söylenebilir.
Alınan kararlara ilişkin olarak Mustafa Kemal tarafından Nutuk’ta;
TBMM’nin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde kurulan hükümetin milli
egemenliğe dayalı bir yapıya sahip olduğu ve hükümetin kuvvetler birliğine dayandığını belirterek, bu ilkelerin kapsamının ilk anda degerlendirilemediğini, ancak zamanla anlaşılmaya başlayınca tartışmaların,
olayların birbirini takip ettiğini işaret etmiştir (Nutuk, 1971).
Mustafa Kemal, Meclisin Millî Egemenlik ilkesi gereği, milletin kaderine nasıl hâkim olması gerektiğini Meclis’te; “Millet mukadderatını
doğrudan doğruya eline aldı ve millî saltanat ve hâkimiyetini bir şahısta
değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir Meclis-i
Ali’de temsil etti. İşte o meclis, Meclis-i Âlinizdir; Türkiye Büyük Millet
Meclisidir. Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir.” diyerek ifade etmiştir (Öztürk, 1990).
Bu sırada 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Barış Antlaşması imzalanmıştır (Özkaya, 2005). Sevr
Antlaşması ile Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silindiği gibi, Türk
topraklarının paylaşılmasıyla ilgili projeler de son aşamaya gelinmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların en ağırı olarak
nitelenen Sevr Barışı ile İtilaf Devletleri, Misak-i Milli’de yer alan ilkeleri
tanımadıklarını ortaya koymuşlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7
Haziran 1920’de kabul ettiği bir yasa ile 16 Mart 1920’den sonra, TBMM
onayı olmaksızın İstanbul Hükümeti’nce yapılmış ve yapılacak her türlü
antlaşmayı geçersiz saydığını duyurmuştur. Sevr Antlaşması’nın imzalanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920 tarihinde toplanarak Sevr Antlaşması’nı tanımadığını duyurmuş, antlaşmayı onaylayan Saltanat Şurası üyelerini ve imzalayan heyet üyelerini
vatan haini sayarak vatandaşlıktan çıkarmıştır (Jaeschke).
Bu sırada TBMM, yasallığına katkı sağlayacak olan hukuki düzenlemelerle de meşgul olmuştur. Bu kapsamda 18 Eylül 1920’de yayınlanan
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Halkçılık Programı, en önemli adımlardan biri olmuştur. Üç bölüm ve
31 maddeden oluşan Halkçılık Programı’nda, TBMM’nin ulusal sınırlar
içinde bağımsız yaşamayı ve Saltanat ve Hilafet makamını kurtarmayı
amaçladığı vurgulanmıştır. Daha da önemlisi halkın emperyalizmin ve
kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtarılarak, yönetimin ve egemenliğin tek sahibi yapılacağından söz edilmiştir. 20 Ocak 1921 tarihinde
kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bu belge üzerine inşa edilmiştir
(Özbudun, 1992).
TBMM bir taraftan iç isyanlar, diğer taraftan Yunanlarla mücadele ederken 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilatı Esasiye Kanunu’nukabul
etmiştir (Göze, 2006). Anayasa görüşmelerinde, tasarı Meclis’te gruplaşmalara yol açmıştır. Bu gruplaşmalar ilkesel ya da programa dayalı
olmaktan çok Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi duygusal ve kişisel
nedenlerden kaynaklanmıştır. Anayasa tasarısına muhalefet edenler,
böyle bir düzenleme ile hilafet makamı ve saltanatın ortadan kaldırmak
istendiğini ifade etmiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa, hilafet makamı ve
saltanatın o an itibariyle söz konusu olmadığını belirtmişti (Göze, 2006).
Türkiye Devleti’nin bu ilk anayasasında ulusal egemenlikle ilgili önemli
kararlar kabul edilmiştir.
1921 Anayasası’nda yer alan;
a. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.Yönetim şekli, halkın mukadderatını bizzat ve fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır.
b. Yürütme kuvveti ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde belirir ve toplanır.
c. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve
hükümeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını taşır.
ç. Şeriat hükümlerinin uygulanması, bütün kanunların yürürlüğe konması, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması, antlaşma ve barış
imzalanması ve vatan savunmasıyla ilgili savaş ilânı gibi temel haklar
Büyük Millet Meclisi’ne aittir maddeleri, saltanat makamının yok sayıldığını, milletin tek ve gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermiştir
(İnan, 1998).
1921 Anayasası yeni bir egemenlik ve devlet anlayışı ortaya koyması yanında, egemenliğin saltanatsistemi yerine ulusa ait olduğunu ilan
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etmiştir. Bu anayasayla, Padişah-devlet anlayışı, yerini ulus-devlet anlayışına terk etmiştir (Baydar, 1973).
2. Saltanatın Kaldırılması Sürecinde Yaşananlar Gelişmeler
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla Anadolu’da yeni bir Türk
devleti kurulmuştur. TBMM’nin üstünde hiçbir gücün kabul edilmeyeceğinin açıklanması ile de Osmanlı Devleti’nin varlığı fiilen ortadan
kalkmıştır. Ayrıca yasama ve yürütme yetkisinin de TBMM’ye ait olduğunun kabul edilmesiyle, padişahın Türk ulusu üzerindeki resmi ve fiili
yetkisi kalmamıştır. Ancak Milli Mücadele’nin savaş yılları olduğu için
saltanatın kaldırılması gündeme gelmemiştir. Ayrıca, saltanatın varlığı
ulusal egemenlik ile ters olmasına rağmen, kamuoyunun hazır olmamasından dolayı bu makama dokunulmamıştır.
İstiklal Harbi’nin Büyük taarruz ile kazanılmasından sonra İtilaf
Devletleri ile yapılan Mudanya Mütarekesi sonucu savaş dönemi sona
ermiştir. Mütarekenin, “İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılacaktır.” hükmü ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Böylece
saltanat makamı, anlamını yitirmenin yanında sadece ismi olan bir makam haline gelmiştir (Akgün, 1983).
Bu sırada, Meclis’teki muhalifler saltanatın kaldırılacağına dair telaşlı ve heyecanlı bir propagandaya koyulmuşlardır. Tarihi tam olarak
verilmemiş olmakla birlikte 10-13 Ekim tarihlerine denk geldiği tahmin
edilen bir dönemde Meclisteki milletvekillerinin duyarlılığını gören Rauf
Bey, Refet Bey’in Keçiören’deki evinde Ali Fuat Paşa’nın da bulunduğu toplantıda saltanatın kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunu gündeme
getirmiştir (Nutuk, 1971). Bu özel toplantıda Mustafa Kemal Paşa, Rauf
Bey’e vediğer arkadaşlarına Saltanat mevzuunda ne düşündüğünü sorarak, onların görüşlerini almıştır. Rauf Bey, babasının görevi dolayısıyla Padişah’ın ekmeği ile büyüdüğünü hatırlatarak bu makama arkasını
dönmeyeceğini, halifeye de yetiştirilme tarzının gereği bağlı olduğunu
belirtmiştir. Refet Paşa da Rauf Bey’in görüşünü desteklemiştir.Ali Fuat
Paşa, Rusya’dan dönüşünü mazeret göstererek özür dilemiş ve konuşmaya dâhil olmamıştır. Mustafa Kemal Paşa çok yakın arkadaşlarının
dahi bu duruma hazır olmadıklarını görmüş ve “Mevzu-i bahs ettiğiniz
mesele bugünün meselesi değildir. Mecliste bazılarının telaş ve heyeca127
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nına da mahal yoktur” diyerek ortamıyumuşatmıştır. Rauf Bey ısrarla,
Mustafa Kemal Paşa’dan bu dediklerini Meclis’te de tekrar etmesini istemiştir. Mustafa Kemal Paşa, ertesi günü Meclis’te bunu dile getirerek
birçok kişinin yüreğine suserpmiştir (Nutuk, 1971). Bu durum Mustafa
Kemal’in Saltanatın kaldırılması konusunda itidalli bir şekilde hareket
ettiğini ve ortamın uygun hale gelmesini beklediğini göstermiştir.
Mudanya Mütarekesi imzalandıktan sonra barış görüşmeleri hazırlıklarına başlanmış ve İtilaf Devletleri, 27 Ekim 1922 tarihli notalarında Osmanlı Devleti ile TBMM Hükümeti’ni birlikte 13 Kasım 1922
tarihinde yapılacak barış görüşmelerine katılmaya davet etmişlerdir.
İtilaf Devletleri, iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak
ve görüşmelerde Türk tarafını bölerek güçsüzleştirmek amacıyla hem
TBMM Hükümetini hem de İstanbul Hükümeti’ni barış konferansına
davet etmişlerdir (Toynbee, 2000).
Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti’nin başında bulunan sadrazam
Tevfik Paşa, 29 Ekim 1922 tarihinde TBMM Başkanlığına bir telgraf çekerek, barış konusunda birlikte hareket edilmesini ve bu münasebetle
Ankara’nın belirleyeceği bir kişinin özel bir talimatla hemen İstanbul’a
gönderilmesini ya da İstanbul Hükümeti’nce Ziya Paşa’nın Ankara’ya
gönderilebileceğini bildirmiştir (Nutuk, 1971).
Tevfik Paşa’nın telgrafını alan Mustafa Kemal Paşa kararını vermiş
ve hilafet ile saltanat makamını birbirinden ayırmak amacıyla harekete
geçmiştir. Bu kapsamda, Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi’ndeki locasına Rauf Bey’i çağırtıp, Paşa, “Hilafet ve Saltanatı birbirinden
ayırarak saltanatı kaldıracağız. Bunun muvafık olduğuna dair kürsüden
beyanatta bulunacaksınız!” dedikten sonra Rauf Bey hiçbir şey söylemeden odadan çıkmıştır. Aynı maksatlaçağırdığı Kazım Karabekir’den
de bu karar doğrultusunda konuşma yapmasını istemiştir. Her ikisi de
sırası geldiğinde yaptıkları konuşmalarında Saltanatın kaldırılması yönünde beyanda bulunmuştur (Nutuk, 1971).
Sadrazamın barış konferansına birlikte katılma önerisi TBMM’de
büyük yankı uyandırmış ve bu süreç, 30 Ekim 1922 tarihindeki oturumda Saltanatın kaldırılması görüşmelerinin başlamasına yol açmıştır.
Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa o günkü oturumu bizzat ken128
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disi yönetmiş ve daha evvel Sadrazam Tevfik Paşa’nın kendi adına 17
Ekim’de gönderdiği telgrafı Mecliste okumuştur (T.B.M.M., XXIV).
Tevfik Paşa telgrafında, Anadolu’nun askeri başarısı sonucunda
İstanbul ve Anadolu arasında ihtilafın ve ayrılığın kalktığını, milli birliğin temin edildiğini, İtilaf Devletleri’nin Avrupa şehirlerinin birinde
yapacağı barış konferansına her iki tarafın davet edileceğinin bilindiğini belirtmiştir. Konferansta birlikte hareket etmek gerektiğini, izlenecek
yöntemleri belirlemek üzere İstanbul’a konuya vakıf güvenilir bir temsilcinin Meclisin talimatlarını alarak gizlilik içerisinde ve hızla gelmesini
istemiştir (Nutuk, 1971).
Tevfik Paşa’nın sözleri İstanbul’daki yönetimin kendini TBMM Hükümeti üstünde görmeyi sürdürdüğü, onu yönlendirmeye çalıştığını
göstermiştir. Telgraf hem Mustafa Kemal Paşa’nın hem de Meclis’in sert
tepkisine yol açmıştır. Üstelik Mustafa Kemal Paşa’nın adına yazılmış
olması da yönlendirmekten öte hala İstanbul’un, Meclisi görmezden geldiği mesajını vermiştir (Akgün, a.g.e.).
Mustafa Kemal Paşa bu telgrafa verdiği cevapta; Türkiye Büyük
Millet Meclisi ordularının ihraz eylediği muzafferiyetin sonucuna dair
görüşmelerin konferansta yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti tarafından temsil edileceğini bildirdiğini ifade etmiştir (Nutuk, 1971).
Bu sırada Mecliste milletvekilleri söz alarak saltanat konusundaki
fikir ve görüşlerini ortaya koymaya başlamıştır. Bu kapsamda söz alan
Nafıa Vekili Fevzi Bey : “...Muhterem arkadaşlar; bugün bu kâğıdı elime
aldığım vakitte büyük bir heyecan ve asabiyet hissettim. Çünkü tarihimiz bize mütarekeden sonra gösterdi ki; artık millet Hükümdarla değil,
kendi hakkı hayatıyla ve kan bedeline aldığı hukukla yaşıyor...” demiştir (T.B.M.M., XXIV). Böylece, saltanat makamının anlamsızlığını ortaya
koymuştur.
Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey, İtilaf Devletleri’nin daha önce de
menfaatleri gereği konferansa iki hükümeti de çağırdıklarını hatırlatmış
ve bu yüzden Türk milletinin artık bu konuyu halletmesinin üzerine
düşen bir görev olduğunu şu sözleriyle belirtmiştir: “...Burada bir Hükümet mi var, iki Hükümet mi var? Bunu âleme göstermelidir. Esasen
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Ankara’da Türk Milleti bundan üç sene evvel içtima ettiği vakitte ve Büyük Millet Meclisini topladığı vakitte kararını vermiştir ki; hâkimiyet,
milletindir ve Türkiye Hükümeti buradadır. Binaenaleyh, o eski Osmanlı imparatorluğu münkariz olmuştur, efendiler. Yerine dinç ve milli bir
Türkiye Devleti doğmuştur ve bütün hâkimiyet ondadır...” (T.B.M.M.,
XXIV).
Hakkâri Milletvekili Mazhar Müfit Bey, divaneler tarafından yazılan diye nitelendirdiği telgrafın Meclis gözünde geçersiz olduğunu ve
milli kıymeti olmadığını açıklamıştır. Özellikle telgrafta geçen Babıâli’nin konferansa davet edilmesi üzerinde durmuşve ismini “Vahimeddin” (dinin tehlikesi) olarak telaffuz ettiği Padişahı İngilizlerle işbirliği
içerisinde olmasından ve zamanında milletinyanındadurmamasından
dolayı eleştirmiştir (T.B.M.M., XXIV).
Sonrasında söz alan Edirne Milletvekili Kazım Karabekir Paşa, İstanbul Hükümeti’ne yüklenerek, telgraflarıyla milletin üstüne çökenlere
karşı sessiz kalınmamasını ve onların barış konferansına ayak bastırılmamasını istemiştir. (T.B.M.M., XXIV).
İcra Vekilleri Heyeti Reisi (Başbakan) Rauf Bey telgraf okununca İstanbul’un milletin başına getirdikleri felaketlerin anlaşılmaya başlandığını, millet arkasından iş çeviren İstanbul’un bu millete dair konuşamayacağını belirtip, geçmiş olayları hatırlatmıştır. Bu kapsamda, Mütareke
antlaşmasını, Sevr’i imzalamalarını ve düşman ile birlik olduklarını aktarmıştır. İslam’ın ve Türk milletinin hakiki muhafızlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunun toplum ve Müslüman dünya tarafından
kabul edildiğini açıklamıştır (T.B.M.M., XXIV).
Ali Fuat Paşa, Türk milletinin cephelerde başarısına rağmen İstanbul’un entrikalarının son bulmadığını dile getirmiş, bu yüzden bu
meselenin konuşulma zamanının geldiğini savunmuştur. Barış Konferansı’nın yaklaştığını belirterek, “...düşmanların sonuncusu da bugün
halledilmelidir” (T.B.M.M., XXIV). diyerek görüşünü belirtmiştir. Erzurum Milletvekili Nusret Bey tartışmalar devam ederken söz alarak; Padişahıntahttan indirilmesini ve Hilafet için kararın Şer’iyeVekâleti’nden
alınmasını önermiştir (T.B.M.M., XXIV).
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Bu sırada söz alan Hariciye Vekili İsmet Paşa (Edirne), meseleyi barış konferansı açısından ele almış ve konferansa İstanbul’un katılmak
istemesini eleştirmiştir. Türkiye’nin mukadderatına kayıtsız şartsız el
koymuş bulunan Büyük Millet Meclisi’ne bu telgrafla müracaatın resmi mahiyeti olamayacağını, bahsi geçen konunun sadece barış konferansıyla ilgili olmasından dolayı önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca,
TBMM’nin çok karanlık ve müşkül zamanlarda milletin selametini temin
etmeye çalışırken, İstanbul’un milletin çektiği ıstıraplarısürdürdüğünü,
Türkiye temsilcilerinden başka bir heyetin konferansta yer almasıyla,
davet edenlerin barışı geciktireceklerini, konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temsilcisinden başka bir temsilcinin gitmesinin Meclisin
katılmasını önleyeceğini açıklamıştır (T.B.M.M., XXIV).
Neticede Meclis’te yapılan görüşmeler sonucunda Dr. Rıza Nur ve
arkadaşlarınca meclis başkanlığına 6 maddelik bir önerge verilmiştir.
Söz konusu önergede; Osmanlı Devleti’nin sona erdiği, Ankara hükümetinin onun yerine geçtiği, hilâfet makamının esaretten kurtarılacağı
belirtilmiştir (T.B.M.M., XXIV). Dr. Rıza Nur ve arkadaşlarınca verilen
önerge, ad okunmak suretiyle oylamaya konulmuştur. Bu oylamada 132
beyaz (kabul) oya karşılık, iki kırmızı (red) ve iki çekimser oy kullanılmış,ancak çoğunluk sağlanamadığından saltanat kaldırılamamıştır.Bu
gelişme üzerine takririn Komisyona gidebilmesi için 25 oy eksik olduğundan mesele gelecek celseye bırakılmıştır (T.B.M.M., XXIV).
Saltanatın kaldırılması konusunda 30 Ekim 1922 günü yapılan oturumda milletvekillerinden yeterli destek gelmemiştir. Bu süreçte kararsız oyların olumlu oya çevrilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu
yüzden özel görüşmelerin yapıldığı 31 Ekim’de Meclis toplanmamıştır.
O gün Müdafaa-ı Hukuk Grubu’nda sorun görüşülürken Gazi Mustafa Kemal Paşa saltanatın kaldırılmasının nedenleri üzerinde durmuş ve
milletvekillerini bilgilendirmiştir (Nutuk, 1971).
1 Kasım 1922 tarihindeki oturum sırasında Sinop Milletvekili Rıza
Nur Bey ve arkadaşları tarafından daha evvel verdikleri takririn 6. maddesinde bir değişikliğe gidilmiştir. Bu maddede; Hilafetin Türklere ait
olduğu, esaret altında olan Hilafet makamının Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti tarafından yabancılar elinden kurtarılacağı belirtilmiştir. Ayrıca TBMM’nin Türklere ve Osmanlı hanedanına ait olan bu
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makama, mantıken ve ilmen hanedanın daha ergin ve dürüst kişisinin
getirileceği ifade edilmiştir (T.B.M.M., XXIV).
Bu sırada Hüseyin Avni (Ulaş) Bey ve arkadaşlarınca, iki maddelik bir önerge TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Bu önergede, Osmanlı
Parlamentosu’nun yerine TBMM, Bâbıâlî’nin yerine Ankara hükümeti
getirilmek suretiyle Osmanlı Devleti’nin yani Saltanat makamının devamlılığı yönünde bir çalışma yapılmıştır (Akgün, 2006).
Mustafa Kemal Paşa, bu önergeler ve yapılan tartışmalar üzerine
görüşlerini belirten uzunca bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında
Mustafa Kemal Paşa, saltanatın tarihe gömüldüğüne değinmiş ve hilafet makamının durumuna yer vermiştir (T.B.M.M., XXIV). Mustafa
Kemal’in konuşmasından sonra söz konusu önergelerin Şer’iye, Adliye
ve Kanun-ı Esasi encümenlerinden oluşan ortak bir komisyona havale
edilmesine karar verilmiştir (T.B.M.M., XXIV).
Komisyonda konu görüşülürken bir kısım mebuslar; saltanatla hilafetin birbirinden ayrılmasının İslâm Fıkhı açısından mümkün olmayacağını belirtmiştir. Bu vekillere, Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, Beyazıd
Mebusu Dr.Refik, Erzurum Mebusu Necip Bey ve Antalya Mebusu Rasih Hoca gibi milletvekilleri de katılmıştır (T.B.M.M., XXIV).
Tartışmaların uzaması üzerine sonuç alınamayacağını gören Mustafa Kemal Paşa, Komisyon Başkanı’ndan söz isteyerek duruma çözüm
getirecek sert bir konuşma yapmıştır. Kalabalığın içinde sözlerinin tam
anlaşılması için Meclis’te masa olarak kullanılan okul sıralarından birinin üzerine çıkarak yaptığı konuşmasında; “…Hâkimiyet ve Saltanat
hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye verilmez. Hâkimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk
milletinin hâkimiyet ve saltanatına el koymuş, bu tasallutlarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdir. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin
hadlerini bildirerek hâkimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline
fiilen almış bulunuyor. Mevzubahis olan millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız meselesi değildir. Mesele, zaten emrivaki olmuş bir
hakikati ifadeden ibarettir. Bu, derhal olacaktır. Şu an burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi normal görürse, bence uygun olur. Aksi
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takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal
bazı kafalar kesilecektir.” (Nutuk, 1971) demiştir.
Mustafa Kemal’in bu konuşmasından sonra Ankara Milletvekili
Hoca Mustafa Efendi söz alarak “Efendim, biz meseleyi başka açıdan
ele almıştık. Açıklamalarınızdan aydınlandık” demesiyle tartışma son
bulmuştur (Akgün, a.g.e.). Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasından
sonra muhalif sesler susmuş ve yapılan oylama sonucu saltanat 1 Kasım
1922’de kaldırılmıştır. Aynı karar ile halifeliğin Osmanlı hanedanına ait
bulunduğu belirtilmiştir. Ancak, halifelik makamına TBMM tarafından
atama yapılacağı kabul edilmiştir (T.B.M.M., XXIV).
Lazistan Milletvekili Ziya Hurşit Bey, konu hakkında söz istemiş,
ancak isteği kabul görmemiştir. Bunun üzerine kendisinin kanuna muhalefet olduğunu ve kararın oybirliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildiğinin tutanakta yer almasını istemesine rağmen sözleri dikkate alınmamıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra, Burdur Milletvekili İsmail
Suphi Bey Peygamberin doğum gününe rastlayan bu günün bayram
kabul edilmesini istemiş, Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı Bey kararın
top atılması ve dua edilmesiyle kutlanmasını talep etmiştir. Bu talep uygun görülmüş Kırşehir Milletvekili Müfit Efendi tarafından dua okunmuş, ardından da saltanatın kaldırılmasının bayram kabul edilmesi
prensip olarak benimsenmiş ve daha sonra bu konuda kanun yapılacağı
belirtilmiştir (T.B.M.M., XXIV).
Saltanatın kaldırılmasından sonra Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin, 17 Kasım 1922’de İngiltere’ye sığınarak ülkeyi terk etmiştir (Turan, 1998). Vahdettin ülkeden ayrılırken, hilafet üzerindeki
haklarını koruduğunu söyleyerek, en çok Müslüman tebaaya sahip İngilizlere sığındığını belirtmiştir (Aslan, 2002).
Vahidettin’in İngiltere’ye sığınmasından sonra, halifeliğin İngiltere
tarafından kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenleTBMM tarafından 20 Kasım 1922 tarihinde, Osmanlı hanedanından Abdülmecid
Efendi halife seçilmiştir (T.B.M.M., XXIV).
3. Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları
Saltanatın kaldırılması ile Türkiye’de ulusal egemenlik yolunda
önemli bir adım atılmış, modern ve çağdaş devletler yolunda bir deği133
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şim ve dönüşüm yaşanmıştır. Ayrıca, saltanatın kaldırılması ile birlikte
(Akbulut, 1994).
a. Osmanlı hükümetinin varlığına son verilmiştir. TBMM Hükümeti Türkiye’de yönetimi tek başına ele almıştır.
b. Hilâfet, saltanattan ayrılmış, hilâfet makamı olduğu gibi korunarak Osmanlı hanedanı’na ait olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı hanedanı ilga olunmamıştır.
c. Vahideddin sultan unvanını yitirmiş sadece halife olarak kalmıştır.
ç. Altı yüz yıllık Osmanlı Saltanatı sona ermiş, böylece Türkiye’deki iki başlılık ortadan kalkmıştır.
d. Laiklikyolunda ilk adım atılmış, böylece din ve devlet işlerinin
ayrılmasıyolunda önemli bir aşama kaydedilmiştir.
f. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun,
Cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.
g. TBMM’nin açılışından sonra ikinci büyük İnkılap hareketi gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ
Dünya tarihinde kişisel egemenlikten, ulusal egemenliğe geçiş süreci doğrudan ve dolaylı yönleriyle Türk toplumunu da etkilemiştir.
XIX. yüzyılın ortalarında meydana gelen gelişmeler tüm dünyada milli
egemenlik yönünde bir evrilmeye yol açmıştır. Başta mutlak otoritenin
sınırlandırılmasıyla ön plana çıkan bu süreç, ulusal egemenliğe dayalı yönetimlerin kurulması ile farklı bir boyut ve mahiyet kazanmıştır.
Bunun yanında hukuk devleti normlarının gündeme getirilmesi, idarecilerin denetlenebilirliği, sorgulanabilirliği ve gerektiğinde değiştirilebilirliği gibi konular tartışılmaya ve gündemi meşgul etmeye başlamıştır.
Dünyadaki bu düşünsel değişim ve dönüşüm süreci, Osmanlı aydın
ve toplumunu da etkilemiş, özellikle devletin yıkılışını önlemek adına
demokratik eğilimlerin hayata geçirilmesine yol açmıştır. Tanzimat Fermanı ile beliren, ardından Meşrutiyet’le şekillenen bu durum, devletin
yıkılma döneminde ulusal egemenlik düşüncesinin daha sesli gündeme
getirilmesine yol açmıştır.
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Özellikle Milli Mücadele döneminde yaşanan gelişmeler, padişahın
işgalci unsurlardan yana bir tutum ve tavır içerisine girmesi saltanatın
kaldırılması fikrini gündeme taşımıştır. Mustafa Kemal Paşa, Türk toplumunun yönetsel ve düşünsel dönüşümünün saltanatın kaldırılması
ile gerçekleşebileceğini Milli mücadelenin başından itibaren görmüş ve
bu yönde kararlar alınmasında etkili olmuştur. Bu minvalde, Samsun’a
çıkışından saltanatın kaldırılmasına kadar geçen evrede, aşama aşama
toplumu bu değişim sürecine hazırlamaya çalışmıştır. Neticede şartların
olgunlaşması ve değişim sürecinin hayata geçirilmesi için uygun zaman
ve ortamın oluşması beklenmiştir. Lozan Barış Antlaşması’na giden süreçte yaşanan gelişmeler, saltanatın kaldırılması ile sonuçlanmıştır.
Saltanatın kaldırılması ile Türkiye’de ulusal egemenlik yolunda
önemli bir adım atılmış ve modern bir toplum oluşturulması yolunda
önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim bazı çevreler tarafından
desteklenmiş, bazı çevreler tarafından tepki ile karşılanmıştır. Mustafa
Kemal’in ülkeyi ve toplumu idealize ederek modern bir kimlik ve yapı
oluşturmak adına atılan bu adım, daha sonra yapılacak Cumhuriyetin
ilanı ve halifeliğin kaldırılması gibi inkılâplara zemin hazırlamıştır.
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VAKFİYELERDE KEÇE VE KEÇECİLİKLE İLGİLİ
TANIM VE TERİMLER
Dr. Nilgün ÇEVRİMLİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara / Türkiye
Öz: Giriş: Bilindiği üzere keçe Türklerin kullandığı en eski tekstil
malzemelerden biridir. Önemli arşiv belgelerinden biri olan vakfiyelerde de keçenin yapımı, kullanıldıkları yerler, o günkü yapım teknolojisi
hakkında bilgiler veren ipuçlarına rastlanmaktadır. Özellikle vâkıfların
hayrat ve akar olarak yaptırdıkları yapıların tefrişinde veya gündelik
kullanım eşyası ve giyim eşyalarının yapımında, su ve suyla ilgili işlemlerde bir izolasyon malzemesi olarak tercih edildiği ve kullanım yerine veya üretildiği yere göre isimlendirildikleri gözlenmiştir. “Keçe”
sözcüğü ilk kez; “kidhiz” adı ile en erken ve en yaygın kullanılan bir
terim olup çeşitli Türk topluluklarında kidiz, kiz, kiiz, kiyiz şeklinde ifade edilmiştir. Orta Asya Türk kültürlerinde çadır keçeleri, yer yaygıları,
keçe çizmeler, ayakkabı, keçe elbiseler ve paltolar, keçe külahlar, yolluk,
yer keçeleri ve teğelti at keçeleri en bilinen örneklerdendir. Türkler keçeyi at koşum takımları, giyim ve süsleme unsuru olarak kullanmışlardır (Ögel 1978: 182–187). Keçe, Tekstil Terimleri Sözlüğünde “Yün ve
keçi kılı gibi hayvansal doğal elyafın, dış tabakasını oluşturan üst örtü
hücrelerinin (pulların) belirli ısı, nem ve basınç altında, sıcak ve kaygan
bir ortamda sürtünerek birbirine kenetlenmeyle oluşan dokusuz tekstil
yüzeyi” olarak tanımlanmaktadır. İkinci tanımda ise “Ağır bir dinkleme
ve yıkama sonucu doku yapısı kaybolan ve yüzeyinde düzgün bir hav
tabakası oluşan, iki ya da daha çok katlı yün kumaş” denilmektedir. (Ergür, 2002: 136). Yün, kıl ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek liflerin birbirine kaynaştırılmasıyla elde edilen dokusuz yüzeydir
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(Karpuz, 1988:78). “İplikten dokunmamış, yün veya kıldan, ıslatılarak
dövülmek suretiyle yapılan kaba kumaş. En kabasına da kepenek denir.
En alâsından külâh yapılır; çizme ve bilhassa çarık giyenler ayaklarına, bacaklarına keçe sararlar. Keçeden ayak terliği yapılır. Giyimde kullanılmadığı takdirde yere döşenir, serilir, kapu perdesi, olur, keçeden
çadır yapılır”( Koçu;1996:152). Türk Dil Kurumu’na göre keçe, “Yapağı
veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba
kumaş” olarak tanımlanmaktadır. Keçe Kâmus-u Türki’de “neşe edilmeyerek yalnız dövmekle kaba yün, aba, tepilmiş yün” şeklinde ifade
edilmiştir (Sami, 2010: 616).
KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmada Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 13.
-19. Yüzyılları kapsayan vakfiyelerin taranmasıyla elde edilen bilgiler
ışığında, vakıfların akarları arasında yer alan vakfa gelir getiren keçe değirmenleri, keçe yapmada kullanılan mekanizmalar, keçe üreten kâr-haneler ve satıldığı dükkânlar, keçecilikle uğraşan esnafa ilişkin bilgilerle,
“keçe”nin terim olarak anlamından başlayarak, vakfiyelerde keçe ve keçecilikle ilgili terim ve deyimlere değinilmiştir. Anadolu’da keçe üretilen şehirler, çarşılar, keçenin adını verdiği mekânlar vakfiyelerden kısım
örnekleri ile sunulmuştur.
“Keçe” teriminin bir mefruşat ürünü olarak kullanılmasının yanı
sıra belki bugüne kadar hiç duyulmamış bir anlam olarak vakfiyelerdeki örneklerden koyunların barındırıldığı yer anlamında da kullanıldığına
şahit olunmuştur.
Örneğin; Laleli Sultan III. Mustafa Vakfı”na ait H. 1178 /M.1764 tarihli vakfiyede “…ve keçe tâbîr olunur koyunluğu…(VGMA,642:1/1);
Abdulkerim oğlu Silahdar Ağası Abdullah Ağa Vakfı’na âit H 1209 (M
1795) tarihli vakfiyede “…Kanlı Kavakta çeşmeye ândan geçit mahalline ândan karşı tarafta Turşu Dere kurbunda Ebe Deresi′nden İsmail Ağanın keçesi hududunun civarından dört yol ağzında…”(VGMA,579:371/164); Mihri
Şah Vâlide Sultân Vakfı”na âit H 1215 (M 1800) tarihli vakfiyede “…
ve yine Havuzlu dere başında kâin etrâf-ı erba‘ası Derebaşı çiftliği Tarlası ve
buzağılık ve Isparyuvan keçesine giden tarîk-i âmm ile mahdûd tahmînen
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yirmi beş keyl tohum isti‘âb eder mahal …” (VGMA, 636:101/6). Şeklindeki
ifadelerden, keçe teriminin 18. Yüzyıla ait vakfiyelerde koyun barınağı
anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Mefrûşat Olarak Keçe
Bilindiği üzere vâkıflar taşınmaz hayrat ve akarların yanı sıra birçok
taşınır eşya da vakfetmişlerdir. Bunlardan önemli bir grubu da mefrûşat
olarak nitelenen eşyalar oluşturur.
Vakfiyelere yansıyan yönüyle mekânların tefrişinde; cami, medrese, mektep, zaviye, darü’l- kurra hatta muvakkithane gibi mekânlarda
zeminde sergi malzemesi olarak kullanılan mefruşat ürünlerden biri de
keçedir. Keçenin çoğu zaman binaların zemininde halıların altına serildiğine şahit olunmaktadır. Kullanım alanlarına göre; döşeme keçesi, orta
keçesi, yan keçesi, bel keçesi19 ya da Selanik keçesi20, Tatar keçesi, Âcemkâri,
Kumkalekâri gibi yapıldıkları yer adıyla adlandırıldıkları da olmuştur.
…Nevcivan Feridun Paşa Câmi‘-i nâmıylabenâm/anılan câmi‘-i rânâ-i
şerîfin(…)derûnuna tefrîş edilmiş keçe ve kilim ve hasırın müşrîf-i harâb ve
muhtâc-ı tâmîr olanlarının tâmîrlerini icrâ ve tâmiri kâbil olmadığı takdirde
müceddeden keçe ve kilim ve hasır iştirâ olunarak câmi‘-i şerîf-i mezkûr derûnuna tefrîş kılına…(VGMA 608/2:70/60) H 1336 (M 1917).
Yine H 1162 (M 1748) târîhli bir vakfiyede “…ve derûn-ı câmi‘-i
şerîfde (…)iki adet uşşâkî seccâde ve bir yeşil çuka sof seccâdesi ve bir sağîr
çuka seccâde ve bir kürsi minderi ve on adet münakkaş Horasânî kebîr halı ve
dört aded münakkaş Horasânî sağîr halı ve tahtlarında yirmi aded keçe…”
(VGMA,624:45/20).
“…dârü′l-kurrâ-i mezbûrenin (…) derûnunda mefrûş olan kaliçe ve
keçeleri haftada bir kere kaldırıp ve serüp…”(VGMA,587/3-1:77/108). H
1133 (M 1720 )
19 VGMA,638:317/192.
20 Osmanlı’nın ileri gelen vezirlerinden Amcazade Hüseyin Paşa’nın terekesi içinde sayılan eşyalardan
Selanik keçelerinin de varlığı “ve 3 adet 8.600 akçe değerinde Selanik keçesi, bir adet 3.000 akçelik
Selanik keçesi 360 akçe değerinde köhne Acem keçesi vardı “şeklinde belirtilen fiyatlardan değerli
eşyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. Gülser Oğuz, Millî Folklor, Tereke Kaydından Hareketle Bir
Osmanlı Vezirinin 18. Yüzyıl Başlarındaki Yaşam Tarzı: Amcazade Hüseyin Paşa, 2010, Yıl 22, S. 88s.94.
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“…beher sene üç yüz on altı guruş ile keçe iştirâ‘ olunub zikr olınan on
iki bâb oda ve dershaneye ferş olına…” (VGMA,607:240/358). H 1283 (M
1866; “…Câmi‘-i şerîfin kilim ve keçe gibi levâzım-ı ferrâşiyesine sarf oluna…”(VGMA,601:39/41). H 1327(M 1909)
“…mezkûr tevhidhane içün (…) Kumkalekârî üç aded beyaz oda keçesi ve
bir aded demir mangalımı (…) vakf ve habs idüp…” (VGMA,582/2:434/341).
H 1272 (M 1855);“…Medîne-i Kütahya′da Sa‘âdet Câmi‘-i şerîfi kurbına …
mâlım ile müceddeden binâ ve inşâ eylediğim etrâf-ı (…) kezâlik derûnuna vaz‘
ve ferrâş eylediğim yün memlû on dört çuka yastık ve üç çuka makad ve üç minder ve bir orta keçesi…” (VGMA, 580:420/239). H 1248 (M 1832).
Keçenin yer döşemesi olarak kullanılmasının yanı sıra çadırlarda
bazen de evlerde duvar izolasyonu için de kullanıldığı ve bunlara yan
keçesi dendiği bilinmektedir. 21 “…Kasaba-i Tophâne′de Sakabaşı Mahallesi’nde (…) dokuz yorgan ve üç şilte ve iki Selânik keçesi ve yedi adet Tatar
keçesi ve iki yan keçesi…” (VGMA,624:311/281). H 1159 (M 1746)
Giyim ve Kullanım Eşyası Olarak Keçe
Vakfiyelerde, keçenin tabanda sergi malzemesi olarak kullanılması
dışında seccade, kebe22 (kepenek) adıyla anılan üst giysisi, kalensüve,
üsküf, Mevlevi dervişlerinin giydiği sikke şeklinde tanımlanan başlıklarda, dervişlerin taçlarının ve çizme gibi giyim eşyalarının hammaddesini oluşturduğu, bunlarında gümümüzde vakıf ıstılahında tekkelere
bağışlanmış teberrûkat eşyaları arasında yer aldıkları görülür. “…teallüm hane-i mezbûrede sâkin olup onu tathîr ve temiz ide ana ve babaları vefât
iden on yetimedevirile eğer ebeveyni vefât iden tam on kişi bulunmaz ise yalnız
bâbası olmayan çocuklarla tamamlanacaktır (…) Ramazan Bayramı′nda onların her birine renkli kumaşdan bir kaba ve gömlek ve bir kalensüve ve zerbül
alınacaktır…”(VGMA,745:246/74). H 917 (M 1511).
Vakfiyelerde keçenin izolasyon malzemesi olarak, eşyaları sıcak veya
soğuk (su ve suculukta kullanılan dağar, güğüm, testi, tulum vb) gibi dış
21

Yurt tipi ( topak ev ) çadırlarda yan duvarları oluşturan ahşap derimlerin üstüne örtülen keçelerdir
(Yalçınkaya, 2009:40).
22 En kalın keçenin adı, çoban kepenekleri kebeden yapılır. Hayvan üstüne örtülen kebe örtülere de teyelti
denir.  Hem kepenek hem teyelti yapılan  tüylü kebenin adı da Yanbolu kebesidir.  R. E. Koçu; Türk Giyim
Kuşam Ve Süsleme Sözlüğü,1967, Ankara, s.152.
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etkenlere ve sese karşı korumak amacıyla ve hayvanlarla uzun mesafede taşınan yüklerin üzerini örtmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Örneğin, Mahpeyker Kösem Sultan Vakfı”na ait H 1050 (M 1640 ) tarihli
bir vakfiyede Hac fârizasını yapan Müslümanların içmesi için Şam’dan
gönderilen kervanlardaki su tulumlarını örtmek üzere keçe kullanıldığı
anlaşılmaktadır.“…ve her sene Şam-ı şerîfden hacc-ı beytü’l-haram ve ziyaret-i ravza-i hazret-i seyyidü’l-enâm kasdına teveccüh ve azimet eden hüccâc-ı
müsliminin muhtac olan ataş-ı saky olunmak için (…)ve su tulumlarının üzerine urunmak/giydirilmek içün otuz kıt’a keçe… (VGMA,1642:22).
Yine sebillerde suların muhafaza edilmesi sırasında keçelerin kullanıldığı dikkati çeker.“…Hükûmet Caddesi′nde kâin binâ eyledigi bir
kıt‘a sebilde eyyâm-ı sayfda(…)birer yük kar alınup tebrîdimâ idilmesini ve
sebîl içün lazım gelen tagar ve maşraba ve keçe ve sebîldâr ücreti…”(VGMA,612:24/29);“…beher sene yüz eyyam yevmiye birer denk kar fi sebîli′llâh
.. vaz‘ olınup mürur u ubur iden ve sâir atşân-ı afiyetle nûş eyleyeler ve sebîl-i
mezbûre senevî iktizâ iden kar kesesi ve keçesi ve sâir masârif-i lâzımesi iştirâ’
olına …”(VGMA,608/1:201/218). H 1258 (M 1800).
Sadrazam öküz Mehmet Paşa′ya âit H 1028 (M 1618)târihli vakfiye
de ise hayvanların taşıdıkları yüklerin üzerini örtmek üzere koruyucu
amaçla keçe kullanıldığı anlaşılmaktadır..“…arz-ı Mısır′dan Kâbe-i Mükerreme’ye teveccüh iden mahfel-i şerîf ile (…) altmış adet cedit kırba bahâsına
ve koğalara dörtbin para ve yüklerin üzerine vaz olınmak için yirmi aded
kırmızı keçe veya kilim bahasına ikibin pare…” (VGMA,571:215/81).
Keçenin üzerinde namaz kılmak üzere seccade olarak da üretildiği ve bazı mekanlara bağışlandığı, üretildiği yöreye göre de isimlendirildiği görülür. “…inşâ eylediğim hâriciyyede büyût-ı adîdeyi ve derûnunda
lî-ecli′l-isti‘mâl vaz‘eylediğim bir aded Mushaf-ı Şerîf ve beş aded halı seccâde
ve bir Acemkâri keçe seccade…”(VGMA,579:533/245). H 1207(M 1792).
“…üç çift yan kebesi ve altı aded Yanbolu kebesi ve on aded yorgan ve
beş döşek ve on aded tencere ve yirmi aded sahan ve on kapak ve beş aded kazgan
ve üç aded güğüm ve iki el tâbesi ve üç aded şıra tâbesi ve üç aded kebîr sînî ve
def‘a beş aded sagîr sînî iki aded kebîr bakraç ve üç aded peşkîr ve üç aded demir
iskemle ve iki aded seccâde-i kebîr ve üç aded halı seccâde ve üç keçe seccâde…
(VGMA,624:283/257). H 1120 (M 1708)
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İstanbul’da Ayşe Hânım ibn el-merhûm İsmail Efendi bin Abdullah Vakfı’na ait H 1325 (M 1907) tarihli vakfiyede “…İngiliz kâri haftada
bir kurulur muhâfaza derûnunda keçeli çalar bir sâ‘at ve Fransız kâri haftada bir kurulu muhâfaza derûnunda keçeli diğer çalar bir sâ‘at…23şeklindeki
ifadeden keçenin hangi amaçla kullanıldığına dâir bir açıklama mevcut
değilse de saat yapımında da kullanıldığı, saatlerin keçeli saat şeklinde
adlandırıldığına şahit olunmaktadır.
Keçe Yapanlar, Keçe Yapılan ve Satılan Yerler
Vakfiyelerde keçe yapımına mahsus âlet edevât ve yer isimlerine de
rastlanmaktadır. Genellikle kebe değirmeni, kepenek değirmeni, kebe dolabı
şeklinde su gücüyle çalışan mekanizmalardan söz edilmektedir. Bunun
yanı sıra keçeci dükkânı, keçeci karhanesi,24 keçeciler arastası25, keçeciler çarşısı/
keçeciyan çarşısı,26 keçeciler süku27 keçe pazarı28keçeciler hanı, kebeciler hanı,
keçeciler mescidi, söz konusu sanatkârlara özgü keçeciler hamamı29 gibi keçeyle ilişkili mekânlardan da söz edilmektedir.
Keçe yapan kişiler genellikle keçeci olarak anılmasına rağmen bir
vakfiyedekeçe yapanlar için “badin” terimi kullanılmıştır.“...Ankara’da
Belkıs minaresi dinmekle maruf kaya civarında kâin çifte hamam ki, biri kadınlara, diğeri erkeklere mahsustur. Bunların ittisalinde ki badin tayfasına
muayyen olan hamam da vakıftır...” (VGMA,734:227/124). H 914 (M 1508).
Keçe ve kebenin (kalın keçe) asiyâb-ı kebe/kebe değirmeni, kebe dolabı,
aba dolabı şeklinde geçen mekanizmalarla yapıldığı anlaşılmaktadır.“…
Cümlesi Tatar pazarı Kazâsı tevâbi‘inden İnler Karyesi kurbinde vaki ve Meric
Nehiri üzerinde (…)kısmen keçe yapmağa mahsûs kebe ve kepenek değirmeni olup cümlesi sâhib-i mezbûr vezîr-i mükerreme nisbetle meşhur olmağla
tahdîdden müstağni …” (VGMA,618/2:36/10). H 962 (M 1554).
“...tarafeyni arsa-i hâliye bu hudûd ile mahdûd ve mümtaz dört tokmak
aba dolabı …” (VGMA,741:149/78). H 1188 (M 1774);“... vâkıfın kebe
23
24
25
26
27
28
29

VGMA,574:31/11.

VGMA,1962:321/329.
VGMA,487:474/50.
VGMA,1962:321/329.
VGMA,606:288/349.
VGMA,311:115/1940.
VGMA,2171:39/48.
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ve keçe pişirmek için yaptırdığı dört gözlü kebe değirmeninin tamâmı ...”
(VGMA, 743:143/33).H 937 (M 1530).
“…Bu evkâf cümlesinden biri de adı geçen su üzerinde dönmekte olan
ve kebe değirmeni denilen iki göz bir değirmenin tamamıdır...”(VGMA,733:64/31).H 907 (M 1501).
Söz konusu vakfiyelerin taranmasından Osmanlı döneminde İstanbul, İzmir-Ödemiş, Tire, Birgi, Bergama, Ankara, Amasya, Aydın-Karacasu, Kütahya, Konya, Afyon, Sandıklı Burdur, Bursa, Çanakkale- Gelibolu- Edremit, Gaziantep, Manisa, Tokat, Kayseri, Diyarbakır, Urfa gibi
merkezlerde yer alan keçeci dükkânı, arastası, hanı ve çarşısı gibi tanımlardan bu yörelerde keçeciliğin yaygın olduğu anlaşılmaktadır.
Keçecilik mesleğinin Müslümanların yanı sıra gayr-i Müslimlerce
de benimsendiği “…Yedikule kurbunda kürkçü Hacı Hüseyin Mahallesin’de
vâki‘ bir tarafdan Keçeci Simon zımmî menzili…”30; “…Amasya- araba pazarında kâin bir taraftan Çörekçi Emir Ahmed menzili ve bir taraftan Keçeci
Yurî dükkânı…”31H 1199 (M 1784) şeklindeki ifadelerden gayr- anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Vakfiyelerden anlaşıldığı kadarıyla keçe,eski dönemler binalarda
gerek tek başına gerekse halı ve kilimlerin altında sergi malzemesi olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıragiyim eşyası, seccade ve gündelik
kullanımda sıcak ve soğuğa karşı izolasyonmalzemesi olarak tercih edilmiştir. Selanik, Yanbolu, Tatar, Acem keçesi gibi üretildiklerin yerlerin
adıyla anıldıkları, orta keçesi yan keçesi gibi kullanıldıkları yerlere göre,
kebe/ kalın keçe, beyaz, kırmızı şeklinde de renklerine göre adlandırıldıkları
dikkati çeker.
İlk kez “keçe” teriminin, bilinen anlamı dışında koyunların barındırıldığı yer anlamında kullanıldığı tespit edilmiştir. Keçe yapanlar için
bâdin tayfası şeklinde tanımlamalara rastlanmıştır.
Keçe yapımının vakıfların akarları arasında sayılan, keçeci karhanesi,
asiyâb-ı kebe, aba dolabı, kebe dolabı şeklinde anılan yerlerde yapıldığı, ke30
31
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çeci dükkânı, keçeci arastası, keçeci hanı, keçeciler çarşısı gibi terimlerden de keçeciliğin oldukça yaygın bir sanat dalı ve keçenin önemli bir
ticari meta olduğu anlaşılmaktadır.
Müslüman esnafın yanı sıra gayr-ı müslimlerin de bu meslekle uğraştıkları, keçe yapımının İstanbul, İzmir-Ödemiş, Birgi, Bergama, Ankara, Amasya, Aydın- Karacasu, Kütahya, Konya, Afyon, Burdur, Bursa,
Çanakkale- Gelibolu- Edremit, Gaziantep, Manisa, Tokat, Kayseri, Diyarbakır, Urfa gibi merkezlerde yaygın olduğu öğrenilmiştir.
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Fot.1:Env. No:174-Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Fot.2:Env.
No:1869 Ankara Vakıf Eserleri Müzesi

Fot.3:Env. No:1253 – Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Fot.4. Kışlık
Keçe (aba) (Atasoy,2005:94)
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Fot.5. Mevlevi Sikkeleri (Atasoy,2005:108) Fot.6.Arakiyeler (Atasoy,2005:100)
EKLER
TBMM’nin Saltanatın Kaldırılmasına İlişkin Karar Sureti, 1 Kasım 1922 (TBMM Kütüphanesi Arşivi)
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Saltanatın Kaldırılmasına Dair Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde Çıkan Haber (2 Kasım 1922)
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AMBALAJLI SU SEKTÖRÜ PAZAR ANALİZİ :
YATIRIM MODELLEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Halil ARSLAN
Aksaray Üniversitesi, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, Aksaray / Türkiye
Öz: Su yüzyıllardır medeniyeti simgelemektedir. Son yıllarda su
kaynaklarının kuruması, iklim değişikliği ile su arzının azalması, artan
kirlilik ve yetersiz altyapı nedeniyle su ürünü her geçen yıl daha stratejik bir ürün olma yolunda ilerlemektedir. Bazılarına göre 3. dünya savaşı su kıtlığından dolayı gerçekleşecektir. Türkiye’de son yıllarda artan
refah ve nüfusla birlikte hijyenik beslenme alışkanlıklarının gelişmesi
ambalajlı su segmentine talebi artırmıştır. Literatürde paketli su sektöründe tüketici eğilimleri üzerine çalışmaların yoğunlaştığı görülürken
yatırımcı bakış açısı ve ticari-finansal fizibilite anlamında çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut çalışma ambalajlı su pazarını analiz ettikten sonra
tesis yatırımının finansal ve ticari fizibilitesini gerçekleştirmektedir. Çalışmamız hangi ürün segmentinde, hangi lokasyonlarda ve hangi fiyat
bandında yatırımın gerçekleşmesi gerektiğini ve yatırıma giriş için en
uygun modeli belirlemeye çalışmaktadır. Yatırım modellemesi maden
suyu sektöründe faaliyet gösteren firmalar için sinerjileri de dikkate almaktadır. Gelecekte daha da fazla stratejik bir ürün olacak su sektörünü
yabancıların domine ettiğini düşündüğümüzde pazarda yatırım yapmak sadece finansal misyonla açıklanamaz.
GİRİŞ
Su bir çok açıdan medeniyeti tenmsil etmekle birlikte bol bulunmasının bir avantajı olarak pahalı ürün kategorisinde yer almamaktadır.
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Son yıllarda su kaynaklarının iklim değişiklikleri ile kurumaya başlaması, gelecekte küresel ısınma ile su arzının azalacağı beklentisi, yeterli
altyapının olmaması nedeniyle su kaynaklarının geri döndürülemez şekilde kirlenmeye başlaması su meselesini tekrardan insanoğlunun gündemine almasını beraberinde getirmiştir. Bazılarına göre 3. Dünya savaşı su kaynaklarının paylaşımının yapılamıyor olmassı nedeniyle gerçekleşecektir. Su kaynaklarının azalıyor ya da kirleniyor olmasına paralel
olarak artan refah seviyesi ülkelerde hijyenik beslenme alışkanlıklarının
ön plana çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum gıda sektöründe
paketli ürünlerin satışını hızlandırırken paketli su ürünlerinde de hızlı
bir artış gözlenmiştir. İstanbul %75 kullanım oranı ile Türkiye’de paketli su sektörü için en büyük pazardır. Türkiye’nin ekonomik olarak en
büyük şehrindeki bu eğilim sektörün temel dinamiğidir. Ayrıca doğal
su kaynaklarının İstanbul, Bursa ve Sakarya gibi Türkiye’nin en büyük
pazarına yakın olması nakliye avantajı imkanı sunmaktadır.
Su sektörüne yönelik literatürde genelde marka algısı ve tüketici
eğilimlerini araştırmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak son
yıllarda sektöre Coca Cola ve Nestle gibi dünya devlerinin giriyor olması sektörün gelecekte stratejik bir yönü olduğu algısını da güçlendirmektedir. Türkiye’deki su kaynaklarına sahip olmak açısından yabancıların
payının %70 ya da %80 gibi sevşyelere gelmesi gelecekte bir savaş nedeni olabilecek bir sektör için oldukça önemlidir. Ülkede sektöre yatırım
yapmak sadece ticari bakış açısına göre düşünülemez. Bu durum milli
bir tercih ve politika olarak da önemsenmelidir. Çalışmamız gelecekte
son derece stratejik olacağı belli olan sektörün analizinin yapılmasının
yanı sıra yatırımcı adına yatırım modellemesini de içermektedir. Böyle
bir yatırımın yapılmasının makuliyeti çalışma ile modellenmiş ve yerli yatırımcılar için sektöre yatırım yapmanın hem stratejik hem karlılık
hem de misyon açısından analizi yapılmıştır. Sadece sektör anazlizi ile
yetinilmemiş; belirli bir üretim seviyesi için gerekli olacak yatırım tutarı
ve yatırımın geri dönüşü hesaplanmıştır.
Çalışmamızın ilk kısmında literatüre bir bakış gerçekleştirilirken
ikinci bölümde metodoloji ve veriler özetlenmiştir. Üçüncü bölümde
araştırma bulguları paylaşılırken son bölümde sonuçlar yorumlanmıştır.
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LİTERATÜR TARAMASI
Su insan yaşamı için vazgeçilmez bir ürün olup geri döndürülme
özelliği nedeniyle ucuz ürünler kategorisindedir. Su toplumlarda medeniyeti simgeler. Ancak iklim değişiklikleri, su kaynaklarının kuruması
ve kirlenme ile birlikte geri dönüşüm hızı giderek azalmaktadır. Günümüzde mevcut suyun dağılımı ve toplumlar arasındaki tahsisi önemli
çekişmeleri beraberinde getirmektedir (Tamer, 2007, s. 70). Tarihte suyu
paketleyip satan ilk şirket Poland Springs’tir (Karakuş, Lorcu, & Demiralay, 2016, s. 104). Foote (2011)’a göre başlarda seçkinlerce kullanılan
paketli su, seri üretim sayesinde halkla buluşma imkanı sağlamıştır.
Karakuş, Lorcu, & Demiralay (2016)’a göre 2007-2017 yılları arasında dünya paketli su pazarı yıllık %5-10 oranında büyüme sergilemiş
olup Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika sektörü domine etmektedir. Schaw
ve diğerleri (2007)’ne göre dünya paketli su sektörü 2005 sonunda 173
milyar litreye ulaşırken su segmentinde paketli ürünlerin oldukça hızlı
büyüdüğü görülmektedir. Dane (2009)’e göre dünyada sektörü domine
eden 2 şirket de Fransa orjinlidir.
Paketli su ürünleri Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde kaynağındaki
doğal mineralleri barındıracak şekilde paketlenip satılan ürünler olarak görülmektedir (Tümer, Birinci, & Yıldırım , 2011, s. 12). Türkiye’de
refah düzeyinin artması ile beslenme alışkanlıklarında hijyen ön plana
çıkmaya başlamış ve paketli su ürünlerinin tüketimi hızlanmıştır. Ancak sektörde belirli standartların sağlanamaması su arıtma modellerinin
seçkin gruplarca tercih edilmesini beraberinde getirmiştir (Tosun, 2005,
s. 9). Bununla birlikte sektöre yönelik yasaların güncellenmeye başlaması ile standartların gelişmesi sektörün dinamiğini son yıllarda artırmıştır. Ayabakan, Çelik, Erdoğan, & Karakan (2007)’na göre Coca Cola’nın
2007 yılında sektöre girmesi sektöre yönelik beklentilerin güçlendiğini
göstermektedir. Bilgiç, Karlı, & Eren (2009)’e göre Türkiye’de kentlerde
kişi başı su tüketimi ortalamada 111 litredir.
Doria (2006)’nın tüketici davranışları üzerine yaptığı çalışmaya göre
paketli su ürünlerinin tercih edilmesinde en önemli faktörler sağlıklı
beslenme algısı ve lezzettir. Ogbuji, Anyanwu, & Onah (2011)’a göre ise
marka algısı paketli su sektörü ürünlerinin tercih edilmesinde önemli
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derecede etkindir. İşeri (2014)’ye göre marka gücü tek başına yeterli olmaz. Ürünlerin lojistik ve dağıtım ağının da güçlü olması paketli ürün
segmentine olan talebi artırmaktadır. Paketli su ürünlerinin tercih nedenlerine yönelik Ankara-Keçiöüren’de 271 katılımcılı bir anket çalışmasına göre koku ve lezzet en önemli faktörler olarak tespit edilmiştir
(Tümer, Birinci, & Yıldırım, 2011, s. 17).
Literatüre genel olarak bakıldığında paketli ürüne geçilmesinde en
önemli faktörün kalite olduğu anlaşılmaktadır. Kalite sağlıklı beslenme
ve lezzetli ürün olma özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Elbette ki söz konusu kalite standardının sürekli korunması gerekmektedir (Atasoy, 2004). Literatür çoğunlukla tüketicilerin neden ambalajlı su
ürünlerini kullandığını anlamaya yöneliktir. Birçok çalışma marka algısı
ve tüketici anketleri üzerine yoğunlaşmıştır. Paketli su sektörüne yatırım yapmanın yatırımcı nezdinde makuliyetine yönelik bir çalışma görülememiştir. Böyle bir sektöre yatırım yapmanın ticari ve finansal açıdan sağlıklı olup olmadığı sorgulanmamıştır. Bu anlamda çalışmamız
yatırımcı bakış açısına hitap eden ve literatüre yatırım modellemesinin
yaparak ilk olma özelliği açısından önem arz etmektedir.
YÖNTEM ve VERİ SETİ
Sektör analizi ve sektördeki kayıtlı şirketlerin yapısının anlaşılabilmesi için SUDER’in yayınladığı raporlar ve verilerden faydalanılmıştır.
İnternet kaynaklarının yanısıra mineralli içecek üreticisi Kızılay’ın yöneticileri ile de görüşülmüş sektöre yönelik hem verilerin temini hem
de stratejişer hakkında bilgiler toplanmıştır. Sektördeki mevsimselliği
belirlemek adına Borsa İstanbul’da işlem gören Pınar Su’yun mali verilerinden yararlanılmıştır. Yurtdışı rakipler ile finansal rasyo analizi yapabilmek adına söz konusu şirketlerin yayınladıkları mali tablolar incelenmiş ve gerekli finansal oranlar hesaplanmıştır. Gıda Güvenliği Hareketi’nin yayınlamış olduğu marka gücü ve kalite sıralaması raporundan
faydalanılarak sektördeki markaların algısı incelenmiştir. İstanbul’daki
süpermarketlerde saha çalışması yapılarak sektördeki tüm ürün kategorisi için fiyat aralığı belirlenmiştir. Yatırımın modellenmesi adına İndirgenmiş Nakit Akımları modeli ile nakit açığı ve fazlası ve yatırımın geri
dönüş süresi hesaplanmıştır.
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BULGULAR
Sektör Analizi
Artan nüfus ve ekonomik olarak ülkelerin gelişmesi ile su tüketimi her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de yılda 500 milyar metreküpün
üzerinde su tüketilmektedir. Türkiye sanldığının aksine su fakiri olmaya
aday bir ülkedir. Zengin su kaynakları bulunmamasına rağmen Türkiye’de kişi başı su tüketimi bir çok ülkenin üzerindedir. Yılda kişi başı
ortalamada 642 metreküp su kullanımı ile Türkiye dünyada tüketimde
başı çeken ülkeler arasında yer almaktadır. Gelecek nesillerin su sıkıntısı çekmemesi adına tüketimin dünya ortalamasına çekilmesi önem azr
etmektedir. ABD ise kişi başı tüketimde başı çekmektedir.
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Ambalajlı su sektörü bir çok açıdan stratejik bir sektör olarak görülmektredir.Bir çok içecek firmasının ambalajlı su sektöründe ürünler
geliştirmesi gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının da bir göstergesi olabilir. Coca Cola, Nestle ve Danone gibi firmaalr son yıllarda amblajlı su
sektörüne adım atmışlardır. Kişi başı ambalajlı su tüketimi Batı Avrupa
ülkelerinde artarken gelişmekte olan ülkelerde düşük seviyelerde görülmektedir. Yıllara sari anbalajlı su tüketimi tüm ülkelerde artış trendi içerisindedir. Bu anlamda sektör gelecek vaat etmektedir. Refah seviyesinin artması, sağlıklı beslenme alışkanlığının oluşması sektördeki büyümenin temelini oluşturmaktadır. Plastik ambalajlar en çok tercih edilen
ambalaj tipi olarak görülürken Almaya’da cam ambalajlar ön plandadır.
Küresel anlamda ambalajlı su tüketiminin %30’unu oluşturan damacana
Türkiye’de son yıllarda daha az kullanılmaya başlamış ve pet şise su tüketiminde artış gözlenmiştir. Damacana Meksika gibi ülkelerde önemli
bir ambalajlu su sektör ürünüdür. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle kuraklık riskinin ortaya çıkması da suya ticari bir metaa gibi bakılmasına sebep olmuştur. Türkiye’de ambalajlı su sektörü 1980’li yıllardan itibaren regüle edilmeye başlanmsa da firma sayısı sınırlı kalmıştır.
1997 yılında yasa ile açıktan su satışı yasaklanmış ve bu durum ambalajlı
su sektörü için bir kilometre taşı olmuştur. Ayrıca yıllara sari Türkiye’de
artan refah düzeyine hijyene dayalı gıda tükerimini olumlu etkilemiş ve
ambalajlu su sektörü için önemli bir dinamizm yaratmıştır.
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Ülkeler bazlı inceleme yapıldığında en büyük nüfusa sahip Çin’de
artan nüfus, küresel ısınma, ve kirlilik faktörlerinden dolayı temiz ve
içilebilir su anlamında önemli bir sorun yaşanmaktadır. Ambalajlı su bu
anlamda Çin’de popülerleşmeye başlarken sektördeki standartların yeterli olmadığı düşünülmektedir. Meksika bir diğer kalabalık ülke olarak
su kaynaklarının kıtlığı ve temiz içilebilir suyun az olması nedeniyle bu
anlamda önemli problemler yaşayan bir ülkedir. Ülkede ambalajlu su
sektörü 1980’li yılların ortsasında büyük deprem sonrası gelişmeye başlamıştır. Ülkede Danone, Coc Cola ve Pepsi ambalajlı su şirketlerinde
faaliyet göstermektedir. ABD de bir diğer kalabalık ülke olup su kaynakları açısından bazı sorunlarla karı karşıyadır.
Endonezya’da ambalajlı su sektöründe eö önemli firma Euromonitor International’a göre Danone şirketidir. Ülkede kentleşme, artan
nüfus ve refah ambalajlı su sektöürünü her geçen yıl geliştirmektedir.
Brezilya’da yüksek nüfusu ve artan su kirliliği nedeniyke su kaynakları
açısından problemlerle karşı karşıyadır. Ülkedeki en büyük ambalajlı su
firması Nestle ve Danone gibi uluslararası firmalara aittir.
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Tayland, ambalajlı su açısından hem zengin kaynaklara hem de
ucuz ürünlere sahip olduğu için asyada sektörde popüler ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkede Coca Cola, Pepsi ve Singha şirketleri sektörde
etkin bir role sahiptir. Almaya, Fransa ve İtalya‘da benzer şekilde her geçen yıl ambalajlu su sekttörünün popüleritesi artmaktadır. Almanya’da
Gerolsteiner Brunnen firması sektörde etkin rol oynarken obezitenin
arttığı Fransa’da sağlıklı beslenme türleri ön plana çıkmaya başlamıştır.
Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olması, su dağıtım altyapısınına güvenin olmaması ve su kaynaklarının az olması nedeniyle
Hindistan’da her geçen yıl ambalajlı su sektörü gelişmektedir. 170 milyar dolar ile 2015 yılını kapatan küresel aambalaj su sektörünün gelecek yıllarda yılda ortalama %10’a yakın büyüme sergileyeceği beklenmektedir. Pazarda normal suya ek olarak aromalı ve mineralli sular da
stılmaktadır. Asya-Pasifik bölgesi tüketimin 3’te 1’ini gerçekleştirerek
en büyük Pazar olmaya devam etmektedir. Çin bölgede liderliğini korurken AMR raporuna göre yılda %15’in üzerinde büyüme ile en hızlı
büyüyen ülke Hindistan’dır. Avrupa %28’lik payı ile küresel anlamda
ikinci büyük oyuncudur.
Gelecekte alkollü içeceklerin Pazar kaybetmesi beklenirken yaşlanan nüfus nedeniyle besleyici özelliği yüksek su ürünlerinin gelişmesi
beklenmektedir. Alternatif şeker ürünü barındıran su ürünleri de gelecekte popüler ürünler arasına girebilecektir. Türkiye kaynak suları ba160
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kımından zengin bir ülke olarak görülmektedir. Skarya ve Bursa civarı
Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi kaynak suları bakımından zengindir.

2009 ekonomik krizinde Türkiye’deki tüm sektörler daralırken ambalajlı su pazarının büyümesi dikkat çekicidir. Ülkedeki kaynak sayısının Fransa ve İspanya’dan sonra önemli bir konumda bulunmasıu
sektörün potansiyelini göstermektedşr.Artan nüfus, yüksek kentleşme,
su kaynaklarının kirlenmesi, refah seviyesinin artması ve hijyenik beslenme alışkanlıklarının artması Türkiye’de pazarın dinamikleri arasındadır. Sektörde kapasite kullanım oranı %40’ın altında yer alıp atıl bir
kapasitenin de oluştuğu dikkat öekicidir. Sektöre yönelik talebin artması halinde mevcut kapasitenin yeterli olacağı görülmektedir. Suyun kışın az tüketilmesi de kapasite kullanım oranının az olmasının sebepleri
arasında yer almaktadır.
Marmara ve Ege bölgesinde ambalajlı su ürünlerine yüksek talep
gözlemlenirken İstanbul’da hane halkının yaklaşık %75’i Ankara’da ise
%30’u ambalajlı su sektörü ürünleri ile su ihtiyacını karşılamaktadır.
(Ayabakan, ve diğerleri, 2007, s. 4) Türkiye’nin en büyük pazarı olan
İstanbul’da ambalajlı su pazarına olan yüksek talep önemli bir dinamik
olarak görülmelidir. Ülkedeki su firmalarının dünyada rekabetçi konuma gelebilmeleri için kaynak suyun standardı, kaynak suyun kirlilik
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riskinden uzak olması, hijyenik tesislerin olması, yüksek debili kaynak
suyu, yüksek kapasite kullanım oranı ile maliyetlerin düşmesi ve lojistik
olanaklarının verimliliği önem azr etmektedir.
Sektördeki mevsimselliğin ölçülmesi önem arz etmektedir. Pınar
Su’yun son 6 yıllık gerçekleştirmiş olduğu çeyreksel tonaj bazlı satışlar incelendiğinde yaz sezonunun en faal dönem olduğu, sonrasında ilk
bahar, sonrasında sonbahar ve kış dönemlerinin geldiği anlaşılmaktadır. Sektörün en yoğun dönemi yaz sezonunu içinde bulunduran Temmuz-Eylül arasıdır. Bu dönemde yıllık ürün satışlarının %32’si gerçekleştirilmektedir.

Ulaşılan 2016 sonu verilerine göre Türkiye paketli su sektörü 5,4
milyar TL büyüklükle maden suyu segmentinin yaklaşık 5 katı büyüklüğündedir. Erikli firması Pazar payı ve ürün fiyatlaması açısından sektörün en önemli oyuncusudur. Sektördeki her oyuncunun damacana
segmentinde ürünü bulunması dikkat çekicidir.
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Pazar tonaj bazlı son 6 yılda yıllık bileşik %2,9 büyürken pazarın
2017 yılında %3,5’lik büyüme ile 11,7 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilmektedir. Tutar bazlı sektörün son 6 yılda yıllık bileşik büyümesi %8,6
olurken pazarın 2017 yılında %5,6’lık büyüme ile 5,7 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülmektedir. Sektörün ihracatı son 6 yılda hızlı bir şekilde
artmasına rağmen 2016 yılında sadece 64 milyon dolar seviyesinde kaydedilmiştir
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Kişi başı tüketimde Pazar Avrupa’nın altında kalmasına rağmen
önemli bir marj gözükmemektedir. İstanbul’da paketli su tüketimi %75
seviyesinde yer alırken Türkiye ortalamasının %36 olması önemli bir potansiyele işaret etmektedir. Gıda Hareketi Derneğine göre 294 kaynak
sektörde faaliyet gösterirken fabrikaların yaklaşık %49’u Marmara bölgesinde konumlanmıştır

Kaynak Suyu Lokasyonları
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Kaynak suların önemli bir kısmı Marmara bölgesinde (%47) yer alırken İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sapanca bölgede öne çıkmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise sırasıyla %11,1 ve %15,9 oranında kaynak suyuna sahiptir. Ambalajlı su sektöründe en önemli maliyet kalemlerinin
hammadde ve navlun giderleri olduğu düşünüldüğünde su kaynağının
bulunduğu bölgenin hitap edilmek istenen pazara olan yakınlığı faaliyetin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.
Yatırımın hitap edeceği bölgenin seçiminde iki bölge ön plana çıkmaktadır; Marmara Bölgesi veya İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinin tamamı. Marmara bölgesi ambalajlı su sektörüne ait cironun önemli
bir bölümün gerçekleştiği bölge olması nedeni ile cazip olmakla birlikte
rekabetin yüksek olmasından dolayı kar marjları düşüktür ve pazarda
yer edinebilmek diğer bölgelere nazaran daha zordur. Eğer Marmara
bölgesi üzerine satış planlamasının kurulmasına karar verilirse kaynağın Bursa, Sapanca veya Kocaeli’nden temin edilmesi navlun avantajı
açısından daha doğru olacaktır. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgesinde ise cirolar Marmara bölgesine nazaran daha düşük gerçekleşecektir.
Belirtilen bölgelerin tamamı üzerine satış planlaması yapılacak ise su
kaynağının söz konusu üç bölgeye en optimum uzaklıkta ve var olan
dağıtım ağının kullanılmasını mümkün kılacak bir kesimden alınması
daha doğru olacaktır.
Sektör Şirketleri
Yurtiçi firmalar ile ilgili sektördeki genel çıkarımları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz;
1-SUDER firmalarının %43’ü su operasyonunu diğer operasyonlarla
çeşitlendirmekte
2-Kurumsal firmaların dahi ancak %57’si ihracat yapabilmekte. Bu
anlamda ihracat sektörde yapısal bir sorun.
3-Sektördeki firmaların %42’sinin yabancı ya da kurumsal gruplarca
sahip olunması sektörün potansiyeline işaret etmekte.
4-Firmalar ortalama 10 bin metrekare kapalın alanda ve 7x’in üzerinde Ph derecesine sahip ürünleri pazarlamakta.
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5-Sadece pet ürün ya da sadece pet+cam ürün satışı sektörde pek
ilgi gören bir format değil.
6-Tüm firmaların %81’inde pet ürün yer alırken sadece damacana
ürün satışı yapan firma oldukça az. Pet segmentine ek olarak damacana
ya da pet bardak satışı sektörün genel eğilimi olarak dikkat çekmekte.
7-Firmaların önemli bir kısmı Bursa, İstanbul ve Sakarya’da konumlanmıştır. Sektörde kapasite kullanım oranı düşük seviyelerdedir.
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Yurtdışı firmalar ile ilgili sektördeki genel çıkarımları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz;
1-Şirketler yüksek likidite rasyoları ile borç ödeme kapasiteleri yüksek bir seviyededir.
2-Üretilen faaliyet karlılığına göre (FAVÖK) borç seviyesi düşüktür.
3-Şirketler %38 brüt marj, %10 FAVÖK marjı ve %3,8 net kar marjı
ile çalışmaktadır.
4-Dolar bazlı %7,1 olan özkaynak karlılığı tahvil getirisinin üzerindedir.
5-Brüt marj açısından yurtiçi firmalara yakın bir oran görülürken
faaliyet giderleri açısından yurtdışı firmalar daha iyi bir konumda yer
almaktadır.
6-Şirketlerin ortalama Z skor seviyesi 2,88 ile güçlü bir konumda.
7- Finansallarına ulaşılabilen şirketlerde ortalamada İşletme Sermayesi/Net Satış oranı %10’dur.
Fiyat Araştırması
Saha araştırması yapılarak ulusal zincir marketler, hard discount
marketler, toplu tüketimler ve yerel marketlerde satılan bütün su markalarının tüm segmentleri incelenmiştir.
Tablo 4. Fiyat Araştırması
Market

Marka

Pet Segmenti
0,33
lt

0,5
lt

Cam Segmenti
0,75
lt

1 lt

1,5
lt

5 lt

10 lt

Cam 0,33

Cam 0,75

1,75

3,20

Tunçmar
Kardelen

1,95

Erikli

0,75

1,35

2,99

Hayat

0,65

Damla

0,65

1,25

2,35

Özkaynak

0,35

0,60

1,70

5,95

2,99

Rammar
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Pınar

0,70

1,20

2,85

Hayat

0,75

1,25

2,95

Erikli

0,85

1,60

3,75

Gürpınar

0,35

0,60

1,70

Saka

0,75

1,25

2,95

3,90

3,60

4,95

1,40

2,95

Şok

Migros (Capitol)
Nestle
Erikli

1,60
0,50

0,85

1,40

1,60

Sırma
Damla

0,65

Pınar

0,80

0,95

2,25

3,65

1,80

3,20

2,00

3,80

5,45

Uludağ
(Cam)
Hayat

1,99

1,35

BTT
Erikli

0,43

0,45

Sırma

0,25

Damla

0,33

Sırma

1,00

Pınar

1,00

2,85
0,50

1,50

2,95

Yücel Gıda
(Altınizade)
1,25

Nestle

1,25

Erikli

1,25

2,00

Kaynak: Saha Çalışması
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Tablo 5. Fiyat
Araştırması
Market

Marka

Pet Segmenti
0,33
lt

0,5
lt

Cam Segmenti
0,75
lt

1 lt

1,5
lt

5 lt

10 lt

Cam 0,33

Cam 0,75

1,75

2,75

1,95

3,25

A101
Hayat

0,75

1,25

2,95

Buzdağı

0,35

0,60

1,70

Erikli

0,85

1,45

3,45

Pınar

0,60

1,00

Durusu

0,35

0,60

Hayat

0,75

Damla

0,60

1,15

2,75

Özkaynak

0,35

0,60

1,70

Aytaç

0,35

Hayat

0,75

Çağrı Market
6,45
5,45
1,70
4,95

BİM

Hakmar
1,70
1,25

Happy
Özkaynak

2,25

Hamidiye

0,35

Buzdağı

0,30

Erikli

0,85

0,65

4,50

2,00

Sırma
Dinçmar
Damla
Hayat

170

1,10

2,25

0,75

1,25

2,95

0,75

1,69

Gürpınar

0,50

0,50

Erikli

0,50

0,75

2,99

2,75
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Sırma

0,60

Pınar

0,50

Şimşekler
Süpermarket
1,00

Saka
Erikli

0,50

0,75

1,25

1,25

2,49

4,49

1,00

2,75

4,69

1,50

2,99

5,99

1,50

2,50

Kaynak: Saha Çalışması

Erikli Hayat, Saka ve Pınar markaları genel olarak bütün marketlerde ve ortalamada üst fiyat segmentinde ürünlerini konumlandırmaktadır. Damla, Hamidiye ve Nestle ise orta fiyat segmentindedirler. Kardelen, Özkaynak, Aytaç, Buzdağı, Durusu, Gürpınar ve Sırma ise alt fiyat
segmentinde yer almaktadır.
Tablo 6. Markaların Ortalama Segment Fiyatları
Segment

Marka

0,33
lt

0,5
lt

Üst Fiyat
Segmenti

Erikli

0,48

0,76

Orta Fiyat
Segmenti

1 lt

1,5
lt

5 lt

10 lt

1,35

1,46

3,23

5,84

1,25

2,96

4,95

1,13

2,85

4,30
5,13

Hayat

0,73

Saka

0,75

Pınar

0,72

1,00

1,15

2,67

Damla

0,56

0,95

1,17

2,40

Hamidiye

0,35

0,65

2,00

1,43

2,00

Nestle
Düşük Fiyat
Segmenti

0,75
lt

1,35

Kardelen
0,35

Aytaç

0,35

Buzdağı

0,33

0,60

1,70

Durusu

0,35

0,60

1,70

0,43

0,68

1,70

2,75

0,62

0,88

1,50

2,95

Sırma
Uludağ (Cam)

Cam 0,75

1,63

2,73

1,78

3,20

1,97

3,45

2,00

3,80

1,95

Özkaynak

Gürpınar

Cam 0,33

0,50

0,60

1,88

4,50

1,70
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Yatırım Analizi
Yılda 900.000 ton ambalajlı su üretebilme kapasitesine sahip bir tesis
için sektör oyuncularının tahminine göre toplam yatırım tutarı yaklaşık
53,1 mn TL’dir. 5. yıldan itibaren net satış gelirlerinin sabit bir seviyede
seyredeceği beklenirken işletme sermayesi yatırımının net gelirin yaklaşık %25’i kadar olacağı öngörülmüştür. Tesis için beklenen yatırımın
geri dönüş süresi 4 yıldır.
Tablo 7. Nakit Akış Tahmini
Nakit Akışı

1. Yıl

2. Yıl

Yatırım

35.381.554

17.754.938

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

6. Yıl

Net Satış Geliri

27.847.470

68.563.097

79.314.974

87.246.472

87.246.472

SMM+Faaliyet Giderleri (Amortisman Hariç)

25.816.438

51.119.082

53.485.543

58.119.884

58.119.884

İşletme Sermayesi

6.961.867

17.140.774

19.828.744

21.811.618

21.811.618

İşletme Sermayesi Değişimi

6.961.867

10.178.907

2.687.969

1.982.874

0

-22.685.773

7.265.108

23.141.462

27.143.714

29.126.588

Nakit Akımı

-35.381.554

Yatırımın Geri
Dönüş Süresi

4 Yıl

TARTIŞMA
Sektörde karlılık sanıldığı kadar yüksek bulunmazken kapasite kullanım oranının düşüklüğü önemli bir sorun olarak görülebilir. Sektörde
kayıtdışılığın yüksek olması da kurumsal firmalar için risk unsuru olarak görülmektedir. Yerli firmalarla yapılan birebir görüşmelerde resmi
verilere göre kar eden firmaya rastlanılamamıştır. Borsada işlem gören
Pınar Su’yun yüksek kapasitesine göre düşük piyasa değeri de olum172
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suz bir algı olarak görülmektedir. Bununla birlikte sektörde Nestle ve
Coca Cola gibi yabancı firmaların olması sektörün geleceğinin olumlu
olduğuna işaret etmektedir. Son 10 yılda sektörde hızlı büyüme dikkat çekerken gelecekte savaş konusu olma ihtimali olan su pazarı için
kaynakların tamamının yabancıların eline geçmesi stratejik bir konu da
olabilir. Pazarın önemli bir kısmının İstanbul’da olması ve doğal su kaynaklarının Marmara bölgesinde yoğunlaşması nakliye açısından da bu
bölgeyi ön plana çıkarmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Maden suyu sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir satış dağıtım ekibinin olması ambalajlı su sektöründe başarılı olabilmek adına
önemli bir parametre olarak görülebilir. Ayrıca pazarda ulusal çapta faaliyet gösteren firmaların Pınar Su hariç tamamı yabancı ortaklıdır. Bu
minvalde yerli bir firmanın sektörde yerli ve milli güçlü oyuncu olma
misyonu da sektöre giriş için bir neden olabilir. Sektöre girildiğinde bir
öğrenme süreci yaşanacaktır. Bu anlamda önce fason üretim yaptırarak
yüksek yatırım maliyetine katlanmadan pazar tanınabilir. Fason üretim
sürecinde bayiler ve pazar nabzı ölçülebilir. Pazardan edinilen izlenimlere göre bazı güncellemeler ile tesis yatırımı ya da şirket satın alması
yapılabilir. Pet su üretiminde belirli bir hacme ve bilinirliğe ulaşılması
sonrasında damacana segmentine girilebilir. Ayrıca pet su segmentiyle pazara giriş yapılması pazarı öğrenmek için de fırsat olacaktır. Damacanaya göre nispeten düşük işletme sermayesi gerekecektir. Sadece
cam su üretimi yapmak pazarın %4 gibi çok küçük bir bölümüne girmek
anlamına gelecektir. Yüksek hacimlerde cam-su satışı gerçekleştirmek
pet su segmentine göre daha zor gözükmektedir. Cam segmenti marka
algısını güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Karlılığı daha yüksek
olmasına rağmen pazardaki düşük payı, pete göre daha yavaş döngüsü nedeniyle sadece cam segmentine giriş makul gözükmemektedir. Pet
segmentiyle beraber hem marka algısını güçlendirmek hem de karlılığı
artırabilmek adına ürün gamına eklenebileceğini düşünmekteyiz. Damacana operasyonunun bayilik yapılanması için uzun sayılabilecek bir
süreç gerekmekte ve aynı zamanda diğer markaların bayileriyle muhatap olmak zorunda kalınacaktır.
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Öz: Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatı, usûl ve metodolojisi kendine mahsus, bir güzel sanat dalıdır ve talebeye meşklerle öğretilir. Eğitim-öğretim sürecinde hoca-talebe münasebetleri, izlenen yol,
metod ve teknikler, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Hat sanatını öğrenmek isteyen kişinin kabiliyetli olmak şartıyla, usta bir hattattan
ders alması, başarıya götüren unsurların başında gelir. Hoca olmadan
güzel yazı, sanat seviyesine ulaştırılamaz. Çünkü hat, sanat seviyesine,
yüzyıllar boyunca elde edilen tecrübeler sonucunda ulaşmıştır. Her talebe ayrı bir dünyadır; her talebenin kavrayış ve ilerleyişine göre ayrı bir
yol takip edilmelidir. Hemen hemen bütün sanat dallarında olduğu gibi
hat sanatında da talebe hayata farklı bir açıdan bakmayı, olayları doğru analiz etmeyi, parçaları birleştirerek bütüne ulaşmayı öğrenir. Çalışmamızda, hat sanatı öğretiminde uygulanan müfredât ve mürekkebât
meşklerini başarıyla bitirip icâzetnâme (diploma) alan bir talebenin nasıl
bir yol izlemesi gerektiği ele alınmaktadır.
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Hat sanatı, kendine has usûl ve kâidelerle hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen bir güzel sanat dalıdır. Hat sanatı, çekirdek safhasından
meyveye kadar uzun, sabırla çalışma ve manevî feyiz gerektiren zorlu
bir yoldur. Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatının İslâm
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tarihi boyunca eğitim ve öğretiminin köklü bir disiplin içinde yürütüldüğü, meşk mecmualarından, hattat silsilelerinden ve icâzetnâmelerden
anlaşılmaktadır.
Hat dersleri Örgün eğitim kurumlarında da hoca-talebe ilişkisi içerisinde yani birebir öğretim usûlü ile yapılmıştır. Bunların başında 1914
yılında kurulan Medresetü’l- Hattâtîn1 gelmektedir. Okulun kuruluş
yönetmeliğinde derslerin ücretsiz olduğu, hat derslerinin yanı sıra tezhip ve cilt derslerinin de yer aldığı, eğitimin sınıf usûlünde yapılmadığı,
derslerde devamın öğrencinin yeteneklerine paralel olarak öğretmenlerin değerlendirmelerine bağlı olduğu, kabiliyetli ve başarılı öğrencilere
diploma verileceği, hat bölümünde sülüs, celî sülüs, nesih, ta´lîk, rik´a,
dîvânî, celî dîvânî, reyhânî ve tuğra öğretileceği gibi husûslar yer almaktadır (Tüfekçioğlu, 1999: 274).
Hat sanatı, uzun süren, sabır ve feyiz gerektiren zorlu bir yoldur.
Hoca, talebe ve meşk, hat sanatındaki üç temel unsurdur.
Meşk
Lügatte; uzatmak, genişletmek, büyütmek, süratli ve keşideli yazmak, bir şeyin süratle tesir etmesi anlamlarına gelen meşk (Yılmaz,
2004:216), hat sanatında; “hocanın verdiği yazılı ve sözlü ders; numûneye baka baka onun gibi yazmaya çalışılarak yapılan karalama; hocaya gösterilmek üzere hazırlanan ders” olarak tanımlanabilir. Hocadan
meşk almaya ve ondan yazı öğrenmeye temeşşuk denildiği gibi, bir şeyi
kendisine meşk kabul etmeye, meşke göre çalışmaya, yazmak istenilen
bir mevzuu kıvamına getirinceye kadar mütâlaa etmeye de temeşşuk
(1981: 207) denilir.
İstanbul’un fethinden sonra; başta hattat Şeyh Hamdullah olmak
üzere, Osmanlı hattatları tarafından bu sanatın öğretim ve eğitimine dair
belirgin prensipler ortaya konulduğu görülmektedir. Günümüze doğru
yaklaştıkça, yazı öğrenmek isteyen talebelere hocaları tarafından meşk
yazılması -ki bunun için meşk vermek tabiri de kullanılır-, öğrencilerin de bunlara bakarak aynen taklîd etme ve haftanın belirli günlerinde
hocalarına tashîh için gösterme metodu yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu
sayede hat üstadlarına ait meşk mecmûaları da oluşmuştur. Mehmed
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Şevki Efendi (1829–1887)’nin sülüs-nesih meşk mecmûası bunların en
meşhurlarındandır (Tüfekçioğlu, 1999: 274).
Hat sanatı, hoca tarafından talebeye şu iki safhada öğretilir:
a-Müfredât: Elifbâ’da bulunan harflerin müstakil ve ikili olarak birbirlerine bağlanmış halidir ki, talebe bu safhada harfleri yazarak taklîd
etmeye çalışır. Müfredât meşkinin gayesi, talebenin hat sanatına kabiliyetini ve ilgisini ölçmek; zorluklar karşısındaki sabrını denemek; başarısız olanları elemek ve umut vaat edenlere daha fazla vakit ayırmaktır.
Meşke, harflerin tek başına nasıl yazıldıkları öğretilmeden, sülüs ve
nesih yazı; Rabbim, hayırla tamamına erdir) duâ cümlesi ile başlanır. Bu
cümle ile hem talebenin istidat ve kabiliyeti hem de sabrı denenmiş olur.
Sonradan meşk içinde görülecek olan pek çok hareketi ve şekli ihtivâ
ettiğinden talebede harflere, müfredât ve mürekkebata terkîb ve tertîb
açısından bir âşinâlık peydâ olur ki, bu usûl, pedagojik açıdan doğru bir
tercihtir.
“Rabbi Yessir…” meşkinden sonra harfler teker teker ölçülü yazılarak öğretilir. Bilâhare be harfinden başlayarak harflerin birbirleriyle
birleşmeleri yazılır. Sonunda he harfinin diğer harflerle birleşmesi yazılarak, müfredât meşki tamamlanmış olur.
b-Mürekkebât: Öğrenciye terkîb ve tertîb kabiliyetini kazandırmayı
hedefleyen bu safhada, cümle şeklindeki örnek metinler verilerek talebeden bunları taklîd ederek yazması istenir (Derman, 1999). Bu merhalenin gayesi, talebeye kelimeler, cümleler içindeki harflerin uyum
ve estetiğini sağlayabilme yeteneği kazandırmaktır. Talebe daha önce
yazılmamış metinleri hocasının irşadı çerçevesinde yazarak terkîb kabiliyetini, metinlerdeki düz satır, istifli satır, dâirevî, beyzî, müsenna gibi
çalışmalar ise istif kabiliyetini geliştirir. Mürekkebât meşkinde ise Besmele, çeşitli âyet ve hadisler, ebced hurûfâtı, Hilye-i Hakânî, Kasîde-i
Bürde, Kasîde-i Elfiyye vb. uzun metinler yazılır. Mürekkebât meşkinden sonra hoca, icâzete layık gördüğü talebesine eski üstadların veya
kendi yazılarından birini taklîden yazdırır; ya da talebe yeni bir metin
yazar. Genellikle bu metin, sülüs-nesih kıta, mâil kıta, hilye, v.b. olur.
Yazılan yazının altına çoğunlukla hoca ile beraber, musaddık denilen bir
veya birkaç hattat, icâzet metinlerini yazarlar. Böylece talebe hocasından
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icâzetini almış olur. Ancak bu durum hoca-talebe beraberliğinin bittiği
anlamına gelmez. Talebe, hoca ile olan ilişkisini bundan sonra da devam
ettirir ve ilerleyen zamanlarda hocasından, özellikle hat sanatının estetik
sırları hakkında, istifade etmeye devam eder.
Talebeye icâzetname verme bir merasimle yapılır ve bu törene ketebe cemiyyeti veya icâzet cemiyeti (Derman, Şevki Efendi Dosyası)2
de denir. Ketebe cemiyetini varlıklı olanlar konaklarında, diğerleri ise
yakınlarındaki büyük camilerden birisinde yapardı. Cemiyet günü gelecek misafirler için konakta yemekler pişirilir, ağırlamak üzere çeşitli hazırlıklar yapılırdı. Hizmet için yeterli sayıda hizmetli vazifelendirilirdi.
Hoca efendi, hattatları yazılan kıtanın boş bırakılan yerine icâzet yazmaya davet eder, onlar da kıtanın altındaki boş bırakılan yere izin ve icâzet
yazarlar. Aynı zamanda talebenin hocası tarafından “ene muallimuhu”
kaydı düşülerek izin ve icâzet yazılır.
İcâzet yazıldıktan sonra davetlilere yemek ikram olunur (Yılmaz,
2004:179). Günümüzde ise çoğunlukla bir kurum bünyesinde yapılmaktadır. Bu noktada öne çıkan kurum IRCICA’dır.
Hoca-Talebe
Hoca-talebe münasebetinin temelini samimiyet, sevgi, saygı ve edep
oluşturur. Temel ne kadar sağlam olursa yapının da o derece sağlam
olacağı şüphe götürmez. Sevgi ve saygı eğitim-öğretim binasını ayakta tutan iki temel esastır. Zira hoca, talebeyi sevmedikçe ona arzulanan
şekilde bilgi veremediği gibi, talebe de hocayı saymadıkça yeterli bilgi
alamaz. İslâm eğitimcileri bu gerçeği “Bil ki talebe ilme, ilim adamına
ve hocaya saygı ve hürmet göstermedikçe, bilgi elde edemeyeceği gibi,
bilgiden de faydalanamaz” (Bayraktar, 1984: 304) şeklinde ifade etmişlerdir.
Hat sanatı ahlâk ve edep üzerine kurulmuştur. İlişkiler ilk dersten
nihâyete kadar edeb, hürmet, muhabbet, tevâzu, vakar gibi hasletler üzerinde cereyan eder. Talebenin üstadından yeteri kadar yararlanabilmesi
için onun dünyasında erimesi gerekir. Talebe üstadından sanat eğitimi
ile beraber mânevî bir terbiye de alır, hocanın kemâlâtı farkında olmadan onun şahsiyetini etkiler. Hocaya hürmet ve muhabbet istifâdenin ön
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şartıdır. Hat sadece harflerin bünyelerini öğrenme san‘atı değil; aynı zamanda, Allah Teâlâ’nın Kelâmı’nı en güzel şekilde yazma çerçevesinde
gelişen bir sanat olduğu için, Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanma sanatıdır. Talebe, hocanın derslerine devam ettikçe sanatın yanı sıra, sanat ahlâkını,
edebi, tevâzuu, mahviyeti, vakârı hocanın şahsında görme fırsatını da
elde eder. Böylece o, ortaya konulan bir sanat eserinin, ilâhî tevfîke mazhar olmadan; aczini ve fakrını bilmeden yazılamayacağını her seviyede
hisseder. Çünkü öğrenmeyi, istidâdı ve kabiliyeti veren sadece Allah’tır.
“Sanat iyi bir mürebbîdir. Sanatın nefis ve irâde terbiyesindeki kudretini çok iyi bilen ecdâdımız, tahsîl çağına eren gençleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, onlara bir hayat disiplini kazandırmak için mûsikî
ve hüsn-i hat gibi sanatlarla meşgul etmişlerdir. Daha küçük yaşta yazıya başlayan gençler, hocalarının dizi dibinde hem yazı öğrenirler hem de
şahsiyetleri teşekkül ederdi. Çünkü yazı tahsîli ile beraber sabır, sebât, temizlik ve tertîb gibi güzel hasletler kazanılırdı” (Serin, 1999a: 17).
Kâmil bir üstâd nazarında sanat; bir edep, ahlâk ve zarâfet mektebidir. Hoca, talebesine bu mektepte ders verdiğini düşünerek, onu her
türlü kötülüklerden uzak bulundurmayı hocalığın icaplarından bilir.
Yazı edep ve ahlâk üzerine dayanır ve bunun icabı olarak, kibirlilere
ve azimsizlere yüz vermez. Çünkü güzel yazıda fıtrat gibi bir temizlik
vardır. Bu temizliğe, kibirli vicdanlar, bozuk ruhlar el süremez; ancak
uzaktan bakmaya mecbur kalırlar (1981: 127).
Hocanın Öğretimi
Hüsn-i hat öğrenmek için mutlaka bir hoca gereklidir. Hoca olmadan güzel yazı, sanat seviyesine ulaştırılamaz. Yazıyı ehlinden öğrenmek, istidâd ve kabiliyetin az zamanda gelişmesine ve kişinin kısa yoldan kemâle ermesine imkân sağlar. Hoca, kendinde bulunan ve asırlardan beri gelen tecrübeyi talebesine cömertçe sunar. Talebe bu birikimi
hocadan hazır olarak alır. Onun için işin usulünü hocadan bellemek, hat
sanatında, en kestirme yoldur.
Hocanın öğretiminde gizlidir. Kemâle ermesi çok yazmakla, devamı
da İslâm Dini üzere bulunmakla olur” (1981: 125) ifadesiyle yazı öğrenmedeki yolu vecîz bir şekilde belirtmiştir.
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Yazı, hocanın öğretiminde gizlidir. Çünkü hoca, ruhî hendesenin
maddî hendese içinde nasıl ve ne suretle yer aldığını pek çok tecrübeyle
anladığı; estetik inceliklerin kalemle nasıl sağlandığını daha yakından
bildiği için, yazıyı meşk ve ifadeleriyle, tarif ve talim ederken, daha kolay ve daha isabetle öğretir. Bu da talebenin kısa zamanda mesafe katetmesini kolaylaştırır.
Hattatlık için, elde bulunan güzel örneklere bakarak, onları aynen
taklid edebilmeye yönelik ciddi ve muntazam bir çalışma düzenini tutturmak önemli ise de, bir üstadın destek, gözetim ve denetimi şarttır.
Tenkid ve buna dayalı tashih olmadan gelişme olmaz. Kalemin hareketlerini ve güzelliği sağlayan önemli sırları yıllar sürecek çabalarla yeniden keşfe kalkışmaktansa, bir takım tecrübeleri zaten edinmiş zevâttan
istifâde yoluna gitmek akılcı ve daha doğru olur (Subaşı, 1997: 33).
Hocanın öğretim usûlü, bilgisi, tecrübesi çok önemlidir ve talebenin
inkişâfında belirleyici rol oynar. Öğrencinin eğitim seviyesine, yaşına,
psikolojik durumuna uygun olarak yapılan meşk (temeşşük), muvaffakiyetin anahtarıdır. Hoca meşk esnasında, bilinenden bilinmeyene kuralından hareketle, harflerin bünyelerini tarif eder. İzâh edilmeden yapılan çıkarmalar faydadan uzak olmamakla beraber talebenin ilerlemesini
geciktirir. Meşhur hattatlarımızın aşağıda verdiğimiz ifadeleri hocanın
hat sanatındaki yerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Şeyh Hamdullah (?-1520)3’a yazıyı nasıl elde ettiğini sormuşlar, O
da: “Gözlerimi hocamın eline ve kalemine, kulağımı diline, gönlümü yazıya verdim, elimle kalemi de gereğine bağladım, bir harfi nasıl yazmak
îcâb ediyorsa yazıncaya kadar yazmaktan bıkmadım” cevabını vermiştir
(1981:125).
Yine meşhur hattatlardan Hırka-yı Şerif Camii imam-hatibi Hattat
Ömer Vasfî Efendi (1880–1928)4 de, talebelerinden Mahmud Bedreddin
Yazır’ın iyi bir hattat olmanın sırları hakkındaki sorusuna şöyle cevap
vermiştir: “Hattat olmak kolay değildir. Güzel meşk görmeli ama daha
çok hoca yazarken, tarif ve talim ederken, hele çıkarmayı yaparken çok
dikkatli olmalısın, sözle yaptığı izâhlara, temsillere, teşbihlere ehemmiyet vermelisin. Çünkü bunlar, yazının güzelliğini sağlayan sırları anlamaya faydalı olur ki, bir kitap okumuş kadar işine yarar. Bunun için
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anlamadığını sor, hocanın el ve kalem hareketlerini yakından takip et,
yazarken de tatbîk eyle” (1981:125).
Yukarıdaki görüşler, talebenin meşk esnasında hocasının söylediklerini kavramasının; kalem hareketlerini dikkatlice takip etmesinin ve
temrînlerinde bunu tatbîk etmesinin önemini göstermektedir. Çünkü
hocanın anlattıklarını doğru anlamak, doğru yazmaya götüren en önemli etkendir.
İyi Bir Hattattan Ders Almak
Talebe, hat sanatına işin ehli, mâhir bir hattatla meşk yaparak başlarsa doğru bir tercîh yapmış olur ve bu sayede daha çabuk inkişâf eder.
Harflerinde ârızalar bulunan bir hattattan meşke başlayan talebenin hurufatında ise ârızalar olması kaçınılmazdır. Bu hususun önemi şu örnekte açıkça vurgulanmaktadır: Bir toplulukta birisi, rast geldiği Hâfız
Osman (1642–1698)5’a “Sana çocuğumu yollayacağım. Eli biraz kırılsın
diye başkasına yolladım.” deyince O da şöyle cevap vermiş: “Aman eli
kırılmadan bana gönder, sonra düzeltemem” (Alparslan, 1999: 66).
Takdîr ve teşvîkler yerinde kullanılmak kaydıyla arzu ve isteği artırıcı (motivasyon) rol oynar. Meselâ sözlü olarak ifâde edilen âferînler
veya meşklerin altlarına yazılan âferin ve kaftan giydirmeler talebeyi
şevklendirerek çok yazmaya sevk ettiği, bunun aksi uygulamaların ise
isteksizlik ve verim düşmesine sebep olduğu pek çok tecrübeyle sabittir.
Hattat Rıfat Yazgan (1857-1949)6, hocası Mehmed Şevki Efendi’yi
“O devirdeki hattatların serfirâzı olan Elhac Şevki Efendi merhum, çok
iyi yürekli bir adamdı. Takdîri tekdîrine galipti” diye vasıflandırarak konuyu güzel bir şekilde açıklamıştır.
Yazıya Karşı İstek ve Arzu
Bazı kişilerde güzel hatları görünce geçici bir hevesle yazı öğrenme
arzusu doğar; ancak meşke başlayınca bu işin kolay olmadığını, ciddi
bir gayret ve aşk istediğini anlayınca bu heves geçer. Böyle geçici bir
heves, asla sonuç vermez. Talebe yazıya karşı ne kadar istekli olursa, başarı derecesi o nispette yüksek olur. Onun için azimle gayret göstermek
gereklidir.
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Gayretli, istekli talebe, hazıroluşluk sebebiyle, başkalarının göremediği detayları daha kolay fark eder. Şöyle ki, sanat aşkı olan talebe,
sadece hocanın verdikleri ile kalmaz; yeni şeyler arar; kavrayamadıklarını, anlayamadıklarını hocaya sorar; numûnelere bakar; kitaplardan
okumaya çalışır ve teknik imkânları kullanarak daha ileri gider. Böylece
o âlet ve malzeme noktasında arayışa girerek, sanata dair temel bilgileri
öğrenmeye çalışır. Onun hayatı, yazıya başladıktan sonra âdeta yeniden
şekillenmeye başlar. Bu azim ve gayret hocanın isabetli yönlendirmesi
ile de birleşince başarı derecesi artar.
Hattat Hamid Bey (1891–1982) 7, hastanede yapılan son mülâkatında, kendi yetişmesi ile ilgili olarak, şu bilgileri vermiştir:
“Pederim yazıdan beni menetmesine rağmen ben bir türlü vazgeçemiyordum. Uzun kış gecelerinde sabahlara kadar lambanın ışığında çalışırdım. Hatta bir gece babam ‘Artık yat, sabah mektebe gideceksin kalkamazsın’ dedi. Ben de ‘merak etme kalkarım’ cevabını verdim. Odamdan ayrılıp gidip yattı, ben yatmadım. Biraz sonra tekrar geldi baktı ki
ben hâlâ çalışıyorum. ‘Ben sana yat demedim mi?’ diye gürleyerek lambayı söndürdü. Ben çaresiz yattım. Fakat yazım yarım kaldı. Aklım hep
onda bir türlü uyuyamıyorum. Bekliyorum derin uykuya dalsınlar da
kalkıp tekrar yazayım. Bir müddet geçtikten sonra tekrar kalktım, etrafı
kontrol ettim. Eh tam zamanıdır, gaz lambasını yaktım yazıyı tamamlamaya koyuldum. Aksilik bu ya babam gürültüme uyanmış. ‘Sen tekrar
kalkmışsın yazıyorsun ha!’ diyerek lambayı söndürdü kapının dışına
koydu. ‘Hadi, yat’ diyerek kapıyı üstüme kilitledi. Ben de çaresiz yattım. İşte ben bu azimle çalışırdım. Bu günlere bu sayede geldim. Bana
bugünkü bu kıymeti verdiren o zamanki yazı aşkıdır (Yazıcı, 1983: 407).
Kendine has muhteşem istifleriyle öne çıkan Hattat Aziz Efendi
(1872–1934), Kâğıthane’den Nûruosmaniye’deki meşkhâneye, bazen de
hocası Ârif Efendi (1830– 1909)8’nin Saraçhânebaşı’ndaki evine, haftada
iki gün, uzun yıllar yaya olarak, yazı öğrenmek azmiyle devam etmiştir.
Onun sanat aşkını, sabrını, azmini, hocanın ferâğati ve karşılık beklemeden verdiği hizmeti gösteren şu hatırası hat sanatında azmin önemini
gösteren güzel bir örnektir: “Çok şiddetli bir kış günü, Ârif Efendi, hem
yolların karla kaplı, hem de hasta olması sebebiyle, meşkhâneye gitmekte tereddüt eder. Fakat hiç kimse gelmezse bu zor şartlara rağmen Aziz
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gelir düşüncesiyle dershâneye gelen Ârif Efendi, talebesinin kendisini
beklemekte olduğunu görünce: “Evlâdım bu gün ders gösteremeyecek
kadar rahatsızdım, fakat seni mahzûn etmemek için geldim” der (Serin,
1999b: 14).
Kabiliyeti Doğru Yönlendirmek
Her talebe ayrı bir dünyadır ve her talebenin kavrayış ve ilerleyişine
göre, ayrı bir yol takip edilmelidir. “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı tefsiriyle
şöhret bulan ve aynı zamanda iyi bir hattat olan Elmalılı Muhammed
Hamdi Yazır (1878–1942)9, gençliğinde Filibeli Hacı Ârif Efendi (18301909) merhumdan yazı tahsîline başlamış; kısa zamanda sülüs ve nesihi
ilerletmiş; gerek güzel yazıya olan kabiliyetinin ve gerek ilim tahsili hususundaki merakının fazlalığı hocasının dikkatini çekmiş ve “Oğlum!
Artık Sâmi Efendi’ye gitmenin zamanı gelmiştir. Sanata olan istidâd
ve kabiliyetini uzun zaman hapsetmek istemem” demiştir. Daha sonra
da onu alıp hat sanatının en büyük hattatlarından Sâmi Efendi (1838–
1912)10’ye götürmüştür. Arif Efendi, Elmalılı’yı Sami Efendi’ye takdim
ederken onun kulağına bir şeyler fısıldamıştır. Böylece Sâmi Efendi,
Hamdi Yazır’ın hususiyetini derhal takdîr etmiş; ona arkadaşlarından
ayrı bir talîm usûlü tutturmuş ve kısa zamanda icâzet vererek resmen
hattat olarak yazı yazmaya başlatmıştır (1981: 123).
Merhum müfessir bu hadiseyi anlattıktan sonra, kardeşi Hattat Mahmud Bedreddin Yazır (1893–1952)’a şu tavsiyede bulunmuştur: “Kardeşim, senin de yazıya merakın var. Çalış, fakat insanda her neye istidâd ve
kabiliyet olursa olsun, gereği gibi terbiye edecek ellere düşmezse sahibini
şaşırtır ve azıtır. Onun için dikkat et, hayatında yolunu bu iki şeytanın eline teslim etme, onları yularlayıp hayrına çalışan yorulmaz iki sâdık uşak
haline getir. Yoksa mirasyedi zengin ahlaksızlara döner; Hakk’ın verdiği
ve vereceği nimetleri, istidâd ve kabiliyetinin fena mecralara kayması yüzünden hebâ ederek sonunda eli boş kalırsın” (1981: 123).
Çok Meşk Yapmak
Yazı seyretmekle değil, çok yazmakla elde edilir. Çok yazmaktan
maksat ise, usulüne uygun ve daha güzeli elde etmeye yönelik çok tem184
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rin yapmaktır. Bu sayede öğrencinin yazı melekesi artar, anlayışı kuvvetlenir ve yazısı metânet kazanır. Böylece talebe kusurlarını görür, bediî zevki daha candan duyar (1981: 127).
Yukarıdaki ifadelerden güzel numûneler incelemenin ve seyretmenin fâidesiz olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Çünkü talebe, bu seyir ve
inceleme neticesinde harflerin bünye, teşrîfât, istif gibi husûsiyetlerinin
inceliklerini kavrar ve ufku açılır. Temrin yaparken, harflerin birbirleri
ile olan ilişkileri, satırda duruşları gibi hususiyetleri de dikkate alınarak,
numuneler üzerinde cetvel, gönye gibi âletler kullanılarak, mütalaalar
yapılmalıdır. Bu çalışma esnasında birtakım anlaşılmamış incelikler fark
edilmiş ve anlaşılamayan noktalar ise, hocaya sorularak açığa kavuşturulmuş olur.
Hat sanatına başlayan talebe, meşk ilerledikçe beraberinde bir takım
disiplinleri de kazanır; sıhhatine dikkat etmeyi, özellikle elini ve gözünü
zararlı şeylerden korumayı öğrenir. Aynı zamanda o, mürekkep yapma,
kâğıt boyama ve aharlama gibi yan işlerle uğraşarak el becerilerini de
geliştirir. Hat sanatında hoca, her yönüyle örnek bir şahsiyet, bir model konumunda olduğu için, daima talebe tarafından taklit edilme durumundadır. Hocanın estetik zevkleri, hayat tarzı, çalışma tarzı, ahlâkî
anlayışı talebe üzerinde ciddî tesirler bırakır.
SONUÇ
Hüsn-i hat öğrenmek için mutlaka bir hoca gereklidir. Hoca olmadan güzel yazı, sanat seviyesine ulaştırılamaz. Talebe, hat sanatına işin
ehli, mâhir bir hattatla meşk yaparak başlarsa doğru bir tercîh yapmış
olur ve bu sayede daha çabuk inkişâf eder. Harflerinde ârızalar bulunan
bir hattattan meşke başlayan talebenin hurufatında ise ârızalar olması
kaçınılmazdır. Yazıyı ehlinden öğrenmek, kabiliyetin az zamanda ortaya çıkmasının ve kısa yoldan kemâle ermesinin en önemli şartlarındandır. Hocanın yazdığı meşki taklitle başlayan hoca talebe ilişkisi, hat
sanatını öğrenmenin yanı sıra, sanatın alt yapısını oluşturan kültür ve
medeniyeti de zamanla tanıma ve özümsemeyi talebeye kazandırır. Talebe yazıya karşı ne kadar istekli olursa başarı derecesi o oranda yüksek
olur. Her talebe ayrı bir dünya olduğu için her talebenin kavrayış ve
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ilerleyişine göre ayrı bir yol takip edilmelidir. Yazı seyretmekle değil,
çok yazmakla elde edilir. Çok yazmaktan maksat, gelişi güzel kâğıtlar
doldurmak demek olmayıp; usulüne uygun, daha güzelini elde etmeye
yönelik olarak çok yazmaktır.
Asırlar boyunca elde edilen tecrübeler hoca vasıtasıyla talebeye
aktarılarak hem öğrenme hızlandırılmış hem de sanat, doğru yollarla
öğretilmiş ve öğrenilmiş olur. Hat sanatının öğrenilmesinde hocanın öğretimi, talebenin kabiliyeti, yazıya karşı istek ve arzusu, talebenin kabiliyetinin doğru yönlendirilmesi, talebenin iyi bir hattattan ders alması
ve yazıda bir seviyeye ulaşması için çok meşk etmesi dikkate alınması
gereken önemli unsurlardandır.
Hat sanatının eğitimi ve öğretimi şeklinde başlayan hoca-talebe
ilişkisi, hayat boyu süren, ebedî ve edebî dostlukları netice verir. Hat
sanatı, hoca-talebe veya usta-çırak usûlü ile bozulmadan, yozlaşmadan
nesilden nesile geçmiş ve günümüzde de gerek örgün eğitim kurumlarında gerekse değerli hattatlarımızın şahsî gayretleri ile güzel bir şekilde
devam etmektedir. Kültür ve medeniyetimizi aksettiren bediî kıymete
sahip hârikulâde eserler ortaya konmaktadır. Hoca her yönüyle örnek
bir şahsiyet, bir model konumunda olduğu için, dâima talebe tarafından
taklit edilme durumundadır. Hocanın estetik zevkleri, hayat ve çalışma tarzı, ahlâkî anlayışı talebe üzerinde ciddî tesirler bırakır. Hoca eğitim-öğretim boyunca kuru kuruya sanat öğreten, bilgi almayı kolaylaştıran bir kişiden öte, talebenin sanat hayatındaki örneği ve kılavuzudur.
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TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ TURİZM
İLİŞKİLERİNDE YASAL ZEMİN
Dr. Erol EVCİN
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara / Türkiye
Öz: Azerbaycan ile Türkiye arasında 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının akabinde tesis edilen turizm ilişkileri hızlı
bir gelişim çizgisi izlemiştir. Turizm ilişkilerindeki gelişmeler iki ülke
arasında iktisadi ve siyasi olduğu kadar tarihî, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri de tetiklemiştir. İki ülke arasında çağdaş bir anlayış
çerçevesinde tarihî ve tabii güzelliklerin daha iyi tanıtılması, seyahat ve
konaklama faaliyetlerinin kolaylaştırılması, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve artırılmasına yönelik ortak çalışmalar
hız kazanmıştır. Turizm, bu suretle iki ülke arasındaki bağların daha
da kuvvetlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda, doğrudan turizme yönelik olarak gerçekleştirilen iş birliği anlaşmalarının yanı
sıra turizm faaliyetlerini çok yakından etkileyen ve destekleyen iktisadi,
sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda da sağlanan mutabakat iki ülke
arasındaki ilişkiler için sağlam bir yasal zemin oluşturmuştur. Çalışma
kapsamında; doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turistik ilişkileri tesis ve tanzim eden, bu ilişkilerin gelişmesine
zemin hazırlayan anlaşmalar, protokoller, komisyon kararları, plan ve
programlar ile bu düzenlemelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, zenginleşmesine ve kuvvetlenmesine sağladığı katkılar ele alınmıştır. Böylece iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin tarihî seyrinin de daha
iyi anlaşılabilmesine zemin hazırlanmıştır.
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GİRİŞ
Tarihî ve kültürel bağları nedeniyle iki soydaş ülke durumunda
olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler günümüz itibariyle belli
bir olgunluğa erişmiş durumdadır. Söz konusu ilişkilerin gelişmesi ve
uluslararası platformlarda turizm alanındaki birlikteliğin vurgulanması
hiç şüphe yok ki iki ülkenin de bekası açısından stratejik bir önem arz
etmektedir.
Türkiye, 30 Ağustos 1991`de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan
Cumhuriyeti`ni 9 Kasım 1991’de resmî olarak tanıyan ilk devlet olmuştur. Azerbaycan ile 14 Ocak 1992`de imzalanan protokolle T.C. Bakü
Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu İlhami Altan Karamanoğlu,
Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak atanmış32 ve bu gelişmeler neticesinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler
ivme kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda turizm de iki ülke arasındaki
ilişkileri kuvvetlendirmeye yönelik en etkin ve en dolaysız mecralardan
birini teşkil etmiştir.33 Turizm alanında hayata geçirilmesi planlanan ortak çalışmalar konusunda iki ülkenin ilgili kurumları arasında uyumlu
bir çalışma ortamı ortaya çıkmıştır.
İki ülke arasında turizm faaliyetlerini geliştirmeye yönelik “turizm
anlaşmaları”nın yanı sıra turizm faaliyetlerini dolaylı yönden destekleyen ve genişleten birçok anlaşma, protokol, komisyon kararı, plan ve
program da bulunmaktadır. Bu anlamda karşılıklı vize muafiyetleri,
gümrük ve ulaştırma faaliyetleri hususunda tanınan kolaylıklar ile ticari
ve ekonomik ilişkiler konusundaki geniş ölçekli iş birliği ilişkilerin gelişmesinde önemli birer aşama olmuştur. Kültür ve güzel sanatlar, gençlik
ve spor, eğitim ve bilim, sağlık ve çevre, basın ve enformasyon alanındaki mutabakat metinleri ile de iki ülke arasındaki turizm ilişkileri kuvvetlendirilmiştir. Bu bilgilerden hareketle bildiri vesilesiyle bahsi geçen
alanlar kapsamında iki ülke arasındaki turistik ilişkilere zemin hazırlayan yasal düzenlemeler ele alınmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler
hiç şüphe yok ki iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, bölgesel ba32
33

Resmî Gazete (RG), 29 Ocak 1992, S.21126, Karar Sayısı:92/2624.

Erol Evcin, “Azerbaycan’da Türkiye’nin Turistik Tanıtım ve Propaganda Faaliyetleri Üzerine Bir
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rışa ve istikrara önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda sağlanan mutabakat ile Türkiye ile Azerbaycan arasında turizmin de içinde
yer aldığı sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik ilişkilerin ortak çıkarlar ve
karşılıklı fayda esasına dayalı olarak uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde tesisi ve geliştirilmesi, iki ülkenin bu potansiyellerinden üst düzeyde
istifade edilmesi ve her iki ülke halkının refah düzeyinin yükseltilmesi
amaçlamıştır.
Bahse konu gelişmeler ışığında, iki ülke arasında birçok alanda olduğu gibi turizm alanındaki ilişkilerin de özgün ve nitelikli çalışmalarla
irdelenmesinde fayda görülmektedir. Bu şekilde elde edilen sonuçların
değerlendirilmesiyle turizm alanında ikili ilişkilerde görülen eksikliklerin ve sorunların tespit edilmesi, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesiyle
yeni gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek anlaşmalara ve bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyetlere ışık tutulması ve yön
verilmesi mümkün olacaktır. Bu bağlamda çalışma vesilesiyle iki ülke
arasındaki turizm ilişkilerinin başlangıç noktasından günümüze uzanan
süreç içinde geçirdiği merhaleleri takip etmek de mümkün olmaktadır.
Turizm Alanında İş Birliği
Turizm, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemli bir
mecrasını teşkil etmiştir. Öyle ki 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan ile Türkiye arasında tesis edilen ilk ilişkiler içinde turizme yönelik girişimler ve çalışmalar dikkat çekmektedir.
Bu çerçevede iki ülke arasında 1991’de imzalanan “Turizm İş Birliği
Protokolü” ikili ilişkilere yeni bir boyut kazandırmış ve turizm alanındaki ilişkilerin ivme kazanması için önemli bir başlangıç noktası teşkil
etmiştir. Buna göre akit devletler turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için
sahip oldukları tarihî, kültürel ve turistik değerleri birbirlerine daha etkin bir şekilde tanıtmak amacıyla turistik mübadeleleri arttırmak, resmî
turistik kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmek, turizmle uğraşan
uzmanlara ve gazetecilere yönelik ziyaretler organize etmek yönünde
karar almışlardır. Her iki ülkenin vatandaşlarına turistik vize, hudut ve
gümrük uygulamaları hususu başta olmak üzere turistik geziler konusunda gereken kolaylıkların tanınması, turistik reklam faaliyetlerinin
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teşvik edilmesi, turizmle ilgili faaliyetleri düzenlemek üzere bilgi alışverişinde bulunulması alınan kararlar arasında yer almıştır. Ayrıca taraflar, her iki ülkede turizm altyapısının geliştirilmesi için de ortak bir
irade sergileyerek, çevre sağlığı, turistik merkezlerin inşaatı, dış turizm
alanında ortak şirketlerin kurulması ve turizm alanında istihdam edilecek kadroların yetiştirilmesi gibi turizme ilişkin sorunların çözümü doğrultusunda iş birliği kararı almıştır. Bu çerçevede, her iki ülkenin resmî
turizm kuruluşu temsilcileri belirli aralıklarla konuya ilişkin toplantılar
düzenlemekle yükümlü kılınmıştır. İki ülke arasındaki turizme ilişkin
ödemelerin yürürlükteki kambiyo yasalarına uygun olarak Sovyetler
Birliği Devlet Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılıklı olarak alınan “konvertibl döviz” üzerinden gerçekleştirilmesi de protokolün maddeleri arasında yer almıştır.34
Bu protokol 1993’te imzalanan “Turizm İş Birliği Anlaşması” için
esaslı bir altyapı oluşturmuştur. Söz konusu anlaşmaya göre 1991 tarihli
protokoldeki bazı hususların kapsamı genişletilmiştir. Ek olarak her iki
ülke vatandaşlarının birbirlerinin tarihî, kültürel ve turistik değerlerini
daha iyi tanıyabilmeleri için aralarındaki enformasyon, dokümantasyon
ve tanıtma materyalleri değişiminin artırılması, karşılıklı olarak turistik
enformasyon büroları açma imkânlarının araştırılması kararlaştırılmıştır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen ziyaret programlarında
televizyon ekiplerinin de yer alması öngörülmüştür. Turist trafiğinin
karşılıklı olarak artırılması amacıyla iki ülke seyahat kuruluşları arasında etkin bir iş birliği kurulmasının teşvik edilmesi gündeme gelmiştir. Bunun yanı sıra taraflar turizm planlaması, yatırımları, turistik tesis restorasyonu, işletmesi ve ortak şirketler kurma ve turizm eğitimi
konularında deneyim paylaşımı, ortak projeler üretme, karşılıklı burs
ve uzman temini ile yükümlü tutulmuşlardı. Uluslararası nitelikteki turistik toplantı ve gösterilerde iş birliği ve dayanışma içinde bulunmak
da anlaşmanın hükümleri arasında yer almıştır. İki ülke arasında turizme ilişkin ödemeler konusunda ise 1991’deki protokolden farklı olarak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli
Bankası’nın “konvertibl dövizleri”nin geçerliliği kabul edilmiştir.35
34 RG, 29 Eylül 1991, S.21006, Karar No: 91/1719.
35 RG, 23 Ocak 1993, S.21474, Karar No: 92/3937.
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Turizm İlişkilerini Destekleyen ve Kuvvetlendiren Diğer
Alanlarda İş Birliği
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerinin
güçlendirilmesi doğrultusunda iki ülke halkı arasındaki tarihî ve kültürel
bağların kuvvetlenmesi, gelenek ve dil yakınlığının geliştirilmesi için çok
yönlü bir çalışma programı belirlenmiştir. Bu doğrultuda yetkililer karşılıklı yarar, güven ve iş birliği anlayışını gözeterek, turizm de dâhil olmak
üzere aşağıda başlıklar hâlinde verilen konular üzerinde ikili ilişkilerin
geliştirilmesi ve bölgesel veya uluslararası hususlar hakkında düzenli olarak bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunulması konusunda mutabakat sağlamışlardır. Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk ve iş birliği
anlayışı çerçevesinde turizm ilişkilerini de çok yakından etkileyen ulaştırma ve seyahat, ticaret, ekonomi, kültür, sanat, eğitim, bilim, gençlik, spor,
basın, enformasyon, sağlık ve çevre alanındaki mutabakat metinlerini geniş ölçüde şekillendiren temel anlaşmanın 9 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Bilimsel, Teknik, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Alanlarda Kapsamlı İş birliği Anlaşması” olduğu görülmektedir.36 Bu anlaşmanın
aşağıda ayrıntılara yer vereceğimiz birçok anlaşmaya yasal dayanak teşkil
ettiği ve bu suretle geliştirilen ikili ilişkilerde söz konusu anlaşmaya sürekli olarak atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Ulaştırma ve Seyahat Alanında İş Birliği
Ulaştırma faaliyetleri turizm alanındaki çalışmaları yakından etkileyen
mecralardan birini teşkil etmektedir. Bu nedenle Türkiye ile Azerbaycan
arasındaki ulaştırma hizmetlerini kuvvetlendirmeye ve karşılıklı seyahat
faaliyetlerini artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik ulaştırma çalışmaları
ikili ilişkiler açısından önem arz eden konular arasında yer almaktadır.
Vize ve Gümrük
Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve iş birliğini artırmak amacıyla vize muafiyetleri ve gümrük
işlemlerinin kolaylaştırılması hususları gündeme gelmiştir.
36
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Bu münasebetle Türkiye’nin teklifi neticesinde 28 Şubat 1992 tarihinde seyahatlerin karşılıklı olarak vizeden muaf tutulması konusunda bir
anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın birinci maddesine göre, akit tarafların vatandaşları dünyanın herhangi bir yerinden diğer ülkeye geçerli
bir ulusal pasaport sahibi olmak şartıyla vize almaksızın girebilecekler
ve orada bir aya kadar kalabileceklerdi. Bununla birlikte akit tarafın ülkesine çalışma, meslek icrası ve öğrenim amacıyla gelecek olanlarla biraz daha uzun sürelerle seyahat edecekler önceden vize almak zorunda
olacaklardı. Bu vizelerden karşılıklı olarak harç tahsil olunmayacaktı.
Tarafların vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerde, o ülkede yürürlükte bulunan yabancıların giriş, ikamet ve çalışma
veya meslek edinmelerine ilişkin yasal düzenlemeler geçerli olacaktı.37
İlerleyen süreçte bu anlaşmanın birinci maddesi Azerbaycan Hükümetince güvenlik gerekçeleriyle askıya alınmıştır. Bu durumun yarattığı sorunları gidermek ve uygulamaya kolaylık getirmek amacıyla
Azerbaycan ile mektup teatisi suretiyle 28 Kasım 1995 tarihinde yeni bir
anlaşma imzalanmıştır. Buna göre 1992 tarihli anlaşma, birinci maddeye
atıflar dışında geçerliliğini koruyacaktı. Birinci maddenin askıya alınmasının yarattığı sorunları gidermek üzere de Azerbaycan temsilciliklerine vize talebiyle başvuran Türkiye vatandaşlarından Azerbaycan’a
30 güne kadar süreli turistik ziyaret yapmak veya transit geçmek için
geleceklere 3 işgünü içinde vize verilecekti. Bu süre Türkiye’deki Sanayi
ve Ticaret Odaları yönetici ve üyeleri, ulusal ve uluslararası kültür, sanat
ve spor faaliyetlerinde bulunmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret edeceklere,
Azerbaycan’a gelecek veya Azerbaycan’dan transit geçecek Türk tır ve
kamyon şoförleri, Azerbaycan’da oturan ve çalışan Türkiye vatandaşlarının akrabaları veya bakmakla yükümlü oldukları yakınları için 1 işgünü idi. Ticari amaçlar dışında ulusal veya uluslararası kültür, sanal ve
spor faaliyetlerinde bulunmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret edecek Türkiye vatandaşları da harçsız vize alabileceklerdi.38
İki ülke arasındaki iş birliğini, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla bu iki anlaşmanın yerine, çağdaş vize uygulamaları
37 RG, 2 Haziran 1992, S.21246, Karar Sayısı: 92/3042.
38 RG, 31 Ocak 1996, S.22540, Karar Sayısı: 95/7758.
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doğrultusunda 8 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da yeni bir anlaşma imzalanmıştır. Buna göre akit tarafların vatandaşları vize rejimi ve ücretleri
bakımından karşılıklılık ilkesine uygun olarak eşit muameleye tabi olacaklar ve dünyanın herhangi bir yerinden ülkesinin ulusal pasaportuna
sahip olmak ve vize almak suretiyle diğer ülkeye girebileceklerdi. Akit
tarafın geçerli diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları ve aileleri diğer akit ülkeye seyahatleri için 90 güne kadar vizeden
muaf olabileceklerdi. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlar ise
vize almak durumundaydılar. 30 güne kadar olan seyahatler için giriş
vizeleri en geç 3 iş günü içinde verilecekti. Transit vizeler ise giriş tarihinden itibaren 7 gün içinde geçerli olacak, müteaddit giriş vizeleri her
girişte azami 30 gün ikamet izni vermek üzere en fazla bir yıl için geçerli
olacaktı. Tek giriş, transit müteaddit giriş ve özel meşruhatlı vizeler akit
tarafların diplomatik temsilcilikleri tarafından herhangi bir harç almaksızın verilecekti. Akit devletlerde yüksek öğrenim görecek öğrencilerin
öğrencilik belgeleri bir yıl ikamet süreli ve giriş hakkı tanıyan öğrenim
meşruhatlı vize verilmesi için yeterli olacaktı.39 İlerleyen süreçte 19 Temmuz 2007 tarihinde ise Bakanlar Kurulu tarafından Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet
süreli turistik amaçlı seyahatlerinde tek taraflı vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.40
Vize anlaşmalarının gümrük anlaşmaları ile desteklendiği görülmektedir. Türkiye ve Azerbaycan gümrük idareleri arasında iş birliği
tesisi, iki ülke arasında eşya ve yolcu akışını kolaylaştırmak ve teşvik
etmek amacıyla Ankara’da 9 Şubat 1994 tarihinde “Gümrük İşleri Alanında İş Birliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokol” imzalanmıştır.
Protokol çerçevesinde taraf devletler, gümrük işlemleri ve düzenlemeleriyle ilgili deneyimlerinin karşılıklı değişimi ve birbirlerine idarî yardım
suretiyle ticareti teşvik amacıyla aralarındaki iş birliğini ve personel değişimini artırma kararı almışlardı. Taraflar, gümrük mevzuatı ile idaresinin iyileştirilmesi, ülke topraklarına giren ve çıkan eşya, taşıma aracı,
bagaj ve postaların gümrük idarelerince kontrol uygulamaları ile ilgili
39 RG, 10 Kasım 2003, S.25285, Karar Sayısı: 2003/6266.
40 RG, 29 Temmuz 2007, S.26597, Karar Sayısı: 2007/12441.
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deneyim paylaşımı esasları ve artan ekonomik iş birliğini geliştirmek
düşüncesiyle yeni gümrük kapıları kurulması hususlarında mutabakat
sağlamışlardı. Anlaşma ayrıca tarihsel, sanatsal, kültürel ve arkeolojik
eserlerle ilgili gümrük suçlarının ortaya çıkarılması amacıyla iş birliğini
de desteklemekteydi.41
Hava Taşımacılığı
Türkiye ile Azerbaycan Hükümetleri, 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzaya açılmış olan “Uluslararası Hava Servisleri Transit Anlaşması ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi”nin tarafları olarak ülkeleri arasında hava servisleri kurmak amacıyla 2 Mayıs 1992 tarihinde
Bakü’de “Hava Taşımacılığı Anlaşması”nı imzalamışlardır.
Anlaşmaya göre, belirlenen hatlarda tarifeli uluslararası hava seferleri düzenleyebilmek amacıyla akit taraflar diğer tarafın ülkesi üzerinden uçmak veya söz konusu ülkede tespit edilen noktalara yolcu, mürettebat, yük, kargo ve posta bırakmak ve almak amacıyla iniş yapmak
hakkına sahip olmuşlardır. Söz konusu ülkeler diğer tarafa, belirtilen
hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi amacıyla adil ve eşit imkânlar sunarak, bir veya daha fazla havayolu işletmesi tayin edebilecekti.
Akit devletlerce tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan donatım ve teçhizat gümrük vergileri, muayene ücretleri ile diğer rüsum ve vergilerden
muaf tutulmuştu. Tayin edilen her havayolu işletmesi düzenlediği seferler münasebetiyle elde ettiği gelir fazlalığını, resmî döviz kuru üzerinden çevirme ve ülkesine transfer etme hakkına sahip olacaktı. Tayin
edilen havayolu işletmesi tarafından diğer tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin tarifeleri göz önünde
tutularak makul düzeylerde belirlenecekti. Sivil havacılık güvenliğinin
üst düzeyde temini ve gerekli zamanlarda istişare toplantıları düzenlenmesi de bu anlaşmanın hükümleri arasında yer almıştı.42
41 RG, 31 Temmuz 1996, S.22713, Kanun No: 4151; RG, 3 Ağustos 1997, S.23069, Karar Sayısı: 97/9627.
42 RG, 1 Temmuz 1993, S.21624, Karar Sayısı: 93/4500.
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Karşılıklı olarak hava taşımacılığının geliştirilmesi ve yolcu taşımacılığının artırılması hususları göz önüne alınarak iki ülke arasında hava
taşımacılığı konusunda Ankara’da 5 Mayıs 1997 tarihinde ek bir protokolün düzenlendiği görülmektedir. Buna göre Azerbaycan’ın İzmir ve
Adana şehirlerine uçuşlar gerçekleştirmesi de protokoldeki esaslar arasında yer almıştır.43
Kara Yolu Taşımacılığı
Türkiye ile Azerbaycan Hükümetleri, iki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak
amacıyla 1 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da “Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”na imza atmışlardır.
Buna göre, akit taraf yolcuları ile bunların kişisel eşyaları ile ticarî
eşya ve taşıtlara yetkili makamları tespit edilmiş güzergâhlardan geçiş
hakkı tanınacaktı. Karşılıklı olarak taşımacılara mutabık kalınan yerlerde, büro açma ve temsilci ve/veya acente atama izni verilecekti. Yetkili
makamlardan alınacak yıllık izin belgesi ile diğer tarafın ülkesine düzenli servis veya diğer tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi
işletilebilecekti. Tescilli taşıtla yapılacak “kapalı kapı servis” (turistik taşıma) ve mekik servis izin belgesine tabi olmayacaktı. Tiyatro dekor ve
malzemesi taşımaları, müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri için eşya, teçhizat ve hayvan taşıması, posta, sanat eseri, sergi ve
fuar malzemeleri gibi tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak
transit eşya taşımalar kotaya dayanan izin belgesine tabi olmayacaktı.
Yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer uygulamalar mümkün olduğu kadar kolaylaştırılacaktı. Karayolunda uluslararası taşıma
yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya carnet de
passage) ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktı. Taşıtların depolarındaki akaryakıt gümrük vergisi ile diğer vergi ve
resimlerden muaf olacaktı. Yolcuların, bagaj ve eşyanın taşınması sıra43 RG, 8 Ağustos 1999, S.23780, Kanun No: 4440.
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sında meydana gelebilecek zararlara karşı sigorta yaptırılması gereklilik
arz edecekti.44
Deniz Taşımacılığı
Türkiye ile Azerbaycan hükümetleri, aralarındaki ticarî deniz faaliyetlerini eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri çerçevesinde geliştirmek ve
bu konuda iş birliğini artırmak amacıyla bir denizcilik anlaşması imzalamışlardır. Bu anlaşmanın turizm ile bağlantılı hususları da bulunmaktadır.
Anlaşma ile ticaret ve ekonomi alanında denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesi, seyir güvenliğinin artırılması ve bu konuda koordinasyon
sağlanması amaçlanmıştı. Taraf ülkelerdeki mevcut gemi inşa ve tamir
tesislerinin kullanılması, Azerbaycan’daki limanların modernizasyonu
ve Azerbaycan Denizcilik Teşkilâtı hizmet personelinin eğitimi iş birliği
esasları arasında yer almıştı. Yükleme ve boşaltma kolaylıkları ile rıhtımlarda yer tahsisi, limana kabul, serbestçe giriş-kalış ve ayrılış işlerinde liman tesislerinin kullanımında, gemilerin, mürettebatın, yolcuların
ve yüklerin seyrüseferi ile ticarî işlemler her iki ülke için de aynı olacaktı. Gemilerin limanlarda bekleme sürelerini kısaltmak ve idarî, gümrük
ve sağlık işlemlerini basitleştirmek amacıyla tedbir alınacaktı. Yetkili
makamlarca verilen gemi belgesi ile “Gemi Adamı Cüzdanı”, “Deniz
Kitapçığı” belgeleri her iki taraf denizlerinde de muteber olacaktı. Gemiler diğer tarafın limanlarında yeniden ölçüm işlerinden muaf tutulacaktı. Bu belgelere sahip mürettebat, gemi limanda bulunduğu sürece vize
almaksızın karaya çıkabilecek ve limanının bulunduğu bölge hudutları
içinde konaklayabilecekti. Taraf ülkelere ait gemilerin diğer tarafın denizinde karaya vurması, oturması veya herhangi bir hasara uğraması
halinde söz konusu gemiye, mürettebata, yolculara ve yüke koruma ve
yardım sağlanacaktı. Deniz taşımacılığı ile ilgili kazançların ve ödemelerin diğer ülkeye aktarımı hususunda kolaylık sağlanacaktı. Taşımacılık
işlemlerinde, uluslararası hukukun öngördüğü sigorta ve tazminat hükümlerine riayet edilecekti.45
44 RG, 22 Eylül 1994, S.22059, Kanun No: 4016.
45 RG, 30 Ekim 2000, S.24215, Kanun No: 4592.
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İş Birliği, İyi Komşuluk, Ortaklık İlişkileri
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda önem arz eden anlaşmalardan biri Ankara’da 24 Ocak 1992 tarihinde imzalanan “Dostluk, İş Birliği ve İyi Komşuluk Anlaşması” olmuştur. Bu anlaşmanın turizm faaliyetlerine etki eden yönleri de bulunmaktadır. Öyleki anlaşmaya göre turizm de dâhil olmak üzere siyaset,
ekonomi, ticaret, tarım, ulaştırma, bilim, teknik, kültür, enformasyon ve
spor gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu doğrultuda ticarî ve ekonomik iş
birliğinin önemine binaen iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut
potansiyellere uygun bir şekilde artırılması, ortak yatırım projelerinin
geliştirilmesi yönünde gayret gösterilmesi anlaşmanın temel esasları
arasında yer almaktaydı. Bunun yanı sıra bilim, teknik, eğitim, kültür
ve sanat alanlarında potansiyellerin ve imkânların daha iyi tanınması
için çaba gösterilecek ve bu alanlarda bilgi ve tecrübe alışverişi teşvik
edilecekti. Taraflar çeşitli kamu kurumları, iş çevreleri, meslek ve sanat
kuruluşları, parlamentolar, siyasî partiler ile sendikalar arasında ilişki
kurulmasını ve bu kapsamda karşılıklı ziyaret programları düzenlenmesini teşvik edeceklerdi. İki ülkenin şehirleri arasında “kardeş şehir”
bağları tesisi de bu çalışmalar kapsamında yer almaktaydı. Ayrıca ortak
kültürel mirasa sahip halkların yaşam tarzlarının daha iyi tanınması için
fırsat yaratılacak, tarihî ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabalar desteklenecek, kültür ve sanat çevreleri arasında doğrudan iş birliği
teşvik edilecekti. İki ülke halkı arasında kişisel temasların artırılmasının
teşviki, konsolosluk ilişkilerinin geliştirilmesi, ulaştırma ve haberleşme,
basın, radyo ve televizyon alanlarında iş birliğinin ve her türlü haber,
bilgi ve yayım değişimi ve dağıtımının desteklenmesi de anlaşmanın
maddeleri arasında yer almıştı.46
Temel unsurları bakımından söz konusu anlaşma ile uyumluluk arz
eden bir diğer anlaşma 2 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan
“İş Birliği ve Dayanışma Anlaşması” olmuştur. İki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek üzere turizm, kültür, eğitim ve sanat alanlarında
ilişkilerini artırma, bilgi alışverişini teşvik etme ve bu konularda çeşitli
46 RG, 21 Mart 1993, S.2153, Kanun No: 3889.
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anlaşmalar akdetme hususları üzerinde mutabık kalınmıştır. Turizm de
dâhil olmak üzere yukarıda değindiğimiz anlaşmadaki unsurlara ek olarak enerji, sağlık, çevre, ulaştırma, gemicilik, iletişim ve istatistik alanlarında da ilişkilerin geliştirilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.47
Yürürlüğe 2011’de giren “Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nda da taraflar turizm alanında iş birliğini geliştirmeyi taahhüt
etmişlerdir.48 2013’teki “Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması” ile de taraflar
turist mübadelesinin kolaylaştırılması, turizm konusunda bilgi akışının
artırılması, “know-how transferi”, resmî turizm kuruluşları arasında iş
birliği, ortak çalışma imkânlarının ve turizm projelerinin geliştirilmesi
ve turizm yatırımlarına ivme kazandırma hususlarında mutabakat sağlanmıştır.49
Buna ek olarak, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarının
2010’daki İstanbul Zirve Toplantısı sırasında “Türkiye-Azerbaycan
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin Kurulmasına Dair Ortak
Açıklama” imzalanmıştır. İlk toplantısını İzmir`de 2011’de geçekleştiren
konsey takip eden yıllarda düzenli olarak toplanmış ve son toplantı 2018
yılı itibariyle Ankara`da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda
turizm çalışmalarına da vurguda bulunulması ve turizm ilişkilerini geliştirmek üzere alınan kararlar önem arz etmektedir.
Ticaret ve Ekonomi Alanında İş Birliği
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı yarar esası çerçevesinde istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek
ve çeşitlendirmek, böylece iyi komşuluk anlayışı ile dostane ilişkileri de
güçlendirmek üzere 2 Kasım 1992 tarihinde “Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması” imzalanmıştır.
Anlaşmaya göre, akit taraflar ülkelerinde ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergi, resim ve harçlar ile ilgili olarak birbirlerine en çok kayırılan ülke prensibini uygulayacaklardı. Bu amaç doğrultusunda bilgi
alış verişini kolaylaştıracaklar, işadamlarının temaslarını ve iş heyetle47 RG, 11 Mayıs 1993, S.21578, Kanun No: 3905; RG, 16 Mart 1994, S.21876, Karar Sayısı: 94/5288.
48 RG, 28 Mayıs 2011, S.27947, Karar Sayısı: 2011/1792.
49 RG, 27 Nisan 2013, S.28630, Karar Sayısı: 2013/4472.
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rinin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edecekler ve ülkelerinde düzenlenen
uluslararası sergi ve fuarlara katılımı destekleyeceklerdi. Ülkelerine geçici olarak ithal edilen ticari numunelerin, fuar ve sergilerde teşhir edilecek malların gümrük, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması yönünde gerekli önlemleri alacaklardı. Bankaları arasındaki iş birliğini ve
üçüncü ülkelere yönelik faaliyette bulunacak ortak girişimlerin tesisini
teşvik edeceklerdi. Tarafların iş birliği konuları arasında turizm, ulaştırma, sanayi alanında ortak yatırımlar ve inşaat sektörü gibi alanlar da yer
almıştı. Anlaşmanın uygulanışını takip etmek ve ikili ekonomik ve ticari
ilişkileri geliştirmek amacıyla “Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik
Komisyonu” kurulması kararlaştırılmıştı.50
Komisyon toplantılarında taraflar birçok alanda olduğu gibi turizm
alanında da mevcut iş birliği hususlarını tartışmışlar ve turizm ilişkilerini geliştirmeye yönelik kararlar almışlardır. Komisyon, 1997’deki ilk
toplantısından günümüze uzanan süreç içinde yedi kez toplanmıştır.
Toplantı protokollerinde taraflar iki ülke kuruluş ve firmaları arasındaki
temasların ve iş bağlantılarının artırılmasında her iki ülkede düzenlenen uluslararası fuar, sergi ve diğer tanıtım organizasyonlarının önemli
bir etken olduğunu belirtmişler ve söz konusu organizasyonlara katılım konusunda kendi kuruluş ve firmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar her iki ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihî
değerlerinin, geleneklerinin ve turizm açısından önemli yerlerinin daha
iyi tanıtılması amacıyla turizm gelişim programlarının hazırlanması, yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi ve iş birliğinin en üst düzeyde tutulması konusunda görüş birliğine varmışlardır. Taraflar her iki ülkenin
kültür, tarih ve turizm değerlerinin ve geleneklerinin karşılıklı olarak
tanıtılması ve ülkeleri arasında uluslararası turizm güzergâhı hazırlanması amacıyla ilgili Bakanlık ve kuruluşlarının katılımıyla bir “çalışma
grubu” oluşturulması hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, “Ataların Tarihî Zafer ve Şehitlik Yolu” adlı turizm güzergâhının hayata geçirilmesi
için ortak çalışmalar yapılması, iki ülke yetkilileri ile yatırımcıları için
söz konusu projeye yönelik tanıtım ve bilgilendirme ziyareti düzenlemesi doğrultusunda karar almışlardır. Ayrıca, her iki ülke arasında tu50 RG, 23 Ocak 1993, S.21474, Karar No: 92/3937.
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rizm alanında iş birliği imkânları değerlendirilmiş ve turizmle ilgili bir
önceki protokolde yer bulan “çalışma grubu”na işlerlik kazandırılması
hususunda mutabık kalınmıştır. Taraflar turizm yatırımları alanında iş
birliği imkânlarını araştırarak ülkelerindeki mevcut turizm olanakları
çerçevesinde yatırım teşvikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunmayı ve turizm potansiyeline sahip bölgelerin araştırılarak, faaliyetlerin planlanması alanında iş birliği yapılması hususunda anlaşmışlardı.
Yine bu çerçevede turizm sektöründe çalışan personel için özel eğitim
programları düzenlenebileceğine işaret edilmiştir. Azerbaycan’da turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projelere Türk şirketlerinin
katılmasının önemine işaret edilmiştir. Bu kapsamda Azerbaycan Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AITF)’na Türk turizm şirketlerinin
katılımının önemi vurgulanmıştır. 2014’te Ankara’da gerçekleştirilen
yedinci toplantıda ise taraflar iki ülkenin diasporaları dâhil olmak üzere halkları arasındaki sosyo-kültürel etkileşimin artırılması ve ilişkilerin yoğunlaştırılmasına yönelik resmî çabalara ivme kazandırılmasının
önemini vurgulamışlardır. Kültür ve turizm alanlarında ortak çalışma
grubunun oluşturulması, turizm yatırımları alanında iş birliği imkânlarının araştırılarak mevcut turizm potansiyeli ve bu alandaki yatırımların
teşviki konularında bilgi alışverişinde bulunulması hususunda mutabık
kalınmıştır. Turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak amacıyla, konaklama işletmelerinde çalışan personele yönelik mesleki turizm eğitim
programlarının düzenlenmesine ilişkin iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Memnuniyet uyandıran “Azerbaycan ve Türkiye Kültür
Günleri Etkinlikleri” ile Azerbaycan’da her yıl düzenlenen “Azerbaycan
Ailesi Sinema Festivali”nin ve uluslararası tiyatro festivallerinin iş birliği hâlinde sürdürülmesi yönünde görüş bildirilmiştir. Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu, ayrıca Köroğlu ve Molla
Nasreddin gibi tanınmış simalar için hazırlanacak çok uluslu dosyaların
UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dâhil edilmesi hususunda iş birliği öngörülmüştür. Her iki ülke milli kütüphaneleri arasında iş birliği, düzenli olarak kitap mübadelesi/bağışı, uzman
değişimi kararlaştırılmıştır. Karşılıklı film haftaları düzenlenmesi, ortak
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yapım ve projeler konularında iş birliği de toplantı kararları arasında
yer almıştır. 51
Bu doğrultudaki anlaşmalardan biri de 13 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İş Birliği Anlaşması” olmuştur. Anlaşma, başta turizm ticaret, sanayi, ulaştırma, tarım,
enerji, madencilik, haberleşme, finansman, bankacılık, müteahhitlik hizmetleri ile çalışma ve sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında İş birliğini
kapsamaktaydı. Anlaşmanın uygulanmasının sorumluluğu “Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu”na verilmişti. Bu çerçevede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari İş birliğinin en
üst düzeyde geliştirilmesi öngörülmüştü.52 Nitekim turizm alanında İş
birliği konusunun 6 Kasım 2007 tarihinde Bakü’de kabul edilen “Uzun
Vadeli Ekonomik İş Birliği Programı ve İcra Planı”nda da yer bulduğu görülmektedir. Bu metnin “turizm alanında İş birliği” bölümünde
Türkiye ve Azerbaycan’ın turizm potansiyellerinin her iki ülke vatandaşlarına daha etkin şekilde tanıtılması ve turizm altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla İş birliğine devam edilmesi, bu doğrultuda her iki ülkenin kamu kurumları ile özel sektörüne ait şirketler arasında ilişkilerin
geliştirilmesi yönündeki çalışmalarda da İş birliği imkânlarının değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu konuda etüt raporu hazırlanması,
ortak turizm projelerinin hayata geçirilmesinde iki ülke yatırımcılarının
teşvik edilmesi, Türkiye’nin ilgili eğitim kurumları ile Azerbaycan’da
yeni kurulan “Turizm Enstitüsü” arasında ilişkilerin geliştirilmesi öngörülmüştür.53
Program ve İcra Planı’nda turizm ile yakından ilişkili olan “ulaştırma” başlığında ise bu alanda ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla iki
51 RG, 11 Haziran 1997, S.23016, Karar Sayısı: 97/9385; RG, 17 Nisan 2002, S.24729, Karar Sayısı:
2002/3827; Zaur Memmedov, “Azerbaycan Cumhuriyeti İle Türkiye Cumhuriyeti Arasında Turizm
Alanında İş Birliği’nin Hukuki Temelleri (2002-2010)”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,
C.2, S.5, Mayıs, 2015, s.180; RG, 8 Temmuz 2005, S.25869, Karar Sayısı: 2005/9039; RG, 11
Ekim 2007, S.26670, Karar Sayısı: 2007/12614; “Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma
Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolü”,(https://www.google.com.tr/search?+6.
Hükümetlerarası+Karma+Ekonomik+Komisyonu+Protokolü, Erişim Tarihi: 07.01.2018); “TürkiyeAzerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Protokolü”,
(https://www.google.com.tr/search?+7.Hükümetlerarası+Karma+Ekonomik+Komisyonu+Protokolü,
Erişim Tarihi: 09.01.2018).
52 RG, 4 Nisan 2005, S.25776, Karar Sayısı: 2005/8583.
53 RG, 20 Ocak 2012, S.28179, Karar Sayısı: 2011/2668.
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ülke arasında demiryolu, deniz ve kara ulaştırması yoluyla yük taşımacılığının geliştirilmesi için gerekli koşulları sağlayacak bir anlaşmanın
imzalanması doğrultusundaki çalışmalara atıfta bulunulmuştur. İki ülkenin kuruluş ve firmaları tarafından Azerbaycan’da ortak taşımacılık
şirketleri kurulması teşvik edilecekti. İki yönlü ve transit nakliyat alanında elverişli olanaklar yoklanacak, bu bağlamda Bakü-İstanbul-Bakü
güzergâhında düzenli uluslararası otobüs seferlerinin gerçekleştirilmesi
için gerekli koşullar sağlanacaktı. Azerbaycan’ın karayolu ağının düzenlenmesi ve yeni yolların inşası projelerinde iki ülke arasındaki İş birliği
artırılacaktı. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecekti. T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi ile Azerbaycan Devlet Demiryolları arasında kurumsal İş birliği geliştirilecekti. Stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi amacıyla
Hazar ve Karadeniz havzalarında “multimodal” taşımacılığın yoğunlaştırılması konuları ele alınacaktı. Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçakların bakım ve onarım işlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi imkânları
araştırılacaktı.54
Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik ilişkileri kuvvetlendiren
“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” da Ankara’da
9 Şubat 1994 tarihinde imzalanmıştır. Taraflar bu anlaşma ile yatırımcıların diğer tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla ilişkili ekonomik
İş birliğini, istikrarı, sermaye akışını ve teknoloji paylaşımını teşvik etmeyi amaçlamışlardı.55 Bu anlaşma ile paralellik arz eden “Yatırımların
Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşma”da ise yatırımlar için
istikrarlı bir ortamın yaratılması, ekonomik kaynakların etkin kullanımı
ve yaşam standartlarının geliştirilmesi amacıyla sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin önlemlerin yanı sıra işçi haklarını zayıflatmadan yatırımların teşviki ve karşılıklı korunması ile ilgili maddeler yer almıştır. Buna
göre her bir taraf, ülkesinde, diğer taraf yatırımcılarının yatırımlarını
mümkün olduğunca teşvik edecek, bu yatırımlar her zaman adil ve eşit
muamele ile tam koruma ve güvenlik de dâhil olmak üzere uluslararası
54 RG, 20 Ocak 2012, S.28179, Karar Sayısı: 2011/2668.
55 RG,  26 Mayıs 1997, S.23000, Karar Sayısı: 97/9296.
RG, 17 Ocak 2013, S.28531, Kanun No: 6376.
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hukukun asgari muamele standartlarına uygun bir muameleye tabi tutulacaktı.56
Kültür ve Sanat Alanında İş Birliği
Kültür ve sanat, halkların birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve
aralarındaki bağları sağlamlaştırmaları hususunda hiç şüphe yok ki büyük önem arz etmektedir. Bu konuda işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye ile Azerbaycan’ın içinde bulunduğu çalışmalar günümüz itibariyle
belirli bir olgunluğa erişmiş durumdadır.
İstanbul’da 6 Mart 1993 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk,
Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya ve Ukrayna
arasında imzalanan “Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İş Birliğine İlişkin Karadeniz Sözleşmesi” kültür ve sanat alanında iş
birliğine yönelik önemli bir adım olmuştur. Anlaşma ile binlerce yıllık
zengin gelenekleri, kültürel mirası ve faaliyetleri ile Karadeniz ve çevresindeki kültürler arasında temas ve etkileşimin artırılması hedeflenmiştir. Gelecek kuşaklar arasında yakın ve geniş bir İş birliğini teşvik etme
ve karşılıklı saygı, anlayış ve hoşgörüyü geliştirme gibi temel değerler
üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Sözleşme esaslarına göre, taraflar Karadeniz ülkeleri arasında kültür, eğitim, bilim ve enformasyon alanlarında bölgesel İş birliğini teşvik edecek ve geliştireceklerdi. Birbirleri hakkında daha kapsamlı bilgi ve objektif fikir sahibi olmak amacıyla, taraf
ülkelerin edebiyatlarının ve güzel sanatlarının geniş halk kitlelerine tanıtılması, ortak arkeoloji, etnoloji, tarih, sanat tarihi, kültürel varlıkların
korunması, müzecilik, kütüphanecilik ve arşivcilik alanlarında İş birliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi gibi esaslar belirlenmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda karşılıklı ziyaretler, güzel sanatlar ve tarihî
miras sergileri, yarışma ve festivaller düzenlenmesi, şehir ve bölgeleri arasında kültür, eğitim, bilim ve enformasyon alanlarında doğrudan
temasların desteklenmesi hususlarında kararlar alınmıştır. Sinemacılık
alanında İş birliğinin geliştirilmesi ve bu bağlamda ortak film yapımı,
uluslararası ve ulusal film festivallerine katılmalarının desteklenmesi de
alınan kararlar arasındadır. Uzmanların arşiv, kütüphane ve müzeler56
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den yararlanmalarının kolaylaştırılması, gençler için kültürel değişim
programların geliştirilmesi, medya ve yayıncılık çalışmaları hususunda
İş birliği, sözleşmenin kapsadığı alanlarda seminer, konferans ve sempozyum gibi faaliyetlere katımlın teşvik edilmesi anlaşma maddeleri
arasında yer almıştır.57
Kültür ve güzel sanatlar alanında ilişkileri ve İş birliğini artırmak
üzere imzalanan 1994-1996 yıllarını kapsayan “Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İş Birliğine İlişkin Protokol”,58 2004’te yürürlüğe giren ve
iki ülke Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında kültürel alandaki İş
birliği ilişkilerinin alanını genişleten “Kültürel İş Birliği Protokolü”ne
öncülük etmiştir. Bu protokolde yılda bir kez Türkiye’de ve Azerbaycan’da söz konusu ülkelere yönelik “Kültür Günleri” düzenlenmesi gibi
sonraki yıllarda devam eden faaliyetlere yer verilmiştir. Ayrıca her iki
ülkede uluslararası alanda yapılacak müzik, şarkı, dans ve halk oyunları, opera, bale ve tiyatro festivallerine ve yarışmalarına sanatçı ve sanat
gruplarının katılmaları ve karşılıklı “Sanat Günleri” düzenlenmesi teşvik edilmiştir. Sanat alanında bilgi ve deneyim paylaşımı ve her iki ülke
bestecilerinin eserlerine, senfoni ve oda orkestralarının programlarında
yer verilmesi, tiyatro ve edebiyat eserlerinin kendi dillerine çevrilmesi
ve kendi ülkelerinde yayınlanması ve sahnelenmesini desteklenecekti. Kültürel konulara ilişkin uluslararası bilimsel toplantılara karşılıklı
olarak bilim adamı ve uzman katılımının sağlanması, arkeoloji, sanat
tarihi, müzecilik ve tarihî eserlerin onarımı, bakımı ve korunması alanlarında uzman, bilimsel yayın, bilgi ve tecrübe değişimi gerçekleştirilecekti. Halk kültürü, plastik sanatlar ve el sanatları sergilerinin değişimi,
ilgili ülkelerde düzenlenen uluslararası film festivallerine katılım teşvik
edilecekti. Bunun yanı sıra taraf ülkelerdeki yerel yönetimler, mesleki
birlikler, vakıflar, dernekler arasında kültürel alanda doğrudan İş birliği yapılması yararlı bulunmuştu. Taraflar, uluslararası bir teşkilat olan
“Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi” (TÜRKSOY)’ni desteklemek
hususunda da İş birliği yapmayı taahhüt etmişlerdi.59

57
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Eğitim ve Bilim Alanında İş Birliği
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dil, tarih, kültür ve gelenek yakınlığının farklı alanlarda ve çok yönlü İş birliği geliştirilmesi konusunda
sağlam bir zemin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda
Bakü’de 3 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan “Eğitim, Öğretim, Uzmanlık
Hizmetleri, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması” iki ülke arasındaki
mevcut İş birliği ve dostluk ilişkilerini çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi
amaçlamıştır. Buna göre İş birliği alanları eğitim, öğretim, uzmanlık ve
danışmanlık hizmetleri ile öğrenci, eğitici, öğretmen, yönetmen, mühendis ve bilim insanları arasında karşılıklı ziyaretlerin ve değişimlerin gerçekleştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının tesis edilmesi, seminerler,
toplantılar ve konferanslar düzenlenmesi olarak belirlenmiştir.60
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazırlığı Arasında “Eğitim ve Bilim Alanlarında İş Birliği Protokolü” ise eğitim ve bilim konularında İş birliği yapmak amacıyla 1 Mart 1997 tarihinde imzalanmıştır. Buna göre öğrencilere burs
tahsisi, özellikle Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı öğrencilerin ilk, orta ve
yüksek eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, Azerbaycan ilkokullarında
okutulan alfabe ve diğer bazı ders kitaplarının Türkiye tarafından bastırılması gibi çalışmalar üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Ayrıca kurulan
“ortak komisyon” tarafından ortak tarih ve edebiyatın öğrenilmesi teşvik edilmekteydi. Yine anlaşma doğrultusunda taraflar, eğitim ve bilim
konularında ülkelerinde düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre,
konferans, seminer çalışmaları hakkında bilgi ve yayın alışverişini, araştırma veya inceleme ziyaretlerini teşvik edeceklerdi.61
Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki spor ilişkilerini düzenlemek ve
bu alanda İş birliği yapmak ve karşılıklı faaliyetleri geliştirmek amacıyla
Ankara’da 9 Şubat 1994 tarihinde bir protokol akdedilmiş ve bu protokole ek olarak 5 Mayıs 1997 tarihinde “Spor Alanında İş Birliğine İlişkin
Protokol” imzalanmıştır.
60 RG, 16 Ağustos 1997, S.23087, Karar Sayısı: 97/9726.
61 RG, 14 Haziran 1997, S.23019, Kanun No: 4270; RG, 12 Ağustos 1997, S.23078, Karar Sayısı: 97/9734;
RG, 4 Temmuz 1997, S.23039, Karar No: 97/9545.
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Taraflar, sporun çok yönlü alanlarında İş birliğini destekleyecekler ve
geliştirecekler, kitle sporları, beden eğitimi ve sağlık, çocuk ve gençlerin
beden eğitiminin geliştirilmesi konularında deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşacaklardı. Antrenörlerin, uzmanların, bilim adamlarının, diğer
uzmanlarının ve yöneticilerin yetiştirilmesi ve değişimi desteklenecekti.
Spor toplulukları arasında bilimsel, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yardım edilecekti. Taraflar, spor alanında her iki ülkede düzenlenecek bilimsel araştırma seminerlerine, antrenör kurs ve seminerlerine karşılıklı katılımı destekleyeceklerdi. Ayrıca gerekli spor malzemelerinin üretilmesi, spor etkinliklerinin projelendirilmesi, inşası, yeniden kurulması,
kullanımına ve tamiratına karşılıklı olarak yardım edilecekti. Taraflar,
uluslararası spor ve olimpiyat etkinliklerinde birbirlerine destek olacaklardı. Spor gezileri için yarışmaların, festivallerin, bayramların ortaklaşa
düzenlenmesi de anlaşma maddeleri arasında yer almıştı. Söz konusu
protokollerde gençlere özel önem verildiği görülmektedir. Buna göre, her
iki ülkenin gençleri arasında kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için
gençlik teşkilatları arasında İş birliği ve gençlik projeleri teşvik edilecek,
her iki ülkede düzenlenecek gençlik festivali, gençlik kampı gibi faaliyetlere gençlik gruplarının katılımı sağlanacak, gençliğe yönelik bilimsel ve
teknik seminer, konferans ve toplantı düzenlenmesi desteklenecekti.62
Bakü’de imzalanan ve bu iki protokolün geçerlilik süresini uzatarak
kapsamını genişleten 6 Kasım 2007 tarihli “Gençlik ve Spor Alanında İş
Birliği Anlaşması” ise gençlik ve spor alanında İş birliğinin, genç nesiller
arasında kardeşlik ilişkilerinin ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine
hizmet etmiştir. Buna göre, taraflar iki ülke gençleri arasında ilişkilerin,
devlet kurumları ve gençlik kuruluşları vasıtasıyla güçlendirilmesi ve
geliştirilmesi için her türlü yardımı yapacaklardı.  Taraflar, spor kuruluşları arasındaki İş birliğini ve ülkelerinde düzenlenen spor faaliyetlerine katılımları destekleyecekler, gençlerin tatil organizasyonlarını ve yaz
tatillerinde öğrenci gruplarının mübadelesini kolaylaştıracaklardı.  Anlaşma kapsamında yarışma, festival, konferans, sempozyum, seminer,
yarışma, sergi, toplantı, forum ve diğer gençlik ve spor etkinliklerine
katılım desteklenecekti.63
62 RG, 20 Mart 2008, S.26822, Karar Sayısı: 2008/13354.
63 RG, 26 Ekim 2014, S.29157, Karar Sayısı: 2014/6867.
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Basın ve Enformasyon Alanında İş Birliği
İzmir’de 25 Ekim 2001 tarihinde imzalanan “Basın ve Enformasyon
Alanında İş Birliği Anlaşması” ile iki ülke arasındaki dostluk bağlarını
kuvvetlendirmek, derinleştirmek ve bilginin serbest mübadelesini sağlamak üzere İş birliği yapılmasına karar verilmiştir.
Anlaşmaya göre, taraflar kamu iletişim kurumları, T.C. Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü ile Azerbaycan Devlet Telgraf Ajansı
(AzerTAc) arasında istişare ve İş birliğini destekleyeceklerdi. Taraflar
karşılıklı olarak mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarını daha yakından tanımak amacıyla gazetecilik faaliyetleriyle ile ilgili
görüş alışverişini ve her yıl medya dünyasından temsilcilerin karşılıklı
ziyaretlerini teşvik edeceklerdi. İki ülke basın mensuplarının bir araya
gelmesini sağlayacak ortak seminer ve forum gibi etkinlikler düzenlenecekti. Genç basın mensupları ile teknik elemanlara karşılıklı staj ve
eğitim imkânları sağlanması yönünde çaba sarf edilecekti. Taraflar ülkelerinde çalışma hayatlarını sürdüren diğer ülkenin basın mensuplarına
gerekli kolaylığı sağlayacaklardı.64
Sağlık ve Çevre Alanında İş Birliği
Türkiye ve Azerbaycan arasında sağlık hizmeti ve sağlık bilimleri
alanlarında İş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 1992-1995 dönemi için
“Tıp ve Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması” Bakü’de 24 Nisan 1992
tarihinde, 1994-1996 dönemi için de 9 Şubat 1994 tarihinde ise Ankara’da bir protokol imzalanmıştır. Akit taraflar, her iki ülkede kongre,
konferans ve sempozyum etkinliklerini birlikte düzenleyecekler ve ayrıca ülkelerinde yapılacak benzer faaliyetlerden birbirlerini haberdar
edeceklerdi. Her yıl bir ülkede Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin katılımı ile “Sağlık Kongresi” düzenlenmesi, her iki ülke
sağlık kuruluşlarında çalışan bilim adamları ve uzman hekimlerin sağlık alanlarında inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetleri desteklenmesi,
karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi ve tıp öğrencisi, ihtisas yapacak hekim
ve uzman hekim teatisi kararlaştırılmıştı.65
64
65
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26 Nisan 2016 da Bakü’de imzalanan “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”da da benzer hükümler yer almış, ayrıca
bu anlaşmada “sağlığın geliştirilmesi ile iki ülke arasında sağlık turizmi
imkânlarının tanıtılması ve tecrübelerin paylaşımı” İş birliği alanlarından birini teşkil etmiştir.66
İki ülke arasında turizm faaliyetlerine doğrudan etki eden bir unsur olarak “çevre anlaşmaları” da dikkat çekmektedir. İkili ve çok taraflı ilişkilerin yakınlığı, iklim ve doğa koşullarının benzerliği, sağlık ve
çevreye verilen önem ve bunların sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi iki
ülke arasında gelişen bu yöndeki anlaşmaları teşvik etmiştir. Bakü’de
4 Mart 1993 ve 9 Temmuz 2004 tarihlerinde imzalanan “Çevre Koruma
Alanında İş Birliği Anlaşması” ile yenilenemeyen doğal kaynakların,
çevrenin ve hava kirliliği ile mücadele dahil olmak üzere atmosferin;
tarım, sanayi ve kentsel altyapı hizmetleri sonucu kirlenen su kaynaklarının; biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere nesli tehlikede olan “flora”
ve “fauna” türlerinin ve “ekolojik” açıdan hassas yörelerin korunması
konusunda mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca enerji üretiminden kaynaklanan çevre sorunlarının önlenmesi, sürekli ve dengeli kalkınma anlayışına uygun olarak turizm, sanayi, tarım, ulaştırma ve enerji başta olmak
üzere sektörler arası ilişkilerde, kalkınma faaliyetleri ile çevre politikalarının entegrasyonu ve mali açıdan desteklenmesi, çevre politikalarının
ve kurumlarının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yasal düzenlemeler
için İş birliği esas kabul edilmiştir. Karadeniz ve Hazar Denizi’nin korunması çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyim alışverişi ve İş birliği, bu
alanda tarafların uzman ve yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının
katılacakları ortak sempozyum, konferans, seminer gibi toplantıların
gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır.67
SONUÇ
Günümüz itibariyle uluslararası ilişkilerin önemli güç odaklarından
biri hâline gelen turizm birçok kurum, kuruluş, sektör, bilim ve sanat
dalı ile ilgisi nedeniyle çok yönlü bir faaliyet alanına sahiptir. Bu bağ66
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lamda turizm birçok alana yayılan ve etki eden yönleriyle Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki tarihî, kültürel, siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin şekillenmesinde ve gelişmesinde rol oynayan önemli bir mecra
olmuştur. Bu doğrultuda iki ülke arasında doğrudan turizme odaklı anlaşmalar olduğu gibi dolaylı yönden turizm faaliyetlerini destekleyen ve
yönlendiren birçok uluslararası mutabakat metni de imzalanmıştır. Bu
mutabakat metinleri çok yönlü ve iki ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı
güven ve saygı esasına dayalı olarak üst düzeye taşıyan uluslararası bir
yasal zemin oluşturmuştur. Turizme yönelik unsurları da ihtiva eden bu
mutabakat metinlerinin birbirini tamamlayıcı ve destekleyici mahiyette
oldukları görülmektedir.
Söz konusu mutabakat metinleri ile turizmden de istifade edilerek
tarihî ve kültürel bağları, stratejik iş birliğini ticari ve ekonomik alanları kapsayacak şekilde güçlendirmek temel esas olarak ortaya çıkmıştır.
Bu ilişkilerin ortak çıkarlar ve karşılıklı faydaya dayalı, uzun vadeli ve
istikrarlı bir temel üzerinde kurulması ve geliştirilmesi düşünülmüştür.
İki ülkenin ekonomik potansiyellerinin geniş bir biçimde değerlendirilmesi ve iki ülke halkının refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda turizme esaslı ve önemli bir rol biçilerek; ticaret, sanayi,
ulaştırma, tarım, enerji, madencilik, haberleşme, maliye, bankacılık, müteahhitlik hizmetleri gibi iktisadi alanlar ile istihdam, sosyal güvenlik ve
sağlık alanları başta olmak üzere birçok alanda iş birliği tesis edilmiştir.
Vize ve gümrük uygulamalarında sağlanan kolaylık ve şeffaflıklar
ile iki ülke arasındaki ulaştırma ağının kuvvetlendirilmesi Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki turistik hareketliliğin artmasında önemli bir rol
oynamıştır. Bunun yanı sıra iki ülke arasında kültürel ve turistik ilişkileri güçlendirmek üzere fuar, sergi, reklam, tanıtma, ağırlama, gezi, ziyaret, toplantı gibi sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için kolaylaştırıcı,
hızlandırıcı, teşvik edici ve geliştirici bir yasal zemin oluşturulmuştur.
Hiç şüphe yok ki hızla değişen dünya konjonktürü, uluslararası ilişkiler ve turizmin gittikçe artan önemi bu mutabakat metinlerinin zamanla çağdaş ihtiyaçların karşılanması hususunda yetersiz duruma düşmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bütün bu mutabakat metinlerinin
güncel ihtiyaçlar ve çağdaş gelişmeler ışığında güncellenmesi önem arz
etmektedir. Ayrıca söz konusu mutabakat metinlerinin uygulama saf210
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halarında yoğun bir mesai sarf edilmesi ve amaçlanan hedeflere hangi
ölçülerde ulaşıldığının iyi hesap edilmesinde fayda görülmektedir. Bu
suretle ikili ilişkilere daha sağlıklı bir şekilde yön vermek ve kaydedilen
mesafeyi objektif bir şekilde değerlendirmek mümkün olabilecektir. Bu
aşamada şunu açıkça ifade etmek mümkündür ki iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini dünya güç dengeleri içinde daha anlamlı ve işlevsel kılmak ve bu ilişkilere süreklilik kazandırmak Türkiye ile Azerbaycan’ın
bugünü için olduğu gibi istikbali için de hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.
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Öz: 1980’li yıllarda küreselleşme ve global entegrasyon sürecinin
hızlanması ile birlikte, teorik ve ampirik literatürde, ihracat performansının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi kapsamlı şekilde ele alınmış,
Türkiye de dahil olmak üzere özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret politikalarında önemli değişimler gözlemlenmiştir. İthal ikameci
politikaların yerini ihracata dayalı büyüme stratejilerinin alması, iktisat
yazınında da ihracat performansını etkileyen temel faktörlerin ne olduğu konusunu sıkça tartışılan konulardan birisi haline getirmiştir. Bu
bağlamda, geleneksel dış ticaret teorilerinin ortaya çıkışıyla birlikte, dış
ticarette uzmanlaşma ve ihracatta ürün yoğunluğunun ihracat performansını ve ekonomik büyümeyi uyaracağı yönünde literatürde genel
bir kanaat oluşmasına rağmen, son dönem dış ticaret teorileri ise ihracat
çeşitliliğinin, sektörel dış şokların etkilerini ve dolayısıyla makroekonomik dalgalanmaları azaltarak ihracat performansını ve uzun dönemli
ekonomik büyümeyi desteklediğini ortaya koymaktadır. Bu tartışmalar ışığında, bu çalışmada, Türkiye’de 1995 – 2018 dönemi için ihracatta
ürün çeşitliliğinin ihracat performansı üzerindeki etkisi ampirik olarak
araştırılmış; ihracat çeşitliliği, enflasyon, ticari dışa açıklık ve ihracat
arasındaki dinamik ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testlerine başvurulmuştur.
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Elde edilen ampirik bulgular, incelenen dönem itibarıyla, bahsi gecen
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmekte ve ihracat çeşitliliğindeki artışların, ihracat hacminin artmasına katkı
sağladığını göstermektedir. Granger nedensellik testi sonuçları ise, enflasyondan ihracat performansına doğru tek yönlü bir nedenselliği ve ihracat performansı ve ticari dışa açıklık arasında ise iki yönlü bir nedenselliği işaret etmektedir.
GİRİŞ
Teorik ve ampirik literatürde, ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel etkileri kapsamlı şekilde ele alınmıştır. İhracat hacminin
artışı, sermaye ve ara mal ithalatının finansmanına katkıda bulunarak
sermaye teşekkülüne imkan sağlamak suretiyle özellikle sermaye yetersizliği olan ekonomilerin büyümesinde önemli bir rol oynadığı gibi, istihdam olanaklarını ve yarattığı çarpan etkisiyle gelir düzeyini artırarak
ihracatçı ülkelerde refah düzeyine önemli ölçüde etki etmektedir. İhracat aynı zamanda, yerel firmaların küresel rekabet ortamına girmelerini
sağlayarak bu işletmeleri uluslararası pazarlarda rekabet gücü elde etmek amacıyla daha kaliteli ve az maliyetli mamulleri üretmeye ve yeni
ürünler geliştirmeye teşvik etmekte; kaynakların daha etkin dağılımını
ve pozitif ölçek ekonomilerinin ortaya çıkmasını sağlamakta; bilgi ve
yeni üretim tekniklerinin yerel işletmelere transferine olanak sağlayarak
verimlilik artışı ve sürdürülebilir iktisadi büyümeye katkı sağlamaktadır (Awokuse, 2005).
İhracatın özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarında oynadığı, yukarıda bahsi geçen önemli rolün ötesinde, literatürde üzerinde
çokça durulan bir diğer konu ise, ihracat çeşitliliği veya ihracatta uzmanlaşmanın ihracat hacmi ve dolayısıyla iktisadi büyüme üzerindeki
potansiyel sonuçlarıdır. Geleneksel dış ticaret teorileri, mukayeseli üstünlüğe dayalı dış ticarette uzmanlaşmanın iktisadi büyümeyi önemli
ölçüde uyaracağı savını ortaya koyarken, son donemde ortaya çıkan
yeni dış ticaret teorileri ve yapılan ampirik çalışmalar ise ihracat çeşitliliğinin sektörel dış şokların etkisini azaltarak makroekonomik dalgalanmaları azalttığını ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi desteklediğini
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ortaya koymaktadır (Herzer ve Nowak-Lehnmann, 2006; Haddad vd.
2013; Sannassee vd. 2014; Giri vd. 2019).
İhracat çeşitliliği, ihracat piyasalarının çeşitlendirilmesi ya da ihracatta ürün çeşitliliği olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Piyasa
çeşitlendirmesi, mevcut ihracat ürünlerinin yeni pazarlara yönlendirilmesini ifade ederken, ürün çeşitliliği mevcut pazarlara ihraç edilen mal
ve hizmetler sepetinin genişletilmesini amaçlamaktadır. Bu iki çeşitlendirme stratejisi, birlikte ortaya çıkabileceği gibi tekil stratejiler olarak da
uygulanabilir. İhracatın çeşitlendirilmesindeki temel amaç, yukarıda da
ifade edildiği üzere, temel olarak ihracat gelirlerindeki istikrarı sağlamak, olası piyasa ve fiyat dalgalanmalarına karşı bir sigorta mekanizması oluşturmaktır (Dawe, 1996; Bleaney ve Greenaway, 2001). Ayrıca,
ihracata konu olan ürün yelpazesinin geniş olması, ihracat artışıyla birlikte ortaya çıkabilecek verimlilik kazanımlarından daha geniş ölçüde
yararlanmayı mümkün hale getirebilir (Al-Marhubi, 2000; Feenstra ve
Kee, 2008). Funke ve Ruhwedel (2001)’e göre ihracat çeşitliliğinin azlığı,
genellikle ihracat miktarının azalmasına yol açmaktadır (Agosin, 2007).
Ampirik literatürde ihracat çeşitliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki
simetrik ve asimetrik etkisini inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen
(bkz. Krugman, 1979; Grossman ve Helpman, 1991; Al-Marhubi, 2000;
Imbs ve Wacziarg, 2003; Feenstra ve Kee, 2004; Agosin, 2007; Aditya ve
Roy, 2007; Hesse, 2008; Arip vd. 2010; Değer, 2010; Çeviker ve Taş, 2011;
Cadot vd. 2011; Ferreira ve Harrison, 2012; Haddad vd. 2013; Hamed vd.
2014; Acaravcı ve Kargı, 2015), ihracat çeşitliliğinin, ihracat hacmi üzerindeki etkisini araştıran çalışma sayısı çok sınırlıdır (Vakataki‘Ofa vd.
2016; Campi vd. 2017; Rosal, 2019). Literatürdeki bu boşluğu doldurmak
adına, bu çalışmamızda, Türkiye’de ihracatta ürün çeşitlendirmesinin
ihracat hacmi üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmış; ihracat çeşitliliği, enflasyon, ticari dışa açıklık ve ihracat hacmi arasındaki dinamik
ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Veriler ve Ampirik Metodoloji
Çalışmanın amacı doğrultusunda 1995 – 2018 dönemini kapsayan
ve ihracat (2010 fiyatlarıyla, US$), Herfindahl-Hirschmann endeksi olarak da ifade edilen ihracatta ürün yoğunluğu endeksi, tüketici fiyatları
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endeksi (TUFE) (2010=100), ticari dışa açıklık ((ihracat + ithalat)/GSYIH) serilerine ait yıllık gözlemler kullanılmış ve bütün seriler logaritmik formda modele dahil edilmiştir. Reel ihracat (exp), TÜFE (cpi) ve
ticari dışa açıklık (open) değişkenlerine ilişkin veriler Dünya Bankasının
“World Development Indicators” (WDI) veri tabanından elde edilmiş,
ihracatta ürün yoğunluğu endeksi (hhi) ise Birlesmis Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı (UNCTAD) veri tabanından alınmıştır. İhraç edilen malların (hizmetler dahil edilmemiştir) yoğunluk derecesini ölçen
ihracatta ürün yoğunluğu endeksi, aşağıda matematiksel olarak ifade
edildiği şekilde, bir ülkenin ihracatının az veya çok sayıda ürüne dayalı olup olmadığının bir göstergesi olmakla birlikte, bir ülkedeki ihracat
çeşitliliğinin ve üretim yapısının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 0 ile 1 arasında değerler alabilen endeksin 1’e daha yakın bir değer
alması, bir ülkenin ihracatının az sayıda üründe yoğunlaşmış olduğunu
gösterirken, 0’a yakın bir değer alması, ülke ihracatının ürün grupları
arasında daha homojen bir şekilde dağıldığını işaret etmektedir. Herfindahl-Hirschmann endeksi spesifik olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Burada,

ürün sayısını;

i ürünü ihracat değerini;
göstermektedir.

(=

ülkesinin veya ülke grubunun toplam
) ise ülkesinin toplam ihracatını

Çalışma kapsamında bahsi geçen değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiler, 2 nolu denklemde gösterildiği şekilde formülize edilebilir:
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Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin tespiti için iki aşamadan oluşan, otoregresif dağıtılmış gecikme (ARDL) sınır testi yaklaşımına dayanan eşbütünleşme testi kullanılmıştır.

Denklemde,
sabit terimi,
ise hata terimini ifade etmektedir.
uzun dönem parametreleri iken,
ise kısa dönem parametreleridir. İlk aşamada, yukarıda verilen 3 nolu denklemdeki gecikmeli
düzey ilişkilerinin anlamlılığı, F veya Wald istatistikleri hesaplanarak
belirlenmektedir. Testlerin hipotezleri sırasıyla, H0: = =
= =0
- H1: = = = ≠0 şeklindedir. Ancak sınır testinin kritik değerleri F
istatistiğinin standart asimptotik dağılımına uymamaktadır. Bu nedenle, Pesaran vd. (2001) tarafından, bütün değişkenlerin I(0) ve I(1) olması
aşırı durumlarına göre iki asimptotik kritik değer tablosu oluşturulmuştur. Kritik sınır değerleri, bu iki asimptotik kritik değer tarafından belirlenmektedir. Eğer F istatistiği üst sınır kritik değerin üzerindeyse H0 reddedilir ve değişkenler arasında eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşılır.
Ancak, Narayan ve Narayan (2005)’e göre, gözlem sayısının az olduğu
durumlarda, Pesaran vd. (2001) tarafından hesaplanan kritik değerlerin
yanıltıcı olabilmektedir. Çalışmamızda, örneklem büyüklüğünün az olması sebebiyle, eşbütünleşme ilişkisinin varlığının tespitinde Narayan
(2005) tarafından elde edilen kritik değerler kullanılmıştır.
İkinci aşamada ise, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin
varlığı tespit edildikten sonra, 3 nolu denklem, Akaike Bilgi Kriteri
(AIC) veya Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılarak tahmin edilir. Kısa
dönem katsayıları ve hata düzeltme terimi (error correction term - ECT)
ise aşağıda verilen 4 nolu denklemdeki hata düzeltme modeli (ECM)
kullanılarak tahmin edilebilir.
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Denklemde, düzeltme hızı parametresidir ve kısa dönemde
ortaya çıkan bir şokun etkisinin uzun dönemde ne kadarının ortadan
terimi ise uzun dönem ilişkisinin
kalkacağını göstermektedir.
elde edildiği eşbütünleşme modelinin kalıntılarının bir gecikmeli değeri
olarak ifade edilir.
Granger Nedensellik Testi
Bahsi geçen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığını tespit amacıyla eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Ancak eşbütünleşme analizi, değişkenler arasındaki nedensellikle ilgili herhangi bir
bilgi üretmez. Bu nedenle, değişkenler arasındaki nedenselliğin varlığı
ve yönünü ortaya koymak adına, Vektör hata düzeltme modeli (VECM)
kapsamındaki Granger nedensellik testi kullanılacaktır. VECM çerçevesinde Granger nedensellik testi 5-8 nolu denklemlerde yer aldığı şekilde
formülize edilmiştir.
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1. Ampirik Sonuçlar
Değişkenler arasındaki ilişkilerin tahlili için öncelikle serilerin durağanlığı Phillips-Perron (PP) ve Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim
kök testleri kullanılarak araştırılmış, sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Elde edilen sonuçlar genel olarak, lncpi değişkeninin düzeyde durağan
olduğunu, diğer serilerin ise birinci farkları alındığında durağan olduğunu işaret etmektedir.
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Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testleri
ADF

PP

Değişken

Sabitli

Sabitli/
Trendli

Sabitli

Sabitli/
Trendli

lnexp

-1.771(0)

-1.509(3)

-2.128(4)

-4.471(3)**

Δlnexp

-5.108(0)***

-5.035(0)**

-7.399(15)***

-9.421(16)***

lnhhi

0.798(8)

-2.180(8)

-1.878(2)

-3.578(2)*

Δlnhhi

-3.078(8)*

-3.486(8)*

-11.432(21)***

-13.792(21)***

lncpi

-12.760(0)***

-6.523(0)***

-9.195(2)***

-4.921(2)***

Δlncpi

-

-

-

-

lnopen

-2.370(0)

-3.900(7)**

-2.231(3)

-2.236(11)

Δlnopen

-4.512(0)***

-4.524(0)***

-5.727(15)***

-8.668(21)***

Not: Parantez içerisindeki değerler, PP testi için uygun band genişliklerini, ADF testi için ise gecikme uzunluklarını ifade etmektedir. PP
testinde uygun band genişliğinin belirlenmesinde Newey-West Bandwidth kriteri, ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde
ise Schwarz Bilgi kriteri, kullanılmıştır. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10
anlamlılık seviyelerinde birim kökün yokluğunu göstermektedir.
Sınır testine ait sonuçlar ise Tablo 2’de verilmiştir. F testi 1% anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını işaret etmektedir.
Değişkenler arasında tespit edilen eşbütünleşme ayrıca, tahmin edilen
ilişkilerin sahte olmadığını ortaya koymaktadır.
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Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları
Model

Optimal Gecikme Uzunluğu

F-istatistiği

F(lnexp / lnhhi, lncpi, lnopen)

(1, 2, 2, 3)

15.089***

Anlamlılık Düzeyi

Kritik Değerler
Alt sınır

Üst sınır

1%

5.333

7.063

5%

3.71

5.018

10%

3.008

4.15

Not: Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriteri (Akaike Information Criterion – AIC) kullanılmıştır. ***, %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin
varlığını göstermektedir.

Aşağıdaki tablolarda ise ARDL eşbütünleşme testinin hata düzeltme modeli sonuçları ve ARDL modelinden elde edilen uzun dönem
katsayılarına yer verilmiştir. Tablo 3 hata düzeltme modeli sonuçlarını,
Tablo 4 ise ARDL modelinde yer alan değişkenlere ilişkin uzun dönem
katsayılarını vermektedir.
Tablo 3. Hata Düzeltme Modeli
Bağımlı Değişken: Δlnexp
Değişken

Katsayı

Standart sapma

t-stat

Δlnhhi

0.061

0.043

1.401

Δlnhhit-1

0.403***

0.069

5.84

Δlncpi

1.944***

0.265

7.329

Δlncpit-1

-1.193***

0.184

-6.501

Δlnopen

0.452***

0.068

6.648

Δlnopent-1

-1.405***

0.191

-7.34

Δlnopent-2

-0.944***

0.097

-9.745

ECM(t-1)

-1.127***

0.126

-8.971

Sabit terim

17.001***

1.889

9.001

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir. Model aynı zamanda trend değişkeni eklenerek de tahmin edilmiş, ancak sonuçlarda kayda değer herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir.
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Tablo 3’te verilen hata düzeltme katsayısı –1.13 olarak elde edilmiştir. Buna göre, reel ihracat hacmi uzun dönem dengesinden sapma
gösterirse, bu sapmanın yaklaşık %113’ü ilk yıl içerisinde ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifadeyle, ihracat denkleminde ortaya çıkan bir şokun
etkisinin ortadan kalkması yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Tablo 4’te yer alan
sonuçlara göre ise ihracat hacminin ihracatta ürün çeşitliliğine uzun dönemdeki esnekliği -0.32 olarak elde edilmiştir. Başka bir ifadeyle, ihracat
yoğunluğundaki %1’lik bir azalma, ihracat hacmini %0.32 oranında artırmaktadır. Sonuç olarak, ihracat yoğunluğu endeksinin tanımı itibarıyla, ihracatta ürün çeşitliliği artışlarının ihracat performansını artırdığı ifade edilebilir. Ayrıca elde edilen bulgular, enflasyon ve ticari dışa
açıklığın incelenen dönem itibarıyla, Türkiye’nin ihracat performansını
olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.
Tablo 4. Uzun Dönem Analizi
Bağımlı Değişken: lnexp
Değişken

Katsayı

Standart Sapma

t-stat

lnhhi

-0.318***

0.077

-4.122

lncpi

0.294***

0.03

9.649

lnopen

2.229***

0.189

11.79

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir.
ARDL modelinin uygunluğu ve stabilitesinin tespiti için normallik,
otokorelasyon, değişen varyans ve stabilite testleri de uygulanmış ve
Tablo 5’te bu testlere ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Buna göre modelde, otokorelasyon, ihmal edilen değişken ve değişen varyans sorununun olmadığı ve modelin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür.
Ayrıca, tahmin edilen modelde kullanılan değişkenlerin uzun dönem
katsayılarının kararlılığını araştırmak amacıyla kullanılan CUSUM ve
CUSUMSQ testlerinin sonuçlarına Şekil 1’de yer verilmiştir. Elde edilen
grafikler uzun dönem katsayılarının istikrarlı olduğunu göstermektedir.
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Tablo 5. Tanısal Testler
Tanısal Testler

İstatistikler

R

0.945

Adjusted R2

0.909

F İstatistiği

25.927(0.000)

BG Serial Corelation LM Test

1.083 (0.389)

BPG Heteroscedasticity Test

0.884(0.584)

JB Normality Test

0.905(0.636)

Ramsey RESET test

0.981(0.351)

2

Not: Olasılık değerleri parantez içerisinde verilmiştir.
Şekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ Testleri
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-7.5
-10.0
2010

2011

2012

2013

2014

CUSUM

2015

2016

2017

2018

5% Significance

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4
2010

2011

2012

2013

2014

CUSUM of Squares

2015

2016

2017

2018

5% Significance
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Çalışmamızda son olarak, bahsi geçen değişkenler arasındaki nedenselliklerin tespiti için Granger nedensellik testi uygulanmış ve sonuçlarına Tablo 6’da yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ticari dışa
açıklık ve ihracat performansı arasında iki yönlü, enflasyondan ihracata
doğru tek yönlü bir nedenselliği ortaya koymaktadır. Ayrıca, elde edilen bulgular, eşbütünleşme analizi sonuçlarından farklı olarak ihracatta
ürün çeşitliliği ve ihracat performansı arasında herhangi bir nedenselliğin olmadığını işaret etmektedir.
Tablo 6. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Sıfır Hipotezi

F-İstatistiği

Olasılık

lnhhi ≠> lnexp

1.394

0.498

lnexp ≠> lnhhi

1.522

0.467

lncpi ≠> lnexp

5.184

0.075

lnexp ≠> lncpi

1.494

0.474

lnopen ≠> lnexp

10.007

0.007

lnexp ≠> lnopen

17.349

0.000

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, 1995 – 2018 dönemi için, Türkiye’de ihracat performansı, ihracatta ürün çeşitliliği, enflasyon ve ticari dışa açıklık arasındaki dinamik ilişkiler ampirik olarak araştırılmıştır. Spesifik olarak, ihracatta ürün çeşitliliğinin ihracat hacmi üzerindeki etkisi tartışılmıştır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen Eşbütünleşme analizi sonuçları, bahsi geçen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ve ihracatta ürün çeşitliliği artışlarının, enflasyonun ve ticari dışa
açıklığının ihracat performansını artırdığını göstermektedir. Nedensellik analizi sonuçları ise, enflasyondan ihracat performansına doğru tek
yönlü bir nedenselliği, ihracatta ürün çeşitliliği ve ihracat hacmi arasında ise iki yönlü bir nedenselliğin varlığını işaret etmektedir.
Sonuç olarak, ihracatta ürün çeşitliliğini hedefleyen dış ticaret politikalarının, uzun dönemli ihracat performansını ve dış ticaret gelirlerini
artırma da önemli bir stratejik hamle olabileceği ifade edilebilir. Ancak
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ürün çeşitliliği ve ihracat performansı arasındaki muhtemel asimetrik
ilişki göz önünde bulundurularak, gelecekteki çalışmaların ampirik düzeyde bu başlığı incelemeleri doğru politikaların tespitinde önem arz
etmektedir.
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Öz: Ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde hükümetler ekonomiyi canlandırmak için belirli ürünlerde tüketimi artırmaya yönelik
vergi indirimleri uygulamaktadır. Hükümet 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında görülen EURO ve DOLAR’daki ani yükseliş karşısında
ekonomiyi canlandırma amaçlı, Konut, Motorlu Araç, Beyaz Eşya ve
Mobilyaya ilişkin tüketim harcamaları üzerinden alınan ÖTV ve KDV
oranlarında indirime gitmiştir. Bu çalışmada söz konusu ÖTV ve KDV
indirimlerine ilişkin tüketicilerin tutumları ve bu indirimlerin tüketici
harcamalarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçe merkezinde anket yapılmıştır. Toplam 555 geçerli anket
değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmada tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. Katılımcıların görüşleri demografik özelliklerine göre gruplar
arasında karşılaştırılmıştır. Bunun için t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Bazı ürünler ile demografik özellikler arasındaki ilişkiler ki-kare ile
analiz edilmiştir. Araştırmada ÖTV ve KDV indirimlerinin konut, araç,
mobilya satın almada ciddi bir etki göstermediği ortaya çıkmıştır. Bu
indirimlerin sadece klasik beyaz eşya haricindeki diğer beyaz eşya tür232
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lerini satın alma kararları üzerinde hızlandırıcı bir etki yaptığı ortaya
çıkmıştır. Tüm meslek grupları en çok beyaz eşya üzerinde satın alma
kararı vermekte, en çok 40 yaş altı gruplar tarafından bu kararlar alınmaktadır. Mobilyada ise evli olanlar en çok oturma gruplarına ilişkin
karar vermektedirler.
GİRİŞ
Tüketicinin satın alma kararı ve davranışı sosyal, kültürel, ekonomik, kişisel, psikolojik gibi birçok faktörden etkilenmektedir (Çağlar ve
Kılıç, 2005, s.75). Ancak bu araştırmanın konusu bu faktörleri tek tek incelemek değildir. Bunlara bağlı olarak tüketicilerin dünya görüşü ve yaşam tarzı, boş ve serbest zamanlarını, paralarını ve enerjilerini nasıl harcayacaklarını bile etkilemektedir. Yani bu etkenler tüketicinin satın alma
karar ve davranışlarına yön vermektedirler (Cravens, Hills, Woodruf,
1987). Tüketicinin satın alma kararı ve davranışları üzerinde etkili olan
hususlardan biri olan ekonomik kriz ve durgunluk dönemleridir. İlgili
literatürde çalışmalar mevcuttur. Ekonomik durgunluk döneminde enflasyonun da artması ile birlikte tüketicilerin alım gücü azalmakta, işsizlik artmakta, tüketicilerin yaşam kalitesi düşmektedir. Altunışık, Torlak
ve Özdemir (2003) finansal kriz ve/veya ekonomik durgunluk dönemi
gibi dışsal faktörlerin bir taraftan tüketicilerin karar almasını zorlaştırırken diğer taraftan da alışveriş alışkanlıklarını değiştirebildiğini ifade
etmişlerdir. Aryeetey (2009) tüketicilerin bu dönemlerde belirsizliklerin
ortadan kalkmasını beklediğini, hükümetlerin bu süreçte atacağı adımlara göre pozisyon alıp, tasarruflarını daha iyi değerlendirebilmek için
alternatif yatırım araçlarını incelediklerini belirtmiştir. Karafakıoğlu
(2006: s.47) yapılan bir araştırmada 2001-2003 yılları arasında yaşanan
ekonomik krizde müşteri satın alma alışkanlıklarında önemli değişikliklerin yaşandığını belirtmiştir. Yazarın belirttiği araştırmaya göre tüketiciler ucuz ve markasız ürünlere yönelirken, mobilya gibi alımları erteledikleri, bazı müşteri gruplarının ise güven duydukları tanınmış markaları daha fazla kullanmaya başladıkları belirtilmiştir. Görüldüğü üzere
ekonomik durgunluk dönemlerinde tüketicilerin lüks tüketim harcamalarını önemli ölçüde azalttıkları bunun yanında dayanıklı malların satın
alma kararlarını erteledikleri muhtemeldir.
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Esasen hükümetlerin finansal krizlerin önlenebilmesi ya da kısa sürede atlatılabilmesi için vergi politikalarında ayarlamalar yapmaları istenen ve beklenen bir durumdur. Örneğin harcamalar üzerinden alınan
vergilerdeki indirim uygulamaları en çok başvurulan maliye tedbirlerdendir (Tabar ve Tokatlıoğlu, 2018: 28). Türkiye’de geçmiş yıllarda bazı
sektörlerde bazı mallara uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) ile Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında indirimlerin yapıldığı bilinmektedir. 2018 yılının Mayıs ayında ortaya çıkan dövizdeki dalgalanmaların ardından TL’nin değer kaybı yaşaması ve faizlerin artması sonucu
ekonomik daralmanın meydana geldiği ve bu durumun devam ettiği
aşikârdır. Hükümetin ekonomideki bu daralmayı önlemek ve tüketicileri harcama yapmaya teşvik etmek için vergi politikalarında ayarlamalar
yaparak bazı mallarda KDV ve ÖTV oranlarında indirimler başlatmıştır.
Bu indirimler 31.10.2018 tarih ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan oranların önce 31.12.2018 daha sonra 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan oranlara göre”:
• “Ticari araçlarda KDV oranları yüzde 18’den yüzde 1’e,
• Mobilya sektöründe KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e,
• Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranları yüzde sıfıra,
• Konut sektöründe KDV oranı yüzde 18’den 8’e indirilmiştir.
• 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15

puanlık indirime gidilmiştir.
• Tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi kararlaştırılmıştır”.

Vergi indirimleri sayesinde ekonomik yararlar elde edecek şartların
oluştuğunu gören ve ussal hareket etmek isteyen tüketicilerin hem rutin
(mevcut) gereksinimlerini karşılamak hem de geleceğe ilişkin yatırım
(konut) amaçlı harcamalarda bulunmak istemeleri son derece doğaldır.
Bu indirimlerin tüketicilerin satın alma kararları üzerinde ne gibi etkilerde bulunduğuna ilişkin araştırma sonuçları hükümetlerin vergi indirimi
politikalarının başarılı olup-olmadığına ilişkin ciddi ipuçları verecektir.
Bu noktadan hareketle bu araştırmada 31.03.2019 tarihine kadar uzatılan
Konut, Motorlu Araç, Beyaz Eşya ve Mobilya üzerindeki ÖTV ve KDV
indirimlerinin tüketicilerin bu ürünlere ihtiyacı olsa da olmasa da satın
alma davranışlarını hangi yönde etkilediği betimlenmiştir. Tüketici sa234
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tın alma karar süreci “sorunun (ihtiyacın) fark edilmesi, ortaya çıkması” ile başlamaktadır (Okumuş, 2018: 186-187; Koç, 2017: 245; Yükselen,
2013: 136; Oluç, 2006, s. 738; Karafakıoğlu, 2006: 105). O bakımdan bu
araştırmada satın alma karar sürecinin ilk aşaması olan “ihtiyacın ortaya
çıkması” üzerinde de ÖTV ve KDV indirimlerinin etkili olup-olmadığı
sorgulanmıştır. Ayrıca bu araştırmada bu indirimlerin tüketicilerin satın
alma kararına etkilerine ilişkin tüketicilerin genel tutumları da betimlenmiştir.
Bu amaçla Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde amaçlı ve kartopu
örnekleme yöntemine göre seçilen 555 adet örnekleme üzerinde anket
çalışması yapılmıştır. Araştırmada ÖTV ve KDV indirimlerinin konut,
araç, mobilya satın almada ciddi bir etki göstermediği, sadece klasik beyaz eşyaların haricindeki diğer beyaz eşya türleri satın alma kararları
üzerinde hızlandırıcı bir etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Tüm meslek grupları en çok beyaz eşya üzerinde satın alma kararı vermekte, en çok, 40
yaş altı gruplar tarafından bu kararlar alınmaktadır. Mobilyada ise evli
olanlar en çok oturma gruplarına ilişkin karar vermektedirler.
Araştırmanın Problemi, Bu araştırmanın temel problemi “En son 31
Mart 2019 tarihine kadar uzatılan konut, motorlu araç, mobilya ve beyaz
eşya üzerindeki ÖTV ve KDV indirimleri tüketicileri satın almaya teşvik
etmiş midir?” şeklindedir. Başka bir deyişle ÖTV ve KDV indirimlerinin
konut, motorlu araç, beyaz eşya ve mobilyaya ihtiyaç varken ya da ihtiyaç yokken bile tüketicileri satın almaya yöneltmiş midir? Tüketiciler
satın alma kararı üzerinde etkili olan bu indirimlere karşı nasıl bir tutuma sahiptirler?
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bu çalışmanın amacı 2018 yılının
ikinci yarısından itibaren başlayan ve 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin tüketicinin konut, araç, mobilya ve beyaz eşya satın alma kararı üzerindeki etkisini belirlemektir. Hükümetin
yürürlüğe koyduğu ÖTV ve KDV indirimlerinin ihtiyaç olsa da olmasa
da tüketici harcamalarını ne yönde etkilediği, tüketicilerin bu indirimlere karşı nasıl bir tutum içinde oldukları araştırmanın temel sorunsalını
oluşturmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan anlamlı çıkarımlar yapılmaktadır. Tüketim harcamaları üzerinden alınan ÖTV ve
KDV’deki indirimlerin pratikte amacına ulaşıp-ulaşmadığı uygulanan
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vergi politikalarının başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle
Tekirdağ İli Süleymanpaşa merkez ilçesindeki tüketiciler üzerinde yapılan bu araştırmadan elde edilecek sonuçların ilgili, görevli ve sorumluların dikkatini çekeceği beklenmektedir. Ancak vergi indirimleri sayesinde tüketim harcamaları artarken, genelde firmaların stoklarını erittikleri
ve bu işin onlara yaradığına ilişkin birtakım sorular akıllara gelmektedir. Bu açıdan vergi indirimlerinin üretici-satıcı firmalar üzerindeki olası
etkilerine ilişkin geniş çaplı yeni nitel ve nicel karakterli akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırma sonuçlarından hareketle vergi indirimlerinin ekonominin tüm sektörlerini kapsayacak şekilde yıl boyunca
uygulanmasına ilişkin somut bir öneri getirilebilir. Bir başka araştırma
soru ve konu öneri ise Türkiye’de kriz döneminde tüketici satın alma
alışkanlıklarında bölgeler itibari ile ne tür değişikliklerin yaşandığıdır.
Bu değişikliklerin demografik özelliklere göre karşılaştırmaları yapılabilir. Kriz dönemlerinde anlık alışveriş yapma kültürünün araştırılması
son zamanlarda incelenmesi gereken başka bir konudur.
Sınırlılıklar ve varsayımlar: Bu araştırma sadece Tekirdağ ili Süleymanpaşa merkez ilçesinde yaşayan tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Elde
edilen bulgular anketlere alınan cevaplarla sınırlıdır. Geliştirilen ölçeğin
araştırmanın amacına uygun veriler elde etmede nitelik ve nicelik olarak
yeterli olduğu, deneklerin araştırma konusu ile ilgili deneyimlere sahip
oldukları, hem araştırmacı hem de görsel ve yazılı basın tarafından yeterince bilgilendirildikleri varsayılmıştır. Ayrıca deneklerin anket formundaki sorulara samimiyetle, hiçbir baskı altında kalmadan ve doğru
cevap verdikleri, geliştirilen ölçeğinin araştırmanın amacına uygun verileri toplayabileceği varsayılmıştır. Son olarak araştırmada elde edilen
ikincil verilerin doğru ve yansız olduğu varsayılmıştır.
İLGİLİ LİTERATÜR
Ekonomik Kriz/Durgunluk
Konuya başlarken ekonomik durgunluk, ekonomik kriz, finansal
kriz kavramlarını kısaca açıklamak yararlı olacaktır. Turgut’a (2006) göre
kriz kelimesinin kökeni Yunancadaki “krisis” kelimesidir. Wolhberg ve
Christian’a (1989: 8) göre kriz birimde çıkan bir problemin büyümesi ve
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yayılmasıdır. Yükselen risk birkaç etkiye neden olur. Finansal risk arttığında istenen sermaye stokunda daralma ve sermaye maliyetinde ise
yükselme olur (Mckibbin ve Stoeckel, 2010: 28). Dolayısıyla yatırımlar
azalır, ticaret azalır, pek çok şirket alacaklarını tahsil etmekte zorlanır,
iflaslar artar, işsizlik artar, ekonomi daralır ve vergi gelirleri düşer.
Roubini ve Mihm’e (2012: 17) göre bir birimde başlayan kriz salgın
hastalıkta olduğu gibi hızla diğer birimlere yayılır ve onları da olumsuz şekilde etkiler. Tabb’a (2008: 30) göre ekonomik kriz, kapitalizmin
doğasında vardır. Globalleşme sayesinde dünyanın her yerine yayılır
ve etkileri diğer ülkelerde de görülür. Slywotzky ve Morrison’a (2000:
309) göre globalleşmenin bir getirisi olan rekabet ortamı işletmelerin
ekonomik krizler yaşamasına neden olmaktadır. Ekonomik kriz iç ve
dış borçlar ile işsizliğin arttığı, fiyatların yükselip-düştüğü, üretimin artıp-azaldığı bir dönemdir (Tabar ve Tokatlıoğlu 2018: 29). “Ekonomik
yapıda aniden oluşan, kötü yönetim sonucu bir dönemde ortaya çıkan
ve makro-ekonomik buhran olarak tanımlanan ekonomik krizde (Apak
2009), bazı olaylar tahmin edilemez biçimde gelişir (Goodhart 2008).
Mishkin’e (1996: 17) göre finansal kriz, para kaynaklarının en verimli
yatırım alanlarına yönlendirilememesi neticesinde para piyasalarında
meydana gelen bozulmadır. Finansal krizler iç veya dış kökene sahip
olabilir, özel veya kamu sektörlerinden kaynaklanabilir (Mckibbin ve
Stoeckel, 2010: 29). Hükümetlerin popülist yaklaşımları, ekonomik kuralların hâkim kılınmadığı, üretime dayanmayan plansız bir ekonomi
yaklaşımı da belli dönemlerde böylesi krizlere davetiye çıkarabilir.
Ekonomik durgunluk tipik olarak borsada düşüş, işsizlikte artış ve
konut piyasasında düşüşlerin görüldüğü genel bir dönemdir (Adeniran
ve Sidiq, 2018: 2). Ekonomik durgunluk, hisse senedi ve konut fiyatlarının düşmesine bu ise tüketicilerin servetinin azalmasına ve tüketimin
azalmasına sebep olur (Junankar, 2011: 3). Derin durgunluk bir veya
daha fazla ekonomide ekonomik faaliyetlerde uzun süreli kriz olup; genellikle “güçlü”, “büyük” veya “ağır” gibi sıfatlar ile anılmaktadır (Mazurek ve Mielcova, 2013: 182-187). 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp, küreselleşmenin etkisi ile 2008 yılında gelişmekte
olan ülkelere de yayılan finansal kriz en büyük ekonomik bunalım olarak tanımlanmaktadır. “Büyük Durgunluk” dönemi olarak tanımlanan
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bu dönemde özellikle hane halkı için ciddi sorunlar yaşanmıştır (Board
of Governors of the Federal Reserve System, 2008). Bazı otoriteler bu
dönemi hane halkı için “ekonomik tsunami” olarak nitelendirmişlerdir
(Walden, 2011: 237). Ekonomik durgunluk gelirde, istihdamda ve ticaret hacminde azalma yaratan dönemlerdir (Tunay, 2011: 73).
Ekonomik Kriz/Durgunluk Dönemlerinin Tüketicinin Satın
Alma Tutum ve Davranışına Etkisi
Durgunluk döneminde gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin farklı
alım-satım kararları verdikleri herkesin malumudur. Hayta’nın (2008:
346) da belirttiği gibi finansal kriz dönemlerinde tüketicilerin tasarruf ve
harcama eğilimlerinde farklılıklar olmaktadır. Kriz ve/veya duygunluk
dönemleri çalışanlar için iş ve gelir kaybı korkusu yarattığı için tüketicilerin finansal durumunu negatif yönde etkilemektedir (Marangoz ve
Uluyol, 2010: 86). Ekonomik kriz dönemlerinde tüketiciler ekonomik
davranışlarında çeşitli değişiklikler gösterirler. Bu değişiklikler harcama
ve tasarruf yönlü olmaktadır. “Durgunluk dönemlerinde tüketicilerin en
çok mal ve hizmet fiyat artışları karşısında temkinli oldukları gözlemlenmektedir. Secondulfo ve Tronca (2016), ekonomik kriz sürecinde alışveriş sepetlerinin miktarını ve kalitesini düşürmek zorunda kalan İtalyan
ailelerinin tüketim biçimlerinde önemli değişiklikler yaptıklarını, genel
olarak İtalya’da sınırlı ve rasyonel tüketimin benimsenerek aynı zamanda ekolojik ve eleştirel tüketimin yaygınlaştığını belirtmişlerdir. Aynı
şekilde Vilcina, Zâlîte ve Andersons (2012) hane halkı harcamalarının
ekonomik durgunluk dönemlerinde azaldığını ifade etmektedir.
Pek çok yazar bu görüşü desteklemektedir. Örneğin Hüsnüoğlu
ve Güler (2010: 199), tüketicilerin bu tür durumlarda daha ucuz ikame
mallara yöneldiklerini, lüks alımlardan zorunlu ihtiyaçlara doğru eğilim gösterdiklerini ve daha küçük miktarlarda satın alma yaptıklarını
işaret etmektedir. Ang, Leong ve Kotler (2000) ekonomik durgunluk döneminde tüketicilerin daha çok ucuz malları tercih etme, pahalı ürünlerin alımını erteleme ve daha tutumlu olma, aldıkları ürünlerin uzun
süreli ve dayanıklı olma noktasında daha dikkatli olmaya çalıştıklarını
belirtmektedirler. Yazarlara göre bu dönemlerde tüketiciler standart bir
yaşam sürdürmekte, yaşamlarında zorunlu kalmadıkça harcama yap238
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mamaya özen göstermekte, yaptığı alışverişlerde küçük fiyat farklarını
bile önemsemektedirler. Turgay (2010: 1) ise böylesi dönemlerde tüketicilerin daha çok indirimli ürünleri satın almayı tercih etmekte, daha az
alışveriş yapmakta ve ihtiyacı olan ürünleri almaya özen gösterdiklerini
belirtmiştir. Ang’ın (2001) çalışmasında tüketicilerin ve işletmelerin durgunluk döneminde hangi stratejik planları uyguladıklarını ve etkilerini açıklamaktadır. Uzunöz, Gözener ve Akçay (2010: 348) çalışmasında
aynı şekilde tüketicilerin ekonomik kriz ve durgunluk dönemlerinde
alışveriş davranışlarını değiştirerek bunlara uygun stratejiler geliştirdikleri; bu bakımdan tüketicilerin bu dönemlerdeki satın alma alışkanlıklarında görülen farklılıklara uygun strateji ve programların oluşturulması
gereğine işaret etmişlerdir. Görüldüğü üzere durgunluk dönemlerinde
üreticilerin satış arttırıcı indirimler yapma, hızlı dağıtıma odaklanma
gibi çabalar içine girdikleri gözlenmektedir. Örneğin 2018’in son aylarından itibaren görsel ve yazılı basında çıkan İstanbul’un bazı semtlerinde “ucuzluk çadırı”, “alışveriş çılgınlığı”, gibi kampanyalara ilişkin haberler sıkça duyulmaktadır. Tüketicilerin durgunluk dönemlerinde satın alma karar sürecinde daha temkinli davranarak harcama bütçelerini
kıstıkları, zorunlu olmayan alışverişlerden kaçındıkları gözlenmektedir.
Bazı tüketiciler ise piyasayı takip ederek tehlike ve fırsatları gözlemleyip
fırsatçı yaklaşımlar sergilemekte; fiyatı ciddi derecede düşen ürünleri
daha çok satın alarak farklı davranış kalıpları geliştirmektedirler.
Vergi İndirimlerinin Tüketiciye Yansıması
Ekonomik durgunluğun kalıcı etkilerini engellemek ya da azaltabilmek için kısa dönemli vergi politikalarındaki düzenlemeler etkili olabilir. Demir, Gökçe ve Ciğerci (2017: 77) özellikle KDV ve ÖTV gibi dolaylı
vergilerdeki indirimin kısa dönemde toplam talebi artırarak durgunluğu gidermede önemli etki yaptığını belirtmektedir. İrlanda hükümeti
2011’deki ekonomik durgunluk döneminde, fiyatları düşürmek, mal ve
hizmetlere yönelik talebi teşvik etmek için turizm endüstrisindeki KDV
oranını % 13,5’ten % 9’a düşürmüştür. Bu sayede 2011 ve 2016 yılları
arasındaki turizm hizmetlerine yönelik kişisel tüketim harcamalarında
önemli derecede artış sağlamıştır (Review of the 9% VAT Rate, 2018).
Budianto (2016: 30) İngiltere’de küresel krizin etkilerini azaltmak için
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özel tüketim harcamalarını artırmak amacıyla İngiltere hükümetinin
2008 yılında uygulamış olduğu geçici KDV indirimlerinin yarı dayanıklı ve dayanıklı tüketim mallarında önemli ölçüde talebi etkilediğini, dayanıklı olmayan tüketim mallarında ve hizmetlerde talebi daha
az etkilediğini belirtmiştir. Buna göre yazar geçici KDV indirimlerinin
hem normal hem de durgunluk dönemlerinde tüketimi ve harcamaları
genişletici etki yarattığını belirtmiştir. Crossley, Low ve Sleeman (2014)
2008/2009’da İngiltere’nin uyguladığı dayanıklı tüketim mallarındaki
indirimler ile fiyatların tam olarak uyum sağlamadığını tespit etmişlerdir. Benedek, Mooji, Keen ve Wingender (2014) ile Carare ve Danninger
(2008) farklı tanımlama stratejileri kullanarak, Avrupa ülkelerinde uygulanan bir dizi KDV indirimlerinin dayanıklı tüketim malları fiyatlarına yansımaları konusunda beklenen sonuçların alınamadığını belirtmişlerdir. Konut piyasalarında yaşanan durgunluğun endişelere yol açtığı
ülkelerde, vergi indirimleri bir araç olarak kullanılmaktadır. Örneğin
vergi indirimleri, konut fiyatlarını düşürücü etki yarattığı için, Avrupa
ülkelerinde konut piyasalarında ana itici güçlerden biri olarak görülmektedir (Andrews, 2010: 6). Best ve Kleven (2017: 25) 2004-2012 yılları
arasında İngiltere konut pazarında durgunluk dönemlerinde uygulanana vergi indirimlerini incelemiş, işlem vergilerinin geçici olarak elimine
edilmesi, kısa vadede konut piyasası faaliyetlerini % 20 oranında teşvik
ettiğini, ardından politika geri çekildikten sonra talepte küçük düşüşlerin meydana geldiğini belirtmişlerdir. Benzarti ve Carloni (2017: 3-22)
2009 yılında Fransa’da yatırım ve tüketim teşviki yaratmak için restoran
sektöründe uygulanan KDV indiriminin ardından 30 ayda fiyatların sadece % 2 oranında azaldığını, tüketiciler üzerindeki etkilerin sınırlı olduğunu ve indirimin çoğunlukla paket servis hizmeti sunan restoranlar
için daha yüksek fayda yarattığını tespit etmişlerdir. Heim (2016: 1348)
vergi indirimi şeklinde uygulanan teşvik programlarının, özel tüketim
harcamalarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir negatif ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Ekonomik kriz dönemlerinde hükümetlerin uyguladıkları vergi indirimleri tüketicilerin satın alımlarını etkilemektedir. Vergi indirimleri
krizlerden en çok etkilenen konut, otomotiv, mobilya, beyaz eşya gibi
sektörlerde uygulanmaktadır. Türkiye’de 2018 Ağustos ayından itiba240
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ren ABD Dolarının artmasıyla birlikte satışların düştüğü, ekonominin
daralmaya, işsizlik ve enflasyon rakamlarının yükselmeye başladığı
gözlemlenmektedir. Tabar ve Tokatlıoğlu (2018: 44) 2009 Mart ve Nisan
aylarında uygulanan vergi indirimleri nedeniyle oluşan ek talebin kriz
nedeniyle durgunluk yaşayan mobilya sektöründe artan stokları eritip,
üretim artışına neden olduğunu belirtmiştir. Yine aynı yazar otomobillere ilişkin uygulanan ÖTV’nin amacına ulaştığını, ancak ticari araçlara
ilişkin uygulanan ÖTV’nin işletmelerin geleceğe ilişkin olumsuz bekleyişleri nedeniyle pek başarılı olmadığını; buna karşın Beyaz Eşyadaki
ÖTV’nin bir fırsat olarak görüldüğünü, vatandaşların son aylarda beyaz
eşya satın almaya yöneldiğini belirtmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada kitaplar, makaleler, mevzuat hükümleri ve internet
sitelerinde yayımlanan ikincil veriler taranarak konuyla ilgili literatür
oluşturulmuştur. Literatüre, mevzuata ve konunun amacına uygun anket formu oluşturulmuş ve veri toplanmıştır. Araştırma bu hali ile “belge tarama modeli” özelliği göstermektedir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Tekirdağ ili Süleymanpaşa merkez ilçesinde
yaşayan ve ÖTV ile KDV indirimleri dolayısıyla konut, motorlu araç,
mobilya ve beyaz eşya satın alan tüketiciler oluşturmaktadır.
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Tablo 1. Ankete Katılan Deneklerin İkametgahı (mahalleleri)
Sıra

Mahalle adı

Katılan sayısı

Sıra

Mahalle adı

Katılan sayısı

1

Ahmedikli

3

34

Kılavuzlu

3

2

Akçahalil

3

35

Kınıklar

3

3

Altınova

25

36

Köseilyas

5

4

Avşar

5

37

Kumbağ

15

5

Aydoğdu

18

38

Mahramlı

3

6

Banarlı

19

39

Naipköy

6

7

Barbaros

12

40

Nusratfakı

3

8

Bıyıkali

6

41

Nusratlı

3

9

Çanakçı

8

42

Oğuzlu

3

10

Çınarlı

48

43

Ormanlı

3

11

Dedecik

7

44

Ortaca

9

12

Değirmenaltı

13

45

Oruçbeyli

3

13

Ertuğrul

9

46

Osmanlı

4

14

Ortacami

12

47

Otmanlı

3

15

Ferhadanlı

4

48

Selçuk

4

16

Gazioğlu

3

49

Semetli

3

17

Gündoğdu

16

50

Seymenli

3

18

Gündüzlü

3

51

Taşumurca

3

19

Hacıköy

3

52

Tatarlı

3

20

Hüsünlü

8

53

Yağcı

10

21

Hürriyet

49

54

Yavuz

20

22

Işıklar

8

55

Yayabaşı

3

23

İnecik

11

56

Yazır

8

24

Karabezirgan

6

57

Yenice

3

25

Karacakılavuz

11

58

Yeniköy

3
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26

Karacamurat

7

59

Yukarıkılıçlı

5

27

Karadeniz

12

60

Yuva

4

28

Karaevli

3

61

Zafer

15

29

Karahalil

5

62

100. Yıl

34

30

Karahisarlı

5

63

İlyas

2

31

Kaşıkçı

4

64

Hisar

4

32

Kayı

4

65

Kahya

2

33

Kazandere

7

66

Kılavuzlu

3

Toplam 555 kişi

Tekirdağ ili, Türkiye’nin kuzeybatısında, Trakya bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi olan, 12 ilçeye sahip bir tarım ve sanayi kentidir. Evren
birimlerini tespit etme imkânı olmadığı için sözü edilen mallardan satın
aldığı belirlenen kartopu ve amaçlı örnekleme ile seçilen toplam 555 tüketiciye anket uygulanmıştır. Sekeran (1992) ile Yazıcıoğlu ve Erdoğan
(2014) 100.000 ve üzeri ana kütle için alınacak örneklem hacminin 384 kişi,
Israel (1992) ise bu rakamın 400 kişi olması gerektiğini belirtmektedir.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket sosyal bilimlerde çok yaygın kullanılmaktadır. Anket yöntemi ile görece olarak çok
sayıda veriye çok çeşitli yollarla ulaşarak; bireylerin algı, tutum, düşünce,
güdü vb. bilgilerini ekonomik olarak elde etmek mümkündür (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 93-94). Elde edilen verilerin standardize olması analizlerinin de kolay olmasını sağlamaktadır (Coşkun vd, 2015: 68). Anket
formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde vergi indirimleri ile hangi
ürünlerin satın alındığına ilişkin 4 adet çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir. İkinci bölümde vergi indirimlerinin satın alma tutumu üzerindeki etkisine ilişkin tüketicilere sorulan 10 adet ifadeye yer verilmiştir. Son
bölüm ise tüketicilerin demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin 7 adet
çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Anketlerde açık uçlu, kapalı uçlu,
çoktan seçmeli, derecelendirilmiş, sıralanmış soru türleri kullanılabilir.
Bu sorular araştırmanın problem ve alt problemlerine göre belirlenmeli243
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dir (Sönmez ve Alacapınar, 2013: 111-112). Ankette yer alan sorular Vergi
teşvik kalemleri mevzuat hükümleri, uzman görüşü ve ilgili literatürden
yararlanarak oluşturulmuştur.
Eğer ölçüm aracı yeni ya da mevcut çalışmaların farklı yanlarını ölçüyorsa, yeni bir aracın geliştirilmesi tercih edilebilir. Anket formunda
yer alan sorular herhangi bir yerden derlenebilir. Araştırılan özelliğin/
meselenin tanımının çözümlenmesinden, tartışma ve okumalardan, literatürden veya diğer ölçme araçlarından yararlanılabilir (Punch, 2011: 9394). Ayrıca testi oluşturan maddelerin, ÖTV ve KDV indirimlerine karşı
tutumu ölçmede yeterli olup-olmadığını göstermek için uzman (başka
bir akademisyen) görüşünden yararlanılmıştır (Büyüköztürk, 2010: 168;
Sönmez ve Alacapınar, 2013: 92; Karasar, 2014: 151). Dolayısıyla bu çalışmada kapsam geçerliliğinin sağlanması için, anket tasarlanırken, kullanılacak ifadeler hakkında 2 uzman akademisyenin görüş ve eleştirileri
alınmıştır. Anket formuna son şeklini verdikten sonra, vergi indirimleri
dolayısıyla konut, motorlu araç, mobilya ve beyaz eşya satın alan 55 kişiye ön-test uygulanmıştır. Ön-test uygulamanın en az 10 kişi üzerinden
yapılması gerektiği ifade edilmektedir (Altunışık vd., 2007: 82). Toplam
5 adet soru anlam olarak sadeleştirilmiş, 2 adet soru benzerlik taşıdığı
algısı ile çıkarılmıştır. Böylece soruların herkes tarafından aynı şekilde
anlaşıldığından emin olunmuştur.
Veri Analizi
Raporlar, kitaplar, makaleler, fotoğraflar, video kayıtları, günlükler,
özel mektuplar, yazılı basın, magazin, dergi, anketler, internet siteleri,
popüler medya, kurum kayıtları, doküman analizine konu olabilirler
(Baş ve Akturan, 2008: 118; Yıldırım ve Şimşek, 2008: 188; Turan ve
Özen, 2013: 134). Çünkü (Baş ve Akturan (2008: 119) internet kullanarak Web sitelerindeki dokümanlardan veri elde etmenin mümkün olduğunu; Turan ve Özen (2013: 134) ise çevrimiçi bilgi kaynağının araştırmaların odak noktası olmanın yanında diğer çalışma alanları için de
dokümanter bilgi kaynağı sağlayabileceğine işaret etmektedirler. Nicel
veriler frekans ve yüzdeler şeklinde özet tablolar halinde verilmiştir. Kategorik değişkenler üzerinde ki-kare analizi yapılmış, ürün gruplarının
demografik değişkenlere göre çaprazlama tabloları verilmiştir.
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BULGULAR
Araştırmaya toplam 555 tüketici katılmış olup katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Demografik Özelliklerinin Dağılımı (n=555 kişi)
Cinsiyet

F

%

Gelir Grubu(TL)

F

%

Kadın

239

43,1

4000 TL’den az

201

36,2

Erkek

316

56,9

4000-5000 TL

218

39,3

Toplam

555

100,0

5001-6000 TL

83

15,0

6001 TL ve +

53

9,5

555

100,0

Yaş Grupları

30 yaş ve altı

142

25,6

Toplam

31-40 yaş

150

27,0

Aile Kişi Sayısı

41-50 yaş

112

20,2

1

50

9,0

51-60 yaş

99

17,8

2

179

32,3

61 yaş ve üstü

52

9,4

3

158

28,5

Toplam

555

100,0

4

135

24,3

5

33

5,9

555

100,0

Medeni Durum

Evli

383

69,0

Toplam

Bekar

142

25,6

Meslek

Dul/Ayrı

30

5,4

Çalışmıyor

46

8,3

Toplam

555

100,0

Emekli

77

13,9

Memur

76

13,7

İşçi

56

10,1

Eğitim Durumu

İlkokul

183

33,0

Çiftçi

69

12,4

Lise

188

33,9

Esnaf

62

11,2

Önlisans

69

12,4

Serbest meslek

54

9,7

Lisans

98

17,7

Özel sektör

106

19,1

Lisans Üstü

17

3,1

Geçici çalışan

9

1,6

Toplam

555

100,0

Toplam

555

100,0
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Tablo 2’ye göre deneklerin çoğunluğu erkek (%56,9), 31-40 yaş
(%27), evli (%69), lise mezunu (%33,9) ve 4000-5000 TL aylık ortalama
gelire sahip (%39,3) kişilerdir. Katılımcıların çoğunluğu 2 kişilik aileden
(%32,3) ve özel sektörde çalışanlardan (%19,1) oluşmaktadır.
Tablo 3. Vergi İndiriminin Satın Alma Davranışına Etkisi
Değişkenler

Satın alınan ürün

İhtiyaç dışı satın
alınan ürün

Satın alınan beyaz
eşya türü

246

Ürün grupları

F

%

Konut

38

6,8

Motorlu Araç

71

12,8

Mobilya

135

24,3

Beyaz Eşya

311

56,0

Toplam

555

100,0

Hiçbiri

437

78,7

Konut

10

1,8

Motorlu Araç

21

3,8

Mobilya

47

8,5

Beyaz Eşya

40

7,2

Toplam

555

100,0

Buzdolabı

63

11,4

Dondurucu

26

4,7

Çamaşır makinesi

57

10,3

Çamaşır kurutma makinası

17

3,1

Bulaşık makinesi

43

7,7

Diğer beyaz eşyalar

139

25,0

Hiçbiri

210

37,8

Toplam

555

100,0
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Satın alınan mobilya
türü

Oturma odası grubu

72

13,0

Yatak odası grubu

25

4,5

Yemek odası grubu

17

3,1

Çocuk odası grubu

16

2,9

Diğer

9

1,6

Hiçbiri

416

75,0

Toplam

555

100,0

Tablo 3’e göre vergi indirimi ile birlikte en çok (%56) beyaz eşya,
en az (% 6,8) konut satın alınmıştır. İhtiyaç dışı en çok (%8,5) mobilya,
en az (%1,8) konut satın alınmıştır. Görüldüğü üzere vergi indirimlerinin ihtiyaç dışı ürün satın almada pek etkisi yoktur. En çok satın alınan
beyaz eşya türü ise klasik beyaz eşyaların haricindeki diğer beyaz eşya
türleridir. En çok satılan mobilya türü ise oturma gruplarıdır.
Tablo 4. Vergi indiriminin Ürün Satın Alım Kararına Etkisi
Görüşler

Etkiler

F

%

Beyaz eşya satın alma kararımı

hızlandırdı

338

60,90

hızlandırmadı

217

39,10

neden oldu

64

11,53

neden olmadı

491

88,47

neden oldu

62

11,17

neden olmadı

493

88,83

neden oldu

40

7,21

neden olmadı

515

92,79

hızlandırdı

138

24,86

hızlandırmadı

417

75,14

neden oldu

31

5,59

neden olmadı

524

94,41

hızlandırdı

41

7,39

Hediye amaçlı beyaz eşya satın almama
İhtiyacım yokken beyaz eşya satın almama
İhtiyacım yokken mobilya satın almama
Mobilya satın alma kararımı
Hediye amaçlı mobilya satın almama
Konut satın alma kararımı
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Konut satın almak için fırsat
Yatırım amaçlı konut satın almama
Motorlu Araç satın alma kararımı

hızlandırmadı

514

92,61

yarattı

41

7,39

yaratmadı

514

92,61

neden oldu

21

3,78

neden olmadı

534

96,22

hızlandırdı

72

12,97

hızlandırmadı

483

87,03

Tablo 4’e göre vergi indirimlerinin tüketicilerin sadece beyaz eşya
satın alma kararlarını hızlandırdığı, bunun haricinde ciddi bir etkisinin
olmadığı görülmektedir.
Tablo 5. Betimsel İstatistikler
Değişkenler

N

Çarpıklık

Basıklık

Satın alınan ürün

555

-1,123

0,150

İhtiyaç dışı satın alınan ürün

555

1,730

1,321

Satın alınan beyaz eşya türü

555

-0,911

-0,638

Satın alınan mobilya türü

555

-1,467

0,365

Tablo 5’e göre araştırmaya katılanların satın alınan eşya türlerine
ait istatistik sonuçları incelendiğinde, çarpıklık ve basıklık katsayılarının
normal dağılım için gereken sınırlar içerisinde bulunduğu (±1,5) tespit
edilmiştir ve bu nedenle de parametrik hipotez testlerinden bağımsız
gruplarda t testi ile ANOVA kullanılmıştır (Kalaycı, 2010:85).
H1: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre satın alma karar oranları farklıdır.
Tablo 6. Tüketicilerin Cinsiyetlerine Göre Satın Aldıkları Ürüne
İlişkin Grup İstatistikleri
Cinsiyet

N

X

ss

t

p

Kadın

239

3,42

0,87

2,71

0,01*

Erkek

316

3,20

0,98

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
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Tablo 6’ya göre tüketicilerin cinsiyetlerine göre satın aldıkları ürüne ilişkin tercihlerinde farklılıkların olup olmadığı bağımsız gruplarda
t testi ile test edilmiş ve buna göre p<0,05 olduğu için istatistiki olarak
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Dolayısıyla H1 kabul edilmiştir.
Tablo 7. Tüketicilerin Cinsiyetlerine Göre Satın Aldıkları Ürün
Dağılımı
Ürün/
Cinsiyet

Konut

Motorlu
Araç

Mobilya

Beyaz
Eşya

Toplam

Kadın

2,3%

3,8%

10,5%

26,5%

43,1%

Erkek

4,5%

9,0%

13,9%

29,5%

56,9%

Toplam

6,8%

12,8%

24,3%

56,0%

100,0%

Tablo 7’ye göre erkek tüketicilerin kadın tüketicilere göre daha fazla
bir oranda (%56,9) satın alma kararı verdikleri ve bu nedenle de cinsiyet
temelinde farklılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca erkek tüketicilerin kadınlarda olduğu gibi en çok beyaz eşya alımına yöneldikleri görülmektedir.
H2: Tüketicilerin yaşlarına göre satın alım kararları farklıdır
Tablo 8. Tüketicilerin Yaşlarına Göre Satın Alım
Kararları-ANOVA Tablosu
Değişkenler

Yaş

N

X

s.s

F

p

Satın alınan ürün

30 yas ve
altı

142

3,43

0,79

3,29

0,01*

31-40 yaş

150

3,16

0,99

41-50 yaş

112

3,15

0,98

51-60 yaş

99

3,33

1,03

61 yaş ve
üstü

52

3,56

0,75

Toplam

555

3,30

0,94

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
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Tablo 8’e göre tüketicilerin yaşları temelinde satın alma kararlarına ilişkin satın aldıkları ürüne ait p<0,05 olduğundan istatistiki anlamlı farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların tespit edilebilmesi için çapraz
tablo düzenlenmiştir. Dolayısıyla H2 kabul edilmiştir.
Tablo 9. Yaş ve Satın Alınan Ürüne İlişkin Çapraz Tablo
Yaş/Ürün

Konut

Motorlu Araç

Mobilya

Beyaz Eşya

Toplam

30 yas ve altı

0,7%

2,7%

7,0%

15,1%

25,6%

31-40 yaş

2,2%

4,9%

6,5%

13,5%

27,0%

41-50 yaş

1,6%

3,4%

5,4%

9,7%

20,2%

51-60 yaş

2,0%

1,4%

3,1%

11,4%

17,8%

61 yaş ve üstü

0,4%

0,4%

2,3%

6,3%

9,4%

Toplam

6,8%

12,8%

24,3%

56,0%

100,0%

Tablo 9’a göre satın alma kararları en çok beyaz eşya üzerinde verilmektedir. Bu kararların çoğunluğu ise 40 yaş altı gruplar tarafından
verilmektedir.
H3: Tüketicilerin medeni durumlarına göre satın alma kararları farklıdır
Tablo 10. Tüketicilerin Medeni Durumlarına Göre Satın Alım Kararları-ANOVA Tablosu
Değişkenler

Yaş

N

X

ss

F

p

Satın alınan mobilya
türü

Evli

383

4,86

1,94

4,52

0,01*

Bekar

142

5,40

1,44

Boşanmış/ayrı/
dul

30

4,97

1,97

Toplam

555

5,01

1,84

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
Tablo 10’a göre tüketicilerin medeni durumlarına göre satın alma
kararlarına ilişkin satın aldıkları mobilya türüne ait p<0,05 olduğundan
istatistiki anlamlı farklılıklar mevcuttur. Dolayısıyla H3 kabul edilmiştir.
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Bu farklılıkların tespit edilebilmesi için Tukey testi yapılarak çoklu karşılaştırma tablosu düzenlenmiştir.
Tablo 11. Tüketicilerin Medeni Durumlarına Göre Satın Aldıkları
Mobilya Türü-Tukey Testi
(I) Medeni Durum

(J) Medeni Durum

(I-J)

p

Evli

Bekar

-0,54

0,01*

Boşanmış/ayrı/dul

-0,11

0,95

Evli

0,54

0,01*

Boşanmış/ayrı/dul

0,43

0,46

Evli

0,11

0,95

Bekar

-0,43

0,46

Bekar
Boşanmış/ayrı/dul

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
Tablo 11’e göre mobilya türü satın almada evli olan kişiler etkili olmaktadır.
Tablo 12. Tüketicilerin Medeni Durumları ve Satın Aldıkları
Mobilya Türüne İlişkin Çapraz Tablo
Mobilya Türü/
Medeni Durum

Oturma
Odası
Grubu

Yatak
Odası
Grubu

Yemek
Odası
Grubu

Çocuk
Odası
Grubu

Diğer

Hiçbiri

Toplam

Evli

10,63%

3,42%

2,16%

1,98%

1,26%

49,55%

69,01%

Bekar

1,44%

0,90%

0,90%

0,72%

0,36%

21,26%

25,59%

Boşanmış/ayrı/
dul

0,90%

0,18%

4,14%

5,41%

Toplam

12,97%

4,50%

74,95%

100,00%

0,18%
3,06%

2,88%

1,62%

Tablo 12’ye göre evli olanlar en çok oturma gruplarına ilişkin karar
vermektedirler.
H4: Tüketicilerin mesleklerine göre satın alım kararları farklıdır
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Tablo 13. Tüketicilerin Mesleklerine Göre Satın Alım Kararları-ANOVA Tablosu
Değişkenler

Satın Alınan
Ürün

Meslek

N

X

ss

F

p

Çalışmıyor

46

3,57

0,78

2,05

0,04*

Emekli

77

3,34

1,03

Memur

76

3,39

0,94

İşçi

56

3,45

0,71

Çiftçi

69

3,22

0,92

Esnaf

62

3,06

0,97

Serbest
meslek

54

3,31

0,86

Özel sektör

106

3,13

1,02

Geçici çalışan

9

3,78

0,67

Toplam

555

3,30

0,94

*(p<0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
Tablo 13’e göre tüketicilerin meslekleri temelinde satın alma kararlarına göre satın aldıkları ürüne ait p<0,05 olduğundan istatistiki anlamlı farklılıklar mevcuttur. Dolayısıyla H4 kabul edilmiştir. Bu farklılıkların tespit edilebilmesi çapraz tablo düzenlenmiştir.
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Tablo 14. Tüketicilerin Meslekleri ve Satın Aldıkları Ürüne İlişkin
Çapraz Tablo
Ürün/
Meslek

Konut

Motorlu
Araç

Mobilya

Beyaz
Eşya

Toplam

Çalışmıyor

0,36%

0,36%

1,80%

5,77%

8,29%

Emekli

1,62%

0,90%

2,52%

8,83%

13,87%

Memur

1,08%

1,08%

2,88%

8,65%

13,69%

1,26%

3,06%

5,77%

10,09%

İşçi
Çiftçi

0,72%

1,98%

3,60%

6,13%

12,43%

Esnaf

0,72%

2,70%

2,88%

4,86%

11,17%

Serbest
meslek

0,36%

1,44%

2,70%

5,23%

9,73%

Özel sektör

1,98%

2,88%

4,86%

9,37%

19,10%

1,44%

1,62%

Geçici çalışan

0,18%

Tablo 14’e göre tüm meslek grupları en çok beyaz eşya grubuna ait
ürünlerde satın alma kararı vermektedirler.
dır.

H5: Tüketicilerin gelir durumlarına göre satın alma kararları farklı-
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Tablo 15. Tüketicilerin Gelir Durumlarına Göre Satın Alım Kararları-ANOVA Tablosu
Değişkenler

Gelir Durumu

N

X

ss

F

p

Satın Alınan
Mobilya türü

4000 TL’den az

201

3,45

0,86

8,11

0,00*

4000-5000 TL

218

3,28

0,90

5001-6000 TL

83

3,30

0,96

6001 TL ve +

53

2,75

1,14

Toplam

555

3,30

0,94

4000 TL’den az

201

4,82

2,19

3,59

0,01*

4000-5000 TL

218

5,43

1,99

5001-6000 TL

83

5,13

2,09

6001 TL ve +

53

5,55

2,08

Toplam

555

5,18

2,10

Satın Alınan Beyaz Eşya Türü

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
Tablo 15’e göre tüketicilerin gelir durumlarına göre satın alma kararlarına ilişkin satın aldıkları mobilya türüne ve satın aldıkları beyaz
eşya türüne ait p<0,05 olduğundan istatistiki anlamlı farklılıklar mevcuttur. Dolayısıyla H5 kabul edilmiştir. Bu farklılıkların tespit edilebilmesi için Tablo 16’da Tukey testi yapılarak çoklu karşılaştırma tabloları
düzenlenmiştir.
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Tablo 16. Tüketicilerin Gelir Durumlarına Göre Satın Aldıkları Ürüne İlişkin Tukey Testi-Çoklu Karşılaştırma Tablosu
(I) Gelir Durumu

(J) Gelir Durumu

(I-J)

p

4000 TL’den az

4000-5000 TL

0,17

0,22

5001-6000 TL

0,15

0,59

6001 TL ve +

0,70

0,00*

4000 TL’den az

-0,17

0,22

5001-6000 TL

-0,02

1,00

6001 TL ve +

0,53

0,00*

4000 TL’den az

-0,15

0,59

4000-5000 TL

0,02

1,00

6001 TL ve +

0,55

0,00*

4000 TL’den az

-0,70

0,00*

4000-5000 TL

-0,53

0,00*

5001-6000 TL

-0,55

0,00*

4000-5000 TL

5001-6000 TL

6001 TL ve +

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
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Tablo 17. Tüketicilerin Gelir Durumlarına Göre Satın Aldıkları
Beyaz Eşya Türüne İlişkin Tukey Testi Çoklu Karşılaştırma Tablosu
(I) Gelir Durumu

(J) Gelir Durumu

(I-J)

p

4000 TL’den az

4000-5000 TL

-0,61

0,02*

5001-6000 TL

-0,31

0,66

6001 TL ve +

-0,73

0,11

4000 TL’den az

0,61

0,02*

5001-6000 TL

0,30

0,68

6001 TL ve +

-0,12

0,98

4000 TL’den az

0,31

0,66

4000-5000 TL

-0,30

0,68

6001 TL ve +

-0,41

0,67

4000 TL’den az

0,73

0,11

4000-5000 TL

0,12

0,98

5001-6000 TL

0,41

0,67

4000-5000 TL

5001-6000 TL

6001 TL ve +

* (p < 0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur.
Tablo 18. Tüketicilerin Gelir Durumları ve Satın Aldıkları Ürüne
İlişkin Çapraz Tablo
Ürün/Gelir

Konut

Motorlu
Araç

Mobilya

Beyaz
Eşya

Toplam

4000 TL’den az

1,62%

3,96%

7,03%

23,60%

36,22%

4000-5000 TL

2,34%

4,68%

11,89%

20,36%

39,28%

5001-6000 TL

0,90%

2,52%

2,70%

8,83%

14,95%

6001 TL ve +

1,98%

1,62%

2,70%

3,24%

9,55%

Toplam

6,85%

12,79%

24,32%

56,04%

100,00%

Tablo 18’de dikkati çeken nokta kişilerin tüm gelir gruplarında satın
aldıkları ürün grubunun başında “beyaz eşya” olduğu görülmektedir.
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Tablo 19. Tüketicilerin Gelir Durumları ve Satın Aldıkları Beyaz
Eşya Türüne İlişkin Çapraz Tablo
Ürün/Gelir

Buzdolabı

Dondurucu

Çamaşır Makinesi

Çamaşır
Kurutma
Makinası

Bulaşık
Makinesi

Diğer
Beyaz
eşyalar

Hiçbiri

Toplam

4000 TL’den az

5,41%

1,62%

5,05%

0,72%

2,88%

10,27%

10,27%

36,22%

4000-5000 TL

3,24%

1,80%

3,42%

1,62%

3,06%

8,47%

17,66%

39,28%

5001-6000 TL

1,80%

0,72%

1,26%

0,54%

1,08%

4,68%

4,86%

14,95%

6001 TL ve +

0,90%

0,54%

0,54%

0,18%

0,72%

1,62%

5,05%

9,55%

Toplam

11,35%

4,68%

10,27%

3,06%

7,75%

25,05%

37,84%

100,00%

Tablo 19’a göre tüm gelir gruplarında satın alınan beyaz eşya grubu
diğer beyaz eşya grubunda görülmektedir.
H6: KDV ve/veya ÖTV indirimlerinin, ihtiyaç dışı mobilya satın
almaya neden olup olmaması ile ailenin aylık ortalama geliri arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 20. KDV ve/veya ÖTV İndirimlerinin, İhtiyaç Dışı Mobilya
Satın Almaya Neden Olup Olmaması ile Ailenin Aylık Ortalama Geliri Arasındaki İlişki
Ailelerin Aylık Ortalama Geliri

4000 TL’den az
4000-5000 TL

5001-6000 TL

6001 TL ve +

İhtiyaç dışı mobilya satınalmaya neden olup-olmama
Neden olmadı

Neden
oldu

n

186

15

%

36,10

37,50

n

196

22

%

38,10

55

n

81

2

%

15,70

5

n

52

1

%

10,10

2,50

X2

sd

P

7,832

3

0,044*

*P<0.05

Tablo 20’de Ki-kare analizi sonucuna göre ailelerin ortalama geliri ile
ihtiyaç dışı mobilya satın alıp-almama arasındaki ilişki istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlıdır (X2=7,832; p=0,044; p<0.05). Ailelerin ortalama geliri ile ihtiyaç dışı mobilya satın almaya neden olup-olmama arasında düşük seviyede bir ilişki vardır. (Cramer’s V=0.119).
H7: KDV ve/veya ÖTV indirimleri sayesinde satın alınan ürün tipi
ile cinsiyet arasında ilişki vardır.
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Tablo 21. KDV ve/veya ÖTV İndirimleri Sayesinde Satın Alınan Ürün
Tipi ile Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Ait Ki-Kare Analiz Sonucu
KDV ve/veya ÖTV indirimleri sayesinde, satın alınan ürün tipi
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Konut

Motorlu
Araç

Mobilya

Beyaz
Eşya

f

13

21

58

147

%

5,40

8,80

24,30

61,50

f

25

50

77

164

%

7,90

15,80

24,40

51,90

X2

sd

p

8,723

3

0,033*

*p<0.05

Tablo 21’de KDV ve/veya ÖTV indirimleri sayesinde, satın alınan
ürün tipi ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ait ki-kare analiz sonucuna göre
değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde
anlamlı olduğu saptanmıştır (X2= 8,723; sd=3; p=0,033; p<0.05). Kadınların çoğunlukla ilk olarak (%61,5), KDV ve/veya ÖTV indirimleri sayesinde beyaz eşya, ikinci olarak (%24,3) mobilya aldıkları belirlenmiştir.
H8: KDV ve/veya ÖTV indirimleri sayesinde satın alınan ürün tipi
ile Ailelerin aylık ortalama geliri arasında ilişki vardır.
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Tablo 21. KDV ve/veya ÖTV İndirimleri Sayesinde Satın Alınan
Ürün Tipi ile Ailelerin Aylık Ortalama Geliri Arasındaki Ki-Kare
Analizi
Ailelerin Aylık Ortalama Geliri

4000 TL’den az

4000-5000 TL

5001-6000 TL

6001 TL ve +

Satın alınan ürün tipi ile Ailelerin
aylık ortalama geliri
Konut

Motorlu
Araç

Mobilya

Beyaz
Eşya

n

9

22

39

131

%

23,7

31

28,9

42,1

n

13

26

66

113

%

34,2

36,6

48,9

36,3

n

5

14

15

49

%

13,2

19,7

11,1

15,8

n

11

9

15

18

%

28,9

12,7

11,1

5,8

X2

sd

P

34,697

9

0,000*

*P<0.001

Ki-kare analizi sonucuna göre ailelerin ortalama geliri ile satın alınan ürün tipi arasındaki ilişki istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde
anlamlıdır (X2=34,697; p=0,000; p<0.05). Ailelerin ortalama geliri ile satın alınan ürün tipi arasında düşük seviyede bir ilişki vardır (Cramer’s
V=0.144).
SONUÇ
Elde edilen bulgulara göre ortaya çıkan sonuçlar aşağıda kısaca belirtilmiştir:
Katılımcıların çoğunluğu erkek, 31-40 yaş arasında, evli, lise mezunu ve 4000-5000 TL aylık ortalama gelire sahip kişilerdir. Katılımcıların
çoğunluğu 2 kişilik aileden ve özel sektörde çalışanlardan oluşmaktadır.
Vergi indirimi ile birlikte en çok beyaz eşya ve en az konut satın alın260
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mıştır. İhtiyaç dışı en çok mobilya en az konut satın alınmıştır. Vergi
indirimlerinin ihtiyaç dışı ürün satın almada bir etkisinin olmadığı görülmüştür. En çok satın alınan beyaz eşya türü ise klasik beyaz eşyaların
haricindeki diğer beyaz eşya türleridir. En çok satılan mobilya türü ise
oturma gruplarıdır. Dolayısıyla vergi indirimlerinin tüketicilerin sadece
beyaz eşya satın alma kararlarını hızlandırdığı görülmektedir. Bunun
haricinde ciddi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Satın alma kararları en çok beyaz eşya üzerinde verilmektedir. Bu kararların çoğunluğu ise
40 yaş altı gruplar tarafından verilmektedir. Mobilya türü satın almada
evli olan kişiler etkili olmaktadır. Evli olanlar en çok oturma gruplarına ilişkin karar vermektedirler. Tüm meslek grupları en çok beyaz eşya
grubuna ait ürünlerde satın alma kararı vermektedirler. Tüm gelir gruplarında satın alınan ürün grubunun başında “beyaz eşya” olduğu anlaşılmıştır. Tüm gelir gruplarında satın alınan beyaz eşya grubu içinde
diğer beyaz eşya türlerinin olduğu dikkat çekmektedir. Tüketiciler vergi
indirimlerinin süresini satın alma kararı verirken yeterli görmekte olup;
ÖTV indirimi ile gelen fiyatlardaki düşüşü gördükten sonra beyaz eşya
taleplerini öne çekmişlerdir.
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HÜZZAM, SABÂ VE UŞŞAK MAKAMLARINDA PERDE
VE ARALIK ANLAYIŞI; DENİZ GÖKTAŞ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Turgay KERSE1, Doç. Dr. Emre PINARBAŞI2
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Öz: “Hüzzam, Sabâ ve Uşşak Makamlarında Perde ve Aralık Anlayışı; Deniz Göktaş Örneği” isimli çalışmada; sanatçının Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi ile Hüzzam, Sabâ, Uşşak makamlarındaki saz eseri ve
taksim formundaki icrâlar karşılaştırılarak matematiksel verileri ortaya
konmaya çalışılmıştır. Çalışmadaki analizler; taksim ve saz eseri formundaki kayıtlardan elde edilen verilerin sayma, sıralama, ortalama
alma ve yüzde alma gibi istatistiksel metotlarla incelemeye dayalıdır.
Makamsal icrâ seslerinin sayısal olarak ifade edilebilmesi mümkün olduğundan müzikal analizde istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Analiz programı olarak Java tabanında Bilge Miraç ATICI tarafından kodlanan MakamBox yazılım programı kullanılmış olup veriler Microsoft
Excel programı ile işlenmiştir. Analiz sonrasında elde edilen verilerle
de Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi karşılaştırma yolu ile incelenerek sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızda Arel-Ezgi-Uzdilek ses
sisteminde olmayan fakat icrâda olan 2, 3 komalık bemol ve diyezlerin
kullanıldığı tespit edilmiştir. Taksim ve saz eseri formundaki icrâlarda
Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminden farklı perde-aralık kullanımlarının varlığı ortaya koyulmuştur. İcra-nazariyat uyuşmazlığı problemini ortaya
koymak adına yapmış olduğumuz çalışmamız perde ve aralık anlayışının ne şekilde algılanarak kullanıldığını göstermesi açısından önem arz
etmektedir. Çalışmamız sonunda; mevcut Türk müziği ses sisteminde
var olmayan çeşitli perde ve aralık anlayışlarını tespit ederek; icrâ ile
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Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi ve nazariyatındaki perde ve aralıkların
daha iyi anlaşılabilmesi, usta-çırak ilişkisinin sonraki nesillere sağlıklı
şekilde nazari olarak aktarılabilmesi için mevcut Türk müziği ses sisteminin güncellenerek yeniden ortaya koyulmasına ihtiyaç duyulduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
GİRİŞ
Türk Müziği çalgı ve teori eğitimine baktığımızda Türk müzik sisteminde notanın ve metodların sistematik biçimde kullanılması 20. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu sistemde verilen eğitim usta-çırak ilişkisi içerisinde yürütülmektedir. Türk müziği Usta-çırak eğitimi ile meşk
yöntemi denilen, notanın sadece hatırlatıcı bir araç olarak kullanıldığı
sistemle yürütülmüştür. Bu eğitim sisteminde sazende ustasından öğrendiğini taklit ederek uygulamaya çalışmaktadır. Çırak ustasından aldığı bilgiler ile kendi doğasını birleştirerek yeni, kendinden olan icrâyı
ortaya çıkarmaktadır. Eserin farklı sazendeler tarafından yorumlanması
icrâ tavrını da ortaya çıkarmaktadır.
Eserlerin icrâsındaki yorum farkının çeşitliliği zenginlik olarak görülse de bu zenginlik beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkarmıştır.
Yapılan icrâlarda, makamın özelliği acısından farklı perde anlayışlarının
olması, makamın karakterini ve icrâ bütünlüğünü sağlamak adına uyuşmazlıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamdaki sorunlar Uşşak, Sabâ
ve Hüzzam makamlarında yapılan kanun icrâlarının Arel-Ezgi-Uzdilek
ses sistemiyle, icrâ ile nazariyat uyuşmazlığı açısından incelenmeye çalışılacaktır.
Araştırmanın Konusu
Araştırmamızda, teori ile icrâ arasındaki uyuşmazlık problemi algısal ve yapısal olarak ele alınmaktadır. Yapısal boyut olarak problem
makamsal, icrâ tekniği ve sayısal verilerle incelenirken; algısal olarak
icrâcıların Uşşak, Sabâ ve Hüzzam makamlarını ne şekilde algılayıp uyguladıkları incelenmeye çalışılacaktır.
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Yapısal Boyutun Tarihsel Gelişimi
Araştırmamızda görülen problemde makamsal ses sistemimizin gelişimini tarihsel olarak ortaya koymak faydalı olacaktır.
Türk Müziği Ses Sistemi
Türk müziği ses sistemi İslamiyet öncesinden günümüze dek standart icrâ ortaya koyma düşüncesiyle çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda farklı notalama işaretleri de ihtiyaç olarak görülmüştür. Türk müziği ilgili ilk kaynak XIII. yüzyılda Safıyyüddin Abdulmü’min Urmevî
(1237- 1294)’nin kaleme aldığı “Kitâbül Edvâr” adlı müzikolojik eserinde
görülmektedir. Safiyyüddin, bu sistemi Kitâbü’l-Edvâr’ında bakiyye, mücenneb, tanini, dörtlü ve beşli aralıklarla oluşturulmuş on yedi perdeli
bir sistem olarak ortaya koymuştur. Sesleri kendisinden önce de kullanılan ebced sistemi ile belirterek her bir sesi ayrı bir harf ile belirtmiştir
(Uygun, 1999: 58).
Dönemin en değerli kaynağı olan Kitâb’ül-Edvâr Türk müziği ses
sitemi ve müzik teorisinin ana kaynağı olarak görülmüştür. XIV. yüzyıldan XV. yüzyılın sonlarına kadar İslâm coğrafyasında oluşmuş olan
nazarî müzik çalışmalarında, Safiyyüddin’in verdiği bilgiler incelenerek
bu kitabın şerhleri ile müzik sistemi daha ayrıntılı bir şekilde aydınlatılmaya çalışılmıştır (Kolukırık, 2009: 29).
Safıyyüddin’in Kitâb’ül-Edvâr adlı eserinde verilen perde sistemi 18 ses ve 17 aralıktan oluşan 17’li perde dizgesi olup, Rauf Yekta
ve Arel-Ezgi Uzdilek ses sitemlerine kadar 17’li perde dizgesi kullanılmıştır. 15 yüzyıla Türk müziği ses sisteminin aktarılmasında önemli rol
oynayan nazarayatçılardan biriside Abdülkâdir Merâgî’dir. Merâgî’de
Safiyyüddin gibi aynı sistemi kullanmıştır. Bu sistem Safiyyüddin’e ait
olup ondan sonra gelen Kutbeddîn Şirâzî, Mehmet Lâdikli gibi nazariyatçılar tarafından geliştirilmiş ve en büyük katkı yapanlardan biri de
Abdülkâdir Merâgî olmuştur (Karabaşoğlu, 2010: 43).
Abdülkâdir Merâgî ortaya koyduğu ses sistemi teorisinde perdelerin yerlerinin ve oranların belirlenmesinde kendine özgü ard arda tarh
(çıkartma)lar metodu uygulamıştır.
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Bir sesin aralık meydana getiRebilmesi için başka bir sese ihtiyacı vardır.
Sesler arasında ortaya çıkan bu farka aralık (buud) denir. Zaten iki ses, bir mertebede olursa bu, bir nağmedir. Oran (nispet) ise büyüklük, miktar ve derece
bakımından iki şey arasında bulunan bağlantıdır. İki nağmeden oluşan aralığa
bileşik aralık denir. Birleşik aralık üç kısımdır: Birinci kısım a‘lâ (yüksek), ikinci
kısım evsat (orta) ve üçüncü kısım ednâ (alçak)dır. Ancak bütün bir sesin oluşturulmasında, a‘lâ aralığında birbirinin yerine geçerek karışması mümkündür.
Ses oluşturulurken evsât aralığında taraflar ard arda gelir ya da birlikte işitilirse, taraflar birbirinin yerine geçemez. Ednâya gelince eğer taraflar onu beraber
dinliyorsa uyumsuz olur. Eğer birlikte duyulursa uyumsuz, ard arda duyulursa uyumlu olur. Anlaşılma açısından en kolay oran, ikinin bire nispeti oranıdır.
Çünkü bir kişinin bu oranı anlaması için düşünmesi gerekmez (Sezikli, 2007:
57-58).
Taksim metodunda Merâgi bütün perdeleri elde edebilmek için öncelikle bakiyye aralığını bulup sonrasında bir telin boyunu kısmi oranlarda azaltarak bulmuştur ve tel boyunun belli bir kısmını ekleme işlemi
yapmayarak sistemde ki tüm perdeleri ard arda tarhlar yoluyla elde etmiştir. Kendinden önceki teorilerin hemen hepsinde h ve B sesleri H’dan
peste doğru alınan tanini aralıklarıyla hesaplanırken Abdülkâdir bunları tarh (perdeleri ard arda çıkarmalar) yönteminin dışına çıkmadan bulmuştur (Can, 2001: 160-163).
Merâgî perdelerden sonra bir oktav içinde kullanılan aralık çeşitlerinin sayısını altı olarak belirtmiştir. A-B notalarının arasındaki uzunluk
bakiyye, A-C notalarının arası mücenneb, A-D notalarının arası tanini,
A-H zü’l-erba‘a (dörtlü), A-YA zü’l-hams (beşli), A-YH aralığı ise zü’lküll (oktav) olarak isimlendirir. YH’dan LH’ya kadar uzanan ikinci oktavda bulunan ve A’dan itibaren hesaplanan sekizliden büyük aralıklar
ise, A-KH zü’l-küll bi’l-erba‘a (oktav ve dörtlü), A-KT zü’l-küll bi’l-hams
(oktav ve beşli), A-LH zü’l-küll merrateyn (iki oktav) olarak adlandırılır
(Pınarbaşı, 2017: 10).
17. yüzyılın önemli mûsikîşinaslarından biri de Kantemiroğlu’dur.
Kitâbü İlmi‘l-Mûsikî Alâ Vechi’l-Hurûfât adındaki eserinde Türk müziği nazariyatı ve notalar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Nazari
bilgiler dışında 350 yakın saz eserini kendi nota sistemiyle yazmış kendinden önce ki kullanılan ebced notasını kullanmayı tercih etmemiştir.
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Yeni bir nota yazısı ortaya koymasının nedeni bilinmemektedir. Belki
o nota yazısını yetersiz bulduğu düşünülebilir. Kendinden önce, Türk
müziğini tespiti için Batı notasını kullanan Ali Ufkî’yi de tanımadığı anlaşılmaktadır (Tura, 2001).
Kantemiroğlu sisteminde müzik yazıları ebced notasına benzer harf
belirteçleri ile sıralanmıştır. Yani her harf bir perdeyi göstermektedir.
Fakat ebced nota yazım şekliyle Kantemiroğlu’nun kullandığı nota yazım şeklini birbirinden ayıran özellik harflerin perde isimlerine göre
kullanılmasıdır.
Kantemiroğlu Edvarı’nda Yegâh ve Aşiran perdeleri arasında perde
olmadığı görülmektedir.
Bir makamın icrâ edilebilmesi için en az üç perdeye ihtiyaç vardır. Yegâh’ın
altında başka perde bulunmamaktadır (tanburda olmadığı için). Bu durumda
adı geçen yerde bir makam icrâsı mümkün olmadığından, yarım perdenin de
gereği yoktur (Tura, 2001).
Hüseyniaşiran’dan tize doğru yarım ses gidildiğinde elde edilen ses
Acemaşiran’dır. Fakat Irak perdesinden pes tarafa gidilerek bulunan yarım ses herhangi bir harfle belirtmemiştir.
Kantemiroğlu’nun sisteminde Rast ve Irak perdeleri arasında yarım
perde olan Rehâvî perdesi vardır.
Bu noktada, Osmanlı müziğinde kullanılan ses sistemi hakkında
kısa bir açıklama yapma gereği duyulmaktadır. Dikkat edildiğinde, bu
sistemde, ilk sesten yukarıy doğru, sekizlinin, tanînî, mücenneb, mücenneb, tanînî, mücenneb, mücenneb ve tanînî biçiminde bölündüğü ve bu
bölünmenin, yan yana iki Rast cinsine bir tanînî eklenmesi, ya da bir
Rast dörtlüsüyle bir Rast beşlisinin veya bir Rast beşlisiyle bir Rast dörtlüsünün bileşimi biçiminde ya da kısaca, bir Rast dizisi, diye nitelenebileceği kolayca anlaşılmaktadır. Bu dizideki tanînî aralıkları içinde iki,
mücenneb aralıkları içinde bir yarım ses bulunmaktadır. Böylece, burada da Safiyüddîn’in tanımladığı, on yedi aralık ve ilk sesin üst sekizlisiyle on sekiz sesten oluşan sistem karşımıza çıkmaktadır. Kantemiroğlu,
dönemindeki uygulamalarda pek yararlanılmayan birkaç ara perdeyi
dışarıda bıraktığı için, iki sekizli içindeki perde sayıları birbirinden farklıdır (Tura, 2001).
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Rast ile Dügâh perdeleri arasında bir tanini aralığında ses olduğundan, Kantemiroğlu Rast perdesinin altıda bulunan yarım perdeyi göstermemiş, fakat Dügâh perdesinin altındaki yarım ses olan Zirgüle perdesini göstermiştir.
Dügâh perdesi ile Segâh arasındaki perdeyi Nihavend olarak adlandırmış, Segâh ile Çargâh arasındaki mücenneb aralığına da Buselik perdesi demiştir. Çargâh perdesinden Nevâ perdeleri arasında tanini aralığı vardır. Çargâh’tan yukarı Sabâ, Nevâ perdesinin altında ise Uzzal
perdesi bulunmaktadır. Nevâ ve Hüseynî perdelerinden yukarı ve aşağı
inildiğinde ise Bayati ve Hisar perdeleri bulunmaktadır. Hüseynî ve Evc
perdesi arasındaki aralık ise mücenneb aralığı olan Acem perdesi vardır.
Evc ile Gerdâniye arasında Mahur perdesi bulunmaktadır. Gerdâniye
ile Muhayyer arasında Rast ile Dügâh arasında olması gereken bir tanini
yerine sadece yarım perde gösterilmiş ve bu perdeye Şehnâz denilmiştir.
İki perde arasında mücenneb aralığı olan Muhayyer ve Tiz Segâh
arasında da Sünbüle perdesi bulunmaktadır. Tiz Segâh ile Tiz Çargâh
arasında mücennep aralığı olan Tiz Buselik, Tiz Çargâh ile Tiz Nevâ arasında Çargâh’tan yukarı Tiz Sabâ, Tiz Nevâdan aşağı ise Tiz Uzzal bu
perdeleri bulunmaktadır. Tiz Nevâ ve Tiz Hüseynî arasında tanini aralığı sebebiyle Nevâ’nın üstünde Tiz Bayati bulmaktadır.
Kantemiroğlu’na göre iki oktav ses arasında yedi tam ses bulunmaktadır. Ana perdelere baktığımızda Rast dizisi oluşumu ana perde
olarak görülmektedir. Tam perdelerin ilki Irak, son perde ise Muhayyer
perdesidir. “Makam sahibi” olarak belirtiği ana perdelerin yedisi kalın,
üçü ince olmak üzere on perdedir. Hüseynî Aşiran, Yegâh, Tiz Segâh,
Tiz Çargâh, Tiz Nevâ ve Tiz Hüseynî perdelerini ise “makam sahibi”
saymamaktadır (Tura, 2001). Sistemde Yegâh perdesinin altında belirtilen Nerm Çârgâh perdesi dahil olmak üzere toplam otuz dört perde
işareti yer almaktadır (Tura, 2001).
Rauf Yekta’nın 1933 yılında yayınladığı “Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi” adlı kitabının ilk cildinde Yekta dizgesi bu şekilde yayınlanmışıdır.
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Şekil 1. Suphi Ezgi’nin 24 perde taksimi (Ezgi, 1933: 28)

Şekil 2. Suphi Ezgi’nin 24 Perde Taksimi (Ezgi, 1933: 28)
Suphi Ezgi’nin 24 perde taksimindeki perde isimleri şu şekildedir:
(1) Kaba çârigâhla nim kaba hicaz aralığı bir, bakiyye (2) nim kaba hicazla
kaba hicaz aralığı bir fazla (3) kaba hicazla kaba dik hicaz aralığı bir eksik bakiyye (4) kaba dik hicazla yegâh aralığı bir fazla (5) yegâhla nim kaba hisar aralığı
bir bakiyye (6) nim kaba hisarla kaba hisar aralığı bir fazla (7) kaba hisarla dik
kaba hisar aralığı bir eksik bakiyye (8) dik kabâ hisarla Hüseynî aşîran arası
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bir fazla (9) Hüseynî aşîranla acem aşîran beynî bir bakiyye (10) acem aşîranla
dik acem aşîran ma beyni bir fazla (11) dik acem aşîranla Irak arası bir eksik
bakiyye (12) ırakla geveşt aralığı bir fazla (13) geveşt ile dik geveşt aralığı bir
eksik bakiyye (14) dik geveşt ile rast aralığı bir fazla (15) rast ile nim zirgüle
aralığı bir bakiyye (16) nim zirgüle ile zirgüle aralığı bir fazla (17) zirgüle ile
dik zirgüle aralığı eksik bir bakiyye (18) dik zirgüle ile dügâh beyninde bir fazla
(19) dügâhla kürdî arası bir bakiyye (20) kürdî ile dik kürdî beyni bir fazla (21)
dik kürdî ile segâh aralığı bir bakiyye (22) segâhla puselik arası bir fazla (23)
puseIikle dik puselik aralığı bir eksik bakiye (24) dik puselikle çârigâh aralığı bir
fazladır (Ezgi, 1933: 29).
1948 yılında Hüseyin Saadeddin Arel’in yayınlanan Mûsıkî Mecmuası, “Türk Mûsıkisi Nazariyatı Dersleri” adı altında abonelik sistemi içinde
dağıtılmaya başlanmıştır. Bu mecmua sayesinde Arel, ortaya koyduğu
ses sistemini, makam oluşumlarını ve usulleri büyük bir kitleye ulaştırarak benimsetebilmiştir (Arel, 1993: 14). Bu sistemin günümüze kadar
geçerli olmasını sağlayan Prof. Dr. Salih Murad Uzdilek; sistemi matematiksel ve fiziksel olarak açıklamıştır.
AEU ses sistemi, beşli zincir denilen beşli aralıkların yan yana getirilmesiyle oluşturulan zincir ile taksimi sonrasında ortaya çıkartılan
sesler aşağıdaki gibidir (Pınarbaşı, 2017: 18).

Şekil 3. Beşli Zincir ile 24 Perde Taksimi (Uysal, 2001: 21)
AEU ses sistemi, bir sekizliyi 53 eşit parçaya bölmek suretiyle gayri
müsavi 24 perdenin kullanıldığını ileri sürmektedir (Pınarbaşı, 2017: 20).
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Şekil 4. Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sisteminin 53 Parçaya Bölünmesi Sonucu Ortaya Çıkan Kullanılabilir Sesler (Pınarbaşı, 2017: 20)
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Kanun sazında icrâsı yapılacak olan Hüzzam, Sabâ ve Uşşak makamlarındaki eserlerin ve taksimlerin, mandal pozisyonlarının icrâ ve
nazariyat farklılığının ortaya çıkarılması, bilimsel gerçekliğe dayandırarak tespit edilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Deniz Göktaş’ın, Hüzzam, Sabâ ve Uşşak makamlarında yapılacak
olan icrâların; perde ve aralık anlayışı bakımından Arel-Ezgi-Uzdilek
ses sistemi ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve kanun sanatçılarının
ses sistemine nazaran icrâ farklılıklarını görebilmektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu çalışma daha önce çalışılmamış olan bir örneklem
grubunu kapsadığından dolayı özgün nitelik taşımaktadır.
Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Araştırma Ankara ili Devlet icra kurumunda görev yapan kanun sanatçısı olan Deniz Göktaş üzerinden yürütülmüştür. Araştırmaya kaynaklık eden icrâcı; hem Devlet Kurumunda sanatçı olarak görev yapması hem de yeterli nazari bilgiye sahip olması sebebiyle usta sıfatında
icrâcı olduğunu göstermektedir.
Türk müziğinin bazı makamları, kullandıkları Türk müziği perdelerinin icrâcıya göre farklılık göstermesi sebebiyle, nazari sistem ile karşılaştırıldığında farklılıklar göstermektedir. Bu makamlardan nazari sisteme göre farklı perde baskısına sahip olanlardan Uşşak, Sabâ ve Hüzzam
makamları araştırmada ele alınan makamlar olmuştur. Bu makamlarda
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icrâcılara birer saz eseri icrâsı ve buna ilave olarak birer taksim yaptırılmıştır. İcra edilecek olan eserler dışında Taksim formu saz icrâcısının
spontane yarattığı makamsal bir bütünlük olması sebebiyle eser olarak
kabul edilerek değerlendirme içerisine alınmıştır.
Bu araştırma, saz eseri ve taksim formundaki icrâların ses kayıtlarına dair verilerin, sıralama, sayma, ortalama alma ve yüzde alma gibi
istatistiksel verilerle incelemeye dayalıdır. Araştırmaya konu olan icrâların (ses kaydının) sayısal olarak yorumlayabilmek mümkün olduğundan istatistiksel yöntemleri müzikal analizde kullanacağız.
Perde ve seyir karakteri anlayışını ortaya çıkarmak için ses kayıtlarındaki sayısal verilerin alınacağı program MakamBox (Atıcı, 2016: 1)
isimli java tabanlı bir yazılımdır. Temel kodlarını Barış Bozkurt’un Matlab programı için yazılmış olan MakamToolBox (Bozkurt, 2015: 1-3) yazılımından alan MakamBox’un geliştiricisi Bilge Miraç Atıcı’nın, programın çalışması ile ilgili anlattığı temel prensip şu şekildedir;
Makam Şablon Histogramlarının Çıkartılması: Kayıtların melodik yönden
incelenebilmesi için izlenen ilk adım zaman-frekans serisi (melogram) verisinin
çıkartılmasıdır. Bu veri entonasyon, seyir ve süslemeler hakkında önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca hangi perdenin ne kadar sıklıkla
Çalındığını gösteren histogram grafiği de elde edilebilmektedir. Bununla
birlikte kaydın histogramı, şarkının makamına dair temel bilgiler sunmaktadır.
Aynı makama ait parçaların histogramları hesaplandıktan sonra, eserlerin
karar perdesi referans alınarak yapılan eşleştirme ve toplama işlemi ile her makamın şablon histogramları çıkartılabilmektedir (Atıcı, 2015: 68-72).

Şekil 5. MakamBox Programının Şablon Histogramı Oluşturma Prensibi (Pınarbaşı, 2017: 30)
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Makam Sınıflandırma ve Karar Perdesi Bulma: Tam otomatik yöntemlerle
elde edilen makam şablon histogramları, seçilen bir kaydın makamını ve karar
perdesini tespit etmekte de kullanılabilmektedir. Temel olarak; seçilen kaydın
histogramı, daha önce elde edilen ve karar perdesi bilinen makam şablonları ile
karşılaştırılır. En benzer şablon histogram seçilerek sınıflandırma yapılır ve karar perdesi eşleşme noktasına göre hesaplanır (Atıcı, 2015: 68-72).

Şekil 6. MakamBox Programının Makam Sınıflandırma ve Karar Perdesi Bulma Prensibi (Pınarbaşı, 2017: 30)
Sanatçının kanun sazında yapacağı icrâların aralık ve perde anlayışlarını matematiksel analizler sayesinde kanun sazının mandal düzeniyle
makamın ses sistemine uygun mandal düzenini ve varsa icrâcılar arasında ki farklılıklar bulunarak ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Bu noktada başta kanun sanatçısının özgeçmişini ve kanun mandal sistemi ile
ilgili görüşüne yer verilecektir. Sonrasında kanun icrâcılarının ses kayıt
analizlerini grafik ve sayısal olarak ortaya koyarak eğitim sistemi olarak
görülen AEU ses sistemi ile karşılaştırmalı olarak tartışmaları yapılmaya
çalışılacaktır.
Deniz Göktaş’ın Özgeçmişi Ve Kanun Sazının İcrasına İlişkin
Görüşleri
Çalışmamıza kaynaklık eden kanun sanatçısı Deniz Göktaş’a ait
Türk Müziği perde-aralık anlayışlarıyla ilgili yapılan görüşme neticesinde kaleme alınan bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir.
Deniz Göktaş ile yapılan görüşme sonucunda, sanatçının hayatı ve
kanun ile ilgili teknik düşünceleri aşağıdaki gibidir;
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1967 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Kanun çalmaya lise yılların da
yani 16 yaşlarında amatörce kendi çabasıyla öğrenmiş ve hiç kanun hocası olmadığını söylemektedir. Gençlik yıllarında Ahmet Meter, Necati
Yıldız Doğan, Ahmet Yatman, Taner Sayacıoğlu, Halil Karaduman gibi
ustalardan feyz almıştır. 2001 yılında Ankara Kültür Bakanlığı Klasik
Türk Müziği korosuna girdiğini, 18 yıl çalıştığını fakat daha önce Güzel
Sanatlar Lisesi ve Gazi Üniversitesinde hocalık yaptığını söylemektedir.

Şekil 7. Deniz Göktaş
Bugüne kadar 8 adet Kanunu olduğunu söyleyen sanatçı, yapımcılarının ise Erkin Gündoğan ustadan 2 adet kanun 6 ve 7 mandallı, Metin
Kesici’den de 2 adet 6 ve 7 mandallı, Ömer Faruk Kurşunel, Mustafa
Sağlam, Tahir Kurak ve Ejder Güleç gibi ustaların kanunlarıyla çalışmalarını devam ettirdiğini söylemektedir.
Kanun alırken bütün seslerin temiz olmasının önemli olduğunu,
Tampere düzen kullandığını, mandalların oktav içinde birbirini tutması
gerektiğini, sanatçı için en önemli olanın mandal olduğunu söylemektedir. Mandalların yerli yerinde doğru ve ağırlıklarının ise çok sert olmaması gerektiğinin çünkü mandalın sert olması durumunda teli kestiğini
ve mandalları indirme-kaldırma probleminin yaşandığını söylemiştir.
Mandalların çok yumuşak olması durumunda ise cızırtı yaptığını ve
düşme problemi olduğunu söylemektedir.
7 mandallı kanunun segâh makamı için daha uygun olduğunu, çünkü bu dönemde akordunu Tampere sisteme göre yaptığını söylemiştir.
Dünya 8 farklı sistem akort geçirmiş, bunlardan bize en uygunu Pisagor
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olduğunu söylemektedir. Pisagor düzeninin her tondan çalınamadığını
yani her tondan çalınmaz derken makamı 4 ses ve yerinden tabir ettiğimiz tonlar arası frekanslarda farklılıklar gösterdiğini, sadece yerinden
icrâ yaparsak Türk müziğine uygun olduğunu söylemektedir.
Şu an kullandığı mandal sisteminin bir nebze yeterli geldiğini, yani
icrâ ettiği müzik türü olarak uygun olduğunu söyleyen sanatçı, tercihen
7 mandallı kanun istediğini, Fa ve Do perdelerinin çift diyez olmasını
istediğini belirtmiştir.
Teorik olarak eski notalarda yani notanın başına değiştirici işaret
konmadığı zaman aslında onu Si (Segâh) icrâ ettiğini, şu an böyle bir
durum kalmadığını belirtmiştir. Bulunduğu müzik gurubu içerisinde
piyanoya endeksli Tampere sisteme uygun nota yazdıklarını, farklı çalgı aletleri geldiği zaman ise onlara uyum gösterdiklerini söylemiştir.
Makamların komalarının yazılmış olması değil de karar seslerinin çok
etkilediğini söylemektedir. 1 koma Si (Segâh), Hüzzam makamı için Mi
(Hisar) ve Fa# (Eviç), varsa kullandığımız Mi (Hisar) ve Si (Segâh) sesleri tam dörtlü olmak istediğini, Si (Segâh) ve Fa# (Eviç) sesleri de tam
dörtlü ve tam beşli olmak istediği için o aralıkları biraz daha dar komalarda icrâ ettiğini belirtmiştir.
Bu makamları icrâ ettiği zaman mandal sisteminden çok mandalların yerli yerinde düzgün çakılması gerektiğini söylemektedir. 6’lı sistemde mandal için yarım ses 100 cent ve 100÷6=16,6 olduğunu, Uşşak
makamı için 3 koma kullandığını fakat Uşşak makamında kullandığı Si
(Segâh) sesi 50 cent’e denk geldiğini söylemektedir. İcrada kullandığı
komanın pes olduğunu söyleyen sanatçı, 2 koma kullanırsa 33 cent olduğunu ve onun da tiz kaldığını, istenilen değere tam karşılık gelmediğini, bu sebeple glisendo yaptığını söylemektedir. Karar sesi açısından 7
mandallı kanunun uygun olduğunu ama asıl önemli olanın mandalların
doğru çakılmış olması gerektiğini söylemektedir.
Deniz Göktaş’ın Hüzzam, Sabâ, Uşşak Makamı Kayıtlarına Göre
Perde Ve Aralık Baskısı Karşılaştırmaları
Bu bölümde icrâcının ses kayıtlarından analizleri yapılarak ulaşılan
verilerin, sıralama, sayma, ortalama alma gibi istatistiksel metotlarla in279
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celemeye dayalıdır. Müzikteki sesleri matematiksel/sayısal olarak belirlemek mümkün olduğundan müzikal analizde istatistiksel yöntemler
kullanılmıştır.
Değerlendirmeler, MakamBox programının çalışma yöntemi nedeniyle karar perdesine göre holder koması cinsinden uzaklıklar alınarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sayısal koma verileri Microsoft Excel programında tablolar halinde yeniden şekillendirilerek icrâlardaki
koma kullanım farklılıkları sayısal olarak daha net ortaya çıkartılmaya
çalışılmıştır.
Analizlerde ses kayıtlarındaki birer komalık farklı sonuçlar, sanatçıların ortamdan kaynaklı etkilendiği veya çaldıkları kanunların yapılarından kaynaklı ufak tefek sapmalar olduğu kanaatindeyiz. Analizlere
yansımış olan bu birer komalık farklı sayısal sonuçlar değerlendirmeler
yapılırken göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.
Analizleri yapılan ses kayıtlarının ayrıntılı olarak perde baskılarının
kuramsal aralıklara göre karşılaştırmaları aşağıdaki gibi açıklanmaya
çalışılmıştır.
Hüzzam Makamı
Hüzzâm makamının karar sesi Sib (Segâh) perdesine göre diğer
perdelerin koma cinsinden uzaklıklarını gösteren AEU ses sistemindeki
dizi aşağıdaki gibidir.

Şekil 8. Hüzzâm Makamı Dizisi Seslerinin Karar Perdesine Göre
Koma Değerinden Uzaklıkları
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Hüzzam makamı dizisi şeklinden yola çıkarak baktığımızda; Çargâh perdesi (Do) karar perdesi olan Segâh perdesine (Sib) 5 koma, Nevâ
perdesi (Re) 14 koma, Hisar perdesi (Mib) 19 koma, Eviç perdesi (Fa#)
31 koma, Gerdâniye perdesi (Sol) 36 koma, Muhayyer perdesi (La) 45
koma, Sünbüle perdesi (Sib) 49 koma, Tiz Segâh perdesi (Sib) 53 koma,
Tiz Çargâh perdesi (Do) 58 koma ve Tiz Nevâ (Re) perdesi 67 koma
uzaklıktadır.
Çalışmamıza kaynaklık eden sanatçının icrâlarını analiz ettiğimizde
aşağıdaki gibi sonuçlarla karşılaşmaktayız.

Şekil 9. Hüzzam Makamındaki İcraların Perdelere Göre Koma Dağılımları
Tablonun üst tarafında AEU ses sistemindeki perdelerin karar perdesine göre holder koması olarak uzaklıkları gösterilmektedir. Tablonun sağ tarafında ise Mib (Hisar) ve Fa# (Eviç) perdeleri arasına denk
gelen AEU sistemine göre artık aralık koma değeri görülmektedir.
Hüzzam Makamındaki hem serbest icrâ olan taksim hem de ritimli icrâ olan peşrev kayıtlarının karar perdelerine göre uzaklıkları AEU
sisteminin altında gösterilmektedir. Kayıtlara bakıldığında Hüzzam
makamının en tartışmalı perdeleri olan Mib (Hisar) ve Fa# (Eviç) perdelerinin koma değerlerinin AEU ses sistemindeki sayısal verilere denk
düşmediği, icrâcının daha farklı aralıklarda koma değerleri kullandığı
görülmektedir.
Deniz Göktaş taksim kaydında Mib (Hisar) perdesini 2 koma kadar
tiz bastığı (21hc), Fa# (Eviç) perdesini 1 koma tiz bastığı (32hc); peşrev
kaydında Mib (Hisar) perdesini 2 koma kadar tiz bastığı (21hc), Fa#
(Eviç) perdesini AEU ses sistemi ile aynı koma değerinde bastığı (31hc)
görülmektedir.
AEU ses sistemine göre Mib (Hisar) – Fa# (Eviç)perdeleri aralığı
koma değeri 12hc olması gerekirken, Deniz Göktaş taksim icrâsında bu
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aralığı 12hc yerine 11hc, peşrev kaydında ise bu aralığı 10hc olacak şekilde kullanmıştır.
Sanatçının serbest icrâ ile ritimli icrâları arasında genel olarak makam perdelerinden farklı koma değerleri kullandıkları görülmektedir.
Ritimli icrâ ile serbest icrâ arasındaki farklı koma değeri kullanımının,
toplu icrâda çalan diğer enstrüman sanatçılarıyla etkileşim sonucunda
olduğu düşünülmektedir.
Sabâ Makamı
Sabâ makamının karar sesi La (Dügâh) perdesine göre diğer perdelerin koma cinsinden uzaklıklarını gösteren AEU ses sistemindeki dizi
aşağıdaki gibidir.

Şekil 10. Sabâ Makamı Dizisi Seslerinin Karar Perdesine Göre Koma
Değerinden Uzaklıkları
Sabâ makamı dizisi şeklinden yola çıkarak baktığımızda; Segâh
perdesi karar perdesi olan Dügâh perdesine 8 koma, Çargâh perdesi 13
koma, Hicaz perdesi 18 koma, Dik Hisar perdesi 30 koma, Acem perdesi
35 koma, Gerdâniye perdesi 44 koma, Şehnâz perdesi 49 koma, Tiz Segâh perdesi 61 koma ve Tiz Çargâh perdesi 66 koma uzaklıktadır.
Çalışmamıza kaynaklık eden kanun sanatçısının icrâlarını analiz ettiğimizde aşağıdaki gibi sonuçlarla karşılaşmaktayız.
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Şekil 11. Sabâ Makamındaki İcraların Perdelere Göre Koma
Dağılımları
Tablonun üst tarafında AEU ses sistemindeki perdelerin karar perdesine göre holder koması olarak uzaklıkları gösterilmektedir. Tablonun sağ tarafında ise Reb (Hicaz), Mi (Hüseynî), Lab (Şehnâz) – Sib (Tiz
Segâh) perdeleri arasına denk gelen AEU sistemine göre artık aralık
koma değeri görülmektedir.
Sanatçının Sabâ Makamındaki hem serbest icrâ olan taksim hem de
ritimli icrâ olan peşrev kayıtlarının karar perdelerine göre uzaklıkları
AEU sisteminin altında gösterilmektedir. Kayıtlara bakıldığında Sabâ
makamının en tartışmalı perdeleri olan Sib (Segâh), Reb (Hicaz), Lab
(Şehnâz) ve Sib (Tiz Segâh) perdelerinin koma değerlerinin AEU ses sistemindeki sayısal verilere denk düşmediği, icrâcının daha farklı aralıklarda koma değerleri kullandıkları görülmektedir.
Deniz Göktaş Sib (Segâh) perdesini taksim kaydında 2 koma daha
pest (6hc), peşrev kaydında da 1 koma daha pest bastığı (7hc); Reb (Hicaz) perdesini her iki kaydında da 2 koma tiz bastığı (20hc); lab (Şehnâz)
perdesini taksim kaydında 1 koma tiz (50hc), peşrev kaydında AEU ses
sistemi ile aynı koma değerinde bastığı (49hc); sib (Tiz Segâh) perdesini
taksim kaydında 1 koma tiz 62hc), peşrev kaydında AEU ses sistemi ile
aynı koma değerinde bastığı (61hc) görülmektedir.
AEU ses sistemine göre Reb (Hicaz) – Mi (Hüseynî) perdeleri aralığı
koma değeri 12hc olması gerekirken, Deniz Göktaş her iki kaydında da
bu aralığı 11hc kullanmıştır. Lab (Şehnâz) – Sib (Tiz Segâh) perdeleri
aralığı koma değeri 12hc olması gerekirken, Deniz Göktaş her iki kaydında da AEU ses sistemi ile aynı koma değerinde (12hc) kullanmıştır.
Kanun sanatçısının Sabâ makamında yapmış olduğu serbest icrâ ile
ritimli icrâları arasında genel olarak perde, aralık ve farklı koma değerleri kullandıkları görülmektedir. Ritimli icrâ ile serbest icrâ arasındaki
farklı koma değeri kullanımının, toplu icrâda çalan diğer enstrüman
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sanatçılarıyla etkileşim sonucunda olduğu düşünülmektedir. Makamın
dizisinde ki önemli olan Sib(Segâh), Reb(Hicaz), lab (Şehnâz) seslerinde
farklı koma değerleri görülmektedir.
Uşşak Makamı
Uşşak makamının karar sesi La (Dügâh) perdesine göre diğer perdelerin koma cinsinden uzaklıklarını gösteren AEU ses sistemindeki dizi
aşağıdaki gibidir.

Şekil 12. Uşşak Makamı Dizisi Seslerinin Karar Perdesine Göre
Koma Değerinden Uzaklıkları
Uşşak makamı dizisi şeklinden yola çıkarak baktığımızda; Segâh
perdesi karar perdesi olan Dügâh perdesine 8 koma, Çargâh perdesi 13
koma, Nevâ perdesi 22 koma, Hüseynî perdesi 31 koma, Acem perdesi 35 koma, Gerdâniye perdesi 44 koma ve Muhayyer perdesi 53 koma
uzaklıktadır.
Çalışmamıza kaynaklık eden sanatçının icrâlarını analiz ettiğimizde
aşağıdaki gibi sonuçlarla karşılaşmaktayız.

Şekil 13. Uşşak Makamındaki İcraların Perdelere Göre Koma Dağılımları

284

Öğr. Gör. Turgay KERSE, Doç. Dr. Emre PINARBAŞI

Tablonun üst tarafında AEU ses sistemindeki perdelerin karar perdesine göre holder koması olarak uzaklıkları gösterilmektedir.
Sanatçının Uşşak Makamındaki hem serbest icrâ olan taksim hem
de ritimli icrâ olan peşrev kayıtlarının karar perdelerine göre uzaklıkları
AEU sisteminin altında gösterilmektedir. Kayıtlara bakıldığında Uşşak
makamının en tartışmalı perdesi olan Sib (Segâh) perdesinin koma değerinin AEU ses sistemindeki sayısal veriye denk düşmediği, icrâcıların
daha farklı aralıklarda koma değerleri kullandığı görülmektedir.
Deniz Göktaş Sib (Segâh) perdesini her iki kaydında da 1 koma daha
pest bastığı (7hc); görülmektedir.
AEU ses sistemine göre Sib (Segâh) – Do (Çargâh) perdeleri aralığı
koma değeri 5hc olması gerekirken, Deniz Göktaş her iki kaydında da
6hc olacak şekilde kullanmıştır.
Sanatçının Uşşak makamında yapmış olduğu serbest icrâ ile ritimli icrâları arasında genel olarak perde, aralık ve farklı koma değerleri
kullandıkları görülmektedir. Ritimli icrâ ile serbest icrâ arasındaki farklı
koma değeri kullanımının, toplu icrâda çalan diğer enstrüman sanatçılarıyla etkileşim sonucunda olduğu düşünülmektedir. Makamın dizisinde
ki önemli olan Sib (Segâh) sesinde farklı koma değerleri görülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan araştırmanın sonucunda, Deniz Göktaş’ın Uşşak, Sabâ ve
Hüzzam makamlarında icrâ ettiği 3 saz eserinin ve 3 taksimin kayıtlarının incelenmiştir. Bu incelemede Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemine göre
karşılaştırmaları yapılarak makamlarda kullanılan aralık ve perde baskılarının grafiksel ve matematiksel değerleri tespit edilmiştir.
Sanatçı ile yapılan röportaj neticesinde sanatçımızın Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminde verilen perde-aralık koma değerlerini kullanmadığı
söylemi mevcuttur. Buna ilave olarak sanatçının taksim ve saz eseri performans kayıtları analiz edildiğinde sanatçı bazında şu sonuçlara ulaşılmaktadır;
• Deniz Göktaş’ın Hüzzam makamında yapmış olduğu taksim icrâsında Mib (Hisar) perdesini 4 koma yerine 2 koma, Fa# (Eviç) perdesini 4 koma yerine 5 koma bastığı görülmektedir. Hüzzam makamında
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yaptığı taksim kaydında ise Mib (Hisar) perdesini 4 koma yerine 2 koma
bastığı, Fa# (Eviç) perdesini ise aynı değerde bastığı görülmektedir.
• Sabâ makamında yapmış olduğu taksim icrâsında Sib (Segâh)
perdesini 1 koma yerine 3 koma, saz eseri kaydında 1 koma yerine 2
koma bastığı görülmektedir. Reb (Hicaz) perdesini iki icrâda da 4 koma
yerine 2 koma, taksim icrâsında Lab (Şehnâz) perdesini 4 koma yerine 3
koma, Sib (Tiz Segâh) perdesini 1 koma yerine natürel bastığı görülmüştür. Saz eseri kaydında ise Sib (Tiz Segâh) perdesini istenilen değerde
bastığı görülmektedir.
• Uşşak makamında yapmış olduğu her iki icrâda da Sib (Segâh)
perdesini 1 koma yerine 2 koma bastığı görülmektedir.
Sanatçının yaptığı icrâlarda kullanılan aralıkların, komaların değerlerinin ve perde baskılarının Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde istenilen değerlerden farklı olduğu saptanmıştır. Uşşak makamında kullanılan Sib
(Segâh) perdesini 1 koma yerine 2-3-4 koma basmışlardır. Sabâ makamında istenilen Sib (Segâh) perdesinin 1 koma istenildiği yerde 2-3-4
koma bastıkları, Reb (Hicaz) perdesinin ise 4 koma istenildiği yerde 2-3
koma basmışlardır. Hüzzam makamında Si (Segâh) perdesinin istenilen
değerde bastıkları fakat Mib (Hisar, dik hisar) ve Fa# (Eviç) perdelerini
istenilen koma değerinde icrâ edilmediği, Mib (Hisar ve dik hisar) perdelerini 4 koma yerine sanatçıların 1-2-3 koma bastıkları ve Fa# (Eviç)
perdesinin 4 koma istenilen yerde 4-5 koma bastıkları saptanmıştır.
Bu çalışmada hali hazırda Türk Müziği eğitimi veren kurum/okullarda baskın olarak kullanılan Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi ve teorisinin, tezimize kaynaklık eden sanatçılar ekseninde icrâ ilen saz eserleri ve
taksim kayıtlarındaki perde-aralık anlayışının matematiksel olarak ifade edilemediği sonucuna ulaşılmaktadır. Çalışma neticesinde Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminde var olan 1-4-5-8 koma aralıkların gösterimine
ek olarak 2-3 koma değerlerindeki aralıkların gösterilmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Buna istinaden sisteme 2 ve 3 koma değerinde bemol
ve diyezlerin eklenmesi eylemiyle tezimizin konusu olan Hüzzam, Sabâ
ve Uşşak makamları özelinde icrâ-teori birliğinin sağlanabileceği görülmektedir.
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Yapılan bu çalışma ve öncesinde gerçekleştirilmiş benzer araştırmalar neticesinde araştırmamıza kaynak kişi olarak desteklerini almış
olduğumuz usta sanatçı gibi ehli kişilerin icrâlarının farklı açılardan
detaylı şekilde incelemeler/analizlerin yapılarak Türk Müziği ses sistemi ve nazariyatını yenilemek adına birçok çalışmanın yapılması öngörülmektedir. Ancak şu da bilinmektedir ki Türk Müziği ses sisteminin
her ne kadar matematiksel olarak ifade edilebilirliğe ulaşsada, perde
mûsikîsine dayanan icrâsı sebebiyle Türk Müziği hissiyatının usta-çırak
eğitim geleneği olmaksızın hiçbir zaman tam olarak ifade edilemeyeceği
aşikârdır.
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2

Öz: 1980’li yıllarda küreselleşme ve global entegrasyon sürecinin
hızlanması ile birlikte, teorik ve ampirik literatürde, ihracat performansının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi kapsamlı şekilde ele alınmış,
Türkiye de dahil olmak üzere özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret politikalarında önemli değişimler gözlemlenmiştir. İthal ikameci
politikaların yerini ihracata dayalı büyüme stratejilerinin alması, iktisat
yazınında da ihracat performansını etkileyen temel faktörlerin ne olduğu konusunu sıkça tartışılan konulardan birisi haline getirmiştir. Bu
bağlamda, geleneksel dış ticaret teorilerinin ortaya çıkışıyla birlikte, dış
ticarette uzmanlaşma ve ihracatta ürün yoğunluğunun ihracat performansını ve ekonomik büyümeyi uyaracağı yönünde literatürde genel
bir kanaat oluşmasına rağmen, son dönem dış ticaret teorileri ise ihracat
çeşitliliğinin, sektörel dış şokların etkilerini ve dolayısıyla makroekonomik dalgalanmaları azaltarak ihracat performansını ve uzun dönemli
ekonomik büyümeyi desteklediğini ortaya koymaktadır. Bu tartışmalar ışığında, bu çalışmada, Türkiye’de 1995 – 2018 dönemi için ihracatta
ürün çeşitliliğinin ihracat performansı üzerindeki etkisi ampirik olarak
araştırılmış; ihracat çeşitliliği, enflasyon, ticari dışa açıklık ve ihracat
arasındaki dinamik ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testlerine başvurulmuştur.
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Elde edilen ampirik bulgular, incelenen dönem itibarıyla, bahsi gecen
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmekte ve ihracat çeşitliliğindeki artışların, ihracat hacminin artmasına katkı
sağladığını göstermektedir. Granger nedensellik testi sonuçları ise, enflasyondan ihracat performansına doğru tek yönlü bir nedenselliği ve ihracat performansı ve ticari dışa açıklık arasında ise iki yönlü bir nedenselliği işaret etmektedir.
GİRİŞ
Teorik ve ampirik literatürde, ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel etkileri kapsamlı şekilde ele alınmıştır. İhracat hacminin
artışı, sermaye ve ara mal ithalatının finansmanına katkıda bulunarak
sermaye teşekkülüne imkan sağlamak suretiyle özellikle sermaye yetersizliği olan ekonomilerin büyümesinde önemli bir rol oynadığı gibi, istihdam olanaklarını ve yarattığı çarpan etkisiyle gelir düzeyini artırarak
ihracatçı ülkelerde refah düzeyine önemli ölçüde etki etmektedir. İhracat aynı zamanda, yerel firmaların küresel rekabet ortamına girmelerini
sağlayarak bu işletmeleri uluslararası pazarlarda rekabet gücü elde etmek amacıyla daha kaliteli ve az maliyetli mamulleri üretmeye ve yeni
ürünler geliştirmeye teşvik etmekte; kaynakların daha etkin dağılımını
ve pozitif ölçek ekonomilerinin ortaya çıkmasını sağlamakta; bilgi ve
yeni üretim tekniklerinin yerel işletmelere transferine olanak sağlayarak
verimlilik artışı ve sürdürülebilir iktisadi büyümeye katkı sağlamaktadır (Awokuse, 2005).
İhracatın özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarında oynadığı, yukarıda bahsi geçen önemli rolün ötesinde, literatürde üzerinde
çokça durulan bir diğer konu ise, ihracat çeşitliliği veya ihracatta uzmanlaşmanın ihracat hacmi ve dolayısıyla iktisadi büyüme üzerindeki
potansiyel sonuçlarıdır. Geleneksel dış ticaret teorileri, mukayeseli üstünlüğe dayalı dış ticarette uzmanlaşmanın iktisadi büyümeyi önemli
ölçüde uyaracağı savını ortaya koyarken, son donemde ortaya çıkan
yeni dış ticaret teorileri ve yapılan ampirik çalışmalar ise ihracat çeşitliliğinin sektörel dış şokların etkisini azaltarak makroekonomik dalgalanmaları azalttığını ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi desteklediğini
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ortaya koymaktadır (Herzer ve Nowak-Lehnmann, 2006; Haddad vd.
2013; Sannassee vd. 2014; Giri vd. 2019).
İhracat çeşitliliği, ihracat piyasalarının çeşitlendirilmesi ya da ihracatta ürün çeşitliliği olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Piyasa
çeşitlendirmesi, mevcut ihracat ürünlerinin yeni pazarlara yönlendirilmesini ifade ederken, ürün çeşitliliği mevcut pazarlara ihraç edilen mal
ve hizmetler sepetinin genişletilmesini amaçlamaktadır. Bu iki çeşitlendirme stratejisi, birlikte ortaya çıkabileceği gibi tekil stratejiler olarak da
uygulanabilir. İhracatın çeşitlendirilmesindeki temel amaç, yukarıda da
ifade edildiği üzere, temel olarak ihracat gelirlerindeki istikrarı sağlamak, olası piyasa ve fiyat dalgalanmalarına karşı bir sigorta mekanizması oluşturmaktır (Dawe, 1996; Bleaney ve Greenaway, 2001). Ayrıca,
ihracata konu olan ürün yelpazesinin geniş olması, ihracat artışıyla birlikte ortaya çıkabilecek verimlilik kazanımlarından daha geniş ölçüde
yararlanmayı mümkün hale getirebilir (Al-Marhubi, 2000; Feenstra ve
Kee, 2008). Funke ve Ruhwedel (2001)’e göre ihracat çeşitliliğinin azlığı,
genellikle ihracat miktarının azalmasına yol açmaktadır (Agosin, 2007).
Ampirik literatürde ihracat çeşitliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki
simetrik ve asimetrik etkisini inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen
(bkz. Krugman, 1979; Grossman ve Helpman, 1991; Al-Marhubi, 2000;
Imbs ve Wacziarg, 2003; Feenstra ve Kee, 2004; Agosin, 2007; Aditya ve
Roy, 2007; Hesse, 2008; Arip vd. 2010; Değer, 2010; Çeviker ve Taş, 2011;
Cadot vd. 2011; Ferreira ve Harrison, 2012; Haddad vd. 2013; Hamed vd.
2014; Acaravcı ve Kargı, 2015), ihracat çeşitliliğinin, ihracat hacmi üzerindeki etkisini araştıran çalışma sayısı çok sınırlıdır (Vakataki‘Ofa vd.
2016; Campi vd. 2017; Rosal, 2019). Literatürdeki bu boşluğu doldurmak
adına, bu çalışmamızda, Türkiye’de ihracatta ürün çeşitlendirmesinin
ihracat hacmi üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmış; ihracat çeşitliliği, enflasyon, ticari dışa açıklık ve ihracat hacmi arasındaki dinamik
ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Veriler ve Ampirik Metodoloji
Çalışmanın amacı doğrultusunda 1995 – 2018 dönemini kapsayan
ve ihracat (2010 fiyatlarıyla, US$), Herfindahl-Hirschmann endeksi olarak da ifade edilen ihracatta ürün yoğunluğu endeksi, tüketici fiyatları
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endeksi (TUFE) (2010=100), ticari dışa açıklık ((ihracat + ithalat)/GSYIH) serilerine ait yıllık gözlemler kullanılmış ve bütün seriler logaritmik formda modele dahil edilmiştir. Reel ihracat (exp), TÜFE (cpi) ve
ticari dışa açıklık (open) değişkenlerine ilişkin veriler Dünya Bankasının
“World Development Indicators” (WDI) veri tabanından elde edilmiş,
ihracatta ürün yoğunluğu endeksi (hhi) ise Birlesmis Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı (UNCTAD) veri tabanından alınmıştır. İhraç edilen malların (hizmetler dahil edilmemiştir) yoğunluk derecesini ölçen
ihracatta ürün yoğunluğu endeksi, aşağıda matematiksel olarak ifade
edildiği şekilde, bir ülkenin ihracatının az veya çok sayıda ürüne dayalı olup olmadığının bir göstergesi olmakla birlikte, bir ülkedeki ihracat
çeşitliliğinin ve üretim yapısının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 0 ile 1 arasında değerler alabilen endeksin 1’e daha yakın bir değer
alması, bir ülkenin ihracatının az sayıda üründe yoğunlaşmış olduğunu
gösterirken, 0’a yakın bir değer alması, ülke ihracatının ürün grupları
arasında daha homojen bir şekilde dağıldığını işaret etmektedir. Herfindahl-Hirschmann endeksi spesifik olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Burada,

ürün sayısını;

i ürünü ihracat değerini;
göstermektedir.

(=

ülkesinin veya ülke grubunun toplam
) ise ülkesinin toplam ihracatını

Çalışma kapsamında bahsi geçen değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiler, 2 nolu denklemde gösterildiği şekilde formülize edilebilir:
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Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin tespiti için iki aşamadan oluşan, otoregresif dağıtılmış gecikme (ARDL) sınır testi yaklaşımına dayanan eşbütünleşme testi kullanılmıştır.

Denklemde,

sabit terimi,

ise hata terimini ifade etmektedir.

-

uzun dönem parametreleri iken, - ise kısa dönem parametreleridir. İlk aşamada, yukarıda verilen 3 nolu denklemdeki gecikmeli düzey
ilişkilerinin anlamlılığı, F veya Wald istatistikleri hesaplanarak belirlenmektedir. Testlerin hipotezleri sırasıyla, H0:

=

=

=

=0 - H1:

=

= = ≠0 şeklindedir. Ancak sınır testinin kritik değerleri F istatistiğinin standart asimptotik dağılımına uymamaktadır. Bu nedenle, Pesaran vd. (2001) tarafından, bütün değişkenlerin I(0) ve I(1) olması aşırı
durumlarına göre iki asimptotik kritik değer tablosu oluşturulmuştur.
Kritik sınır değerleri, bu iki asimptotik kritik değer tarafından belirlenmektedir. Eğer F istatistiği üst sınır kritik değerin üzerindeyse H0 reddedilir ve değişkenler arasında eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşılır.
Ancak, Narayan ve Narayan (2005)’e göre, gözlem sayısının az olduğu
durumlarda, Pesaran vd. (2001) tarafından hesaplanan kritik değerlerin
yanıltıcı olabilmektedir. Çalışmamızda, örneklem büyüklüğünün az olması sebebiyle, eşbütünleşme ilişkisinin varlığının tespitinde Narayan
(2005) tarafından elde edilen kritik değerler kullanılmıştır.
İkinci aşamada ise, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin
varlığı tespit edildikten sonra, 3 nolu denklem, Akaike Bilgi Kriteri
(AIC) veya Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılarak tahmin edilir. Kısa
dönem katsayıları ve hata düzeltme terimi (error correction term - ECT)
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ise aşağıda verilen 4 nolu denklemdeki hata düzeltme modeli (ECM)
kullanılarak tahmin edilebilir.

Denklemde, düzeltme hızı parametresidir ve kısa dönemde
ortaya çıkan bir şokun etkisinin uzun dönemde ne kadarının ortadan
terimi ise uzun dönem ilişkisinin
kalkacağını göstermektedir.
elde edildiği eşbütünleşme modelinin kalıntılarının bir gecikmeli değeri
olarak ifade edilir.
Granger Nedensellik Testi
Bahsi geçen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığını tespit amacıyla eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Ancak eşbütünleşme analizi, değişkenler arasındaki nedensellikle ilgili herhangi bir
bilgi üretmez. Bu nedenle, değişkenler arasındaki nedenselliğin varlığı
ve yönünü ortaya koymak adına, Vektör hata düzeltme modeli (VECM)
kapsamındaki Granger nedensellik testi kullanılacaktır. VECM çerçevesinde Granger nedensellik testi 5-8 nolu denklemlerde yer aldığı şekilde
formülize edilmiştir.
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2. Ampirik Sonuçlar
Değişkenler arasındaki ilişkilerin tahlili için öncelikle serilerin durağanlığı Phillips-Perron (PP) ve Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim
kök testleri kullanılarak araştırılmış, sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Elde edilen sonuçlar genel olarak, lncpi değişkeninin düzeyde durağan
olduğunu, diğer serilerin ise birinci farkları alındığında durağan olduğunu işaret etmektedir.
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Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testleri
ADF

PP

Değişken

Sabitli

Sabitli/Trendli

Sabitli

Sabitli/Trendli

lnexp

-1.771(0)

-1.509(3)

-2.128(4)

-4.471(3)**

Δlnexp

-5.108(0)***

-5.035(0)**

-7.399(15)***

-9.421(16)***

lnhhi

0.798(8)

-2.180(8)

-1.878(2)

-3.578(2)*

Δlnhhi

-3.078(8)*

-3.486(8)*

-11.432(21)***

-13.792(21)***

lncpi

-12.760(0)***

-6.523(0)***

-9.195(2)***

-4.921(2)***

Δlncpi

-

-

-

-

lnopen

-2.370(0)

-3.900(7)**

-2.231(3)

-2.236(11)

Δlnopen

-4.512(0)***

-4.524(0)***

-5.727(15)***

-8.668(21)***

Not: Parantez içerisindeki değerler, PP testi için uygun band genişliklerini, ADF testi için ise
gecikme uzunluklarını ifade etmektedir. PP testinde uygun band genişliğinin belirlenmesinde Newey-West Bandwidth kriteri, ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde ise Schwarz Bilgi kriteri, kullanılmıştır. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık
seviyelerinde birim kökün yokluğunu göstermektedir.

Sınır testine ait sonuçlar ise Tablo 2’de verilmiştir. F testi 1% anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını işaret etmektedir.
Değişkenler arasında tespit edilen eşbütünleşme ayrıca, tahmin edilen
ilişkilerin sahte olmadığını ortaya koymaktadır.
Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları
Model

Optimal Gecikme Uzunluğu

F-istatistiği

F(lnexp / lnhhi, lncpi, lnopen)

(1, 2, 2, 3)

15.089***

Anlamlılık Düzeyi

Kritik Değerler
Alt sınır

Üst sınır

1%

5.333

7.063

5%

3.71

5.018

10%

3.008

4.15

Not: Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriteri (Akaike
Information Criterion – AIC) kullanılmıştır. ***, %1 anlamlılık düzeyinde
eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir.
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Aşağıdaki tablolarda ise ARDL eşbütünleşme testinin hata düzeltme modeli sonuçları ve ARDL modelinden elde edilen uzun dönem
katsayılarına yer verilmiştir. Tablo 3 hata düzeltme modeli sonuçlarını,
Tablo 4 ise ARDL modelinde yer alan değişkenlere ilişkin uzun dönem
katsayılarını vermektedir.
Tablo 3. Hata Düzeltme Modeli
Bağımlı Değişken: Δlnexp
Değişken

Katsayı

Standart sapma

t-stat

Δlnhhi

0.061

0.043

1.401

Δlnhhit-1

0.403***

0.069

5.84

Δlncpi

1.944***

0.265

7.329

Δlncpit-1

-1.193***

0.184

-6.501

Δlnopen

0.452***

0.068

6.648

Δlnopent-1

-1.405***

0.191

-7.34

Δlnopent-2

-0.944***

0.097

-9.745

ECM(t-1)

-1.127***

0.126

-8.971

Sabit terim

17.001***

1.889

9.001

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir. Model aynı zamanda trend
değişkeni eklenerek de tahmin edilmiş, ancak sonuçlarda kayda
değer herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir.
Tablo 3’te verilen hata düzeltme katsayısı –1.13 olarak elde edilmiştir. Buna göre, reel ihracat hacmi uzun dönem dengesinden sapma
gösterirse, bu sapmanın yaklaşık %113’ü ilk yıl içerisinde ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifadeyle, ihracat denkleminde ortaya çıkan bir şokun
etkisinin ortadan kalkması yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Tablo 4’te yer alan
sonuçlara göre ise ihracat hacminin ihracatta ürün çeşitliliğine uzun dönemdeki esnekliği -0.32 olarak elde edilmiştir. Başka bir ifadeyle, ihracat
yoğunluğundaki %1’lik bir azalma, ihracat hacmini %0.32 oranında artırmaktadır. Sonuç olarak, ihracat yoğunluğu endeksinin tanımı itibarıyla, ihracatta ürün çeşitliliği artışlarının ihracat performansını artırdığı ifade edilebilir. Ayrıca elde edilen bulgular, enflasyon ve ticari dışa
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açıklığın incelenen dönem itibarıyla, Türkiye’nin ihracat performansını
olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.
Tablo 4. Uzun Dönem Analizi
Bağımlı Değişken: lnexp
Değişken

Katsayı

Standart Sapma

t-stat

lnhhi

-0.318***

0.077

-4.122

lncpi

0.294***

0.03

9.649

lnopen

2.229***

0.189

11.79

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde
eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir.
ARDL modelinin uygunluğu ve stabilitesinin tespiti için normallik,
otokorelasyon, değişen varyans ve stabilite testleri de uygulanmış ve
Tablo 5’te bu testlere ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Buna göre modelde, otokorelasyon, ihmal edilen değişken ve değişen varyans sorununun olmadığı ve modelin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür.
Ayrıca, tahmin edilen modelde kullanılan değişkenlerin uzun dönem
katsayılarının kararlılığını araştırmak amacıyla kullanılan CUSUM ve
CUSUMSQ testlerinin sonuçlarına Şekil 1’de yer verilmiştir. Elde edilen
grafikler uzun dönem katsayılarının istikrarlı olduğunu göstermektedir.
Tablo 5. Tanısal Testler
Tanısal Testler

İstatistikler

R2

0.945

Adjusted R2

0.909

F İstatistiği

25.927(0.000)

BG Serial Corelation LM Test

1.083 (0.389)

BPG Heteroscedasticity Test

0.884(0.584)

JB Normality Test

0.905(0.636)

Ramsey RESET test

0.981(0.351)

Not: Olasılık değerleri parantez içerisinde verilmiştir.

299

TÜRKİYE’DE İHRACAT ÇEŞİTLİLİĞİ-İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BİR EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Şekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ Testleri
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-7.5
-10.0
2010

2011

2012

2013

2014

CUSUM

2015

2016

2017

2018

2017

2018

5% Significance

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

-0.4
2010

2011

2012

2013

2014

CUSUM of Squares

2015

2016

5% Significance

Çalışmamızda son olarak, bahsi geçen değişkenler arasındaki nedenselliklerin tespiti için Granger nedensellik testi uygulanmış ve sonuçlarına Tablo 6’da yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ticari dışa
açıklık ve ihracat performansı arasında iki yönlü, enflasyondan ihracata
doğru tek yönlü bir nedenselliği ortaya koymaktadır. Ayrıca, elde edilen bulgular, eşbütünleşme analizi sonuçlarından farklı olarak ihracatta
ürün çeşitliliği ve ihracat performansı arasında herhangi bir nedenselliğin olmadığını işaret etmektedir.
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Tablo 6. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Sıfır Hipotezi

F-İstatistiği

Olasılık

lnhhi ≠> lnexp

1.394

0.498

lnexp ≠> lnhhi

1.522

0.467

lncpi ≠> lnexp

5.184

0.075

lnexp ≠> lncpi

1.494

0.474

lnopen ≠> lnexp

10.007

0.007

lnexp ≠> lnopen

17.349

0.000

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, 1995 – 2018 dönemi için, Türkiye’de ihracat performansı, ihracatta ürün çeşitliliği, enflasyon ve ticari dışa açıklık arasındaki dinamik ilişkiler ampirik olarak araştırılmıştır. Spesifik olarak, ihracatta ürün çeşitliliğinin ihracat hacmi üzerindeki etkisi tartışılmıştır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen Eşbütünleşme analizi sonuçları, bahsi geçen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ve ihracatta ürün çeşitliliği artışlarının, enflasyonun ve ticari dışa
açıklığının ihracat performansını artırdığını göstermektedir. Nedensellik analizi sonuçları ise, enflasyondan ihracat performansına doğru tek
yönlü bir nedenselliği, ihracatta ürün çeşitliliği ve ihracat hacmi arasında ise iki yönlü bir nedenselliğin varlığını işaret etmektedir.
Sonuç olarak, ihracatta ürün çeşitliliğini hedefleyen dış ticaret politikalarının, uzun dönemli ihracat performansını ve dış ticaret gelirlerini
artırma da önemli bir stratejik hamle olabileceği ifade edilebilir. Ancak
ürün çeşitliliği ve ihracat performansı arasındaki muhtemel asimetrik
ilişki göz önünde bulundurularak, gelecekteki çalışmaların ampirik düzeyde bu başlığı incelemeleri doğru politikaların tespitinde önem arz
etmektedir.
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İbrahim TOPAL
Dr. Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu,
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı, İstanbul / Türkiye
Öz: İnternet, kullanımı küresel olarak hızla yayılan önemli bir bilgi
kaynağı ve iletişim aracıdır. Gelişen teknoloji düşen maliyetler çok fazla
insanı internete erişilebilir hale getirmiştir. Mobil teknolojiler tüketicilerin her an her yerden erişmesine ve uzun zamanlarını internette geçirmesine imkan tanımıştır. Tüketiciler özellikle ürün veya hizmet satın
alma davranışında bulunurken bilgi alma, değerlendirme aşamalarında
sıklıkla internete başvurmaktadırlar. Özellikle beğenmeli ürünlerde, fiyatının kolayda ürünlere göre nispeten fazla olması ve elde edilen faydanın uzun sürmesi gibi nedenlerle tüketicilerce bilgi arayışı ve karşılaştırma daha fazla olmaktadır. Beğenmeli ürünler kategorisinde yer alan
otomobilin, teknik özelliklerinin de fazla olması nedeniyle tüketicilerce
internet aramalarına konu olması muhtemeldir. Aynı zamanda otomotiv
tüketiciler kadar ekonomiye ve diğer sektörlere de etkisi olan önemli bir
sektördür. Otomotiv sektörünün satışlarına yönelik yapılacak başarılı
tahminlemenin birçok alana etkisi olabilecektir. Tahminlemenin internet
arama verileri ile başarılı şekilde gerçekleşmesi kişisel bilgi olmaması,
kolay erişilebilir, tutarlı olması ve tüm sektörü kapsayabilmesi yönlerinden avantaj sağlamaktadır. Yazında çeşitli sektörlerde ve ülkelerde internet arama verileri ile kullanılarak yapılmış çalışmalar olmakla birlikte
olumlu/olumsuz sonuçlar alındığı görülmüştür. Bu çalışma, Türkiye’de
Ocak 2010- Kasım 2019 tarih aralığını kapsamaktadır. Satışların %75’ini
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oluşturan en fazla satışa sahip binek otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan 10 markanın verileri dikkat alınmıştır. İnternet arama verileri
Google Trends satış verileri Otomotiv Distribütörleri Derneği raporlarından alınmıştır. Analizlerde destek vektör regresyonu, karar ağaçları
regresyonu, yapay sinir ağları ile birlikte çıkan sonuçlara dayalı olarak
topluluk regresyonu kullanılmıştır. Topluluk regresyonu ile analiz sonuçlarında korelasyon %1-%23, ortalama mutlak yüzde hata değeri ise
%2-%41 arasında geliştirilmiştir. Sonuç olarak çalışma, %90 korelasyon
ile çok yüksek ilişkili ve %20,84 ortalama mutlak yüzde hata ile modellenmiştir. Çalışma ile internet arama verileri ile otomotiv sektörüne yönelik başarılı tahminleme yapılmasının mümkün olduğu görülmüştür.
Çalışmanın yazına yaptığı katkının yanında satış ve pazarlama sorumlularınca kullanılabilecek bir yöntem sunduğu değerlendirilmektedir.
GİRİŞ
İnternet, bilginin paylaşılması maksadıyla bilgi sistem cihazlarının
birbiriyle bağlanması ve veri aktarımı yapmasına imkân tanıyan küresel
bir yapıdır. İnsanlık tarihiyle karşılaştırıldığında yeni sayılabilecek bir
teknoloji olan internet, diğer iletişim aygıtlarına benzer olarak zamanla
kalitesi yükselmekte, fiyatlar düşmekte ve yaygınlaşmaktadır (Odlyzko, 2001). Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturan 4,5
milyar kişi interneti kullanmakta her geçen gün yaklaşık 640.000 yeni
kullanıcı internete ilk kez erişmektedir (Internetworldstats, 2019; Roser,
Hannah ve Ortiz-Ospina, 2016). İnternetin yaygınlaşmasında, bilimsel,
askeri maksatlarla yapıyı projeler alt yapıya geliştirerek, yazılım alanındaki gelişmeler ise kullanıcılar tarafından benimsenmesini sağlayarak
olumlu katkı sağlamıştır.
İnternet altyapısının geliştiği ve kişisel bilgisayarların yayınlaşmaya
başladığı dönemde World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) ve HTML
yazılım dili Tim Berners-Lee tarafından 1989 yılında icat edilmiştir. Web
teknolojisi, internetin kullanıcılar için daha anlamlı ve anlaşılır olmasını
sağlamıştır. Kullanıcılar, gazete okuma, araştırma yapma, alışveriş yapma gibi günlük faaliyetlerini yavaş yavaş internet üzerinden yapmaya
başlamışlardır. İçerik sayısındaki artışla birlikte 1993 yılında ilk internet
arama motorlarından olan Archie ortaya çıkmıştır (Wikipedia, 2019).
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Bu dönemde yeterli teknik bilgiye sahip kişiler tarafından oluşturulan
web siteleriyle kullanıcılara içerik sunulmuştur. Web 1.0 olarak bilinen
bu dönemde kullanıcıların internetteki temel davranışları bilgi arama
ve okuma olmuştur (Naik ve Shivalingaiah, 2008). Yazılım teknolojisindeki gelişme ve kullanıcıların web’i kullanım biçimlerindeki değişiklik
Web 2.0 teknolojisinin çıkmasını sağlamıştır. Web 2.0 üzerinde yükselen
sosyal ağlar, bloglar, forumlar, mikrobloglar, medya paylaşım siteleri,
değerlendirme siteleri gibi birçok araç sosyal medyayı meydana getirmiştir. Öncesinde yalnızca okunabilir olan web, okunabilir ve yazılabilir web olarak değişmiştir (Getting, 2007). İçerik oluşturmak ve internet
üzerinde herkesin görebileceği şekilde yayınlamak önemli oranda kolaylaşmıştır. Mobil teknolojiler ve mobil internetin de yaygınlaşması ile
birlikte tüketiciler her an her yerden zahmetsizce internete ulaşabilmekte
ve içerik üretebilmektedir. İnternetin ve yazılım teknolojisinin gelişerek
yaygınlaşması tüketicilerin hayatlarında da değişime neden olmuştur.
Günümüz tüketicileri, yakın arkadaş ve çevresiyle yüz yüze ürün ve
hizmetler hakkında fikir, görüş, tavsiyelerin karşılıklı olarak aktarıldığı
ticari kaygı olmayan konuşmalar, diğer bir adıyla ağızdan ağıza iletişim,
internete taşımaktadır. Tüketici satın alma sürecinin tamamında internet teknolojilerinden faydalanmaktadır. Örneğin tüketici satın alacağı
telefonun teknik özelliklerine markanın resmi web sitesinden bakmakta, sonrasında kullanıcı görüşlerini alabilmek için forumlara girmekte,
medya paylaşım veya blog sayfalarından uzman görüşlerini alabilmektedir. Tüketici değerlendirme ve karar sürecini tamamlandıktan sonra
yine internet üzerinden sipariş verebilmekte ve kendi deneyimlerini
çeşitli kanallar üzerinden paylaşabilmektedir. Tüketicilerin içeriği okumanın yanında içeriği üretebiliyor olması interneti dev bir bilgi yığını
haline getirmektedir.
İnternet, birçok farklı konuyla ilgili ve sayısı her geçen gün hızla
artan bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Sadece sosyal ağ sitesi Instagram’a günde 60 milyon fotoğraf yüklenmektedir (Boachie, 2018). Tüketicilerin içerik üretiminin anlık olarak arttığı ortamda aradıkları her
bilginin site adreslerini bilmeleri mümkün değildir. Bunun yanında, her
türlü ürün ve hizmet için aynı oranda arama yapılması da olası görülmemektedir.
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Ürünler, kolayda, beğenmeli, özellikli ve aranmayan olarak sınıflandırılabilir. Sık satın alınan, çoğu yerde sıklıkla bulunabilen ve çok çaba
harcanmayan ürünler kolayda sınıfındadır. Tüketici bu ürünler hakkında çok fazla karşılaştırma gereği duymaz. Kolayda ürünlere ampul,
sakız, kibrit örnek gösterilebilir. Beğenmeli ürünlerde ise fiyat, kalite,
renk, modaya uygunluk karşılaştırma yapıldıktan sonra satın alınır.
Tüketicinin ürün hakkında bilgisi azdır. Birim değerleri yüksektir ve
kolayda ürünlere göre sık alınmamaktadır. Beğenmeli ürünlere beyaz
eşya, otomobil örnek olabilir. Özelliği olan ürünlerde, belirli bir grup
tüketicinin ürünü satın almak için özel gayret gösterdiği, yüksek fiyatlı
ve her yerde satılmayan ürünlerdir. Pahalı kürk, lüks otomobiller özellikli ürünler grubundadır. Aranmayan ürünler ise tüketicilerin almak
için özel çaba sarf etmediği örneğin mezar taşı gibi ürünlerdir (Zengin,
2014). Bu ürünler türleri arasında en fazla karşılaştırma ve bilgi arayışı
beğenmeli ürünler arasında olmaktadır.
Beğenmeli ürünler grubunda olan otomobil, çok fazla teknik özelliği
içerisinde barındıran kişilerin ve ailelerinin fiziksel ihtiyaçlarının yanında duygusal ihtiyaçlarını da tatmin etmesi beklenen maliyetli bir üründür. Otomobil konusunda, tüketiciler ihtiyacın ortaya çıkmasından sonraki araştırma, karşılaştırma süreçlerinde çok sayıda miktarda bilgiye
gereksinim duymaktadır. Çözüm olarak ise internet ve internet arama
motorları görülebilmektedir.
İnternette arama motorları, çoğu zaman tüketicilerin ürün veya hizmetler hakkında bilgi arayışında ilk nokta olmaktadır. Başlarda sadece
FTP dosyalarının aratılabildiği Archie ile başlayan arama motorları arasına 1997 yılına kadar geçen sürede W3Catalog, Yahoo! Search, AltaVista, Go.com, Yandex gibi bazıları halen kullanılan birçok site katılmıştır. 1998 yılında ve sonrasında ise Google, Baidu, Live Search, Ask.com,
Bing gibi siteler internette arama işlemini yapmaya başlamıştır (Wikipedia, 2019). Büyük bir bilgi yığınında tüketicilerin istediği sonuçlara
ulaşabilmesi için kullanılan arama motorları, internet trafiğinin %93’üne
ulaşılmasında aracı olmaktadır (Blueopps, 2018). Arama motorları, internet kullanımının önemli bir parçası haline gelmiştir.
Arama motorlarında arasında ise en bilinen Google’dır. Google, sade
yapısı, sonuçların hızla ekrana getirmesi ve “… mı demek istediniz?”
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şeklinde öneri sunmasıyla 2003 yılında pazarın %55’ine sahip olmuştur.
2005 yılında, otomatik tamamlamayla başlayan pazar payındaki yükselişini sesli arama gibi özelliklerle ekleyerek arttırmıştır (Tekula, 2014).
Tüm arama motorlarının dâhil olduğu arama motoru pazarında Google
%93’le en büyük paya sahiptir (Sullivan, 2016). Site de saniye de 70.000
yılda ise yaklaşık 2 trilyon arama yapılmaktadır (Prater, 2019). Google,
bu aramalar hakkında net bilgi vermese de ölçeklendirilmiş bir değerler
tablosu oluşturulmasına imkân tanımaktadır. Google Trends belirtilen
kelimenin yer bilgisi ve zaman aralığı belirtilerek 0-100 arasında değerler alarak gösterimini yapmaktadır.
Google Trends verilerinin özellikle beğenmeli ürün grubunda olması nedeniyle hakkında fazla sayıda arama yapılması muhtemel otomobil
sektöründe kullanılması mümkün görülmektedir. Otomobilin tüketiciler için öneminin yanında küresel endüstri açısından önemi de fazladır.
Çelik, demir, tekstil, kauçuk ve plastik gibi birçok sanayinin ürünleri
otomobil üretiminde kullanılmaktadır. Dünya cam üretiminin dörtte
biri, akaryakıt ve kauçuğun ise yarısı otomobil sektörüne gitmektedir
(Saberi, 2018). Otomobil, hem tüketici hem de diğer sektörler için önemli
bir üründür.
Otomobil sektörünün yaşadığı gelişmeler büyük bir ekonomiyi etkileyebilmektedir. Bu nedenle, otomobilin satış rakamlarının gerçeğe en
yakın şekilde tespit edilmesi avantaj sağlayabilecektir. Talep tahmininde
yöntemler temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Kalitatif (nitel) ve kantitatif
(nicel) yöntemlerdir. Kalitatif yöntemler daha çok istatistiki yöntemler
kullanılmadan tecrübeye dayalı yapılmaktadır. Kantitatif yöntemlerde
ise sayısal veriler kullanılarak istatistiksel yöntemlerle tahmin edilmesi
söz konusudur (Yavuz, 2019). Yapay zeka ve derin öğrenme yöntemleri
talep tahmininde kullanılabilecek kantitatif yöntemlerdendir. Bu yöntemlerin, 1980’lerden itibaren işletme araştırmalarında kullanıldığı görülmektedir (Tkáč ve Verner, 2016; Wong, Bodnovich ve Selvi, 1996)
İşletmeler tahminlemelerinde kantitatif analizleri kullanabilmesi
için büyük miktarda düzenli veriye ihtiyaç olmaktadır. Zamanla birlikte işletmelerin mevcut tüketicilerinin verilerini kişisel bilgi olduğu
nedeniyle kullanılması sorun doğurabilmektedir (Park ve Huh, 2019).
Tüketicilere yönelik ve kişisel bilgi sayılmayan, düzenli ve uzun zamanı
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kapsayan bilgiye Google Trends Sitesi üzerinden kısa sürede ulaşılması
mümkündür.
Çalışmada, internetin hayatına girmesiyle bilgi arama ve karşılaştırma için sıklıkla arama motorlarını kullanan tüketicinin kişisel olmayan
verileri kullanılarak beğenmeli ürün grubunda olan otomobile yönelik
sektör bazında yapay sinir ağları, destek vektör regresyonu ve karar
ağaçları regresyonu algoritmaları ve bunların topluluk halinde kullanımıyla tahminleme yapılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma alanı olarak %83’ün üzerinde internet erişimine sahip
Türkiye seçilmiştir (Internetworldstats, 2019).
Zaman dilimi olarak Türkiye’de internet erişiminin %40 olduğu
2010 yılı (WorldBank, 2019) başlangıç, olası en yakın tarih olması nedeniyle Kasım 2019 ise bitiş tarihi olarak belirlenmiştir.
Binek otomobil ve hafif ticari araçlar, Türkiye’de benzer maksatlarla
kullanılabiliyor olması ve Otomotiv Distribütörleri Derneği raporlarında da tek başlık altında yer alması nedeniyle otomotiv sektörünü temsil
etmektedir.
Araştırma Modeli
Araştırmanın modeli, verilerin farklı kaynaklardan toplanması ve
veri setinin oluşturulmasıyla başlamaktadır. Veri seti eğitim ve test olarak ayrıldıktan sonra, Destek Vektör Regresyonu, Karar Ağaçları Regresyonu ve Yapay Sinir Ağları uygulanmıştır. Çıkan sonuçlar topluluk
regresyonu tekrar değerlendirilmiş ve karar aşamasına gelinmiştir. Çalışmanın modeli Şekil 1.’de görülmektedir.
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Şekil 1.Araştırmanın Modeli
Araştırma Grubu
Çalışmada Türkiye’de binek otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan 10 marka değerlendirmeye alınmıştır. Bu firmaların Kasım 2019
itibariyle satış rakamları toplam satışın %75’ini oluşturmaktadır. Bu
markalar satış rakamlarına göre; (1) Renault, (2) Fiat, (3) Volkswagen,
(4) Ford, (5) Toyota, (6) Hyundai, (7) Peugeot, (8) Dacia, (9) Nissan,
(10) Mercedes-Benz olarak sıralanmaktadır.
Verilerin Toplanması
İnternet arama motoru verileri, Google Trends sitesi (https://trends.google.com/trends/) üzerinde marka adı, tarih ve yer bilgisi girilerek elde edilmiştir. Örneğin sitede ülke bölümünden “Türkiye” seçilmiş,
tarih aralığı olarak 01 Ocak 2010 ile 30 Kasım 2019 seçilmiş ve “Renault”
yazılarak arama yapılmıştır. İşlem 10 marka için tekrarlanmıştır. İşlemler sonunda veriler analizde kullanılabilmesi maksadıyla düzenlenmiştir.
Otomobil satış verileri, Otomotiv Distribütörleri Derneği internet
sayfasında Raporlar bölümünde Pazar- Otomobil ve Hafif Ticari Araç
sayfasındaki bilgilerden derlenmiştir.
Otomobil satışlarının en az aylık bazda belirleniyor olması nedeniyle veriler buna uygun olarak hazırlanmıştır. Veri örneği Tablo 1.’de görülmektedir.
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Tablo 1. Örnek Veriler
Ay

Renault

FIAT

Volkswagen

Ford

Toyota

Hyundai

Peugeot

Dacia

Nissan

Mercedes-Benz

Satış
Adedi

1

54

42

35

54

36

61

55

32

41

50

20.095

2

53

45

35

55

40

56

53

33

44

25

31.172

3

55

49

37

57

37

71

59

80

51

49

51.769

4

53

43

35

55

38

63

60

84

50

34

54.946

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

8

68

64

85

87

59

87

78

67

76

52

26.246

9

81

75

89

86

72

98

77

73

72

53

41.992

10

76

75

95

88

71

100

86

70

76

53

49.075

11

77

73

85

93

64

96

100

73

85

64

58.176

Verilerin Analizi
Kullanılan yöntemler, Karar Ağaçları Regresyonu, Destek Vektör
Regresyonu ve Yapay Sinir Ağlarıdır. Bu çalışmada kullanılan yöntemler alt başlıklarda açıklanmaktadır. Analizler yapılırken veriler sistematik örnekleme metoduyla %80 eğitim ve %20 test olarak ayrılmıştır. Böylece 96 aylık veri eğitim 23 aylık veri ile test için kullanılmıştır.
Karar Ağaçları Regresyonu
Karar Ağaçları (KA), problemin veri setlerine bağlı olarak bir ağaç
yapısına benzer şekilde sınıflandırma ve regresyon modeli oluşturulmasını sağlamaktadır. KA, karmaşık karar verme süreçlerini daha basit
kararlar bütününe dönüştürmektedir. Bu nedenle medikal tanılardan,
radar sistemlerine kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır
(Safavian ve Landgrebe, 1991).
KA’da, ortaya koydukları bilginin gösterimi kolay olmakla birlikte
açıklamasını da ortaya koymaktadır(Emel ve Taşkın, 2005). KA ile sınıflandırma veya regresyon yapılabilmektedir. Öznitelikler kategorik verilerden oluşuyorsa sınıflandırma ağacı sürekli verilerden oluşuyorsa
regresyon ağacı olarak tanımlanmaktadır (Gokceoglu, Nefeslioglu, Sezer, Bozkir ve Duman, 2010).
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KA regresyonu düğüm, dal ve yapraklardan oluşur. Öznitelikler
düğümler tarafından gösterilmektedir. Genel olarak görüntüsü ters çevrilmiş ağaç şeklindedir. En üst kısımda kök bulunurken en altta yapraklar yer almaktadır. Kök, düğüm ve yapraklar arasındaki bağlantıyı
sağlayan kısımlara ise dal adı verilmektedir. Kökten başlayarak yapraklara doğru verilere ilişkin sorular sorarak ağacının büyümesi devam
etmektedir (Kavzoğlu, Şahin ve Çölkesen, 2012). KA yapısı Şekil 2.’de
görülmektedir.

Şekil 2. Karar Ağacı
KA’da ID3, C4.5 ve CART (Classification and Regression Tree [Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı]) gibi algoritmalar kullanılmaktadır.
CART algoritması, regresyon ağacı oluştururken iyi performans sergilemektedir. Regresyon probleminin çözümünde karesel ortalama hatayı
en aza indirecek bölünmeleri hesaplayarak ağacın büyümesini ve dallanmasını sağlamaktadır. Yapraklardaki tahminler düğüm için ağırlıklı
ortalamalara bağlıdır. CART algoritmasında Twoing kuralı uygulanır ve
tüm öznitelikler değerlendirilerek yapılan eşleşmelerden sonra düğümler iki dala ayrılır (Rokach ve Maimon, 2015).
Çalışmada tahmin edilmeye çalışılan satış miktarları sürekli değişkendir. Satış tahminine yönelik KA regresyon hesaplamasında CART
algoritması kullanılmıştır.
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Destek Vektör Regresyonu
Destek vektör makineleri en iyi öğrenme algoritmaları arasında
gösterilmektedir. Destek vektör ağı hatalardan ayırılamayan eğitim verisinin olduğu durumlar göz alınarak geliştirilmiştir. Giriş vektörlerin
yüksek boyutlu özellik uzayında dağınık olduğu durumda doğrusal bir
karar yüzeyinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Öğrenen makinede bu
karar yüzeyinin kendine has özellikleri ile yüksek genelleme mümkün
olmaktadır (Cortes ve Vapnik, 1995).
Destek vektör makineleri algoritmaları ayrılamaz görünen hataların
en az hata ile ayrılmasını sağlamaktadır. Şekil 3.’te doğrusal ve doğrusal olmayan çizgilerle ayrımı yapılacak veriler görülmektedir. Doğrusal
olmayan çizgi ile ayrımın yapılabilmesi doğrusala göre daha zordur ve
kullanılan hattın kıvrılması gereklidir. Destek vektör makineleri, nesneler arasında ayrım yapmak için oluşturulan çizgilerin farklılaştırılmasına imkân tanıyan hiper düzlem sınıflandırıcılardandır (Mandhala, Sujatha ve Devi, 2014). Destek vektör makineleri sınıflandırmanın yanında
regresyon maksadıyla da kullanılmaktadır (Shevade, Keerthi, Bhattacharyya ve Murthy, 2000).
Destek vektör regresyonun en sık kullanılan çekirdekler Radial Basis Function ve Gaussian’dır. Bu çalışmada Gaussian çekirdeği daha iyi
verdiği performansa sahip olduğu için tercih edilmiştir.
A

B

Şekil 3. Doğrusal (A) ve Doğrusal Olmayan (B) Verilerde Ayrım
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Yapay Sinir Ağları
Beyindeki sinir ağlarına benzer olarak geliştirilen yapay sinir ağları,
nöronların ağırlıklı bağlantılar ile bağlı, belleği olan elemanların oluşturduğu paralel ve dağıtılmış bilgi işleme yapılarıdır. Bu yapı nöron, bağlantı ve öğrenme algoritmasından oluşmaktadır (Çuhadar ve Kayacan,
2005). Çok sayıda nörondan oluşan ağlarda nöronlar giriş sinyali alır ve
çıkış sinyali üretir. Ağ, ağırlıklandırılmış sinapsis dizisinden meydana
gelmektedir (Zhang, 2018: 1). Yapay sinir ağlarının ileri, geri, kademeli
olmak üzere üç çeşidi vardır. Kademeli, önceki katmandan en az bir geri
beslendiği; geri, en az bir hücrenin bir sonraki katman tarafından beslendiği; ileri beslemeli ağ yalnızca önceki katmanlardan beslendiği ağdır
(Cerit ve diğerleri, 2017).
İleri beslemeli ağda giriş, gizli ve çıkış katmanları bulunmaktadır.
Her katmanda çeşitli sayıda nöron olmakla birlikte aynı katmandaki
nöronlar arasında ilişki bulunmamaktadır. Giriş katmanı, verilerin sisteme dahil olduğu katmandır. Belirlenen öznitelik sayısı kadar nöron giriş
katmanında bulunur. Giriş katmanındaki veriler gizli katmana iletilir.
Gizli katmanda ileri seviye istatistiksel yöntemlerle çıkarımlarda bulunulur ve oluşturulan sinyal çıkış katmanına iletilir. Çıkış katmanındaki
nöronlar tarafından oluşturulan sinyal tüm ağın cevabını niteliğindedir
(Zhang, 2018: 3). İleri beslemeli yapay sinir ağı Şekil 4.’te görülmektedir. Yapılan araştırmanın özelliklerine göre giriş ve çıkış katmanındaki
nöron sayıları değişebilmektedir. Gizli katmandaki nöron sayısı deneme
yoluyla belirlenebilmektedir.
Geri yayılım yöntemleri olarak Levenberg–Marquardt, BFGS Quasi-Newton, Conjugate Scaled Conjugate Gradient, Gradient with
Powell/Beale Restarts, Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts,
Polak-Ribiére Conjugate Gradient, Resilient Backpropagation, One Step
Secant, Variable Learning Rate Gradient Descent, Fletcher-Powell Conjugate Gradient, ,Gradient Descent with Momentum, Gradient Descent,
Bayesian Regularization, kullanılmaktadır.
Bu çalışma da daha iyi performansa sahip olması nedeniyle Bayesian Regülasyon yöntemi tercih edilmiştir. Yapay sinir ağının yapısı Tablo
2.’de verilmiştir.
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Şekil 4. İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı
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Tablo 2. Yapay Sinir Ağı Yapısı
Katman

Öznitelik

Açıklama

Nöron

Giriş

Ay Bilgisi

Yılın kaçıncı ayı olduğu

I1

Renault

“Renault” internet arama motoru verisi

I2

FIAT

“FIAT” internet arama motoru verisi

I3

Volkswagen

“Volkswagen” internet arama motoru
verisi

I4

Ford

“Ford” internet arama motoru verisi

I5

Toyota

“Toyota” internet arama motoru verisi

I6

Hyundai

“Hyundai” internet arama motoru verisi

I7

Peugeot

“Peugeot” internet arama motoru verisi

I8

Dacia

“Dacia” internet arama motoru verisi

I9

Nissan

“Nissan” internet arama motoru verisi

I10

Mercedes-Benz

“Mercedes-Benz” internet arama motoru
verisi

I11

Satış Bilgisi

Otomotiv Distribütörleri sitesinden alınan
aylık satış verisi

O1

Çıkış

Topluluk Regresyonu
Topluluk regresyonunda, birkaç yöntemle yapılan tahminlemeler
bir arada kullanılarak daha başarılı sonuç elde edilmek için yapılmaktadır. Topluluk regresyonun, ortalama, ağırlıklı ortalama, durumsal ortalama, bagging, boosting ve stacking gibi yöntemleri bulunmaktadır
(Emra, 2017).
Bu çalışma sıklıkla kullanımı olan ortalama topluluk yöntemi tercih
edilmiştir. Bu yöntemde N sayıda regresyon ile sistem kurulur ve bunların tahminlemeleri alınır. Çıkan sonuçların ortalaması alınarak performans değerleri yeniden hesaplanır. Performans değerlerine göre karar
verilir. Topluluk regresyonu Şekil 5.’te görülmektedir.
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Şekil 5. Topluluk Regresyonu
Karar
Araştırmanın son kısmında analizler neticesinde elde edilen sonuçların performans değerlendirmesi yapılmıştır. Performans değerlendirmesi için Denklem 1’de görülen Pearson korelasyon (R), Denklem 2’de
görülen Ortalama Hataların Karesi (MSE), Denklem 3’te görülen Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE), Denklem 4’te görülen Ortalama Mutlak
Sapma (MAD) ve Denklem 5’te görülen Kare Ortalamalarının Karekökü
(RMSE), Denklem 6’da görülen Ortalama Yüzde Hata Kareleri Toplamı
Kökü (RMPSE) değerlerine bakılmıştır.
Formüllerde “G” ile gerçek değer, “T” ile tahmin edilen değer, “n”
ile veri setinin büyüklüğü, “µG” ile gerçek değerin ortalaması, “σG” gerçek değerin standart dağılımı, “µT” ile tahmin edilen değerin ortalaması,
“σT” tahmin edilen değerin standart dağılımı gösterilmektedir.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BULGULAR
Türkiye’de en fazla binek otomobil ve hafif araç satışına sahip 10
markanın internet arama motoru ve toplam binek otomobil ve hafif araç
satış verileri Şekil 6.’da görülmektedir.
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Yapılan analizlerde gerçek veri ile tahmin edilen değerin arasındaki
ilişkiye bakılmıştır. Korelasyon değerleri destek vektör regresyonunda,
eğitim 0,85 test 0,73; karar ağacı regresyonunda eğitim 0,92 test 0,89; yapay sinir ağlarında eğitin 0,90 test 0,88 olarak belirlenmiştir. Her üç analiz yönteminde de test değerleri için %70’in üzerinde korelasyon olduğu
gözlenmiştir.
Yapay sinir ağlarında en yüksek performansa sahip Bayesian Regülasyon geri yayılım yöntemiyle elde edilen sonuçlar görülmektedir.
Ağda gizli katmanın 31 nörondan oluşması en iyi sonucu vermiştir. Destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu ve yapay sinir ağlarına ait
performans değerleri Tablo 3.’tedir.
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Tablo 3. Destek Vektör Regresyonu, Karar Ağacı Regresyonu ve
Yapay Sinir Ağlarının Performans Değerleri
Destek Vektör Regresyonu

Karar Ağacı Regresyonu

Yapay Sinir Ağları

Eğitim

Test

Eğitim

Test

Eğitim

Test

Korelasyon

0,85

0,73

0,92

0,89

0,90

0,88

MSE

314.946.112,67

386.782.705,52

122.979.906,09

162.730.878,19

147.204.539,59

242.065.222,13

MAPE

18,31

29,43

13,33

21,34

15,40

22,66

MAD

10.878,30

14.107,63

7.425,38

9.055,18

8.053,41

10.923,18

RMSE

17.746,72

19.666,79

11.089,63

12.756,60

12.132,79

15.558,45

RMPSE

32,40

53,82

20,97

44,72

28,91

43,87

Topluluk regresyonunda eğitim için korelasyon değeri 0,94; test için
ise 0,90 olarak tespit edilmiştir. Beklendiği üzere topluluk regresyonu
diğer analiz yönteminden daha iyi sonuç vermiştir. Topluluk yöntemine dair detaylı performans değerleri Tablo 4’te, korelasyon değerlerinin
grafik olarak gösterimi Şekil 7.’dedir.
Tablo 4. Topluluk Regresyonu Performans Değerleri
Eğitim Verileri

Test Verileri

Korelasyon

0,94

0,90

MSE

115.574.462,03

150.382.343,41

MAPE

13,51

20,84

MAD

7.519,97

8.681,94

RMSE

10.750,56

12.263,05

RMPSE

23,30

44,77

320

İbrahim TOPAL

Eğitim

Test

Şekil 7. Topluluk Regresyonu Eğitim ve Test Korelasyon Grafiği

TARTIŞMA ve SONUÇ
İnternet tüketici satın alma davranışlarının her adımında etkisi olan
bir iletişim aracıdır. Tüketicilerin bilgi alma ve değerlendirme maksadıyla interneti kullanmak istemeleri internet arama motorunun kullanımını arttırmıştır.
İnternet arama motorunun, satın almadaki yeri nedeniyle çeşitli ülke ve sektörlerde arama motoru verileri kullanılarak araştırmalar
yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık’ta
otomotiv, seyahat, emlak ve perakende sektöründe araştırma yapılmış
ve otomotiv sektörüne yönelik yapılan tahminde %18 geliştirici olduğu görülmüştür (Choi ve Varian, 2012). Perakende sektöründe yapılan
tahminlerde internet arama verilerinin önemli katkılarının olduğu görülmüştür (Schmidt ve Vosen, 2009). Buna karşın internet arama motoru verileriyle yapılan bir başka araştırma da ise beklenen sonuçlara
ulaşılamamıştır. Portekiz, İtalya ve Fransa’yı kapsayan internet arama
verileri ile işsizlik ve otomotiv satışı tahminine yönelik yapılan çalışma
da Google Trends’ten alınan verilerin hipotezlere az destek sağladığı görülmüştür (Barreira, Godinho ve Melo, 2013). İnternet arama verileriyle
yapılan çalışmalarda araştırmanın yapıldığı ülke ile birlikte kullanılan
yönteminde önemli olduğu görülmektedir.
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Çalışmada internet arama verilerinin marka bazlı olarak toplam
satışın %75’lik kısmını içeren veriler alınmıştır. Test verileri için korelasyon değerleri destek vektör regresyonunda 0.73 ile yüksek, karar
ağaçları regresyonu 0,89 ile çok yüksek ve yapay sinir ağları ile yapılan
analizlerde ise 0,88 ile çok yüksek ilişkili olarak bulunmuştur. Topluluk
regresyonu ile yapılan analiz neticesinde ise test verileri için korelasyon
0,90 ile çok yüksek ilişki çıkmıştır. Yapılan ilk analizler topluluk regresyonuyla %1 ile %23 arasında geliştirilmiştir. Ortalama mutlak yüzde
hata, destek vektör regresyonu %29,43, karar ağacı regresyonu %21,34
ve yapay sinir ağları %22,66 ve topluluk regresyonunda ise %20,84 olarak bulunmuştur. Ortalama mutlak yüzde hata değerleri topluluk regresyonuyla %2 ile %41 arasında gelişmiştir. Diğer hata değerlerinde de
benzer gelişmeler görülmektedir.
Çalışma sonucunda gerçek ile tahmin edilen veriler arasında çok
yüksek ilişki bulunmuştur ve %20,84 ile modellenmiştir. Topluluk regresyonu analizleri geliştirmekle birlikte en fazla fark destek vektör regresyonu ile arasında olduğu görülmüştür.
Otomotiv sektörüne yönelik internet arama verileriyle yapılan çalışmalarda ülke ve yönteme bağlı olarak olumlu veya olumsuz sonuçlar
elde edilebilmektedir. Türkiye’de yapılan bu çalışmada kullanılan yöntem başarılı olmuştur.
Çalışma, internet arama motoru verileri ile satış tahminlerinin geliştirilmesi mümkün olduğu ve satış pazarlama birimlerindeki yetkilerce
dikkate alınması gereken bir veri kaynağı olduğu göstermiştir.
ÖNERİLER
Bu çalışmada, sadece internet arama verileri kullanılarak otomotiv
sektöründe tahmin yapılmıştır. Gelecek çalışmalarda, veri kaynağı çeşitlendirilerek örneğin ekonomik verilerde kullanılarak tahminlemedeki
hata değeri düşürülebilir. Aynı zamanda sektörün çeşitlendirilmesi de
mümkündür. Çalışması muhtemel sektörler arasında bankacılık veya
turizm olduğu değerlendirilmektedir. Örneğin kredi kullandırma oranları, erken rezervasyon internet aramalarının çok yapılabileceği alanlar
olarak görülmektedir.
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Öz: Ders kitapları öğrencilerin en fazla başvurduğu materyaller arasında çok önemli bir yer kaplar. Okullarda kültür faaliyetleri noktasında
din eğitimi önemli bir ihtiyaç olarak görülür. Dolayısıyla Milli Eğitim
Bakanlığı bu açığı Dinler Tarihi dersi ile doldurma gayretinde olmuştur. Dinler tarihi, insanlık hayatı boyunca var olmuş bütün inanç sistemlerinin teolojik temellerinin incelendiği bir alan olarak görülmüştür.
Böylelikle Din ve Tarih konularının incelikleri teoloji bilimi ile araştırma konusu olmuş, okullarda okutulan bu ders de dinlerin özelliklerinin anlatıldığı bir alan olarak müfredat programındaki yerini almıştır.
Tarih bilimi açısından kaynak kullanımı ve kullanılan kaynakların açık
bir biçimde belirtilmesi bilimsel bir kural olmakla birlikte hem kaynak
sahibinin emeği hem de ilgililerin olaylara yaklaşımı açısından önem arz
eder. Eğitim-öğretim süreçlerinde yararlanılan bütün materyallerde bu
hassasiyetlere riayet edilmesi, ortaya konan eserin ilmi değerini yükselttiği gibi okuyucusuna, ilgi mevzuyla alakalı güven duygusu da telkin
edebilir. Her bilimsel çalışma daha önce yapılmış başka araştırmalar ve
çalışmalar üzerine inşa edilir. Yararlanılan faaliyetlerin ve çalışmaların
bir yayında yer alması sırasında uyulması gereken kurallar vardır. Bu
uyulması gereken kuralların da yine belli bir düzen ve intizam içinde
verilmesi gerekir. Bilimsel bir araştırma faaliyetini yerine getirme ve
gerçekleştirme aşamasında farkına vararak veya varamayarak yapılan
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bazı yanlışlar, bir araştırmanın güvenilirliğini zedelediği gibi ilgili çalışma alanına da zarar verebilir. Ders kitapları da diğer kaynaklar gibi
bilimsel materyallerdir. Dolayısıyla bu kitaplarda metin içi ve kaynakçada dikkat edilmesi gereken kurallara özen gösterilmesi elzemdir. Bu
araştırmada; Anadolu İmam Hatip Liseleri için Dinler Tarihi ders kitaplarında metin içi ve kaynakçada bilimsellik ilkesine riayet edilip edilmediği, ders kitabı hazırlama ilkesine uyulup uyulmadığı araştırılmıştır.
Araştırma için doküman incelemesi yapılmış olup halen yürürlükte olan
ders kitapları incelenmiştir.
GİRİŞ
Sosyal değerlerin çıkış noktası ve ana kaynağı insan doğasıdır. İnsan
doğası, aynı zamanda, değerlerin de önemli bir bileşeni olduğu toplumsal hayatın ve toplumsal değişim isteğinin de esas kaynağıdır. Tanım ve
özelliklerinden de anlaşılacağı üzere, her kurum, genel (toplumsal) yapı
içinde bir alt yapıdır. Toplumsal yapı, içinde yer alan kurumsal yapıların işleyişleri ve etkileşimiyle meydana gelen sosyolojik bir bütündür.
Sosyolojik bütünün (genel - toplumsal) yapının değerleri olduğu gibi, alt
yapılar olan kurumların da değerleri vardır ve sahip oldukları değerleri
karşılıklı etkileşimiyle yapılar varlıklarını sürdürmektedirler. Değerler,
toplumsal hayatın gerekliliği için yaşamsal öneme sahip olan bu işlevlerini yerine getirirken en önemli desteği normlardan ve sosyal kontrolden almaktadırlar. (Yazıcı, 2014).
Bir toplumun var olma gerekçelerinin en önemli göstergelerinden
birisi de yaşanmış ve yaşayan kültürüdür. Kültür insanları bir araya getiren, şehirleştiren, ortak güldürüp, ağlatan, birlikte yaşatan, geçmişten
günümüze kadar uzanan bir köprüdür. Kültür bir toplumun benliği,
dimağıdır. Her toplumun bu bağlamda kültürüne dolayısıyla kültürün
yaşandığı döneme ait mirasa sahip çıkması en elzem konulardan birisidir (Cihangir ve Köksal, 2019). Eğitim, insana dair tüm uygulamaların
temel boyutunu oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin işleyişi de bir ülke
içindeki tüm sosyal sistemleri etkilemektedir. Bütün alanlarda yapılan
başarılı ya da başarısız uygulamaların temelinde eğitim sisteminin etkili
ve verimli çalışması yatmaktadır. (Erdem ve Kocabaş, 2005).
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Kültür sözcüğü çağımızda çok farklı anlamlarda kullanılan ama az
anlaşılan kavramlardan biridir. Kültür, insanın içinde olduğu her şeydir, sosyal mirastır. Kültür kavramı ile ilgilenen bilimlerin farklı sahalarda olması, ona farklı anlamlar yüklenmesine neden olmuştur. Sanat,
bilim, eğitim, din, felsefe, medeniyet, tarih, dil gibi sahalarda uğraşanlar
faaliyetlerini hep kültür ile ilişkilendirirler (Çavdarcı, 2002). Kültürün
özellikleri incelendiğinde, sosyal bilgiler dersinde kültürden yararlanmanın sosyal bilgilerin toplumsal kişilik kazandırma, bireyin toplumsallaşmasını sağlayarak çevreye uyumunu kolaylaştırma, işbirliği sağlama, düşünme, empati kurma gibi becerileri, sevgi, saygı, hoşgörü gibi
değerleri kazandırma amaçlarına ulaşmaya katkı sağladığı söylenebilir.
(Deveci, 2009).
Kültür konusunda, özellikle yerli literatürde yapılan çok sayıda
tanımlamanın bütüncül bir anlayıştan yola çıkan “betimleyici”, maddi
ögeler üzerinde duran “yapısal” ve değer ve yaşam tarzı üzerinde duran “normatif” kültür tanımları şeklinde öne çıktığı görülmektedir (Erkenekli, 2013). Kültürün en önemli özelliği zamanla değişmesidir. Fakat
kültürün maddi ve manevi öğelerinin değişim hızı birbirinden farklıdır.
Çünkü kültürün maddi ve manevi unsurlarının ahenkli bir bütünü olan
kültür kalıbının manevi boyutu, kültürün değişime en uzun direnen
yönüdür. Asırlardır varlığını, çeşitli formlarla sürdürün inanç motifleri
bunun en iyi kanıtıdır. Bireylerin toplumda hazır olarak buldukları, sosyalleşme sürecinde öğrendikleri, benimsedikleri ve inanıp uyguladıkları
kültürün manevi formları insanların zihin yapılarını şekillendirir ve hayatla anlamlı bağlar kurmalarını sağlar. (Yazıcı, 2014). Kültürel varlıkların bilinmesi, tanınması, tanıtılması, gezilip görülmesinin ekonomik bir
takım sonuçları da bulunmaktadır. Kültürel değerler sadece kültürel değer olarak kıymetli değillerdir. Bu paha biçilemez değerlerinin yanında
şehre, ülkeye, ekonomik katkı sağlayıcı rolü de bulunmaktadır. Kültürel
değerler insanlığa mal olmuş, yaşadığımız veya yaşanan topraklarda
daha önce yaşamış kişi ve medeniyetlerin neler yaptığını görme fırsatı
sunarken, diğer taraftan bu değerleri tüm halka ve hatta tüm dünyaya açabilmiş şehirler, ülkeler için ekonomik bir getirisi de bulunmaktadır. Tam bu noktada kültürel mirasın korunması, bilinmesi, tanıtılması,
önemsenmesi ve halka sunumu oldukça önemli hale gelmektedir. Bu
329

DİNLER TARİHİ DERS KİTAPLARININ KAYNAK GÖSTERME HASSASİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

değerler hem kültürel bilginin yaygınlaşması bakımından hem de yerelde ekonomik gelişime ivme kazandırmak açısından bu gün önemli bir
potansiyel olarak görülmektedir. Kültürel miras turizmi bölgesel kalkınma çabalarında şehri ayağa kaldıracak önemli bir kaynak olarak görülmektedir. (Cihangir ve Köksal, 2019).
Bireylerin ve toplumların birikimleriyle ortaya çıkan değerler onların kültür ürünleridir. Bu kültürel ürünlerin bireylere kazandırılmasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük bir önemi vardır. Sosyal bilgiler
dersi bu amaçla düzenlenmiş olan etkin faaliyetleri içeren derslerden
biridir. Öyle ki değer eğitimi Sosyal Bilgiler dersi içerisinde kendisine
önemli bir yer edinmiştir. Değer eğitiminin Sosyal Bilgiler dersi içerisinde daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çeşitli materyaller
işe koşulmuştur. Bu materyaller içerisinde kullanılabilecek olan edebi
ürünler kültürün zihni şekillendirmesinde önemli bir yere sahip olduğu
için toplumun sürdürülebilir değerlerini aktarmada da etkin bir role sahiptirler (Mindivanlı ve diğerleri, 2012).
Sosyal bilgiler, sosyal bilimlere dayalı içeriklerden oluşması ve sosyal olan pek çok şeyi konu edinmesi nedeniyle günlük yaşamda öğrencilerin kullanacağı bilgi, beceri ve değerleri içeren bir ders olarak ilköğretim programlarında önemli bir yere sahiptir. Sosyal bilgiler günlük
yaşam içerisinde okulda, ailede, bir akşam yemeğinde, karşıdan karşıya
geçme esnasında, otobüste, düğünde, bir hasta ziyaretinde kısaca yaşamın tamamındadır (Deveci, 2009) Sosyal bilgiler dersi, aslında bir değer
eğitimi dersidir. Çünkü tarihsel bir içeriğe sahip olması, farklı kültürleri ve yaşam hikâyelerini anlatması yönüyle iyi değerlerin verilmesi
bakımından önemlidir. Sosyal bilgiler dersinin çok disiplinli olması da,
değer öğretimi bakımından bir zenginlik sayılabilir (Sağlam ve Genç,
2015). Sosyal bilgiler dersinde duyarlı bir kültür eğitimi ile sınıfta hoşgörü ve saygı ortamının gelişerek içinde yaşanılan toplumdaki kültür
çatışmalarının önüne geçilebileceği, böylelikle barış ve huzur ortamının
artacağı söylenebilir. Bu araştırmada, geleceğin sosyal bilgiler öğretmenlerinin kendi kültürlerini anlatırken hangi ögelerden yararlandıkları,
sosyal bilgiler dersi ile kültür arasındaki ilişki ile ilgili neler düşündükleri, öğretmenliğe başladıklarında sosyal bilgiler dersini kültürel ögelerle nasıl ilişkilendireceklerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
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Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının kültür ile ilişkili ders planları
hazırlarken hangi kazanım, öğrenme alanı, ünite üzerinde çalıştıkları
belirlenerek sosyal bilgiler programı ile kültür arasındaki ilişki ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Yapılandırmacı kurama dayalı yöntem-teknik,
etkinliklere ilişkin bilgi sahibi olan araştırma kapsamındaki öğretmen
adaylarının ders planlarında kullandıkları etkinlikler de kültür konularını içeren kazanımlara ilişkin örnekler sunmaktadır. Araştırmanın
sosyal bilgiler derslerinde duyarlı bir kültür eğitimi ortamı yaratmaya,
böylelikle farklı kültürleri bilen, saygı duyan bireyler yetiştirmeye katkı
sağlaması umulmaktadır. (Deveci, 2009).
Sosyal olmak, sosyal ilişki kurmak ve sürdürmek, toplum hayatı yaşamak insanların ortak özellikleridir. Bütün insanlar için geçerli olan bu
özelliklerin, insanların ortak paydası olan “insan doğası”yla açıklanabileceği sonucuna varılmaktadır. İnsan doğasında bir potansiyel olarak
var olan sosyallik karakteri, insan kendi başına kaldığında değil, ancak
sosyal etkileşimde bulunduğunda ortaya çıkmaktadır. İnsanın toplumsal olma, sosyallik karakteriyle birlikte tek tek bireyleri aşan “toplumsal
bilinç” ve bunun ürünü olarak kültür meydana gelmektedir. Her toplumun bir kültürünün olması ve geliştirilerek kuşaktan kuşağa aktarılması
insanın özgünlüğünün, biricikliğinin ve bunun sonucu olan “toplumsal
bilinç”in göstergesidir. Her “toplumsal bilinç”in ürettiği kültür sistemi
farklı olduğu gibi, her kültür sisteminin ürettiği sosyal değerler de farklıdır. Bir toplumun değerleri, o toplumun kültürünün normatif yönünü
oluşturmaktadır. Soyut olan sosyal değerler önce yargılar yoluyla dildeki ifadelere yansımakta, zamanla toplumsal kurumlara dönüşmekte ve
ardından davranışlarla somutlaşmaktadır. (Yazıcı, 2014).
Bireyler problemlerle iç içe yaşamaktadırlar. Problemler doğadan
kaynaklanabileceği gibi insanlar tarafından da yaratılmış olabilmektedir. Bu problemleri çözümlendiği ölçüde insanlar daha mutlu bir yaşam
elde ederler. Bazen de olaylar veya durumlar problem yaratmadığı halde insanlar öğrenme ve keşfetme isteklerinden dolayı belirli bir konu
hakkında araştırma yapmak isteyebilmektedirler. Gerek bir sorunun çözümü, gerekse diğer nedenlerden olsun, bazı sonuçlara ulaşabilmek için
bilgiye gereksinim duyulmaktadır (Düztepe, 2004).
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Ders kitapları, öğrencilerin en fazla başvurduğu materyaller arasında çok önemli bir yer kaplar. Okullarda kültür faaliyetleri noktasında
din eğitimi önemli bir ihtiyaç olarak görülür. Dolayısıyla Milli Eğitim
Bakanlığı bu açığı Dinler Tarihi dersi ile doldurma gayretinde olmuştur. Dinler tarihi, insanlık hayatı boyunca var olmuş bütün inanç sistemlerinin teolojik temellerinin incelendiği bir alan olarak görülmüştür.
Böylelikle Din ve Tarih konularının incelikleri teoloji bilimi ile araştırma
konusu olmuş, okullarda okutulan bu ders de dinlerin özelliklerinin anlatıldığı bir alan olarak müfredat programındaki yerini almıştır.
Tarih dersi, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve derslerde edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirmelerini sağlamaktadır. Fakat; Tarih
eğitiminden 21. yüzyılda beklenen barışcı, demokratik tutuma sahip,
ülkesini seven, birlikte iş görme becerisine sahip aktif yurttaşlar yetiştirmek olsa da zamandan zamana bu misyon genelde dünyada özelde
ülkemizde değişmiştir. Bu yüzden ülkemizde tarih eğitiminin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermekte yarar vardır (Yalavuz, 2006). Tarihin
değişen maksatları, öğrenciyi sadece bilgiyi alıcı pozisyonunda görmemektedir. Öğrencinin tarihi bilgiye ulaşmanın yollarını da öğrenmesi
beklenmektedir. Bu beklenti öğrenciyi edilgen alıcı durumdan çıkararak
aktif alıcı ve hatta üretici duruma taşımaktadır. Öğrencinin pasif alıcı
olmaktan kurtulması ise tarih öğretiminde içerik ve yöntem değişikliği
ile doğrudan ilişkilidir (Köse ve Yıldız, 2012).
Tarih öğretiminde öğrencilere harita becerilerini kazandırmada en
büyük rollerden biri hiç kuşkusuz öğretmenlere düşmektedir. Öte yandan öğretmen adaylarının harita becerilerine sahip olma durumlarının
belirlenmesi öğretmen eğitimindeki mevcut durumun ortaya konması
ve buna yönelik çalışmalar yapılması için de önem arz etmektedir (Kaymakçı, 2011).
Tarih toplumların ortak belleğinden çıkan, kültür aktarımının bir
yolu, insanların geçmiş ve kendilerini anlamalarının bir aracıdır. O yüzden okul programında tarih derslerine yüklenen hedefler her ülkenin
kendi eğitim felsefesi ve politikasına göre şekillenmektedir. Bu yüzden
cevabı aranması gereken bir soru da “neden tarih öğretilmeli?” dir (Yalavuz, 2006).
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“Din” kelimesi Türkçemize Arapçadan geçmiştir. Kur’an-ı Kerim’de
bu kelime yol, hayat tarzı, hesap günü, kanun, hüküm vb. anlamlarda
kullanılır. Buna göre din, genel olarak insanın hayat tarzı ya da hayatında izlediği yol anlamına gelir. Dini ifade etmek için İbranicede kanun
ve hüküm, anlamına gelen “dat” , Sanskritçede ezelî ve ebedî hakikat
anlamında “sanatana dharma” , İslam’dan önce Türkçede ”darm” veya
“nom” , Batı dillerinin çoğunda Latincede saygı ve titizlik anlamına gelen “religion” kelimeleri kullanılmıştır (Suiçmez, Ders Notları).
Dinler Tarihi, din olgusunu, dinî olayları, dinlerde ortaya çıkan kutsalın tezahürlerini mukayeseli olarak inceleyen bir disiplin olarak günümüzde din bilimleri arasında çok önemli bir işlev yüklenmektedir. Din
Fenomenolojisi (The Phenomenology of Religion), dinî tezahürleri ele
alan, sosyal ve beşerî bir alan olarak geniş uygulama modellerine sahip
Dinler Tarihi (Religionswissenschaft) disiplininin metodolojik bileşenleri içinde sadece bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında Din Fenomenolojisi bilhassa son dönemlerde çoğu kez Dinler Tarihi’nden bağımsız ve özgün disiplin olarak anlaşılmış ve dinde ortaya
çıkan tüm unsurları (fenomenleri) sistematik ve mukayeseli bir şekilde
tasnif eden onları “anlamaya” yani onların anlamlarını ortaya çıkarıp
“yorumlamaya” çalışan bir bilim olarak algılanmıştır. Bu anlamıyla söz
konusu bilim, antropolojik bir bakış açısına sahip olarak dinî bir fenomeni, beşer kültürünün bir ürünü, önemli bir özelliği veya onu yansıtan
bir çehresi olarak inceler (Alıcı, 2005).
Temel tanımıyla araştırma raporu, bilimsel bilginin paylaşımı için
kullanılan bir tur yazılı iletişim biçimidir. Tüm iletişim biçimlerinde olduğu üzere raporun belli bir kitleye bir mesaj iletmesi gerekmektedir.
Bu mesajın iletilmesinde kullanılacak bicim ve verilecek bilgilerin sunuluşu, mesajın anlaşılır bicimde hedef kitleye ulaşmasını sağlayacaktır.
Dolayısıyla bu bölümde amaçlanan, bilimsel raporların yazılmasında
izlenecek etik ve teknik yöntemler hakkında okuyucuya bilgi sunmaktır. Araştırma raporlarının yazılı sunumu dergiden dergiye farklılık gösterebilir; bu nedenle kitapçıkta yaygın olarak kullanılan APA (American Psychological Association, 2001) rapor yazma şekli referans olarak
alınmış ve özellikle internet üzerindeki bilgilerin nasıl yazılacağı gibi
yeni sorunlar için de öneriler getirilmiştir. Herhangi bir rapor hazırlama
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kriterine alıştıktan sonra bunun üzerinde, çalışmanızı göndereceğiniz
derginin ya da raporu sunacağınız dersin farklı isteklerini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu konuda APA’nın bize sağladığı kazanç, oldukça ayrıntılı bir bicimde hazırlanmış olmasıdır (Kökdemir ve Diğerleri, 2004).
Bilimsel yazma yöntemlerine ve bilimsel etik ilkelere uyulması bilimsel
ürünün niteliğinin geliştirilmesinde önemi vurgulanmaktadır (Yılmaz
ve Emiroğlu, 2005).
Bilimsel araştırma sonuçları ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu sonuçlar yayımlanıp anlaşılana kadar yayın süreci tamamlanmış değildir. Yeni bilgiler, sadece bu şekilde gerçeklik kazanmakta ve
mevcut veri tabanına eklenerek bilimsel bilgiyi oluşturmaktadır. Edinilen bilimsel bilginin bilimsel yayına dönüştürülerek aktarımı sırasında
hem okunmasını hem de anlaşılmasını sağlayacak koşulları sağlaması
gerekmektedir. Çünkü kötü yazım iyi bilimin yayımlanmasını engelleyebilmekte veya geciktirebilmektedir. Büyük uğraşlar sonucu elde edilen bulguların en iyi biçimde yorumlanması ve en uygun bilimsel yayın
organında yayımlanabilmesi için en başından itibaren dikkat edilmesi
gereken noktalar bulunmaktadır (Yılmaz ve Emiroğlu, 2005).
Yapılan bütün araştırmalarda, kullanılmış olan kaynaklar mutlaka
çalışma sonunda yukarıdaki başlık ya da “Kaynaklar, Kaynakça” gibi
başlıklar altında verilmelidir. Araştırmacının yararlanmış olduğu tüm
kaynaklar yazılmalıdır. Bu bilimsel etik açısından da son derece önemlidir. Kaynakçada sadece yazılı kaynakların gösterilmesi yaygın bir
yaklaşımdır. Kişiler kaynak olarak kullanılmış ise, bu durumdan metin
içerisinde söz edilebileceği gibi araştırma yöntemi anlatılırken de söz
edilebilir. (Düztepe, 2004). Araştırmaya dayalı pozitif bilimin yayılmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olmuştur böylelikle
yayın ve bilgi alanında patlama meydana gelmiştir. Bilgi üreten araştırmacının, yeni bir bilgi üretmeden önce var olan bilgiye erişmesi gerekir.
Bilgi, yığın haline geldiğinde bu yığının arasından araştırmacının kendi
konusuyla ilgili bilgiyi çekip alması güçleşmektedir. Bilginin ulaşılabilir
olması için örgütlenmesi, belli bir düzen, sistem içinde bulunması gerekmektedir. Bilginin örgütlenmesi işi çok eski tarihlerden beri kütüphanelerin görevidir. Artan bilgi ve yayın karşısında kütüphaneler yeni
sistemler ve teknolojiler kullanarak kullanıcılarını bilgi yığını yerine,
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onlara bilgi yığını içinde aradıkları bilgiye ulaşmada kolay, hızlı erişilebilen bilgi sistemleri sunmaktadırlar (Tarlan, 2005). Her türlü araştırmada kullanılacak olan bilginin bilimsel yöntem kullanılarak elde edilmiş
olması, araştırmaya bilimsellik kazandıracaktır. Bu yöntemi kabul etmiş
olan ve uygulayan insanlar, bilimsel
davranan insan özelliği kazanırlar. Bu bireyler, bütün problemlerini
bilimin ışığında çözme gayreti içerisine girer ve bilim dışı yaklaşımlara
ver vermezler (Düztepe, 2004).
İlk bakışta çok basit bir olay gibi görünen bilimsel makale yazımı
belli bir bilgi ve disiplin gerektirmekte, deneyimsiz bir araştırmacı hatta bazen deneyimliler için bile yıldırıcı bir süreç olabilmektedir. Ancak,
yazmaya yeni başlayanlar daha fazla rehberliğe gereksinim duysa da,
herkes yazım becerisini kazanabilmektedir. Bu makale bilimsel makalenin nasıl yazılacağına odaklanmakta ve bilimsel makale yazımda sistematik yaklaşımı sunmaktadır (Yılmaz ve Emiroğlu, 2005). Kaynakça,
metinde kaynak gösterilen makale, kitap ve diğer yayın türlerinin yazar
adlarına göre alfabetik sırada verildiği bolumdur. Bir kaynak; yazar(lar)
ın ad(lar)ı, yayın tarihi, yayının başlığı, yayın yeri ve yayımcı kurum
bilgilerinden oluşur. Kaynakça sayfası da raporun diğer bölümleri gibi
iki satır aralıklı yazılır. Her kaynak ilk satır soldan başlayarak yazılır.
Kaynakçada belirtilen kaynağın yazımı ikinci satıra taşıyorsa, ikinci satır bir paragraf içeriden başlatılır. Bu işlem tüm kaynaklar için ayrı ayrı
yapılır. Kaynakça sayfası örneği “Örnek Rapor” bölümünde verilmiştir.
(Kökdemir ve Diğerleri, 2004).
Bu çalışma ile Anadolu İmam Hatip Liseleri için hazırlanan Dinler Tarihi ders kitaplarında verilen bilimsel bilgilerin kaynaklara dayandırılma
durumları ve TTKB’nin ders kitabı hazırlama ilkelerinin kaynak gösterme
kurallarıyla uyuşup uyuşmadığı, bunların pedagojik yeterlilikleri araştırılmış, bu konuda görülen eksikliklerin tespiti amaçlanmıştır.
Bu araştırma için TTKB tarafından onaylanan ve MEB okullarında
okutulmasına izin verilen Anadolu İmam Hatip Liseleri için hazırlanan
Dinler Tarihi ders kitapları incelenmiştir. İncelenen ders kitabı, “Devlet
Kitapları” tarafından hazırlanmış olup 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde okullarda okutulmasına karar verilmiştir.
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YÖNTEM
Çalışma, literatür taramasına dayanmaktadır. Araştırma için doküman incelemesi metodu kullanılmıştır. Doküman incelemesi, malumat
edinilecek konular hakkında bilgi ihtiva eden yazılı materyallerin analizini kapsayan mevcut arşiv veya belgelerin, veri kaynağı olarak sistematik olarak incelenmesidir. Etkili bir doküman incelemenin temel
şartı, konuya ilişkin belgelerin bulunarak incelenmesi ve belli durum
veya görüşleri ortaya çıkaracak bir senteze varılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesidir (Karasar, 2007, Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Araştırma ile Dinler Tarihi ders kitaplarında görülen eksikliklerin tespit
edilerek ilgililere rehberlik edeceği ümit edilmektedir. Ayrıca tarih ders
kitaplarının bilgi toplumunun gereklilikleri çerçevesinde nasıl hazırlanması gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunulmuştur.
BULGULAR

Örnek Görsel 1. Dinler Tarihi Ders Kitabında Verilen Bilimsel Bilgilerin Veriliş Biçimleri
Yukarıda Dinler Tarihi ders kitaplarından alınmış bilimsel bilgilerin
yer aldığı sayfa görselleri (Görsel 1) sunulmuştur. Bu örnek görsellerde
de görüldüğü gibi, verilen bilgilerin metin içi kaynakları sunulmamıştır.
“Taslak Ders Kitabı Ve Eğitim Araçları İle Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelen336
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mesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler Ve Açıklamaları” ilkesinin
“Telif ve İntihal” başlığının “Alınan bilginin kaynağı tam ve doğru olarak
belirtilmelidir” maddesine göre “Kaynak gösterilmeden alıntı yapılmamalıdır” ifadesi yer almaktadır. Fakat yukarıda verilen Tarih ders kitabına
ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bilimsel olarak verilen bilgilerin
kaynaklarının sunulmamış olması ders kitabının pedagojik yeterliliğini
tartışmalı hale getirmektedir.

Örnek Görsel 2. Dinler Tarihi Ders Kitabında Verilen Bilimsel Bilgilerin Veriliş Biçimleri
Yukarıdaki sayfa görselinin (görsel 2) ikinci paragrafında ve yazarın alıntı yapılmaksızın sunduğu kişisel görüşlerine yer verilmiştir. Bu
durum TTKB’nin Ders Kitabı Hazırlama ilkeleriyle çelişmektedir. Oysa
“Taslak Ders Kitabı Ve Eğitim Araçları İle Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler Ve Açıklamaları” ilkesinin
“İçeriğin Bilimsel Olarak Yeterliliği” başlığının “Bilimsellik ilkesi gözetilmelidir” maddesine göre “İçerik kitap yazarının kişisel yorum ve görüşünü içermemelidir” ve “Bilimsel bilgi dışında görüş ve kanaat niteliğinde olan bilgilerin
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hangi kaynağa veya kişiye ait olduğu açıkça belirtilmeli ve bunlara kaynakçada
yer verilmelidir” ifadesi yer almaktadır. Fakat yukarıda verilen Tarih ders
kitabına ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bu madde ihlal edilerek
kitapta yazarın kişisel görüşleri kaynakça olmadan sunulmuştur. Bu durum Ders Kitapları Hazırlama ilkeleriyle çelişmektedir.

Örnek Görsel 3. Tarih Ders Kitabında Bilimsel Bilgilerin Veriliş Biçimini Gösteren Örnek Görsel
Yukarıdaki sayfa görselinde de (görsel 3) sunulduğu gibi Dinler
Tarihi ders kitabının “Kaynakça” bölümü, “Bilimsel Kaynak Gösterme İlkeleri”ne uymamaktadır. . Bu durum; TTKB’nin Ders Kitabı Hazırlama
ilkeleriyle çelişmektedir. Oysa “Taslak Ders Kitabı Ve Eğitim Araçları İle
Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları” ilkesinin “İçeriğin Bilimsel Olarak Yeterliliği” başlığının
“Telif ve İntihal” maddesine göre “Alınan bilginin kaynağı (web sitesi, erişim tarihi vb.) ulaşılabilir olmalıdır” hükmünün “Atıfta bulunulan ve alıntı
yapılan kaynaklar bilimsel kriterlere uygun şekilde kaynakçada belirtilmelidir.
Bu kaynaklar görülen hâlleriyle kontrol edilmek üzere ulaşılabilir olmalıdır”
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ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte “Görsel Tasarımın ve İçerik Tasarımının Öğrenmeyi Destekleyecek Nitelikte Olması ve Öğrencilerin Gelişim
Özelliklerine Uygunluğu” maddesinin “Metin, kaynak bağlacı, kaynakça vb.
bölümlerde bilgiler seçilen akademik yazım ve atıf stilinin kurallarına uygun
olarak sunulmalıdır” ifadesinin de ihlal edildiği görülmüştür. Dolayısıyla
yukarıda verilen Tarih ders kitabına ait sayfa görselinde de görüldüğü
gibi bu iki madde ihlal edilerek kitabın “Kaynakça” kısmının “Kaynak Belirtme İlkesi”ne göre hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

Örnek Görsel 4. Tarih Ders Kitabında Bilimsel Bilgilerin Veriliş Biçimini Gösteren Örnek Görsel
Yukarıda Dinler Tarihi ders kitaplarından alınmış bilimsel bilgilerin
yer aldığı sayfa görselleri (Görsel 4) sunulmuştur. Bu örnek görsellerde
de görüldüğü gibi, verilen bilgilerin metin içi kaynakları sunulmamıştır.
“Taslak Ders Kitabı Ve Eğitim Araçları İle Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler Ve Açıklamaları” ilkesinin
“Telif ve İntihal” başlığının “Alınan bilginin kaynağı tam ve doğru olarak
belirtilmelidir” maddesine göre “Kaynak gösterilmeden alıntı yapılmamalı339
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dır” ifadesi yer almaktadır. Fakat yukarıda verilen Tarih ders kitabına
ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bilimsel olarak verilen bilgilerin
kaynaklarının sunulmamış olması ders kitabının pedagojik yeterliliğini
tartışmalı hale getirmektedir.

Örnek Görsel 5. Tarih Ders Kitabında Bilimsel Bilgilerin Veriliş Biçimini Gösteren Örnek Görsel
Yukarıda verilen Tarih ders kitabına ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bilimsel olarak verilen bilgilerin kaynaklarının sunulmamış
olması ders kitabının pedagojik yeterliliğini tartışmalı hale getirmektedir.
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Örnek Görsel 6. Tarih Ders Kitabında Bilimsel Bilgilerin Veriliş Biçimini Gösteren Örnek Görsel
“Görsel Tasarımın ve İçerik Tasarımının Öğrenmeyi Destekleyecek Nitelikte Olması ve Öğrencilerin Gelişim Özelliklerine Uygunluğu” maddesinin
“Metin, kaynak bağlacı, kaynakça vb. bölümlerde bilgiler seçilen akademik yazım ve atıf stilinin kurallarına uygun olarak sunulmalıdır” ifadesinin de ihlal
edildiği görülmüştür. Dolayısıyla yukarıda verilen Tarih ders kitabına
ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bu iki madde ihlal edilerek kitabın “Kaynakça” kısmının “Kaynak Belirtme İlkesi”ne göre hazırlanmadığı
tespit edilmiştir.
TARTIŞMA
Ders kitapları, “TTKB’nin Ders Kitabı İnceleme Kriterleri” çerçevesinde hazırlanmakta olup süreç, belli kurallar dâhilinde yapılmaktadır.
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Ders kitapları hazırlama, TTKB paneli ve MEB okullarında okutulma süreçleri dikkatli biçimde sürdürülmektedir.
MEB tarafından okullarda okutulmasına karar verilen Dinler Tarihi
ders kitapları incelenmiş olup bu ders kitaplarında kaynak verme ilkesine göre hareket edilmediği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte ders kitaplarında verilen bilgilerde de kaynakça gösterme ilkesine uyulmadığı
görülmüştür. Özellikle TTKB tarafından panel süreçleri sonunda onaylanan ders kitaplarının tekrar incelenmesi sonunda çok fazla problemle
karşılaşılmış, bu durum ders kitaplarında daha dikkatli davranılmasının
zaruretini ortaya koymuştur.
Özetle; bir insanda şah damarı neyse bir ülke için de ders kitabı odur
denilebilir. Nesillerinin fikri zindeliğini ve entelektüel niteliğini diri tutmak için ders kitapları da güncel, bilimsel, kültürel ve objektif olmalıdır.
Bütün dünya ülkeleri gibi ülkemizde de ders kitapları sayesinde geçmiş-gelecek bağlamında nesillere ortak duygu ve düşünceler aktarılır.
Ortak payda etrafında birleşilmesi ders kitapları sayesinde sağlanır. Bu
konuda dünyada genel bir yaklaşım olduğu çeşitli literatür kaynaklarıyla da (Brooks, 1986; Güvenç, 2002; Lado, 1986; Okur, 2013; Cheung, 2001;
Tomlinson-Clarke, 2010) desteklenmiştir. Buna göre; ders kitaplarında yer
alan bilgilerin mutlaka ilmi kaynaklara dayandırılması ve hangi kaynaklardan yararlanıldığının kaynakçada belirtilmesi gerekir. Bu hem ilmi
bir zorunluluktur hem de hakkaniyet açısından elzemdir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Dinler Tarihi ders kitaplarından alınmış bilimsel bilgilerin yer aldığı
sayfa görsellerinde de görüldüğü gibi, verilen bilgilerin metin içi kaynakları sunulmamıştır. “Taslak Ders Kitabı Ve Eğitim Araçları İle Bunlara
Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler Ve
Açıklamaları” ilkesinin “Telif ve İntihal” başlığının “Alınan bilginin kaynağı
tam ve doğru olarak belirtilmelidir” maddesine göre “Kaynak gösterilmeden
alıntı yapılmamalıdır” ifadesi yer almaktadır. Fakat Dinler Tarihi ders
kitabına ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bilimsel olarak verilen
bilgilerin kaynaklarının sunulmamış olması ders kitabının pedagojik yeterliliğini tartışmalı hale getirmektedir.
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Ders kitabının bazı yerlerinde yazarın alıntı yapılmaksızın kişisel
görüşlerine yer verilmiştir. Bu durum TTKB’nin Ders Kitabı Hazırlama
ilkeleriyle çelişmektedir. Oysa “Taslak Ders Kitabı Ve Eğitim Araçları İle
Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları” ilkesinin “İçeriğin Bilimsel Olarak Yeterliliği” başlığının “Bilimsellik ilkesi gözetilmelidir” maddesine göre “İçerik kitap yazarının
kişisel yorum ve görüşünü içermemelidir” ve “Bilimsel bilgi dışında görüş ve
kanaat niteliğinde olan bilgilerin hangi kaynağa veya kişiye ait olduğu açıkça
belirtilmeli ve bunlara kaynakçada yer verilmelidir” ifadesi yer almaktadır.
Fakat yukarıda verilen Dinler Tarihi ders kitabına ait sayfa görselinde de
görüldüğü gibi bu madde ihlal edilerek kitapta yazarın kişisel görüşleri
kaynakça olmadan sunulmuştur. Bu durum; “Ders Kitapları Hazırlama
İlkeleri”yle çelişmektedir. Ders kitabının genelinde yer alan görsellerde
kaynak sunulmadığı görülmektedir. Kaynak gösterilmeden verilen bilgilerin bilimsel değerinin olmadığı çeşitli araştırmalarda da (Şencan ve
Doğan, 2017; Uçak ve Birinci, 2008; İnci, 2015; Yaşar, 2018) vurgulanmıştır. Bu durum TTKB’nin Ders Kitabı Hazırlama ilkeleriyle çelişmektedir.
Verilen Tarih ders kitabına ait sayfa görselinde de görüldüğü gibi bu
madde ihlal edilerek “İdris-i Bitlis”i şiiri kaynakça olmadan sunulmuştur. Bu durum Ders Kitapları Hazırlama ilkeleriyle çelişmektedir.
Dinler Tarihi ders kitabının “Kaynakça” bölümü, “Bilimsel Kaynak
Gösterme İlkeleri”ne uymamaktadır. . Bu durum; TTKB’nin Ders Kitabı
Hazırlama ilkeleriyle çelişmektedir. “Atıfta bulunulan ve alıntı yapılan
kaynaklar bilimsel kriterlere uygun şekilde kaynakçada belirtilmelidir. Bu kaynaklar görülen hâlleriyle kontrol edilmek üzere ulaşılabilir olmalıdır” ifadesi
yer almaktadır. Bununla birlikte “Görsel Tasarımın ve İçerik Tasarımının
Öğrenmeyi Destekleyecek Nitelikte Olması ve Öğrencilerin Gelişim Özelliklerine Uygunluğu” maddesinin “Metin, kaynak bağlacı, kaynakça vb. bölümlerde
bilgiler seçilen akademik yazım ve atıf stilinin kurallarına uygun olarak sunulmalıdır” ifadesinin de ihlal edildiği görülmüştür. Dolayısıyla yukarıda
verilen Dinler Tarihi ders kitabına ait sayfa görselinde de görüldüğü
gibi bu iki madde ihlal edilerek kitabın “Kaynakça” kısmının “Kaynak Belirtme İlkesi”ne göre hazırlanmadığı tespit edilmiştir.
Ders kitapları objektif ve güncel olmalı, ilmi ve kültürel hassasiyetleri göz ardı etmemelidir. Ders kitapları programın hedef ve amaçlarıyla
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tam örtüşmelidir. Ders kitapları hazırlanırken kültürel ögeler metafizik
hassasiyetlerden ayrı düşünülmemeli, bu süreçler dünyada hızla gelişen bilim-metafizik ilişkisi göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır. Ders kitapları öğrencilerin tesirli ve nitelikli biçimde eğitim-öğretim
süreçlerinden yararlanabilmesi için ilmi kaynakları referans almalı ve
“TTKB Ders Kitapları Yazım İlkeleri” de dikkate alınarak yazılmalıdır.
Ders kitaplarında alana ait kaynak kullanımı noktasında hassasiyet gösterilmelidir.
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KÜRESELLEŞME VE SPOR
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERDAR ŞENDURAN
Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Bu çalışmada küreselleşmenin spor ve spor eğitimi ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde küreselleşme kavramı, ikinci
bölümde spor ve spor eğitimi konuları, üçüncü bölümde küreselleşme
ve spor ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre; görsel ve
sosyal medya, milli müsabakalar, olimpiyatlar, bireysel ve yaygın spor,
sağlıklı yaşam vb. birçok araç yardımıyla, spor ve spor eğitimi faaliyetleri ile toplumlar kontrol altına alabilir ve yönlendirilebilir. Bu nedenle küreselleşme gerçeğinin olumlu ve olumsuz yönlerini kabul ederek,
geleneksel spor kültürümüzü de reddetmeden, gelişen ve yaygınlaşan
spor akımlarını, spor ekonomisini, sporun psikosoyal katkılarını toplumun faydasına kullanabilmek için küreselleşmenin olumlu etkilerinden
istifade edilebilir.
KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE TANIMI
İngilizce karşılığı “Globalisation” (küreselleşme-globalleşme) olup,
kökünde “globe” sözcüğü üç boyutlu yuvarlak ve bir fiziksel şekli,
ikinci anlamıyla da dünyayı ya da diğer bir ifadeyle yer küreyi ifade
etmektedir. Küreselleşme, sözlük anlamı olarak, bir olayın ya da metanın dünyanın pek çok bölgesine ya da her yerine yayılması anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde globalleşmenin
tanımına bakıldığında; Dünya milletlerini, ekonomi, siyaset ve iletişim
bakımlarından birbirine yaklaştırma ve bir bütün olmaya götürmek,
“globalleşmek” olarak tanımlanmaktadır (TDK. Sözlük, 1998). Bu ta347
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nımlar neredeyse birbirini işaret etmektedir ve içerik olarak da yeteri
kadar açıklama yapmaktadır.
Küreselleşme, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişimi ifade etmek için kullanılan “sihirli” bir sözcük haline gelmiş; ünlü sosyolog Peter Berger’ın
(1997: 23) deyimiyle, Alman kömür endüstrisindeki gerilemeden, Japon
gençlerinin cinsel alışkanlıklarını açıklamaya kadar geniş bir alanda kullanılan “klişe”ye dönüşmüştür (Bozkurt, 2004: 35).
Berger’ın görüşlerine paralel bir biçimde, adeta geçmiş ve geleceğin kapılarını açacak anahtar bir kavram olarak görülen küreselleşmeyi
Bauman (1999) da, “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendirmektedir.Sosyoloji teorisinde elde ettiği büyük itibar kadar, ünlü
“üçüncü yol” çalışmasıyla İngiliz siyaseti üzerinde de etkili olan Anthony Giddens (2000: 20), bugün “küreselleşmeye değinmeyen hiçbir siyasal
konuşmanın tam olmadığı”nı ifade etmektedir. Giddens’a göre (2000: 13)
şu anda köklü bir tarihsel değişim döneminden geçtiğimize inanmamızı
sağlayacak kadar geçerli ve nesnel nedenler vardır. Bugün bizi etkileyen
değişiklikler, yeryüzünün herhangi bir bölgesiyle sınırlı olmayıp, daha
şimdiden hemen hemen her yeri kapsamaktadır. Sosyolojik anlamda ise
küreselleşme, mahallî kültürlerin ve geleneksel sosyal bağların çözüldüğü, millî devletlerin belirleyiciliğinin azaldığı, gruplar ve kişiler arasındaki her türlü ilişkinin kolaylaşıp yaygınlaştığı, üretimin ve bölüşümün
yeni bir dönüşüm içine girdiği, gerek toplumlar arasında gerekse aynı
toplum içindeki sürtüşmelerin yayılma tehlikesinin her zamankinden
daha çok olduğu, sınırların ve geleneksel aktörlerin öneminin azaldığı, farklı bir ferdiyetçiliğin geçerli olduğu, geleneksel sosyal kurumların
fonksiyonlarını yitirdiği, dayanışmanın azaldığı değerler sistemi henüz
ortaya konulamamış bir süreç olarak tanımlanabilir (Özel, 1995: 32).
Küreselleşmenin Doğuşu ve Tarihi Süreci
Soğuk savaş 1989 yılında sona erdikten sonra içinde bulunulan dünya çok hızlı bir değişim sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu süreçte üç temel nokta önem taşımaktadır. Birincisi; 1453 yılında Osmanlılar tarafından İstanbul’un fethiyle sona eren Orta çağ karanlığından kurtulmaya
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çalışan Batının deniz aşırı yeni keşiflere yelken açmasıyla ortaya çıkan
zenginleşmelere dayalı gelişmelerdir. Bu süreç, Avrupa’da 1800’lü yılların sonlarında başlayan endüstri devrimine kadar devam etmiştir. İkinci
temel dönüşüm noktası ise 1890’da başlayan endüstri devrimi olmuştur.
Endüstri devrimini yaşamaya başlayan Kıta Avrupa’sında ortaya çıkan
gelişmelerin çeşitli şekillerde dünyanın diğer bölümlerine de ulaşarak
insanlığı büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Bu dönemin ardından yaşanan sömürgecilik ise o dönemdeki küreselleşmenin nihai sonuçlarını
oluşturmuştur. Zaman içinde şekil değiştirerek küreselleşme ya da küreselleştirme çabaları soğuk savaşın bittiği 1990’lı yıllara kadar gelmiştir
(Arıboğan, 1998: 17).
Küreselleşme üçüncü temel çıkış noktasını 1990’lı yıllarda yakalamıştır. 1970’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde söz sahibi olmaya
başlayan çok uluslu şirketler, 1990 yılından sonra “yeni dünya düzeni”
kavramı etrafında tek kutuplu dünyada batıyı, tek ekonomik ve siyasi güç haline getirme planını ortaya koymuştur. Bu üçüncü temel çıkış
noktası içerik ve yöntem olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. 1990’lı yıllarda ön plana çıkan küreselleşme çabalarının ardında, yüzyıla yakın bir
zaman diliminde ortaya çıkan gelişmeler açısından yukarıda sayılan ilk
iki çıkış noktasından farklı olarak, piyasalara ulaşmada artık zaman ve
mesafe kavramının anlamını yitirdiği görülmektedir (Moralı, 2000: 9).
Bu çok önemli bir gelişmedir ve batı sermayesinin tek kazanç kapısını
teşkil etmektedir.
Aslında, tüm ülkelerin tarihlerine bakıldığında tek amacın neredeyse
dünyaya, kaynaklara hâkim olmak olduğu görülür. Bu nedenle küreselleşmenin tarihi; dinler ve imparatorlukların çıkışına kadar götürülebilir.
Küreselleşmenin tarihi sürecini incelerken uluslararası ilişkilerin nasıl
geliştiğini bu sürece ne gibi tarihsel dönemeçlerin etkili olduğu değerlendirmek gerekir. Örneğin kimi araştırmacılar belirli tarihsel dönemlerde hegemonik güçleri kapsayan büyük savaşların, genellikle dünya
tarihinin dönüm noktalarını oluşturduğunu kabul etmektedirler. Robert
Gilpin’e göre bu periyodik çatışmalar, uluslararası sistemi yeniden düzenlemekte ve tarihi yeni ve bilinmeyen yönlere doğru sevk etmektedir
(Moralı, 2000: 11). Bu savaşların sonuçları, daha geniş anlamda ulusla349
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rarası sistemi olduğu kadar, dar anlamda toplumların ekonomik, sosyal
ve ideolojik yapılarını da derinden etkilemektedir (Arıboğan, 1998: 19).
Kapitalizmin tarihine baktığımızda büyük kapitalist güçler arasında görece barışçıl istikrar dönemlerinin ancak ve ancak, bu güçler arasında belirgin biçimde hegemonik bir güç varsa mümkün olabildiğini
görürüz. Örneğin 1870 Fransa-Prusya savaşından 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşına kadar Avrupa’da yaşanan yaklaşık 45 yıllık göreli
istikrar döneminde bu güç Britanya’ydı. O zaman Britanya “dünyanın
atölyesiydi” ve “üzerinde güneş batmayan” bir dünya imparatorluğu
kurmuştu. (Moralı, 2000: 14) Ancak Britanya’nın bu hegemonyası zaman içinde temelleri giderek zayıflayan bir hegemonyaydı. Gelişmiş
kapitalist dünya içinde de hükmünü icra eden eşitsiz gelişme yasasına
uygun olarak, Britanya’nın karşısına sınai temelleri ondan daha güçlü,
yeni ve gürbüz emperyalist rakipler çıktı: ABD ve Almanya. Bu güçler
içinde özellikle Almanya’nın, sahip olduğu büyük iktisadi gücün ölçeğine nazaran, esasen Britanya’nın sömürge imparatorluğunun oluşturduğu engel nedeniyle, dünya kaynakları üzerindeki kontrolü son derece sınırlı kalıyordu. Pastadan alınan payın gerçek iktisadi güçle orantılı
olmamasından doğan bu çelişki, sonunda kaçınılmaz olarak dünya çapında bir yeniden paylaşım savaşına yol açtı. Kapitalizmde kural payın
güçle orantılı olmasıdır. Eşitsiz gelişme yasasının sonucu olarak orantı
bozulduğunda yeniden paylaşım gündeme gelir. Bu paylaşımlar savaşlarla dengelenmeye çalışıldı, nitekim son paylaşım savaşı 1939’da patlak
verdi. 55 milyon insanın hayatına mal olan ve altı yıl süren bir kan savaşının ardından kapitalist dünya sistemi bir dengeye kavuşabildi. Bu
dengenin ismi A.B.D idi.
Ülkemizde Küreselleşme hareketinin tohumlarının atıldığı dönemi
1956 yılında ABD Başkanı Eisenhower’a gönderdiği mektupta o dönemde dünyanın en zengin adamı olarak tanınan Nelson Rockefeller şöyle
belgeliyordu “Türkiye gibi anti-komünist hükümetlerin iktidarda bulunduğu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri
nitelikte olmalıdır; “Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur”.
Geliştirilmiş ekonomik yardim, Türkiye gibi ülkelerde bazı durumlarda
düşünülenin tam tersi sonuç verebilir, yani bağımsızlık eğilimlerini arttırıp; mevcut askeri planlarımızı zayıflatabiliriz. Bu tür ülkelere yapılacak
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yardim, bize bağlı Hükümetleri iktidarda tutacak ve ABD’ne düşman
unsurları zararsız hale getirecek biçim ve miktarda olmak zorundadır.”
diyordu. Söz konusu dönemde ABD’nin Türkiye’ye ekonomik yardim
da bulunma planlarına yapılan bu müdahale, süreç içersinde yasamdaki
yerini bulacaktı. Savaşın sona erdiği 1945 yılında tüm dünya üretiminin yarısından fazlası (%57) ve toplam mamul mal ihracının da %22’si
ABD tarafından gerçekleştiriliyordu. Eskiden Britanya’ya ait olan “dünyanın atölyesi” unvanı artık ABD’deydi. Bu temel veriyle uyum içinde
olan başka veriler de vardı. Dünya altın rezervlerinin %80’den fazlası
ABD’nin elindeydi. Bu doları “altın gibi” yapıyordu. Nitekim ABD bu
gücünü kullanarak 1944’te imzalanan Bretton Woods anlaşmalarıyla
tüm diğer ülke paralarının altın karşısında sabit bir orana, altının da belirli bir sabit miktarla dolara bağlanmasını sağladı ve böylece doları bir
dünya parası haline getirdi. Savaşın bitimiyle başlayan dönemde ABD,
güçlü ekonomisinin bir sonucu olarak büyük ticaret fazlaları vermeye
başladı (Moralı, 2000: 19). Bu ticaret fazlasını eritmenin bunu kazanca
çevirmenin gereği küreselleşme (Küreselleştirme) idi.
Küreselleşmeyi Ortaya Çıkartan Faktörler
Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında çok sayıda faktörün etkisi olmuştur. Bu faktörleri ana başlıklarıyla üç grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisini teknolojinin etkisi, ikincisini ideolojik faktörler, üçüncüsünü ise ekonomik faktörler oluşturmaktadır (Ekin, 1999:
50-52).
Teknolojik Gelişmeler
Aslında toplumsal süreçleri sadece teknolojiye indirmek aşırı basitleştirme olur. Ancak teknolojik determinizme yönelik eleştirileri saklı
tutarak, küreselleşme üzerinde teknolojinin etkisini inkâr etmek de
mümkün değildir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren enformasyon teknolojilerinin yaygınlık kazanması, dünyada mesafe kavramının eski anlamını ortadan kaldırmıştır. Bu durum küreselleşme bağlamında belki
de ilk etkisini finans piyasasında hissettirmekle birlikte, bu etki günümüzde çok daha geniş bir alana yayılmıştır.
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Teknoloji, küreselleşme sürecinde yeterli koşul değildir; ancak olmazsa olmaz koşuldur. Günümüzde olağanüstü bir hızla ucuzlayarak
yaygınlık kazanan enformasyon teknolojileri, uluslararasındaki değişim/etkileşim sürecinde, küresel dönüşümü hızlandırmaktadır. Nitekim 1945 yılından beri, okyanus ötesi nakliye bedelleri yüzde 50 hava
taşımacılığı maliyetleri yüzde 80 ve transatlantik telefon bedelleri de
yüzde 99 oranında gerilemiştir. 1999 yılı BM İnsani Kalkınma Rapor’una
göre, 1990 değerleriyle, New York’dan Londra’ya üç dakikalık telefon
görüşmesi bedeli, 1930 yılında 245 dolar iken, bu oran 1998 yılında 35
cent’e inmiştir. İletişim ve bilgisayar gücündeki patlama, küresel mali
piyasaların gelişimine ivme kazandırmıştır. Bu süreç, günümüzde de
hızlanarak devam etmektedir. Bazı yazarlara göre biz hala küresel iletişim devriminin ilk aşamalarındayız.
İdeoloji Faktörü
Özellikle Doğu bloğunun yıkılması sonrasında liberal piyasa ekonomisine yönelik güven duygusu artırmıştır. Nitekim kısa bir sürede tüm
maliyetine rağmen, eski planlı/devletçi ekonomiler, piyasa mekanizması süreci içinde, serbest ticaretin ve yabancı sermayenin imkanlarından
yararlanma çabası içine girmişlerdir. Bir diğer ifade ile duvarların yıkılmasının ardından, küreselleşmenin önündeki en büyük engellerden
birisi aşılmıştır. Her ne kadar, Asya krizi sonrasında küreselleşmeye
yönelik itirazlar artmaya başlamış olsa bile, son dönemde neo-liberal
ideolojinin temel ilkelerine güven anlayışı içerisinde hızlandırılarak sürdürülme çabası söz konusudur. Başta ABD olmak üzere, DTÖ, Dünya
Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların öncülüğünde sürdüren
küreselleşme süreci hızlandıkça, anti-küreselci akımlar da tepkilerini ortaya koymaya başlamışlardır.
Ekonomik Faktörler
Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, özellikle 1970’lerdeki petrol krizi sonrasında dış piyasalara açılma arayışı ile iktisadi faaliyetlerin
hacimlerinin artmış olması küreselleşme sürecini ortaya çıkartan ekonomik faktörlerden bazılarını oluşturmaktadır. Çok uluslu firmalar “yeni
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uluslararası iş bölümü” çerçevesinde, üretimi bütün yerküreye yaymışlardır. Her gün finans piyasalarında büyük miktarlarda para, bir ülkeden başka ülkeye akmaktadır. Finasal piyasalar, küresel olarak birbirine
bağlanmış ve günde 24 saat işlem yapmaktadır. Castels’in de belirttiği
şekilde, küresel düzeyde, milyarlarca dolar değerindeki işlemler, elektronik devreler vasıtasıyla saniyelerle gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş
Milletler, İnsani Gelişme Raporuna göre ise, dünya finansal piyasalarında her gün 1,5 trilyon dolardan fazla para el değiştirmektedir. Ekonomik yönden bugün yeryüzündeki ülkelerin önemli bir kısmı birbiriyle
bütünleşmeye başlamıştır. Örneğin Tayland’da başlayan bir kriz, bütün
Asya’yı etkilediği gibi, bizi de etkileyebilmektedir. Ya da Rusya’da yaşanan bir krizin arkasından Türkiye’den bu ülkeye ihracat yapan birçok
firma kapısına kilit vurmak zorunda kalabilmektedir. Bu da doğal olarak ülkeleri kendi politikaları kadar, başka ülkelerin izlediği ekonomik
ve siyasal politikalar konusunda da duyarlı olmaya zorlamaktadır. Yani
artık ülkelerin iç işlerinde yaşadığı sorunlar ile dış ilişkilerindeki sorunlar arasındaki sınır giderek silikleşmeye başlamıştır.
SPOR EĞİTİMİ VE POLİTİKALARI
Eğitim, toplumun sosyal kurumlarından bir tanesidir. Her çocuk
belirli bir aile içinde doğar, belirli bir sosyal tabakanın dilini ve görgü
kurallarını öğrenir, bir köy veya şehir ortamında büyür, ilkokulda ve
öğretim sisteminin diğer okullarında okur. Küçük çocukluk yaşlarından
itibaren çeşitli arkadaş çevredeki içine girerek oyunlarını bu çevreler
içinde oynar, sohbet eder, bu gruplarla bütünleşir. Kitap, gazete, dergi
okur; sinemaya, tiyatroya gider, radyo dinler, televizyon seyreder... Bütün bunlar insanların ve özellikle yeni yetişen nesillerin içinde yaşadıkları toplumdan etkilenme yollarından bazılarıdır. İçinde yaşanılan bu
ortamlar, çocukları ve gençleri hayatın amacı, önyargılar ve değer hükümleri, tutumlar, vaziyet alışlar, bütün düşünce ve davranış yönlerinden etkiler, yönlendirir ve kalıplaştırır. İşte burada kısaca değinilmeye
çalışılan toplum ile eğitsel yetiştirme arasındaki karşılıklı ilişkileri, bağlantıları ve etkilemeleri inceleyen bilim dalına Eğitim Sosyolojisi denir
(Ergün, 1998: 32).
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Eğitim kavramını çeşitli eğitimciler çeşitli şekillerde açıklamışlardır.
Her ne kadar değişik görüşlere sahip eğitimciler tanımların sayılarını
“felsefi görüş” sayıları kadar arttırmışlarsa da ana tema ile bu kavramla
anlatılmak istenen pek değişmemiştir. Ortak özelliklerden en önemlisi,
eğitimin bir süreç olmasıdır. İkincisi de ferdin daha önce yetersiz olduğu
durumdan öncekine göre daha yeterli hale gelmesidir. Buna göre eğitim; Bir değişim sürecidir, kişinin davranışlarında kendi yaşantısı yolu
ile kasıtlı olarak istenilen değişmeyi meydana getirme sürecidir (Tekin,
1981: 1). Bu konuda Eflatun, “beden ve ruha yetenekli olduğu güzelliği
vermektir” demektedir. Büyük Eğitimci Jan Jak Rousso, “Doğaya göre
insan yetiştirmek” olarak eğitimi tanımlamaktadır. Spor yolu ile eğitim
beden eğitimi faaliyetleri ile olmaktadır. Yani bireyin bizzat sportif faaliyetlere katılmasıdır. Beden eğitimi, organizmanın bütünlüğü ilkesine
dayalı tüm kişiliğin gelişmesidir. Sağlıklı, güçlü ve mutlu olma dengeli
kişilik, sosyalleşme, kültürleşme ve vatandaşlık eğitimidir (Aslan, 1979:
10). Spor sözlük anlamı olarak Lâtince DİSPORTARE ve DESPORT biçiminde “dağıtmak, birbirinden ayırmak, eğlence, neşe” anlamına gelen
sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesi
aşınarak “SPORT” biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir. Britannica ansiklopedisi sporu “ Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler.” olarak tanımlamaktadır.
Spor eğitimi ve sosyal bakış açısıyla spor, bireysel ya da toplu oyunlar biçiminde, bazı kurallara göre gerçekleştirilen ve genellikle yarışmalara konu olan beden hareketleri bütünü. Spor yapan(sporcu) açısından
kazanmaya dönük teknik ve fizik bir çaba; izleyen açısından yarışmaya
dayalı estetik bir süreç; toplum genelince oluşturulan bütün içinde de
yerine göre o toplumun çelişki ve özelliklerini olduğu gibi yansıtan bir
ayna, yerine göre onu yönlendirebilen etkili bir amaç, ama son tahlilde,
önemli bir toplumsal kurumdur. Spor eğitimi, toplumların gelişme sürecinde sosyal bütünleştirme görevini yerine getirmektedir.
Herkes İçin Spor Eğitimi
1982 Anayasasının 59. Maddesinde “Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun
kitlelere yayılmasını teşvik eder” demektedir. Spor eğitimi herkes için354
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dir. Kişinin yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, spor eğlenmek, insanlarla
kaynaşmak kendilerini iyi hissetmek için iyi bir yoldur. Düzenli spor
yapmak ister üst seviyede yarışmak ister parkta yürümek olsun, birey
ve toplumu bir araya getirme, daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturma ve
sağlıklı olunması açısından çok yararlıdır. Herkes için spor; herkesin
faydalanacağı, hoşlanacağı, eğlenceyi ve sağlığını koruyacağı derecede
kolaylaştırmayı hedefleyen ulusal bir programdır.
Türkiye’de Spor ve Gelişimi
Türkiye’de de milyonlarca insan bilinçli veya tam olarak bilinçli olmasa da spora ilgi duymakta sporun içinde yer almaktadır. Spor, toplumsal ve bireysel yararları tartışılmaz bir olgudur. Ülkemizin gelişip
kalkınmasın da önemli faktörlerden birisi de bu alanda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sporun çeşitli şekilleriyle yaygınlaşması ve insanların
bilinçlenebilmesi sayesinde olacaktır. Ülkemiz turizminin gelişmesinde,
sporu çok kapsamlı şekilde kullanabilecektir. Özellikle doğa sporları ve
tatil sporları için Türkiye bir turizm cennetidir. Her türlü doğal olanağa
sahiptir.
Dış politikamızın ve Avrupa birliği ile uluslararası ilişkilerimizin
gelişmesinde sporu en etkin şekilde kullanmamız mümkündür. Spor
kullanılıp atılacak bir araç değildir. Birleştirici, yapıştırıcı, kalıcı özelliği
olan sosyal bir olgudur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dünya
kamuoyundaki konumlarına olumlu lobiler oluşturabilmelerinde etkili
bir yöntemdir.
Osmanlı’dan Günümüze Spor Yapılanması
Osmanlı devletinde Okçuluk, Avcılık, Güreş ve Binicilik sporlar
branşlarının ağırlıklı olarak yapıldığını görmekteyiz. 1500-1700’lü yıllarda Avrupa’da gelişen modern spor anlayışının ve spordaki gelişmenin Osmanlı Devleti’ne çok büyük yansıması olmamıştır. Kulüpleşme
ve yaygın spor anlayışının bulunmadığı bu dönemde iyi okçuların, güreşçilerin itibar gördüğü ve sarayın himayesine alındığı görülmektedir.
Selim Sırrı Tarcan 1919 yılında Türkiye’ de modern Beden Eğitimi
çalışmalarına başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde spor
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faaliyetlerine hareket gelmiştir. Ancak, henüz toplumsal spor bilinci gelişmemiştir.
23 Nisan 1920’de TBMM sinin açılmasından sonra, spor alanında
bazı gelişmeler yaşanmıştır. 1922 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye
İdman Cemiyetleri ittifakı Türkiye’de kurulan ilk spor örgütüdür. İstanbul’daki spor kulüplerini bünyesine toplayan bu birlik 1936’da 8. Genel Kurul toplantısında kendini dağıtmış ve yerine Türk Spor Kurumu
(TSK) kurulmuştur. Türk Spor Kurumunun merkezi Ankara olmuştur.
Türk sporculuğunu yurt içinde ve yurtdışında temsil etmeyi amaç edinmiştir. 1936 yılından 1938 yılına gelinceye kadar Türkiye sporun politikası ve anlayışını Türk Spor Kurumu yönlendirmiştir. 29 Haziran 1938
tarihinde 3530 sayılı kanunla ilk resmi devlet kurumu olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kanunun ilk maddesinde amacı, halkın fizik ve moral yeteneklerinin ulusal amaçlara göre gelişimini
sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini yönetmek olarak belirtilmiştir. 3530 sayılı kanunun en önemli özelliklerinden birisi, bu dönemde
her yaştan vatandaşın düzenli olarak beden eğitimi ve spor yapmaya
mecbur tutmasıdır.
Dünyada Gençlik ve Spor Bayramı kutlayan tek ülkeyiz; ama bunun önemini henüz kavrayabilmiş değiliz. Bu anlayış artık değişmeli.
İnsanlarımız sporu seviyorlar, sporcuyu seviyorlar fakat ne kadar üzücü
ki spor yapmayı sevmiyorlar. Sağlık için sporun ne kadar önemli olduğunu anlayamıyoruz. Spor yatırımının insana yapılan yatırım olduğunu
unutmamamız gerekir. Bazı Avrupa ülkelerinde bu alanda çok mesafeler alındığını görmekteyiz. Avusturya, spora yaptığı yatırımları artırarak sağlık harcamalarından yılda 600 milyon Euro tasarruf sağlıyor.
KÜRESELLEŞME VE SPOR
Küreselleşmenin en çok etkili olabileceği alanlardan biri, eğitimdir.
Eğitim sistemini ele geçirmiş bir küreselleşme, toplumun yetişen yeni
kuşaklarını ve öğretmenlerini; geçmişini ve geleceğini ele geçirmiş demektir. Bu bakımdan, eğitim-küreselleşme ilişkisinin irdelenmesi ayrı
bir önem taşımaktadır.
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 	 Küreselleşme, sosyal, kültürel, ekonomik değerlerin uluslararası
alanda yayılması ve kabul görmesidir; ulusal bir alanda üretilmiş değerlerin, ulusal sınırları aşmasıdır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve ekonomik, kültürel ve siyasal düzeyde dünya toplumlarının içi
içe girmesidir (Tezcan, 2002: 35) Küreselleşme, yerelleşme hareketinin
karşıtıdır; yerel değerlerin yerini küresel değerlerin almasıdır. Küreselleşme, bünyesinde farklı boyutlarda birçok konuyu barındıran karışık
bir sosyal, ekonomik ve politik içeriğe sahiptir. Tüm bu farklı boyutlar
içinde küreselleşebilecek iyi değerler de vardır: sevgi, saygı, iyi niyet,
barış vb. gibi. Bu, neyin küreselleşebileceği, çoğunlukla uluslararası kurumların ve ulusal devletlerin yaptırım gücüne ve iradesine bağlıdır.
Küresel değerleri alan, kullanan bireylerin iradesi de önemlidir. Fakat
küresel değerleri kullanan insanlar, bunları o kadar içselleştirmişlerdir
ki, bu değerlerle birlikte yaşadıklarını, ne kadar iç içe olduklarını, nasıl
ve nereden geldiklerini fark etmezler.
Bütün dünyada küreselleşmeden doğrudan etkilenen bir kurum olmuştur eğitim. 20. Yüzyılın sonlarında, artık, ihtiyaç duyulan yetişmiş
eleman nitelikleri değişmiştir. Yetiştirilecek elemanların tüm niteliklerinin yanında, değişime ve küreselleşmeye ayak uydurabilecek nitelikte
olması gerekmektedir. Bu konudaki en büyük rol eğitime düşmüştür.
Küresel bir dünyada, küresel değerleri kolayca kavrayabilen, ulusal değerlerini koruyabilen yurttaşlar yetiştirmek eğitimin görevidir (Tezcan,
2002: 67).
Türkiye de küreselleşme sürecine ayak uydurabilecek eleman yetiştirebilmek için öğrenci ve öğretim elemanı değişimi uygulamasına
katılmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin eğitim sisteminin küreselleşmeden olumlu bir şekilde etkilendiğini söylemek zordur: Eğitim için hazır programlar, çoğunlukla Batı’dan olduğu gibi alınmaya çalışılmıştır.
Altyapısı olmadan alınmaya çalışılan bu sistemlerin Türkiye’ye faydalı
olması da beklenemez. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tarafından
yurt dışına gönderilen ve beden eğitimi alanında uzmanlaşan ülkenin
ilk beden eğitimi öğretmenleri de batı modeli bir program uygulamışlardır.
Günümüzde küreselleşen dünyanın dışında kalmak imkânsız gibidir. Dünyadaki çoğu siyasi, ekonomik, kültürel yapı etken olarak değil357
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se de edilgen olarak küreselleşme sürecine girmiş durumdalar dır. Bu
nedenle, yapılması gereken, dogmatik bir yapıya yönelmek değil, akılcı
politikalarla küreselleşme sürecini kontrol edebilmek ve gerekli asgari
bağımsızlığı kazanabilmektir. Küresel değerleri ve uygulamaları öğrenirken, öğrenilenlerin temeline yerel değerleri de koyabilmektir.
Türkiye için de küreselleşme sürenin dışında kalmak zordur. Küreselleşmenin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalmamak için, Türkiye’nin bilinçli bir küreselleşme sürecine girmesi gerekmektedir.
Yukarıda ifade edildiği gibi eğitim programları çoğunlukla Batı’dan
hazır olarak alınmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, tarihsel gelişim sürecine
ve toplumsal yapısına uygun olmayan, imkanlarıyla uyuşmayan programları uygulamaktadır. Bu tip bir eğitim sistemi, ancak; ahlaki, manevi,
kültürel değerlerine ve kendine yabancı insanlar yetiştirebilir.
Türkiye’nin bu çıkmazdan kurtulabilmesi için, kültürel yapısına
uygun, toplumsal gereksinimlerini gözeten bir politika geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla da kültürel değerleri kavrayabilecek, küresel
değere sahip bilgi üretebilecek, bununla birlikte, ulusal değerlerine sahip çıkan, onlar koruyan ve yücelten yurttaşlar yetiştirebilmek için eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Küreselleşmenin tek
yönlü hareketiyle deforme olmuş değerler, tepeden inme dayatmalarla
değil, eğitim sistemiyle, bireylerin tek tek bilinçlendirilmeleriyle yeniden biçimlendirilebilir ve düzenlenebilir. Eğitimsel ve kültürel anlamda
gerçek ve kalıcı bir gelişim için, gelişimin temellerini kültürel değerlerimizde aramamız gerekmektedir.
Eğitim sisteminin, o toplumun kendine özgü ulusal değerleri evrensel değerlere taşıyarak, evrensel kültürün oluşmasına yardımcı olması
beklenir (Tezcan, 2002: 54). Yalnızca eğitim sisteminde düzenlemeler
yapmak da yeterli değildir. Hayatın her alanında bu amaca hizmet etmek için sistemli politikalar üretilmeli ve uygulanmalıdır.
Sporun Küreselleşmesi
Olimpiyat oyunlarının yeniden canlanmasıyla (1984) dünyada ve kıtasal alanda yapılan spor karşılaşmalarının artması, basın yayın araçlarının vasıtasıyla özellikle televizyonun spor karşılaşmalarının sonuçlarını
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iletmesi ve yayınlaması, spor yapan kişilerin sayısında önemli artışlara
neden olmuştur. Öncelikle spor, insanın yetişmesinde temel etkenlerden
biri olarak ortaya konulup geliştirilmiştir. Sporun endüstrileşmesi, yirminci yüzyıl ile hızla gelişmiştir.
Yirminci yüzyıl ile küresel spor endüstrisinin, popüler müzik endüstrisinin ticari gelişimini gölgede bırakacak ve birçok bakımdan aşıp
geçecek konuma gelmiştir. Sporun ticarileşmesi ve ekonomik bir sektör
haline gelmesi pek çok faktörle izah edilebilir. Bu faktörler birbirlerini
besleyerek gelişimlerine destek olurlar. Sporun ticarileşmesinde etkin
olan araçlar spor kulüpleri ve dernekleri, profesyonel sporcular, spor
donanım imalatçıları, spor olaylarını sahneleyen ve destekleyenler, spor
medyası, reklamcılar sponsorla, ajanslar, hükümetler ve ulus ötesi şirketler olarak gösterilebilir.
Amerika’nın ve dünyanın bu noktaya nasıl geldiğinin hikayesi;
1890’larda ABD ekonomisinin ilk kez dünyanın en güçlü ekonomisi
haline gelmesi ve basketbolün icadıyla başlamıştır. Basketbolün tarihi,
özellikle Michael Jordan dönemi “Amerikan Çağı” olarak bilinen dönemi ifade eder.
Televizyonlar, sponsorlar ve daha genel anlamda hem futbol kulüplerine hem de televizyon kanallarına sahip çok uluslu şirketler futbola,
bu üstünlüğü ve evrenselliği nedeniyle her yıl çok büyük paralar dökmektedir (1998’de 1.500 milyar Frank). Avusturyalı iletişim Rupert Murdoch, dünyanın en zengin kulübü olan Manchester United’a göz koymuş ve denetim haklarının denetimi için büyük yatırımlar yapmıştır.
Lazio Roma’nın başkanı Segio Cragnotti bir demecinde: “Küreselleşme ve eğlence sanayiinin zafer çağında, dünyanın en küresel işi futboldur. Başka hangi malı üç milyar tüketici alır? Top ekonomisi yayılma
içindedir ve tüketici kitlesi Doğu veya ABD gibi yeni pazarlar sayesinde
üç milyardan beş milyara çıkabilir. Ben futbolu borsaya sokanların başında geliyorum, çünkü, benim işim şeylere gerçek değerlerini biçmektir” demiştir.
1990’larda Jordan, dünyanın en göz kamaştıran sporcusu haline geldiğinde Nike gelirinin yarısını yurt dışı satışlarından elde eden 9 milyar dolarlık bir şirketti. Araştırma ve geliştirme çalışmaları için yılda
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elli milyon, dünya çapındaki pazarlama ve reklam kampanyaları içinse
yarım milyon dolardan fazla bütçe ayırmaktaydı. Firma mallarının neredeyse hapsini yurt dışında ucuz iş gücüyle üretip, yarısından fazlasını
yabancı pazarlara satıyordu. Amerikan şirketi olmasına rağmen işçilerin
ve satışların çoğu yurt dışındandı.
Sporun küreselleşmesi ve ticarileşmesi o kadar hızlı yaşanmaktaydı
ki, büyük ticari kuruluşlar ürünlerini spor olayları ile özleştirerek prestij
kazanmak ve satışlarını arttırmak için gayret sarf etmekteydiler. Sponsorlar aynı zamanda reklamcılardır ve önemli spor olaylarında en hayati
dakikaları kapma kaygısındadırlar. Öyle ki en büyük 15 reklam ajansının 13’ü Amerikalı, diğer iki Japon merkezlidir.
Olimpiyat oyunları sporun küreselleşmesinde önemli itici güç oluşturmaktadır. Olimpiyatların her yönüyle nasıl karlı bir iş olduğu 1984
yılı Los Angeles Olimpiyat oyunlarında yapılan 2,4 milyar dolar yatırımla, tüm masraflar çıkıldıktan sonra, kente 250 milyon dolar bir gelir
kalması ve oyuncuların Güney Kaliforniya ekonomisine 25.000 kişilik
istihdam ve yaklaşık 3.3 milyar dolarlık bir katkıda bulunması üzerine
ortaya çıkmıştır (Hatipoğlu, 1989: 148).
Sydney kentinde düzenlenen 2000 Olimpiyatları’nın Avustralya’ya
etkileriyle ilgili yapılan bir araştırmada, 1994-2004 yılları arasında gayri
safi milli hasılatına 7,3 milyar Avustralya doları eklenmiş 150.000 kişilik
ek iş istihdamı sağlanmıştır.
Küreselleşmenin Spor Eğitimi ve Sosyal Gelişme Süreci ile
İlişkileri
Küreselleşmenin spor eğitimi ve sosyal gelişmeye olan ilişkisini 8 alanda incelemek mümkündür. Spor turizmi, sportif mallar, yeni
iş alanları, spor programları ve sağlıklı iş gücü ile sporun ekonomiye
kattığı bu yönleri iktisadi büyümeyi, hareket ve egzersiz, haz, eğlenme
dinlenme ve yabancılaşma kaybı ile beden ve ruh sağlığını, sosyalleştirme ile eğitimi, statü sağlama ile sosyal hareketliliği, grup oluşturma ve
ulusal aidiyet ile sosyal bütünleşmeyi, uluslararası ilişkiler ile de kültür
alışverişine katkıda bulunarak sosyal gelişmeyi sağlamaktadır.
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İktisadi Büyüme
Bir ülkede kişi başına düşen gelirin devamlı artışı iktisadi büyümenin en belirgin ve en önemli göstergesidir. İktisadi büyüme iktisaden kalkınmış, büyüme için gerekli sosyal ve kurumsal değişikliklerin
yapılmış olduğu ülkeler için söz konusudur. Bu ülkelere gelişmiş veya
endüstrileşmiş ülkeler denmektedir. Gelişen bir ülkede kişi başına düşen ortalama, yani kişilerin o yıl içinde sermaye ve servetlerini azaltmaksızın tüketebilecekleri mal ve hizmet toplamı artar ve o ülke halkı,
ihtiyaç hissettiği çeşitli mal ve hizmetleri, eski senelere oranla daha fazla
miktarda temin edebilecek duruma gelir. Gelirin kişiler arasında dağılması, iktisadi büyümenin mevcut olup olmadığı hakkında görüş ayrılığı
ve tartışmalara sebep olabilir. Örneğin, kişi başına düşen ortalama geliri
artarken bir kısım kişiler daha zenginleşir ve diğerleri fakirleşirse acaba
bir iktisadi büyümeden söz edilebilir mi? (Hatipoğlu, 1989:480) Kişi başına artan gelirin yansıra o ülkede orta sınıflaşma ve sosyal bütünleşmenin olması iktisadi büyümenin bir göstergesi olmaktadır.
Spor Turizmi
Spor kulüplerinin hem ulusal hem de uluslararası platformda yapmış oldukları karşılaşmaları kendi sahasında ve deplasmanda olmak
üzere ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. Deplasman maçları,
kamp organizasyonları gibi çeşitli sebeplerle futbol takımları ve bu takımların taraftarları sık sık kendi bulundukları şehirden ayrılarak tüm
kafile ile birlikte farklı şehirlere yol almakta ve bunun sonuncunda spor
turizmi ortaya çıkmaktadır (Seraslan, 2002: 71).
Organizasyonlar spor kulüplerinde görevli seyahat koordinatörleri tarafından sağlanabileceği gibi bu görev çeşitli seyahat acentelerine
de devredilebilmektedir. Seyahat acenteleri ile spor kulüpleri arasında
kurulacak bu ilişkilerin yaratacağı önemli pazardan çok büyük bir iş potansiyeli doğabilecektir. Son dönemde bu potansiyelin fark edilmesi ile
birlikte sadece spor karşılaşmaları organize eden acentelerin kurulmaya
başladığı görülmektedir. Bu gelişmelerin ilginç olan bir boyutu da bu
acentelerin profesyonel sporcular tarafından kurulmuş olmasıdır.
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Günümüzde çeşitli spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler hem
yurtiçi hem de yurt dışındaki karşılaşmaların seyahat organizasyonlarını yavaş yavaş seyahat acenteleri eliyle yaptırmaya başladığı görülmektedir. Rekreasyon ve turizm etkinliklerinin yürütülmesini sağlayan
her türlü kurum, kuruluş, tesis, seyahat acenteleri ve personel bu sektörün hizmet unsurlarını oluşturmaktadır (Pınar, 2000: 209)
Sportif Mallar
Spor kulüpleri ve firmalar ticari olarak ürün satışı yapmaktadırlar.
Firma ve kulüpler takımlarının forma, şort ve eşofmanlarının yanı sıra
bay, bayan, çocuk, bebek ve unisex bölümlerinden oluşan giyecekler reyonu, rozet, anahtarlık, bayrak, flama ve toptan oluşan aksesuar reyonu,
bornoz, havlu, yastık, DVD ve saatten oluşan ev dekorasyonu ürünlerine sahiptirler. Bu satışlar kulüplerin gelirlerini artırmaktadır (Seraslan,
2002: 45).
Spor kulüpleri bu ürünlerin satışlarını yaparken çeşitli şirketlerle lisans anlaşmaları imzalamaktadırlar. Lisans, bir firma veya organizasyonun bir diğer firma veya organizasyona markasını ücret veya belirli bir
imtiyaz karşılığı vermesi ile ilgili bir anlaşmadır. Spor endüstrisinde lisans haklarını alma uygulaması oldukça yaygın ve gelişen bir konudur.
Örneğin, NFL’nin 150 lisans alıcı bulunmaktadır. Bunlar, giyim, spor
malları, koleksiyon ürünleri, ev dekorasyonu, okul ürünleri, ev elektronik araçları, interaktif oyunlar, video, hediyelik eşyalardır. NFL’in spor
ürün satış değeri 4$ milyar dolar civarındadır (Argan, 2002: 231). 1994
yılında sağlık ve spor kulüp endüstrisinin toplam değeri $7.75milyar olarak belirtilmiştir ve spor malzemeleri sanayisi, ev fitness malzemesi satış
miktarını $2.5milyar olduğunu ifade etmiştir (Mary, 1999: 51).
Yeni İş Alanları
Sporun bir endüstri dalı haline gelmesi ve profesyonelleşmesi ile
spor ile bağlantılı yeni iş imkanları ortaya çıkmış mevcut alandaki işlerde ise gelişme meydana gelmiştir. Yeni ve mevcut iş imkanları istihdam
sorununda azaltma oluşturarak ekonomiye dolayısıyla da iktisadi büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu alanlardan bazıları şunlardır: Spor
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Tıbbı, Spor Turizmi, Spor Pazarlaması, Spor Medyası, Spor Psikolojisi,
Spor Hukuku
Mevcut alanlar içinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının spor yöneticiliği ve antrenörlük bölümlerinden mezun olan
öğrenciler dört farklı sektörde iş bulma şansına sahiptir. Bunlar, kamu
sektörü, özel sektör, gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerdir. Kamu
sektörü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Federasyonlar ve Üniversitelerden oluşmaktadır. Özel sektörde
çalışmayı düşünen öğrenciler, spor işletmeleri, halkla ilişkiler, basın
ve yayın kuruluşlarının spor bölümleri, özel müessese/marka adlı ve
anonim şirket statüsündeki spor kulüpleri ve rekreasyon-spor turizmi
alanlarında iş sahibi olabilirler. Gönüllü kuruluşlar, spor dernekleri ve
vakıflarından oluşmaktadır. Son olarak yerel yönetimler içinde iş bulma
şansı en yüksek olan yerler belediyelerdir (Pınar, 2000: 134).
Spor yöneticileri ve antrenörler, bu sektörlerde kadrolu olarak devamlı çalışabilecekleri gibi aynı zamanda bu sektörlerin içinde mevcut
olan yaz –kış spor okullarında sahip oldukları spor branşına göre öğrenim süreleri içinde ve sonrasında da çalışma imkanına sahiptirler. Öğretmenlik bölümü mezunları ise devlet ve özel ilköğretim okullarında
çalışma şansına sahiptir.
Spor Programları
Spor programlarının çıkarılması ile birlikte yeni bir ekonomik pazar
yaratılmaktadır. Bu pazar içerisinde spor malzemeleri üreticileri, ulaştırma hizmeti sunan işletmeler, eğitmenler, spor tesisi sahipleri ekonomik
açıdan faydalanmaktadır. Spor programları, toplumun değişik katmanlarının spor aracılığıyla boş zaman değerlendirme ve elit seviyede spor
yapma ihtiyaçlarını belirleyerek, spor işletmelerinde sunulan ve sosyal
yönü ağır basan bir görev olarak nitelendirilebilir. Spor programları,
halkın istek ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Spor programlarını hazırlayan işletmeler kamu ya da özel sektöre ait olması veya
kâr amacı güdüp gütmemesi bakımından ikiye ayrılabilir. Spor programlarının faydaları arasında, işletmelerde çalışan kişiler ilerleme imkanı sağlama, uzmanlık konularında eğitme, satın alma güçlerini artırma,
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onların güven ve moralini yükseltme gibi işletme içinde dönük, sporu
yaygınlaştırma, yaşatma, sporcuları teşvik etme ve uluslararası arenada
ülkeyi temsil yeteneğine uygun sporcu yetiştirme gibi işletme dışına dönük yönleri vardır (Seraslan, 2002: 12).
Sağlıklı İş Gücü ve Sosyal Bütünleşme
Spor sağlık giderlerinin azalması, hastalıklar nedeniyle işgücü kaybının önlenmesi ve sağlıklı insanlardan oluşan mutlu ve barışçı bir toplum yaratılmasında umut vermektedir. Spor ve Rekreasyon hizmetlerinin dışsallık yönü genelde insanlarının yararınadır. Spor yapan bir kişi
bedene ve ruhen sağlıklı bir bünyeye sahip olmasının hem kendine faydası vardır hem de çalışarak iş gücü sağladığı işletmeye faydası vardır.
İnsanlar spor sayesinde sahip olacakları sağlıklı vücut yapıları ile iş veriminin artması sağlanacak ve çalıştığı işletmenin sağlık harcamalarında
azalmalar meydana gelecektir(TMOK, 1997: 83).
Spor biliminin insanlar üzerinde sağlık açısından psikolojik ve fizyolojik faydalı işlevleri vardır. İnsanlar üzerinde stresi azaltır, fiziki
iyileşmelerine yardımcı olarak, sağlıklı birer bireyler olarak toplumsal
sistemin ihtiyaçlarına uyum sağlamalarına katkıda bulunur. Spor alkol,
şişmanlatıcı yiyecek, televizyondaki şiddet gibi olumsuzluklardan insanları uzak tutar. Spor sayesinde enerjik ve sağlıklı bir organizma yapısına sahip olmakta, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerden spor sayesinde uzaklaşmakta, sporun aşırı kilo almayı engellemekte, kalp üzerindeki olumlu etkilere yol açmakta, iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını
sağlamakta, kalp volümü artırmakta, bedensel ve zihinsel yorgunluklara karşı direnci artırmak gibi önemli faydaları mevcuttur (İnal, 2000: 22).
Günümüzde hızla gelişen teknoloji, insan gücüne duyulan gereksinmeyi giderek azaltmış ve bunun sonucu olarak insanın doğal yapısına
uymayan bir yaşam biçimi ile birlikte iş ve sosyal çevreden gelen baskılar, stresler dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarını, özellikle gelişmiş
ülkelerde başta gelen ölüm nedenleri arasına sokan faktörlerdir. Spor,
çağdaş insanın karşısına dikilen bu tehlikeye karşı dinamik, güncel yaşamın getirdiği streslerden uzak bir ortam yaratarak çözüm getirmekte
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ve kazandırdığı sağlıklı yaşam biçimiyle de koruyucu tıbba yardımcı olmaktadır.
Yabancılaşma Kaybı ve Sosyalleştirme
Spora katılım günlük hayatta da sürebilecek olan, dostluk, arkadaşlık ağının doğmasına katkıda bulunabilir. Böylece sosyal ilişkilerin gelişmesine yalnızlık hissinin azalmasına ve yakın ilişkileri yeniden kurma
fırsatlarına yardımcı olmaktadır.
Sosyalleşme, bireyin bir sosyal gruba katılması olgusudur. Birey bir
gruba girerken o grupta geçerli olan sosyal normları, o grup içinde girişte ve ilerde alacağı rolleri, ulaşacağı sosyal mevkileri, bu rol ve yerlerin
kendisinden beklediği davranış, beceri ve yetenekleri, grubun kültürünü oluşturan değerleri, inançları öğrenip benimsemek durumundadır. Günümüzde bireyin sosyalleşme sürecinde eğitim programlarında
daha çok yer verilerek spordan yararlanılmaktadır (Seraslan, 2002: 22).
Sosyalleşme olgusu doğumdan hemen sonra başlar; bireyin toplumda
geçerli olan değerleri, inançları, vaziyet alışlarını, davranış kalıplarını
öğrenip özümsemesi, çocukluk ve gençlik döneminde girdiği gruplarda
geçerli değer, tavır ve rol beklentilerine göre “sosyal ben”ini veya “sosyal-kültürel şahsiyet”ini kazanması ile devam eder.
Sosyalleştirme, “sosyalleştirme yerleri” veya mevkileri denen çocukların öğretildiği, büyüklerin yönlendirildiği aile, çocuk yuvaları ve
anaokulları, arkadaş grupları, çeşitli kademelerdeki okullar, gençlik
grupları, meslekler, üst sosyal organizasyonlar ve kitle iletişim araçları
içindeki sosyalleşmeye birincil sosyalleşme, okul hayatının başlamasıyla
birçok sosyal birimler tarafından yapılan sosyalleştirmeye de ikincil sosyalleşme denir. Bireyin spor etkinliklerine katılmasında yani spor yolu
ile sosyalleşmesinde birincil sosyalleşme grubu içinde bulunan ailenin
etkisi oldukça fazladır.
Sosyal yapı içindeki bireylerin ve zümrelerin, sosyal yapı içindeki
yerlerini değiştirmelerine sosyal hareketlilik denir. Bireyler bir zümre
veya tabaka içindeki yerlerini değiştirebilirler veya bir zümreden çıkıp
başka bir sosyal tabakaya katılabilirler. En karakteristik sosyal hali aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya cereyan etmekte olan dikey hare365
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ketlilik halidir. Ama modern toplumlarda aynı sosyal tabakadaki sosyal
hareketleri gösteren yatay hareketlilik hali de sık sık ortaya çıkmaktadır. Küçük bir zanaatkârın bir sanayi işletme yöneticisi olması, küçük
bir memurun çalıştığı kuruma zamanla müdür olması, bir köylü çocuğunun subay, general, profesör olması vs. sosyal hareketliliğin basit ve
çarpıcı örnekleridir (İnal, 2000: 43).
Toplumdaki sosyal hareketliliği göstermek için genellikle bir piramit içinde sosyal tabakalar çizilir ve onun içinde iniş-çıkış ve yatay hareketler gösterilir.
Toplumsal yapıda insanların ve grupların yükselme arzuları çok
güçlüdür. Üst tabaka veya sınıflar bu yükselmeyi engelleyici bazı tedbirler alırlar ama gene de yükselmeyi engelleyemezler; çünkü yükselmenin birçok yolları vardır. Modern sanayi toplumlarında alt tabakadaki
ailelerin çocuk sayısı fazla, orta ve özellikle üst tabakadakilerin azdır.
Üst sınıflarda doğum oranının düşük olması “yukarıda dâima boş yer
vardır” sözünü ortaya çıkarmıştır.
Ulusal aidiyet
Spor bir topluluğun veya bir ulusun üyelerini bir araya getirir, birlik
ve toplumsal dayanışma duygusunu teşvik eder.
Son yıllarda Türk futbolunun uluslararası platformda göstermiş
olduğu başarılar başta Türk halkı olmak üzere tüm dünyanın ilgisini
çekmekte ve takdirini kazanmaktadır. Özellikle Galatasaray’ın 2000 yılı
UEFA şampiyonu olması ve A Milli Futbol takımımızın 48 yıl aradan
sonra katıldığı Dünya Kupası’nda oynadığı futbol ve son anda finali kaçırması sonucu turnuvanın 3.’sü olması dünyadaki bütün Türkleri sokaklara dökmüştür (TMOK, 2003: 36).
Kültür Alışverişi
Spor organizasyonları sayesinde insanlar çeşitli ülkelere gitme,
oradaki insanları ve oranın kültürel yapısını tanıma imkanına sahip
olmaktadır. Bu sayede ülkelerarası kültürel alışveriş gerçekleştirilmesi
söz konusudur. Kültürel alışveriş aynı zamanda kültürel değişmeyi de
beraberinde getirmektedir. Örneğin günümüzün gençliği birçok konu366
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da kendilerini yetiştiren anne ve babalarından farklı düşünmektedirler
(Bozkurt, 2004: 107).
Uluslararası İlişkiler
Sporla uluslararası ilişkiler arasında yakın bir ilişki vardır. Spor
farklı ülke ve milletteki insanları bir araya getirip kaynaştırdığı gibi bazen de arası açık olan uluslar spor yolu ile birbirlerine tepkilerini göstermektedir. Mesela, Afganistan’ın Ruslar tarafından işgali 1980 Moskova
Olimpiyat Oyunlarının sönük geçmesi neden olmuş ve biçok batılı ülke
oyunları protesto ederek katılmamışlardır. Aynı şekilde Ruslarda 1984
Los Angles olimpiyatlarını boykot etmişlerdir (TMOK, 1997: 163).
Spor, dünya üzerindeki tüm insanlar arasında barışçıl bir rol oynamakta, insanları kaynaştırmakta, onlar arasında dayanışma, kurallara
uyma ve dürüst davranmasını sağlamakta, stres ve baskılardan uzaklaştırmaktadır.
SONUÇ
Son yirmi yılda küreselleşme kavramının neden olduğu köklü değişiklikler sosyo-ekonomik yapının tüm alt sistemlerini etkilemektedir
Gün geçtikçe karmaşıklaşan sosyal yapı, yeni sosyal sınıf ve sosyal sorunları ortaya çıkardığı gibi bu sorunların çözümü de zorlaşmaktadır.
Çünkü küreselleşme ülkelerin sosyal politikalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Günümüzde sosyal sorunlar gittikçe artmaktadır. Küreselleşmenin de bu sorunlara çözüm bulma yerine daha da ağırlaştırması
yeni arayışları gündeme getirmektedir. Belki de önümüzdeki yüzyılda
en önemli sorun sosyal politika bağlamında ortaya çıkacaktır. Sosyal
sorunları ve sosyal politikaları dışlayan ya da çözüm bulmada etkisiz
kalan bir küresel sistemin başarı şansı konusunda ciddi belirsizlikler bulunmaktadır.
18. yüzyılda ortaya çıkan sosyal politika bilimi uzun yıllar sanayileşmenin ortaya çıkardığı sorunlarla ilgilenmiş ve çözümlemelere gitmiştir. 18.yüzyılın”makine” endüstrisinin işçi sınıfı üzerindeki olumsuz
etkisini azaltma yönünde devamlı sosyal amaçlı politikalar üretmiştir.
Özellikle işçi sınıfının sömürülmesini engelleme ve çalışma şartlarını
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düzenleme konusunda önemli mesafeler almıştır. Ancak küreselleşmeyle birlikte sosyal politikanın öneminin azaldığına ve devlet müdahaleciliğinin minimum düzeye indirilmesi gerektiğine yönelik söylemler
gittikçe artmaktadır. Ancak günümüzde ortaya çıkan sosyal sorunlar
sanayi devrimindekinden daha karmaşık, çözülmesi zor ve evrensel nitelikli sorunlardır. Sosyal politikalar olmadan normal piyasa şartlarında
bu sorunların nasıl çözüleceği konusu şüphelidir. Küreselleşmenin en
önemli olumsuz etkilerinden biri sosyal sorunların artması ve çözüm
konusundaki başarısızlıklardır. Nitekim son yıllarda sosyal politikanın
uluslararalılaşmasına yönelik söylemler gün geçtikçe artmaktadır. Bu
bağlamda özellikle sivil toplum örgütleri uluslararası düzeyde ortak
kamuoyu oluşturmak, azgelişmiş ülkelerde karşılaşılan sorunları gündeme getirmek ve çözüm bulma yönünde ciddi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde sivil toplum örgütlerinin önemi
ve etkinliği ortaya çıkmaktadır. Gerçekten küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan karmaşık tutum, inanç ve değerleri, çatışmaları ve mücadeleleri çözebilmek, sosyal yapının sağlıklı şekilde işleyişini sağlamak konusunda devletler oldukça zorlanacak gibi gözükmektedir. Çünkü ortaya
çıkan yeni sorunlar devletin tek başına çözemeyeceği türden evrensel
niteliği olan sorunlardır. Bu konuda ortaya çıkan arayışlarda ilk göze
çarpan önemli sosyopolitik özelliği olan sivil toplum örgütleri gelmektedir (TMOK, 1997: 56).
Önemli olan, bu yeni yüzyılda beliren sorunların üstesinden gelme
konusunda sivil toplum örgütlerinin ne derecede başarılı olabilecekleridir. Kuşkusuz sosyal düzenin tüm aksaklıklarını çözmek ve yeni politikalar oluşturmayı tümden sivil toplum örgütlerine bağlamak yanlıştır.
Ancak adil ve müreffeh bir global toplum oluşturmaya yönelik faaliyetlerde sivil toplum örgütlerinin oynayacağı hayati rolü gömemezlikten
gelmek de büyük bir hatadır. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin ekonomik
ve sosyal açıdan devletin işlevlerini üstlenmesi kamusal politikalara son
verilmesi anlamına gelmez. Çünkü ancak kamusal politikalar toplumsal
ve ulusal bütünleşmenin ve ilerlemeyi sağlayabilir. Sivil toplum örgütleri, sosyal politika açısından devlete yardımcı olma amacıyla ya da bir
boşluk olması durumunda devreye gireceklerdir.
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Küreselleşme bizim için; tüketimden çok üretimi ifâde etmelidir.
Buna da ancak gerçek ulusal bilinç ve kimlik yerleştirmeyle ulaşılabilir.
Bu nedenle, öğretmenlere (eğitimcilere) çok büyük görevler düşmektedir, dolayısıyla eğitimle gerçekleştirilebilecek bir süreç söz konusudur.
Bana göre; insan merkezdedir. İnsanı, merkeze alarak hareket etmesi
gereken (ve bunu gerçekleştirebilen) üç meslek, ilim vardır. Birincisi, insanlara sağlığını veren tıp; ikincisi, insanlara haklarını veren, haklarının
çerçevesini çizen (-ki başkasının özgürlüğünün başladığı yerde, benim
özgürlüğümün bitmesi gerekir) hukuk ve bunların tümünü kapsayan,
öğretmenlik mesleği. Öğretmenlik küreselleşme için bir bilinçlenme hareketinin başlangıç noktası olabilir. Çünkü küreselleşme yaş, cins, sınıf
farkı gözetmeksizin, yeni doğan bir bebeğin bezine kadar, aldığımız nefesin savrulduğu çevremize kadar hayatımıza yerleşmiş durumdadır.
Spor ve eğitimi büyük kitleleri kontrol altına alabilir ve onu yönlendirilebilir yapıya sahiptir. Geleneksel spor kültürümüzü reddetmeden, gelişen ve yaygınlaşan spor akımları toplumun lehine kullanılmalıdır. Küreselleşmeyi reddetmenin, bırakın bireyi devletlerin bile üstesinden gelemeyecek boyutta olması; Tek bir çözüm noktasını ortaya çıkarmaktır,
onu kontrol altına alabilmek. Kuşkusuz anne, baba, eğitmen ve toplum
bilimcilere bu vazife sonraki kuşaklarının akıbeti için kutsal bir görev
olarak kendiliğinden oluşmaktadır.
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KIRSAL ALANDAKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN
BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ
Havva ARABACI
Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Edirne / Türkiye
Öz: Kalkınma sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda bir
modernleşme surecidir. Ekonomik kalkınma; gelir düzeyindeki artış,
eğitim ve sağlık göstergelerindeki iyileşme, verimlilik artışı ve teknolojik gelişme gibi çeşitli faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörlerden her biri
ekonomik kalkınmayı farklı şekilde etkilemektedir. Girişimci, riski göze
alarak kar amacı ile bir işi ve işletmeyi organize eden ve yöneten kişidir.
Girişimci; bir ihtiyacı gidermeye yönelik olarak, tüm üretim faktörlerini
bir araya getirerek, üreten, yönlendiren ve yöneten kişidir. Girişimcilik
işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta
ve toplumun gelirini çoğaltmaktadır. Son yıllarda kadın girişimciliği,
bir ülkenin gelişmesine olumlu açıdan katkı sağlayan yapısıyla üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Kadın girişimciler,
bir ticari kurumu hayata geçiren, organize eden ve işleten kadın olarak
tanımlanabilir. Kadın girişimciler, çoğunlukla kendi ayakları üzerinde
bağımsız bir biçimde durabilmek için iş ortamına atılmaya karar veren
kişilerden oluşurlar. Kadınların ekonomik girişimlerinin desteklemesi,
ekonomik anlamda kendini göstermemiş olan kadının ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de kırsal alanda kadın girişimciliği daha çok kalkınma çalışmaları içinde yer alan ve kadını bireysel
olarak geliştirmeyi hedefleyen uygulamalar olarak görülmektedir. Kırsal kesimdeki kayıt dışı küçük çabalar, mikro düzey girişimcilik olarak
nitelendirilmemektedir. Kadınların gelir elde edeceği girişimciliğin teş371
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vikinde ve kadın girişimciliğinin gelişmesinde, mikro krediler önemli
bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’de  kırsal alandaki kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmaya etkisi açıklanmaya çalışılacaktır.
GİRİŞ
Girişimcilik; bir kişisel değer sistemi ile birlikte iş teknikleri bilgisini kullanma ve iş geliştirmedegereksinimleri karşılamak ve problemleri çözmek için yaratıcı ve yenilikçi amaçlara hizmet
eden kaynakları toplama yeteneği (Özgener, 2003: 100) olarak ifade edilmektedir. Girişimcilik girişimci tarafından gerçekleştirilir.
Girişimci, riski göze alarak kar amacı ile bir işi ve işletmeyi organize
eden ve yöneten kişidir. “Girişimci; bir ihtiyacı gidermeye yönelik olarak, tüm üretim faktörlerini bir araya getirerek, onları üretime/hizmete
yönlendiren itici ve bütünleştirici güçtür (MÜSİAD, 2010: 8) şeklinde
tanımlayabiliriz. Girişimci, temel üretim faktörleri olan işgücü, sermaye ve doğayı bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretimi için
gerekli girişimi başlatan, üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve
üretimi değerlendireceği pazarları bulan kişi olarak tanımlanabilir.
İktisadi açıdan girişimci, arz ve talebe yön veren, pazar arayan kişi;
girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak bir araya getirerek
harekete geçirme faaliyeti olarak anlaşılmaktadır. Girişimci kişiler ücret
karşılığında bir işte çalışan kişiler değil, kendi işini kuran ve yapan kişilerdir (Aytaç, 2015).
Girişimcilik işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta ve toplumun gelirini çoğaltmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin özendirilmesine özel bir önem verilmektedir. Avrupa Birliği’nde küçük işletmelerin
geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, uluslararasılaştırılması
ve girişimcililiğin özendirilmesi amacıyla bir dizidestekleme programları geliştirilmiştir (Çakıcı, 2003:72). Türkiye’de girişimcilik özellikle
1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir.
Son yıllarda ülkemizde çalışan kadınların sayısının giderek arttığı ve karşılaştıkları pek çok soruna rağmen, başarılarıyla iş dünyasında zirveyi zorladıkları ifade edilebilir. Bununla birliktegerek ulusla372
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rarası alanda ve gerekse ulusal düzeyde, çalışma ve iş yaşamının hemen her alanında var olan kadınerkek eşitsizliği, girişimcilik alanında daha da ağır bir biçimde varlığını sürdürmektedir (Soysal, 2013: 164).
Girişimci kadınlar çoğunlukla ailesiyle yaşayan ve yine tüm gücünü
ailesinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanan bireylerdir.
Kadın girişimciler, bir ticari kurumu hayat geçiren, organize eden
ve işleten kadın veya bir grup kadın olarak tanımlanabilir. Kadın girişimciler, çoğunlukla kendi ayakları üzerinde bağımsız bir biçimde durabilmek için iş ortamına atılmaya karar veren kişilerden oluşurlar (Özhan
Dedeoğlu, 48).
Kadınları girişimci olmaya iten faktörler (Dedeoğlu, 49).
● Sahip oldukları yenilikçi düşünceleri hayata geçirme isteği,
● Sosyal statüye sahip olmak ve kendine yetme isteği,
● Aileye destek olma isteği,
● Ek gelir ihtiyacı,
● Karar verme özgürlüğü ve bağımsız olma isteği,
● Kendini gerçekleştirme arzusu,
● Çocuklara iyi bir gelecek sağlama,
● Başkalarına rol model olma,
● Aile işine yardımcı olma olarak sıralanabilmektedir.
Kadın girişimciliğinin gelişmesinde, dolayısıyla yoksullukla mücadelede mikro kredi önemli bir etkiye sahiptir. Kadınların girişimci olmasının önündeki engelleri kaldırmada, kendilerine olan güvenin artmasında, girişimcilik yoluyla geçimlerini sağlamalarında ve gelirlerinin
arttırmalarında mikro kredi önemli bir rol oynamaktadır (Albayrak,
2016: 89).
Mikro kredi sisteminin toplumdaki yoksul kesimi ve özellikle kadınların ekonomik girişimlerini desteklemesi, ekonomik anlamda kendini göstermemiş olan kadın unsurunun ekonomiye kazandırılmasını
sağlamaktadır. Kadınların aile gelirine katkıları o hane halkının yoksulluktan kurtulması için önemli bir desteği oluştururken kadınların gelir
elde edeceği, girişimciliğin teşvikinde mikro krediler önemli bir yere sahiptir (Günsoy ve Kabakçı, 2012: 14).
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Mikro kredi uygulamaları, var olan potansiyelini gerçekleştirmemiş,
yoksulun yoksulu ve güçsüz kadınları güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Birçok ülke de mikro kredi etkisi ile kadın girişimciliğinin desteklenmesinin altındaki gerekçe yoksulluğu azaltmak ve kadının sosyoekonomik
hayattaki etkisini güçlendirmektir (Soyak, 2010: 143).
Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve bu alanda teşvikler uygulanması, kadının istihdama katılımını artıran ve işsizliği azaltan bir unsurdur. Aynı zamanda kadını yoksulluktan ve erkeğe bağımlı olarak yaşamaktan da kurtaran kadın girişimciliği, bir ülkenin gelişmesine olumlu açıdan katkı sağlayan yapısıyla son yıllarda üzerinde önemle durulan
konular arasında yer almaktadır.
Kadın sosyal durumu ile eğitim düzeyi, üretim sürecine katılımı ve
elde ettiği gelir arasında aynı yönde bir ilişki vardır. Kadına verilmiş
olan eğitim, tüm topluma verilmiş anlamını taşımaktadır. Nitekim hemen her sektörde kadınların aktif işgücüne katılmalarının, kalkınmanın
hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşması için ön koşul olduğu bilinmektedir.
Toplumun sosyal ve ekonomik gelişiminde katkıda bulunmak ve
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut girişimci kadınları desteklemek gerekmektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin özendirilmesine özel bir önem verilmektedir. Avrupa Birliği’nde küçük işletmelerin
geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, uluslararasılaştırılması ve
girişimcililiğin özendirilmesi amacıyla bir dizi destekleme programları
geliştirilmiştir (Çakıcı, 2003: 72). Türkiye’de de son yıllarda girişimcilik kültürünün gerek bireysel bazda gerekse kurumsal ölçekte geliştiği,
yaygınlaştığı ve teşvik edildiği bilinmektedir (Soysal, 2010). Günümüzde Türkiye içerisinde kadın girişimciliği desteklemek amacıyla bir çok
kurum, proje ve STK bulunmaktadır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP), Çok
Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Girişimci Destekleme Merkezleri
(GİDEM),Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Türk Grameen Mikrokredi
Projesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) gibi oluşum ve projeler
tüm girişimcileri olduğu gibi kadın girişimcileri de desteklemektedirler
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(Toksöz, 2007: 75-76). Bunların yanında özel olarak kadın girişimcilere
yönelik faaliyette bulunan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV),
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Dayanışma Vakfı (KADAV), Kadın Merkezi (KA-MER), Girişimci İş Kadınları ve Destekleme
Derneği (ANKİGAD), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu gibi önemli sivil
toplum kuruluşları ve oluşumlar bulunmaktadır. Örneğin 2007 yılında
kurulan ANKİGAD, Türkiye’nin geleceğinde Türk kadınlarının daha
fazla yer almasını sağlamak, onlara iş alanlarında ve girişimcilikle ilgili
her konuda rehberlik ve öncülük etmek amacını güden bir sivil toplum
örgütüdür.68
Toplumun sosyal ve ekonomik gelişiminde katkıda bulunmak ve
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ekonomik anlamda üreten ve
kazanan kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut girişimci kadınları desteklemek gerekmektedir (Can ve Karataş, 2007: 260). Küreselleşen
dünyada kalkınma ve ekonomik gelişmeye verilen önem gün geçtikçe
artmaktadır.
Ülkeleri az gelişmiş ülke, gelişmiş ülke olarak sınıflandırmada;
ekonomik kriterler, sosyo kültürel kriterler, demografik kriterler olmak
üzere üç temel. Kalkınmışlık kriteri vardır. Kalkınmışlık kriterleri Tablo
1.’de gösterilmiştir.

68

Kaynak: Bulut, E. (2014). Analiz İktisat, Genişletilmiş 5. Baskı 647. Ankara
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Tablo 1. Kalkınmışlık Kriterleri69
Ekonomik Kriterler

Sosyo-Kültürel Kriterler

Demografik Kriterler

> Kişi başına gelir rakamları,
> Dengesiz gelir dağılımı,
>Tüketimbileşiminde
zorunlu malların yüksek payı,
> Tasarrufların düşüklüğü,
> Yatırımların düşüklüğü,
> Sermaye birikiminin
yetersizliği,
> Etkin kaynak kullanımıdır.

> Okuma yazma oranlarının Düşük olması,
> Eğitim hizmetlerinden yararlanamama,
>Sağlık hizmetlerinin
yetersiz olması,
> Temiz içme suyundan Yararlanamamadır.

> Nüfus artış hızının
yüksek
oluşu,
> Nüfusun yapısı,
> Nüfusun yerleşkesi,
> Kır ve kent dağılımlarıdır.

Kalkınma veya gelişme; kişi başına düşen gelirin arttırılması yanında ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik yapıların/kaynakların
bir bütün olarak değişerek toplumun refahının arttırılmasını içeren çok
yönlü bir kavramdır (Yalçın, A. ve Yalçın: 2013: 33). Kalkınmanın kısaca; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda bir modernleşme
sureci olduğunu söylemek mümkündür (Kaynak, M. 2003: 18).
Ekonomik kalkınma; gelir düzeyindeki artış, eğitim ve sağlık göstergelerindeki iyileşme, verimlilik artışı ve teknolojik gelişme gibi çeşitli
faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörlerden her biri ekonomik kalkınmayı farklı şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla ülkelerin kalkınması sadece
ekonomik gelişmeyi değil aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik
ve teknoloji yatırımlarını da içermektedir. Bu faktörleri kapsayan kalkınmışlık göstergelerinin belirlenmesi ve ölçülmesi son yıllarda kalkınma iktisatçılarının ilgi odağı haline gelmiştir. Bu ilginin temel nedeni ise
teorik tartışmalarda ekonomik kalkınmanın fiziki boyutunun yanı sıra
nitelik boyutuyla da ele alınmasıdır (Tuna ve Yumuşak, 2002: 3).
69
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YÖNTEM
Girişimcilik, kadın girişimciliği ve kırsal alandaki kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmaya etkisi ile ilgili literatür taraması yapılarak
veri toplanmış ve bu verileri derleyerek kırsal alandaki kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmaya olan etkisi üzerine kavramsal bir çalışma
yapılmıştır.
BULGULAR
TUİK 2003 verilerine göre; Ülke genelinde toplam nüfusun işgücüne katılım oranı %48,7 olup, bu oran erkeklerde %70,1, kadınlarda
%27,4’tür. Kırsal alanda ise toplam işgücüne katılma oranı %60,1 olup,
bu oran erkeklerde %76,7, kadınlarda ise %43,8’dir. Ayrıca kırsal alanda istihdam edilenlerin % 77,0’si tarımda yer almakta olup, bu oranın
%47,5’i kadın, %52,5’i erkektir. Yine kırsal alanda istihdam edilen erkeklerin %66,6’sı kadınların ise%94,2’si tarımda yer almaktadır. Yani
kırsal alanda kadınların tamamına yakını tarımda istihdam etmektedir.
Yapılan araştırmalar kadın tarım işçilerinin yarısından fazlasının (54,2)
okuma yazma bilmediğini göstermektedir. Yani araştırma kapsamındaki kadınlar arasında okur- yazarlık oranı %45,8 ile Türkiye ortalamasının altındadır.
Türkiye de kadınlarda okuryazarlık oranı genele göre daha düşüktür (Anonim 2004). Türkiye’de iktisaden aktif nüfusun %34,5’i tarım
kesiminde çalışmaktadır. Bu sektörde 12 yaşından küçük çocukların
da çalıştırıldığı dikkate alınırsa Türkiye’de 10–12 milyonluk bir nüfusun tarım kesiminde çalıştığı söylenebilir. Kırsal kesimde 12 ve daha
yukarı yaştaki nüfus 18.934.000 kişi olup bunun işgücüne katılım oranı %60,1’dir. 12 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %49,0’u erkek, %51,0’i
kadındır. Kadınların toplumdaki yeri, yaşadıkları ülkenin gelişmişlik
düzeyi ve toplumun kültür değerleri tarafından belirlenmektedir. Türkiye tarımın ağırlıklı olduğu bir toplum yapısına sahiptir. Ülke genelinde çalışan erkeklerin %30,9’u tarımda yer alırken, çalışan kadınların
%66,3’ü tarımdadır. Buna göre, çalışan kadınlar tarım sektöründe ağırlıklı olurken, diğer sektörlerde erkek nüfus ağırlıktadır. Türkiye’de de
kadınların tarım kesiminde özellikle köy yaşamında erkeğe oranla daha
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fazla çalışması, içinde doğup büyüdüğü sosyal değerler açısından doğal
sayılmaktadır (Anonim 2004).
Türkiye’de kırsal kesimdeki kadınların işgücüne katılma oranı ve
işsizlik oranı, 2008, 2009 ve 2010 yılları için Tablo 2. ‘de gösterilmiştir.
Tablo 2. Türkiye’de Kırsal Kesimdeki Kadınların İşgücüne Katılım
Oranı Ve İşsizlik Oranı (2008, 2009, 2010)70

Tablo 3.’e bakıldığında kırsal alandaki kadınların işgücüne katılma
oranları, kentte yaşayan kadınların işgücüne katılma oranlarından daha
yüksek olduğu ifade edilebilir. Kırsal kesimde yaşayan işgücüne katılma oranı, 2008 yılında %32,9, 2009 yılında %34,6, 2010 yılında ise %36.3
tür. Buna göre kırsal alanda kadınların artan oranda ekonomik hayatta
daha etkin hale gelmeye başladığı söylenebilir.
TÜBİTAK tarafından desteklenen, Ankara Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda GüçlendirilmesineYönelik Politika Önerilerinin Geliştirilmesi” konulu kırsal alan nüfusu yoğun 12 ilde (İstanbul,Çanakkale, Muğla, Düzce Karamana Hatay, Niğde, Bartın, Gümüşhane, Ardahan, Muş ve Adıyaman) ve toplam 615 kadın üzerinde yapılan
bir çalışmada (www.haberdar.com, 2011); kırsal alanda girişimci kadınların %15,1’inin okuryazar olmadığı, %64,4’ünün 20 yaşından daha küçük
yaşlarda evlendiği, %35,3’ünün esnaf olduğu, %30,4’ünün ev eksenli üretim
yaptığı belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bulguları ise; girişimci kadınların % 39,3’ünün yaptıkları işi girişimcilik olarak nitelendirdikleri, %34,6’sının girişimciliğin ne olduğunu bilmedikleri tespit edilmiştir. Girişimci kadınların %76,7’sinin kazançlarını aileye harcadıkları, %36,5’inin yaptıkları iş do70
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layısıyla sosyal güvenlik kapsamında oldukları ve %45,3’ünün ise aile geliri yetmeyince girişimci olmaya karar verdikleri bulgulanmıştır. Yine girişimci kadınların % 34,3’ünün bulunduğu köyde, %25,4’ünün ise
tanıdıkları aracılığı ile ürünlerini sattıkları, %34,8’inin geleceğe
ilişkin herhangi bir hedefi bulunmadığı, %63,4’ünün finans nedir bilmediği, %36,3’ünün bildiği herhangi bir kredi/finans kuruluşu
olmadığı, %80,8’inin ortak iş kurmayı tercih etmediği, %92’sinin girişimcilik konusunda eğitime, %76,8’inin ise sermayeye gereksinim
duyduğu, sadece %8’inin kredi kullandığı, sadece %10,6’sının ileride büyük bir iş kadını olmayı hedeflediği belirlenmiştir. Bu bilgilere
göre kırsal alanda kadınların, daha çok ülkenin makro ekonomik koşullarının hane halkı geliri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmanın bir çabası (Yetim, 2011) olarak girişimcilik faaliyetleri içerisinde bulundukları ifade edilebilir (Soysal, 2013: 175).
Türkiye’nin 2011 yılı kurumsal olmayan nüfusu 71.642 bin olup bu
nüfusun 23.041’i kırsal kesimde yaşarken Kırsal nüfusun işgücüne katılım oranı %54, istihdam oranı %51, işsizlik oranı ise %5.5’tir.71
Türkiye’de kırsal alanda tarım sektöründe çalışan 8,5 milyon nüfusun %51’ini kadınlar oluşturmakta ve bu kadınların önemli bir kısmı ise
ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (Fazlıoğlu, 2011).
Türkiye’de cinsiyetlerin çalıştıkları faaliyet alanına göre oranı, Kasım/2017, Tablo 3.’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Cinsiyetlerin Çalıştıkları Faaliyet Alanına Göre Oranı
Kasım, 2017 Yılı. Bin Kişi

71
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2017 yılında cinsiyetlerin çalıştıkları faaliyet alanına göre oranı, ekonomik faaliyetler açısından incelendiğinde de, kadınların büyük oranda
tarım ve hizmet sektöründe yer aldığı görülüyor. Kadınların %26,8’i tarımda, %14,7’si sanayide, %0,9’u inşaatta ve %57,6’sı hizmet sektöründe
faaliyet göstermektedir.
Türkiye’de kırsal alanda yaşayan kadınların en büyük sorunu eğitimsizlik ve sağlıktır (Örnek 2007). Bunlar aynı zamanda diğer sorunların da kaynağı niteliğindedir. 2003 yılında yapılan nüfus ve sağlık araştırmasına göre kırsal kesimlerde yaşayan kadınların %31’i herhangi bir
eğitim almamıştır (Anonim 2003). Bu sorun ülkenin batısından doğusuna gittikçe artış göstermektedir. 1998 yılında yapılan nüfus ve sağlık
araştırmasına göre doğu bölgelerinde hiç eğitim almamış kadın oranı
%46 iken bu oran batı bölgelerinda %7 ile %17 arasında değişmektedir
(Örnek 2007).
Eğitim düzeyinin bu kadar düşük olması kırsal alanda yaşayan
kadının önünde farklı engeller oluşturmaktadır. Bunlardan en önemlisi kadının çalışma hayatına yöneliktir. Türkiye’de toplam istihdamın
%25,9’unu (5.700.000 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların işgücüne katılım oranı oldukça düşüktür ve bu oran 2005–2006 yıllarında
düşmeye devam etmiştir. Çalışan kadınların yarısından fazlası tarım
sektöründe çalışmaktadır. Tarım sektöründe çalışan toplam işgücünün
ise yarıya yakını kadındır. Kırsal alanda çalışma hayatına yoğun bir biçimde katılan kadın esas olarak ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta ve
tarımsal üretimin önemli miktarını gerçekleştirmektedir (Örnek 2007).
Ülkemizde kırsal kadına yönelik olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kadın Çiftçiler
Dairesi Başkanlığı kadın faaliyetlerini yürütmektedir. Çiftçi kadınların
sosyal ve ekonomik statüsünün daha da yükseltilmesi, onların tarımsal kalkınma içindeki rollerinin daha da artırılabilmesi için Bakanlıkça 29.09.1997 tarih, 97/19–972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Genel
Müdürlük bünyesinde Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığı ihdas edilmiştir. Bakanlığın kırsal kesime hizmet götürme görevi ise “Çiftçi Eğitim
ve Yayım Hizmetleri” adı altında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüğü’ne verilmiştir (Anonim 2000). Ayrıca, kırsal alanda yaşayan
kadınlara yönelik çalışmalar, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları
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Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum
örgütleri tarafından da yürütülmektedir (Kutlar, 2004).
Kırsal alan kadınlarına yönelik Eğitim ve Yayım çalışmaları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kadın
Çiftçiler Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülmektedir (Anonim
2008).
Yürütülen Eğitim ve Yayım Çalışmaları;
• Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım Çalışmaları,
• Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi,
• Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım Çalışmaları,
• Gıdaların Çeşitli Yöntemlerle Muhafaza Edilmesi Eğitim ve Yayım Çalışmaları,
•

İyotlu Tuz Kullanımı Eğitim ve Yayım Çalışmaları,

• Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki
Kadın Çiftçilere Verilen
Eğitim ve Yayım Çalışmaları,
•

Kırsal Alanda Kadın Eğitimi İle Sağlıklı Süt Üretim Projesi,

•

T.C.Hükümeti – Unicef İşbirliği ile Yürütülen Projeler

Kırsal alanda kadın çiftçilere götürülen eğitim-yayım çalışmalarının
sonuçlarını görmek, tarımsal konularda performanslarını değerlendirmek, kendilerine olan güven duygularını geliştirmek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve girişimcilik ruhunu aşılamak üzere 2004 yılından itibaren 81 ili kapsayan “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” bilgi yarışması
düzenlenmektedir (Anonim 2008).
Türkiye’de tarımsal üretimde bulunan kırsal kesim kadınının, uğraş
alanı ile ilgili üretim konusunda eğitim görmesi, yine tarımsal üretimin
hem yapılmasını hem de pazarlamasını sağlayacak kooperatifleşmeden
yararlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan kredi alması gibi olgu ve
süreçlerde kadın, işin ya hiç ya da çok sınırlı durumlarda ve konularda
yer almaktadır (Anonim 2000).
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kırsal alan kadınını “çiftçi” olarak
ele aldığı ilk proje, TYUAP II (İkinci Tarımsal Yayım Ve Uygulamalı
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Araştırma Projesi) Projesi’dir. Hazırlıklarına 1990 yılında başlanan projenin uygulanmasına 1992 yılında geçilmiş ve 1997 yılında tamamlanmıştır. (Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan
Kırsal Kalkınmada Kadın Dairesi Başkanlığı kadınlara yönelik tarımsal
yayım çalışmalarında bulunmaktadır Anonim 2000).
Kırsal alan kadınına tarımsal üretimle ilgili hizmet götüren bir diğer
Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Bakanlığın iki Genel Müdürlüğü; “Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü” ile “Küçük Sanatlar ve Sanayi
Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü” bu konuyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bakanlığın Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tarım Satış Kooperatifleri kadın çiftçi üye sayısının artırılması, yönetimde
kadınların görev almaları ve kadınların eğitim kurslarına katılımlarının
sağlanması için kadın komiteleri oluşturmuştur (Anonim 2000).
Kırsal alana sürekli hizmet götüren bir diğer kamu kurumu Milli
Eğitim Bakanlığıdır. Bakanlık kırsal alana yönelik olarak yürüttüğü halk
eğitim kurslarında tarımsal konulara da önem vermektedir. Özellikle
ipek böceği yetiştiriciliği, silaj yapımı gibi hem kadınların hem de erkeklerin birlikte katılabileceği kurslar düzenlenmektedir (Anonim 2000).
Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı’nın kırsal alan kadınına eğitim vermeyi amaçladığı en önemli projesi, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı ile işbirliği halinde 1989 yılında FAO tarafından Giresun’da
başlatılan “Kadın-Arıcılık Projesi”dir. Projenin amacı, erkek mesleği olarak gelişen arıcılığa kadınları özendirmek, kredi, eğitim ve diğer destek
sistemlerini sağlayarak özellikle yoksul köylü kadınların üretim potansiyellerini ve gelirlerini artırmak olarak belirlenmiştir (Anonim 2000).
Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfının Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Teşkilatı ve işbirliği ile
“Modern Tavuk Yetiştiriciliği ve Üretim Metodları Üzerine Köy Kadınlarının Eğitimi” isimli proje Antalya, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Van ve
Rize illerinde birer köyde uygulanmıştır (Anonim 2000).
Ülkemiz kırsal kadınları, ekonomik özgürlüklerini kazanmak ve
emeklerinin karşılığını alabilmek için kooperatifler kurarak birlikteliklerini güçlendirmeye çalışmaktadırlar.
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Nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına 150 kişinin altında olduğu
yerler, kırsal alan olarak nitelendirilmiştir (Çelik, 2005: 63). Ülkemizde
ise kırsal alan, büyük şehir merkezleri olarak adlandırılan yerleşimler
dışında yer alan illeri kapsayan ilçe, köy ve mezralarda her türlü sosyal
güvenceden (iş olanakları, sigorta, emeklilik, eğitim, sağlık ve kültürel
etkinlikler) yeterince yararlanamayan bireylerin sayısal çoğunluğu oluşturduğu mekansal büyüklüğü ifade etmektedir (DPT, 2011).
Türkiye’de çalışma yaşamında özellikle ele alınması gereken grupların başında da kırsalda yaşayan kadınlar gelmektedir.
Türkiye’de özellikle 1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme gösteren
girişimcilik anlayışı, son teknolojik gelişmeler ve ekonomik beklentiler
sayesinde daha da güç kazanarak kadınların sosyo ekonomik hayattaki
yerini etkilemiştir.
Bu emek yoğun kimliğine rağmen Türkiye’de kadının kırsal alan yaşamına etkin ve erkeklerle eşit düzeyde katılımının önünde tarımsal ve
sosyokültürel engeller ve yasal eksiklikler durmaktadır (Örnek, 2007).
Türkiye’de; bilinç ve eğitim eksikliği, geleneksel davranışlar, siyasi, ekonomik ve kişisel çıkar çatışmaları ve bunun getirdiği olumsuzluklar, sürekli olumsuz örneklerin ortaya çıkarılması, ye-tersiz ve etkin olmayan denetim sorunu, katılımda sınırlılık, güven duymada sorunlar ve geçmişuygulamalar (Soysal, 2010: 97) gibi hususlar kadınların girişimcilik niyet ve eylemlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Girişimciliğin önünde var olan söz konusu bu engeller, bölgesel
(doğu/batı), kentsel ve kırsal yapı ve buna bağlı özellikler dikkate alındığında daha dayoğunlaşmaktadır (Arıkan, 2008).  
Kırsal kesimdeki kadın girişimcilerin hangi işleri yaptıkları ile ilgili
araştırmalara bakıldığında ise kadınların daha çok, doğal gıdalar, işlenmiş gıda ürünleri, el sanatları, seyyar satıcılık gibi faaliyetler yaptıkları
belirlenmiştir (Kantar, 1999: 30‐34).
Türkiye’deki özellikle küçük ölçekli tarım işletmeleri bitkisel üretim ile
hayvansal üretimi birlikte yapmaktadır. Dolayısıyla kadınlar, sadece bitki383
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sel üretimin yükünü değil, aynı zamanda hayvansal üretimin de iş yükünün büyük bir bölümünü çekmektedir (Bayraktar ve Gaytancıoğlu 2000).
Kırsal alanda kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi konusunda en önemliprojelerden biri de mikro kredi uygulamasıdır. Ülkemizde de Maya tarafından İstanbul ve çevresinde uygulamaya geçilen “Mikro Kredi Enstitüsü” olarak adlandırılan Grameen Mikro kredi Programı (TGMP) aracılığıyla Diyarbakır ve çevresinde ve daha sonra da tüm Türkiye’de uygulamaya geçilen ve başarılı sonuçlar alınmaya başlanan mikro kredi programıyla, özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinin yolu açılmıştır. Böylece kırsal kesimdeki kadının mikro krediler yoluyla desteklenmesi ile köyden kente göçlertersine çevrilmiş, birçok sosyoekonomik sorunun çözümüne katkı sağlanmıştır (Ören vd.,
2012: 314)
Türkiye’de kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik, faaliyette bulunan kuruluşlardan bazıları:
• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM),
• Güneydoğu Anadolu Projesi Girişimciliği Destekleme ve Yönlendirme Merkezi (GAP GİDEM),
• Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV),
• Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER),
• Mikro Kredi Sistemi,
• Türkiye Grameen Mikrokredi Programı (TGMP),
• Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM),
• Kalkınma Ajansları, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) dır.
Kırsal alanda girişimciliğin başlıca 2 hedefinden bahsetmek mümkündür. Bunlar; ekonomik ve sosyal hedeflerdir. Bu hedefler (Lashgarara, 2011: 5537; Soysal, 2013: 169).
Ekonomik hedefler; Gelirin yükseltilmesi, kapitalin dönüşümünü
hızlandırmak, kredi kullanma yeteneğinin geliştirilmesi, yatırımla ilgili
işlerin kolaylaştırılması, girişim risklerinin asgariye indirilmesi, iş, kapital ve birim alan verimliliğini arttırmak, satış olanaklarını geliştirmek,
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pazarlama zincirinin işlerliğini sağlamak ve işletmenin yönetim ve örgütlenme yapısını rasyonel hale getirmektir.
Sosyal hedefler; İş ve boş zamanı gereğince değerlendirmek, sosyal
güvenlikle ilgili önlemleri almak, bireyin kaza, hastalık ve ölümü ile oluşan zorlukları ortadan kaldırmak, halen içinde bulundukları zor koşullarını iyileştirerek, kadın ve çocukların tarımla ilgili işlerini hafifletmek
ve bu işlere kolaylık sağlamak ve yapılacak işlerin kolaylaştırılmasını
sağlamak sayılabilir.
Diğer taraftan kırsal alanda girişimciliğin başlıca üç bileşeni olduğu
söylenebilir. Bu bileşenler; tarımsal kalkınma, kırsal kalkınma ve kırsal
sanayi olarak sıralanabilir (Gülçubuk, 2010).
Tarımsal Kalkınma bileşeni içerisinde; Tarım (bahçe, tarla, hayvan
yetiştiriciliği vb. faaliyetler), ormancılık, balıkçılık gibi alanlar sayılabilir.
Kırsal Kalkınma olarak bilinen ikinci bileşenin unsurları ise; tarım,
ormancılık, balıkçılık, sağlık, küçük girişimcilik,  ekoloji, çevre, turizm,
su, konut, eğitim gibi alt ve üstyapı hizmetleri, teknoloji, kadın, çocuk,
topraksızların istihdamı ve çok sayıdaki diğer programlar sayılabilir.
Üçüncü bileşen olan Kırsal Sanayi’de ise; Tarım, orman, tıbbi bitkiler
gibi yerel kaynakları (ham) yerinde değerlendirme veya talebe bağlı olarak pazarlanabilir yerel ürünlerin üretimi ve gereğinde ihracatının da
sağlanabilmesi gibi unsurları saymak mümkündür.
Kırsal alandaki insanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ekonomik, çevresel, sosyal durumunun katılımcılık temelinde iyileştirilmesi,
girişimciliğin teşvik edilmesi kırsal kalkınma çalışmalarıdır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınma bağlamında girişimcilik çabaları hız kazanmıştır. Çünkü Türkiye’de gerek ülke
nüfusunun dörtte birlik bir bölümünün kırsal alanda yaşaması gerekse tarımın ülke ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle girişimcilik özel bir
önem arz etmektedir (Soysal, 2013: 168-169). Türkiye’de kırsal alanda
kadın girişimciliği daha çok kalkınma çalışmaları içinde yer alan ve kadını bireysel olarak geliştirmeyi hedefleyen (halıcılık, konserve yapımı,
ev ekonomisi ile ilgili faaliyetler gibi) uygulamalar olarak kendini göstermektedir. Türkiye’de herhangi bir kuruma resmi olarak kayıtlı ol385
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mayan kişiler istatistiksel olarak girişimci değerlendirilmesinin dışında
kalmakta ve dolayısıyla gerek kentsel gerekse kırsal kesimdeki kayıt dışı
küçük çabalar (mikro düzey) girişimcilik olarak nitelendirilmemektedir
(Soysal, 2013: 170).
Kadınlar hem geleneksel sosyal katmanlaşmadan hem de rolleri/statüleri toplumsal olarak belirlenmiş cinsler arası eşitsizliklerden olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bu durum özellikle kırsalalanda yaşayan kadın için daha da belirginleşmektedir (Gökyay, 2008: 38).
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için toplumda kadını hak ettiği konuma getirmek (Özgen ve Ufuk, 2011: 1064) gerekmektedir. Ekonomik
değer yaratan kadın girişimci sayısını arttırmak ve varolan kadın girişimcileri güçlendirmek gerekmektedir. (Can ve Karataş, 2007: 253-257).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Ekonomik kalkınma; gelir düzeyindeki artış, eğitim ve sağlık göstergelerindeki iyileşme, verimlilik artışı ve teknolojik gelişme gibi çeşitli
faktörleri kapsamaktadır. Bölgesel kalkınmada, insan faktörünün eğitimi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi önemli bir yer almaktadır. Kalkınmada belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, sosyal, ekonomik ve beşeri
sermayenin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde; eğitim düzeyinin düşüklüğü, toplumun önyargıları, cinsiyet eşitsizliği gibi etkenlerin giderek kadınların
aleyhine olması, bunun da ancak kadının girişimcilik faaliyeti ile aşılabileceği ifade edilmiştir.
Yerel bilgi, beceri ve diğer yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayalı olarak kırsal ekonomilerin güçlenmesi ve kırsal alanda
mikro girişimciliğin desteklenmesi gerekmektedir. Mikro girişimciliği geliştirmeye önemli bir alternatif olarak kadınların da girişimcilik faaliyetlerinde kırsal ekonominin gelişmesinde   değerlendirilmelidir. Kırsal kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için
kadın girişimcilerin örgütlenmelerine özellikle kooperatifleşmeye destek olunması, kırsal kesim kız çocuklarının eğitimine ağırlık verilmeli,
kadınların girişimci olmalarının önündeki engellerin kaldırılması, fi386
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nansman kaynağına erişim imkanlarının özellikle mikro kredi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, bankalar ve finans kuruluşlarını pozitif
ayrımcılık

uygulamalarını kırsal alanda da yaygınlaştırması, kadının

ekonomik ve sosyo kültürel açısından itici bir güç olarak değerlendirilebilir. Girişimcilik faaliyetlerinin güçlendirilmeleri için kırsalda yaşayan ve girişimcilik potansiyeline sahip kadınlar için teşvik tedbirlerinin
alınması sağlanmalıdır.
Türkiye’de mikro kredi uygulamalarının doğru bir şekilde düzenlenmesi ve kadın girişimciliğine verilen önemin artması ile kadın ekonomik ve sosyal hayat içinde üretken hale gelmekte ve kadın işsizliğini
azaltan toplumsal bir etki oluşturacağı düşünülmektedir.
Kırsalda kadınların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmelerinin yanında, girişimcilik ve örgütlenme konularında bilgi artırıcı faaliyet ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ile kırsal alanda girişimcilik kapasitesinin ve istihdam edilebilirliğin arttırılması da mümkün olabilecektir.
Küreselleşen dünyada kalkınma ve ekonomik gelişmeye verilen
önem gün geçtikçe artmaktadır. Kırsal alandaki kadın girişimciliğinin
desteklenmesi ve teşviklerin uygulanması, işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta ve toplumun gelirini çoğaltmaktadır. Dolayısıyla bölge kalkınmasına olumlu etki yaratmaktadır.
KAYNAKÇA
Anonim (2000). Türkiye’de Kırsal Kesimin Yapısı ve Kadınlar. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
Anonim (2004). Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyonu Raporu. 2.
Tarım Şurası, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara.
Arıkan,

C.

(2008),

Kadın

İşgücü,

Girişimcilik

ve

İnovas-

yon, UİG’den Notlar, Sayı. 43, Mart.
Aytaç, Ö. (2015). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(15).
387

KIRSAL ALANDAKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ

Bayraktar, E., Gaytancıoğlu O. (2000). Soğan Tarımında Kadın İşgücünün Rolü: Tekirdağ Örneği. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6–8
Eylül, Tekirdağ.
Bulut, E. (2014). Analiz İktisat, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara.
Can, Y., Karataş, A. (2007). Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici
Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla
İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Yerel Ekonomiler
Özel Sayısı, 251-261.
Çakıcı, A. (2003), Mersin’deki Kadın Girişimcilerin İş Kurma Öyküsü ve İş Kuracak Kadınlar Öneriler, 11. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Afyon: 59-71.
Çelik, Z. (2005), Planlı Dönemde Türkiye’deki Kırsal Kalkınma Politika ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, Planlama, 2005/2:
61-71.
Gökyay, Ç.  (2008), Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları ve İstihdama Yansımaları, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Ankara.
Gülçubuk, B. (2010), Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Arka
Yüzü, Ankara Üniversitesi (AKÇAM).
Kantar, M. (1999), Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar, Tarım Ekonomisi
Dergisi, 1999, 4: 29-42.
Kaynak M. (2003), Kalkınma Đktisadının Kilometre Tasları ve Teknoloji, Ekonomik Yaklasım, Cilt 14, Sayı 49: 12–43.
Kutlar, İ. (2004). Türkiye’de Kadınlara Yönelik Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Cine Tarım Dergisi, 8 (62): 42–44.
MÜSİAD (2010). Girişimcinin Yol Haritası, İstanbul: MÜSİAD Yayını
Ören, K., Negiz, N.,   Akman, E. (2012), Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi: Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2: 313338.
Örnek, A. (2007). Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet. Kırsal
Kalkınma El Kitabı, Sena Ofset, 100. İstanbul.
388

Havva ARABACI

Özgener, Ş. (2003), Girişimcilikte Stratejik Bir Yaklaşım: Teknoloji İnkübatörleri, 11. Ulusal Yönetim veOrganizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 22‐24 Mayıs, Afyon.
Soysal, A.  (2010), Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, A.Ü. SBF Dergisi, 65,1: 83-114.
İNTERNET KAYNAKLARI
Albayrak, U. (2016) Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro-kredi Uygulamaları: Yalova Örneği. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi file:///C:/Users/ASUS/Desktop/KADIN/Ses_Duyabilmek%20(1).pdf ( E.T: 10.10.2019).
Anonim (2008). Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığı Kadın Faaliyetleri. www.tedgem.gov.tr/
calistay_yeni/bakanlikfaaliyet.asp (E.T: 25.04.2009).
Dedeoğlu, Ö. A. Tüm Boyutlarıyla Girişimcilik. Hümanist Kitap
Yayıncılık. https://drive.google.com/file/d/1TqnPJaAk837PzIUHgBn8zp_i4SXhBMdq/view (E.T: 06.06.2019).
DPT, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi: 2007, 2013, (2011). http://
ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/strateji/kirsal.pdf, ( E.T: 25.11.2011).
Fazlıoğlu, A. (2011), Güneydoğu Anadolu Projesi’nde Kadının Kalkınma Sürecine Entegrasyonunda Bir Model Arayışı ÇATOM, http://
www.gap.gov.tr/projevefaaliyetler/insanivesosyalgelismegenelkoordinatorlugu/sosyal projeler/makaleler/guneydoguanadoluprojesindekadininkalkinmasurecineentegrasyonundabirmodelarayisicatom (E.
T: 25.11.2011).
Günsoy, G. ve Kabakçı, E. (2012). Mikro Kredinin Kadın Yoksulluğunu Azaltmadaki Rolü ve Eskişehir Uygulaması: 1-36: http://teacongress.org/papers2012/KABAKCI-GUNSOY.pdf ( E.T.: 15.09.2019).
Soysal, A. (2013). Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği: Türkiye İçin
Durum  Değerlendirmesi. Dergi Park. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 8, Sayı 1. https://dergipark.org.
tr/tr/download/article-file/65431 (E.T: 12.10.2019).
389

KIRSAL ALANDAKİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ

Peker, E., ve Kubar, Y. (2012). Türkiye’de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423866763.pdf (E.T: 14.12.2019).
Toksöz, G. (2007). Turkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. ILO.
TÜİK, (2017). İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 (E.T: 26.03.2018)
Tuna, Y., Yumuşak, Ġ.G. (2002), Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşeri Kalkınma İndeksi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, İktisat Fakültesi Mecmuası, 52(1), 1-26. https://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/
maliye_dergisi/yayinlar/md/165/165-12.pdf Dergisi Cilt:5 Sayı:1.
(E.T: 14.12.2019).
Yalçın, A., Yalçın: , (2013). Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Cittaslow Hareketi Bir Model Olabilir Mi? Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt
5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online). http://dergipark.ulakbim.gov.
tr/sobiadsbd/article/view/5000137104/5000126074 (E.T: 24.07.2018).
www.angikad.org.tr
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/2018-de-kadin-istatistikleri, (E.T: 14.12.2019)

390

Havva ARABACI

391

