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ÖNSÖZ
Multidisipliner alanlarda yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda dünya çapında
ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda
dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Bunun
doğal bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner
konular üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır.
Multidisipliner alanlardaki çalışmalar dünya çapında hız kazanırken
Türkiye’de de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından multidisipliner
programlar desteklenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, multidisipliner
alanda Türkiye’de yapılan çalışmalar halen yeterli düzeyde değildir.
Bu kitabın amacı farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarının
çalışmalarını bir araya getirerek, yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak,
disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner
çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda;
Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında çalışan akademisyenlerin yazdığı
ve hakem sürecinden geçirilen 23 bölüme bu kitapta yer verilmiştir.
Gerek kitap bölümü yazarak gerekse hakemlik yaparak bu kitabın ortaya
çıkmasına katkıda bulunan meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

HAKEM KURULU
Prof. Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Dana BABAU, (Medicine and Pharmacy of Targu Mures
Üniversitesi, Romanya
Prof. Dr. Dušan MITIĆ, Belgrade Üniversitesi, Sırbistan
Prof. Dr. Dušan MITIĆ, Belgrade Üniversitesi, Sırbistan
Prof. Dr. Ellie ABDİ, Montclair State Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. GEVAT Cecilia, Constanţa Üniversitesi, Romanya
Prof. Dr. Haluk BODUR, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ömer ŞENEL, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Rana VAROL, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Roger ENOKA, Colarado Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Roger ENOKA, Colarado Üniversitesi, ABD
Prof. Dr. Sema ÖZGÜL ALAY, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Temel ÇALIK, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tomasz NIZNIKOWSKI, Józef Piłsudski Üniversitesi, Polonya
Prof. Dr. Tomasz NIZNIKOWSKI, Józef Piłsudski Üniversitesi, Polonya
Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Bekir DİREKÇİ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Emrah ATAY, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erkut TUTKUN, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Kadir PEPE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sadettin BAŞTÜRK, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Behzad DİVKAN, East Tahran Branch İslamic Azad
Üniversitesi, İran
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Mahdi REZAGOLİZADE, İslamic Azad Zanjan Üniversitesi, İran
Yrd. Doç. Dr. Mir Hamid SALEHIAN, Tabriz Branch İslamic Azad
Üniversitesi, İran
Yrd. Doç. Dr. Reza BEHDARİ, East Tahran Branch İslamic Azad Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şakir BEZCİ, Karabük Üniversitesi, Türkiye

DİL / TARİH

Afsaneh Soltanirad 13

BİLİM DİLİ TÜRKÇE
The Scientific Language, Turkish
Afsaneh SOLTANIRAD*1
Özet
İnsanoğlunun gelişim sürecinde bilgi, önemli bir yer tutmaktadır. Bilginin
nesilden nesile, bir toplumdan başka bir topluma aktarılması, insanlık tarihinde
kültür ve medeniyetlerin doğmasında birinci derecede etkili unsur olarak karşımıza
çıkar. İnsanoğlu varolduğundan beri, bu bilgi aktarımını iletişim ve iletişimin en
etkili aracı olan dil sayesinde gerçekleştirmiştir. Türkçe’yi ana dili olarak kullanan
toplumlar için de aynı durum söz konusudur. Türkçe, kökleri tarihin derinliklerinde
kaybolan ipuçlarının, uzun bir zaman süreci içerisinde belirginleşip demlenerek
sağlam yapısal kanıtlara dönüştüğü, insanlık tarihinde sürekli var olmuş dil toplum ilişkileri arasında 21. yüzyıla kadar süregelmiş en yetkin kozmik ve aktuel
sözleşmelerden biridir. Türkçe, desimal sisteme en mantıklı uyum sağlayan dildir.
Bu uyumlu sayma ve dil sistemi örneğinin bir eşi daha yoktur. ‘Türkçe’nin bir dil
bilgisi kitabını okumak, bu dili öğrenmek niyetinde olmayanlar için bile gerçek bir
zevktir. Türkçede, geçmişten günümüze, kelime türetmede en etkili yöntem, kök –
yapım eki ilişkisiyle açıklanabilmektedir. Türkçe’de kelimeler, yapım ekleriyle yeni
anlamlar, çekim ekleri vasıtasıyla cümle içerisinde işlerlik kazanmaktadır.

Abstract
At the course of development of the human being the knowledgetakes an
important place. Transfer of knowledge from generation togeneration, from
one society to another society, appears to us as the firstdegree effective factor in
the emerging of culture and civilizations at thehistory of humanity. Since the
existence of the human being suchtransfer of knowledge and information has been
realized by means oflanguage which is the most effective tool of the communication.
The same condition also comes into question for the societieswhose
mother langue is Turkish. Turkish is one of the most competentcosmic and actual
contracts which has reached until the 21st Century,between language and society
relationships , whose clues and rootsdisappeared in the depths of history,
converted to strong structuralevidences by becoming conspicuous and infusing
within a longest periodof time, which has continuously present in the history of
mankind. Turkish is the most logical language compatible with the decimalsystem.
This compatible counting and language system is unique andunrivaled. ‘It is a
real pleasure to read even a grammar book of theTurkish Language for
those who do not intend to learn thislanguage.The most effective method in
generating words in Turkish from pastto the present can be explained with
the relationship of the root -derivational affix. Words in Turkish gain
new meanings throughderivational affixes, and become functional by means of
inflections withina sentence
* (Doktora Öğrencisi), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye
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Giriş:
İnsanoğlunun gelişim sürecinde bilgi, önemli bir yer tutmaktadır.
Bilginin nesilden nesile, bir toplumdan başka bir topluma aktarılması,
insanlık tarihinde kültür ve medeniyetlerin doğmasında birinci derecede
etkili unsur olarak karşımıza çıkar. İnsanoğlu varolduğundan beri, bu
bilgi aktarımını iletişim ve iletişimin en etkili aracı olan dil sayesinde
gerçekleştirmiştir. Kümülatif (birikimli) olarak ilerleyen bu süreç, bilimsel
gelişmenin de temellerini oluşturmakta, bir başka ifadeyle dili insanoğlunun
yaşam alanına doğru genişletmektedir.
İnsanın fizyolojik ve biyolojik evrimiyle sosyalleşme sürecinin bir
bileşkesi olarak beyinde oluşan dil sisteminin, toplumsal ve bireysel
olmak üzere iki yönü vardır. Beynin oluşumu nedeniyle her insan bir dili
edinebilme yetisiyle doğar ve içinde bulunduğu toplumda konuşulmakta
olan dili edinmeye başlar. Beynindeki yapıların gelişmesine paralel olarak
da, belirli bir yaştan sonra edinmekte olduğu dili kullanıma döker. İnsanın
doğduğu andan itibaren edinmeye başladığı, çevresinde kullanılmakta olan
dile ait kavramlardır. Eğitim süreciyle de koşutluk gösteren kavram gelişimi,
her edinilen kavramın daha önce edinilmiş olanlarla ilişkilendirilmesiyle
bir kavramlar ağı biçimine dönüşür. Topluma ait olan dildeki kavramlar,
o toplumu oluşturan bireylerin yaşam biçimleri, dünyaya bakış açıları,
dış gerçekliği kavrama ve adlandırma biçimleri, gelenekleri, görenekleri,
tarihsel geçmişleri, dünyadaki konumları, ekonomik koşulları, vd. ile
biçimlendirdikleri evrenle ilişkilidir. Her toplum, kendi gereksinmelerini
karşılayacak bir dil yaratır kendisine ve bu dili gelişimlere, değişimlere
uydurarak sürekli yeniler.1
Türkçe’yi ana dili olarak kullanan toplumlar için de aynı durum söz
konusudur. Türkçe, kökleri tarihin derinliklerinde kaybolan ipuçlarının,
uzun bir zaman süreci içerisinde belirginleşip demlenerek sağlam yapısal
kanıtlara dönüştüğü, insanlık tarihinde sürekli var olmuş dil - toplum
ilişkileri arasında 21. yüzyıla kadar süregelmiş en yetkin kozmik ve aktuel
sözleşmelerden biridir.
“Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir.
M.Ö. 3100-M.Ö 1800 yılları arasına ait Sümerce metinlerde, 300’den fazla
Türkçe söz varlığı yer almaktadır. Sümerceyle Türkçedeki ortak sözler, ya
ortak kökenden gelmektedir, ya da alışverişi sonucu ortaya çıkmıştır. Hangi
ihtimal doğru olursa olsun Türkçenin ilk verileri M.Ö. 3000-2000 arasına
çıkmakta, yani bundan 4500 yıl geriye gitmektedir. Son yıllarda Avrupa’daki
çeşitli mağaralarda ve Mısır hiyeroglifleri üzerinde yapılan çalışmalar,
Türkçe’nin kronolojik yaşını daha da geri zaman dilimlerine itmektedir.
1

İclâl Ergenç, Bilim dili ve Ana dili, Bilim ve Ütopya, Şubat 2001, s.12.
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Bir dilin çok eski tarihlerde ortaya çıkması ne anlama gelmektedir?
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki dil, kendi doğal gelişimini çok yavaş
ilerleten bir olgudur. Bunun başlıca sebebi dilin kendi içerisinde birbirini
tetikleyen fonetik, morfolojik, semantik ve sentaktik dört önemli sisteme
sahip olmasıdır. Bu sistemlerin karşılıklı etkileşiminden doğan pragmatik
amaçlı algoritmal yapılar, o dilin yapısal niteliklerini meydana getirmekte
ve gelişmişlik düzeyinin boyutlarını oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, temel konumuzu aşağıdaki sorularla zenginleştirmek
istiyoruz.
1. Kronolojik bir tutarlılık içerisinde yapısal yönden gelişimini
tamamlamış bir dil, bilim dili olabilir mi? Bir başka ifadeyle,
insan zekâsının tabiattaki mevcut sistemleri en ince ayrıntısına
kadar çözme sürecinde nasıl bir dile ihtiyaç vardır ve Türkçe bu
yönden ne derece yeterli bir dildir?
2. Daha 1600’lü yıllarda İngilizce’nin bilim dili olması gerektiği
o dönemde alay konusu olurken, günümüzde İngilizce nasıl
bilim dili haline gelmiştir?
3. Günümüzde, Türkçenin bilim dili haline getirilmesi konusunda
neler yapılmalıdır?
Konuşmamızda, bu sorular çerçevesinde genişleyecektir.

Bilim Dili Olarak Türkçe
Türkçenin bilim dili olarak incelenmesinde, üzerinde durulması
gereken en önemli hususlardan biri, bu dilin algoritmal yapısıdır. Bu kavram,
Türkçenin koronolojik tutarlılığı ve yapısal gelişmişliği ile doğrudan
ilgilidir. Öncelikle algoritma kavramı üzerinde durmak gerekiyor.
Algoritma, matematiksel bir terimdir. Dil ve matematik kavramları
arasında ortak bir payda olarak kabul edebileceğimiz bu kavram, “bir işin,
hiçbir belirsizliğe yer vermeyen işlem adımlarıyla nasıl yapılacağını
belirleyen tanımına verilen addır2”
Türkçe, desimal sisteme en mantıklı uyum sağlayan dildir. Bu uyumlu
sayma ve dil sistemi örneğinin bir eşi daha yoktur. Bu husus, ABD’de, son
yıllarda en çok satılan Being Dijital isimli kitapta teyid edilmekte ve Türkçe,
uluslar arası bilgisayar dili için en uygun dil olarak tanımlanmaktadır3.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, Türkçe, yapısal ve anlamsal
özellikleri yönünden bilimsel bir yöntemle türetilmiş dil gibidir. Türk dili
üzerine çalışmalar yapan bazı batılı araştırmacıların Türkçe hakkındaki
görüşleri bu hususu destekler niteliktedir.
2
3

Aydın Köksal: Dil ile Ekin, Ankara 2003, s.74
Hilmi Hacısalihoğlu: Bilim Dili Türkçe Yazım Dili Türkçe, bilgiat.dilimiz.gen.tr
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Jean Deny Türk dili için, İnsan bu dilin yüce bir bilim akademiyası
müzakerelerinden çıkmış olduğu zannına düşebilir. Türkistan bozkırları
ortasında, kendi başına kalmış insan zekâsının sadece kendi yaradılışından
ayrılmaz kanunlarla yarattığını, hiçbir bilginler kurulunun yarattığı
düşünülemez4demiştir.
Türkçe’nin, mantıklı ve tutarlı kurallar bütününden meydana geldiğini
gören İngiliz bilgini Max Müller (1823 – 1900) Türkçedeki algoritmal
sisteme şöyle gönderme yapmaktadır.
‘Türkçe’nin bir dil bilgisi kitabını okumak, bu dili öğrenmek niyetinde
olmayanlar için bile gerçek bir zevktir. Türlü dil bilgisel biçimlerin
belirlenmesindeki ustalık, ad ve eylem çekimi sistemindeki düzenlilik
ve bütün dil yapısındaki saydamlık ve kolayca anlaşılabilme yeteneği,
insan zekâsının dil aracılığıyla beliren üstün gücünü kavrayabilenlerde
hayranlık uyandırmaktadır. Alet olarak, Türk dilindeki duygu ve
düşüncenin en ince ayrımlarını belirtebilme, ses ve biçim öğelerini baştan
sona dek düzenli duygulu bir sisteme göre birbiriyle bağdaştırıp dizileme
gücü, insan zekâsının dilde gerçekleşen bir başarısı olarak belirir. Birçok
dillerde bu gibi olaylar gözden perdelenmiştir. Onlar çözülmez kayalar
gibi karşımızda durur ve ancak dilcinin mikroskobuyla dil yapısındaki
organik öğeler ortaya çıkarılır. Türk dilinde ise her şey saydam ve
açıktır. Dilin iç yapısı ve dış yapısı, billur bir arı kovanı gibi yapısını
seyrediyormuşuz gibi ortadadır.Türkçe, Türk düşüncesinin yaratıcı
gücünün eseridir. Türkçe, insan aklının üstün kudretinin ürünüdür.
Türkçe kadar kolay anlaşılan, insana her okunuşunda zevk verici pek az
dil vardır.’5
Molier’e göre ;‘Türkçe; Az söz ile çok anlam ifade eden, hayran
olunacak mükemmel bir yapıya sahip dil’dir.
Herbert W.Duda; bütün düşünce ve hisleri en mükemmel bir şekilde
ifade eden Türkçe, o kadar zengin bir kelime hazinesine sahiptir ki, herkes
bu dile hayranlıkla bakmakta ve onu en mükemmel bir bilim dili olarak
kabul etmektedir.’
Herbert Jansky; Türk dili, vokabuler, fonetik, imla, sentaks ve
kelime hazinesi itibariyle son derece zengin ve kolay anlaşılan, kolay
öğrenilebilen bir bilim dili’dir.
Paul Roux; ‘Türkçe, akıl ve düşünce dolu matematiksel bir dil’dir.
Bu noktada, dünyaca ünlü kimya ve matematik profesörü, Oktay
Sinanoğlu’nun Türkçe’nin matematiksel yapısıyla ilgili görüşlerine de yer
vermek gerekiyor.
4
5
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Sinanoğlu bu konuyla ilgili görüşlerini şu cümlelerle dile getirmektedir.
“Dünyanın her yerindeki Türk halklarından daima en büyük
matematikçiler çıkmıştır. Eski Soveytlerde, Fransa’da, Amerika’da bakın,
hep matematik yoluyla sivrilmiş Türkler’e rastlayacaksınız. Neden böyle?
Ben bunu şöyle yorumluyorum: Dillerin arasında yapısıyla, binlerce yıllık
kurallarıyla matematiğe en çok benzeyen dil Türkçe, Türk lehçeleridir.
Dolayısıyla, ana dili Türkçe olanların düşünce yapısı, daha küçükten
matematiğe en yatkın biçimde gelişiyor6” Sinanoğlu’nun bu görüşünü
destekleyen en önemli tarihî kişilik Hiveli Türk Bilgini Harezmî’dir.
Harezmî, 825’te Arapça yazdığı bir eserinin başlığında geçen al-cebr
sözcüğüyle birlikte, bugün cebir adı verilen matematik yöntemi ortaya
koymuştur. Başka bir matematik terimi olan logaritma sözcüğünün de yine
Harezmli’nin adından türediği bilinmektedir7
Otuz iki dil bildiği için Babil Dünya Ödülünü alan Belçika’nın Gent
Üniversitesi Doğu Dilleri ve Kültürleri Başkanı Dr. Johann Van De Walle,
günümüzde Türkçe’ye neden ilgi duyduğunu şöyle anlatıyor:
‘Türkçe, çok kısa bir zamanda öğrenilebilir. Satrançta kurallar
mantıklı,basit ve az sayıdadır. Yedi yaşında bir çocuk bile satranç
oynamasını öğrenebilir. Bu kolaylığa karşın, satranç oynayan kişi
yaşamı boyunca sıkılmaz. Oyun imkanları sınırsızdır. Aynı durumun
Türkçe dilbilgisi sisteminde bulunması, çok büyülü bir özelliktir. Türkçe
dilbilgisi, hemen hemen matematik kadar düzenli ve istisnasız karaktere
sahip bir dil’dir8.
Van De Walle, Türkçe, bir satranç oyunu gibidir derken, bu dilin
gramatik yapısını meydana getiren unsurların ve bu unsurlar arasındaki
ilişkilerin matematiksel bir sisteme sahip olduğunu vurgulamıştır.
Saussure ise, satranç oyunun analizini yaparken, bu oyunu meydana
getiren taşların fiziksel ya da kimyasal yapısının, ya da oyunun nereden
geldiği hususunun önemli olmadığını, mühim olan şeyin, taşların oyun
içerisindeki işlevleri ve sayısal miktarları olduğunu ifade etmişti. Öte yandan
matematiksel bir eşitlik düşünelim. Bu eşitliği oluşturan sistem, rakamların
evrensel geçerliliği olan sayısal miktarlarından kaynaklanmaktadır. Bu
açıdan baktığımızda satranç oyunu, tam olarak iç düzeninde matematiksel
kuralların geçerli olduğu, algoritmal mantıkla oynanan bir oyundur.
Nasıl ki, matematikteki sayıların sınırsız bir işlem alanı varsa, satranç
oyununda da mevcut taşlarla geliştirilebilecek çok sayıda strateji tarzı
vardır. Her ikisinde de algoritmayı meydana getiren unsurların sayısı ve
işlevleri değiştirildiğinde, eşitlik bozulur, sonuç değişir, strateji farklı bir
6
7
8
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nitelik kazanır. Bir başka ifadeyle, sistemin iç düzenine müdahale edilmiş
olur. Satranç oyununa benzetilen Türkçede de dili meydana getiren yapı
ve kurallara müdahale edildiğinde, örneğin kelime köküne gelerek yeni
kelimeler oluşturan eklerin işlev ve sayıları rastgele artırıldığında ya da
kelimeye, fonetik olarak uyuma aykırı bir dil unsuru eklendiğinde sistem
bozulmuş olur. Bu durumda Türkçenin kelime morfolojisi bakımından son
derece sistematik bir dil olduğunu söyleyebiliriz.
Öte yandan Türkçe’de kelime yapısı daima, içerdiği anlam ögesi ile
birlikte algoritmik sistem oluşturmaya yönelik bir ivmelenme içerisindedir.
Algoritmik bir sisteme ivmelenmiştir diyoruz; çünkü anlama giden
süreçte yer alan biçimbirimler, yani kök>yapım eki>çekim eki morfemleri
arasındaki kümülatif ilişki, anlamı adım adım ortaya çıkarmaktadır.
Türkçe’nin, sayıları yüz binlere varan biçim birimlerle (satranç
taşlarıyla) sınırsız sayıda, kurallara uygun oyun stratejisi (cümle ve
kelime üretme zenginliği) geliştirebilme yetisine sahip olduğunu daha iyi
anlayabiliriz. Aynı durum, kelime kökleri ve bu köklerden kelimeler türeten
ekler için de geçerlidir.
Özet olarak Türkçe için, kuralları matematiksel bir düzen içeren satranç
oyunu gibi, belirli kurallar çerçevesinde icra edilebilen, son derece saydam,
bu saydamlığından dolayı basit görünmesine karşın, bilimsel çalışmalarda
her seferinde yeni kavramlar üretebilecek yetkinlikte bir dildir, denebilir.
Türkçenin matematiksel yapısına ilişkin yukarıdaki açıklamalar, bilim
dili kavramı çerçevesinde aşağıdaki şu hususları gündeme getirmektedir.
1. Uluslar arası bilim literatüründe kullanılan terimleri, bu yapısal
özellikler sayesinde kolaylıkla Türkçeye çevirmek mümkündür.
2. Türk bilim adamlarınca yapılmış bilimsel buluşları terminolojik
anlamda ifade etmek için dışarıdan kelime ithal etmeye gerek yoktur. Türkçe
kelime yapısındaki matematiksel sistem, her türlü kavramı türetmeye
elverişli bir işleyiş mekanizmasına sahiptir.
3. Türkçe, kronolojik bir tutarlılık içerisinde yapısal yönden gelişimini
tamamlamış bir bilim dilidir.

Yapısal yeterlilikler bilimsel açıdan bir dilin bilim dili olabilmesi
için önemli bir ölçüt iken, ne yazık ki günümüzde bu ölçütler çok geçerli
değildir. Üzerinde durulması gereken başka değişkenler vardır.
Daha önce de belirtildiği gibi İngilizce’nin bir dünya dili, başka
bir deyişle bilim dili olması gerektiği, daha 1600’lü yıllarda gündeme
getirilmiştir. Bilim dili olarak İngilizce’den önce Avrupa’da uzunca bir
dönem Latince kullanılmıştır. 1950’li yıllardan itibaren ise İngilizce, bilim
dili ve dünya dili olma sürecine girmiştir.
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Bugün yapılan araştırmalara göre, dünyadaki radyo ve televizyon
yayınlarının %60’ı ve yazılan mektupların ise %70’i İngilizce dile
getirilmektedir9
Kuşkusuz, İngilizce’nin bilim dili olarak bu denli yaygınlaşmasının
sebepleri vardır. Bundaki en önemli etken, bilim ve teknolojideki
ilerlemelerdir. Bilim teknoloji ve sanatta kaydedilen ilerlemeler, İngilizce
konuşan batılı ülkeleri sürekli yeni kelimeler ve kavramlar türetmek
zorunda bırakmıştır. Bugün dünyada kullanılan 900.000 bilimsel terim
olduğu söylenmektedir. Sadece bir uzay mekiğinin yapılmasıyla İngilizce’ye
giren terim sayısının 1500 olduğunu göz önüne getirirsek, yukarıdaki
rakam azımsanacak düzeyde kalır.
İngilizce’nin terminolojik yönden zengin bir dil olmasında, bu dilin
lengüistik yapısı belki de son etken olarak düşünülmelidir. Gerçek olan;
bilim, teknoloji ve sanatta ilerlemiş olmaktır. Çünkü her dil, ihtiyaç
duyduğu kavrama karşılık gelen bir kelime türetme eğilimindedir. Etnolengüistik açıdan, bu durum dil/ kültür ilişkisine benzetilebilir. Dünyanın
en soğuk bölgelerinde yaşayan Eskimoların dilinde kar kelimesini ifade
eden onlarca kelimenin mevcudiyeti ya da Pasifik adalarında yaşayan ve
balıkçılıkla uğraşan insanların dillerindeki balık isimleri sayısının bugün
batı dünyasının bildiği balık isimlerinden kat kat fazla olması, dillerdeki
kelimelerin insan yaşamının gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda
genişlediğini ve günlük yaşama yansıdığını göstermektedir. Bilim dili
kavramı çerçevesinde düşünüldüğünde ise günümüzde bu halk bilgisinin
ürünü olan terimler yerini yavaş yavaş batı dünyasının ürettiği bilimsel
terimlere bırakmaktadır. Yine bunun temelinde, Batı ülkelerinin diğer
dünya ülkeleri üzerindeki asimilasyon politikaları yatmaktadır. Yukarıda
da belirtildiği gibi, İngilizcenin yapısal özellikleri, bu asimilasyon sürecinde
belki de son etkendir diyebiliriz.
Yapılması gereken, bu asimilasyon sürecinden Türk insanını ve
Türkçeyi uzak tutmaktır. Bu süreçte, lengüistik bakımdan önümüze çıkan
önemli engellerden biri Türkçenin eklemeli dil yapısıdır. Eklemeli yapı,
Türkçeye bilim dili olma sürecinde önemli avantajlar kazandırdığı gibi bazı
riskleri de beraberinde getirmektedir.
Şöyle ki;
Türkçede, geçmişten günümüze, kelime türetmede en etkili yöntem,
kök – yapım eki ilişkisiyle açıklanabilmektedir. Türkçe’de kelimeler,
yapım ekleriyle yeni anlamlar, çekim ekleri vasıtasıyla cümle içerisinde
işlerlik kazanmaktadır. Bu husus, ana dili öğretiminde, kelime hazinesinin
gelişmesinde ve yeni terimlerin türetilmesinde etkili olmakla birlikte, yeni
terimleri türetme yöntemi, günümüz itibarıyla yerini, farklı uygulamalara
9
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bırakmıştır. Bu uygulamaların içinde en etkili ve yaygın olanı ise, yabancı
dillerden fonetik ve semantik rütujlarla ithâl edilmiş hazır kelimelerin
alınmasıdır. Türkçe’nin doğuştan getirdiği kök – yapım eki ilişkisiyle
kelime türetme yetisinin yerini, bugün farklı süreçlerin alması, bilim dili
olma sürecinin önemli engellerinden birini oluşturmaktadır.
Yapısal bakımdan düşünüldüğünde, Türkçenin sahip olduğu eklemeli
dil yapısı, dışarıdan gelen kelimelere yaşam ortamı hazırlama bakımından
son derece uygun bir özelliğe sahiptir. Dışarıdan gelen kelimelere dilimizde
yaşam ortamı hazırlayan ekler, bu kelimelerle kolaylıkla çekimlenebilme
özelliğine sahiptir. Herhangi bir ekle çekimlenen kelime artık yavaş
yavaş dile yerleşmeye başlamaktadır. Bu husus, Türkçenin bilim dili olma
sürecindeki en riskli noktalardan birini teşkil etmektedir. Gerekirse,
1994 yılında Fransızların yaptığı gibi, bir dil kanunu çıkarılabilir. Ya da
kurulacak olan araştırma merkezlerinde finanse edilecek Türk Dili ve
Edebiyatı uzmanlar tarafından, yeni terimlere Türkçe karşılıklar bulunarak,
bir kontrol mekanizması oluşturulabilir. Çünkü Türkçe, yapısal özellikleri
itibarıyla bu uygulamalara haiz bir dildir.
Sözlerimi, Türkçenin bu özelliklerini Cumhuriyet’in ilk yıllarında
gören Ulu Önder Atatürk’ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum.
“Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya
koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun
anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar” (ATATÜRK).

Sonuç:
İnsanoğlunun gelişim sürecinde bilgi, önemli bir yer tutmaktadır.
Her insan bir dili edinebilme yetisiyle doğar ve içinde bulunduğu
toplumda konuşulmakta olan dili edinmeye başlar. Beynindeki yapıların
gelişmesine paralel olarak da, belirli bir yaştan sonra edinmekte olduğu dili
kullanıma döker.
İnsanlık tarihinde sürekli var olmuş dil - toplum ilişkileri arasında
21. yüzyıla kadar süregelmiş en yetkin kozmik ve aktuel sözleşmelerden
biridir.
Türkçenin bilim dili olarak incelenmesinde, üzerinde durulması
gereken en önemli hususlardan biri, bu dilin algoritmal yapısıdır. Algoritma,
matematiksel bir terimdir.
Türkçe, yapısal ve anlamsal özellikleri yönünden bilimsel bir yöntemle
türetilmiş dil gibidir.
Türkçe’nin bir dil bilgisi kitabını okumak, bu dili öğrenmek niyetinde
olmayanlar için bile gerçek bir zevktir.
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Türkçe, çok kısa bir zamanda öğrenilebilir. Satrançta kurallar
mantıklı,basit ve az sayıdadır.
Özet olarak Türkçe için, kuralları matematiksel bir düzen içeren satranç
oyunu gibi, belirli kurallar çerçevesinde icra edilebilen, son derece saydam,
bu saydamlığından dolayı basit görünmesine karşın, bilimsel çalışmalarda
her seferinde yeni kavramlar üretebilecek yetkinlikte bir dildir, denebilir.
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ANADOLU HALK KÜLTÜRÜNDE ESKİ TÜRK İNANCI
İZLERİ
Traces of Ancient Turkish Belief in Anatolian Folk Culture
Süheyla BİRLİK*10
Özet
Türkler, ilk yurtları Orta Asya’da yaşadıkları zaman Şamanizm’e
inanıyorlardı. Kuraklık, salgın hastalıklar, demografik artış, iktisadi düzenin
sarsılması, yabancı kavimlerin baskısı, kendi aralarındaki hâkimiyet mücadelesi
vb. nedenlerle tabiatı zengin ve nispeten nüfusu az bölgelere/Anadolu’ya
-yaklaşık 200 yıl- göç ettikleri sırada İslam dinini tanımışlar; ancak hemen kabul
etmemişlerdir. İslamiyet’i kendi kültürleri ile uyarlayıp (Şamanist ve İslami
inançların sentezi/Türk-İslam kültürü), Müslümanlık kalıbına bürünmüş bir
Şamanizm etkisi içinde yaşamışlardır. Süreç içinde oluşan kültür ögeleri -burada
inanç ideolojisi-, yine süreç içinde değişebilir. Ama bu değişim hiçbir zaman tam
olarak gerçekleşmez. Yeni olan benimsenmişse de, eski izler uzun süre yaşar. İslam
dini ile Şamanizm arasındaki benzerlik (tek tanrı inancı, ahiret inancı gibi),
İslam ahlakının (aile, namus gibi) Türk ahlakına uygun oluşu, cihat anlayışının
cihan hâkimiyetini andırması, Abbasilerin Türklere hoşgörüsü gibi nedenlerle
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden bugüne 1000 yıl geçmesine rağmen;
günlük hayatın içinde sürekli yaşadığımız ve bize özgü olarak tanımladığımız
birçok kültürel öge aslında kökenini Şamanizm’den almakta-İslam öncesinin
kültürünü taşımaktadır. Bu bildiride de, bugün Türk kültüründe görülen ancak
Şaman Türklerinden kalan inanışlar araştırılacak ve incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, eski Türk inancı (Şamanizm)

Abstract
The Turks believed in Shamanism when they lived in Central Asia which
is their first homeland. They encountered Islam when they migrated -about 200
years- to Anatolia, a rich nature and low populated region, because of droughts,
epidemics, population increase, economic crises, pressure exerted by foreign tribes,
struggle for authority among themselves, etc.; however, they did not immediately
adopt it. They blended Islam with their own cultures (Turk-Islam culture), and
lived under a Shamanism influence recast in the mold of Islam. Cultural elements
come into existence in the course of time -religious ideology- may change in the
course of time as well. However, this transformation never happens completely. In
case of acceptance of the new, the traces of the old persist for a long time. Although
1000 years have passed since the Turks adopted Islam because of the similarity
between Islam and Shamanism (single God belief, afterlife belief, etc.), the
compatibility between Islamic ethics (family, honor, etc.) and Turkish mores, the
resemblance between the concept of the Islamic jihad and the world domination
* (Yrd. Doç. Dr.); Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, email:
suheylabirlik@karabuk.edu.t
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of the Turks, the tolerance the Abbasids shown to the Turks, etc.; many cultural
elements that we live constantly in everyday life and we call ‘peculiar to us’, have
their origins in Shamanism-have the characteristics of pre-Islamic culture. In this
paper, the beliefs still observed in the Turkish culture, however inherited from the
Shaman Turks will be researched and examined.
Keywords: Turkish culture, ancient Turkish belief (Shamanism)

GİRİŞ
Şamanizm ya da Şamanlık; ‘Kuzey ve Orta Asya’da Türkler, diğer
kıtalarda da başka topluluklar arasında günümüze kadar süregelen doğaya
tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı din’ olarak tanımlanır.
Büyü yapan, gelecekten haber verdiğine-ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları
iyileştirdiğine inanılan kişiye de ‘Şaman’ ya da ‘Kam’ denilir (www.tdkterim.
gov.tr).
Türklerin Şamanlıktan İslamiyete geçişi yüzyıllar öncesine dayansa
da; bugün, hâlâ, Şamanizm’den kalan birçok gelenek ve görenek vardır.
Anadolu’da ve en gelişmiş kentlerde beliren Şamanizm’in bu etki ve
kalıntıları, yaşamın her alanında (doğumda, evlenmede, ibadette, ölümde
vb) varlığını sürdürmektedir (Anadol, 2000); kimi zaman örf ve adetlerde,
kimi zaman İslami bir görüntü altında, kimi zaman da yorumunu
rasyonalize edemediğimiz davranışlarda (Kuban, 1993; Anadol, 2000)...
Bunlardan birkaç örnek, aşağıdaki gibidir (Şener, 2000; Anadol, 2000;
www.internethaber.com):

Ağaca Bez Bağlama

En yaygın Şamanist kalıntılardan biridir. Eskiden ruhları memnun
etmek için bir tür sunu olarak yapılan ağaca bez ve çaput bağlama, bugün
de evliya ruhları için yapılıyor.
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Ant İçmek ve Kan Kardeşliği

Eskiden Türkler ve Moğollar, yemin ve kan kardeşliği için ‘ant
töreni’ düzenlerlerdi. Örneğin, kan kardeş olacak kişiler bileklerini
keserek kanlarını bir kâseye akıtıp karıştırır ve içerlerdi. Ya da kesik
bileklerini birbirine sürtüp kanlarını karıştırırlardı. Bu tören, zamanla, kan
içme eylemiyle bağlantılı olarak ‘ant içmek’ deyimine dönüştü. Bugün,
Anadolu’daki kan kardeşliği uygulaması, en eski biçimleriyle sürüp
gidiyor.

Avcı Hikâyeleri
Türkiye’de avcı hikâyeleri ve fıkraları çok fazladır ve son derece
ilgi çeker. Şamanistler ormana av için gittiklerinde orman tanrılarını
kızdırmamaya özen gösterirler. Hatta tanrıların hikâye ve özellikle de
açık saçık fıkraları dinlemeyi sevdiklerini bildikleri için, ormanda ya
kendileri fıkralar-hikâyeler anlatır ya da özel olarak yanlarında anlatıcılar
götürürlerdi. Bugünkü avcı fıkralarının arkaik temeli, işte bu Şamanist
gelenekte yatıyor.

Ay ve Ay Tutulması
Ay, Türklerin en eski kültlerindendi (dini tören). Ay, onların dilinde
‘ay aba’ yani ay babaydı. Bugün de, Anadolu’da ay dede ya da ay babadır.
Şamanlar, ay tutulduğunda ‘yelbegen’ isimli yedi başlı bir canavarın ayı
yediğini sanır ve göğe ok atarak, gürültü yaparak canavarı ürkütmeye
çalışırlardı. Günümüzde Anadolu’da ay tutulduğunda ise, havaya silah
sıkılır, çoluk çocuk tüm halk teneke ya da tencereleri davul gibi çalar.
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Dilek Tutma

Göktanrı inancında; saçı (gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker,
arpa, para vb. şeyler), ateşe yağ atma, tözlerin ağızlarını yağlama ve kımız
(kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi bir Türk içkisi)
serpme gibi törenler kansız kurbanlardır.

Düğün, Evlenme
Anadolu’da kız isteme, söz kesme, nişan, düğün geleneği Arap
ülkelerinden farklıdır. Bu günlerde, Eski Türklerdeki gibi müzikli, içkili
eğlenceler düzenlenir; kurbanlar kesilir, davullar, zurnalar çalar, limitsiz
içki içilir, yaşlı-genç, kız-erkek herkes bir şölende olduğu gibi doyasıya
eğlenir.

Eşiğin Kutsallığı
Eşiğin kutsal olduğu, kapıdan içeri girilirken eşiğe basılmaması
inancı da, eski Türk dini Şamanlıktan kalma bir semboldür. Eşik, kapıdır.
Kapı ise, yeni dünyalara açılmaktır. Bu nedenle saygındır ve kutsaldır. Bu
gelenek, bugün de yaşamaktadır. Kapıdan içeri girilirken, evlerin eşikleri
çiğnenmez. Düğün ile evlenip yeni evine gelen gelin, önce evin eşiğinde
dua eder, sonra eve gire
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Evin Dört Yanına Gül Suyu Serpmek

Şamanist Türkler, tanrı ve koruyucu ruhlara sunu olsun diye evlerinin
dört yanına arak (pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakı)
saçardı. Anadolu’da Aleviler de, bu işlemi gül suyu ile yapıyorlar.

Gelinlik ve Tabut
Şamanizm’de evlenmeden ölen kızın ruhuna saygı duyulur ve aileyi
koruyacak ruhlar arasına alınır. Bunun için ölen kızın tözü (yapma bebek)
yapılır. Anadolu’da da benzer örnekler vardır; ama bu gelenek asıl etkisini,
evlenmeden ölen kızların tabutlarına giydirilen gelinliklerde gösterir.

Güneşe, Aya Niyaz

Anadolu’da orta yaşın üstündeki insanlar güneşin, ayın ilk görünmesi
sırasında yere diz çöker, dua ederler; gökyüzüne ya da toprağa bakarak dilekte
bulunurlar. Bu, Türklerin eski Göktanrı inancından kaynaklanmaktadır.
Akarsuların, kaynakların, göllerin kutsal sayılması doğa inançlarından
kalma alışkanlıklardır. Bu ve benzeri alışkanlıklar, İslam’ın yasakladığı
şeylerdir. Çünkü İslamiyet’e göre: ‘Allah’tan başka kutsal olan şey yoktur.’

28 Anadolu Halk Kültüründe Eski Türk İnanıcı İzleri

Halı Desenleri
Eski Türk dini olan Şamanlıkta, din adamı üstündeki giysiye
yılan, akrep, çıyan, kunduz vs. yabani hayvan şekilleri çizerek onların
kaçırılacağına inanırdı. Bugün Anadolu’da Türkmen köylerinde yapılan
halı, kilim gibi örgüler de, adeta Şaman giysilerini andırmaktadır. Türkmen
halı ve kilimleri üstündeki akrep, yılan, kırkayak gibi hayvan resimleri,
eski Türk geleneklerinden kalma özelliktir. Buradaki amaç da, resimdeki
hayvanları kaçırmak olabilir. Örneğin, Yağcıbedir kilimlerinde bu motifleri
görmek olasıdır.

İçki İçilmesi
Eski Türk kültüründe içki toplantının, kutlamanın, ayinin vazgeçilmez
bir parçasıdır; özellikle düğünlerde ve mutlu günlerde müzik eşliğinde içki
içilmesi yaygın bir gelenektir.
Oysa İslam’da içki içilmesi kesinlikle yasaktır. Fakat bu gelenek, bugün
değişik biçimlerde sürer; düğün, bayram, açılış, doğum, yaş günü gibi
toplantılar içki veya başka bir içecek içilerek kutlanır. Şaman ayinlerindeki
dinsel toplantılarda içilen kımız, şarap vs. ise bugün Anadolu’da bazı dinsel
içerikli toplantılarda varlığını ‘dem’ olarak sürdürüyor.

40 Sayısı
Eski Türk inanışına göre, ruh fiziki bedeni 40 gün sonra terk etmektedir.
Türk destanlarında kırk sayısı çok yer alır; kırk yiğitler, kırk kızlar epeyce
geçer. Manas destanında olduğu gibi, Dede Korkut Hikâyeleri’nde de kırk
yiğitler görülmektedir. Kırgız türeyiş efsanesinde de, Sağan Han’ın bir kızı
ve otuz dokuz hizmetçisi ile kırk kız bir gölün kenarına giderek sudan gebe
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kalmışlardı. Oğuz’un verdiği şölende, diktirdiği sırıkların boyu kırk kulaç
uzunluğunda idi. Hikâyelerde ve masallarda, kırk günkırk gece düğünler,
kırk haremiler, kırk satır kırk katır çok geçer. Bazı ejderhalar vardır ki,
onlar yenilmez ve ölmezler; ancak tılsımları bozulursa ölürler. Bu gibi
ejderhaların kırk günlük bir uyku zamanı vardır. Bu zamanda ejderhanın
yanına gidilir, üzerinden kırk tane kıl koparılır, ateşe atılarak yakılırsa
ejderha ölür.

40 sayısı, totemcilik döneminden kalma bir inanıştır. Semavi dinler
dâhil tüm dinlerde 40 sembolünün görülmesi, dinlerin evrim süreci
hakkında fikir vermektedir. İslam’da ölümün ardından 40 gün geçtikten
sonra Kur’an ve mevlid okutma, Musa’nın Tanrı’nın buyruklarını Tur
dağında 40 gün 40 gece alması, eski Mısır’da firavunun ölümünden 40 gün
sonra cennete gitmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalması,
Hıristiyanların paskalyaya 40 gün oruç tutarak hazırlanması, Ayasofya
Kilisesi’nin zemin katında 40 sütunun ve kubbesinde de 40 penceresinin
olması Şaman veya totem geleneklerine benzetilmektedir.

Loğusa ve Kırmızı
Şamanlar ‘al’ adını verdikleri kötü bir ruhun loğusa kadınlara musallat
olduğuna inanırlardı. Kötülüğe uğrayan kadınlara da ‘albastı’ denilirdi.
İnanışa göre ‘al’, kırmızıyı sevmezdi. O yüzden loğusanın yanına kırmızı
nesneler konurdu.
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Bugün, loğusa kadınların başına bağlanan kırmızı kurdele, Şaman
döneminden günümüze kadar ulaşmış bir adettir. Bu kurdelenin, anneyi ve
yeni doğan çocuğu albız denen şeytana karşı koruduğuna inanılır. ‘Loğusa
şerbeti’ denen kırmızı bir şerbetin içilmesi de, bununla ilgilidir.

Kurban Süsleme

Eski Türkler, tanrılara ve ruhlara sundukları kurbanı süslerlerdi.
Bugün de devam eden bu geleneğin İslamiyet ile ilgisi yoktur.

Kümbetler

Anadolu’da yaygın mimari yapılardan biri olan kümbetler, karşıdan
bir göçebe kültürü olan çadıra benzemektedir. Bu kümbetler, aynı zamanda
Göktanrı inancından gelen gökkubbelerdir; yani göğün mimariye gökkubbe
olarak taşınmasıdır. Renk verilirken de kubbelerin göğe bakan kısmı mavi
olur. Bu da, İslam öncesi Göktanrı inancının mimariye yansımasıdır.

Mezar

Mezarlara taş dikilmesi ve bunun bir görsel sanat haline gelmesi, İslam
coğrafyasında sadece Anadolu’da vardır ve bu adet de eski Türk ve Orta
Asya Mezopotamya kültürlerinden kalmadır. Arap ülkelerinde ise, mezar
taşı yoktur; ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması
istenir, kutsanması günahtır.
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Eski Türkler, ölen insanın mezarına sevdiği eşyaları -atını, eğerini,
yatağını vs.- koyarlarmış. Bu gelenek bugün bile yaşıyor. Örneğin; Edremit
Tahtakuşlar Köyü’nde, mezar taşının yanına, ölen kişi seviyorsa şişe ile
içki, meze vs. konur. Mezarlar, çok temiz ve bakımlı tutulur; gelin ve kız
mezarları da tel ve duvak ile süslenir.

Şamanlar, ayin sırasında yardımcı ruhlarını kullanmaktadır. Eski
Şaman ruhlarının, ailenin vefat etmiş büyüklerinin, ormanın, suyun, yerin
ruhlarının Şamanlara yardım ettiği kabul edilir. Ölen büyüklerin ruhlarının
çoğalması sonucu, bu ruhların en kıdemlisinin ruhların başına geçeceğine
ve bu ruhun diğerlerinin yardımı ile Şaman’a yol göstereceğine inanılır.
Kuş biçiminde düşünülen ruhlar, Şaman’a gökyüzüne yapacağı yolculukta
yardımcı olmaktadırlar. Toplumda ulu kabul edilen kişilerin ölümünden
sonra ruhlarından medet ummak, mezarlarını kutsamış ve bu mezarlar
medet umulan yerler haline gelmişlerdir. Günümüzde mezar, türbe, yatır
ve benzeri yerlerin ziyareti vebunlardan medet umulması da, bu inanç
sisteminin devamı olarak ortaya çıkmıştır.
Eski Türklerde mezarları gizleme geleneği yoktur. Aksine, özellikle
büyüklerin mezarları üzerine bir yapı (bark) yapılmış, barkın iç duvarları
da ölünün yaşarken katıldığı savaş sahnelerini gösteren resimlerle
süslenmiştir. Ayrıca mezarın veya mezar yapısının üstüne balballar (eski
Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına
dikilen taş) dikilmiş; sıradan kişilerin mezarlarına da, belirli olması için
tümsek biçimi verilmiştir.

Mum Yakılması

Kökeni, ateşin kutsal kabul edildiği dönemlere-Mecusilere uzanır. Bu
adet, ateşte uyuyan ruhlar olduğuna inanan Şamanlardan da kalmadır. Oysa
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İslam’da camilerde, cami avlularında, türbelerde mum yakılması yasaktır, günahtır.
Ama halk yine de, bu geleneği inatla sürdürmekte, mum yakıp dua etmektedir.

Müzik

Anadolu’da Süleyman Çelebi’nin eserleri, Hz. Muhammed’in ve
Hz. Ali’nin hayatları müzikle okunmaktadır. Mevlit ve ilahiler, sadece
Anadolu’da uygulanan müzikli anlatımlardır. Oysa Kuran’ı müzik gibi
okutmak, Sünni İslam anlayışına göre günahtır. Fakat bu gelenek de, eski
Türk inançlarından kaynaklanmaktadır. Çünkü Şamanlıkta müziksiz ayin
yapılmaz; davul veya kopuz olmadan tören olmaz.

Nazar
Anadolu’da halk arasında ‘göz değmesi, göze gelme’ diye adlandırılan
‘nazar’, çok yaygın bir inançtır. Bazı insanların olağandışı özellikleri
olduğuna, bunların bakışlarının karşısındakine rahatsızlık verdiğine ve
kötülük yaptığına inanılır. Kendisine, malına, eşyasına gelecek zararı
önlemek, nazardan korunmak ve kurtulmak için de insanlar -eski Türk
inançlarından kalma- üzerlerine nazar boncuğu, deve boncuğu, göz
boncuğu... takarlar.

Kurşun dökme de, insana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini
ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir
kökenli bir ritüeldir. Şamanlar bu ritüele ‘kut dökme’ anlamına gelen ‘kut
kuyma’ adını vermişlerdi.
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Ocak
Ocak, eski Türklerin kültlerindendir. Kutsal ateşle bağı vardır ve giderek aile
yaşamını da içine alacak bir anlam kazanmıştır. Bir felaketle karşılaşan kişinin
‘ocağım söndü’ demesinin kökeni, ocağa kutsallık atfedilen döneme dayanır.

Öldürme Şekli
Eski Türk inancında, bıçak veya kılıç ile yani kan dökülerek, kan
akıtılarak hayvan veya insan öldürmek yoktur. Kan akıtmadan öldürmek,
Osmanlı sarayında da varlığını sürdürmüştür. Osmanlı’da taht kavgalarında
şehzade, hanedan, padişah ölümlerinin kan akıtmadan, boğdurma yöntemi
ile gerçekleştirilmesi bu gelenekten kaynaklanmaktadır.

Ölüm ve Köpek
Şamanizm’de köpek ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla
haber verebilmektedir. Sıradan bir kişi bu ruhu görürse, bu onun pek
yakında öleceğine işaret sayılır. Günümüzde de, köpek uluması uğursuz
sayılmaktadır. Köpeklerin bazı olayları önceden algıladıklarına ve bunu
uluyarak anlattıklarına inanılır.

Su Dökerek Uğurlama

Gidenin arkasından su dökmek, eski Türklerdeki su kültürünün
doğurduğu bir adettir.

Tahtaya Vurma

Olağandışı, istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak
gibi üç kere vurulması, kötülükten korunmak, kötü ruhların duymasını
önlemek amacına yönelik eski bir Şaman inanışıdır.
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Tepeler
Anadolu’da en büyük yerleşmeden en küçük yerleşmeye -mezra ve
komlara- kadar her beldenin taşlarla ilgili yoğun inançları bulunuyor. Her
köyün, mezranın en yüksek dağ tepeleri kutsaldır, ziyaret edilir. Hayatta
iken sevilen, sayılan kişiler vefat edince de yüksek tepelere defnedilir ve o
tepe kutsal mekân haline gelir. Bütün bu ve benzeri inançlar İslam öncesi
kültürden kalmadır. İslam’da bu tür inançlar puta tapma olarak ifade edilir
ve yasaktır.

Yağmur Taşı
Yağmur yağdırma gücü olduğu kabul edilen Şamanlarda, bu gücü
sağladığına inanılan efsanevi bir taş, ‘yada taşı’ olduğuna inanılırdı.
Anadolu’da devam eden yağmur yağdırma törenlerinde de, bu taşın
kalıntısı sayılan öğeler kullanılır, dualar ile kırk bir taşa okunup suya atılır.

DEĞERLENDİRME
Orta Asya steplerinden kopup gelen göçebe Türk toplulukları
Anadolu’da İslamiyet ile karşılaştıklarında, İslam’ı aynen benimseme yerine
kendi inançlarıyla harman edip yeni bir sentez oluşturmuşlardır.
Bu nedenle, Şamanlığın Anadolu Türklerinin yaşamında oluşturduğu
kültür izlerini hala sürebiliyoruz. Örneklerden anlaşılabileceği gibi gerçekte
İslam esasları ile bağdaşmayan bu inanışlar, günümüzde yaygın olarak
devam etmektedir ve çoğu insan, İslam dini ile alakası olmadığını bile
bile bu adetlere inanmaktadır. Çünkü gerçekleştirilmemesi durumunda
endişe ve korku duyulmakta, gerçekleştirilmesi durumunda ise ümit ve
temenni edilmektedir. Bu da psikolojik bir rahatlama sağlamaktadır. Özü
bilinmeden, görerek ya da duyarak yerleşen bu davranışlar, artık bir nevi
alışkanlık haline dönüşmüştür.
Bir yaptırımı olmasa da, bütün dinlerin bu gibi geleneklerden
etkilendikleri; ancak, özellikle İslam kesimi için hakiki inanca zarar
verdiğinden dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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İRADE-İ MİLLİYE GAZETESİNDE MİLLİ MÜCADELE’YE
BAKIŞ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
An Assessment of the Perspective of the National Struggle in
İrade-i Milliye
Çağdaş YÜKSEL*11
Özet
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı macerası, 30 Ekim 1918 yılında
imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması ile noktalanmıştır. Bundan sonra İtilaf
Devletleri arasında Osmanlı Devleti’ni paylaşma süreci başlamıştır. İngiliz, Fransız
ve İtalyan işgallerinin yanı sıra Yunanistan’ın da işgallere katılması ve İzmir’e asker
çıkartması Milli Mücadele’nin en önemli nedenlerinden birisi olmuştur. Mustafa
Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve işgallere direniş için çalışmaları sonucunda
kongreler toplanmaya başlamıştır. Erzurum Kongresi’nde Heyet-i Temsiliye
kurulmuş ve kongreye temsilci gönderen şehirlerin haklarını savunan bu kuruluşa
Mustafa Kemal Paşa başkan seçilmiştir. Sivas Kongresi sonrasında bu heyet tüm
ülkeyi temsil etmeye başlamıştır. Bu yüzden yürütülen mücadeleyi halka daha iyi
anlatabilmek için bir gazete çıkartılmasına karar verilmiştir. Çıkartılmasına karar
verilen bu gazetenin adı İrade-i Milliye olarak belirlenmiştir. İrade-i Milliye bundan
sonra Ankara’da Hakimiyet-i Milliye çıkana kadar yayın hayatına devam etmiştir.
Bu çalışmada İrade-i Milliye’nin nasıl bir çizgide yayın hayatına devam ettiği, ne
tür konulara yer verdiği ve dönemin olaylarını nasıl değerlendirdiği incelenecektir.
Ayrıca İrade-i Milliye ve Heyet-i Temsiliye arasındaki ilişki analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi,
İrade-i Milliye

Abstract
The Ottoman Empire’s First World War advanture ended with the Mondros
Armistice Agreement signed on October 30 1918. After that the process of sharing
the Ottoman State among the Entente States began. British, French and Italian
occupations as well as the occupation of Izmir by the Greece army is one of the
most important reasons for the National Struggle. Congresses began to gather
as a result of Mustafa Kemal Pasha’s visit to Samsun and work for resistance to
invasions. Mustafa Kemal Pasha was elected president of Erzurum Congress in
which Heyet-i Temsiliye was established and defended the rights of cities sending
congress representatives. After the Sivas Congress, this delegation started to
represent the whole country. Therefore it was decided to issue a newspaper in
order to better explain the struggle to the people. The name of newspaper decided
to be published was determined as İrade-i Milliye. İrade-i Milliye continued its
publication life until after the publication of Hakimiyet-i Milliye in Ankara. In
* Araştırma Görevlisi; Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
cyuksel@pau.edu.tr
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this study, it will be examined what kind of line the İrade-i Milliye continue in its
publication life, what kind of topics it contains and how the events of the period
were evaluated. In addition, the relationship between İrade-i Milliye and Heyet-i
Temsiliye will be analyzed.
Keywords: Ottoman State, Mustafa Kemal Pasha, Sivas Congress, İrade-i
Milliye

Giriş
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri
tarafından işgal edilmesi ve devletin topraklarının paylaşılması için
yürütülen faaliyetler Türk halkını Milli Mücadele’ye mecbur bırakmıştır.
Milli Mücadele Erzurum Kongresi ile birlikte teşkilatlanmaya başlamış ve
Sivas Kongresi sonrasında bütün ülkeyi temsil eder bir hale dönüşmüştür.
Seçimler yapılıp meclis açılıncaya kadar Heyet-i Temsiliye, Milli
Mücadele’nin yürütme organı olmuştur. Şüphesiz Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşları yürütülen mücadelenin başarısı için basının ne kadar önemli
bir rol oynayacağının farkındaydılar. Bu nedenle İstanbul basınının ve
İtilaf Devletleri’nin halk üzerindeki propagandasına karşılık vermek ve
Milli Mücadele’yi halka daha iyi anlatabilmek için Sivas Kongresi kararı ile
İrade-i Milliye gazetesi çıkartılmaya başlanmıştır.
İrade-i Milliye gazetesinin ilk sayısı 14 Eylül 1919 tarihinde çıkmıştır.
Öncelikle Sivas Kongresi kararlarını halka anlatmayı amaçlamıştır.
Gazetenin adının altında “Milletin dilek ve taleplerinin savunucusudur”
ibaresi gazetenin amacının Milli Mücadele’yi sadece halka değil ayrıca
dünyaya anlatmak istediğini vurgulamaktadır. Gazetenin haftada iki kez
basılması planlanmıştır. Ancak bu durum sadece bir kaç kez gerçekleşmiş
gazete genellikle haftada bir kez basılabilmiştir. Gazetede Mustafa Kemal
Paşa’ya ait olan birçok imzasız başyazı yer almıştır. Genelde Heyet-i
Temsiliye’nin faaliyetlerini duyuran gazete bunun dışında ülkede yaşanan
olaylara da geniş yer ayırmış ve birçok defa dünya gelişmelerine de yer
vermiştir.

A-Gazetede Çıkan Haberler Üzerine Bir Değerlendirme
İrade-i Milliye gazetesinin öncelikli amacı Sivas Kongresi’nin
kararlarını ve Milli Mücadele’nin hedefleri anlatmak olduğu için gazetenin
14 Eylül 1919 tarihli ilk sayısının baş yazısında “Harekat-ı Milliyenin
Esbabı” isimli makale yayınlanmıştır. İsmail Hami Bey’in kaleme aldığı
bu yazıda devletin mevcut durumunun sadece savaştaki mağlubiyetle
açıklanıp açıklanamayacağı tartışılmıştır. Yazının devamında Sadrazam
Damat Ferit Paşa’nın siyaseti ve icraatları eleştirilmiş Milli hareketin
bu tarz siyasi zaafları ortadan kaldırmak için doğduğu belirtilmiştir1.
1 İsmail Hami, “Harekat-ı Milliyenin Esbabı”, İrade-i Milliye, Sayı 1, 14 Eylül 1919 Sivas,

Çağdaş YÜKSEL 41
Gazetenin ikinci sayfasındaki haberde ise Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas
Kongresi açılışında yaptığı konuşmaya yer verilmiştir2. Bu sayede gazete
Sivas Kongresi’nden halkı haberdar etmeye çalışmış ve Milli Mücadele’nin
gerekliliğini göstermeye çalışmıştır.
Gazete ikinci sayısında başyazıda Ferit Paşa yönetimini eleştirmiş ve
İstanbul hükümeti ile ilişkilerin kesildiğini halka duyurmuştur. Bu yazıda
böyle bir kararın gerekçeleri açıklanmıştır3. Bilindiği gibi Milli Mücadele’nin
erken döneminde Mustafa Kemal Paşa bir süre sadece İstanbul hükümetini
hedef almış padişahı eleştirilerin dışında tutmuştur. İrade-i Milliye gazetesi
de bu şekilde hareket etmiş 28 Eylül 1919 tarihli sayının manşetinde padişah
hakkında olumlu değerlendirmeler yapılan ancak İstanbul hükümetini
eleştiren bir makale yayımlamıştır. Bu yazıda padişahın Anadolu’daki
harekete karşı olmadığı ancak İstanbul hükümetinin farklı bir politika
izleyerek padişaha ihanet ettiği vurgulanmıştır4. Gazete daha sonraki
sayısında Heyet-i Temsiliye’nin Ferit Paşa hükümetini düşürmeye yönelik
çalışmalarına paralel olarak Ferit Paşa’yı hedef alan haberler yapmaya devam
etmiştir. 2 Ekim 1919 tarihli gazetede Ferit Paşa kendi hain amaçları için
hükümeti kullanmakla suçlanmış ve kabine üyeleri de zararlı faaliyetleri
nedeniyle eleştirilmiştir. Ayrıca İstanbul hükümeti millet aleyhine faaliyet
göstermekle suçlanmıştır5. Gazetenin aynı sayısının bir başka yazısında ise
Milli Mücadele’nin ortaya çıkmasına yol açan koşullara vurgu yapılarak
hareketin meşruiyeti vurgulanmıştır. Aynı yazıda bu hareketin zamana
ve medeniyete ne kadar uygun olduğu dile getirilerek Türk milletinin bu
mücadeleyi başarıyla noktalayacak kapasitede olduğu vurgulanmıştır6.
Ferit Paşa hükümetinin düşmesi ve yeni kabinenin kurulması ile
birlikte gazetenin politikası Heyet-i Temsiliye’nin politikasına bağlı olarak
değişmiştir. 7 Ekim 1919 tarihli gazetede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi adına Mustafa Kemal Paşa’nın
hükümetten isteklerini belirten bir bildiri yayımlanmıştır. Bu bildiride
yeni hükümetten Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına bağlı kalması,
milletin hayatını etkileyecek düzenlemelerin Meclis açılıncaya kadar
karara bağlanmaması ve barış görüşmelerine milletin hakkını gerçekten
savunabilecek kişilerin gönderilmesi talep edilmiştir7.
s. 1
2 İrade-i Milliye, “Kogrenin İnikadı Günü Kongre Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
Tarafından İrad Olunan Nutk-ı İftinahi”, Sayı 1, 14 Eylül 1919 Sivas, s. 2
3 İsmail Hami, “Ferit Paşa Kabinesiyle Kat-ı Münasebet”, İrade-i Milliye, Sayı 2, 17 Eylül
1919 Sivas, s. 1
4
İrade-i Milliye, “Padişahımız Ne Emrediyor Hükümet NE Yapıyor”, Sayı 4, 28 Eylül
1919 Sivas, s. 1
5 İrade-i Milliye, “Ferit Paşa’nın Rüfaka-yı Hıyaneti”, Sayı 5, 2 Ekim 1919 Sivas, s. 1
6 İrade-i Milliye, “Hareket-i Milliye En Muazzam Hareket-i Medeniyedir”, Sayı 5, 2 Ekim
1919 Sivas, s. 3
7 Mustafa Kemal, “Sadrazam Fehametlü Devletlü Ali Rıza Paşa Hazretlerine”, İrade-i
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3 Kasım 1919 tarihli gazetede Türkiye ve Fransa ilişkileri hakkında
bir yazı kaleme alınmıştır. Gazete Heyet-i Temsiliye’nin politikası
doğrultusunda Fransa’nın Türkiye ile yakınlaşmasının Fransa’ya ne gibi
faydalar sağlayacağını belirtmiştir8.
İrade-i Milliye’nin 8 Aralık 1919 tarihli nüshasında meclisin açılacak
olmasından dolayı yaşanan mutluluktan ve meclisin Türk milletinin
çıkarlarını çok iyi bir şekilde savunacağından bahsedilmiştir. Meclisin
toplanmasının Milli Mücadele’yi başarıya götürme yolunda önemli bir
adım olduğu ve barış görüşmelerinde olumlu etki yaratabileceği de
belirtilmiştir9.
22 Aralık 1919 tarihli gazetede Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’tan ayrıldığı
belirtilerek Sivas Kongresi’inden bu tarihe kadar yaşanan olayların bir
değerlendirmesi yapılmıştır. Ferit Paşa hükümetinin zararlı faaliyetleri
bu durum karşısında kongreler düzenlemenin gerekliliği, Mustafa Kemal
Paşa’nın faaliyetleri, Sivas Kongresi ve sonuçları, Temsil Heyeti’nin
politikası ve Ferit Paşa hükümeti karşısındaki zaferi değerlendirilmiştir.
Ferit Paşa hükümetinin düşmesi, seçimlerin yapılması ve meclisin açılacak
olması hakkında görüşler belirtilmiştir10.
Gazetenin 18. sayısının manşeti Elbistan’da yapılan miting hakkındaki
habere ayrılmıştır. Bu haberde bölgede yaşanan işgaller ve bunların yarattığı
sıkıntılar eleştirilmiş, Osmanlı Devleti’nin tarih boyunca Batı dünyasının
düşmanca tavrına maruz kaldığı belirtilerek bunun medeniyete uygun
olmayan bir davranış olduğu ifade edilmiştir. Bölge halkının sıkıntılar
çektiği ve mücadele sonucunda bölgenin özgürlüğüne kavuşacağından
şüphe duyulmadığı vurgulanmıştır. Halkın bölgede yaptığı mitingin
önemi belirtilmiş ve iyi sonuçlar doğuracağına dair beslenen ümit dile
getirilmiştir11.
Gazetenin 12 Ocaak 1920 tarihli sayısı daha çok diplomatik
ilişkilere ve Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanması konusuna
odaklanmıştır. Başyazı olarak çıkan “Türkiye Sulhü ve Avrupa Siyaseti”
başlıklı yazının başında Birinci Dünya Savaşı’nı galip olarak tamamlayan
devletler ve bu zamana kadar yaptıkları eleştirilmiştir. İtilaf devletlerinin
faaliyetlerinin savaş üzerinden bir süre geçmiş olmasına rağmen dünyada
huzuru sağlayamadığı belirtilmiştir. İzmir’in işgal edilmesi ve İtilaf
devletlerinin faaliyet ve işgallerinin Anadolu’da büyük sorunlara yol açtığı
şimdi barış antlaşması ile bu sorunlu durumun resmileştirilmeye çalışıldığı
Milliye, Sayı 6, 7 Ekim 1919 Sivas, s. 1
8
İrade-i Milliye, “Türkiye ve Fransa”, Sayı 10, 3 Kasım 1919 Sivas, s. 1
9
İrade-i Milliye, “Meclis-i Millide”, Sayı 15, 3 Aralık 1919 Sivas, s. 1
10
İrade-i Milliye, “Heyet-i Temsiliye Şehrimizden Giderken”, Sayı 17, 22 Aralık 1919
Sivas, s. 1
11 İrade-i Milliye, “Elbistan Mitingi Münasebetiyle”, Sayı 18, 29 Aralık 1919 Sivas, s. 1
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belirtilmiştir. Ancak Türk halkının bunu kabul etmeyeceği ifade edilmiş ve
halkın kendisini kurtaracağına dair olan inancına vurgu yapılmıştır12.
İrade-i Milliye gazetesi 19 Ocak 1920 tarihli sayısını Meclis-i Mebusan’ın
açılışını duyurmaya ayırmıştır. Haberin başında meclisin açılması için
yaşanan zorluklar bahsedilmiş ve eski İstanbul hükümeti eleştirilmiş daha
sonra ise yapılan seçimlerin büyük bir özgürlük içinde gerçekleştirildiği
dile getirilmiştir. Meclisin milletin hakkını savunmada kararlı davranacağı
ve kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getireceği vurgulanmıştır13. Aynı
gün bir başka haberde ise Ege bölgesinde Yunan ordusunun işgal altında
tuttuğu yerlerde ve özellikle Nazilli’de Türkleri katlettiği bildirilmiştir. İtilaf
devletlerinin ve tarafsız devletlerin bu katliamlara ses çıkartmamalarını
eleştiren haberde Yununlıların bu şekilde nasıl medeni bir millet kabul
edilebildiği sorgulanmıştır14.
Gazetenin 8 Mart 1920 tarihli sayısında İstanbul’daki gelişmeler ve
çeşitli grupların faaliyetleri değerlendirilmiştir. Bu yazıda İngiltere’nin lehine
çalışan birçok vatansızın Türk halkı aleyhine faaliyette bulunduğu ve zararlı
çalışmalar yürüttüğü ifade edilmiştir. Ali Rıza Paşa kabinesinin görevden
çekilmesinde bu kişilerin faaliyetlerinin etkili olduğu savunulmuştur. Bu
tarz zararlı faaliyetlerin ülkenin kurtuluşunu baltaladığı ifade edilmiştir. Bu
tarz çalışmalar yürüten kişiler sert bir şekilde eleştirilmiş ve halk bunlara
karşı dikkatli olmaya çağrılmıştır15.
Gazetenin bir sonraki sayısında oldukça olumlu bir makale
yayımlanmıştır. Bu durum gazete yazarlarının İstanbul’dan yeterince iyi
haber alamadığını göstermektedir. Çünkü o sıralarda İstanbul’daki durum
pek de iyi değildir. 15 Mart 1919 tarihli “Halasa Doğru” isimli yazı oldukça
iyimser bir içeriğine sahiptir. Bu makalede Salih Paşa hükümetinin göreve
gelmesi olumlu karşılanmış, Salih Paşa’nın milli bir siyaset izleyeceği
iddia edilmiştir. Bu kabinenin milletin sesini duyurmasının etkisi ile
kurulduğu yazılmış ve halkın çalışmalarının sonuç verdiği dile getirilmiştir.
Düşmanların tüm bozguncu çabalarına rağmen Milli Mücadele’nin başarı
ile sonuçlanacağı vurgulanmıştır16.
İrade-i Milliye gazetesinin 31. sayısı 18 Mart 1920’de çıkmıştır. Güney
cephesinde yaşanan gelişmelerin etkisi ile bu sayıda Türkiye-Fransa
ilişkileri hakkında bir makale yer almıştır. Bu makalede Fransa’nın dünya
politikasındaki yerini İslam dünyası ile yaşadığı ilişkilerin belirleyeceği
ifade edilmiştir. Fransa’nın İslam dünyası ile iyi ilişkiler tesis edebilmesinin
yolunun da Türkiye ile olan ilişkilerden geçtiği savunulmuştur. Ayrıca
12
13
14
15
16

İrade-i Milliye, “Türkiye Sulhü ve Avrupa Siyaseti”, Sayı 20, 12 Ocak 1920 Sivas, s. 1
İrade-i Milliye, “Meclis-i Mebusan Açıldı”, Sayı 21, 19 Ocak 1920 Sivas, s. 1
İrade-i Milliye, “Türkler Doğranıyor İmdat!”, Sayı 21, 19 Ocak 1919 Sivas, s. 1
İrade-i Milliye, “Kundakçılık Siyaseti”, Sayı 29, 8 Mart 1920 Sivas, s. 1
İrade-i Milliye, “Halasa Doğru”, Sayı 30, 15 Mart 1920 Sivas, s. 1
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Fransa’nın Türkiye ile iyi ilişkiler kurarsa bölgede avantaj elde edeceği
mesajı paylaşılmıştır17. Bu tarz yazıların Heyet-i Temsiliye politikasını
savunmak için yazıldığı şüphesizdir. Bir bakıma basın yolu ile Fransa’ya
mesaj gönderilmiştir. Gazetenin aynı sayısında başka bir makalede ise İslam
alemi Türkiye’ye desteğe çağrılmıştır18. Bu durum yine Heyet-i Temsiliye
politikası ile örtüşmektedir. Mustafa Kemal Paşa’nın diplomatik baskı aracı
olarak İslam alemine yaptığı çağrılar bu fikri desteklemektedir.
Gazete İstanbul’un işgali hakkındaki yazısını 22 Mart 1920 günü
yayımlayabilmiştir. “Kabus” isimli makalede işgal sert bir şekilde protesto
edilmiştir. Yazının girişinde “Ey alem-i İslam, ey beşeriyet-i masume,
yirminci asr-ı medeniyetin zalim cellatları medeniyet alemi lekedar
etmektedir; insaniyetin fikr-i namus ve ismetinin nasıl ayaklar altına alındığı
İstanbul’da görünüz” ifadesi yer almıştır. Yazının devamında Batının
müslümanlar karşı gaddar tavrının bu olayda açığa çıktığı, bu olayın sadece
Türklere karşı değil bütün İslam dünyasına karşı olduğu ifade edilmiştir.
300 milyon müslümanın böyle bir saldırı karşısında sessiz kalmasının
kendi gelecekleri için ciddi bir tehlike yaratacağı iddia edilmiştir. Hilafetin
merkezinin işgal edilmesinin İslam dünyası için korkunç bir utanç olduğu
aynı zamanda Osmanlı başkentinin işgal altında olmasının da her Türk
için bir utanç kaynağı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca Batı dünyasının ve
medeniyetinin nasıl böyle alçakça bir girişimde bulunduğu sorgulanmıştır.
İstanbul’un işgali ile Anadolu’daki hareketin ortadan kalkmayacağı
ve bunun intikamının mutlaka alınacağı belirtilerek intikam çağrısı
yapılmıştır19. Heyet-i Temsiliye İstanbul’un işgali sonrasında gerek Rusya
ile ve gerekse İslam dünyası ile yakın ilişkiler kurarak işgalci devletleri
baskı altına almaya çalışmıştır. Gazetenin 22 Mart tarihli baş makalesi de
bu politikaya son derece uygun bir şekilde kaleme alınarak İslam dünyası
için de dayanışma çağrısı yapmaktadır. İşgali bütün İslam dünyasına karşı
bir hareket olarak göstererek Batı dünyasına tepkileri arttırma politikası
birebir gazeteye de yansımıştır. Zaten Heyet-i Temsiliye’nin yayın organı
olarak kurulan gazetenin heyet şehirden ayrılmış olsa da farklı bir karaktere
bürünmesi düşünülemezdi.
29 Mart 1920’de gazetede “Vahdet-i Milliye” isimli yazıda İstanbul’da
yaşanan işgal dolayısıyla ortaya çıkan vahim durum anlatıldıktan sonra işgal
edilen yerler belirtilerek bu işgaller protesto edilmiştir. İtilaf devletlerinin
zararlı faaliyetleri kınanmıştır. Müslümanların gayr-i müslimleri
öldürdüğü iddialarının gerçek olmadığı tam tersine azınlıkların Türkleri
yok etmeye çalıştıkları vurgulanmıştır. Yaşanan bu acı olaylar karşısında
Türk milletinin kendine olan inancının sarsılmadığı Milli Mücadele’ye
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olan inancım tam olduğu ifade edilmiştir. Türk halkının kendisini zafere
götürecek olan kararlılığa sahip olduğu belirtilmiştir20. Bu yazı İstanbul’un
işgali sonrasında mücadele merkezini Ankara’da yeniden tesis etmeye
çalışan Heyet-i Temsilye’nin görüşlerinin savunmaktadır.
1 Nisan 1920 tarihli gazetede ise temel olarak İstanbul basını hedef
alınmıştır. İstanbul’daki birçok gazetenin Milli Mücadele karşıtı tavrı
eleştirilerek bu gazeteler işgal güçleri ile iş birliği yapmakla suçlanmıştır.
Özellikle Peyam-ı Sabah gazetesinin düşmanların temsilcisi gibi davrandığı
belirtilmiştir. Ayrıca Ali Kemal düşmanla iş birliği yapan bir vatansız olarak
nitelenmiştir21. Gazetenin aynı sayısında başka bir haberde ise hilafet ve
saltanat merkezi İstanbul’un İtilaf devletleri tarafında cebren işgal edilerek
Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine Ankara’da Fevkalade Meclis-i Milli
toplanacağı duyurulmuştur22.
8 Nisan 1920 tarihli gazetede Milli Mücadele’nin başarılı olacağına
dair inancı vurgulayan bir baş makale çıkmıştır. Savaş sonrasında zor
durumda olan düşmanların insanlık karşıtı bir şekilde Anadolu’da zararlı
faaliyetlere giriştikleri ve Türk halkını katlettikleri ifade edilmiştir. Ancak
bu durumun Türk halkının kararlılığını kıramayacağı Milli Mücadele’nin
zafere ulaşmasının kesin olduğu vurgulanmıştır23. Aynı gazetede başka bir
haberde İngilizlerin yaptığı tutuklamalardan kurtulan mebusların listesi
yayımlanmıştır24.
12 Nisan 1920 yine mücadelenin başarılı olacağına dair inancın
vurgulandığı bir baş makale yayımlanmıştır. Bu yazıda halkın birlikte
hareket ettiği takdirde kesin başarılı olacağı vurgulanmıştır25. Aynı tarihte
diğer bir haberde bir kez daha Ankara’da meclis toplanacağı belirtilmiştir.
İngilizlerin İstanbul’u işgali ve meclisin dağıtılması üzerine böyle bir karar
alındığı ve toplanan meclisin Milli Mücadele’ye zafere götüreceğinden
kimsenin şüphesi olmadığı ifade edilmiştir26.
19 Nisan tarihli gazete İngilizlerin baskısı ile Salih Paşa hükümetinin
istifa etmek zorunda kaldığını ve yerine Ferit Paşa kabinesinin kurulacağını
belirtmiştir. Ferit Paşa’nın daha önceki faaliyetleri belirtilerek millete temsil
edebilecek bir hükümet kuramayacağı ifade edilmiştir. Bu durumda millete
kendi başının çaresine bakması yani Ankara’daki mücadeleye destek
vermesi tavsiye edilmiştir27.
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22 Nisan 1920 tarihinde ise İrade-i Milliye gazetesi İstanbul hükümetine
karşı Ankara’nın fetvasını yayımlamıştır28. İstanbul hükümetinin Milli
Mücadele karşısında halkın desteğini sağlamak için din faktöründen
yararlanmaya çalışması Ankara’yı da aynı şekilde hareket etmeye zorlamıştır.
İrade-i Milliye’de bu fetvayı halka duyurma görevini üstlenmiştir.
6 Mayıs tarihli gazete baş makalede Milli Mücadele ve Fransız
İhtilali arasındaki benzerlikleri göstermeye çalışmıştır29. Gazetenin bu
sayısında başak bir haberde ise Anzavur isyanının tamamen bastırıldığı
duyurulmuştur30. Diğer bir haberde ise Büyük Millet Meclisi’nin açılışı
haber verilmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın nutku aktarılmıştır31. Başka bir
haberde de kurulan İcra Vekilleri Heyeti’nin listesi verilmiştir32.

Sonuç
Sonuç olarak baktığımızda İrade-i Milliye gazetesi Sivas Kongresi
sırasında alınan bir kararla kurulmuştur. Amacı Sivas Kongresi kararlarını
ve Milli Mücadele’yi halka ve dünyaya duyurmaktır. Gazete, Türkiye Büyük
Millet Meclisi açılıp Ankara’da Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkana kadar
Heyet-i Temsiliye’nin resmi yayın organı olma görevini üstlenmiştir. Yani
Milli Mücadele’nin lider kadrosu ile gazete orasında organik bir bağ vardır ve
bu bağ gazetenin yayın politikası üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Gazetede
çıkan haberler incelendiği zaman Heyet-i Temsiliye’nin politikasını destekler
yazıların kaleme alındığı böylece atılan adımlara halk desteğinin sağlanması
için çaba gösterildiği fark edilir. Gazete ayrıca Anadolu’daki hareketin
kendisini İstanbul’a ve Batıya anlatabilmesi için de çaba göstermiştir.
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CÂHİZ’İN KALEMİNDEN TÜRKLERİN KÜLTÜREL
ANTROPOLOJİSİNE BİR BAKIŞ: “HİLÂFET
ORDUSUNUN MENKÎBELERİ VE TÜRKLERİN
FAZÎLETLERİ”
A Look At The Cultural Anthropology of The Turks
From The Jahız’s View: “Anecdote Of The Caliphate Army And
The Virtues of The Turks”
Coşkun KUMRU*33*
Özet
Arap edebiyatının ve Mu’tezile ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan
Câhiz, Türklerin kültürel antropolojisine ışık tuttuğu eseriyle dikkat çekmektedir.
“Hilâfet Ordusunun Menkîbeleri ve Türklerin Fazîletleri” adıyla bilinen eser,
İslâm âlemi içerisinde yazılan Türklere dair kaynakların en eskisidir. Câhiz
eserinde kendinden önceki Arapların, Türklerin faziletlerine ilişkin sözlerini
tarafsız bir bakış açısıyla yansıtmaktadır. Eserin kaleme alındığı dönemin siyasal
ve sosyal koşulları dikkate alındığında Câhiz’in eserinde vurgulamaya çalıştığı
noktalar daha iyi anlaşılabilir. Hilâfet ordusunun çeşitli unsurları arasında
tefrika çıkmasını önlemeye çalışan Câhiz, eserinde o dönem Türklere ilişkin
devlet bünyesinde esmekte olan olumsuz havayı bertaraf etmek istemekte ve
de Türklerin hilâfet ordusu için taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Türklerin
sahip olduğu askeri vasıflar ve şecaat anlayışı, Türk düşünce yapısı ve yaşayış
tarzı gibi pek çok hususta belirli bir Türk tipinin ortaya konulduğu eser, Türk
tarihine ilişkin en önemli kaynaklar arasındadır. Çalışmada Câhiz’in kaleminden
Türk kültür hayatına ilişkin veriler bir bütünlük halinde ortaya konulacak ve
değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Câhiz, Türklerin Faziletleri, Hilâfet Ordusu, Türk Tarihi.

Abstract
One of the important representatives of Arabic literature and of the Mu’tazila
school Jahiz, draws attention with his work which sheds light on the cultural
anthropology of the Turks. His work known as the “Anecdote of the Caliphate
Army and the Virtues of the Turks” is the oldest works written about the Turks in
the Islamic world. In the work of Jahiz, he reflects the words of the previous Arabs
about the virtues of the Turks from an objective point of view. The point that Jahiz
tried to emphasize in his work can be understood better when the political and
social conditions of the period of the work were taken into consideration. Jahiz
who tries to prevent the existance of turmoil among the various elements of the
Caliphate army, he also wants to eliminate the negative air circulating in the state in
relation to Turks and emphasizes the importance that Turks for the Caliphate army
* (Arş. Gör.), Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü, Denizli, ckumru@pau.edu.tr
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in his work. The work which reveals a Turkish character with the bravery, military
qualification, mentality and life style of Turks, is one of the most important sources
about Turkish history. In this study, the data about the Turkish cultural life will be
presented and evaluated by the view of Jahiz.
Keywords: Jahiz, The Virtues of Turks, Caliphate Army, Turkish History.

Giriş
Araplarla Türkler arasındaki ilk ilişkilerin İran’ın Araplar tarafından
fethine kadar Sâsânîler vasıtasıyla sağlandığı bilinmektedir. Gerek Câhiliye
döneminde gerekse İslâmî dönemin başlarında Araplar arasında Türklerle
ilgili şiirlere tesadüf edilmektedir. Diğer taraftan hadis külliyatında Hz.
Peygamber’in Türklere ilişkin sözleri geniş yer bulmaktadır. Tüm bunlara
atasözleri, coğrafya ve lügat kitapları da eklenince Türklere ilişkin geniş
bir literatür karşımıza çıkmaktadır. (Şeşen, 1969, s. 11-36) Kaynaklar
detaylı olarak incelendiğinde içlerinde Türkler hakkında menfî hükümler
barındıranlar olduğu gibi müspet yaklaşımlarla kaleme alınanlara da
rastlanılmaktadır. Her iki koşulda da elimizde bulunan malzemenin Türk
kültür ve medeniyetini anlamak açısından önemi yadsınamaz bir gerçektir.
Arap edebiyatının IX. yüzyılda yetiştirdiği en seçkin simâlardan
ve Mutezile mezhebinin önemli temsilcilerinden biri olan Câhiz, diğer
pek çok eserinin yanında Türk kültür ve yaşayışını yansıttığı “Hilafet
Ordusunun Menkîbeleri ve Türklerin Faziletleri” isimli eseriyle de dikkat
çekmiştir. İslâm âleminde Türklere dair yazılan eserlerden en eskisi olan
ve konumuz açısından ele alıp incelediğimiz eser, Menâkıb Cund el-Hilâfe
(Hilâfet ordusunun menkîbeleri) ve Fezâilü’l-etrak (Türklerin fazîletleri)
olmak üzere başlıca iki kısma ayrılmaktadır. Câhiz, kitabın aslını teşkil
eden Fezâilü’l-etrak kısmını daha Hâlife Mutasım zamanında kaleme almış
fakat hâlifeye takdim edememiştir. Müellif, daha sonraları eserin başına
hilâfet ordusuna mensup askeri sınıfların çatışmasını önlemek ve birliğini
sağlamak maksadıyla yazdığı kısmı da ilave ederek Türk kökenli devlet
adamı Feth. b. Hakan’a takdim etmiştir.
Câhiz eserinde eski Araplar’ın Türklere ilişkin pozitif düşüncelerini bir
bütünlük içerisinde aktarmak ve bunun yanında kendi düşüncelerini de
belirtmek istemiştir. Edebi bir üslupla kaleme aldığı eserinde elinden geldiği
kadar hilâfet bünyesindeki askeri sınıfların aleyhinde davranmamaya dikkat
etmiştir. Eserin yazıldığı dönemin siyasi ve toplumsal koşulları itibariyle
de bu tutum doğal karşılanmalıdır. Zira o dönem Abbasi devletinin
askeriyesinde giderek artan bir Türk nüfuzu göze çarpmaktadır. Bununla
beraber hilâfetin temsilcisi olan hâlifenin Türklere olan iltifatı, Abbasi
devletindeki yüksek seviyedeki komuta kademesi arasında huzursuzluğa
neden olmuştur. Devlet bünyesindeki havanın gittikçe gerginleştiğini
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gören Câhiz, hilâfet ordusunda tefrika çıkmaması için Türkler aleyhinde
esmekte olan havayı değiştirmeye çalışmıştır. Hilâfet ordusunun muhtelif
sınıfları arasındaki yakınlıkları vurgulayan yazar, eserinde Türklerin
askeri yeteneği, menşei, şecaati, vatan sevgisi, huy ve yaradılışı gibi pek
çok hususta özelliklerini konu almaktadır. Diğer taraftan Türklerin bozkır
kültürüyle şekillenen sosyal ve medeni yaşayış tarzları ile bir Türk tipi ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan Türklerin kültürel antropolojisine
ilişkin çok önemli bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

1. Câhiz’in Hayatı ve Eserleri
Tam adı Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî olan
Câhiz’in 767/777 yılları arasında Basra’da doğduğu tahmin edilmektedir.
Yeğeni Yamot ibn Yazra’nın belirttiğine bakılırsa Câhiz’in büyükbabası
siyahtı. Hatîb el-Bağdâdî, İbn Hazm ve Ebu’l-Kasım el-Belhî gibi birtakım
tarihçiler onun kökeninin Benî Kinâne adlı Arap kabilesine dayandığını
ifade ederler (Al-Jubouri, 2011, s. 152). Küçük yaştan itibaren çevresine ve
okumaya karşı merakıyla dikkat çeken Câhiz için Basra tam anlamıyla bir
fırsat olmuştu. Zira o devirlerde ilim ve kültür hayatının yüksekliğiyle dikkat
çeken Basra faal bir merkez konumundaydı. Câhiz gençlik döneminde
Basra sokaklarına dair geniş gözlemler yaptı. Şehri ziyaret eden âlimlerle
sohbetlerde bulunup onlardan istifade etti. Arap kültürünün hem dinî hem
de seküler merkezi olan Basra’da devasa kaynakları tarama fırsatı buldu.
Onun zihninin şekillenmesi ve fikirlerinin gelişimi açısından Basra önemli
bir yere sahipti (Pellat, 1969, s. 4).
Câhiz 816 yılı dolaylarında Bağdat’a yerleşti. Abbasi hâlifesi Harun
Reşid (763-809) ve oğlu Memun’un (786-833) kurdurduğu Beytü’l-Hikme
de çalıştı. Eğitimine katkıda bulunan âlimler arasında Ebû Ubeyde Ma’mer
b. el-Müsennâ et-Teymî el-Basrî, el- Esmaî, Ebû Zeyd el-Ensârî, Ahfeş elEkber, Ebû Yûsuf el-Kadî ve Mutezile bilginleri Sumâme b. Eşres ile Nazzâm
gibi ünlü âlimler bulunmaktaydı (Athamneh, 2016, s. 80).
Câhiz eserlerini VIII. yüzyılın sonlarına doğru yazmaya başlamış
görünüyor (Pellat, 1990, s. 79). Onun asıl parlak devri 835-847 yılları
arasında vezirlik yapan İbnü’z- Zeyyât Muhammed b. Abdülmelik
zamanına rastlamaktadır. Bu sıralarda kaleme aldığı birçok risâlesini ona
ithaf etmiştir. Daha sonraları Hâlife Mütevekkil-Alellah ile Feth b. Hâkân’ın
himâyelerini gördü ve yazmış olduğu birtakım eserleri de onlara ithaf etti
(Şeşen, 1993, s. 20). Hayatının önemli bir bölümünü Bağdat’ta geçiren
Câhiz birçok şehrin yanında Samarra, Kufe, Basra, Ahvaz ve Şam’a da
ziyaretlerde bulundu. Hayatının sonuna doğru felç hastalığına yakalanan
Câhiz, damla hastalığından muzdarip olarak Basra’ya çekildi ve öldüğü
tarih olan 869 yılına kadar orada yaşadı.
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Câhiz devrinin çok ilerisinde bir insan olarak dikkat çekmektedir.
Çağdaşı olan âlimler dahi onun gibi sayısız branşta çok yönlü çalışmalar
yapmamışlardır. Câhiz her şeyden önce araştırma yaptığı konuyu
multidisipliner yaklaşımla ele almaktaydı (Finkel, 1927, s. 314). Aynı
yaklaşımla çeviriler üzerinde de ciddi çalışmalar yapan Câhiz, çevirmenin
sadece kaynak ve hedef dilde uzmanlaşmasının yetersiz olduğunu aynı
zamanda metnin ait olduğu kültür dairesini de tanımak gerektiğini
belirtmektedir (Lazreg, 2015, s. 12).
Câhiz; Teoloji, din, politika, edebiyat, felsefe, toplum, hitabet, zooloji,
tarım gibi oldukça geniş yelpazede eserler kaleme almıştır. Yazdığı eserler
içerisinde Kitabü’l-Hayevân, el.Beyân ve’t-tebyîn, Kitâbü’l-Buhalâ, Menâkıb
Cund el-Hilafe ve Feza’ilü’l-Etrak gibi eserler en çok dikkat çekenleridir
(Athamneh, 2016, s. 80).

2. Hilafet Ordusunun Menkîbeleri ve Türklerin Fazîletleri
Arap edebiyatının büyük ismi Câhiz’in aynı zamanda Arap
kültürünün müdafii olduğu da dikkate alınırsa eserinin ifade ettiği önem
daha rahat anlaşılabilir. Câhiz, eserinde kendinden önce yaşamış olan
Arapların Türklere ilişkin düşüncelerini bir arada göstermiştir. Bağdat ve
Samarra muhitlerinde bulunan Türkler’e karşı bazı grupların kaygılarını
yatıştırmak ve Türklerin din-devlet için taşıdıkları önemi vurgulamaya
çalışmıştır. Arap kültürünün oldukça parlak bir döneminde yaşayan
Câhiz’in temsil ettiği kültür ve bu kültürün yansımaları eserde kendini
göstermektedir. Arap, Yunan ve Fars kültürlerinin yanında Türklerin
kültürel muhitinin ifade ettiği mânâya da haiz olan Câhiz, çalışmamızın
temelini oluşturan eseri kaleme almıştır. Bu noktada eser, hiç kuşkusuz
ki yazıldığı dönemin anlayışını ortaya koyması bakımından kıymetlidir.
Câhiz Türklere ilişkin hadislere ve onlar hakkında yapılan yorumlara
dair oldukça gerçekçi bir tutum takınmıştır. Abbasî devletinin kozmopolit
yapısının sonucu olarak başka unsurlara mensup kimseler, Araplar’a
karşı kendi kavmî geleneklerini müdafaa için mücadele verdiler. Buna
mukabil karşı taraftan Arapların diğer kavimlere üstün olduğuna dair
eserler kaleme alındı. Her iki taraf davalarını meşru kılmak için hadis
tahribatında dahi bulundular (Barthold, Köprülü, 2012, s. 112). Bu iki
tarafın dışında kalan bazı yazarlar da İslâm ümmetine dâhil olan Müslüman
ve Müslüman olmayan unsurların faziletlerine dair eserler kaleme aldılar.
İşte Câhiz’in eseri bunlar arasında Türkler bahsinde en çok dikkat çeken
ve en değerli olandır. O, Türklerin Abbasi hilâfetindeki konumunu, bu
konumu korumadaki dinamik tutumlarını ve hâlifelere yaptıkları büyük
hizmetleri dikkate almış, Araplar’ın menfi tutumları karşısında önemli bir
rol oynamıştır.
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2. 1. Türklerin Kökenine İlişkin Bilgiler
Batı kaynaklarında olduğu gibi Doğu kaynaklarında da Türklerin
menşelerine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmış, birçok iddia ortaya
atılmıştır. Arap yazarları da bu konuyu farklı açılardan ele almıştır. Câhiz
eserinde Türklere Türk adının verilmesi hususunda şunları kaydetmektedir:
“İskender Zu’l-Karneyn’in taarruz etmeye cesaret edemediği, “onları
bırakın” demesi neticesi Türk adını alan milleti ne zannediyorsun?” (ElCâhiz, 1967, s. 85).
Büyük Arap âlimi Türklerin aslen Arap oldukları iddiasında
bulunmakta ve bu bağlamda Türklere bir şecere de atfetmektedir. Ona
göre İbrahim Peygamberin kıptî olan câriyesi Hacar’dan İsmail adındaki
oğlu, Süryânî olan karısı Sara’dan İshak adındaki oğlu dünyaya gelmiştir.
Geri kalan altı oğlunun anası ise asıl Araplardan Kantura bint Maftun’dur.
Kahtanîlerden bir kimsenin “Anamızın soyu sizin ananızın soyundan
daha şereflidir” demesinin sebebi Kantura’nın asıl Araplardan olmasıdır.
İbrahim’in bu altı oğlundan dördü Horosan’da yerleşip “Horasan Türkleri”ni
meydana getirmişlerdir (El-Câhiz, 1967, s. 83).
Araplar arasında Türklerin atalarının Mazhic kabilesiyle ilişkili olduğu
iddiasında bulunanlar olmuştur. Câhiz bu hususda teferruatlı bilgiler
vermektedir. Ondan öğrendiğimize göre Abbasîler devrinde yetişmiş
Türk menşeli komutanlar olan Mübarek et-Türkî ve Hammade’t-Türkî bir
defasında “Siz Mazhic kabilesinden misiniz?” sorusuna muhatap olmuşlardı.
Mübarek et-Türkî’nin bu suale verdiği cevap ise Abbasî sarayının anlayışını
ve beklentilerini yansıtması bakımından dikkat çekicidir:
“Mazhic kim imiş? Biz ancak İbrahim Halîlullah ile hâlifeyi tanırız
(onlardanız).” (El-Câhiz, 1967, s. 84).
Bununla birlikte tartışmalara dâhil olan başka bir şair de şöyle demiştir:
“Türkler ne vakit Mazhic’in çocukları oldular. Ey insanlar duymuş olun!
Dünyada hayret etmek isteyen insan için ne tuhaf şeyler var.” (El-Câhiz,
1967, s. 84).

2. 2. Türklerde Askerlik ve Şecaat
Tarih boyunca kurulan Türk imparatorlukları kudretli askeri teşkilatlar
vücuda getirmekte görülmedik başarılar elde etmiş ve Bozkır Türk devlet
ananesiyle şekillenen kadim Türk askeriyesi birçok bakımdan uzun asırlar
çağdaşlarının ilerisinde yer almıştır. Türk milleti zamanın ve çevrenin
en çetin koşullarında dahi teşkilatçılığı ve hayatta kalma mücadelesiyle
varlığını sürdürebilmiş, ordu millet anlayışı temelinde diğer pek çok ulusa
örnek teşkil etmiştir.
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Türklerin askeri alanda sahip olduğu vasıflar ve diğer topluluklara
karşı üstünlüğü birçok tarihçinin eserlerinde itiraf etmek zorunda
kaldıkları bir gerçeklik olmuştur. Batı kaynaklarında olduğu gibi doğu
kaynaklarında da Türklerin askeri niteliklerine vurgu yapan pek çok esere
rastlanır. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de konumuzun temelini
oluşturan Menâkıb Cund el-Hilâfe ve Fezâilü’l-Etrak (Hilafet Ordusunun
Menkîbeleri ve Türklerin Faziletleri) adlı eserdir. Câhiz, eserinde Türklerin
hilâfet ordusunun diğer unsurlarına karşı askeri sahada ne derecede
üstünlüğe sahip olduğunu aktarır.
Câhiz’in aktardığına göre bir gün Hâlife Memun’un elçisi topluluğa
hitaben “Hâlife size ayrı ayrı ve toptan, aranızdan her bir kumandanın
itimâd ettiği ve şeçkin yüz adamı ile yüz Türkle mi yoksa yüz haricî ile mi
karşılaşmayı tercih ettiğini söylemesini ve bu husustaki iddiasını, delilini
kaydetmesini buyuruyor” demişti (El-Câhiz, 1967, s. 64). Bu sual üzerine
topluluk içinde yer alan Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hâfızı Humayd
b. Abdülhamid’ın sarfettiği sözler konumuz açısından dikkat çekicidir.
“Ben yüz Haricî ile karşılaşmayı tercih ederim. Zirâ, Haricî’nin diğer
bütün muhariplere ağır bastığı hususların Türkte mükemmel olduğunu
gördüğüm halde Haricî’de mükemmel olmadığını gördüm. Bu hususlarda
Türk’ün Haricî’ye üstünlüğü Haricî’nin diğer muhariplere üstünlüğü
derecesindedir. Ayrıca bazı bakımlardan Türk, Haricî’den temayüz eder ki,
bu hususlarda haricînin herhangi bir iddiası ve hissesi yoktur. Üstelik Türk’ün
haricî’den ayrıldığı bu meziyetler, bazı bakımlardan onunla müşterek olduğu
hususlardan daha tehlikeli ve daha fazla işe yarayıcıdır.” (El-Câhiz, 1967, s.
64-65).
Görüldüğü üzere müellif, Haricîlerle Türkler arasında yapılan bir
kıyaslama hususunda Humayd’dan naklen aktardığı ifadelere dayanmakta,
Türklerle Haricîler ve hilâfet ordusunun diğer mensupları arasındaki
mukayeseyi ifade etmektedir. Bu hususlarda Türklerin bâriz üstünlüğü
dikkati çekmektedir. Humayd’dan nakledilen ifadelerde Türklerin askerlik
sanatına ilişkin yetenekleri dikkat çekmektedir.
“İlk hücuma gelince, Türk bu hususta daha makbul tesire, daha derli toplu,
daha sağlam bir etkiye sahiptir. Zirâ, Türk yaptığı hamle katî, azmi kesin olsun,
kararı bölünmüş ve kafası dağınık olmasın diye atını yolundan sapmamayı,
saptığı zaman hızlı koşmayı öğretmiştir… Türk, kalbinden firar düşüncelerini,
geri kaçma bahanelerini kovmak için, kendisini en şiddetli harpleri gördüğü
zaman hiçbir fedakârlıktan kaçmayan, herhangi bir hileyi geri bırakmayan
darda kalmış kimseye benzetmek ister.” (El-Câhiz, 1967, s. 66).
Bilindiği gibi Bozkır Türk devletinde hemen her Türk savaşa hazır
durumda bulunduğundan askerlik hususî bir meslek olarak telakki
edilmezdi. Temelde süvarilerden müteşekkil olan Türk ordusu, yetiştirilme
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tarzı, hazırlık eğitimi ve muharebe taktikleri bakımından yabancı ordulara
nazaran farklılıklar göstermekteydi. (Kafesoğlu, 2003, s. 281-287). Türk
Bozkır hayatının çetin koşullar altında şekillendiği herkesçe malûmdur.
Türkler yaşadıkları coğrafya gereği hayatta kalmak ve zorluklarla baş etmek
için zihni ve bedeni anlamda her daim kuvvetli olmak durumundaydı. Bu
noktadan hareketle Türkler, çağdaşlarının da kayıtsız kalamadığı ve adeta
hayranlık uyandıran bir askeri strateji ve savaş dinamizmi vücuda getirmişti.
Söz konusu hususta dikkat çeken noktaları müellifimizin satırlarıyla ifade
edelim:
“Haricî yayına bir ok koymadan Türk on tane ok atar. Bir dağdan inerken
veya bir çukur vadinin içine girerken atını haricînin düz yerde sürdüğünden
daha hızlı sürer. Türk’ün ikisi yüzünde, ikisi kafasının arkasında olmak
üzere dört gözü vardır… Türk Horasanlı gibi geri çekilmez… Arkasındaki
insana önündeki insan gibi okunu isabet ettirir. Bu kadar hızlı gitmesine
rağmen kement atmasından, kemendi ile düşmanın atını yere yıkmasından
ve süvariyi atının üzerinden kapıp almasından emin olunamaz. Türkler
süvarilerine iki üç yay ve bu kadar da kiriş taşımayı öğretmişlerdir… Türk
hücum ettiği zaman şahsı, silahı, hayvanı, hayvanın takımları ile ilgili her
şeyi yanında bulundurur… Türk diğer askerlerle yola çıkarsa başkaları on mil
katetmeden Türk yirmi mil kateder. Sağındaki ve solundaki askerler geride
kalır… İnsanlar bir sarp yokuşa varınca diğerleri yoldan gittiği halde, Türk
yolu bırakıp yokuş yukarı dağa tırmanır. Sonra, dağ keçisinin inemeyeceği
yerlerden aşağıya sarkar.” (El-Câhiz, 1967, s. 67-69).
Müellifimiz eserinde Türklerin muharebe ahlakı ve askeri
anlayışları hakkında değerli anekdotlar aktarmakta, Türklere ilişkin
değerlendirmeleri ortaya koymaktadır. Türk milleti vuruşma ahlakından
ve kadim ananelerinden ayrılmamakta ve bu hususta azami ölçüde disiplin
göstermektedir. Câhiz’in Humayd’dan naklen aktardığı şu satırlar dikkate
değerdir:
“Biz Türkleri memleketlerinde muharebe ederken din, mezhep, hâkimiyet,
haraç, asabiyet, haremine kıskançlık, şeref, intikam, vatan uğrunda veya
evini malını müdafaa etmek için değil, sadece ganimet elde etmek maksadı ile
muharebe ettiklerini gördük. Harpte seçim hakkı Türk’ün elindedir. Kaçarsa
bir ceza göreceğinden korkmaz. Yararlık gösterirse mükafat beklemez.
Türkler memleketlerinde, yağmalarında, savaşlarında hep böyledirler…
Üstelik Türkler nöbetleşe harbetmezler, kumandanlıkta ortaklaşa hareket
etmezler. Harpte nöbetleşmenin, kumandanlıkta ortaklaşa hareket etmenin
beğenilmeyen tarafı, fikir ayrılığı çıkması, çekememezlik, benzerler arasında
kıskançlık, ortakların işi birbirlerine havale etme korkusudur. Türkler bir
orduya karşı saf bağlayınca düşman saflarında bir eksiklik varsa hepsi onu
görür ve bilir…” (El-Câhiz, 1967, s. 70-71).
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Yine Türklerin kısmen menfi bir nazardan da olsa harp anlayışlarını
yansıtan bir diğer beyanat, harp işleri mevzunda fikir sahibi olan Said b. Ukba
b. Salm el-Hunaî tarafından yapılmıştır. Türklerin askeri kabiliyetlerine
ilişkin bu değerlendirme dahi klasik Arap zihniyetini yansıtan diğer pek
çok örnekten bütünüyle bağımsız değildir. Cahiz’in naklettiği satırlara göz
atalım:
“Bizimle Türkler arasında şu fark vardır. Türkler bir kavme karşı gaza
yaparlar, saf bağlarlar, Araplar’dan ve Acemler’den herhangi bir düşmana
hücum ederlerse ancak onların sayısı kadar ve onlarınkine benzer bir kuvvet
çıkarırlar. Maksatları düşmanın zararını ve kötülüğünü defetmek, onların
hilesine mâni olmaktır. Sulhtan vazgeçip harbe karar verirlerse maksatları
ve gailelerinin mihveri canlarını korumak, karargâhlarını muhafaza etmek,
düşmandan kendilerini kollamaktır. Düşmanlarına karşı hile yapacak ve
onları gafil avlayacak derecede fazla gayret sarf ederlerse kendileri ile harb
edenlerin akıllarından dahi geçmeyecek derecede enteresan hile yaparlar.”
(El-Câhiz, 1967, s. 72-73).
Türk kültür ve uygarlığının at ve demir üzerine inşa edilmiş kendine
has bir kültürü temsil ettiği aşikârdır. At, eski Türklerin hayatında birçok
bakımdan önem taşır. Öncelikle atın sürati sebebiyle uzun mesafeleri
kısalaştıran, dinamizmi kamçılayan bir vasfı olduğu ortadadır. Diğer
taraftan at, üstüne binen kişiye bir güç ve özgürlük katar. Bu vasıf ise
insanı diğerlerinden farklı ve üstün kılar. Câhiz’in eserinde de Türklerin
at konusundaki mâhirlikleri geniş yer bulmuştur. Bu konuda Humayd’dan
nakledilen satırlara yer verelim:
“Haricînin atı Türk’ün atı kadar mütehammil değildir. Türk bir
baytardan daha usta, atını istediği gibi terbiye etme bakımından seyislerden
daha başarılıdır. Atını kendisi yetiştirir, tay iken kendisi terbiye eder. Atının
adını söylerse atı onu takip eder, koşarsa atı arkasından koşar... Türk’ün
ömrünün günlerini toplasan atı üzerinde geçen günlerinin yer üzerinde
oturarak geçirdiği günlerden daha çok olduğunu görürsün... Altındaki
hayvanı dinlendirmek isterse yere inmeden diğerine biner... Türk, atını
gölgelendirmez ve soğuktan korumaz (hayvanı buna muhtaç değildir)...
Türkler ve Horasanlılar atlı ve süvaridirler. Orduların en mühim vazifesi
atlılara ve süvarilere düşer. Geri çekilerek tekrar hücum edenler onlardır...
At kişneten, toz koparan, at süren, elbiselerinde ve silahlarında rüzgarın
ses çıkarttığı, nal sesleri çıkartan, istedikleri zaman düşmana yetişen, takip
olundukları zaman kaçıp kurtulan onlardır... Türk’ün, atının sırtında ağırlığı,
yerde yürürken ayaklarının tıpırtısı yoktur. Bizden bir süvarinin önünde iken
göremediğini o, arkasında iken görür. O, bizden bir süvariyi av, kendisini
pars, süvariyi geyik, kendisini av köpeği yerine koyar.” (El-Câhiz, 1967, s.
68-74).
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2. 3. Türk Ahlak ve Seciyesi
Temelde bozkır kültürüyle şekillenen Türk düşünce ve ahlak anlayışı
kendine mahsus bir anlam ifade eder. Bu kültürü ortaya koyan Türklerin
düşünce esasını ahlak prensibi oluşturmuş, Türkler hayatlarını bu temel
üzerine binâ etmişlerdir. Tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış olan
Türkler tabii olarak çok çeşitli milletlerle de münasebette bulunmuşlardır.
Bu suretle Türklerle ilişki kuran milletlerin, Türklerin ahlak ve seciyelerine
ilişkin görüş ve değerlendirmeleri kaynaklara yansımıştır. Hilâfet
Ordusunun Menkîbeleri ve Türklerin Faziletleri’nde sadece Türk milletinin
askeri vasıflarına değinmekle yetinmeyen Câhiz, aynı zamanda Türklerin
ahlak ve seciye anlayışını da ortaya koymuştur.
Türkler hakkında görüşlerini belirten Sumame b. el-Aşras, Türklerin
karakteristik özelliklerini şu şekilde tasvir etmiştir:
“Türk ancak korkulması gerekenden korkar. Ümid edilmeyecek şeye
karşı ümid beslemez… İyi bilmediği bir şeyin hiçbir tarafını iyi bilmez. İyi
bildiği hususun tamamını sağlam yapar. Her işini bizzat kendisi yapar. İçi
dışı gibidir. Hiçbir netice çıkmayacak bir şeyle uğraşmaz. Uyku ile vücudunu
dinlendirmese uyumaz. Bununla beraber uykusu uyanıklıkla karışıktır.
Uyanıklığı esnasında uyuklamaz… Onlar gibi insana ikram ve taltifte
bulunanları görmedim…” (El-Câhiz, 1967, s. 75-76).
Câhiz bir diğer naklinde Türk hükümdarlarını tavsif etme hususunda
bizlere şu satırları aktarmaktadır:
“Türkten daha vefalı, daha insaflı, daha anlayışlı, daha zeki birini
görmedim. Onunla gündüzleyin üç saat karşılıklı olarak konuştuk. Dilinden
başka hiçbir yeri kımıldamadı. Bende dilimden başka hiçbir yerimi
kımıldatmadım.” (El-Câhiz, 1967, s. 89).
Müellifimiz ise Türkler hakkındaki şahsi kanaatlerini şu şekilde
belirtir:
“Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık,
yerme, riyâ, dostlarına karşı kibir, arkadaşlarına karşı fenalık, bid’at nedir
bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. Hîle-i şer’iyye ile başkalarının
malını helal saymazlar…”(El-Câhiz, 1967, s. 77).
Türk anlayışına göre devleti devlet yapan toprak ile insan unsurudur.
Türk dünya devlet ideali Orhun yazıtlarının hemen girişinde dahi
anlatılmıştır. Yeryüzü, yani yağız yer ise, Türk devletinin dayandığı
bir toprak olarak kabul edilmiştir (Ögel, 2016, s. 41). Türkler bu toprak
parçasına yani vatan olarak kabul ettikleri kutsal mirasa her daim bağlılık
göstermişlerdir. Bu hususta eserin müellifi dikkat çekici şu tespitlerde
bulunmuştur:
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“Türkler, Araplar’dan başka milletler içinde vatan sevgisine en fazla
sahip olan millettir. Çünkü onların vücutlarının terkibinde, tabiatlarının
karışımında başka milletlerin sahip olmadıkları derecede memleketlerine,
topraklarına dair hususiyetler, vatanlarının suyuna çekme hassası ve diğer
kardeşlerine benzerlik vardır… Allah bu memleketleri böyle yaratmış, oralara
bu hususiyeti vermiş, dünyaya ait özellikleri ve yetiştirme kabiliyetlerini
oralara son derece fazla vermiştir… Vatan sevgisi, bütün insanları ve bütün
memleketleri kapsayan bir hususiyet olmakla beraber aralarındaki benzerlik,
uygunluk, vücut benzerliği ve vücutlarındaki terkibin aynı olması dolayısıyla
Türkler’de diğer milletlerden daha fazla ve daha köklüdür.” (El-Câhiz, 1967,
s. 77-78).
Horasan valisi Cüneyd b. Abdurrahman ile Türk Hükümdarı Hakan’ın
karşılaşmaları ve karşılıklı konuşmaları Türklerin izzetini ve savaş
ahlakını yansıtması bakımından önemlidir. Türk ordusunun heybetinin
valinin korkmasına sebebiyet vermesi üzerine Hakan şu şekilde bir haber
göndermişti:
“Korkma! Ben sana bir fenalık yapmak istesem bu şekilde bir şey
yapmadan yerimde durmazdım. Kuvvetlerinin eksik tarafını önceden gördüm.
Eğer sana galip gelmek veya bir kötülük yapmak isteseydim düşünmeye fırsat
bırakmadan kuvvetlerini tozla duman ederdim. Bu hileyi öğrenip de başka
Türklere tatbik etmeyeceğini bilsem kuvvetlerin ve tabyandaki eksik ve hatalı
tarafı sana gösterirdim… Biz işlerimizde hile yapmayan bir milletiz. Hileyi
sadece harpte mübah sayarız. Eğer harp hilesiz olacak olsa hileyi harpte dahi
mübah saymazdık.” (El-Câhiz, 1967, s. 86-87).
Türklerin tabiatındaki sanatkârlık vasfı ve bu husustaki teferruatlı
bilgileri de müellifin dikkatini çekmiş, bu hususlarda görüş belirtmeden
geçmemiştir:
“Bir adam bir kılıcı kuşanıncaya ve kullanıncaya kadar bu kılıç birçok
ellerden ve çeşitli sanatkârlardan geçer. Onlardan hiç biri diğerinin işini
yapamaz, beceremez… Eğerin, okun, okdanlığın, mızrağın, yaralayıcı ve
kalkan olarak kullanılan bütün silahların durumu da aynı şekildedir. Tüm
bunların hepsini başından sonuna kadar bizzat kendisi yapar.” (El-Câhiz,
1967, s. 82).
Son olarak dikkat çekici bir nakil de Sumame b. el-Aşras’dan yapılmış
olup Türklerin küçük karıncalar’a benzetildiği ifadelerdir:
“Küçük karıncalar insanlar içinde sadece Türkler’e benzetilir. Zirâ her
küçük karınca kendi başına müstakil olarak yiyeceğini saklamayı, ince
kokuları hissetmeyi, sakladığı yiyecekler bitmesin diye kabuklarını çıkarmayı
ve biten kısımlarının alınmasını bilir. Bu karıncalar, insanların yaptıkları
gibi erzak koydukları kapların ağızlarını tıkamayı, etraflarını kılıflamayı,
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yiyeceklerini muhafaza etmeyi, onları kazıklara asmayı, soğuk tutacak
kaplara koymayı bilirler.” (El-Câhiz, 1967, s. 92).

3. Sonuç
Ünlü Arap bilgini Câhiz’in “Hilâfet Ordusunun Menkîbeleri ve
Türklerin Fâziletleri” adlı eseri hiç şüphesiz Türklerin kültürel antropolojisini
yansıtan en değerli kaynaklar arasındadır. Abbasi devletinde gittikçe artan
Türk nüfuzuna karşı oluşan olumsuz bir atmosferde kaleme alınan eser,
hilafet ordusu içerisinde vuku bulan ayrılıkçı bakış açısını değiştirmeyi
hedeflemiştir. Câhiz, eserinde İslâm dinini ve hilâfeti korumanın önemine
değinmekte, fakat bunun için ırk ayrımı yapmanın gereksiz ve yanlış
olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda müellif, Türklerin dünyasına ilişkin
eski Araplar’ın düşüncelerine yer verdiği gibi kendi görüşlerini de eserine
işlemiştir. Câhiz elinden geldiğince tarafsız bir tutum belirlemeye çalışmış,
eserin orijinalitesi ve güvenilirliği de bu noktada önem kazanmıştır.
Türklerin hilâfet ordusunun diğer sınıfları ve hatta başka kavimler arasında
dahi öne çıkan askeri ve ahlaki meziyetleri, vatanî hassasiyetleri, huy
ve yaradılışlarındaki mütevazılık gibi birçok husus, eserde vurgulanan
noktalardandır. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde eserde, belirli bir
Türk tipolojisinin ortaya konulmaya çalışıldığı açıktır.
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FIKIH USÛLÜNDE TEKLÎFÎ HÜKÜMLER TEORİSİ
BAĞLAMINDA “HİLÂF-I EVLÂ” KAVRAMI
The Concept of Khilaf al-Awla within the Context of the Theory
of Obligatory Rules in Usul al-Fiqh
Hasan ÖZER*1 - Rıfat ATAY**2
Özet
Her ilim dalının tarihi süreç içinde oluşmuş kendine has dili ve ıstılahları
vardır. Bu dile ve ıstılahlara hâkim olmadan o ilim dalını arka planıyla kavrayıp
yeterince anlama imkânı yoktur. Şer‘î ilimlerin en önemlilerinden biri olan fıkhın
da kendine özgü dili ve ıstılahları vardır. Bu ıstılahlar bilinmeden fıkıh alanında
derinleşmek ve söz konusu alanda doğru bilgi üretmek mümkün değildir. Fıkıhta
bazı kelimeler, birden fazla ilim dalında terim şeklinde ortak kullanılmaktadır ve
kullanıldığı ilme göre anlamları da değişmektedir. Söz konusu kullanımlar, bazı
durumlarda karışıklığa da sebep olabilmektedir. Dolayısıyla kavramların hangi
anlamda doğru kullanıldığının bilinmesi metnin de doğru bir şekilde anlaşılmasını
sağlayacak, bu da kavramlarla düşünen insan zihninin doğru bilgi üretmesine
imkân verecektir. Bu tebliğde, terk-i mendub, terk-i müstehab, mekruh ve lâ
be’se gibi manalara gelen “hilâf-ı evlâ” kavramının, kelime ve ıstılah tanımları ele
alınmıştır. İlk dönemlerde hakkında pek açıklama bulunmayan bu terimin, hicri
beşinci asırdan itibaren kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, hicri beşinci
asırdan itibaren bu terimin hangi anlamlarda kullanıldığı, dört mezhepten örnekler
eşliğinde yükümlülük kuramı çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca
konu Hanefi mezhebinden değişik meselelerden örneklerle desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hilâf-ı evlâ, Terk-i evlâ, Lâ be’se (bih), Mendub, İslam
Hukuku

Abstract
Every branch of science has its own language and terminology that has
emerged through its historical development. It is impossible to fully recognize
and understand that branch of science with its background without fully grasping
its language and terminology. Naturally, as one of the most important branches
of Islamic sciences, fiqh also has its own particular language and terminology.
Without knowing that terminology neither going into the deeper roots of fiqh
nor producing correct knowledge in it is impossible. Some words in fiqh are used
commonly as term and change in meaning accordingly. These usages may lead
to confusions in some cases. Thus, knowing which concepts are used correctly
for which meanings will result in understanding that text truly, which in turn
make it possible for human mind that thinks through concepts produce accurate
* Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kütahya; hasankafiyeci@
gmail.com
** Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fak., Antalya; rifatay@akdeniz.edu.tr
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knowledge. This paper will examine the meaning and usages of the term khilaf
al-awla, which have several meanings such as mandub, mustahab, makruh and la
ba’sa. The term, about which was very little said in the early periods, has been
in frequent usage after the fifth century Hegira. The work will try to present in
which meanings the term was used within the context of the theory of obligatory
rules after the fifth century Hegira, with examples from the four fiqh madhahib.
Additionally, the subject matter has been supported with more examples from
several cases from the Hanefites.
Keywords: Khilāf al-awlā, Tark al-awla, Lā ba’sa Bih, Mandub, Islamic Law

Giriş
Hilâf-ı evlâ, “ ”خالفve “ ”األولىolmak üzere iki kelimeden oluşan bir
usûl-ı fıkıh terimidir. Hilâf-ı evlâ kavramı; hilâf-ı edeb, terk-i evlâ ve zıdd-ı
evlâ gibi isimlerle de adlandırılmaktadır.1 Bu sunumda, önce hilâf ve evlâ
kelimelerinin sözlük ve tamlama halindeki manası, daha sonra da
terminolojideki manaları anlatılacaktır. Terminolojideki anlamından sonra
Hanefî mezhebinin söz konusu kavramı hangi anlamda kullandıkları
incelenip, en sonunda da hilâf-ı evlânın yükümlülük kuramı ile ilgisi
kurulup bu kuram içindeki hangi kavramlarla ilgisinin olduğu ortaya
konup örnekler verilecektir.
Hilâf sözlükte “muhalefet etmek, karşı gelmek, aykırı davranmak,
uzlaşmamak, âdet ve kâidenin aksine olmak, ittifak etmemek ve zıtlaşmak”
gibi anlamlara gelir.2 “Hilâf, ihtilâf ve muhâlefet” demek gerek eylemleri ile
olsun gerekse tavırlarıyla olsun herkesin farklı yol ve metot takip etmesi
manasınadır.3
Istılah olarak ise hilâf “gerçeği ortaya koymak veya batılı ortadan
kaldırmak için, zıt görüşlü iki kişi arasında cereyan eden tartışma”
demektir.4
Evlâ kelimesi ise sözlükte “daha layık, daha çok hak eden, en yakın,
daha uygun ve daha münasip” gibi manalara gelmektedir. “Filan bu işe
1
Çetintaş, Recep, İlk Beş Asır Fıkıh Usulü Literatüründe Teklifi Hüküm Terminolojisi,
Ankara 2015, s. 268; Dilek, Uğur Bekir, İslam Hukuk Metodolojisinde Teklifi Hüküm
Terimleri, Konya 2010, s. 150. (Basılmamış Doktora Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı).
2
İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, Beyrut ty., “ ”خلفmaddesi; Abdürrezzak Abdurrahman
Salim Ebû Umra, Hilâfu’l-evlâ ınde’l-usûliyyîn diraseten usûliyyeten mukâraneten, el-Âmu’lCâmiî‘ 1432/2011, s. 33-34; Özen, Şükrü, “Hilâf ”, DİA, İstanbu 1998, XVII, 527; Muhammed
b. Abdülaziz el-Mubarek, Hilâfu’l-evlâ hakîkatühü ve tatbîkâtühü, s. 8. http://faculty.imamu.
edusa/cil/maalmubark/pages/default_01.aspx
3 Râğıb el-İsfehânî (ö. 425/1033-1034), Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân (thk. Safvan Adnan
Davûdî), Beyrut 1412/1992, s. 294
4
Seyyid Şerif el-Cürcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, Beyrut 1424/2003, s. 164-165; Ebû’l-Bekâ
Eyüb b. Musa el-Kefvî (ö. 1094/1682-1683), el-Külliyyât (thk. Adnan Derviş-Muhammed
el-Mısrî), Beyrut 1432/2011, s. 355.

Hasan Özer ve Rıfat Atay 63
filandan daha layıktır yani daha hak sahibidir, daha uygundur ve daha
yakındır” denildiği zaman, bu kelime kullanılmaktadır.5
Hılâf-ı evlâ’nın bir terkip olarak tarifi ise şöyle yapılabilir: “İster maddi
olsun ister manevi olsun bir işte daha çok hak eden ve daha layık olan bir
eyleme aykırı davranmaktır.”6
Terim olarak hilâf-ı evlâ’nın birçok tanımı vardır. Yapılan bu
tanımlardan bazısı şöyledir: “Hilâf-ı evlâ: Şer‘an mendub ve müstehab
gibi fiilleri terk etmek demektir. Şâri bu tür eylemler hakkında -özel bir
söyleyiş/kip- ile nehiyde bulunmaz.”7
Hanefilerden İbnü’l-Hümâm (ö. 861/1457), mekruh ile hilâf-ı evlâ’yı
karşılaştırıp, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu şöyle açıklamıştır: 8
“Hilâf-ı evlâ’da herhangi bir yasak siygası/kipi yoktur,
kuşluk namazını terketmek bunun örneğidir. Tenzîhen
mekruhta ise bir yasak siygası/kipi vardır.”9
İbn Âbidîn ise şöyle demektedir: “Müstahâbı terk etmek mekrûh değil,
hilâf-ı evlâ’dır. Onu terk etmek mekruhluğu gerektirmez, binaen aleyh
mekruhluk için özel bir nehiy siygası/kipi olması gerekir, hilâf-ı evlâ için
ise özel bir nehiy siygası yoktur.”
O, “tenzîhen mekruhun kaynağı hilâf-ı evlâ’dır” sözünü de problemli
bulup şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur:
“Hilâf-ı evlâ, mekruhtan daha genel bir kavramdır; sonuç
olarak bütün tenzîhen mekruhlar hilâf-ı evlâ’dır fakat her
hilâf-ı evlâ tenzîhen mekruh değildir. Hilâf-ı evlâ, mekruh
olamaz zira onun için özel bir delil yoktur. Kuşluk namazı
kılmayı terk etmenin hükmüyle ilgili özel bir delilin
olmaması gibi. Netice itibariyle şöyle bir sonuca varılabilir:
Müstehabın terkedilmesi hilâf-ı evlâ’dır, özel bir delil

5 İbn Fâris, Mucemu mekâyisu’l-lüğa, VI, 141; İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab, “ ”وليmaddesi,
VI, 141; Ebû’l-Bekâ, el-Külliyyât, s. 172; Meryem Muhammed Salih ez-Zâfirî, Mustelahâtu’lmezâhibi’l-fıkhiyye, Beyrut 1422/2002 (Dâru İbni Hazm), s. 213-214; Muhammed b.
Abdülaziz el-Mubarek, Hilâfu’l-evlâ hakîkatühü ve tatbîkâtühü, s. 8; Özer, Hasan, “Fıkıh
Literatüründe Yükümlülük Kuramı Bağlamında “Lâ Be’se (Bih)” Kavramı”, Marife, 17/1
(2017): 1-27, s. 21-22.
6 Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 34.
7 Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 41.
8 İbnü’l-Hümâm, et-Tahrîr fî usûli’l-fıkh, Kahire h. 1351, s. 257; İbn Âbidîn, Muhammed
Emin b. Ömer b. Abdülaziz ed-Dımeşkî (ö. 1252/1836), Reddü’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr
şerhu Tenvîri’l-ebsâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), Dımeşk 1421/2000, I,
412-413.
9 Ahmed b. Ali b. Tağlib b. es-Sââtî, Nihâyetü’l-vusûl ilâ ilmi’l-usûl (thk. Sa‘d b. Garîr b.
Mehdî es-Sülemî), Mekke h. 1418, s. 184; İbnü’l-Hümâm, et-Tahrîr fî usûli’l-fıkh, Kahire h.
1351, s. 257; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), I,
412-413. Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 21.
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olmadığı için mekruhluk gerekmez. Çünkü kerâhet şer‘î
bir hükümdür; şer‘î hüküm için ise delil gerekir.”10
Kısaca ifade etmek gerekirse, Hanefilerin görüşünü şöyle özetlemek
mümkündür: Mekruh ile hilâf-ı evlâ arasındaki en büyük fark; mekruhta
delilin olması, hilâf-ı evlâ da ise delilin olmamasıdır.

I - Hanefilere göre hilâf-ı evlâ çeşitli manalara gelmektedir,
bu anlamların bazıları şunlardır:
1. Lâ be’se (bir sakınca yoktur): İbn Âbidîn bu konuda şu ifadeleri
kullanır: “Ta‘ziye için özel bir mekânda oturmakta bir sakınca yoktur (lâ
be’se)” cümlesinde “lâ be’se” hakiki manada kullanılmıştır, çünkü hilâf-ı
evlâ demektir.11 Burada hilâf-ı evlâ, lâ be’se anlamında kullanılmıştır.12
2. Lâ yenbağî (uygun değildir): Bu ifadeyi, mütekaddim ulema
haram ve her iki mekruh için kullanırken müteahhir ulema çoğunlukla
tenzihen mekruh hakkında kullanmıştır.13 İbn Âbidîn “lâ yenbağî” terimini
hilâf-ı evlâ manasında kullanmıştır. Dolayısıyla burada tenzîhen mekruh
anlamındadır.14
3. Terkü’l-mendub (mendub bir fiili yapmamak): İbn Âbidîn
“şüphesiz Mendubu terk etmek, hilâf-ı evlâ’dır” diyor.15 İbn Âbidîn’in bu
ifadesi, tenzihen mekruh ile hilâf-ı evlâ arasındaki farkı açıklamaktadır.
Zira tenzihen mekruhun kaynağı/dayanağı, hilâf-ı evlâ’dır.16
4. Tenzihen mekruh: İbnü’l-Hümâm şahitlik hakkında şöyle
demektedir: “Çağrıldıkları vakit şahitler, gelmemezlik etmesinler.”17
âyetindeki nehiy şahitliği üstlenmekten kaçınmanın hükmü tenzîhen
mekruhtur. Bu kerahetin kaynağı/mercii ise evlâ olanın hilafına (hilâf-ı
evlâ) hareket etmektir. Çünkü bir Müslümanın hakkını korumayı
barındıran bir yardım için şahitliği üstlenmek, kaçınmaktan evladır.”18
Buradaki mekruhluk borç üzerine şahitliği üstlenmekten kaçınan kimse
hakkındadır.19
10 Geniş bilgi içi bk. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih
Farfur), IV, 185-188, 202.
11 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), V, 362363.
12 Bk. Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 1-27.
13 Çetintaş, Teklifi Hüküm Terminolojisi, s. 220-222; Dilek, İslam Hukuk Metodolojisinde
Teklifi Hüküm Terimleri, s. 156.
14 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur),VIII, 267;
Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 43.
15 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), I, 412.
16 Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 43.
17 Bakara, 2/282.
18 İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadir, VII, 339.
19 Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 43.
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5. Nafile (en-Neflü): İbn Âbidîn nafile sözüyle kastın caizlik ve
hukukilik/meşruiyet olduğunu; bunun da haram olmadığını ve sonuçta
nafilenin hilâf-ı evlâ hükmünü ortadan kaldırmadığını ifade eder.20 Mesela
dört rekâtlı farz namazların son iki rekatında ve üç rekatlı farzlarda ise
üçüncü rekatında Fatiha’dan sonra nafile olarak kısa surenin okunması
hilâf-ı evlâ olsa bile caizdir ve meşrudur. Ancak Hanefi mezhebinde mekruh
sayılmıştır.21
6. Terkü’l-Müstehab: “Müstehabın terkedilmesi hilâf-ı evlâ’dır.”
Hanefilere göre, müstehabı terk eden kimse için mekruhluk yoktur. Fakat
bazen o kişi için Tenzîhen mekruh olur ki, onun mercii/kaynağı ise hilâf-ı
evlâ’dır. Mesela kurban kesen kimsenin, o gün kestiği kurbanın etini
yiyinceye kadar bir şey yememesi müstehabtır. Ama kurban etinden önce
bir şey yerse de mekruh değildir.22
Bundan anlaşılmaktadır ki, hilâf-ı evlâ ifadesi kesin hüküm verilemeyen
yerlerde, İslam hukukçuları tarafından kullanılan esnek bir terimdir.
Dolayısıyla söz konusu kavramın bulunduğu metinde hangi terime karşılık
geldiği tespit edilmelidir.
Kanaatimizce Hilâf-ı evlâ kavramının çerçevesi şu şekilde belirlenebilir:
Lâ be’se, terk-i evlâ, mekruh vb. kesin olmayarak yapılmaması istenen
eylemleri, bazen de herhangi bir şeyin yapılmasındaki serbestliği ve
yasaklığı konusunda kesin bir sonuca varılamayan davranışları hükme
bağlayan ef ‘âl-i mükellefîn ile ilgili bir kavramdır.23
Hilâf-ı evlâ’nın daha iyi anlaşılabilmesi için yükümlülük teorisinin
içeriği ve hilâf-ı evlâ ile ilgili bazı terimler kısaca anlatılacaktır. Önce
yükümlülük kuramını kısaca ele alalım.24

II. Yükümlülük Teorisi Bağlamında Hilâf-ı evlâ Kavramı
İslam hukukuna göre bir Müslümanın yapmış olduğu meşru fiillerin
vasfı dörttür: Farz, vâcib, sünnet/mendub ve müstehab. Bir de serbest
bırakılan mubah vardır. Gayri meşru fiillerin vasfı ise ikidir: Haram ve
mekruh. Bunlara bir de dünyevî hükümlerden müfsit eklenebilir.25
20 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), III, 195.
21 İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, I, 570; Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 44.
22 İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, II, 57, 248; Geniş bilgi içi bk. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr
(thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), IV, 185-188, 202; Abdürrezzak, Hilâfu’levlâ, s. 43.
23
Örnekler ve ayrıntılı bilgi için bkz. Ebü’l-Hasen Burhânuddîn Ali b. Ebî Bekr elMergînânî (ö. 593/1197), el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî (thk. Ahmed Mahmud eşŞehâde), Dımeşk 1427/2006 (Dâru’l-Farfur), III, 58; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 3-4.
24 Bk. Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 8.
25 Nesefî, Fıkhu’l-Keydânî, İstanbul Millet Ktp., nr. 1178, vr. 214b; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 8.
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Fıkıh literatüründe hicri beşinci asırdan sonra kullanılan hilâf-ı evlâ
kavramı, teklifi hükümlerle yakından ilişkilidir. Hilâf-ı evlâ kavramının
bu kategorilerden birkaçını birden ifade edecek şekilde genel bir anlamda
kullanıldığı görülmektedir.
Teklifi hükümlerden hilâf-ı evlâ manasına gelenlerin ve bu kavramla
ilgili olanların tanımlarına kısaca bir göz atıp örneklerini verelim.

A. Mendûb ve Müstehab
Sözlükte “önemli bir şeye davet ve teşvik etmek, ölüye ağıt yakarken
onun iyiliklerini saymak”26 gibi manalara gelen mendûb kelimesi
“istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey” demektir. Fıkıh usulü terimi
olarak mendub, şer‘an yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve
terkedilmesi dini açıdan kınanmayan fiilleri ifade eder.27 Söz gelimi borcun
yazılmasını isteyen ayetteki28 talep mendub olarak yorumlanmıştır.
Hanefî usûlcüsü Sadrüşşerîa’ya (ö. 747/1346) göre, “kesin olmayan bir
şekilde emredilen fiilin yapılması terk edilmesinden evlâ ise, dinde sürekli
işlenen ve tutulan bir yol ise sünnettir, değilse nafile ve mendûbdur.”29
Hanefîlere göre müstehab, yapılması tercih edilmekle beraber terki
hakkında bir yasak bulunmayan ve dinde sürekli yapılmayan bir eylemdir.30
Buna mendûb, âdab, tatavvu, nafile ve sünnet de denir.31
Hilâf-ı evlâ ile terk-i mendûbun ortak yönü, her ikisinin de farz ve
haram gibi kesin ve bağlayıcı hüküm ifade etmemeleridir. Hilâf-ı evlâ; terk-i
mendup ve terk-i müstehab anlamlarına gelmesi sebebiyle yükümlülük
kuramının içinde bulunan mendub ve müstehab konularına burada yer
verilmiştir.
Aşağıda fıkıh literatüründe hilâf-ı evlâ’nın “terk-i mendûb” ve “terk-i
26 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, md. “”ندب, I, 723.
27 Alauddin Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî (ö. 539/1144), Mîzânü’l-usûl fî netâici’lukûl (thk. Zeki Abdülber), Katar 1404/1984, s. 28; Hasen b. Ammâr b. Ali eş-Şürunbilâlî (ö.
994/1069), İmdâdü’l-fettâh şerhu Nûri’l-îzâh (thk. Beşşâr Bekrî Arabî), Dımaşk ts., s.75; Molla
Husrev, s. 512-513; Atar, Fıkıh Usûlü, s. 255; Mahmud Hâmid Osman, el-Kâmûsu’l-mubîn
fîıstlâhâti’l-usûliyyîn, Riyat 1423/2002, s. 288; Koca, Ferhat, “Mendûb”, DİA, Ankara 2004,
XXIX, 128; Dönmez, İbrahim Kâfi, “Mubah”, DİA, İstanbul 2005, XXX, 341.
28 Bakara, 2/282.
29 Sadrüşşerîa Ubeydullah b. Mes‘ûd el-Mahbûbî (ö. 747/1346), et-Tavdîh şerhu’t-Tenkîh
(thk. Muhammed Adnan Derviş), Beyrut 1419/1998, II, 271; benzer ifadeler için bk. Molla
Hüsrev, Mir’ât, s. 512.
30 Atar, Fıkıh Usûlü, s. 126; Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul
2005, S. 431.
31 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), I, 412413; Ali Cuma, el-Hükmü’ş-Şer‘î, s. 55-56; Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 23; ayrıntılı bilgi
için bkz. Meryem Muhammed Salih ez-Zâfirî, Mustelahâtu’l-mezâhibi’l-fıkhiyye, s. 340-342.
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müstehab” anlamlarında kullanıldığının örnekleri görülmektedir.
Fıkıh literatüründe hilâf-ı evlâ’nın “terk-i mendûb” ve “terk-i
müstehab” anlamlarında kullanıldığı örnek:
Hanefilere göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kurban bayramında namazdan
önce bir şey yemez ancak namazdan döndükten sonra kurban kesip, kurban
etinden yerdi,”32 rivâyetinden dolayı kurban bayramı günü namaz bitinceye
kadar bir şey yememek müstehabdır.33 Fakat tercih edilen görüşe göre, bir
şeyler yenilirse de mekruh olmaz, çünkü mekruhluk için özel bir nehiy
siygası olması şarttır. Kerâhet, şer‘i bir hüküm kabul edilmesi sebebiyle
mekruh hükmünün verilebilmesi için delil getirilmesi gerekir. Dolayısıyla,
burada müstehabın terk edilmesinin hükmü, mekruh değil, hilâf-ı evlâ’dır.34

B. Mekrûh
Sözlükte “çirkin bulmak, kötü görmek, istememek; meşakkat, sıkıntı,
zorluk” gibi anlamlara gelen35 mekruh, bir fıkıh usûlü terimi olarak “Şari‘in
yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiillerle ilgili
hitabıdır” şeklinde tarif edilir.36 Bazı âlimlere göre ise mekruh “işlemeyip
terk edenin övüldüğü, yapanın ise kınandığı fiillerdir.”37
Hanefiler ise mekruhu “Şâri‘in zannî bir delil ile terk edilmesini istediği
fiildir” şeklinde tanımlayıp, “tahrimen” ve “tenzîhen” olmak üzere iki kısma
ayırarak, hükmünü de buna göre belirlemeye çalışmışlardır.38
Tahrîmen mekruh, Şâri‘in terk edilmesini kesin ve bağlayıcı tarzda
istediği ve zannî bir delil ile sabit olan fiillerdir.39 Tenzîhen mekruha gelince,
Şâri‘in terkedilmesini kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir.40
Yukarıda da açıklandığı gibi mekruh terk edilmesi yapılmasına tercih
edilen fiiller için kullanılmaktadır. Bu manada, hilâf-ı evlâ mekruhun
müteradifi lâ be’se ve zanni delil ile ispat edilen tenzihen mekruhun derecesi,
32 Tirmizî, “Kitabu’s-salâ”, 387, İbn Mâce, “Kitabu’s-sıyâm”, 49.
33 Ebü’l-Hasen Burhânuddîn Ali b. Ebî Bekr el-Mergînânî (ö. 593/1197), el-Hidâye şerhu
Bidâtetü’l-mübtedî (thk. Ahmed Mahmud eş-Şehâde), Dımeşk 1427/2006 (Dâru’l-Farfur),
II, 292-293.
34
Fahreddin Osman b. Ali ez-Zeylaî (ö. 743/1342), Tebyînu’l-hakâik şehu Kenzü’ddekâik (thk. Ahmed İzzu İnaye), Beyrut 1420/2000, I, 543;İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk.
Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), I, 412-413; IV, 185-186.
35 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Maddesi “”كره, XIII, 514; Koca, Ferhat, “Mekrûh”, DİA,
Ankara 2003, XXVIII, 581.
36 Râzî, el-Mahsûl, I, 113; Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 21; Koca, “Mekruh”, DİA, XXVIII, 581.
37 Ali Cuma, el-Hükmü’ş-Şer‘î, s. 57-58; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 18-19.
38 Sadruşşerîa, et-Tavdîh II, 277; Atar, Fıkıh Usûlü, s. 128.
39 Sadruşşerîa, et-Tavdîh, II, 277; İbn Emîru Hac el-Halebî (879/1474), et-Takrîr ve’t-tahbîr
ale’t-Tahrîr fî usûli’l-fıkh (thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer), Beyrut 1419/1999, II,
103; Koca, “Mekruh”, DİA, XXVIII, 582-583.
40 Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 19; Koca, “Mekruh”, DİA, XXVIII, 582-583.
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terk-i evlâ anlamlarına gelir. Mekruhun burada zikredilmesi de hilâf-ı evlâ
ile mekruhun aynı anlamda kullanılmasından dolayıdır.
Hilâf-ı evlâ ile Mekruhun İlişkisi
Hilâf-ı evlâ müstakil bir hüküm müdür? Yoksa mekruhun bir derecesi
midir? Mekruh ve hilâf-ı evlâ mekruhun genel tanımının altına girer.41
Hem mekruh hem de hilâf-ı evlâ istenmeyen (çirkin/kabîh) şeyler için
kullanılır.
Mutlak mekruh ile hilâf-ı evlâ arasındaki farklılıklardan bazılarını da
şöyle sıralayabiliriz:
Mekruh haram için kullanılabilir42 fakat hilâf-ı evlâ kullanılamaz.43
Mekruh ile hilâf-ı evlâ mutlak kerahette ortak olsalar bile mekruhun
keraheti kuvvetli hilâf-ı evlâ’nınki ise hafiftir.44
Sonuç olarak hilâf-ı evla ile tenzîhen mekruh arasında umum-husus
mutlak (tam girişimlik) ilişkisi vardır denilebilir, zira hilâf-ı evlâ mekruhtan
daha geneldir. Çünkü “bütün tenzîhen mekruhlar hilâf-ı evlâ’dır” denilirse
doğrudur ama aksi doğru değildir.45
Fıkıh literatüründe hilâfı evlâ’nın “mekruh” manasına geldiği
örnek:
Hanefi füru kitaplarında namazın mekruhları içinde, veled-i zinanın
imamlık yapması da zikredilmiştir. Ama başkasının imamlık yapması
daha iyidir, denilmektedir. Söz konusu hükümün bedevilerin ve kölelerin
imamlığı hakkında da bulunduğu rivayet edilmiştir.46 Çünkü adı geçen
kimselerin imamlığı cemaatin azalmasına yol açacağı için mekruh hükmü
verildiği ifade edilmektedir.47 Burada mekruh, hilâf-ı evlâ yani terkedilmesi
daha evlâ anlamına gelmektedir.
Yukarıda verilen örnekten “mekruh” ifadesinin hilâf-ı evlâ veya terk-i
evlâ manasına geldiği anlaşılmaktadır. Çünkü bütün tenzîhen mekruhlar
41 Abdülaziz el-Mubarek, Hilâfu’l-evlâ hakîkatühü ve tatbîkâtühü, s. 18.
42 Gazzâli, el-Müstasfâ I, 130-132; Râzî, el-Mahsûl, I, 104; Abdülaziz el-Mubarek, Hilâfu’levlâ hakîkatühü ve tatbîkâtühü, s. 19; Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 61.
43
İbn Hacer, Fethu’l-bârî, I, 285; Abdülaziz el-Mubarek, Hilâfu’l-evlâ hakîkatühü ve
tatbîkâtühü, s. 19; Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 61.
44 Zebd b. Raslân, I, 220; Abdülaziz el-Mubarek, Hilâfu’l-evlâ hakîkatühü ve tatbîkâtühü,
s. 19; Abdürrezzak, Hilâfu’l-evlâ, s. 61.
45 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), IV, 186187.
46 Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, el-Hucce alâ ehli’l-Medîne (thk. Seyyid Hasen elKeylânî), Beyrut 1983, I, 129; Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî (ö. 683/1284), el-Muhtâr li’lfetvâ (thk. Sâid Bekdaş), Beyrut 1433/2012, s. 119; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 20.
47 Mergînânî, el-Hidâye, I, 213; Bedruddin Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed el-Aynî
(ö. 855/1451), el-Binâye şerhu’l-Hidâye, Beyrut 1420/2000, III, 334.
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hilâf-ı evlâ’dır.48 Zira veled-i zinanın imameti, caiz olsa da terkedilmesi/
yapılmaması daha evladır (tercihe şayan).
Hilâf-ı evlâ lafzının aynı manaya geldiği terimlerden birisi de lâ be’se’dir.
Şimdi hilâf-ı evlâ’nın lâ be’se anlamında kullanılmasını inceleyebiliriz.

C. Lâ be’se
Sözlükte; “güçlük, yiğitlik, mahzur, ziyan, zorluk, azap, korku, fenalık,
sıkıntı içinde olmak veya savaşta şiddetli harekette bulunmak” gibi
anlamlara gelen be’s/“ ”بأسkelimesi49 cinsini nefyeden “ ”الedatı ile beraber
kullanıldığı zaman “zararsız, kabul edilebilir, idare eder, önemli değil,”
ayrıca “ ”ال بأس أنkalıbıyla ise “yapılabilir ve yapılmasında bir sakınca
yoktur” gibi manalara gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de “ ”بأسkelimesi “şiddet,
çetin, hınç, güç, kuvvet, azap” gibi manalara gelmekte olup yedi yerde
geçmektedir.50
Kesin hüküm vermenin zor olduğu yerlerde kullanılan Lâ be’se “”ال بأس
kavramı; mendûb ve mubah gibi yapılması caiz olan fiiller yanında, hilâf-ı
evlâ/terk-i evlâ ve mekruh gibi kesin olmayarak yapılmaması istenen
eylemleri, bazen de herhangi bir şeyin yapılmasındaki serbestliği ve
yasaklığı konusunda kesin bir sonuca varılamayan davranışları ifade etmek
amacıyla kullanılan ef ‘âl-i mükellefîn ile ilgili bir kavramdır.51
Lâ be’se kavramı, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından bizzat ve o
zamandan günümüze kadar da kullanılagelen bir ifadedir. Bizzat lâ be’se
lafzının geçtiği hadislerden biri şöyledir:
“Kul, kendisinde beis olanı terk ettiği gibi beis olmayanı da terk etmedikçe
muttakiler mertebesine ulaşamaz.”52
Hanefilere göre, lâ be’se genellikle mubah veya terk-i evlâ (terkedilmesi
yapılmasından daha uygun) manalarına gelir ki, bununla müstehabdan
başka bir anlam kastedilmektedir.53 Bu konu, şu şekilde zapt altına alınmaya
çalışılmıştır:
48 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk. Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), IV, 186187.
49
İsmail b. Hammâd el-Cevherî (ö. 393/1003), es-Sıhâh (thk. Halil Memun Şeyha),
Beyrut 1426/2005, md. بأس, s. 71; İbn Manzûr (ö. 711/1311), Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, ts.,
md. بأس, VI, 20; Ebû’l-Bekâ el-Kefevî (ö. 1094/1683), el-Külliyyât (thk. Adnan DervişMuhammed el-Mısrî), Beyrut 1432/2011, s. 206; Muhammed Murtaza el-Hüseynî ez-Zebîdî
(ö. 1205/1790), Tâcu’l-‘arûs, Daru’l-Hidâye, ts. md. بأس, XV, 430.
50 Nisâ, 4/84; En‘âm, 6/65; İsrâ, 17/5; Neml, 27/33; Mü’min, 40/29; Fetih, 48/16; Hadîd,
57/25.
51 Özer, Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 2.
52 Tirmizî, “Sıfatü’l-kıyâme”, 19, İbn Mâce, “Zühd”, 24; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ (thk.
Muhammed Abdülkadir Ata), Beyrut 1424/2003, V, 546.
53
İbnü’l-Hümâm, Fethi’l-Kadîr, VII, 241-242;Şihabuddîn Ahmed b. Muhammed el-
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“Kendisinde lâ be’se sözünün bulunduğu her ifade, terk-i evlâ anlamına
gelir. Ancak bu konuda muteber (esah) olan görüş şudur, her yerde geçerli
olabilecek küllî bir ilke bulunmamaktadır. Dolayısıyla böylesi durumlarda
lâ be’se’nin geçtiği yere bakılır; eğer caiz olduğuna dair bir delil varsa
mükellef, serbestir. Delil yoksa terk-i evlâdır.”54
Lâ be’se çoğunlukla mubah ve terk-i evlâ anlamına gelmekle birlikte
mendûb,55 müstehab ve mekruh gibi farklı manalarda da kullanıldığı iddia
edilmiştir. 56
Lâ be’se ifadesinin, hilâf-ı evlâ kavramı ile yakın ilgisi bulunmaktadır,
her iki kavramda “hakkında açık bir nass olmayan ve kesin hüküm
vermenin zorlanıldığı yerde kullanılmaktadır,” şeklinde bir sonuca ulaşmak
mümkündür.
Şimdide hilâf-ı evlâ ile lâ be’se’nin aynı manaya geldiği yerlerin
örneklerine geçebiliriz.
Fıkıh literatüründe lâ be’se’nin “hilâf-ı evlâ” manasına geldiği
örnek:
Örnek Hanefîlere göre sadece cuma günü oruç tutulmasında bir
sakınca yoktur (lâ be’se). İhtiyaten cuma gününe ek olarak cumartesi de
oruç tutmanın uygun olacağı hükmü verilmiştir.57
Bu konuda rivayet edilen hadislerde bunu görmek mümkündür.
Cabir’e (r.a.) “Hz. Peygamber (s.a.v.) Cuma günü oruç tutmayı yasakladı
mı” diye soruldu, o da “evet” diye cevap vermiştir.58
Bu ifade ve rivayetlerden sadece cuma günü oruç tutmamanın evlâ
(tercihe şayan) olduğu, her şeye rağmen tutulursa da mekruh olduğu
anlaşılmaktadır. Söz konusu yerde lâ be’se kavramının mekrûh/hilâf-ı evlâ
manasına geldiği görülmektedir.59
Bu vb. örneklerde lâ be’se, hilâf-ı evlâ “yapılmaması daha iyi/
terkedilmesi evlâ” manasına gelmektedir.
Hamevî (ö. 1098/1687), Gamzu ‘uyûni’l-besâir şerhu kitabi’l-Eşbâh ve’n-nezâir, Beyrut
1405/1985 (Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye), II, 27-28; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr (thk.
Husamüddin b. Muhammed Sâlih Farfur), IV, 202; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 5.
54 Aynî, el-Binâye, XI, 561; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 6.
55
Muhammed İbrahim el-Hafâdî, Mu‘cmu garîbi’l-fıkh ve’l-usûl, Kahire 1430/2009, s.
522.
56 İbnü’l-Hümâm, Fethi’l-Kadîr, V, 510; VII, 241-242; İbn Nüceym (ö. 870/1563), elBahru’r-râik şerhu Kenzi’d-dekâik (thk. Zekeriya Umeyrât), Beyrut 1418/1997, II, 210, V,
155; Hamevî, Gamzu Uyûni’l-besâir, II, 27-28; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 399, 401, V,
150; Nasîruddîn en-Nakîb, el-Mezâhibu’l-Hanefî, s. 378; Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 6.
57 Ayrıntı ve deliller için bk. Mergînânî, Kitâbu’t-Tecnîs, II, 418-419.
58 Buhârî “Savm”, 62.
59 Özer, “a.g.m.”, Marife, s. 20-21.
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Sonuç
Hilâf-ı evlâ teriminin yükümlülük kuramının (ef ‘âl-i mükellefîn)
kategorik yapısı ile çok yakın bir ilgisi vardır. Söz konusu kategorilerden
birkaç tanesinin manasını birden ifade eden genel bir anlamda kullanıldığı
görülür.
Hicri beşinci asırdan sonra kaleme alınan fıkıh literatüründe hilâf-ı
evlâ kavramının farklı anlamlarda kullanıldığı tespit edilmiştir. Hilâf-ı evlâ,
“mükellefin söz konusu eylemi yapması gereken bir eylemi terk etmesi,
yapmaması gerekeni ise yapması” anlamına gelmektedir.
Hanefi fıkıh literatüründe verilen birçok örnekle hilâf-ı evlâ’nın
daha çok, müstehabı/mendubu terketmek, mekruh ve lâ be’se manasına
kullanıldığı sonucu çıkarılmıştır. Hilâf-ı evlâ ile tenzîhen mekruh arasında
umum-husus mutlak ilişkisinin bulunduğunu, hilâf-ı evlâ’nın mekruhtan
daha genel bir kavram olduğu sonucuna varılmıştır.
Hilâf-ı evlâ yapılmaması, yapılmasına tercih edilen hükümlerde
kullanılan bir kavramdır. Hilâf-ı evlâ yasaklayıcı bir ifade olmasa bile
maslahat için terk edilmesi tercih edilen bir hükümdür.

EĞİTİM BİLİMLERİ

DİJİTAL BİLGELİK VE DİJİTAL GÖÇMENLİK AKRAN
KOÇLUĞU (ÖĞRENME YOLDAŞI ÖĞRETMEN)
Dıgıtal ınformatıon and dıgıtal ımmunıty peer coaching
(learnıng ınstıtutıon teacher)
Ziya ŞAHİN*1
Özet
Dijital çağda beklentilerimizi, yeni teknolojilerin sadece materyal olduğunu
unutmadan, doğru şekilde oluşturmalıyız. Okul ve öğrenmeyi, 21. yüzyıla uygun
olarak teknolojik değişimlere göre yeni bir toplumsal yapıda planlamamız
gerekmektedir. Dijital göçmenlik akran koçluğu; eğiticiler için değerlendirme,
tehdit içermeyen ve güven artırıcı bir eğitim ve mesleki gelişim yöntemidir.
Araştırmalar gösteriyor ki; yetişkinlerin yeni bir konuyu öğrenip beceriye
dönüştürebilmelerine rağmen, bunu uygulamaya yansıtmaları, meslektaşlarından
aldıkları geribildirimlerle mümkün oluyor. Bunun nedeni öğretmenlerin
öğrenmesinde zorlama ve geribildirim arasındaki paralel ilişkidir. Bir an için
Fatih’in hocası Akşemsetin’in bugünün sınıflarından birinde öğretmenlik yaptığını
varsayalım: Tablet, bilgisayar, akıllı tahta ve teknoloji kullanamıyor diye kötü
öğretmen mi olurdu? Kısacası dijital çağın gereklerine uyum sağlayabilmek için her
okulun teknolojiyle bir dönüşüm projesi olarak hayata geçirilmesi ve okullarımızda
teknoloji entegrasyonu için “Dijital göçmenlik akran koçluğu” eğitimine ihtiyaç
vardır. Bu çalışmada dijital çağda dijital göçmen olan öğretmenlerin özellikleri
konusunda eğitim sisteminde dikkate alınması gereken hususların belirlemesi
amaçlamaktadır. Araştırma, alanyazın taramasına dayanmaktadır. Konu ile ilgili
yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar taranarak elde edilen veriler doğrultusunda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dijital Göçmenler, Akran Koçluğu, Öğrenme Yoldaşlığı,
Meslektaş Çemberi, Fatih Projesi,

Abstract
We must build our expectations in the digital age correctly, without forgetting
that new technologies are just material . School and learning, according to
technological changes as appropriate to the 21st century we need a new social
structure planning. Digital immigration peer coaching ; evaluation for trainers is a
non-threatening and confidence-building education and professional development
method. Research shows that ; Although adults to learn new skills in a subject
can convert the s, reflect on this practice, it is possible with the feedback they
receive from colleagues. The reason for this is the parallel relationship between
coercion and feedback in the learning of teachers. For a moment Conqueror ‘s
coach Akşemsettin’ s today that a teacher in one of the classes I suppose: He was a
bad teacher because he could not use the tablet, the computer , the smart board and
*
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi,
Ekonomisi Ve Planlaması Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
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the technology ? In short, in order to adapt to the requirements of the digital era,
each school needs to have a dream as a transformation project with technology and
“ Digital immigration peer coaching “ education for the integration of technology
in our schools . This study aims to determine the network digital output s es of the
issues to be taken into account in the education system about the characteristics
of the digital immigrant teachers. Research , It is based on the scanning of a lynx.
Suggestions were made in the direction of the data obtained by scanning the
publications related to the subject outside the country and abroad .
Key words : Digital Immigrants, Peer Coaching, Comrades of Learning, Peer
Circle, Fatih Project,

Giriş
Günümüzde hızla değişen dünyada, toplumun eğitim sistemi, yeni
eğitim görmüş küresel ve ulusal bazda gelişen ve değişen paradigmalar.
Gerçekte değişikliklerle yetinemeyen ve toplumun gelişimi ve toplumun
eğitim sistemleri zor durumda kalmaktadır. Değişikliklerle paralel
olarak ve toplumun kültüründeki gelişmeler, eğitimin amaç ve hedefleri
doğrultusunda dijital çağın gereği olarak, diğer toplumlarla olan yüz yüze
konunun ve otoritenin eğitim sistemleri alanı avantajlıdır.
Günümüz dünyasındaki sayısal yerlilerin toplumda ihtiyaç analizi
ve eğitim sisteminin ilgili bileşenleri, değişim ve gelişimde önem
kazanmaktadır. (Şahin ve Serin 2016).
İnsanlık, tarih boyunca çeşitli büyük dönüşümlerle karşılaştı. Bu
muazzam dönüşüm toprağın ilk ve yerleşik hayata geçiş, ikincisi sanayi ve
üçüncü, Bilgi Toplumu’na geçiştir. (Sütcü ve Akyazı, 2005).
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitimde de bir değişim
gerçekleştirmiştir (Kaya, 2002 Tuncer, 2007).
Çağımızda, eğitimin her kademesinde öğretme ve öğrenme
teknolojileri ile karşılaşıyoruz. Cepek ve Hnojil, 2005).
MIT’den Mitchel Resnick şöyle diyor: “Bugün okullarda uygulanan
müfredatın büyük bir bölümü, kağıt-kalem çağı için tasarlanmıştır.
Bu durum iki nedenle değişmeli: Öğrencileri başarılı olmaları için
hazırladığımız dijital toplumsal yaşamın dönüşümü ve dijital teknolojilerin
öğrencilerimizin öğrenme biçimlerini değiştirmesi... Endüstriyel çağdan
bilgi toplumu çağına ve şimdi de yaratıcı toplum çağına geçiş yaşıyoruz.”
(Resnick, 1997).
Sonuç olarak, insanlığın nesnel koşullarının etkisi altında sürekli
değişti; nesillerin dönüşümü algı ve tutumlarına geçti. Yirmi ve yirmi
birinci yüzyıl olarak hızlı bir sosyal değişim sonucu, nesiller arasındaki
farklar daha belirginleşti (İzmirlioğlu, 2008, s.42).

Ziya ŞAHİN 77
Değişim, çağımızın gerçeğidir; Bu süreçte ilk iki temel kavram ortaya
çıkmıştır. “dijital yerli” ve ikinci “dijital göçmen” ilk kavramlarına denir
(Arabacı ve Polat, 2012).
Bu yüzyılın öğrenme biçimleri ve araçları çok hızlı değişiyor.
Öğrencileri, Dijital Yerliler, Net Jenerasyonu, Screenager vb. kavramlarla
tanımlamaya çalışıyoruz
Barnet Berry ve arkadaşları, 2011 yılında basılan “Teaching 2030” adlı
kitaplarında, yeni ortaya çıkan ve eğitimi değiştirecek durumları 4 başlıkta
değerlendiriyor:
lojisi

• Öğrenciler ve öğretmenler için dönüştürülmüş bir öğrenme eko• Siber ağlardaki kusursuz gruplar arası ilişkiler (öğrenme ağları)

• 21. yüzyılın meslekleri, farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş kariyer yolları
• Öğretmen girişimciliği (Teacherpreneurism) ve geleceğe dönük
inovasyon (Berry, B. (Ed.). 2011).
Tamamıyla dijital bir dünyada doğup büyüyen bu çocukların bizim
gibi düşünmedikleri ve bizim gibi tercihler yapmadıkları oldukça açık. 2012
yılında okula başlayacak bir çocuk, 2030’da eğitim hayatını tamamlayıp
iş aramaya başlayacak. Bugünlerde ilköğretim okullarında okuyan bazı
çocuklar, muhtemelen onu işe almak konusunda karar verici olacak.
Okullarımızda bugün yetiştirdiğimiz çocuklarla geleceğin çocukları
karşılaşacak. Peki onları böyle bir geleceğe hazırlayabilen öğretmen ve
okullara sahip miyiz? (Karlı .2013)
Teknolojideki değişimlerin, sınıfı ve öğrenme ortamlarını geri
dönülemez biçimde değiştirdiği de önemli bir gerçek. Yapılan araştırma
sonuçlarına göre dijital teknolojiler öğrencilerde bazı becerilerin
kaybolmasına neden oluyor.
Thomas ve Brown, New Culture of Learning kitaplarında şöyle diyor:
“Çok hızla değişen dünyada, becerilerimiz de hızla eskiyor. Eskisinden
çok daha ‘bağlantılı’ hale gelen toplumlar, yeni bir öğrenme modeli
oluşturabilir mi? Bu kadar bağlantılı bir dünyada, mentörlük yeni bir tanım
ve ihtiyaç haline gelir. Beceri geliştirmenin yanında, düşünce tarzlarını da
değiştirmeliyiz.” (Thomas, D., & Brown, J. S. 2011).
Diğer yandan öğrencilerimiz, yani 21. yüzyılın dijital yerlileri,
yaşamlarını neredeyse sadece dijital araçlar vasıtasıyla sürdürüyor ve bu
onlar için normal bir durum. Biz öğretmenlerse özellikle bilgi kirliliği,

78 Dijital Bilgelik Ve Dijital Göçmenlik Akran Koçluğu
güvenliği, üretime odaklanmak vb. nedenlerle bu konuda büyük kaygılar
taşıyarak pek çok okulda dijital olmayan etkinlikler yapmaya çalışıyoruz.
Örneğin okullarda sokak oyunları projeleri, yüz yüze iletişim projeleri,
kütüphaneleri ziyaret etme gibi bizim kuşağımıza dair pek çok etkinlik,
bugünlerde okullarda yine bizim kuşaktan öğretmenler tarafından
yürütülüyor. (Karlı K. 2013)

Dijital Çağda Öğretmenlik ve Akran Koçluğu (Öğrenme
Yoldaşı Öğretmen)
Öğretmenlere, niteliklerini geliştirmek ve dijital cağın gereklerine
dair meslek içi eğitimler vermenin yeterli olacağı varsayımıyla eğitimler
düzenliyoruz. Bu eğitimlerde, genellikle ne yapılacağını kavramsal olarak
gösterip uygulamalarla pekiştiriyoruz.
Öğretmenlerin pek çok okulda teknolojiyle ilişkisi ya kendi
kendilerine uzman olmaları beklenerek ya da okul tarafından yetişkin
öğrenme ilkeleri göz önüne alınmadan onlara verilen eğitimlerle bir anda
uzman olmaları bekleniyor. Özellikle teknoloji ve öğrenme ilişkisi ile araç
ve amaç ilişkisi sürekli karıştırılıyor. Öğretmenler genellikle kendilerinden
çok daha usta olan dijital yerliler karşısında, bu yeni dünyanın göçmenleri
olarak ne yapacakları konusunda şaşkın durumda. Okulu ve öğrenmeyi,
21. yüzyıla uygun olarak dönüştürmeyi teknolojiden beklemek yerine,
yeni bir toplumsal plan yapmalıyız. Asıl dönüşümü yaratacak olanlar ise
öğretmenler olduğunu unutmamalıyız
Öğrenme yoldaşı öğretmenler girişimci yenilikçi ve sürekli öğrenmeye
odaklanmış öğretmenlerdir, öğrenme yolculuğunda öğrencilerine ve
öğretmen arkadaşlarına yol arkadaşlığı yapmaya hazırdırlar, özellikle
mesleğin ilk yıllarında öğretmenlerin meslek içinde etkili öğrenme
yoldaşları ile çalışmaları oldukça önemlidir.
Araştırmalar gösteriyor ki yetişkinlerin yeni bir konuyu öğrenip
beceriye dönüştürmelerine rağmen, bunu uygulamaya yansıtmaları,
meslektaşlarından aldıkları besleyici geribildirimle mümkün oluyor.
Akran koçluğu (öğrenme yoldaşlığı) eğitimciler için değerlendirme,
tehdit içermeyen ve güven artırıcı bir eğitim, mesleki gelişim yöntemidir.
(Bowman & McCormick, 2001; Brandt, 1987; Page, 2000; Showers & Joyce,
1996; Slater & Simmons, 2001; Sparks & Bruder, 1987; Swafford, 1998).
“İki veya daha fazla meslektaşın mevcut uygulamaları hakkında
yansıtmalar yapmaları, birlikte çalışarak uygulamaları genişletmek,
iyileştirmek, yeni fikirler paylaşmak ve yeni beceriler geliştirmek için
birbirlerine öğretmeleri, öğrenmeleri veya mevcut bir sorunu birlikte
çözmeleridir.” (Slater & Simmons, 2001, s. 68 akt. Karlı 2013 )
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Öğretmenlerin rolleri zorlayıcıdır ama bazen öğretmenler işlerinin
entelektüel ve pratik zorlukları yerine külfetlerine odaklanır. Yerleşik
öğretmenlik rutinlerine eğilim gösterir ve genellikle ne kadar başarılı
olduklarını göstermeleri için sınav sonuçlarını, performans yönetimi ve
müfettiş/amir denetimleri sonuçlarını beklerler.
Rolün külfetleri ve geribildirim için görece kabaca olan araçlar,
öğretmenin uygulamalarının ince detaylarını görememelerine yol açabilir.
Öğrenme yoldaşlığı, öğretmenlerin bu dengeyi tekrar kurmalarının bir
yoludur. (Karlı K. 2013)
Sonuç olarak dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişimler geleneksel
sınıf dışında öğrenme ve yaşam boyu eğitim anlayışını zorunlu kılmaktadır.
Son yıllarda koçluk kavramı ile çok sık karşılaşılmaktadır. Ama bu kavram
mevcut eğitim sistemimizde yetersiz kalmaktadır. Kültürümüze uygun
şekilde yapılandırılmış bir öğrenme yoldaşlığı yaklaşımı gereklidir.
Bu bağlamda öğrenme yoldaşlığı süreci ile ilgili öğretmen, öğrenci
ve MEB açısından farklı boyutlarda (dijital öğrenci koçluğu modelleri,
öğretimsel koçluk ve bilişsel koçluk) çalışmalar yürütülebilir.
Gelişen teknolojilere dayalı olarak dijital öğrenci koçluğu modelleri,
öğretimsel koçluk ve bilişsel koçluk uygulamalarının yakın gelecekte
yaygınlaşacağı düşünüldüğünde, bu alanda yapılacak akademik çalışmalar
önem kazanacaktır
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MESLEK YÜKSEKOKULLARDAKİ MEVCUT DURUM:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MYO
ÖRNEĞİ
Current Sıtuatıons In Vocatıonal Colleges:
Kırklarelı Universıty Pınarhısar Vocatıonal College Sample
Bülent TOPBAŞLI*2 - Aykut PAJO**
Özet
Meslek yüksek okulları geçmişten günümüze ara eleman yetiştiren
önemli kurumlardan birisidir. Özellikle belli alanlarda (sanayi, teknoloji vb.)
yetiştirilen bu elemanlar rekabet gücünü artırarak piyasada önemli yere sahip
olmaktadırlar. Fakat son yıllarda hem üniversitelerin imkanlarının kısıtlı olması
hemde bu bölümlerde okuyan öğrencilerin yeterli derecede alanında kendilerini
geliştirmemeleri yetişen ara elemanların iş bulma imkanlarını düşürmüştür.
Meslek yüksek okullarında yeterli derecede laboratuvar ve gerekli ekipmanların
kısıtlı olması öğrencilerin fazla uygulama yapma imkanını azaltığından mezun
olan öğrencilerde yeterli deneyim olmamaktadır.
Bu durum meslek yüksek okullarına olan ilgiyi azaltmıştır. Bir çok bölüm
kapanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Bu olumsuz durumları ortadan
kaldırmak için üniversitelerin meslek yüksek okullarına gerekli önemi vermesi
öğrenciler için en iyi ortamı sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmada meslek yüksek
okulları hakkında bilgi verilerek sorunlarına çözüm önerilerinde bulunulmuş
Pınarhisar meslek yüksek okulu örnek alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Meslek yüksek okulu, ara eleman, laboratuvar, üniversite

Abstract
Vocational colleges are one of the important institutions that that have
produced intermediate staff from past to present. Particularly, these intermediate
workers, grown in certain fields (industry, technology, etc.), have an important
place in the market by increasing their competitive power. In recent years, however;
since the facilities of universities have been limited and the students who study in
these departments have not developed themselves in their fields sufficiently; the
job opportunities of the intermediate workers have negatively been affected. Since
the number of laboratories and the necessary equipment at vocational colleges are
limited, it has not been possible for the students to do enough practice and therefore
the graduates from the vocational colleges do not have enough experience.
This situation has reduced the interest in vocational colleges. Many
departments have come to the end of closure. In order to eliminate these negative
situations, it is necessary for the universities to give necessary importance to
the vocational colleges and to provide the best environment for the students. In
this study, a sample of Pınarhisar Vocational College was taken and solutions to
*

(Öğr. Gör.), Kırıkkale Üniversitesi

82 Meslek Yüksek Okullarındaki Mevcut Durum
problems were proposed by giving information about vocational colleges.
Keywords: Vocational college, intermediate staff, laboratory, university

1.Giriş
Günümüzde ülkelerin geleceğe umutla bakabilmeleri için donanımlı,
eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu donanımlı ve eğitimli insan
gücü sayesinde ülkeler bilişim alanında hızlı bir şekilde büyümektedir buda
o ülkelerin kalkınması, güçlü ülkelerle başa çıkabilmesi ve kendi refah
düzeyini arttırmada büyük rol oynamaktadır. Günümüzde bir çok teknoloji
firması dünyanın en büyük firmaları olarak ön plana çıkmıştır. Teknoloji
anlamında bu kadar hızlı bir gelişmenin olabilmesi için, ülkelerin eğitime
büyük önem vermesi gerekmektedir. Bu anlamda üniversiteler donanımlı
eleman yetiştirme anlamında ilk önceliğe sahip yerlerdir (Meyer ve Kirby,
2012).
Meslek yüksek okullarıda hem donanımlı eleman yetiştirmede
hemde ara eleman yetiştirme anlamında büyük öneme sahiplerdir. 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunda meslek yüksekokulu “Belirli mesleklere
yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, iki yıllık eğitimöğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.
Bu anlamda Türkiye’deki ilk meslek yüksekokulu Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde 1974-1975 eğitim öğretim yılında açılmıştır. 1981 yılında ise
üniversitelere bağlanarak Yükseköğretim Kurulu çatısı altına girmiştir
(Günay, 2014).
Meslek yüksekokulları sanayi ve hizmet sektörüne ara eleman
yetiştirme anlamında büyük öneme sahiptirler. Yeterli bilgiye ve beceriye
sahip rekabet gücünü artıracak ara elemanlar, günümüzde sanayi ve
teknoloji vb alanlarda çalışmaktadır. Meslek yüksekokularından mezun
olan öğrenciler meslek elemanı, tekniker gibi ünvanlara sahip olmaktadırlar
(Kaya, 2014).
Fakat günümüzde meslek yüksekokullarının önemi tam olarak
anlaşılamamış, buda okullardan alınan verimi büyük ölçüde düşürmektedir.
Meslek yüksekokulları hem üniversitenin imkanları göz önüne alarak,
hemde o yörenin hangi alanda ara elemana ihtiyaç olduğu belirleyip o alanda
bölümler açması gerekmektedir. Bu durum hem meslek yüksekokullarının
daha verimli şekilde çalışmasını hemde o yörenin ara elaman ihtiyacını
karşılasmasını sağlar (Sevinç, 2000).
Meslek yüksekokullarında en sık karşılaşılan sorunların başında
yeterince laboratuvar ve gerekli atölyelerin bulunmamasıdır. Bu durum
yetişen ara elemanların uygulamalı ders görme imkanını azaltmakta ve
okulu bitirdiklerinde yeterli bilgi ve beceriye sahip olamamalarını ortaya
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çıkarmaktadır (Şahin ve Fındık 2008).
Meslek yüksekokullarında karşılaşılan sıkıntıların dışında, bu okullarda
okuyan gençlerin okuduğu bölümleri isteyerek okumamaları başarı oranını
düşürmektedir. Üniversite seçiminde ailelerinin gelir durumu kendilerine
uzak olmasını istememeleri ve gençlerin sahip oldukları eğitim, bilgi ve
beceri düzeyi etkilidir (Güleri, 1998).
Bu çalışmada, meslek yüksek okullarının durumu hakkında bilgi
verildikten sonra, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO örnek alınarak
temel sorunları ve durumu hakkında bilgiler verilip çözüm önerilerinde
bulunulmuştur.

Türkiye’de Bulunan Meslek Yüksekokulları
Türkiye’de bulunan üniversitelere bakacak olursak ilk üniversite 1933
yılında istanbul’da kurulmuştur. O tarihten sonra bir çok yeni devlet ve
vakıf üniversitesi kurulmuş günümüzde 2017 itibariyle toplam 183 adet
yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda 1635 fakülte,
673 enstitü, 466 yüksekokul ve 955 MYO bulunmaktadır. Toplam 151680
öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Tablo 1: Türkiye’de bulunan Yükseköğretim Kurumları (2017)
Devlet
Üniversitesi

Vakıf
Üniveritesi

Vakıf

Üniversite
Sayısı

112

65

6

183

Fakülte Sayısı

1227

408

0

1635

Enstitü Sayısı

476

197

0

673

Yüksek Okul
Sayıyı

366

100

0

466

MYO Sayısı

853

96

6

955

MYO

Toplam

Tablo 2: Türkiye’deYükseköğretim Kurumlarındaki Görev Yapan Öğretim
Elemanı Sayıları (2017)eram

Devlet
Üniversitesi
Vakıf Üniveritesi
Vakıf MYO
Toplam

Öğr. Üyesi

Öğr. Gör.

Diğer

Toplam

59826

16655

53316

129797

11504
33
71363

4365
403
21423

5564
14
58894

21433
450
151680
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Tablo 3: Türkiye’de Ön Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2017)
Birinci
Öğretim

İkinci
Öğretim

Açık
Öğretim

Uzaktan
Öğretim

Toplam

Devlet
Üniversitesi

600187

284456

1242216

27113

2153972

Vakıf
Üniveritesi

81933

30151

0

1356

113440

Vakıf MYO

13405

3477

0

1112

17994

Toplam

695525

318084

1242216

29581

2285406

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Pınarhisar MYO 3 Ekim 2003 tarihinde Trakya üniversitesine bağlı
olarak Kırklareli ili Pınarhisar ilçesinde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Bu dönemde kullanılan bina eğitim için yeterli olmadığından 2005 yılında
Kırklareli merkez Teknik Eğitim Fakültesi Kavaklı yerleşkesine taşınmıştır.
29 Mayıs 2007 tarihinde Kırklareli Üniversitesinin kurulmasından sonra
Kırklareli üniversitesine bağlanmıştır. Pınarhisar ilçesinde devam eden
inşaatın tamamlanmasıyla birlikte 22 Şubat 2009 tarihinde yeni binasına
taşınmış ve eğitim öğretime burada devam edilmeye başlanmıştır. (http://
pmyo.klu.edu.tr/)
Pınarhisar MYO şuan bünyesinde 7 bölüm ve 9 proğramla eğitim ve
öğretime devam etmektedir.
2017 yılı itibariyle bütün meslek yüksek okullarında olduğu gibi
Pınarhisar meslek yüksek okulunda da doluluk oranı düşmüştür. Bir
önceki yıla oranla yeni kayıt olan öğrenci sayısı yarı yarıya azalırken
bunun nedenleri arasında sınavsız geçişin kaldırılması en büyük etken gibi
görünmektedir.
Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için ilçede bulunan kamu
kurum ve kuruluşlarına ve özellikle ilçe halkına düşen bazı görevlerde
bulunmaktadır. Özellikle öğrencilerin boş zamanlarında vakit geçirebileceği
spor, eğlence tarzı aktiviteler yaparak ilçede okuyan öğrencilerin okulu
bitirdiklerinde ilçeden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıdırlar.
Yine aynı şekilde Meslek yüksekokulu olarakta öğrencilere yönelik teknik
geziler, bölümleriyle ilgili çalışmlar yaparak öğrencilerin hem bilgi ve
becerilerini arttırmış olur hem de meslek yüksek okulunun tercih edilme
oaranını artırmış olacaktır. Meslek yüksekokulunda okuyan öğrenci
sayısının artması ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilçeye katkı
sağlamaktadır.
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Sonuç ve Öneriler
Meslek yüksek okulları geçmişten günümüze ara eleman yetiştiren
en önemli kurumlardan birisidir. Bu anlamda üniversiteler olarak meslek
yüksek okullarına verilen önemi artırmak gerekmektedir. Özellikle meslek
yüksek okullarında teknik bölümlerde okuyan öğrenciler için laboratuvar
ortamının bulunması bu alanda mezun olacak öğrencilerin yeterince
uygulama imkanının bulunması gerekmektedir. Alanında yeterli eğitimi
almış ve uygulama yapmış olan öğrenciler iş hayatında zorlanmadan işlerini
halledebilirler. Buda ara eleman ihtiyacı konusunda sıkıntı yaşanmamasını
sağlar.
Meslek yüksekokullarında doluluk oranının artması içinde meslek
yüksek okullarına verilen önemin artması ve okulların tanıtımlarının
iyi yapılması gerekmektedir. Pınarhisar Myo olarakta hem Kırklareli
üniversitesinin hemde ilçe halkının üzerine düşen görevleri en iyi şekilde
yapması ve Pınarhisar myo nun tanıtımının en iyi şekilde yapılması
gerekmektedir.

KAYNAKLAR
Günay, D. (2014). Türkiye’de meslek yüksekokulları, düzenleme
çalışmaları ve öneriler. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Geliştirilmesi, Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar
ve Çözüm Önerileri Konferansı: 06-07 Mart, Çorum.
Meyer, C., & Kirby, J. (2012). Güneşe basmak (P. Şengözer, çev.).
İstanbul: MESS.
Şahin, İ., & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim:
Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, 12(3), 65-86.
Kaya, A., (2014). Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33(2), 349-356
Sevinç, B., Meslek Yüksekokullarının Eğitim Sistemimizde ki Yeri ve
Sayısal Gelişmeler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
2000, Cilt: 34 Sayı: 1, s. 139-148
Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri
ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1):55-66.

SPOR BİLİMLERİ

Kamil ERDEM - Ceren AKYÜZ 89

FUTBOLDA TOP SÜRME TOP SAYDIRMA VE ŞUT
ATMA TEKNİKLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ DENGE
ANTRENMANLARININ FUTBOLCULARIN DENGE
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Football top release top shiftingand searching techniques and
football clutch levels
Kamil ERDEM*1- Ceren AKYÜZ**2
Özet
Bu çalışmanın amacı, 15 yaş grubu erkek futbolcularda uygulanmış olan
8 haftalık top sürme, top saydırma ve şut atma gibi teknik antrenmanlarla
birleştirilmiş denge antrenmanlarının futbolcuların denge ve teknik becerileri
üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örnekleme büyüklüğünü İstanbul
Ümraniye Spor Kulübünde 15 yaşındaki herhangi bir sağlık sorunu olmayan son
6 ayda sakatlık geçirmemiş, en az 3 yıl aktif olarak futbol oynamış, haftanın 3
günü günde 1.5 saat antrenman yapan, 24 erkek futbolcu gönüllü olarak araştırma
grubuna alınmıştır. 24 erkek futbolcudan 12’si kontrol diğer 12’si ise çalışma
grubunu oluşturmaktadır. Çalışma ve kontrol gruplarına 90 dakikalık antrenman
programı haftada 3 gün olmak üzere 8 hafta süreyle toplamda 24 antrenman
yaptırılmıştır. Araştırma kapsamında Antropometrik Ölçümler, Biodex Balance SD
cihazında Denge Ölçümleri , Yeagley testi ve Mor– Christian genel yetenek futbol
testi uygulanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel
varyasyonlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Her
bir grubun ön ve son testler arasındaki farkın anlamlılığının belirlenmesi için
parametrik olmayan Wilcoxon Eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmıştır. Gruplar
arasındaki ortalamaların farklılıkları parametrik olmayan Mann Whitney Utesti ile yapılmıştır. Son test sonuçlarına göre bosu topu ile antrenman yapan ve
yapmayan çocukların top saydırma becerileri arasında farklılık tespit edilmiştir.
Bosu topu ile antrenman yapmayan çocukların top saydırma becerilerinde
gelişim gözlenmiştir. Bu durumun bireysel özelliklerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bosu topu ile antrenman yapmayan çocukların sağ ve sol tek
ayak statik denge ve çift ayak dinamik dengeleri arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda futbol oyununda bosu
topu ile yapılan antrenmanların teknik ve dengede başarılı sonuçlar verdiğini
söylemek mümkündür. Futbolda tekniğin temelinde top sürmeyle başlanır ve bu
sıklıkla yapıldığı için diğer teknik becerilere göre daha az gelişim gözlenir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Denge, Teknik beceriler, Top Saydırma, Pas
Verme
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Futbol Teknikleriyle Denge Antrenmanlarının Futbolcuların Denge
Düzeylerine Etkisi

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of equilibrium training on balance
and technical skills of soccer combined with technical training such as 8 week ball
riding, ball throwing and shooting, applied to 15 year old male soccer players. The
sample size of the study consists of 24 male soccer players in the Ümraniye Sports
Club in Istanbul who did not have any disability in the last 6 months without any
health problem at 15 years of age, played football for at least 3 years, training for 1.5
hours a day for 3 days a week, 24 male soccer players selected voluntarily from these
soccer players were deliberately taken into the research group. Twenty-four of the
24 male soccer players control and the other 12 constitute the working group. For
the study and control groups, a total of 24 training sessions were held for 8 weeks,
with a 90-minute training schedule of 3 days per week. The results of the study
included anthropometric measurements, Balance Measurements, Yeagley Test,
and Mor-Christian General Ability Soccer Test on Biodex Balance SD. Descriptive
statistical variations (Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation) were used
when study data were evaluated. Two nonparametric Wilcoxon paired sample tests
were used to determine the significance of the difference between the pre and post
tests of each group. The differences between the groups were compared using the
non-parametric Mann-Whitney U-test. According to the results of the last test,
there was a difference between the ability of throwing balls and the ball throwing
ability of children who did not practice. The development of ballcounting skills
of children who did not train with Bosu ball was observed. It is thought that this
situation is caused by individual characteristics. Significant differences were found
between right and left single leg static balance and double leg dynamic balance of
children who did not train with Bosu ball. It is possible to say that the workouts
made with the bosu ball in football game in the direction of the findings obtained
in the research gave successful results in technique and balance. On the basis of the
Futbold technique, the ball is started with running, and as it is done frequently, less
improvement is observed compared to other technical skills
Keywords: Soccer, Balance, Technical skills, Ball Aid, Rusting

GİRİŞ
Futbol, 240 milyondan fazla oyuncusu ile dünya çapındaki en popüler
spordur. Bütün spor dallarında olduğu gibi futbolda da başarının temeli
sporcuların performanslarının artırılması ve bu performans düzeyinin
uzun süre sürdürülmesinden oluşmaktadır. Futbolda performans; taktik,
biyomekanik, mental ve fizyolojik birçok faktör ile belirlenmektedir.
Hızla gelişen futbolda gün geçtikçe daha üst düzey bir performans ihtiyacı
doğmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda oyunu hızlandırmak, enerjiyi ekonomik
kullanmak ve en doğru şekilde hareket etmek gerekir. Bundan dolayı, futbol
oyuncularının başarılı olmalarında kuvvet, güç, sürat ve çevikliğin gelişimi
önemli bir yer teşkil eder. Çünkü futbol, keskin yön değiştirmeleri, hızlı ve
etkili koşuları ve sürati içeren bir spordur.(Kesler ve ark.2003)
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Futbolda teknik beceriler süratle ve etkili bir şekilde yerine
getirilmelidir. Futbol, verilen paslar, yapılan ortalar, atılan serbest atışlar
ve şutlar, topla koşma ve sürmeler, topların bloklanması ve kesilmesi, top
kontrolleri ve kafa vuruşları gibi teknik becerilerin etkili bir şekilde ortaya
konulmasını gerektirmektedir (Şimşek ve ark.2011).
Futbol oyunu içerisinde her futbolcunun teknik becerileri, etkili
olma ve oyuncu başarısı için vazgeçilmez temeldir. Bundan dolayı teknik
temel becerilerin pekiştirilmesi ve mükemmel hale getirilmesi özellikle alt
yapılardaki gençler için önem arz etmektedir (Karakus ve ark.2006).
Futbolda önemli tekniklerden bir tanesi ise top sürme tekniğidir. Bu
teknikle top sahanın bir bölgesinden başka bir bölgesine oyuncu tarafından
hareketle götürülmektedir. Top sürme esnasında futbolcu pas, şut ya da
çalım gibi diğer tekniklere başvurabilme imkanına sahip olmaktadır.
Top sürmede önemli olgulardan biri topu kontrol ederek topun rakibe
kaptırılmamasıdır. Top sürme de diğer tekniklerde olduğu gibi motor
becerilere, koordinasyona ve kondisyona bağlıdır. (İşbilir ,2010)
Futbolun temel teknikleri olan ayak içi, ayak dışı ve ayak üstü vuruş
tekniklerini mükemmel bir şekilde öğretmek için antrenmanlarda küçük
yaşlardan itibaren çok tekrarlı ve tek taraflı yüklenmeler yaptırılmaktadır.
Yaptırılan yüklenmeler sporcuların vücutlarında kassal dengesizliğe ve
fonksiyonel hareket eksikliğine sebep olarak, sportif performansı olumsuz
yönde etkilemektedir. (Boyle, 2004)
İyi bir denge futbol oyununda yüksek performans indeksi ve
oyuncuların oyun içerisindeki hareketlerinin optimal düzeyde olmasında
temel rolü oynamaktadır. (Evangelos ve ark.2012)
Bu çalışmada 8 haftalık futbolda top sürme ve şut atma teknikleriyle
birleştirilmiş denge antrenmanlarının futbolcuların denge düzeylerine
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın örneklem büyüklüğünü 15 yaşındaki herhangi bir sağlık
sorunu olmayan son 6 ayda sakatlık geçirmemiş, en az 3 yıl aktif olarak
futbol oynamış, haftanın 3 günü günde 1.5 saat antrenman yapan, spor
yapma seviyeleri birbirine yakın kasıtlı yöntemle gönüllü olarak seçilen
24 erkek futbolcu araştırma grubuna alınmıştır. Bu futbolculardan 12’si
kontrol diğer 12’si ise çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma ve kontrol
gruplarına 70 dakikalık antrenman programı haftada 3 gün olmak üzere 8
hafta süreyle toplamda 24 antrenman yaptırılması planlanmıştır. Çalışmaya
katılacak grup sağlık kontrolünden geçirilerek, herhangi bir hastalığı ve
sakatlığı olmayanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Buna göre; araştırmadan

Futbol Teknikleriyle Denge Antrenmanlarının Futbolcuların Denge
Düzeylerine Etkisi
en az 1 ay öncesinde herhangi bir sağlık problemi (alt ve üst ekstremitede
ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku
yaralanması) olanlar ve katılmak istemeyenler çalışmaya dahil edilmemiştir.

92

Bu araştırmada ön test ve son test modeli kullanılmıştır. Araştırmaya
başlamadan bir hafta önce çalışma hakkında katılımcılara gerekli bilgiler
anlatılmıştır. Araştırmamıza katılan tüm futbolcuların ön ve son denge
testleri 2 ay ara ile (Ekim ve Aralık) haftanın aynı günü ve saatleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
Saha Testleri ise futbol sahasında gerçekleştirilmiştir. Testlerin
yapılacağı gün futbolcuların herhangi bir aktiviteye katılmamış olması
egzersizlerden en az 2 saat önce yemek yemiş ve dinlenmiş durumda
olmaları istenmiştir. Dominant ayak tespiti için katılımcıya topa öncelikle
hangi ayakla vurduğu sorulmuştur. Saha testlerinde 15’er dakikalık
ortak bir ısınma programı uygulanmıştır. Aynı günde tüm katılımcıların
antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı ve boy uzunluğu) alınmıştır.
Sonuçlar hazırlanan formlara anında kaydedilmiştir. Ön test
sonuçlarına göre gruplar çalışma (n=12) ve kontrol (n=12) grupları olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. Ön test sonuçlarından sonra antrenman programına
bağlı olarak çalışmalar sürdürülmüştür. Çalışmalar süresinde sporcuların
geçirmiş olduğu sakatlıklar ve transfer edilmesi sebeplerinden dolayı sayı 9
kontrol ve 9 deney grubu olarak devam etmiştir.
Araştırmanın sonuna kadar tüm ölçümlerde aynı malzemeler
kullanılmıştır. Tüm katılımcılar spor kıyafetleri ve futbol ayakkabıları ile
testlere alınmıştır.
Sekiz hafta süresince, haftada 3 gün (Çarşamba, Cumartesi, Pazar)
toplam süresi 70 dakika olan ısınma, ana bölüm ve soğuma evresi olmak
üzere 3 bölümden oluşan antrenman programı uygulanmıştır. Uygulanmış
olan antrenman programında: 15 dk. ısınma süresi sonrasında . 15 dk.
farklı drillerde top sürme çalışması ve şut atma çalışması yapılmıştır.
Antremanın sonraki bölümünde çeşitli şekilde denge çalışmalarını boşu
topu üzerinde yaptıkları hareketlerle gerçekleştirmişlerdir. Antrenman 10
dk. soğuma evresiyle bitirilmiştir.
Araştırma kapsamında uygulanan testler şu şekildedir;
Antropometrik Ölçümler (Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı Ölçümü)
Biodex SD Balance Denge Ölçümleri (dinamik denge)
Mor – Christian genel yetenek futbol testi (Top Sürme ve Şut Atma)
Ölçümler, antropometrik standardizasyon manuele uygun olarak
alınmıştır (Özer 2006). Boy uzunluğu için düz bir duvar yüzeyinde
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sabitlenecek mezurayla düzenek hazırlanmıştır. Katılımcılar çıplak ayakla
ve dik pozisyonda iken ölçüm yapılmıştır. Katılımcının ayak topuklarını
birleştirmesi ve ayakuçlarını yaklaşık 60 derecelik bir açı yapar durumda
tutarak dik bir pozisyon alması istenmiştir. Ölçüm esnasında cetvelle saç
preslenecek şekilde verteks üzerine yerleştirilmiştir.
Katılımcının nefes alması istenirken dik duruma gelmesi sağlanmış
ve baş Fronkfort (gözün orbital çukurunun alt (inferior) kenarı ile
kulaktaki tragion noktasından uzanan ve yere parelel olan çizgi) düzlemine
getirilmiştir.
Katılımcının nefes alması ile birlikte ölçüm yapan mastoid çıkıntılardan
iki el yardımı ile baş hafifçe yukarı kaldırılarak, omurgadaki sarkma kısmen
giderilmeye çalışılmıştır. Tabandan başın verteksi arasındaki mesafe mezuradan
okunarak 0,1cm hassasiyetle ölçülerek kaydedilmiştir (Özer 2006).
Ölçümler katılımcılar çıplak ayakla ve üzerlerinde şort varken
yapılmıştır (Özer 2006). Katılımcılardan tartıya çıkarak dik bir pozisyon
alması ve bu pozisyonu ölçüm sonuna kadar koruması istenmiştir. Tartının
göstergesinde okunan derece, kg cinsinden kaydedilmiştir.
Genel itibari ile test, futbolda pas, top sürme ve şut atmayı ölçen bir
test bataryası olmakla birlikte, yapılacak araştırma kapsamında top sürme
ve şut atma becerilerini ölçmek amacıyla yararlanılmıştır
Geçerliliği 0.78, güvenirliliği 0.96 (Psotta 2011) olan top sürme testi
için, istasyonlar Şekil 1a’da gösterildiği gibi hazırlanmıştır. İstasyon çapı
18 m. ölçülür ve işaretlenir, 12 tane koni (45 cm. yüksekliğinde) 4.5 m.
aralıklarla daire şeklinde sıralanır. 91,5 cm.’lik başlangıç çizgisi dairenin
dışında daireye dik olarak işaretlenir.
Top sürme, katılımcı dominant ayağını kullanarak “Başla” komutu ile
başlangıç çizgisinde duran topla koniler arasında mümkün olduğu kadar
hızlı top sürerek başlangıç çizgisine döner. Üç türlü deneme yapılır, ilk
deneme saat yönünde, ikinci deneme saat yönün tersine, üçüncü deneme
kişinin tercihine bırakılır. Ve en iyi iki sürenin ortalaması saniye olarak
kaydedilecektir. Testlerde, tüm sporcular bir denemeyi bitirdikten sonra,
diğer denemelere geçebilirler. Deneme sonrası katılımcıların tamamına
kendilerine sıra gelince bir sonraki denemeye kadar aktif olarak dinlenme
verilir(Psotta, 2011). Top sürmede üç denemeden en iyi olan iki denemenin
ortalaması alınır, elde edilen kısa süreli zaman testin sonuç skoru saniye
olarak kaydedilir. Top sürmede alınabilecek en yüksek puan en kısa sürede
bitirilen zamanın saniye cinsinden sonucudur.
Şut testinde sporcuların attıkları şutlardaki isabete bakılacak ve
puanlamalar yapılacaktır. Kaleye 11 m uzaklıktan tercih edilen ayak ile şut
atılacaktır. Puanlandırmalar kalenin hangi bölgesine doğru şut atıldığına
göre olacaktır. 4 atış yapılacak ve toplam puanları alınacaktır (Psotta,2011).

Futbol Teknikleriyle Denge Antrenmanlarının Futbolcuların Denge
Düzeylerine Etkisi
Şut beceri testi başladıktan sonra vuruş çizgisinin gerisinden sporcu
hedefe doğru duran toplara vurur. Futbolcular toplara istedikleri ayaklar
ile vurabilirler ve top, vuruş çizgisinin gerisinde herhangi bir yere
yerleştirilebilir.
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Şut beceri testinde 4 adet olan çember hedeflerin her birine dörder
kez vuruş yapılır. Böylece test süresince futbolcular toplam 16 vuruş
gerçekleştirirler. Sporcunun doğru hedefe attığı şutlara 10 puan verilmekle
beraber, yanlış hedefe giden şutlara ise 4 puan verilmektedir. Örneğin; üst
sağ hedefe atılan şut başarılı ise 10 puan verilir, eğer vuruş alttaki hedefe
girmiş ise 4 puan verilir. Şut beceri testinde hedefe doğrudan giren toplar
başarılı sayılırken, diğer şutlara puan verilmez. Sonuç skoru 16 denemenin
toplamından elde edilen puandan meydana gelir.
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel
analizler SPSS (Statistical packageforSocialSciences) Windows 16.0paket
programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart
sapma)kullanılmıştır.
Her bir grubun ön ve son testler arasındaki farkın anlamlılığının
belirlenmesi için parametrik olmayan Wilcoxon Eşleştirilmiş iki örnek testi
kullanılmıştır. Gruplar arasındaki ortalamaların farklılıkları parametrik
olmayan Mann Whitney U- testi ile yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi %5olarak
alınmıştır. (p<0.05)

BULGULAR
Tablo 1. Sahada Yapılan Teknik Beceri Test Sonuçları Eşli Örneklem t Testi

MOR – CHRISTIAN GENEL FUTBOL YETENEK TESTİ Grup İçi Değişim
DENEY(BOSU TOPU)
ÖN TEST

KONTROL
SON TEST

P

ÖN TEST

SON
TEST

P

TOP
SÜRME

24,3±2,1

23,9±1,61

0,139

25±2,5

24,8±1,9

0,859

ŞUT
ATMA

106±14,3

112±16,7

0,049

98,88±6,17

114,6±7,34

0,008

Çalışma grubundaki çocukların top sürme ve şut atma becerileri
incelendiğinde; top sürme becerisi istatistiksel olarak farklılık göstermezken
(p>0,05), şut atma becerisi istatistiksel olarak farklılık göstermektedir
(p<0,05).
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Kontrol grubundaki çocukların top sürme ve şut atma becerileri
incelendiğinde; top sürme becerisi istatistiksel olarak farklılık göstermezken
(p>0,05), şut atma becerisi istatistiksel olarak farklılık göstermektedir.
(p<0,05).
Çalışma grubundaki çocuklarda ve Kontrol grubundaki çocuklarda
top sürme becerileri benzer etkiye sahiptir. Çalışma grubundaki çocuklarda ve
Kontrol grubundaki çocuklarda şut atma becerisinde gelişim sağlamıştır.

Tablo 2. Sahada Yapılan Teknik Beceri Test Sonuçları
Ortalama Karşılaştırılması t Testi

MOR – CHRISTIAN GENEL FUTBOL YETENEK TESTİ Gruplar
Arası Değişim
ÖN TEST

SON TEST

DENEY

KONTROL

P

DENEY

KONTROL

P

TOP
SÜRME

24,3±2,1

25±2,5

0,258

23,9±1,61

24,8±1,9

0,161

ŞUT
ATMA

106±14,3

98,88±6,17

0,190

112±16,7

114,6±7,34

0,796

Çalışma grubundaki çocuklarda ve Kontrol grubundaki çocuklarda
top sürme ve şut atma becerileri arasında farklılık tespit edilememiştir
(p>0,05). (ÇG) çocuklarda ve (KG) çocuklarda top sürme ve şut atma
becerisinde benzer etkiye sahiptir.
Tablo 9. Dinamik Denge Test Sonuçları Eşli Örneklem t Testi

LİMİT OF STABİLİTY (DİNAMİK DENGE) Grup içi Değişim
DENEY
ÖN TEST
SON TEST
LOS 1
50,6±6,72
52,7±5,73
LOS 2
58,2±17,6
63,2±14,42
LOS 3
59,5±29,5
60,3±24,34
LOS 4
59,1± 16,7
52,1±15,66
LOS 5
57,6 ±26,7
65,5±20,35
LOS 6
67,6±15,61 61,4±20,44
LOS 7
50,7±21,3
61,7±17,15
LOS 8
45,0±14,5
58,1± 18,3
LOS 9
51,6±15,2
43,2±15,05

P
0,678
0,161
0,953
0,040
0,260
0,515
0,931
0,260
0,407

ÖN TEST
42,1±10,00
45,3±14,44
51,8±20,77
43,0±14,98
45,3±23,09
54,4±17,31
50,88±18,69
45,5±21,23
37,6±12,80

KONTROL
SON TEST
39,3±13,98
59,5±17,78
39,6±20,83
32,8±13,95
41,4±20,30
48,3±15,41
49,7±14,62
51,6±32,24
39,6±12,27

P
0,767
0,796
0,097
0,040
0,678
0,312
0,190
0,553
0,674

Futbol Teknikleriyle Denge Antrenmanlarının Futbolcuların Denge
Düzeylerine Etkisi
(Ç) ve (KG) çocukların dinamik dengeleri incelendiğinde; birinde
dinamik denge becerisi istatistiksel olarak farklılık göstermiştir
(p<0,05). Genelinde dinamik denge becerileri istatistiksel olarak farklılık
göstermemiştir (p>0,05).
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Tablo 10. Dinamik Denge Test Sonuçları Ortalama Karşılaştırılması t Testi

LIMİT OF STABILITY (DİNAMİK DENGE) Gruplararası Değişim
ÖN TEST
LOS 1
LOS 2
LOS 3
LOS 4
LOS 5
LOS 6
LOS 7
LOS 8
LOS 9

DENEY
50,6±6,72
58,2±17,6
59,5±29,5
59,1± 16,7
57,6 ±26,7
67,6±15,61
50,7±21,3
45,0±14,5
51,6±15,2

KONTROL
42,1±10,00
45,3±14,44
51,8±20,77
43,0±14,98
45,3±23,09
54,4±17,31
50,88±18,69
45,5±21,23
37,6±12,80

P
0,040
0,161
0,605
0,040
0,489
0,136
0,931
0,863
0,500

SON TEST
DENEY
52,7±5,73
63,2±14,42
60,3±24,34
52,1±15,66
65,5±20,35
61,4±20,44
61,7±17,15
58,1± 18,3
43,2±15,05

KONTROL
39,3±13,98
59,5±17,78
39,6±20,83
32,8±13,95
41,4±20,30
48,3±15,41
49,7±14,62
51,6±32,24
39,6±12,27

P
0,014
0,796
0,077
0,040
0,019
0,161
0,190
1,000
0,666

Ön test ve Son test sonuçlarına göre (ÇG) çocukların ikisinde
dinamik dengeleri arasında farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). (KG)
çocukların dinamik dengeleri arasında ise üçünde farklılık tespit edilmiştir.
(p<0,05).Genelinde dinamik denge becerileri istatistiksel olarak farklılık
göstermemiştir. (p>0,05). Genelde büyük bir fark gözükmemesine
rağmen (KG) çocuklardaki dinamik denge gelişiminin bireysel
özelliklerinden ve takım antrenmanı içerisindeki teknikle birleştirilmiş
denge antrenmanlarından daha çok verim aldıklarından kaynaklandığı
düşünülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Futbolda becerinin geliştirilmesi için hareketin bütünü tümden gelen
yöntemi ve hareket parçadan bütüne tüme varım şeklinde anlatılmaktadır.
Bununla beraber becerinin geliştirildiği en ideal dönem adölesan
dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu dönemde yapılan fiziksel
antrenmanların, çocukların optimal gelişimi üzerinde önemli etkilere
sahip olduğunu belirtmiştir. (Kürkçü ve ark.2011)
Bosu topu ile antrenman yapan çocukların 8 hafta sonunda şut atma
becerileri gelişmiştir. Bununla beraber top sürme becerileri farklılık
göstermemiştir.
Futbolun temel teknikleri olan ayak içi, ayak dışı ve ayak üstü vuruş
tekniklerini mükemmel bir şekilde öğretmek için antrenmanlarda küçük
yaşlardan itibaren çok tekrarlı ve tek taraflı yüklenmeler yaptırılmaktadır.
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Yaptırılan yüklenmeler sporcuların vücutlarında kassal dengesizliğe ve
fonksiyonel hareket eksikliğine sebep olarak, sportif performansı olumsuz
yönde etkilediği belirtilmiştir (Boyle,2004). Farklı kas grupları üzerinde
de çok yönlü antrenmanlarla çalışılmalı, agonist antagonist kasların
kuvvet dengesizlikleri ve sinerjist olarak çalışan kasların önemi de gözden
kaçırılmamalıdır.
(ÇG) çocukların 8 hafta sonunda Medial Lateral statik denge becerileri
gelişmiştir. Yapılan çalışmalarda bosu topu ile gözler açık ve kapalı şekilde
eşitlendirilen tek ayak, tek ayak squat gibi çalışmaları içeren statik denge
antrenmanlarının sporcuların denge düzeylerine olumlu etki ettiği ve ayak
bileğini kuvvetlendirdiği ortaya konmuştur. (Mullen ve ark.2011)
Sağ ve sol tek ayak statik denge becerileri farklılık göstermemiştir.
Dinamik dengede (ÇG) çocuklarda genelde büyük bir fark olmamasına
rağmen üçünde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Yapılan
çalışmalarda Bosu topu ile yapılan Anterior-Posterior ve Medial-Lateral
çok eksenli denge çalışmalarının sporcuların dinamik dengeleri üzerinde
olumlu etkiler ortaya koymuştur. Ayrıca koşu, durma, dönüşler, düşüşler,
şut gibi formları içeren futbol sporunda futbolcular sıklıkla alt ekstremite
kaslarını kullanmaktadırlar. Bosu topu antrenmanları sporla ilişkili
sakatlıkların önlenmesinde rehabilite amaçlı kullanılmaktadır ve denge
antrenmanı sonunda sporcular kaslarını çabuk ve ekonomik kullanmayı
öğrenmekle birlikte koordinasyonları gelişmektedir. Burada dengenin
futbol sporunda ne kadar büyük önemi olduğu göze çarpmaktadır.
Son test sonuçlarına göre (KG) çocukların sağ ve sol tek ayak statik
denge ve çift ayak dinamik dengeleri arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. Bu durumun da bireysel özellikler ve takım içerisindeki teknikle
birleştirilmiş denge antrenmanlarından daha fazla verim aldıklarından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda futbol oyununda
teknikle birleştirilmiş denge antrenmanların teknik ve dengede başarılı
sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür.
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KUŞAK GÜREŞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve YAYILIM
ALANLARI
Historical Development and Expansion of Belt Wrestling
Özbay-GÜVEN*1 - Oğuzhan-SAĞIM**2
Özet
Bu çalışmada, kuşak güreşi, tarihsel gelişimi, coğrafi yayılma alanları,
gelenekleri ve giyimi ile incelenmiştir. Kuşak güreşi adını güreşçilerin giydikleri
kuşaktan almaktadır. Güreşteki bütün teknikler bu kuşaktan tutularak
uygulanmaktadır. Kuşak güreşi dünyada Asya ve Avrupa’daki Türk ve Türk kökenli
toplumlarda ve diğer bazı toplumlarda, Türkiye’de geçmişte Kırım Türklerinin
yaşadığı bölgelerdeki geleneksel kutlamalarda ve düğünlerde, günümüzde ise
tepreş adı verilen geleneksel bayramlarda ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları
Federasyonu bünyesinde yer alan etkinliklerde yapılmaktadır. Kuşak güreşinin
tarihsel gelişimi ve yayılım alanlarının kapsamlı bir şekilde incelendiği bu çalışma,
gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalar için kaynak niteliği taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, geleneksel olarak Türk ve Türk kökenli toplumlar
ile dünyadaki diğer toplum ve topluklarda yapılmış ve yapılmakta olan kuşak
güreşinin tarihi süreç içerisindeki görünümünü günümüzdeki yayılım alanlarını
bütün yönleriyle araştırmak, kuşak güreşini orijinal ve güvenilir kaynaklara
dayalı olarak incelemek, bilinmeyen yönleriyle ortaya koyup Türk ve dünya spor
literatürüne doğru şekilde yansıtmaktır. Aynı zamanda bu çalışma ile Türk güreş
kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Türk kuşak güreşi kültürünün kaybolmasının
engellenerek gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güreş, kuşak güreşi, tarih, yayılım alanı

Abstract
In this study, Turkish belt wrestling is examined in terms of its historical
development, geographical dissemination fields, traditions and dresses. The belt
wrestling is taken its name from the belt that the wrestlers wear. All wrestling
techniques are applied by handling from this belt. The belt wrestling is done by the
Turkish, Turkic and some other communities of Asia and Europe in the World; was
done in traditional celebrations and weddings among Crimean people in the past
in Turkey; is done at the present time in traditional holiday that is called Tepresh
and under the observation of the Federation Traditional Sports in Turkey. This
study on belt wrestling which is examined in terms of its historical development
and dissemination fields, will be a very valuable resource for future researches.
* (Prof.Dr.); Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Bilim
Dalı Başkanı, e-mail: ozbay@gazi.edu.tr
Sosyal Antropolog. Gazi Üniversitesi
** (Sosyal Antropolog.); Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor
Doktora Programı Özel Öğrencisi, e-mail: oguzhansagim@hotmail.com
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Purpose of this study is, researching historical process’ all aspects apperance
and todays dissemination fields of belt wrestling which was and is done traditionally
by Turkish and Turkic communuties and the other groups and comunuties in the
World; examining belt wrestling based on original and trustworthy refferences;
presenting unknown aspects and reflecting exactly on Turkish and global sports
literatüre. At the same time, in this study it is intended to help passing on Turkish
belt wrestling to future generations and preventing the disappearance of Turkish
belt wrestling culture which in an inseparable part of Turkish wrestling culture.
Keywords: Wrestling, belt wrestling, histoy, distribution area

Kuşak Güreşi
Türklerde spor kültürünün eski dönemlerden itibaren Türk
kültürünün önemli bir parçası olduğu görülmektedir. Türklerin gerek
doğa koşullarında hayatta kalma gerekse savaşta başarı kazanmada spor
kültürlerinden yararlandıkları ortadadır. Eski Türkler çocuklarının,
güçlerini ve yeteneklerini arttırmak için sporu kullanmışlardır.1,2
Türkler, yarışma biçiminde yaptıkları güreş, binicilik, cirit ve okçuluk
gibi sporları daha sonraki yıllarda gelenekselleştirmiş ve ata sporuna
dönüştürmüşlerdir.1
Türkler, çeşitli nedenlerle farklı dönemlerde ana yurtlarından göç
etmişlerdir. Bu göçler M. Ö. 5000 yıllarından başlamak üzere Çin’e,
Hindistan’a, Mezopotamya’ya, Mısır’a Anadolu’ya ve başka yörelere
yönelmişlerdir. Ulaştıkları bölgelerin halklarıyla kültürel etkileşime
girmişler ve bölge halklarının kültürlerine kendi kültür unsurlarının
eklemişlerdir. Bu sayede Türkler kendi kültürleriyle beraber Türk spor
kültürünün önemli unsurlarından biri olan güreşi de farklı coğrafyalara
taşımışlardır.1
Güreş, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Türklerin bir
mücadele sporu olan güreşi bayramlarda, düğünlerde, dinî ve millî
törenlerde, festivallerde ve ölen yiğitlerin mezarları başında yaptığı görülür.1
Türk güreş kültürünün önemli parçalarından biri de kuşak güreşidir.
Müziğiyle, giysileriyle, sergilenişiyle, kısaca her yönüyle Türk kültürünün
ürünü olan kuşak güreşi günümüzde pek çok Türk topluluğunda yapılmaya
devam etmektedir.
Kuşak güreşi, Türkiye’de hıdırettez, tepreş denilen eğlencelerde ve
düğünlerde Kırım Türklerinin geleneği olarak yapılmaktadır. Kırım
lehçesinde “küreş” denilen ve davul zurna eşliğinde yapılan bu güreşlerin
kendine özgü kaideleri vardır. Güreşilecek yer çim veya biraz yumuşak
toprak olmalıdır. Güreşçiler yaş ve ağırlıklarına göre üç boya ayrılır.
Pehlivanlar soyunmazlar, yalnız ceketlerini ve ayakkabılarını çıkarırlar.
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Tecrübeli pehlivanlardan bir başhakem ve iki yardımcı hakem seçilir.
Güreşilecek meydana hakemlerden başkası giremez. Adları söylenerek
çağırılan güreşçiler meydana çıkar ve eşleşirler. Birbirlerinin bellerini
ellerindeki kuşaklarla bağlayarak bel bağlaşırlar. Güreşçiler birbirlerinin
kuşaklarından sağ el içten sol el dıştan tutarlar.1
Kuşak güreşinin en karakteristik özelliği güreşçilerin birbirlerini sadece
kuşaklarından tutarak güreşmeleridir. Kuşaktan el bırakmak yasaktır.1,3-4
Günümüzde kuşak güreşinin varyantları Moğolistan, Türkmenistan,
Kore, İzlanda ve Türkiye gibi birçok ülkede görülmektedir. Bu gün
kuşak güreşi Türklerin yaşadığı bölgeler ile Türkiye’de, Orta Asya Türk
Devletlerinde ve Rusya’daki pek çok özerk cumhuriyette geleneksel
olarak yapılmaya devam etmektedir. Bu gerçekler ışığında Türk spor
kültürünün önemli bir parçası olan kuşak güreşine Türklerin sahip çıkması
gerekmektedir.5
Bu araştırmada kuşak güreşinin günümüzde hangi bölgelerde ve hangi
şekillerde yapılmakta olduğu alt başlıklar halinde incelenecektir.
Kuşak güreşinin yayılım alanları incelenirken öncelikli olarak
sporcuların kuşak takılı olduğu bütün güreşler kendi içlerinde incelenecektir.

Gerekçe ve Yöntem
Kuşak güreşinin incelenmesi için kuşak güreşinin bir zamanlar
yapıldığı ve bugün yapılmakta olduğu ülkelerdeki ulaşılabilen kaynaklar
incelenmiştir. Tercümesi yapılan kaynakların dökümü, bu incelemenin
literatür sırasına göre konu başlıkları altında yer almaktadır. Türk
kuşak güreşinin gelişimi, tarihsel süreç içerisinde hangi toplumların
spor kültürlerini nasıl etkilediği Türk ve dünya literatüründeki bilgiler
ışığında incelenenmiş ve günümüz literatürüne yeni boyutlar getirilmeye
çalışılmıştır.
Farklı kültürlerdeki kuşak güreşlerinin orijininin Türk kuşak güreşi
olup olmadığı tarihsel kanıtlara dayanarak incelenmiş ve aralarındaki
benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.
Türkiye’de bu sporun yapılmakta olduğu bölgelerde resimler çekilmiş
ve röportajlar yapılmıştır. Elde edilen bilgilerden ayırıcı özelliği olanlar,
araştırmada ilgili yerlerde aktarılmıştır.
Bu çerçevede yerinde ve yeni elde edilen bilgiler eski bilgilerle
karşılaştırılarak konuya yeni bir yorum getirilmeye çalışılmıştır.
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Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi
tekniği ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, sosyal
problemlere farklı bakış açıları ile farklı çözümler getirmekte,
araştırmacılarına problemin sadece niceliksel yönlerinin görüldüğü
pencereden değil, alternatif olarak niteliklerininde görüldüğü pencereden
görme fırsatını vermektedirler. Nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri
toplama yöntemi görüşme olmasının nedeni, bu yöntemin görüşülen
kişilerin bakış açılarını ortaya çıkarmaya yaraması ve daha derin bilgiler
edinilmesini sağlamasıdır.6
Görüşmenin nitel araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama
yöntemlerinden biri olmasının bir nedeni de bireylerin düşüncelerini,
görüşlerini ve duygularını ortaya çıkarmada oldukça güçlü olması ve
iletişimin en yaygın biçimi olan konuşmayı temel almasıdır. Nitel verileri
toplamak amacıyla hazırlanan Görüşme Formunda yarı yapılandırılmış 47
açık uçlu soru yer almıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler yazılı doküman
haline getirilmiştir.6
Tarihi ve spor kültürü içinde Türk millî kimliğinin bir parçası olma
özelliği taşıyan kuşak güreşin tasvirini yapmak ve tarihsel süreç içerisindeki
gelişimini, bu güreşin başka hangi toplumların spor kültürlerini nasıl
etkilediğini ve kuşak güreşi kültürünün farklı toplumlardaki farklılık
ve benzerliklerini ortaya çıkarmak amacıyla nitel araştırma metodu,
dokümantasyon metot, tarihsel ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Gözlem
ve mülakat teknikleri ile araştırmanın modeli elde edilmeye çalışılmıştır.
Konunun tasviri elde edilecek kaynakların incelenmesi ile yapılmış ve bu
metotla bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Konu bu model çerçevesinde
sistematize edilerek rapor haline getirilmiştir.
Araştırmada mevcut durumun tespit edilebilmesi için çok yönlü
inceleme yapılmıştır. Bu incelemede, ulaşılabilen yazılı ve sözlü kaynaklara
başvurulmuştur. Yazılı kaynaklar, kuşak güreşinin detaylı tasvirlerine,
geleneksel yapılış kalıplarına, kültürüne ve tarihine ilişkin bilgiler
sağlamıştır. Sözel kaynaklar ise sözlü görüşme tekniğiyle yazılı belge ve
kaynaklarda bulunmayan bilgiler elde edilmesine imkân tanımıştır.

Araştırma Grubu
Araştırmanın evreni dokümantasyon, gözlem ve mülakat metodları ile
elde edilmiş, geçmiş ve günümüzdeki Türk toplulukları ile bu gün kuşak
güreşinin yapılmakta olduğu veya bir zamanlar yapıldığı coğrafyalardaki
güreşleri kısaca irdelenmiş ve Türkiye’de yapılmakta olan kuşak güreşi
detaylı olarak incelenmiştir.
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Araştırma grubunu 18 Aralık 2010-11 Nisan 2014 tarihleri arasında
görüşülen kuşak güreşi hakemleri, eski tarihsel güreşlere katılmış yaşlı
kuşak güreşçisi, günümüzde kuşak güreşinin yapıldığı tepreş etkinliği
organizasyonunda çalışanlar, seyirciler olmak üzere önemli bilgilere sahip
toplam 5 erkek oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Araştırma verileri konunun uzmanlarından yardım alınarak
oluşturulan “Görüşme formu”, güvenilir bilimsel kaynaklardaki bilgilerin
taranması ve yapılan alan araştırmalarından elde edilen bilgilerin
derlenmesiyle oluşturulmuştur. “Görüşme formu” araştırmanın alt
problemleri ve uzman görüşleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Görüşme
formunun hazırlanmasında, kolay anlaşılabilecek sorular hazırlama, farklı
türden sorular yazma, soruları mantıklı bir biçimde düzenleme ve soruları
geliştirme gibi ilkeler dikkate alınmış ve verilerin zenginleşmesini sağlayan
sondalar eklenerek 56 maddeden oluşan bir soru havuzu oluşturulmuştur.
Sonrasında görüşme formunun uygulanacağı örnekleme benzer üç kişi ile
görüşülerek belirlenen sorulardan araştırmanın amacına hizmet eden 47
soru seçilmiş, görüşmeler ayarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.6
Sorular, görüşmecilerin kolayca anlayabilmesi için açık ve belirgin bir
biçimde ifade edilmiş, genel ve soyut sorular olmamasına dikkat edilmiş
ve kısa cevaplara neden olabilecek soru türlerinden oluşmamasına özen
gösterilmiştir.6
Araştırmacının araştırma alanına olan yakınlığı, görüşmeler yoluyla
ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplaması, toplanan verileri ayrıntılı olarak
rapor etmesi ve görüşülen bireylerden detaylı ayrıntılara yer vermesi
araştırmalarda geçerliliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır.
Ayrıca araştırmanın geçerliliğinin sağlanması için çeşitleme stratejisi
kullanılmıştır.6
Araştırmada taranan kaynaklar bilimsel geçerliliği olan kaynaklardır.
Taramalarda ulaşılan bütün kaynaklar ve bu kaynaklardan edilen bilgiler
araştırmada kullanılmadan önce uzman görüşüne başvurulmuştur ve
yeterli görülmeyen kaynaklar elenmiştir.

Antik Mezopotamya’da Kuşak Güreşi
Kuşak güreşinin tarihsel kökeni incelenirken bu güreşin çok eski
devirlere kadar indiği görülmektedir. Kuşak güreşinin yapılışına dair
kanıtlarla ilk olarak Antik Sümer uygarlığında karşılaşılmaktadır.
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İlk gerçek uygarlık olarak adlandırılabilecek olan Sümer uygarlığı
tarafından yapıldığı görülen kuşak güreşi, insanlığın kayda geçen ilk gerçek
güreş stili olması nedeniyle spor tarihi açısından çok büyük bir önem
taşımaktadır.1,7-9
Sümerlerin atçılık, okçuluk ve güreş yaptıkları tarihi kaynaklardan
öğrenilmektedir. Sümerlerin yaptıkları ve bu çalışmada kuşak güreşi olarak
tanımlanan bu çok eski güreş türünde çok başarılı oldukları görülmektedir.10
Eski Sümer şehri Nipur’dan çıkarılmış olan ve Berlin müzesinde
bulunan bir Sümerce tablette yarışmalara değinilmektedir. Tablette
“Kuvvetli erkekler, karşılıklı olarak güçlerini belirten bir mücadeleye
girişiyorlar.” denilmektedir. Asur şehrinde çıkarılan ve tahminen M.Ö.
1000’li yılara ait bir tablette Sümerce ve Akatca olarak “Erkeklerin o gün
güçlü karşılaşmalar yapmak üzere evlerinden çıktıkları” belirtilmektedir.
Sümerlerde geleneksel yeni yıl bayramlarında tanrıları Enlil ve Marduk
şerefine törenler ve yarışlar düzenlenmekteydi. Bunlar dinî-sportif nitelikli
bayramlardır.10
Antik Mezopotamya’da güreş konusundaki ünlü referanslardan biri
I. Samsi-Adad’ın mektuplarında bulunmaktadır. Burada güreşçilerin
rakiplerini yenebilmek için yaptıkları kurnazlıklardan bahsetmektedir.
Bu Lambert’in Orta Asur döneminden “ilahi kurallar” olarak gösterdiği,
tanrının şerefine yapılan bir kutlamalar listesidir. Davullar ve ziller
çalmakta, kralın tanrıya kurbanı olarak besili öküzler kesilmekte, insanlar
şakılar söylemekte ve:7 “atletik genç adam bedeniyle ve gücüyle senin için
savaşır” denilmektedir.
Bu ilahi duruma bir yaklaşım şekli de, bayramlarda tanrı Niruta
şerefine bazı festivallerin düzenlendiği ve bunlardan birisinin, birbiriyle
güreşen genç adamlar olduğu yönündedir. Bu Gılgamış’ın ölümünün
ispatıdır; burada Gılgamış, Ninurta’ya ve Gılgamış’a adanmış olan Abu
ayında, ölmeden önce sürekli yer almasına rağmen, öldükten sonra güreş
ve dövüşlerde artık yer almayacağını belirtir.7
Mezopotamya güreş sanatının belirli kurallar çerçevesinde yapıldığı ve
yumruklara ve tekmelere değil, kavrama ve fırlatma esaslarına dayandığı
kesindir.7
Güreşin varoluşunun ilk tarihi kanıtları, Antik Sümerler döneminde
silindir mühür baskılarda, heykel minyatürlerde ve Gılgamış destanında
bulunmuştur. Efsanevi kahramanlar Gılgamış ve Enkidu’yu tasvir eden
günümüzden yaklaşık 4.500 yıl öncesinden kalma küçük bronz bir
heykelcik bugün Bağdat Müzesinde sergilenmektedir. Bu heykelcik 10 cm
büyüklüğünde, bir çift kuşak güreşçisi heykelidir(Resim 1.). Bu güreşçiler
bellerindeki kuşaklardan tutarak mücadele etmektedirler.1,7-8
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Bu heykelde, güreşçilerin kafalarındaki vazo şeklinin güreşle ilgisi
yoktur. Günlük kulanım amacıyla heykele eklenmiş olabilir. Bu heykel
Raiko Petrov tarafından ilk spor heykeli olarak tanımlanmaktadır. Bu
durum, heykelin aynı zamanda tarihteki ilk güreş heykeli olduğu anlamına
da gelmektedir.1,7-8,10

Resim 1. M.Ö. 2.500’lü yıllara ait bakır güreşçi heykeli.11
Gılgamış destanında güreşe yer verilmiştir(Resim 2.). Tanrıça Afuru
çamurdan, güreşçi Enkidu’yu yaratmış ve onu Uruk şehrine göndermiştir.
Gılgamış ve Enkidu amansız bir güreşe başlamışlardır. Bu güreşte çok
sayıda hamle, çekme, vurma hareketi yapılmış; güreşçilerin kasları yırtılmış,
dünya titremiş ve duvarlar çatlamıştır. Bu destansı güreş berabere bitmiş ve
iki adam ebediyen arkadaş olmuşlardır.8
Destanda anlatılan Gılgamış karakteri Sümerlerin bir nevi ulusal
kahramanı olarak yüzyıllar boyunca taş kabartmalarda resmedilmiştir
(Resim 3.)(Resim 4.). Sümerler Gılgamş’ın şahsında insan gücünün,
erkeklik idealinin ve vücut güzelliğinin bir örneğini görmüşlerdir.8

106 Kuşak Güreşinin Tarihsel Gelişimi ve Yayılım Alanları

Resim 2. Gılgamış’ın bir aslanla güreşi. Sümer Terekota,
M.Ö. ikinci bin yıl, Louvre.8

Resim 3. Gılgameş’in doğa ile mücadelesini anlatan bir mühür figürü.12
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Resim 4. M. Ö. üçüncü bin yılın son çeyreğine ait bir boğayı ve aslanı alteden
kahramanları gösteren Sümer silinir mührü.13

Güreşin Mezopotamya’da kalıcı ve popüler bir spor olarak göründüğü
bilinmesine rağmen, günümüze ulaşan bilgiler azdır. Poliakof ’un “Cobat
Sports in the Ancient World Competition, Violebce, and Culture” adlı
kitabında bu konuda pek çok bilgi bulunmaktadır.7
Yakalama, kavrama, rakibinin bacaklarını bağlama, Mezopotamya
güreşinin özellikleriydi. Aynı zamanda, rakibini sağ uyruğundan yakalayan
ve onu yerden yukarı kaldıran, eli rakibinin boynunun arkasında olan ve
onu sırtının üstüne getiren şekilde çok net güreşçi tasvirleri bulunmaktadır.
Güreşçiler her zaman sadece bir kuşak takmakta ve bu kuşak rakibi tutup
fırlatmak için kullanılmaktadır. Güreş çok fazla teknik bilgi içermektedir.
Kuşak genellikle üç kat halinde dolanmıştır ve isimlerinden en az biri
“kannu”dur. Bir teoriye göre, rakibin kuşağının çıkarılmasıyla zafer
kazanılabilirdi. Fakat bu kural Nuzi’de vardır; Mezopotamya’ya ait güreşte
bu kuralın her zaman geçerli olup olmadığından emin olunamamıştır.7
Akad dönemine ait, kahverengi ve beyaz jasper üzerine BM 89147
tableti Lahmu’yu çıplak ve kalçaları üzerine üç kat dolanmış kuşağı ile bir
aslanla güreştiğini gösterir. Burada güreşin teknik bir sanatı olduğundan
hiçbir şekilde şüphe yoktur.7
Yukarda görülen kanıtlara dayanılarak Antik Mezopotamya’da kuşak
güreşinin seçkinleşmiş bir spor dalı olduğu söylenebilir.7

Doğu Türkistan’da Kuşak Güreşi Geleneği
Doğu Türkistan’da asırlardır süregelen geleneklerden biri de kuşak
güreşidir. Batı Türkistan’da Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenler nasıl kuşak
güreşi yapıyorlar ise Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler de aynı şekilde
güreş yapmaktadırlar.5
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Doğu Türkistan coğrafyasında Kazaklar, Kırgızlar, kısmen Oğuzlar ve
çoğunluğu da Uygurlardan meydana gelen Türk toplulukları yaşamaktadır.5
Doğu Türkistan’da en büyük güreşler Nevruz bayramlarındadır. Bu
bayramlarda Türk toplulukları, yaş, boy, soy ve kabile ayrımı yapmadan
güreş yapmaktadırlar. Doğu Türkistan’da yapılan güreş; uzun abayla yapılan
kuşak güreşidir. Doğu Türkistan Türklerinin 1968 yılı Nevruz bayramında
Kaşgar’da yaptıkları güreşleri Kırgız araştırmacı D. O. Ömürzakov
anlatmaktadır(Resim 5.).5

Resim 5. D. Ö. Öürzakov’un belgelediği 1968 yılında Kaşgar’da nevruz
bayramında yapılan kuşak güreşleri.5

Her türlü özel ve genel toylarda, millî ve dini bayramlarda, kuşak güreşi
yapılmaktadır. Doğu Türkistan’da yapılan güreşlerde kural ve kaideler ile
her türlü millî kültür unsurları Batı Türkistan Türk topluluklarındakilerle
aynı paraleldedir.5
Atıf Kahraman, Cumhuriyete Kadar Türk Güreşi kitabında
Doğu Türkistan’da at üzerinde, üstte aba ve belde kuşak ile yapılan ve
“Oğdarmak”(Doğdarışmak) denilen, güreşten bahsetmektedi. Doğu
Türkistan’da, yerde ve at üzerinde yapılan güreşlerde aba ve kuşak
bulunmaktadır(Resim 6.).5
Doğu Türkistan Türkleri arasında çoğunluğu teşkil eden Uygurlar;
çocuk yaşlardan itibaren kuşak güreşi yapmaktadırlar(Resim 7.).5
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Resim 6. Kırgızların düğün geleneklerinin parçası olarak
yaptıkları at üzerinde güreş geleneği.14

Resim 7. Uygur çocukları güreşe hazırlanırken.5
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Japonya’da Kuşak Güreşi Geleneği (Sumo)
Japonya’nın ulusal sporu olan sumo güreşinin 2000 yıllık bir geçmişi
olduğuna inanılır. Sumo’nun profesyonel olarak yapılmaya başlanması
1600-1868 yılları arasındaki Edo döneminde olmuştur. Sumo bugün
okullarda ve kulüplerde yapılan bir profesyonel spordur.15
Sumo’da güreş giysisi “Mawashi” adlı, katlanmış kumaştan yapılmış,
bele sıkıca sarılmış ve kasık üzerinden de geçen geleneksel bir kuşaktır.
“Dohyo” adlı güreş alanının merkezinde eşleşen Sumo güreşçileri
rakiplerini tutmaya ve rakibin tutuşlarını bloke etmeye çalışırlar. Tutuşu
yakalayan güreşçi rakibini atmak, yürütmek yada kaldırmak için çabalar.
“Dohyo” 4,6 metre çapında bir dairedir ve 5,7 metrelik kare şeklinde bir
alanın ortasında bulunur.15
Sumo’da törensel hareketlerden sonra başlayan güreş karşılaşması
sadece birkaç saniye sürer. Amaç rakibi güreş alanından dışarı atmak
yada rakibin vücudunun herhangi bir kısmının “Dohyo”ya değmesini
sağlamaktır (Resim 8.)(Resim 9).15
Profesyonel Sumo yönetim organı olan Nihon Sumo Kyokai, yani
Japon Sumo Derneği, resmen 70 Sumo güreşi tekniği listelemiştir. Bu
tekniklerden 48’i klasik teknik olarak kabul edilir.15

Resim 8. Dohyo’nun dışına atılarak yenilen bir sumo güreşçisi.15
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Resim 9. Güreşe başlamak üzere olan sumo güreşçileri ve geleneksel giysileri
içindeki güreş hakemi.15

İsviçre’de Kuşak Güreşi Geleneği (Schwingen)
İsviçre de güreş, toplumun entelektüel kesiminden insanlar için bile
favori bir eğlencedir. İsviçre’de “Schwingen” adı verilen İsviçre’ye özgü bir
tür kuşak güreşi yapılmaktadır(Resim 10.).8

Resim 10. İsviçre’de 1808 Yılında Gerçekleşen Bir Festival.8

İsviçre’de Schwingen’in dağlık bölgelerde yaşayan çobanların
birbirlerinin gücünü ölçmek için yaptıkları güreşlerden kaynaklandığına
inanılır. Schwingen’in kökenleri bu güne kadar netlik kazanmamıştır.
Kayıtlı ilk Schwingen tasviri 13. yüzyılda Lozan Katedralinde
görülmektedir. Elbiseler, kemerden yapılan tutuş ve güreşin şekli burada
tasvir edilmiştir(Resim 11.).16-17
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İsviçre’de ve Alplerde Schwingen, festival kültürünün ayrılmaz bir
parçası olmuştur. Swingen’in yaygınlaşması sürecinde İsviçre’nin bazı
bölgeleri birbirleriyle rekabete başlamışlar, bazı bölgeler ise kendilerine
özgü Schwingen stilleri geliştirmişlerdir. Yerel kutlamalarda bez pantolon,
koyun derisi gibi giysilerle güreşler yapılmıştır.17
Schwingen’in canlanması 1805 yılında ilk Alphirtenfest festivaliyle
olmuş, 19. yüzyılın son çeyreğinde ise büyük güreş etkinlikleri düzenlenmiş
ve güreş eğitimcileri büyük şehirler getirilmiştir. Böylece orijinal çoban
oyunları dâhil Schwingen güreşinin bütün katmanları ulusal spor dahilinde
bir araya getirilmiştir.17

Resim 11. 1857’den kalma bir takvimdeki Schwingen çizimi.8

İsviçre’de 1895 yılında Schwingen Derneği kurulmuştur. Bu dernek
kendi spor düzenlemelerini oluşturmuş, kuralları yeniden düzenlemiştir.17
Güreşçiler günümüzde uzun pantolon, spor ayakkabı ve kısa kollu
tunik elbise giyerler. Schwingen güreş alanı 12 metre çapında talaşla kaplı
bir zemindir.16
Başlangıçta sadece birkaç güreş tekniği olan Schwingen güreşinde
bugün yaklaşık 100 güreş tekniği vardır. Schwingen’deki teknikler beş ana
kategorinin altında sınıflandırılır. Her biri genel olarak adı geçen tekniğin
farklı uygulanış biçimlerini içeren bu kategorilerin her biri bir tekniğin
genel adıdır.17
1980 yılında ilk kez kadınlar da Schwingen güreşine alınmışlardır.18

İzlanda’da Kuşak Güreşi Geleneği (Glima)
İskandinav ülkelerinde güreş eski zamanlardan beri popüler bir spordur
ve efsanelerde, mitlerde, halk şarkılarında ve epiklerde sıkça görülür.8
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Bertil Wahlqvist, Vikinglerin Vahşi Oyunları kitabında, geniş efsanevi
ve tarihi verilerin ışığında Vikinglerin 800 yılından 1100 yılına kadarki
fiziksel aktiviteleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Lakodjola’da atletik
yarışmalarla birlikte düzenli olarak yapılan şenlikler vardı. Bu müsabakalar,
pek çok spor faaliyetinin yanı sıra glimayı da içermektedir (Resim 12.).8

Resim 12. İzlanda 9. Yüzyıl güreş.8

Glima geleneksel İzlanda güreş stilidir. 12. yüzyılda İzlanda
Parlamentosu tarafından bir güreş kanunu kabul edilmiştir. 1281 yılında
ise Glima, İzlanda’da kamu tartışmalarının bir konusu olmuştur. Eski bir
İzlanda destanı hiçbir vahşet yada öfke duygusu olmadan dürüstçe güreşen
erkekleri anlatmaktadır. Böyle bir Glima mücadelesindeki zafer, 13.
yüzyıldan kalma Kodeks Regüis’ın en popüler bölümü olan Havamal’da, şu
dizelerle anlatılmaktadır:8
Hayvanlar ölür, yakınların ölür;
Bir gün sen de öleceksin.
Fakat şanınız asla ölmez.8
En popüler İskandinav efsaneleri güreş müsabakaları ve farklı tanrılar
arasındaki savaşlar hakkındadır. İngiliz yazar Eric Robert Russefi Linklater
bu epik kavgaların bazılarının tarihsel gerçekler içerisinde köklendirilmiş
olduğuna inanmaktadır.8
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Glima İzlanda’nın ulusal sporudur ve İzlanda’ya ilk yerleşenlerden bu
yana yapıldığına inanılır. Bütün erkeklerin, çocukların, aydınların hatta
rahiplerin bile bu güreşi uyguladığı söylenmektedir. Glima ayakta ve kemerli
iki güreşçinin arasında yapılan bir güreştir(Resim 13.). Rafine ve asil bir spor
olduğu, incelik, çeviklik, kuvvet ve onur içerdiği söylenmektedir. Vücudu
güçlendirmek, dayanıklılığı ve çevikliği arttırmak için kullanılmıştır.19
Glima kutlamalarda eğlence için yaygın olarak yapılmıştır. İnsanlar
güreş yeteneklerini denemek için bu tür güreşlere katılmışlardır. 1900 yılı
civarında Glima’da değişiklikler olmuştur. Kırsal bölgelerde yapılan bir
mücadele sporu olmanın ötesine geçmiş ve güreş küpleri oluşturulmaya
başlanmıştır.19

Resim 13. Glima hareketlerinden bazı örnekler.8

Glima’da güreşçiler bellerine kalın, deri kemerler takmaktadırlar.
1905 yılından önce “Buxnatök”, bu tarihten sonra ise “Glimubelti” adında
bir giyim kullanılmış ve 1909 yılından itibaren kullanımı zorunlu hale
gelmiştir.19
1906 yılından itibaren “İslandsgliman” adı verilen ulusal kuşak güreşi
şampiyonası düzenli olarak yapılmaktadır(Resim 14.).19
İzlanda’da 1874, 1907 ve 1921 yıllarında Güreş Kralı Olimpiyatları adı
verilen bir tür Glima şampiyonası düzenlenmiştir. Bu şampiyonayı kazanan
güreşçiye “Glímukóngur” yani Güreş Kıralı ünvanı verilmiştir.19
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İzlanda da kadınlar 1988 yılına kadar Glima güreş turnuvalarına
katılamıyorlardı. İzlanda da “Freyjumenið” adı verilen ilk ulusal kadın
güreş şampiyonası 2000 yılında gerçekleştirilmiştir.19

Resim 14. 4 Şubat 1915 Tacoma Times, Johannes Josefsson şampiyonluk
kemerini kazanan Glima güreşçisi Johannes Joselfsson.20

Kafkasya’da Kuşak Güreşi (Ulusal Güreş)
Türklerin Kafkasya’daki varlığı çok eski devirlere dayanmaktadır.
Günümüzde Kafkasya’da Türk ve akraba topluluklarına ait bağısız ve ya
özerk birçok devlet bulunmaktadır. Tüm Kafkasya coğrafyasının içinde yer
alan bu topluluklar birbirlerine paralel bir kültürü paylaşmaktadırlar. Benzer
kültür unsurlarına sahip olan Kafkasya halklarının spor kültürlerinin de
birleriyle paralellik gösterdiği görülmektedir.7,21
Kafkasya’da Azeri, Kırım, Tatar, Çerkez, Çeçen, Dağıstan ve
Karaçaylarda birçok açıdan birbirlerine benzer tarzlarda yapılan, kuşak
güreşinin türevleri görülmektedir. Gürcülerin “Ulusal Güreş” dedikleri
bu güreşte, adı geçen halkların güreşlerinde olduğu gibi kuşak ve yakadan
tutularak güreşilir. Yine bu güreşlerde uygulanan müzik, ödül verme,
güreşçilerin başarılara göre unvan ve derecelendirmeleri vb. gelenekler
paralellik göstermektedir.5
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Bölge toplumlarında yapılan kuşak güreşlerinde giyilen giysiler, keten
ve pamuktan dokunmuştur. Bazı topluluklarda diz kapağının üstüne
kadar inen, bazılarında da diz kapağı ile göbek ortalarında kalan abalar
giyilmektedir. Gürcülerin bu güreşlerde giymiş oldukları üst giyim diğer
Kafkas topluluklarına oranla daha kısadır. Gürcülerin “Ulusal Güreş”
dedikleri bu kuşak güreşi birçok açıdan diğer Kafkas halklarındaki
kuşak güreşleriyle paralel olması, köken itibariyle aynı güreşin türevleri
olduğunu düşündürebilir. Azeri, Kırım, Tatar, Çerkez Çeçen, Dağıstan
ve Karaçayların güreşinde olduğu gibi Gürcülerde de güreş müziği, ödül
verme, güreşçilerin başarılarına göre unvan ve derecelendirmeleri vb.
paralellik göstermektedir.5
Karaçayların öncülüğünde hazırlanan kuşak güreşi yönetmeliği; Kafkas
halkları için geçerli olduğu gibi Türkmenistan, Özbekistan, Başkurdistan
ve Tataristan tarafından ortak olarak 1989 yılından itibaren uygulanmaya
başlanmıştır. Kırgızistan ve Kazakistan’da bu yönetmeliğin aynısını 1993
yılında resmileştirerek yürürlüğe koymuşlardır.5
Kafkas halklarında geleneksel tarzda ve resmi olmak üzere iki türlü
güreş yapılmaktadır. Geleneksel güreşler, daha ziyade özel toy ve yuğ
merasimlerinde yapılmaktadır. Resmi prosedürdekiler ise; genel toy ve tuğ
merasimleri ile festivallerde yapılmaktadır.5
Resmi güreşlerde kilolar 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve +90 olmak
üzere esas alınırken, geleneksel güreşte genellikle dikkate alınmaz. Resmi
güreşlerde ödül çoğunlukla para; geleneksel maçlarda ise eşya veya canlı
hayvandır. Bunların dışındaki kaideler ve geleneksel kültür unsurları
paralellik arz etmektedir.5
Kafkasya’da kuşak güreşleri çimenlerde, kum üzerine branda çekilerek,
ve spor salonlarında minderler üzerinde 15 x 15 metre uzunluğundaki
zeminlerde yapılmaktadır. Güreşlerde mutlaka müzik bulunmaktadır.
Bu müzikler diğer Asya halklarındakilere oranla ritimleri oldukça sert ve
hızlıdırlar. Bu müziklerde çoğunlukla klarnet ve mızıkalar kullanılırken,
Azeri, Karaçay, Tatar ve Kırımlılar davul ve zurna gibi çalgılar
kullanmaktadırlar.5
Kafkas halklarında güreşçiler altlarına şabar(şalvar) veya don denilen,
aşıklara kadar inen hafif bolca giysiler giyilmektedir. Bunun yerine son
35-40 yıldır alt eşofman da giyilebilmektedir. Ayaklarda spor ayakkabısı,
mest biçiminde yumuşak ayakkabılar, elde örülmüş aşıkların altında kalan
çorap yada patik giyilebilmektedir. Resmi karşılaşmalara ise yalınayak
çıkılmaktadır.5
T. İsmailova, 1996 yılında Yaşlık dergisinde yayınlanan “Genup’u Kafkas
Heklarının Küröşlörü” başlıklı makalesinde judonun Türk halklarının aba
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ve kuşak güreşlerinden yararlanılarak ortaya çıktığını iddia etmektedir.5

Kazakistan’da Kuşak Güreşi Geleneği (Baluvan Küreş,
Ulttık Küreş)
Kuşak güreşi
yapmaktadırlar.5

günümüzde

Kazakistan’da

iki

farklı

şekilde

Kazakistan’da yapılan birinci tür kuşak güreşi uzun palto yada kaftan
şeklindeki diz kapağı altına kadar inebilen üst giyimler yapılır(Resim 15).
Oyunlar kesinlikle kuşaktan tutularak yapılmalıdır. Rakibin kuşağından
iki elini birden bırakan güreşçi mağlup sayılır. Sadece bir elle kuşaktan
bırakılarak oyun yapmada yardımcı olunabilir.5

Resim 15. İ. G. Geori’nin “Rusya İmparatorluğunda Yaşayan Milletlerin Her
Yönlü Açıklaması” adlı 1774 tarihli kitabında Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Türkçe
konuşan halkların yaptığını anlattığı kuşak güreşinin bir çizimi.5

Bu birinci tür kuşak güreşi Orta Asya Türk Toplulukları arasında ortak
kurallarla yapılmaktadır.5
İkinci Dünya Savaşı’na kadar kuşak güreşlerinde güreşçilerin bellerine
bağladıkları kuşakların elde ettikleri başarı ve unvanlarına göre renkleri
değişmekteydi. Günümüzdeki Orta Asya Türk Topluluklarında en büyük
dereceye sahip usta güreşçi düzeyinde olan eski güreşçiler, müsabakaya
çıkarlarken giydikleri abalarla kendilerini belirtirler. Yani bu güreşçilerin
kemerlerinin yanı sıra abaları unvanlarına göredir.5
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İkinci tür kuşak güreşi yine aşıklara kadar inebilen alt giyimle
yapılmaktadır. Ancak bu türde, güreşlerde üst taraf çıplaktır ve sadece
bellerinde kuşak bulunmaktadır. Kazaklar ve Kırgızlarda çok yaygın olan
bu tür kuşak güreşi, Başkurtlar, Özbekler, Karaçaylar, Gagouzlar, Uygurlar,
Tatarlar, Hakaslar ve Tuvalarda da kısmen yapılabilmektedir.5
Bu güreşte göbek altından tutulmadığı için ayak oyunları sınırlıdır.
Güreşçiler, birbirlerini kuşakların araka taraflarından tutarlar. İki elini
birden kuşaktan ayıran güreşçi mağlup sayılır. Bu güreşte ayağa çizme, mes
ayakkabı ve ya spor ayakkabılar giyilebilmektedir. Bu güreş Kazakistan’da ve
Kırgızistan’da aynı kural ve kaideler çerçevesinde ve tamamıyla geleneksel
tarzda yapılmaktadır.5
Bu güreş, Orta Asya Türk Topluluklarının geneli için tasarlanan ve
1992 yılında yürürlüğe giren Körüş(güreş) yönetmeliğine uygun olarak
yapılmaktadır.5
Kazaklarda yapılan her iki tür güreşte de ırcı, carcı, müzik, gibi
gelenekler günümüzde varlığını sürdürmektedir.5

Kırgızistan’da Kuşak Güreşi Geleneği
Kırgızlar, Kazaklarda olduğu gibi iki farklı tür kuşak güreşi
yapmaktadırlar. Kırgızlarda özel ve genel toylar, aşlar, resmi ve dini
bayramlar güreşsiz geçmemektedir. Kırgızlarda güreşi bayanların da
yaptıkları kaydedilmiştir. 19. yüzyıla kadar “kız körüş” ve “kelin körüş”
adıyla, genç ve evli bayanların ayrı ayrı güreş yaptıkları görülür. Bazı büyük
aş ve toylarda kızların birincisi ile gelinlerin birincileri arasında müsabaka
düzenlendiği görülür.5
M.S. 995 yılında yazılmış olan Kırgızların Manas destanı güreşlerle
ilgili çok geniş bilgiler bulunmaktadır.5
1949 yılında ünlü Kırgız ressam Talay Kurmanov’un yaptığı “Manastın
Törölüşü”(Manasın Doğuşu) adlı tabloda birçok geleneksel sporun yanı
sıra Koşay Han ile Coly’un güreşlerini de göstermektedir. Söz konusu
güreş, kuşağın arkasından tutulan kuşak güreşi türüdür(Resim 16.). Ayrıca
aynı tablo içerisindeki at üzerinde yapılan güreşte, güreşçilerin bellerinde
kuşak ve üstlerinde aba bulunmaktadır. Doğdarışbak(Oğdarmak) denilen
at üzeri güreşlerinin de çok eski devirlere dayandığı bilinmektedir.5
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Resim 16. 1949 yılında Kırgız ressam Talay’ın Kurmanov’un
“Manastın Törölüşü” tablosu.5

1928 yılında spor kültürü bilimcisi olan Rus Rojdestvenskiy,
Kırgızistan’da yaptığı araştırmada Kırgızların güreş giysilerinden kirli ve
çirkin diye bahsederek yerlerine modern giysilerin getirilmesini önermiş
ve bu araştırmayı SSCB komünist partisine rapor olarak sunmuştur. O
zamandan sonra Kazakların ve Kırgızların kuşak güreşini üstü çıplak
biçimde, yaptıkları görülmektedir.5
Kırgızları üstü çıplak biçimde yapılan kuşak güreşine büyük önem
vermektedirler. Kuşak güreşleri, pazar yerinde, panayır ve pikniklerde, özel
ve genel toylarda, yaylalarda ve yuğ merasimlerinde yapılmaktadır. Ayrıca
her sene bir Kırgızistan şampiyonası düzenlenmektedir. Güreşçiler altlarına
“şabar” denilen bir giyim veya alt eşofman giymektedirler.5
Kuşak güreşi türleri dâhil Kırgızların yapmış oldukları bütün güreş
türlerinde müzik, “ırcı”, “carcı”, “takdim”, güreş ve güreşçilere verilen
unvanlar ile geleneksel değerleri bu güreşlerde görebilmek mümkündür.
Manas’da geçen ırcı, carcı ve el yahşısı gelenekleri günümüzde de varlığını
sürdürmektedir.5
Bugün Kırgızistan geleneksel tarzda yapılan kuşak güreşlerinde görülen
ırcı geleneği; resmi olarak yapılan güreşlerde kısmen uygulanırken carcıların
yerine resmi güreşlerde “carcı hakem” bakmaktadır. Carcı hakemin görevi;
yarışların hazırlanması, yürütülmesi ve neticelerini, müsabaka programını,
unvan ve güreşçilik sıfatlarını vb. seyircilere bildirmektir.5
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Kırgızlar, Kazaklardan bile fazla güreşçilere ve ırcılara değer
vermektedirler. Örneğin; Kırgızların efsanevi güreşçileri Kojomkul
Kabauğlu (1888-1895) hakkında yazılmış çok sayıda kitap şiir ve değişler
bulunmaktadır.5
A. İ. Levşin Kırgızo-Kazahsky stan – Kırgız-Kaysatskye npaznestva
ı Razuleçenya adlı eserinde Kırgız kuşak güreşleri hakkında şunları
söylemektedir. “Kırgızların güreşleri sağlam bir prosedüre bağlıdır.
Üzerlerine palto biçiminde giysiler giyerler. Bu giyim üzerinden bele bağlı
olan kuşaktan tutarak güreşirler ve birbirlerini yere indirmeye çalışırlar. Bu
güreşi kızlar ve evli bayanlar da ayrı ayrı yapmaktadırlar. Her güreşçinin
elde ettikleri başarılara göre unvan ve dereceleri vardır. Belindeki kuşaktan,
güreşçi kendi unvanını açıkça belirtir. Eşleşmeler kuşak renklerine ve
unvanlara göre yapılmaktadır”.5
Günümüzde Kırgızistan’da yapılan güreşlerde büyükler için dört
kategori, gençler için ise üç kategori bulunmaktadır.5

Kırım’da Kuşak Güreşi Geleneği (Kuşaklı Küraş)
Tatar Türklerinin yaptığı güreşlerle ilgili ilk kayıtlar çok eski dönemlere
dayanmaktadır. 1872 yılında İ.İ. İbraginov Etnografiçeskiye Poyasneniya
Proishojdniya Kazanskin-Tatar adlı eserinde Kazan Tatarlarının geleneksel
sporlarını anlatırken, kuşak güreşi hakkında bilgiler aktarmaktadır. Buna
göre Kırım ve Kazan Tatarları 9. yüzyılda “Kuşaklı güreş” yapmaktadırlar.
Yazar, Tatarların bu güreşi yaparken, üstte koyun derisinden ve cepken
şeklinde “Ton”(elbise) giydiklerini; bunun bel kısmından yünden ve ya keçi
kılından sağlamca dokunmuş kemer bağlandığını; altta ise diz kapağının
üstünde kalan bir Ton’un olduğunu; ayakta sağlam deriden yapılmış
çarık tabanlı çizmenin olduğunu; eski Tatar güreşlerinde müzik, carcılık
ve methiyeciler’in bulunduğunu; güreşçilere iyi birer savaşçı gözüyle
bakıldığını ve kahraman gibi halk arasında sevildiklerini; kuşaklarının
türüne, rengine ve desenine göre güreşçilerin unvan ve derecelerinin belli
olduklarını, anlatmaktadır.5
İbragimov daha sonra üste giyilen derilerin yerini kaftan türü giysilerin
aldığını ve güreşin de günlük yaşamın bir parçası olduğu için artık bu
giysilerle yapıldığını belirtmektedir(Resim 17.).5
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Resim 16. Kırım’da 19. yüzyıl sonlarında Kırım’da kuşak güreşi yapan çocuklar.22

Kuşak güreşi Kırım Türklerinin günümüzde de yapmakta oldukları,
geleneksel ata sporlarından biridir. Kırım Türklerinde en yaygın iki spor
binicilik ve kuşak güreşidir. Bu nedenle Kırım Türklerinin hayatında birçok
sosyal etkinlikte yer alır:23-26
İlkbaharda harman bayramı olarak düzenlenen Tepreş şenliklerinde
en önemli aktivitedir. Tepreş’in son aktivitesi olan kuşak güreşlerinde
Tepreş’in büyüklüğüne göre farklı bölgelerden gelen güreşçiler arasında
büyük, çekişmeli güreşler olur(Resim 18.).24,26-27
Ağustos ayında düzenlenen, harman sonu bayramı olan Derviza
bayramlarında yine en önemli aktivitedir(Resim 19.). Benzer şekilde
İlkbaharda 6 Mayısta düzenlenen Hıdırellez kutlamalarında da kuşak
güreşleri yapılır.24,26,28-29

Resim 18. Kırım’da 13 Mayıs 1943 tarihinde Akşeyik Rayonu “Amanşah”
köyünde, tepreşte yapılmış olan kuşak güreşi müsabakasından bir fotoğraf.26
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Resim 19. Kırım’ın Aluşta şehrinde, 1926 yılı dervizasında yapılan kuşak
güreşinde rakibini bekleyen güreşçi.22

Düğünlerde düğünün son günü olan dördüncü günü (eski dönemlerde
5 gün ya da 7 günü) gelin, damadın evine geldikten sonra (toy tüşkenden
sonra) erkek tarafında güreşe çıkılır ve güreşler akşama kadar devam
eder.26-27,30
Bazen, düğünün üçüncü günü (Üyken toy-büyük düğün günü) kız
tarafında da güreş müsabakası yapılır. Öğlene doğru güreş müsabakaları
başlar ve akşama kadar devam eder.24,30-31
Sünnet düğünlerinde düğünün son günü çocuğun “sünnete oturma”
muamelesi bittikten sonra “göz aydın güreşi” yapılır. Aynı zamanda sosyal
amaçlı faaliyetlerde de gelir temin etmek için güreşler düzenlenir.24,26
Çocukların başlıca eğlencelerinden biri yine güreştir. Eskiden tatar
çocukları oyun saatlerini güreşmekle geçirirler, gençler de boş vakitlerinde,
harmanlık ve samanlıklarda güreşirlerdi. Böylece güreşmeye alışır, usul ve
kaide öğrenirlerdi.24,26,32
Kuşak güreşinde güreşilecek yer cim veya biraz yumuşak toprak
olmalıdır. Köylerde harman yeri, çimenlik alan olan meranın bir kısmı veya
köy meydanı güreş alanı olarak kullanılır. Azbar adındaki güreş alanının
genişliği her çift güreşçi için en az 10m çapında yuvarlak alan olmalıdır.
Kalabalık güreşlerde ise alan aynı anda 4-5 çift güreşçinin güreşeceği
büyüklükte olmalıdır.1,14,21,33
Güreş kuşağı 2 metre uzunluğunda, beyaz ve yünden dokumadır.
Güreşçiler birbirlerinin kuşaklarından tutarak güreşirler.25,27,34
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Kuşak güreşinde kuşaktan el bırakmak kesinlikle yasaktır. Bütün
teknikler kuşak tutularak uygulanır. Yalnızca Koyan Koltuk tekniğinde
kuşağın bırakılmasına izin verilir.23,27,34
Düğün güreşlerinde düğün sahibi “bayrak çıkartır” yani üzerinde
“bayrak” bulunan “cülde” direğini güreş alanına dikerek düğün güreşi
düzenlediğini ve ödül koyduğunu ilan etmiş olur.25,32
Cülde direği, güreş alanının kenarına dikilen ve üzerinde ödüllerin
bağlanacağı çıkıntılar olan büyük bir sırıktır. Üzerine güreşçilere verilecek
tokuzlar adı verilen ve çorap, içton(iç don), kolek(gömlek), koleksa(gömlek),
peşkir, pantol, para kesesi ve çevre’den oluşan geleneksel hediyeler bağlanır.
Düğün güreşlerinde gelinin çeyizinden verdiği “ak şeyler” (“kolek”, “çevre”,
“işlemeli mendil”, “çember”) de cüldeye dahil edilir.1,23-24,30,34
Dua(Resim 20.) ve kalakay tıkırtma(Resim 21.) ile başlayan Tepreş
ve Dervizalarda kaytarma, atıcılık yarışları, at koşusu(Resim 22.) gibi
aktivitelerden sonra kuşak güreşi yapılmaktadır.25-26,28-29
Geleneksel kuşak güreşinde güreşçiler geldikleri köylere göre iki
guruba ayrılırlar. Kalabalık güreşlerde güreşçiler; Kıble(güney) tarafı
köyleri, sırt(kuzey) tarafı köyleri diye ayrılırlar. Bazen bir köy, diğer köylere
karşı güreşeceğini bildirebilir.26,32
Geleneksel güreşlerde eşlendirme, modern güreşlerdeki gibi
hakemlerin bir çizelgeye gruplandırması şeklinde yapılmaz. Geleneksel
yöntemde bir köyden bir güreşçi ortaya çıkar ve diğer köyden de karşısına
başka bir güreşçi çıkar. Güreşçi, rakibini yenerse karşısına karşı köyden
ikinci bir güreşçi çıkar. Güreşçiler bu şekilde yenilinceye kadar devam eder.
Yenilmeden kalan güreşçi başpehlivan olur.24,32

Resim 20. 2006, İstanbul, Çatalca Tepreşinde tepreş duasının okunması.29
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Resim 21. 2006, Eskişehir, Karakaya tepreş alanında kalakay tıkırtma.29

Resim 22. Kırım, 13 Mayıs 1943, Akşeyik Rayonu “Amanşah” köyünde yapılan
tepreşteki at yarışı.26

Kuşak güreşinde eski yıllarda usta güreşçilerin hemen hepsi en usta
oldukları bir teknik ile tanınırlardı.35
Kuşak güreşinde güreş alanının çevresine seyirciler daire şeklinde
otururlar. Davul zurna eşliğinde yapılan güreşleri bayanlar da seyredebilir.
Seyirciler destekledikleri güreşçi rakibini yendiğinde tezahürat
yapabilirler.1,24-25,36
Güreş alanında mutlaka davul zurna bulundurulur. Güreşin başından
sonuna kadar güreş havası çalınır(Resim 23.).23-24,26,34
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Kuşak güreşinde güreşi meydan hakemleri yönetir. Bu hakemler
güreşlerin usul ve kaidelerini bilen, tecrübeli pehlivanlardan seçilen 1
başhakem ve 2 yardımcı hakemden oluşur. Güreş meydanına hakemlerden
başka kimse giremez(Resim 24.). Güreşe başlamadan önce başhakem güreşin
usul ve kaidelerini güreşçilere hatırlatır. Meydan hakemleri güreşçilerin
kuşaklarını kontrol eder. Güreşçilerin birbirlerine başarı dilemesinden
sonra meydan hakemi “Kuşak tutuşun” der. Güreşçilerin sağ elleri içten
sol eli dıştan gelecek şekilde birbirlerinin kuşaklarından kavrarlar. Hakemi
güreşçilerin tutuşu doğru kontrol ettikten sonra güreşçilerin omuzlarına
hafifçe vurarak ve “Kureş!” diyerek güreşi başlatır. Hakemler kaidelere
uygun davranmayan güreşçilere ihtar verir ve yenilen güreşçinin şalka
düşüp düşmediğine karar verirler. Meydan hakemleri kararsız kaldıkları
pozisyonlarda kart(baş) hakeme danışır. Meydan hakemleri pozisyonlara
elleri ve vücutlarıyla müdahale ederler.1,3-4

Resim 23. 2006, İstanbul, Çatalca Tepreşinde müzisyenler.29

Resim 24. 27 Mayıs 2012, 26’ıncı Eskişehir Karakaya Tepreşi, başhakem Fahrettin
Şolpan (Sağda) ve güreşçilerin kuşaklarını bağlayan yardımcı hakemler (Solda).37
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Güreş alanının dışında masa hakemleri oturur. Masa hakemleri
1 başkan ve 2 hakem olmak üzere toplam 3 (daha eski dönemlerde 5)
hakemden oluşur(Resim 25.). Geleneksel kuşak güreşinde bir güreşçinin
daha hiçbir güreş başlamadan rakibini seçmesi mümkündür. Güreşçi rakip
güreşçiyi güreşçilerin dizildikleri sıradan çekebilir ve çekilen güreşçi buna
itiraz edemez. Ayrıca hakemler hangi güreşçilerin birbirleriyle eşleşeceğini
belirleyebilirler. Masa hakemleri geleneksel olarak yaşlı ve tecrübeli
güreşçilerden seçilir. Masa hakemlerinin başkanı en güçlü güreşçileri
finalde karşılaşacakları şekilde farklı gruplara yerleştirebilir.3,34,36

Resim 25. 19 Haziran 2011, 25’inci Eskişehir Karakaya Tepreşi, hakem masası.38

Kırım’da masa hakemlerinden oluşan hakem heyeti güreş alanında
cülde direğinin dibinde oturur. Hakemlerin eski geleneksel kıyafetlerinde
ellerinde bir de sopa bulunur. Haksız itiraz eden bir güreşçiye gerektiğinde
müdahale ederler.25,32
Geleneksel kuşak güreşi 3 boyda yapılır. Kuşak güreşindeki
bu geleneksel boy Balalar(şipşeler, küçükler), Caşlar(gençler) ve
Kırcımanlar(Büyükler)’dır.1,3,26
İlk olarak Balalar boyunda güreşler yapılır. Balalar boyu çocukların
güreştiği boydur(Resim 26.). Ballar boyu için güreş süresi 15 dakikadır.
Belirlenen süre içerisinde şalka düşme veya sayı ile yeniş olmadığı takdirde
güreş 10 dakika uzatılır. Bu süre içinde aktif olan güreşi kazanır. Ballar
boyunda birinciliği kazanana ödül olarak tokuzlardan payına düşen ve
ortaya konulduysa şişek (bir yaşındaki kuzu) ve para ödülü verilir.1,3-4
İkici sırada Caşlar boyunda güreşler yapılır. 18 yaş üstündeki gençlerin
güreştiği boydur. Geleneksel olarak boyu, kilosu ve tecrübesi uygunsa 1617 yaşındaki güreşçilerde güreşebilir(Resim 27.). Caşlar boyunda güreşme
süresi 20 dakikadır. Bu sürede yeniş olmazsa güreş 10 dakika uzatılır. Caşlar
boyunda birinciliği kazanan güreşçiye ödül olarak tokuzlardan payına
düşen ile ortaya konulduysa toklu (henüz doğum yapmamış koyun) veya
koç ve para ödülü verilir. Caşlar boyunda birinciliği kazanan güreşçi isterse
bir üst boyda güreşebilir. Bu boyda da güreşip başpehlivanlığı kazanırsa
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hem başpehlivanlık ödüllerini, hem de bir önceki boyda kazandığı ödülleri
alır.1,3-4,39
Üçüncü olarak Kırcımanlar boyunda güreşler yapılır. 20 yaş üstündeki
ve tecrübeli güreşçilerin güreştiği ve kazananın başpehlivan olduğu boydur.
Bu boyda güreş süresi 25 dakikadır. Bu sürede yeniş olmazsa güreş 10
dakika uzatılır. Bu sürede aktif olan güreşi galip bitirir. Birinciliği kazanan
güreşçiye ödül olarak tokuzlardan payına düşen ile ortaya konulduysa para
ödülü ve kuzu, koyun, koç, dana veya boğa verilir.1,3-4

Resim 26. 19 Haziran 2011, 25’inci Eskişehir Karakaya Tepreşi,
Balalar boyunda yapılan güreşler.38

Resim 27. 19 Haziran 2011, 25’inci Eskişehir Karakaya Tepreşi,
Caşlar boyunda güreş.38

Kuşak güreşinde pehlivanlar soyunmazlar; sadece ceketlerini ve
ayakkabılarını çıkartırlar. Güreşçilerin kıyafetleri, “kolek” ve “İştan”dan
ibarettir. Yalınayak kalan güreşçiler pantolonlarının paçalarını dürerler.1,24,27
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Kuşağın bağlanışı şu şekildedir: Kuşak ikiye katlanarak bele sarılır.
İlmik yerinden bir el geçirilir, diğer el ile kuşağın diğer iki ucu tutulur.
Kuşağın içteki ucu ilmikten geçirilir ve üstten iki düğüm atılır.4
Kuşağı bağlayan güreşçi kollarını kuşağa sokarak kontrol eder.
Kuşak beli fazla sıkmamalı, biraz boşluk kalmalıdır. Kuşak çok sıkı olursa
güreşirken güreşçinin canını acıtır, gevşek olursa da belden kayacağı için
rakip güreşçinin teknik uygulaması çok zorlaşır.4,24,34
Güreşçiler acemiyse meydan hakemlerinden biri güreşçilerin
kuşaklarını bağlar(Resim 28.).1,4,34

Resim 28. 27 Mayıs 2012, 26’ıncı Eskişehir Karakaya Tepreşi, meydan hakemi
güreşçinin kuşağını bağlıyor.37

Güreş başladıktan sonra “koşbel almak” yani iki eli kavuşturarak
rakibini sarmak yasaktır. Ayaktan tutmak, kafa atmak, diz atmak yada rakibi
tahrik edici davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Güreşçiler alkollü
veya uyuşturuculu şekilde güreşemezler. Bu gibi durumlarda diskalifiye
edilirler. Güreşçilerin anlaşmalı olarak güreştikleri hakemler tarafından
sezilirse güreş ahlakına uymadığı için diskalifiye edilirler.1,40
Kuşak güreşinde ihtar gerektiren birçok yasak hareket vardır. Güreşçi
rakip güreşçinin göğsüne kafasını dayayamaz, dayamaya devam ederse yenik
sayılır. Güreşçiler kavga şeklinde güreşemezler. Sürekli öne doğru eğilerek
güreşi önleyemezler. Güreşçiler hakeme kesinlikle itiraz edemezler. Kuşak
hakem tarafından bağlandıktan sonra güreşçiler kuşaklarını gevşetemezler.
Tutuştan sonra güreşçiler 60 saniyeden fazla pasif kalamazlar. Güreşçi
rakip güreşçinin kuşağını bükemez. Güreşçi rakip güreşçiyi bilerek azbar
dışına ittiremez.1,34,40
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Güreşçinin bir an için elini bırakıp, koyan koltuk tekniği uygulamaya
hakkı vardır. Kuşak güreşinde sadece koyan koltuk tekniğinde güreşçinin
kuşaktan el bırakmasına izin verilir. Yıkılan güreşçinin Şalka düşmesi yani
belinin, kalçalarının yere değmesi veya iki omuzunun da yere değecek
şekilde sırtının yere gelmesi şarttır.1,4,23,34,40
Güreşçi sakatlanırsa 3 dakika için oyun durdurulur, süre aşılırsa
güreşçi yenik sayılır. Baş güreşleri hariç diğer boylardaki güreşçiler
birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, hakem kararı ile ihtaren yeniş olur.
Yenen güreşçinin sağ eli meydan hakemi tarafından yukarı kaldırılarak
galip ilan edilir(Resim 29.).1,40

Resim 29. 27 Mayıs 2012, 26’ıncı Eskişehir Karakaya Tepreşi, meydan hakemi
kazanan güreşçiyi galip ilan ediyor.37

Kuşak güreşinde rakiplerini yenen güreşçilere başarılarına göre
mendil, çevre ve gömlek verilir. Üç güreşçi yenen güreşçinin koluna
çevre bağlanır. 5 güreşçiyi yenen güreşçiye gömlek verilir. 10 kişiyi yenen
güreşçinin kollarına 4 çevre bağlanır. 10 güreşçiyi yenen güreşçi örneğin 7
güreşçiyi daha yenip baş güreşine rakip olarak kaldığında kollarına 7 çevre
daha bağlanır.24,32,41
Başpehlivan güreşi kazandıktan hemen sonra kazandığı koç, koyun
yada kuzuyu tek başına kaldırarak omuzlarına alır(Resim 30.). Bu hareketle
galibiyetini tescillemiş olur.4,38
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Resim 30. Ağustos 2009, Kırım, Evpatoriya(Kezlev) turnuva şampiyonu İlimdar
Saidov koçu omuzluyor.22

“Bayrak” adıyla da anılan cülde direği şenlik alanındaki en önemli kişi
tarafından başpehlivana verilir. Sonrasında güreşçi tebrikleri kabul eder
ve istek olursa galibiyetin sembolü olan bayrak ile resim çektirir(Resim
31.).25,42
Kazanan güreşçi güreş alanından ayrılırken üzerinde “bayrak” bulunan
cülde direğini omuzuna alır. Bir güreşçinin köyüne omuzunda “bayrak” ile
girmesi hem o güreşçi hem de tüm köy için büyük bir gurur kaynağıdır.25,32
Kuşak güreşindeki bazı geleneksel teknikler şunlardır: Ayağa Kakma,
Ayak Salmak, Ayuv Irgak(Ayı Sarması), Canbaş(Yanbaş, Mılkıma),
Capalakka almak(Capalak, Pervane), Dış Irgak(Dış Çelme, Çenge, Dış
Çangal, Kaptırma), Eki Yaklamak(Ekı Yakalamak, İkiyi Yakalamak),
Irgaşık, İç Irgak(İç çelme, Çenge, Çangal, İç Çangal, Maraş Çangalı), Koyan
Koltuk(Tavşan Koltuğu), Öküz Ayatması, Şaltayak(Tırpan), Şaltayak’ta Tek
Ayağı süpürme, Tizge Alma(Dize alma, Diz Atma), Tizge Kakma(Dize
Kakma).1,4,23,32,34-35
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Resim 31. Kırım 1926 Aluşta Şehri, dervizanın kazananları bayrak ile poz veriyor.22

Kore’de Kuşak Güreşi Geleneği (Ssireum)
Kore’nin geleneksel güreşi “ssireum” çok eski devirlere kadar
uzanmaktadır. Bu çalışmada Türkler ve Korelilerin kültürel ilişkisinin
tarihin çok eski dönemlerinde başladığına dair kanıtlara ulaşılmış ve
ssireum’ın Türk kuşak güreşi ile bağlantılı olabileceğini düşündüren bilgiler
bulunmuştur.43
Tarihsel kayıtlar Türklerin Kore’deki ve yakınlarındaki varlıklarının
eski çağlara kadar uzandığını göstermektedir. Bu coğrafi bağlantı kültürel
geçişlilik ihtimalini akla getirmektedir.43
Tatarlar Türklerinin atalarını, çok eski çağlarda Irtiş ırmağı
boylarından başlayarak bir yandan Kore’de öbür yandan Çin içlerine kadar
uzanan alanlarda oturan Tung-hu’larla, Hi-yung-nu ve Yue-tchi’lerde
aramak gerektiğini Şemseddin Günaltay Mufassal, Türk Tarihi kitabında
söylemektedir.43
M. Satı, Etnoğrafya kitabında verdiği bilgilere göre: İki Tatar ülkesi;
doğuda Kore’den Amur Irmağına ve Japon Denizi kıyılarına, güneyde
Kansu’ya ve daha ilerilerine uzanıyordu. M. Ö. 12. Yüzyılda ilk defa Kore’ye
gitmiş olan Çinliler, Kore yarım adasının güney bölümünde Japonlara ve
kuzey bölümünde Tatarlara benzer budunlarla karşılaşmışlardır.43
Altıncı yüzyılda Ural yakalarında hüküm süren Altay Türkleri(Tükyolar)
batıya doğru akın etmeğe başlamışlardır. VI. Yüzyılın başında Japon
Denizinden ve Tataristan boğazından, Kore, Mançurya, Çin seddi sınırını
ve Tibet’in kuzeyinden her iki Türkistan’a ve oradan Yayık, Volga, Don ve
Kırım yarımadasına kadar olan yerleri zapt etmişlerdir. Bu işgaller bölge
halkların kültürleriyle Türk kültürünün etkileşime girmesine neden olmuş
olmalıdır.44
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Kuşak güreşi bugün Kore’de “şirim”/”ssireum”/“ssirım” ismiyle
yapılmaktadır. Kore’nin tarihinde Kogurya Dönemi’nde(M.S. 37-668)
Koreliler Mançurya’ya kadar ilerlemişlerdir. Kogurya Dönemi’nde
ülkenin gelişmesi için beden eğitimi çalışmaları önemsenmiş ve beden
eğitiminin temeli olarak da ssireum uygulanmıştır. Jilin Bölgesi’nde
Goguryeo Hanedanlığından M.S. 197-226 yılları arasında yaşamış bir
kralın mezarında ssireuma ait duvar resimleri bulunmuştur. Söz konusu
Gakjeochog Tomb duvar resmi, yapıldığı tarihte Ssireumın var olduğunu
ve kraliyet seviyesinde popüler bir spor olduğunu göstermektedir.1,45
Handong üniversitesinden Han Woo Choı “İlk Kore Devletinin
Kurucuları Türkler Mi?” adlı makalesinde linguistik kanıtlara dayanarak ilk
Kore devleti olan Kogurya Devleti’nin kurucularının Türkler olabileceğini
ileri sürmektedir. Bu iddia kanıtlandığı takdirde ssireumın Türk kuşak
güreşinden türemiş olma ihtimalini güçlendirecektir.46
Ssireum güreşinin Kore’deki popülaritesi uzun yıllar boyunca devam
etmiştir. Joseon Hanedanlığı döneminde tüm köyler yazın ve sonbahar
dönemi yapılan geleneksel ssireum turnuvalarında yarışırlardır. Bu
turnuvalarındaki geleneksel ödül, tıpkı Türk kuşak güreşinde olduğu gibi
bir öküzdür.45,47
Ssireum geleneksel bir halk güreşidir. Bir Satba’ya yani bele ve
kalçalara bağlanan bir bez kuşağa tutunan iki güreşçinin, güçlerini ve çeşitli
teknikleri kullanarak birbirlerini yere düşürmeye çalıştıkları bir güreş
biçimidir(Resim 32.).47

Resim 32. Tarihsel ssireum güreşinin bir tasviri.45
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Günümüzde Kore’de ssireum, daha zahmetli yabancı kaynaklı dövüş
sporlarının televizyonda tercih edilmesiyle popülaritesi gerilemiş olsa
da, profesyonel takımların düzenli turnuvalarda eşleştiği bir spor halini
almıştır.48
Ssireum 1500 yıl boyunca nispeten değişmeden kalmıştır. Güreşçiler
birbirlerini kuşaktan tutarak rakibin diz üzerindeki herhangi bir bölümünü
yere değdirmeye çalışırlar. Güreşçilerin altında pantolon benzeri bir alt
giyim bulunur. Güreşçilerin bellerine bağladıkları geleneksel kuşak olan
“Satba” 20. yüzyılın ortalarında modernize edilmiştir.47
Ssireumda rakibe vurmak, tokat atmak, eklem kilitleri veya teslim
olmak yoktur. Güreş alanı 8 metre çapında, 30-35 santim yüksekliğin daire
biçimindeki bir kum havuzudur. İki güreşçi güreş alanında karşılıklı diz
çöker ve birbirlerini “satba”larından tutarlar. Ardından güreşçiler ayağa
kalkarlar ve hakemin işaretiyle güreş başlar. Bir güreşçinin rakibini bir kez
yere düşürmesi kazanmak için yeterli değildir. Bu durumda maç yeniden
başlar. Elemeler ve yarıfinal maçları iki dakikalık tek bir raunttan oluşur.
Şampiyonluk maçları ise iki dakikalık üç turdur. Her tur arasında bir
dakikalık mola verilir. Bir raunt, süre bitene kadar, bir güreşçi diğerini yere
düşürene kadar yada ring dışına atana kadar sürer.47
Final maçı bir başhakem ve iki yardımcı hakemden oluşan üç hakem
tarafından denetlenmektedir. Ssireum’da bütün hakem kararları nihaidir.
Hakeme itiraz edilemez.47
Ssireum’da güreşçiler dört ağırlık sınıfına ayrılırlar. Bunlar: 80 kilo ve altı
güreşçilerin yarıştığı “Taebaek”, 80 kilo üstünden 90 kiloya kadar güreşçilerin
yarıştığı “Geumgang”, 90 kilo üstünden 105 kiloya kadar olan güreşçilerin
yarıştığı “Balla” ve 105 kilo üstü güreşçilerin yarıştığı “Baekdu” dur.47

Kuzey Asya Kültüründe Kuşak Güreşi Geleneği (Kuşaklı
Küraş)
Bu coğrafyada Çuvaş, Başkurt, Yakut, Kumuk, Gagouz, Balkar, Nogay,
Sor (Tevettül) Hakas, Altay ve Bugat Türk boyları bulunmaktadır. Bu
çalışmada bu toplulukları tek tek ele almaktan ziyade yaptıkları güreşlerin
tasvir ve şekline göre bir kaçı bir arada zikredilecektir.5
Bu coğrafyada kuşak güreşi yapan Türk toplulukları: Başkurt, Gagauz,
Altay, Balkar ve Kumuk boylarıdır.5
Başkurtlar güreşe tarih boyunca olduğu gibi bugün de büyük değer
vermekte ve güreşe bir kahraman sporu, güreşçiye ise bir kahraman edasıyla
bakılmaktadırlar. Diğer Türk topluluklarında görülen bütün millî unsurlar
Başkurt güreşlerinde de bulunmaktadır.5
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Başkurtlar yaptıkları diğer güreş türlerinin yanı sıra kendilerine özgü
bir kuşak güreşi türüne sahiptirler. Bu güreşte, belde bir buçuk metre
uzunluğunda kuşak vardır. Ancak kuşağı bele ya da öne bağlamak yerine
kuşağın uçlarını bileklerine dolarlar. Ardından birbirlerini 20 dakika
süreyle devirmeye çalışırlar. Yeniş olmazsa, kuşaklar bileklerden çıkarılarak
bellerine bağlanır ve güreş bu şekilde devam eder. Bu güreşte üst taraf
çıplak, alt tarafta isa, şaar veya tuman denilen ve ayak aşıklarına kadar
inen bir giysi bulunur. Kuşakları bellerine bağladıktan sonra tıpkı Kazak
ve Kırgızlarda üstü çıplak olarak yapılan kuşak güreşinde olduğu şekilde
güreşilir.5
Kazak ve Kırgız Türklerinin de yaptığı bu kuşak güreşi türünde
güreşçiler, güreşe başlarken birbirlerini kuşaklarının araka taraflarından
tutarlar. İki elini de kuşaktan bırakan güreşçi mağlup sayılır. Bu güreşin
diğer kuralları, diğer kuşak güreşleriyle paralellik göstermektedir. 5
Bu güreşi Kamular, Gagauz, Balkar, Nogay, Hakas ve Altay Türkleri de
yapmaktadırlar.5
Tuvalar ve Burgatlar bazı Türk toplulukları farklı bir tür geleneksel
güreş yapmaktadırlar. Adında “Ulttık horeş” denilen bu güreşi Moğollar ile
Yakut(Saka), Şor(Tevellüt) ve Hakas gibi Türk boyları da yapmaktadırlar.5
1752 tarihinden itibaren Orta Asya’da Tuvalar tarafından her sene Türk
halkları ve Moğollarında katılımıyla bir şampiyona düzenlenmektedir.5
Bu güreşte deriden yapılan güreş giyimi, arkadan kürek kemikleri ile
önden sadece göğsü kapsar ve önü açıktır. Güreşçinin iki göğsü altından
sağlam bir sicim bağlanmaktadırlar. Güreşçiler bu bağlardan klasik kuşak
güreşi tutuşuyla tutarlar. Kenarları sağlamca işlenen bu giyim el bileklerine
kadar iner ve asla göğüsten aşağı inmez. Alt kısımda kilot biçiminde,
yüzücü mayosuna benzeyen giyim bulunur. Güreşçinin ayaklarında
deriden yapılmış, ucu yukarı bükülü yumuşak çizmeler vardır.7
Tuva ve Burgat Türkleri ve Moğolların yaptıkları Ulttık horeş
güreşlerinde, müzik, peşrev, unvan ve dereceler ile millî kültür özellikleri
bakımından tamamen iç içedir.5
1985 yılında Tuvalar bu güreşte bazı yenilikleri resmi prosedür haline
getirmişlerdir. Tuvaların yapmış oldukları düzenlemeleri diğer Türkçe
konuşan halklar da kabullenmişledir.5

Orta Asya’nın Güneyindeki Türklerde Kuşak Güreşi
Geleneği
Bu coğrafyada Tacikistan ve Afganistan bulunmaktadır. Tacikler
bilindiği gibi Fars asıllıdırlar. Buna karşın Afganistan’daki Türk varlığı
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M.Ö. 150 yılında, Yut-ci Türklerinin Baktryan, Kâbil ve Pencap
eyaletlerini fethetmesine kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca pek çok Türk
topluluğunun yerleştiği bu coğrafyada, günümüzde özellikle Tacikistan’da
bölgelerinde Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar ve Uygur
Türkleri bulunmaktadır.5,49
Afganistan ve Tacikistan’da bulunan Türkler kendi mili kültür
unsurlarını yaşatmaktadırlar. Bu bölgedeki Türkler kuzeydeki soydaşlarıyla
aynı şekilde spor yapmaktadırlar. Türkler asırlardır yapmış oldukları
geleneksel güreşlerini Taciklere de öğretmişlerdir. Buna karşın 1980 yılında
Tacikistan’ın kuzey bölgesinde bulunan Özbek, Kırgız ve Kazak Türkleri
ile Taciklerin bir arada yaptıkları kuşak güreşini belgeleyen bir fotoğrafta,
güreş yapan Taciklerin giyim kuşam ve güreş tutuşlarıyla diğer Türk
boylarından farklı oldukları görülmektedir(Resim 33.).5
Afganistan’da bulunan Türklerde, baslarında fes (kalpak/kopu/
tebetey), sırtlarında aba, bellerinde kuşak, alt taraflarında don (tuman) ile
kuşak güreşi yapmaktadırlar.5
Gerek Tacikistan’da gerekse Afganistan’ın kuzey bölgelerinde bulunan
Türklerin yaptıkları güreş uzun abayla yapılan geleneksel tarzda kuşak
güreşidir.5

Resim 33. Tacikistan’da yapılan kuşak güreşinden bir sahne.5

Özbekistan’da Kuşak Güreşi Geleneği (Kuraş, Kuşaklı
Küraş, Millî Küraş, Özbek Küraş)
Özbekistan’da “Kuraş”, “Kuşaklı Küraş”, “Millî Küraş” ve “Özbek
Küraş” adları verilen kuşak güreşi, Özbeklerin geleneksel güreşidir. Ahmet
Tütün, Türk Dünyasında Ortak Sporlar kitabında, kuşak güreşinin 3.500
yıl öncesine dayanan bir geçmişi olduğunu söylemektedir. “Kuraş” kelimesi
Özbek Türkçesinde güreş anlamına gelmektedir. Bin yıl önce ortaya çıkan
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“Alpomış” destanımda kuraş en sevilen ve yaygın olan bir spor olarak
anlatılmaktadır.5,50
Özbekler kuşak güreşine verdikleri “Özbek Küraş” ve “Millî Küraş”
isimlerini aynı zamanda aba güreşi için de kullanmaktadırlar. Ayrıca
Özbeklerin millî folkloru olan “Karas” kuşak güreşini müzik ve alkış
eşliğinde figüre etmektedir.5
İbni Sina, “Kuraş”ın vücudu ve ruhu desteklemenin en iyi
yöntemlerinden biri olduğunu yazmıştır.4
Milattan sonra 9. yüzyılda kuraşın gelişme dönemi başlamıştır. O
dönemlerde Özbekistan’a yerleşen Türkler tarafından bayram ve düğünlerde
kuraş yapılmıştır.4
12. yüzyılda yaşamış olan Pehlivan Mahmud gibi büyük güreşçilerin
isimleri halk içinde efsaneleşmiştir. 14. yüzyılda Timurlenk askerlerinin
fiziki yeteneklerini geliştirmeleri için Kuraş’ı kullanmıştır.50
Kuraş günümüz Özbekistan’ında halkın en sevdiği ve önem verdiği
geleneklerinden biridir. Düğünlerde ve bayramlarda yapılmakta olan
Kuraş, çocuk oyunlarının içinde yerleşmiştir.50-51
Kuşak güreşi Özbekistan’da koyu kahverengi, siyah, boz veya mor
koyun renklerde ve diz kapağının altına kadar inebilen abalarla yapılır.
Uzun kaftanlarla yapılan bu güreş sadece kuşaktan tutularak yapılır. İki
elini kuşaktan bırakan güreşçi yenik sayılır.5
Özbeklerde kuşak güreşinde müzik ile birlikte “carcı” ve “ırcı” geleneği
canlı bir şekilde devam etmektedir. Güreşlerde galip gelenlere “baatır”
(bahtiyar=kahraman) denilmektedir.5
Özbeklerde biri geleneksel, diğeri resmi prosedüre bağlı iki kuşak güreşi
yapılmaktadır. Geleneksel kuşak güreşleri özel toy ve tuğ merasimlerinde,
yaylalara çıkış ve inişlerde, kırsal bölgelerde yapılmaktadır. Resmi
müsabakalar ise, 1956 yılından itibaren diğer Türk halklarıyla birlikte aynı
kural ve kaideler çerçevesinde yapılmaktadır.5
Kuraşın yeni dönemi, Özbekistan’ın bağımsız olduğu 1991 yılında
başlamıştır. Gelenekleri yaşatmak amacıyla kuraşın yeniden canlandırılması
öncelikli hedeflerden olmuştur.50
1990’lı yılların başından itibaren yeni kurallar, uluslararası spor
standartlarına uygun üniforma, güreş alanı ve güreş süresi gibi değişikliklerle
Özbek güreş kurallarını yeniden düzenlemiştir.50
Günümüzde Özbekistan’da binlerce güreşçinin katıldığı turnuvaları
milyonlarca seyirci izlemektedir(Resim 34).50
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Resim 34. Özbekistan’da resmi bir kuşak güreşi.14

6 Eylül 1998 tarihinde Uluslararası Kuraş Birliği(UKB) kurulmuştur.
1999 yılının Mayıs ayında Taşkent’te farklı ülkeden gelen güreşçilerin
katılımıyla 1. Dünya Kuraş Şampiyonası düzenlenmiştir.50
Kuraş kurallarına göre, yatık durumunda, yani parter olarak güreş
yapmak yasaktır. Güreşçilerin birisinin dizi yere değdiği zaman hakem
güreşi durdurur ve güreşçilerin ilk pozisyonu almasını sağlar. Kuşağın
aşağı kısmından tutulmalıdır ve acı veren ve boğucu hareketler yasaktır.50

Romanya’da Kuşak Güreşi Geleneği
Romanya’da kuşak güreşi geleneğinin başlangıcı Kırım Türklerinin
bu bölgeye gelmesiyle olmuştur. Kırım Türkleri 18. ve 19. yüzyıl boyunca
süren göçlerle Kırım’dan Romanya’ya ve özellikle Bucak ve Dobruca’ya
yerleşmişlerdir.36,52
Romanya’daki Kırım Türklerinin kuşak güreşi gelenekleri Kırım’daki
kuşak güreşi geleneğiyle tamamen aynıdır.
Kırım’da olduğu gibi düğünlerde, düğünün sonuncu günü gelin
geldikten sonra güreşe çıkılır. Düğün sahibi güreşçilere verilmesi için koç,
koyun, kuzu veya dana ve para ödülü koyardı. Güreşçilere verilecek diğer
ödüller cülde direğine bağlanırdı.24
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Bazen kız tarafında dahi, düğünün üçüncü günü “üyke toy” günü
güreş olurdu. Sünnet düğünlerinde çocuğun “sünnete oturma” muamelesi
bittikten sonra verilen, “göz aydın güreşi” yapılırdı.24
Tepreş münasebetiyle veya köy dernekleri tarafından okul, cami,
mezarlık ihtiyacını karşılamak için yapılan güreşler de olurdu.24
Güreşi yönetmek için bir heyet ayrılırdı. Bu heyette eski ünlü
güreşçilerden birkaç ihtiyarın bulunmasına dikkat edilirdi.24
Son yıllarda Dobruca’da, düğün güreşi adeti terkedilmiştir. Tepreş ve
hıdırellezde yapılan güreşlerde ise, güreşin eski özellik ve usüllerine riayet
edilmez olmuştur.24
Geleneksel bir Dobruca düğününde güreşin yapılış süreci şu şekildedir:
Düğün günü gençler, hep birlikte arabaları ile düğün olan köye gelirler
ve köyde şöhret yapmak için gerek oyunlarda, gerek güreşte marifet
göstermeye çalışırlar.53
Düğünün üçüncü günü öğlene doğru güreş müsabakaları başlar ve
akşama kadar devam eder. Birinci olan, koçu, ikici olan da bayrak’ı alır.
Müsabakalardan evvel çalgıcılar güreş havasını çalarlar. Yaşlıca bir adamın
başkanlık ettiği bir hakem heyeti müsabıkların kaidelere riayetini sağlar.53-54

Türkmenistan’da Kuşak Güreşi Geleneği (Kuşak Güreşi)
D. Kılıcov, Türkmenistan Göroşlardı adlı eserinde, Türkmenlerin
güreşi yaklaşık 1350 yıldır yaptıklarını belirtmektedir. 1127-1144 yılları
arasında yazılan Muggaddimetü’l Edeb’te Oğuzların o tarihlerde yaptıkları
güreşler anlatılmaktadır.5
1860-1861 yıllarında Türkmenler hakkında bilgi aktaran Fransız H. C.
Blocquevılle, Türkmenler Arasında adlı eserinde, Türkmenlerin güreşleri
konusunda malumat vermektedir. Gelin alımlarında, Teke Türkmenlerinin
Merv ve Aşkabat vahalarında kopup göçerlerken, İranlılar ile yapılan
savaşlardan önce ve sonraları, erkek çocukları doğduğunda ve bir yaşına
geldiğinde (tuşo kesu = köstek kesme), yeni bir çadır kurulduğunda ve
benzeri zamanlarda at yarışları ile birlikte mutlaka kaftan güreşi yaptıklarını
vurgulamaktadır. Verilen ayrıntılardan, anlatılan bu güreşin kuşak güreşi
olduğu anlaşılmaktadır. Yazar, vurgulu ve sesli çalgılar ile birlikte kopuz,
tambura ve nefesli çalgının her türlü temaşalarda ve güreşlerde çalındığını
bildirmektedir. Eserde, “Güreşleri, daima en yaşlı olan şahıs yönetir.
Güreşçilerin aynı ağırlıkta olmalarına önem verilir. Hakem güreşin galibine
renkli veya mendil büyüklüğünde bir kumaş parçası uzatır. Güreşçi bu bez
parçasını eline alır veya kuşağına iliştirir. Birkaç rakibini yenene “Pehlivan”
unvanı verilir ve hayatı boyunca bu unvanı taşır” denmektedir.5
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Bu eserde o tarihlere ait bir resim bulunmaktadır. Eserde at yarışlarının
yan tarafında yapılan güreşlerin özellikleri açıkça görülmektedir. Resimdeki
güreşçilerin diz kapaklarının altına kadar inen alt giysilerinin deriden
işlenmiş olması ilginçtir.5
Bu güreş Türkmenler tarafından yapılan ve “Yaka Güreşi” denilen aba
güreşine oranla daha fazla millî motif taşımaktadır. Türkmenler bu güreşi
“Kuşak Güreşi” olarak adlandırmaktadırlar. Türkmen kuşak güreşinde
giyilen giysiler diz kapağının biraz altına kadar inebilmektedir(Resim 35.).5
Türkmenlerin kuşak güreşinde her türlü geleneksel kültür unsuru
Kafkaslar, Özbekler, Kırgızlar ve Kazaklar ile aynı paralelliktedir.5

Resim 35. 19 Haziran 2011, Eskişehir, Karakaya, 25. Karakaya Tepreşi. Azbar
alanında güreşen güreşçiler.38

Türkiye’de Kuşak Güreşi Geleneği (kuşak güreşi, tatar
güreşi)
Kuşak güreşi, Türkiye’ye göç eden Kırım Türkleri tarafından
getirilmiştir. Kuşak güreşi İlkbaharda harman bayramı olarak düzenlenen
geleneksel Tepreş şenliklerindeki en önemli aktivitedir. Tepreş’in son
aktivitesi olan kuşak güreşlerinde farklı bölgelerden gelen güreşçiler
arasında büyük güreşler yapılır.24,26-27
6 Mayısta düzenlenen Hıdırellez kutlamalarında da kuşak güreşleri
yapılır. Kırımdaki olduğu gibi, düğünlerde, erkek tarafında güreşe çıkılır ve
güreşler akşama kadar devam eder.24,26-27,30
Türkiye’de kuşak güreşi yapılan köyler Kırım Savaşı ve sonrasında
“Aktopraklara” (Türkiye) kaçan Kırım Türklerinin yaşadığı köylerdir.
Türkiye’ye yerleşen ve özelikle çevrelerinde başka Tatar köyleri olan
köylerde yaşayan Kırım Türkleri kuşak güreşi geleneklerini uzun yıllar
yaşatabilmişlerdir.
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Türkiye’de1930’lu yıllardan itibaren kaybolmaya başlayan kuşak güreşi
geleneği 1950’li yıllarda büyük oranda ortadan kalkarak 1970’lere kadar
seyrek olarak yapılmaya devam etmiştir.34,36
Sonrasında, 1980’li yıllarda Türkiye’de Kırım Türklerinin kurduğu
çeşitli derneklerin çabalarıyla kuşak güreşi geleneğinin yok olması
engellenmiştir. Pr. Dr. Özbay Güven, Fahrettin Şolpan ve Kırım Derneği’nin
değerli üyelerinin çok değerli çabaları sayesinde kuşak güreşi, 1996
yılında kurulan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından
tanınmıştır.34
Türkiye’de geleneksel kuşak güreşinin gelenekleri ve kuralları Kırım ve
Romanya’daki kural ve geleneklerle tamamen aynıdır. Bu nedenle tekrara
kaçmamak adına bu kurallar bir kez daha belirtilmeyecektir.
Türkiye’de köylerde yapılan Tepreşler, bir gece öncesinden görünür
yerlerde ateşler yakılarak ilan edilir. Düğün güreşleri ise birkaç gün
öncesinden düğüne davetli olan kişilere “okuntu”(davetiye) gönderilerek
duyurulur. Çevre köylerdeki güreşçiler güreş gününe kadar antreman yapar
ve güreşe hazırlanırlar.26,32,34
Düğün güreşlerinde düğün sahibi “bayrak çıkartır” yani üzerinde
“bayrak” bulunan “cülde” direğini güreş alanının görünür bir yerine diker.
Düğün sahibi bu hareketiyle düğün güreşi düzenlediğini ve ödül koyduğunu
ilan etmiş olur.32
Dua ve kalakay tıkırtma ile başlayan Tepreşte, Tatar aşı yarışmaları,
kaytarma, gibi aktivitelerden sonra kuşak güreşi müsabakaları düzenlenir. At
koşuları Türkiye’deki tepreşlerde çok seyrek olarak da olsa yapılmıştır.25-26,29
Güreşleri bayanlar da seyredebilir. Seyirciler destekledikleri güreşçi
rakibini yere yıktığında ve yendiğinde tezahürat yaparlar. Güreş alanında
mutlaka davul zurna bulundurulur.1,23-26,36
Türkiye’de son otuz yılda düzenlenen Tepreşlerde, güreşten yaklaşık 4
saat önce güreşçiler masa hakemlerine giderek tartılır ve güreşe kayıtlarını
yaptırırlar(Resim 36.).3-4
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Resim 36. 27 Mayıs 2012, 26’ıncı Eskişehir Karakaya Tepreşi, güreşmek isteyenler
hakem masasına kayıt yaptırırken.37

Sonuç
Kuşak güreşinin tarihsel gelişiminin ve yayılma alanlarının
incelendiği bu çalışmada, eski dönemlerde ve günümüzde, dünyanın
farklı coğrafyalarındaki farklı spor kültürleri içinde kuşak güreşi olgusu
incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada ulaşılan sonuçlar şunlardır.
- Türklerin kuşak güreşini çok eski tarihlerden bu yana yapmakta
olduğu görülmüştür.
- Anadolu ve Balkan coğrafyasına kuşak güreşi geleneğinin, farklı
tarihlerde Kırımdan göç eden Tatar Türkleri tarafından getirildiği tespit
edilmiştir.
- Kuşak güreşinin geçmişte ve günümüzde birçok Türk topluluğu
tarafından yapılmış ve halen yapılmakta olan, kendi kural ve geleneklerine
sahip geleneksel bir Türk güreş türü olduğu görülmüştür.
- Kuşak güreşinin kurallarının ve geleneklerinin bütün Türk
topluluklarında benzer olduğu ancak farklı topluluklarda bazılarında
küçük farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir.
- Kazaklar, Türkmenler, Özbekler, Kafkaslar ve Kırgızlarda uzun palto
ya da kaftan şeklindeki diz kapağı altına kadar inebilen üst giyimlerle
yapılan; Kazaklar ve Kırgızlarda yaygın olarak, Başkurtlar, Özbekler,
Karaçaylar, Gagouzlar, Uygurlar, Tatarlar, Hakaslar ve Tuvalarda da kısmen
yapılan üst taraf giysisiz ve aşıklara kadar inebilen alt giyimle ve de kuşağın
arka tarafından tutularak yapılan; Kırım, Türkiye, Romanya’da ve pek çok
Türk topluluğunda kolek (gömlek) yada günlük kıyafetle koyan koltuk
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tutuşuyla yapılan; ve Tuvalar, Burgatlar ve Moğollarda ve de Yakut (Saka),
Şor (Tevellüt) ve Hakas gibi Türk boylarında sağlam deriden yapılmış,
arkadan kürek kemikleri ile önden sadece göğsü kapsayan önü açık ve
iki göğüs altından sicimle bağlanan giysiyle, bu sicimden tutarak yapılan
olmak üzere, toplam 19 Türk topluluğunda dört tür kuşak güreşi yapıldığı
tespit edilmiştir.
- Türki topluluklar dışındaki toplumlarda; Kore’de Ssıreum, İsviçre’de
Schwigen ve İzlanda’da Glima olmak üzere üç kuşak güreşi türü tespit
edilmiştir.
- Çalışma kapsamında incelenen Japon geleneksel güreşi Sumo
Güreşinde güreş giysisi olarak Mawashi adlı bir tür geleneksel kuşak
kullanıldığı görülmüştür. Buna karşın güreşin yapılışında ve güreş
tekniklerinde kuşağın kullanımının çok sınırlı bir yer tuttuğu tespit edilmiş
ve Sumo’nun bir kuşak güreşi türü olmadığı; bazı durumlarda kuşağın da
kullanılabildiği bir güreş türü olduğu sonucuna varılmıştır.
-Kuşak güreşinin bu çalışmada tespit edilen isimlendirmeleri
şunlardır: Başkurtlar, Karaçaylar, Gagauzlar, Uygurlar, Tatarlar, Hakaslar
ve Tuvalarda “Kuşaklı Küraş”, “Millî Küraş”; Kazaklarda “Baluvan Küreş”,
“Ulttık (Milli) Küreş”; Özbekistan’da “Kuşaklı Küraş”, “Millî Küraş”, “Özbek
Küraş”; Moğollarda “Ulttık Hores”; Türkiye’de “Kuşak Güreşi”, “Tatar
Güreşi”; “Kore’de “Sirım”; İsviçre’de “Schwingen ve İsveç’de “Glima”.
- Türkiye dışı Türk topluluklarının çoğunda kuşak güreşi geleneğinde
peşrev ve carcı geleneğinin bulunduğu gözlemlenmiştir.
- Kuşak güreşi geleneğini uygulamakta olan Türkiye ve Türkiye
dışı Türk topluluklarında, Kırgızlar ve Kazaklar hariç hepsinde, kuşak
güreşi geleneğinde güreş yapılırken mutlaka bir tür üst giyim bulunduğu
görülmüştür.
- Günümüzde yapılan kuşak güreşinin en eski örneği Sümer
uygarlığında tespit edilmiştir.
- Türkiye de Tepreş adı verilen geleneksel Tatar şenliklerinde
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından belirlenen resmi
yönetmeliklere uymaksızın geleneksel tarzda kuşak güreşi müsabakaları
düzenlendiği gözlemlenmiştir.

Öneriler
- Türkiye’de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na
bağlı olarak yapılan kuşak güreşleri, Türkiye dışı Türk topluluklarında
yapılanlarla karşılaştırılarak, otantikliği bozulmadan, ortak bir yönetmelik
hazırlanmalıdır.

Özbay-GÜVEN Oğuzhan-SAĞIM 143
- Hazırlanan bu yönetmelik çerçevesinde her yıl kuşak güreşi
yapılan bütün Türk topluluklarını kapsayan bir kuşak güreşi şampiyonası
düzenlenmelidir.
- Kuşak güreşi ile ilgili resmi yönetmelikler hazırlanırken kuşak
güreşinin geleneksel kurallarının değiştirilmemesine veya geleneksel güreş
kültürünün zarar görmemesine özen gösterilmelidir.
- Kuşak güreşinin toplumda yaygınlaştırılması ve dünyaya tanıtılması
yolunda eğitici belgesel, kitap, televizyon programı, sergi, fotoğraf sergileri
düzenlenmeli ve bir Türk spor tarihi araştırma enstitüsü kurularak bu
enstitünün bünyesinde kuşak güreşi de dahil olmak üzere Türk spor kültürü
ve spor tarihi üzerine araştırmalar yapılmalıdır.
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K-KARDİNALİTE ATAMA PROBLEMİNİN
OPTİMİZASYONU VE SPOR BİLİMLERİ ALANINDA BİR
UYGULAMASI
K-Cardinality Assignment Problem Optimization and Its
Application in Sports Science
Mehmet Fatih DEMİRAL*3
Özet
Atama problemi (AP) literatürde en çok bilinen ve çok çalışılan NP-hard
problemlerinden biridir. Klasik atama problemi (KAP), iş ve işçilerin optimal bir
şekilde eşlenerek işçilerin alacağı toplam ücreti minimize etmeyi amaçlamaktadır.
Atama problemleri daha önce spor kapsamında hakem, turnuva, futbol ligleri,
yüzücü atamaları gibi alanlarda bilim insanları tarafından çalışılmıştır. Bu
çalışmada ise, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, k-kardinalite atama
probleminin spor alanındaki bir uygulamasına yer verilmektedir. K-kardinalite
problemi, özellikle futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi sahalarda adam
adama eşleşmelerde uygulanabilmektedir. Bu uygulamalarla amaçlanan eşlenen
oyuncular arasındaki toplam uzaklığı minimize edecek şekilde, saha içindeki
optimal adam adama eşleşmeleri bulmaktır. Uygulama bölümünde, rassal olarak
alınan durumlarda oyun içerisindeki adam adama eşleşmeler ve toplam uzaklıklar
tamsayılı programlama (TP) metodu ile MatlabR2015b programı kullanılarak
hesaplanmıştır. Sonuç olarak, bulgular kısmında oyun içerisindeki optimal durum
ve adam adama eşleşmeler verilmektedir. Çalışma, kullandığı yöntem itibariyle fen
bilimleri alanında bir çalışma olmakla birlikte, kapsam ve içerik bakımından spor
alanındaki çalışmalara alternatif teşkil edebilecektir.
Anahtar Kelimeler: k-kardinalite Atama Problemi, Tamsayılı programlama,
Kombinatoryel Problemler, Optimizasyon.

Abstract
Assignment problem (AP) is among the most popular and widely studied NPhard problems in the literature. The classic version (CAP) is a problem, which aims
to assign all of the workers to the jobs and vice-versa by minimizing total cost of
payment between workers and jobs. Formerly, APs have been studied on referee,
tournament, football leagues, and swimmer assignments etc. in sports science by
scientists. In this study, apart from other studies in the literature, an application
of k-cardinality assignment problem has been considered in sports science. The
k-cardinality problem can be implemented in man-to-man matching especially
in the field of football, basketball, volleyball and handball etc. The purpose
of those studies is to find optimal matches while minimizing the total distance
among players. In the application part, the matches and total distance have been
* (Yrd. Doç. Dr.); Mehmet Akif Ersoy Ünv. Müh.-Mim. Fak. Endüstri Müh., e-mail:
mfdemiral@mehmetakif.edu.tr
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computed on randomly generated data by using integer programming method via
MatlabR2015b. As a result, the findings show the optimal status and the matches in
the game. Although this study is in the field of science with regard to the method
using, it will be an alternative to other studies in sports science with regard to its
scope and content.
Keywords: k-cardinality Assignment Problem, Integer Programming,
Combinatorial Problems, Optimization.

1. Giriş
Atama problemi (AP) akademisyenlerin üzerinde sıklıkla çalıştığı ve
son yıllarda önemi gittikçe arta gelen bir kombinatoryel problemdir. AP
temel olarak literatürde çalışılan birçok türe sahiptir. Bu türler, fen bilimleri,
sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve spor bilimleri gibi daha pek çok alanda
uygulama şansı bulabilmektedir. Özellikle personel atama problemi (PAP),
hekim, hemşire, gözetmen, öğretmen, bekçi, hakem, yüzücü atamaları
şeklinde literatürde karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.
Bu çalışmada, bir PAP türü olan k-kardinalite probleminin farklı
bir uygulaması yapılmaktadır. K-kardinalite atama problemi, m elemanlı
bir grup ve n elemanlı başka bir grup arasında bulunan k elemanlı bir alt
grubu birbirlerine atayacak (eşleyecek) şekilde toplam maliyetin ve optimal
atamaların bulunması problemidir.
Atama problemleri daha önce spor kapsamında hakem, turnuva,
futbol ligleri, yüzücü atamaları gibi alanlarda araştırmacılar tarafından
çalışılmıştır. Bu çalışmada ise, literatürdeki diğer uygulamalardan farklı
olarak, k-kardinalite atama probleminin spor alanında bir uygulaması
yapılmıştır. Sonuçlar rassal veriler üzerinde değerlendirilmektedir. Bu
çalışma ile k-kardinalite atama probleminin çeşitli spor alanlarında
optimal adam adama eşleşmelerde ve oyun durumlarının tespitinde
kullanılabileceği gösterilmektedir.
Çalışmanın diğer kısımları şu şekilde organize edilmiştir. Çalışmanın
2. bölümünde atama problemi ve k-kardinalite atama problemi ile ilgili
literatür bulunmaktadır. Bölüm 3 te k-kardinalite atama probleminin
doğrusal programlama modeli verilmektedir. Daha sonra, k-kardinalite
atama probleminin rassal veriler üzerinde ve spor bilimleri alanında bir
uygulaması bölüm 4 te yapılmıştır. Bölüm 5 ise çalışmanın sonuçlar ve
öneriler kısmını oluşturmaktadır.

2. Literatür Araştırması
Atama problemi (AP) literatürde en çok bilinen ve çok çalışılan NPhard problemlerinden biridir. Klasik atama problemi (KAP), iş ve işçilerin
optimal bir şekilde eşlenerek işçilerin alacağı toplam ücreti minimize

Mehmet Fatih DEMİRAL 149
etmeyi amaçlamaktadır. Atama Probleminin literatürde yer alan ve sık
karşılaşılan türleri: Klasik (KAP), personel özelliklerini dikkate alan
atama problemi (Caron, Hansen & Jaumard, 1999), k-kardinalite atama
problemi (Dell’Amico & Martello,1997), darboğaz atama problemi (Ford
& Fulkerson,1966), dengelenmiş atama problemi (Martello, Pulleyblank,
Toth & De Werra, 1984), minimum sapmalı atama problemi (Gupta
& Punnen, 1988; Duin & Volgenant, 1991), çok kriterli atama problemi
(Geetha & Nair, 1993; Scarelli & Narula, 2002), karesel atama problemi
(Burkard,1984; Lawler,1963), genelleştirilmiş atama problemi (Cattrysse &
Van Wassenhove, 1992), çok boyutlu atama problemi (Gilbert & Hofstra,
1988) olarak sıralanır. Genel olarak, tüm atama problemi türleri literatürde
(Pentico, 2007; Bouajaja & Dridi, 2017) bazı çalışmalarda verilmektedir.
Atama problemleri daha önce spor kapsamında hakem (Alarcón,
Durán, & Guajardo, 2014; Yavuz, Inan & Fığlalı, 2008), turnuva (Post &
Woeginger, 2006; Schaerf, 1999), futbol ligleri (Atan & Huseyinoglu, 2017;
Cassady, Maillart & Salman, 2005), yüzücü atamaları (Nowak, Epelman
& Pollock, 2006) gibi alanlarda bilim insanları tarafından çalışılmıştır. Bu
çalışmada ise, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, k-kardinalite atama
probleminin spor alanındaki bir uygulamasına yer verilmektedir.
K-kardinalite atama problemi ilk olarak Dell’Amico ve Martello
(1997) tarafından çalışılmıştır. Dell’Amico ve Martello işçilerin makinalara
atanacağı ve ancak toplam sayı içerisinden bir grup işçi ve makinanın
atanacağı bir uygulama önermişlerdir. Prins (1994) k-kardinalite
problemini uydu haberleşmelerinde m dünya istasyonundan n adet diğer
dünya istasyonlarına bilgi aktarımlarında çizelgelemede kullanmıştır.

3. K-Kardinalite Atama Problemi Modeli
K-kardinalite problemi literatürde karşılaşılan en temel ve popüler
atama problemlerinden biridir. K-kardinalite atama probleminde amaç,
m tane işçi ve n tane iş arasında bulunan k adet iş ve işçiyi birbirlerine
atayacak (eşleyecek) şekilde toplam maliyetin ve optimal atamaların
bulunması problemidir.
K-kardinalite atama problemi, özellikle futbol, basketbol, voleybol,
hentbol gibi sahalarda adam adama eşleşmelerde uygulanabilmektedir. Bu
uygulamalarla amaçlanan eşlenen oyuncular arasındaki toplam uzaklığı
minimize edecek şekilde, saha içindeki optimal adam adama eşleşmeleri
bulmaktır.
K-kardinalite atama probleminin matematiksel modeli aşağıda
verilmektedir:
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m n

Minimize ∑ ∑ cij * xij
i =1 j =1

s.t.
m

∑ xij ≤ 1,

j = 1,..............n

(1)

∑ xij ≤ 1,

i = 1,..............m

(2)

i =1
n

j =1

m n

∑ ∑ xij = k ,

(3)

i =1 j =1

xij = 0 or

1,

( 4)

Amaç fonksiyonu toplam maliyeti minimize etmektedir. k-kardinalite
atama probleminde 1 ve 2 nolu kısıtlar iş ve işçi atama kısıtlarıdır. 1 ve 2
nolu kısıtlar bir işçinin en çok bir işe, bir işin de en çok bir işçiye atanması
şartını garanti eder. 3 nolu kısıt k-kardinalite problemine özgü olup, toplam
içerisinden k-adet iş-işçi grubunun atanmasını sağlamaktadır (k tane
eşleşme yapılmaktadır). 4 nolu ifade ise değişkenlerin 0-1 olma koşulunu
ifade eder.
K-kardinalite atama problemi, bu çalışmada belirtildiği gibi literatürde
farklı alanlarda uygulanabilmektedir. İş-işçi, Makine-İşçi gibi atama
problemlerinde k elemanlı bir alt grubun atanmasını optimize etmektedir.
Ayrıca diğer alanlarda k-elemanlı bir alt grubun atanmasını da optimize
eder. Böylelikle bir bütün içerisinden k tane eşleşmenin optimal olmasını
sağlamaktadır.

4. Uygulama
Çalışmada (120mx75m) büyüklüğündeki bir futbol sahasında futbol
maçı yapan iki takımın olduğu varsayılarak, oyuncuların (bir takımda
kaleci haricindeki 10 oyuncu) oyun esnasında saha içindeki 6 farklı durumu
için rassal veriler alınmıştır. Böylelikle uygulama yapılan modelde her iki
eşleşen grup sayıca birbirine eşit olduğu için (n=m=10) olarak alınmıştır.
Oyun esnasında alınan 6 farklı durumun farklı dakikalarda kaydedildiği
varsayılmıştır. Öncelikli olarak farklı oyuncu sayıları için bu 6 farklı durum
araştırılmıştır (k=2,3,4,5,6,7). Her bir duruma farklı eşleşme sayısı karşılık
gelmektedir. İlk araştırmada optimal durumun ve optimal adam adama
eşleşmelerin ne olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte ikinci bir
araştırma yapılarak optimal durumda (dakikada) tüm eşleşme sayıları göz
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önüne alınarak optimal olabilecek farklı oyuncu sayıları için eşleşmeler
tespit edilmiştir.
Çalışmada kullanılan matematiksel problemin uygulaması tamsayılı
programlama yöntemi (intlinprog solver) ile MatlabR2015b programında
ve 4 GB RAM li PC Pentium (R) Dual Core CPU 3.33 GHz işlemcili
bilgisayarda çalıştırılarak yapılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde rassal
olarak alınan veri seti kullanılmaktadır.
Tablo 1 de farklı oyun durumları için optimal eşleşmeler ve optimal oyun
durumu gözükmektedir. Bu problemlerde oyuncular için x koordinatları
(0,120) arasında y koordinatları da (0,75) arasında rassal bir sayı olarak
alınmıştır. Oyuncular arası mesafeler bu koordinatlar kullanılarak öklid
mesafesi olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1: Farklı oyun durumlarında adam adama eşleşmeler,
optimal ve alt-optimal durumlar
Eşleşme
başına
düşen
mesafe
(m)

Toplam
mesafe
(m)

Optimal
Durum

8.6

-

Oyun
No

Eşleşme
sayısı

Adama adama
eşleşme

1

2

9-9, 10-3

-

2

3

1-6, 4-2, 5-4

12.3

36.89

AltOptimal

3

4

5-10, 6-5, 8-6,
9-8

11.86

47.42

AltOptimal

4

5

1-2,4-1,5-7,
7-8, 10-9

7.87

39.33

Optimal
Durum

5

6

4-4, 5-1, 6-10,
7-2, 8-6, 10-3

11.42

68.54

AltOptimal

6

7

3-2, 4-10, 5-7,
6-5, 7-4, 8-1,
10-8

9.18

64.26

AltOptimal

Tablo 2 de, Tablo 1 den elde edilen optimal oyun durumu için (4 nolu
oyun durumu) optimal eşleşmeler ve farklı oyuncu sayıları için alt-optimal
durumlar gözükmektedir.
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Tablo 2: Optimal oyun durumunda adam adama eşleşmeler ve alt-optimal durumlar
Adam
adama
eşleşme
sayısı

Adama
adama
eşleşmeler

Eşleşme
başına
düşen
mesafe

4

2

7-8,10-9

(m)
-

4

3

5-7,7-8,
10-9

6.08

18.23

4

4

1-2,5-7,
7-8, 10-9

6.58

26.3

4

5

1-2,4-1,
5-7,7-8,
10-9

7.87

39.33

4

6

1-2,4-1,
5-7,6-10,
7-8,10-9

11.33

67.97

AltOptimal

7

1-2,4-1,
5-7,6-10,
7-8,8-9,
10-5

17.33

121.31

AltOptimal

Oyun
Durumu

4

Oyuncular
arası toplam
mesafe

Optimal
Durum

(m)
11.83

Optimal
Durum
Optimal
Durum
Optimal
Durum

Bu uygulamanın dışında diğer yapılacak olan uygulamalarda, örneğin
voleybolda her ne kadar taraflar saha içerisinde farklı sahalarda iseler, her
iki takımın oyuncuları kendi sahalarında karşı takımın oyuncusuna göre
pozisyon almaktadırlar. Oyun içerisinde bir eşleşme söz konusu olmaktadır.
Dolayısıyla, atama problemi voleybol alanında da kurgulanabilecek ve
uygulanabilecektir.

5. Sonuçlar ve Öneriler
Tablo 1 ve 2 den elde edilen bilgilere göre çözüm iki aşamada
gerçekleştirilmektedir. Tablo 1 de farklı oyun durumları farklı oyuncu
sayıları için araştırılmıştır. Karar aşamasında oyuncular arası toplam mesafe
eşleşme sayısına bölünerek, adam adama eşleşme başına düşen mesafe
hesaplanmıştır. Optimal durumun tespitinde bu kriter temel alınmıştır.
Tablo 1 de 4 nolu oyun durumunda, eşleşme başına düşen mesafe minimal
olduğu için optimal durum olarak kabul edilmiştir.
Tablo 2 de ise 4 nolu durum kendi içerisinde farklı oyuncu sayıları
bakımından karşılaştırılmaktadır. Bulgular, optimal oyun durumunda
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k=3,4,5 eşleşme sayısı için eşleşme başına düşen mesafeler kabul edilebilir
sayılmıştır. Dolayısıyla, 4 nolu oyun durumunda k=3,4,5 için her iki takım
oyuncuları da adam adama eşleşmelerde bulunan ortalama mesafeyi
korumalıdırlar. Oyuncular ortalama mesafeyi koruyamadıklarında,
pozisyon hatası ve top kayıpları yapacak, fazla efor sarf edeceklerdir. Ayrıca
takımın hücum veya savunma anında optimal adam adama eşleşmeler
oyunun saha içerisinde doğru kurgulanmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada
yapılan uygulama futbol takımları için yapılmıştır. Ayrıca k-kardinalite
atama modeli diğer spor alanlarında adam adama eşleşmelerin tespitinde
de kullanılabilir. Optimal durum ve stratejiler bu eşleşmelere göre
belirlenebilir. Özet olarak, k-kardinalite atama probleminin spor alanında
uygulamaları ile ilgili olarak aşağıda belirtilenler düşünülebilir:		
 Bu uygulamada da belirtildiği gibi futbol başta olmak üzere,
basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında saha içindeki optimal
durumu ve adam adama eşleşmeleri bulmakta kullanılabilir.
 Oyuncuların saha içindeki optimal durumları, pozisyon hatalarını
en aza indirgeyerek onların daha az performansla oyun içinde daha etkin
olmalarını sağlamaktadır.
 İleriki araştırmalarda, modele ek kısıtlar (oyuncuların bireysel
yetenekleri gibi) ve yeni amaç fonksiyonları (toplam sürenin
minimizasyonu veya toplam fayda maksimizasyonu) getirilerek problem
yeniden kurgulanabilir ve yeni optimal durumlar elde edilebilir.
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GÜZEL SANATLAR

İNTERDİSİPLİNER OLGU BAĞLAMINDA
FONKSİYONEL HEYKEL
Functional Sculpture in the Context of the Interdisciplinary Fact
Ferit YAZICI*4
Özet
Heykel, insanın varoluşundan bu yana varlığını sürdüren bir sanat dalıdır.
Heykel sanatının ilk örneklerine bakıldığında bile, bir çok kültürde özellikle
fonksiyonel heykel olarak isimlendirilebilecek olan çok fazla eser bulunmaktadır.
Bu araştırmada heykelin bulunduğu çevreyi estetize etme fonksiyonunun ötesinde,
bizzat foksiyon (işlev) yüklenmiş olan örnekler incelenmiştir. Araştırma, 19. Yüzyıl
ve sonrasında yapılmış olan örnekler üzerinden ele alınmış ve interdisipliner bir
olgu olarak hangi disiplinler ile birlikte çözümlendiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Özellikle 21.yüzyılda Heykel ve Mimari disiplinlerinin sınırları birbiri içinde erimiş
ve interdisipliner uygulamalar olarak anılan örnekler yapılmıştır. Araştırmada
Heykel sanatının “fonksiyonel heykel” bağlamında interdisipliner bir olgu
olarak nerelere geldiği incelenmiş ve bundan sonra hangi yönde ilerleyebileceği
konusunda tahmin yürütülmeye gayret edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Heykel, Fonksiyonel Heykel, Mimari, İnterdisipliner,
Tasarım.

Abstract
The sculpture is an art form that has survived its existence since man’s
existence. Even when looking at the first examples of sculpture, there are many
works that can be called especially functional sculptures in many cultures. In this
research, beyond the aesthetic function of the environment in which the sculpture
is located, the examples in which the function itself is installed are examined. The
research was carried out through the examples made in the 19th century and later,
and it was tried to determine which disciplines were solved as an interdisciplinary
phenomenon. Especially in the 21st century, the boundaries of sculpture and
architectural disciplines have been melted together and examples have been called
interdisciplinary applications. In the study, it was examined where sculpture art
came from as an interdisciplinary phenomenon in the context of “functional
sculpture” and after that it was tried to predict which way it could advance.
Keywords: Sculpture, Functional Sculpture, Architecture, Interdisciplinary,
Design.

1. Giriş
Fonksiyonel heykel, işlevi olan ve heykelin barındırması gereken
özellikleri de içeren nesnedir. Sanat tarihinde geriye bir yolculuğa
* Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, ferityazici13@gmail.com
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çıkıldığında bir çok dönemde ve kültürde fonksiyonel heykel olarak
adlandırılabilecek olan nesnelerle karşılaşılmaktadır. İlk dönemlerde
bu nesneler genellikle pişmiş topraktan yapılırken, günümüzde artık
içinde ileri teknoloji sensörler, yazılımlar ve çipleri içerebilmektedir.
Araştırmanın konusu olan Fonksiyonel Heykel her nekadar tarihte çok
eskilere gidebiliyor olsa da, bu bildiri 19.yüzyıldan sonrasını ele almaktadır.
Farklı dönem ve akımlarda çok sayıda fonksiyonel heykel üretilmiştir.
Ancak Dada döneminde, Marcel Duchamp’ın gündelik hayata ait nesneleri
ters çevirerek, algıyı değiştirmiştir. Bu hareket aynı zamanda sanat
nesnesinin farklı bir biçimde kullanılabileceğini de gösteren bir eylemdir.
Bauhaus’un kurucuları ise, Ali Artun’un da değindiği gibi, sanatın farklı
disiplinlerle bir araya gelerek işlevseleştirildikten sonra, Cumhuriyetin
ideolojisinin hizmetine sunulması gerektiği görüşünü savunmuşlardır.
Yine Bauhaus’un söylemlerinden bir diğerine bakıldığında, sanat ancak
diğer disiplinlerle bir araya gelirse işlev kazanabileceğini ve kurtulacağı
yönündedir.

2. İnterdisipliner veya Disiplinlerarası
İnterdisipliner sözcüğü her ne kadar dilimizde de kullanılıyor olsa
aslında yabancı kökenli bir kelimedir. Türkçe karşılığı “disiplinlerarası” olan
“interdisipliner” kelimesinin anlamına baktığımızda şu tanımlamalarla
karşılaşmaktayız:
“İnterdisiplinerlik kavramı, bir problemde veya araştırma sürecinde iki
ya da daha fazla disiplinin birbiriyle uyum içerisinde yer alması ve ortak
paydalar barındırması anlamına gelir. Her konu hakkında bilgi sahibi
olunması pek mümkün değildir, ama disiplinlerin alan bilgilerini birbirleriyle
harmanlaması sayesinde karşılaşılan problemlere daha etkin çözümler
bulunabilir.”(Kayzen, 2017).
Ken Fuchsman (2009) yazdığı makalede, Julie Thompson Klein ve
William H. Newel’den alıntı yaparak kavramı şu şekilde ifade ettiklerine
değinmiştir:
“İnterdisipliner çalışmalar, bir tek disiplin yoluyla açıklanamayacak
kadar geniş veya karmaşık olan soruları cevaplama, problemleri çözme veya
konuları açıklama sürecidir”
Bir diğer tanımlamada ise şu ifadelere yer verilmiştir:
“…Disiplinler arası çalışma için sadece bir tema (konu) belirleyip, iki ya
da üç bilimi bu tema ekseninde kullanmak yeterli değildir. Disiplinler arası
çalışma; dahil edilen disiplinleri kullanarak hiçbirine ait olmayan yeni bir
nesne yaratmayı içerir…”(Kayzen, 2017).
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Son tanımlamayı dikkate aldığımızda konumuz olan “Fonksiyonel
Heykel” aslında ne sadece heykel, ne de sadece mimari veya mühendislik
dalını tam anlamıyla yansıtan bir nesnedir. Her birinden bir şeyler
barındıran fakat özünde farklı bir şey olduğu söylenebilir.

3. Heykel Sanatında İnterdisipliner Yaklaşımlar
Yirminci yüzyıl sanatı bir çok akıma ve interdisipliner eserin oluşumuna
şahitlik etmiştir. Bunların başında yapısı gereği heykel sanatı ön sıralarda
yer almaktadır. Çok eski dönemlere baktığımızda bile heykel ve mimarinin
özellikle tek eserde birleşebildiğini görmekteyiz. Bu eserlere, bir kaç yıl
önce Türkiye’de keşfedilmiş olan Göbeklitepe buluntularını örnek olarak
gösterebiliriz (Görsel-1). Bilindiği üzere burada bulunan eserler ilk tapınak
veya toplu olarak bir takım eylemlerde bulunulmak üzere inşa edildiği
varsayılan binalar olduğu yönündedir.
Görsel 1. Göbeklitepe

Fakat yine görsellerden de görüldüğü üzere sözkonusu sütünların
üzerinde bazı hayvan çeşitleri ve insan figürüne dair tasvirler yer almaktadır.
Mimarlık tarihinde yer alan yapıtlar incelendiğinde bir çok mimari eserde
bizzat heykelin yer aldığı uygulamalarla karşılaşmaktayız. Söz konusu
heykellerin çoğu zaman süsleme niteliğinde olduğu söylenebilir.
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Görsel 2. “Stonehenge”, M.Ö.3000

İngiltere’deki Stonehenge için, sütun ve kirişlerden oluşan bir “heykel
kompleksi” veya “tapınak” veya “yıldız gözlem aracı” olabileceği düşünülebilir
(Görsel-2). Ki buna dair geliştirilmiş bir çok hipotez mevcuttur. Bu bağlamda
mimari bir yapıda olması gereken unsurları da içermesiyle fonksiyona
yönelik özellikler barındıran bir yapıt olduğu söylenebilir.
Ancak, Antik Yunan tapınaklarında yer alan ve “Karyatid sütun” olarak
adlandırılan taşıyıcı elemanlar aslında başlı başına fonksiyon yüklenmiş
olan heykellerdir (Görsel-3).
Görsel 3. Karyatid Sütun
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Bu bağlamda yine Göbeklitepe’de bulunan kalıntılara bakıldığında
özellikle bazılarının “Karyatid sütun”un öncüleri olarak düşünülebilir.
Rönesansa gelindiğinde heykel-kapı olarak tasvir edilmiş bir eserle
karşılaşıyoruz. Floransa vaftizhanesinin rölyeflerle bezenmiş ve Lorenzo
Ghiberti’nin eserleri olan giriş kapılarıdır.
Görsel 4. Lorenzo Ghiberti, “Cennetin Kapıları”, XV.Yüzyıl

Rönesans döneminin en önemli eserleri arasında yer alan bu heykelkapılar birer rölyef olmalarının ötesinde, birer “kapı” başka bir deyişle
mimari birer elemandırlar (Görsel-4). Bu özellikleriyle, söz konusu “heykelkapılar” aynı zamanda birer fonksiyonel heykeldir.
Ondokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başlarına gelindiğinde
ise heykel sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Auguste Rodin’in
meşhur “Cehennem kapısı” heykel-kapı eseri ve New York, Özgürlük anıtı
bu çalışmalara örnek teşkil edebilecek diğer önemli eserlerdendir (Görsel-5).
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Görsel 5. Auguste Rodin, “Cehennem Kapısı” XIX.Yüzyıl

Auguste Rodin’in söz konusu eseri Dekoratif Sanatlar Müzesinin
giriş kapısı olarak tasarlanmış ancak sonrasında yerine yerleştirilmediği
için bu fonksiyonuyla kullanılamamıştır. Özgürlük anıtı ise, aynı
zamanda bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyor olması sebebiyle içinde
barındırdığı merdiven ve taşıyıcı iskeleti bakımından mimari özellikleri de
içermektedir.
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Görsel 6. Özgürlük Anıtı, New York

Görsel 7. Özgürlük Anıtı (Detay), New York

Konstrüktivist dönemin en önemli temsilcilerinden olan, Vladimir
Tatlin’in en önemli eserlerinden biri “III.Enternasyonal” adlı eseri
interdisipliner bir sanat çalışmasıdır. Eser sadece bir anıt heykel değil,
aynı zamanda takvim, saat ve diğer bir çok işlevi barındıracak şekilde
tasarlanmıştır. Melvin (2009: 102), Tatlin’in tasarımı olan kule için şu
cümleleri kullanmıştır:
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“Tatlin’in Kulesi, Konstrüktivizm’in ikilemini sergileyen proje olarak
kalmış ve planlama aşamasından öteye geçmemiştir. Sosyalist bir ifadesi
vardır ve biçimi logaritmik bir diziyi izler. Öte yandan açıkça Eyfel Kulesi’ne
de bir gönderme yapılmıştır.”
Özer (2005), derlemiş olduğu makalesinde III.Enternasyonal ile ilgili
Gabo’nun: “1920’lerde Naum Gabo, III. Enternasyonal Anıtını kamuoyuna
sunan meslektaşı Vladimir Tatlin’e ‘Ya işlevsel evler ve köprüler yap, ya da
yalnızca sanat; ama ikisini birden yapma, ikisini birbirine karıştırma.’ diye
öğüt vermiştir” ifadesine yer vermiştir (Görsel-8).
Görsel 8. Vladimir Tatlin, “III.Enternasyonal”, 1920

Sanat tarihçi ve eleştirmen Nikolai Punin ise anıt için şu ifadeyi
kullanmıştır:
“Anıtın asıl fikri, mimari,heykel ve resim ilkelerinin organik bir sentezine
dayanıyor ve kendi içinde yalnızca faydacı, saf ve yaratıcı bir biçimde birleştiği
yeni bir anıtsal yapı türünü amaçlıyordu.”(Aktaran: Kinsella, 2012).
Akabinde sırasıyla Bauhaus dönemi gelmektedir. Bauhaus’un yaklaşımı
gereği “işlevi” ön planda tutması ve üretilen bir çok sanatsal çalışmanın
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da farklı disiplinleri bünyesinde barındırmasıyla göze çarpmaktadır.
Okulunun kuruluşunda dahi bu amaç algılanmaktadır. Konuyla ilgil Ali
Artun şu ifadele yer vermiştir:
“…1930’larda mimarlığın başına gelen Ernst Egli ve ardından
Bruno Taut, Bauhaus’un piri Gropius’la birlikte, Novembergruppe üyeleri
olarak, sanatın topluma mal edilmesi, işlevselleştirilmesi ve Cumhuriyet
idealine hizmet etmesi konularında çalışmalar yürütmüşlerdi.” (Artun ve
Aliçavuşoğlu, 2009: 15).
Sanatçı, Mimar ve tasarımcılardan oluşan hocalarının profili çıkacak
veya çıkabilecek olan sonuçlara dair ipucu vermektedir. Disiplinlerarası bir
yapıya sahip olan Bauhaus, Emre Zeytinoğlu’nun yazılarında da şu şekilde
yer almıştır:
“Sanat-lar, mimari bütünlük içinde işlev kazanmaya başladığında,
zanaat yanı öne çıkacaktır. Bu- bugünün anlamında- disiplinlerarası bir
sanat karakterine uyduğu gibi, aynı zamanda da disiplinlerarası bir işlevsellik
demektir.” (Zeytinoğlu, 2009: 507).
Zeytinoğlu, Walter Gropius’un görüşlerine yer verdiği yazısında şu
ifadeleri kullanmıştır:
“Gropius’a göre sanat, ancak mimari bir model içinde canlandırıldığında
kendi yaşamsallığına kavuşabilecekti. Çünkü sanat galerileri birer “depo” ve
“ticarethane” olarak, sanatı tutsaklaştırmışlardı.” (Zeytinoğlu, 2009: 505).
Ve konuya dair düşüncelerine şöyle devam etmiştir:
“Sanat, kendi disipliner ölçütlerini terk edip işleve yöneldiğinde,
mimarinin basit bir elemanı olmaya baş eğecektir. Gropius burada yine bu
eksik tanıma müdahale eder ve sanatın, bir disiplinlerarası anlayış içinde
kendi ölçütlerini terk etmemesi gereğini savunur. Açık bir ifadeyle, sanatsal
disiplinler birbirleriyle işlevsel olarak birleşirken, aynı zamanda da mimariyle
birleşecektir.” (Zeytinoğlu, 2009: 507).
Böylece Bauhaus aslında, tüm sanat ve tasarım disiplinlerini tek
çatı altında birleştirerek interdisipliner bir yapı bütünü oluşturmaya
çabalamıştır. Söz konusu “çatı”nın altında mimari de disiplin olarak yer
alması durumunda ancak, o bütünün hayalini gerçeğe dönüşebilecektir.
Emre Zeytinoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır:
“Tüm görsel sanatların en büyük amacı, yapı bütünüdür: Bu yapı
bütünü, sanatın mimarisidir.” Şimdi biz yine, Gropius’un tümcelerine
tamamlayıcı bir ek daha yapalım: “Sanatın mimarisi” denilen şey, sanat
kavramına bağlı olarak kullanıldığı biçimde işlevsizdir. Oysa bu bütüne, bir
disiplin olarak mimari de katılırsa, söz konusu bütünlük işlevselleşir; yani bu
bütünlük zanaat olur.” (Zeytinoğlu, 2009: 507).
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4. Fonksiyonel Heykel Uygulamalarına Örnekler
Üzerinden Bakış
Fonksiyonel heykel farklı dönemlerde farklı uygulamalarla izleyici
karşısına çıkmıştır. Bunlar zaman zaman aydınlatma, masa, kapı, ev ve
benzeri bir çok şekilde kendini göstermiştir.
Eliel Saarinen’in tasarımı olan Helsinki Tren İstasyonu binası taşıdığı
özellikler bakımından önemli bir örnektir. Bina dış duvarı ile bütünleşmiş,
devasa heykellerin yüzeyinde binanın taş örgüsü devam ettirilmiştir.
Heykellerin ellerinde yer alan çokgen prizmalar binanın aydınlatma
elemanlarıdır. Karyatid sütunlarda olduğu gibi bir sütun görevi değil,
aydınlatma işlevi yüklenmiştir.
Görsel 9. Eliel Saarinen, Helsinki Tren İstasyonu (Detay), 1862

Görsel 10. Eliel Saarinen, Helsinki Tren İstasyonu, 1862
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Constantin Brancusi’nin en önemli eserlerinden olan “Targu Jiu
anıtı”, Targu Jiu şehrindeki parkın içinde yer almaktadır (Görsel-11).
“Sessizlik masası” bir üçlemeden oluşan kompozisyonun parçasıdır. Üç
heykel de aynı yaya yolu üzerine yerleştirilmiştir. İlki, Öpüş Kapısıdır
ve parkı ziyerete gelenler o kapıdan geçer. İkinicisi görselde görünen
Sessizlik masası adıyla bilinen eserdir. Son olarak da Sonsuzluk sütunu adlı
çalışmaya ulaşılmaktadır. Sessizlik masası ergomi kuralları dikkate alınarak
tasarlanıp uygulanmıştır. Dolayısıyla ziyaretçiler “masanın” etrafında yer
alan “tabure”lere oturabilmektedir.
Görsel 11. Constantin Brancusi, “Targu Jiu” 1937

İsamu Noguchi Japon asıllı bir heykeltıraş olup, Amerika’da
doğmuştur. Yıllar sonra kendi köklerini keşfetmek amacıyla geldiği
Japonya’da Zen felsefesinin etkisiyle minimal düzeydeki dokunuşlarla
özellikle taş heykeller üretmiştir. Söz konusu eserler sanatçının en
bilinenleri arasındadır. Görselde yer alan çalışması taştan yontulmuş
bir heykel-kaydıraktır (Görsel-12). Heykel uygulama prensipleri
kullanılarak üretilmiş olan fonksiyonel bir nesnedir aynı zamanda.
Sanat, işlev ve sosyal içerikli bir nesne oluşu sebebiyle interdisipliner
çalışmalara bir örnektir.
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Görsel 12. İsamu Noguchi, Kaydırak

İlhan Koman Türkiye’de yetişmiş ve kendini yurtdışında kabul
ettirebilmiş olan nadir sanatçılarımızdan biridir. Akademide aldığı
eğitimin sonrasında Fransa’ya gitmiş ve soyut çalışmalara yönelmiştir.
Paristen döndükten sonra Ali Hadi Bara ve Mimar Tarık Carım ile birlikte
Türk Grup Espas’ı kurmuşlardır. Her ne kadar Paris’teki fuara davet almış
olsalar da parasızlıktan dolayı katılamamışlardır. Kare Metal adı altında
kurulan grupla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:
“İlhan Koman, Sadi Öziş, Şadi Çalık ve Mazhar Süleymangil’in
1950’lerde belki de ek gelir kazanmak için giriştikleri mobilya işi ve elde
ettikleri başarı gerek maddi yetersizlikler gerekse de ülkenin içinde bulunduğu
durum yüzünden sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmıştır.” (Leblebitozu,
2016).
Bu süreçte estetiğin ön planda olduğu fonksiyonel nesneler üretmişlerdir.
Özellikle İlhan Koman’ın daha sonraki yıllarda gerçekleştirdiği eserlerini
incelediğimizde matematik üzerine yapmış olduğu araştırmalarını
heykellerine form olarak aktardığını gözlemlemekteyiz. Yine bu
araştırmalar sonucunda ulaştığı ve forma büründürdüğü eserlerinden
birinin Stokholm’deki metronun içinde yer alan bir kafenin giriş kapısı
olarak kullanıldığını görmekteyiz.
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Görsel 13. İlhan Koman, “Monument:Portal”, 1989
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Görsel 14. Robert Bruno “Steel house”, 2006

Robert Bruno adındaki heykeltıraş, 30 yılı aşkın bir sürede
tamamlayabildiği ve “Steel house” olarak adlandırdığı çalışması, içinde
yaşanabilen bir heykel tasarımıdır. Dolayısıyla fonksiyonel heykel olarak
adlandırılabilecek olan interdisipliner çalışmalara bir örnektir (Görsel-14).
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Monica Bonvicini’nin 2003 İstanbul Bienali için gerçekleştirdiği
“Stairway to Hell”, zincirlerle askıda duran ve mermi delikleri olan cam
duvarlarla kaplanmış, metalik bir merdivenle iki katı birbirine bağlayan bir
çalışmadır (Görsel-15). Hala İstanbul Modern Müzesi’nde iki katı birbirine
bağlayan ve merdiven işlevi gören fonksiyonel bir heykeldir.
Görsel 15. Monica Bonvicini, “Stairway to Hell”, 2003

Monica Bonvicini’nin bir diğer eseri ise, Londra’nın eskiden
ıslahevinin bulunduğu bir halka açık meydanına yerleştirdiği ve
Bentham’ın bir panoptikon gardiyan odası yapılması önerisine uyan
tuvaletidir (Görsel-16). Paslanmaz çelik WC birimi, evye, sabun, tuvalet
kağıdı, hatta okunacak bir şeyle birlikte bir genel tuvaletin donanımının
hepsini içermektedir. Çift taraflı camdan yapılan çalışma, kullanan
kimselerce dışarısı gözlemlenebilmekte oysa dışarıdaki kimseler
çalışmanın dış yüzeyini bir ayna olarak kullanmaktadırlar. Fiilen bir
mahremiyet sağlayan “tuvalet” içeride bulunan kişi için bir saydamlık
sağlamkla kamusal ve özel alan arasındaki sınırın yıkıldığı hissini
yaratmaktadır.
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Görsel 16. Monica Bonvicini, “Don’t Miss a Sec”, 2004

Sacha Sosno’nun “Küp Kafa” adlı eseri, kullanılabilir bir binaya
dönüştürülen ilk heykellerden biridir. 1989 yılında Nice şehri yeni ve
büyük bir projeyle yola çıkmıştır. Bu proje bir tür kültür kompleksi
inşaası içermektedir (Görsel-17). Bunlardan biri Modern Sanatlar
Müzesi, yeni bir Şehir Tiyatrosu ve Kütüphaneden oluşmaktadır. Projede
görevlendirilen mimar Yves Bayard’dır. Tiyatro ve müze inşaa edilir. Ancak
kütüphane için maddi olanaklar yetmemiştir. Bu sebeple kütüphanenin
yeri 10 yıl boyunca projenin bitimine kadar kapalı bir boş arazi olarak
bekletilmiştir. Yves Bayard arkadaşı Sacha Sosno adlı heykeltıraşla sıradışı
bir proje üzerinde çalışmıştır. Bir heykeli insanların yaşayabileceği bir
binaya d.nüştürme projesi. Başka bir deyişle, bina olarak kullanılabilir
bir dev heykel projesi. Projeyi sembolik açıdan değerlendirdiğimizde,
aslında temsiliyet bakımından da isabetli bir seçim olduğu söylenebilir.
.ünkü küp’ün sembolik anlamlarından biri akıl’dır ve bugün yapılan bina
bir kütüphane olarak kullanılmaktadır.
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Görsel 17. Sacha Sosno, “Square head”, 2002

Japon Mimar Arata İsozaki, sanatçı Anish Kapoor ile küre görünümlü
strüktürü tasarlamak için işbirliği yapmıştır.
“Ark Nova” adlı çalışma Anish Kapoor’un Paris’te sergilenen
“Laviathan”ından esinlenilerek tasarlanmıştır ve o eserde kullanılan
malzeme ve teknikle imal edilmiştir. Salon 500 kişi kapasiteli olacak biçimde
tasarlanmış ve değişik sahne sanatlarının sergilenebileceği bir mekan olarak
düşünülmüştür. Bunların arasında sahne gösterilerinden, orkestra müziğine,
tiyatrodan dansa kadar bir çok gösteri ve sahne sanatları etkinliğine ev
sahipliği yapabileceği bir gösteri salonu olarak tasarlanmıştır. ‘Ark Nova’ 2013
yılında Matsushima’da yapılan Lucern müzik festivaline evsahipliği yapmıştır.
‘Ark Nova’nın ismi ‘Nuh’un gemisi’nden esinlenilmiştir. Büyük Tufan ile ilgili
efsanede de bahsedildiği gibi Nuh peygamber tufandan önce, insanları ve
hayvanları bir gemiye toplayarak yaşamın devam etmesini sağlamıştır. ‘Ark
Nova’yı tasarlayan Arata İsozaki ve Anish Kapoor da Japonya’da gerçekleşen
deprem ve tsunamilerden zarar gören insanlara bir umut sembolü olması
düşüncesiyle tasarlamışlardır. Tasarımcılar, “Çalışmayı ‘Ark Nova’ veya ‘Yeni
Gemi’ olarak adlandırdık. Bunu, felaketten sonra hemen yaraların sarılacağı
konusundaki umudun bir sembolü olması düşüncesiyle yaptık” diye dile
getirmişlerdir (Frearson, 2013).
Arata İsozaki ve Anish Kapoor, “ Kuşkusuz, ‘Ark Nova’ felaketlerden
korumak üzere insanları ve hayvanları taşıyamaz. Ancak biz, ‘gemi’yi
müzik ve değişik sanatlarla dolu bir şekilde yol almasını, ruh’un ve kültürün
kurtarılmasının uzun süreli olacağı bakış açısıyla tasarladık.” diye
eklemektedirler (Frearson, 2013).
Tasarımcıların bu sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Ali Artun’un daha
önce değindiğimiz cümlelerinde yer alan Bauhaus’un kurucularının diğer
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adıyla Novembergruppe üyelerinin, “..sanatın topluma mal edilmesi ve
işlevselleştirilerek Cumhuriyet ideallerine hizmet etmesi gerektiğini..” “Ark
Nova” adlı çalışmada tamamıyla yansıtılmıştır (Görsel-18)
Görsel 18. Arata İsozaki ve Anish Kapoor, “Ark Nova”, 2013

İl Carapace, İtalya’daki Tenuta Castelbuono’da bulunan Lunelli ailesine
ait üzüm bağları için tasarlanmıştır ve Arnaldo Pomodoro’nun heykel ve
mimari arasındaki sınırı tartışmaya açacak olan kabuk şeklindeki yeni
şarapevidir. Pomodoro’ya ait çalışmanın inşaatı 2006 yılında başlamış ve
Haziran 2012’de şarapevinin yeni bir şişe etiketini kullanmaya başlamasıyla
açılışı yapılmıştır. Söz konusu çalışma, “dünyanın ilk, içinde yaşanan ve
çalışılan, sanatın ve doğanın, heykelin ve şarabın birlikte konuşulduğu eşsiz
bir projenin aynı zamanda içeriğinin altını çizen, heykelidir.” (Domus, 2012).
Pomodoro kendi tasarımı için: “ Formla ilgili bir fikrim vardı.
Kaplumbağa’ya benzeyen, uzun ömrü ve sağlamlığı sembolize eden.
Kaplumbağa’nın kabuğu yer ve gök arasındaki işbirliğini temsil etmektedir.”
der (Domus, 2012).
Bu örnekte heykel bir “kabuk” olarak yorumlanmış ve içinde yer
alacak mekanlar oluşturulup mimari anlamda fonksiyon yüklenmiştir. Bu
noktada Gaston Bachelard’ın “Mekanın Poetikası” adlı kitabında sözünü
ettiği “kabuk”u hatırlamakta yarar vardır.
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“Yuva konusunda olduğu gibi, bu durumda da, safyürekli gözlemcinin
düştüğü ilk şaşkınlığı fırsat bilip ilgisinin sürmesini sağlamak gerekir. Taşın
içinde canlı bir varlık olabilir mi, canlı bir varlık bu taş parçasının içinde
yaşayabilir mi? Bu şaşkınlığı, insan ikinci kez yaşamaz. Yaşam, ilk şaşkınlıkları
çabucak eskitir. Kaldı ki, “canlı” bir kabuk uğruna ne kadar kabuk öldü!
İçinde yaşanan bir kabuk uğruna, acaba ne kadar kabuk boş kaldı? Ama içi
boş kabuk, tıpkı boş yuva gibi, sığınma düşlemlerine çağrı yapar. Bu kadar
yalın imgeleri izlemek, hiç kuşku yok ki, düşlemlerin incelmesi demektir. Ama
bizce, fenomenolog, yalınlığın en yüksek noktasına varmaya gerek duyar.
Dolayısıyla içinde yaşanan bir kabuk fenomenolojisi önermekte yarar olduğu
kanısındayız.” (Bachelard, 2008: 170).
Görsel 19. Arnaldo Pomodoro, “İl Carapace”, 2012

Görsel 20. Arnaldo Pomodoro, “İl Carapace”-detay, 2012

176 İnterdisipliner Olgu Bağlamında Fonksiyonel Heykel
Güney Kore’li heykeltıraş olan Choe U Ram, heykellerinde
ileri teknoloji kullanan sanatçılardan biridir. Kendisi küçükken
hep robotlarla ilgili çizgi filmleri izlediğini ve bugün yapmış olduğu
heykellerinde o devirde izlemiş olduğuklarının büyük etkisi olduğunu
belrtmektedir. Hareketli heykeller üreten sanatçı, biligsayar yazılımları,
çipler ve sensörler gibi birçok elektronik cihaz kullanarak kendi
kompozisyonları oluşturmaktadır. Görselde yer alan heykeli bir nevi
rölyef niteliğindedir. Eser harekete ve sese duyarlı sensörler içermektedir.
İzleyicinin hareketini veya yakınlığa bağlı olarak sesini algıladığında
çiçekler açılmaya başlar ve ışık saçar. İzleyici uzaklaştığında ise yine
kapanır ve söner. Fakat bu çalışma canlı olarak görülmez veya videodan
izlenmez ise sadece bir aydınlatma olarak algılanır. Choe U Ram,
Marcel Duchamp’ın eşyaları ters çevirerek yarattığı algı değişikliğini,
eserlerinde kullandığı yüksek teknolojiyle birlikte sağlamaktadır.
Fotoğrafına bakıldığında bir aydınlatmaya benzeyen nesne, canlı
olarak veya videosu izlendiğinde bir kinetik heykele dönüşmektedir.
İçinde hareketi barındırması ve karanlık ortamda Bauhaus’un kastettiği
faydacı işlev içeriği dolayısıyla, fonksiyonel heykelin teknolojinin
gelişmesi sayesinde nerelere gelebileceği konusundaki ipuçlarını
barındırmaktadır.
Görsel 21. Choe U- Ram, “Una Lumino Portentum” 2009
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Görsel 22. Choe U- Ram, “Una Lumino Portentum” detay, 2009

Görsel 23. Choe U- Ram, “Una Lumino Portentum” detay, 2009

5. Sonuç
Fonksiyonel heykel çok eskilere dayanan bir olgudur. İçinde fonksiyonu
barındırmasıyla interdisipliner olma zorunluluğu olan fonksiyonel heykel,
farklı disiplinlerle işbirliği yapılarak oluşturulabilmektedir. Bunların
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başında da Mimarlık disiplini gelmektedir, ki Emre Zeytinoğlu’nun da
değindiği gibi:
“Sanat, kendi disipliner ölçütlerini terk edip işleve yöneldiğinde,
mimarinin basit bir elemanı olmaya baş eğecektir. Gropius burada yine bu
eksik tanıma müdahale eder ve sanatın, bir disiplinlerarası anlayış içinde
kendi ölçütlerini terk etmemesi gereğini savunur. Açık bir ifadeyle, sanatsal
disiplinler birbirleriyle işlevsel olarak birleşirken, aynı zamanda da mimariyle
birleşecektir.” (Zeytinoğlu, 2009: 507).
Fonksiyonel heykelin yapımında zaman zaman, mühendislik,
mimarlık, sosyoloji, psikoloji, ergonomi, felsefe, bilişim ve teknoloji
gibi birçok disiplinle yakın temasta olması gerekmektedir. Çünkü bir
kapı-heykeli yapılıyorsa sanat, mimarlık ve mühendislik disiplinleri
ile işbirliği içinde olunmalıdır. Bir heykel-ev yapılıyorsa sanat, mimari
ve inşaat mühendisliği ile işbirliği kurmalıdır. Ancak fonksiyonel
heykel örnekler üzerinden incelendiğinde bazı çalışmalar sadece görsel
üzerinden değerlendirildiğinde yanılgı yaratabildiği gözlemlenmiştir.
Söz konusu örnek Choe U Ram tarafından gerçekleştirilmiş olan “Una
Lumino Portentum” adlı çalışmadır. Hareketi içinde barındıran çalışma
farklı sensör, çip ve bilgisayar yazılımları yardımıyla yapılmış olduğundan
ancak hareketin algılanabilmesi sonucunda bunun bir aydınlatma değil
bir sanat nesnesi olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum Tatlin’in “III.
Enternasyonal” adındaki tasarımı için de geçerlidir. Bu örneklerden
hareketle Fonksiyonel heykelin ileride teknolojinin de gelişmesiyle ne
denli farklı çalışmalar yapılabileceği konusunda bazı ipuçlarına işaret
etmektedir. Bunların başında, oldukça yenilikçi bir yaklaşım sayılan
ve hologram heykel olarak adlandırılan çalışmaların gündeme gelmeye
başladığı gözlemlenmiştir.
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KAMUOYUNU YÖNLENDİRME ARACI OLARAK
FOTOĞRAF
Photographs as Tools for Manipulating Public Opinion
İsmail Erim GÜLAÇTI*5
Özet
Fotoğrafçılık Üzerine isimli kitabında Susan Sontag “fotoğraf makinesinin
bir silahın yüceltilmiş hali olması gibi birinin fotoğrafını çekmek de bir cinayetin
yüceltilmiş halidir.” (Sontag, 2005, 19) diyerek fotoğraf makinesinin karşısına
konulan, yoluna çıkan herhangi bir varlığı manipüle eden ya da o varlığın
sahibi olan bir silah olduğunu iddia etmektedir. Gerçek gücü bulunuşunun ilk
dönemlerinde pek anlaşılmayan, daha çok çevreyi belgelemek ve anı yakalamak
amacıyla kullanılan, insanlığın gerçekleştirdiği en önemli buluşlardan biri olan
fotoğrafın bu durağan özelliği bulunuşunu izleyen dönemlerde kaçınılmaz bir
biçimde değişmiştir. Fotoğraf yaygınlıkla gerçeğin nesnel bir belgesi olarak kabul
gördüğünden insanları yaşananlara tanıklık etmeye ve olan biten hakkında
düşünmeye iter. Geniş halk kitlelerine sözel anlatıma ya da minyatür ve resim
sanatında olduğu gibi aracı olarak bir sanatçıya gerek olmadan ulaşabilmesi,
gündemde bulunmayan bir noktayı gündeme taşıması, kamuoyu oluşturması
ve taşıdığı mesajla kamuoyunu yönlendirebilmesi fotoğrafı toplumsal ve siyasal
düzlemde çok güçlü bir iletişim aracı haline getirmiştir. Daha güçlü ifade etmek
gerekirse “Kendi başına hiçbir şeyi açıklayamayan fotoğraf, çıkarıma, spekülasyona
ve fanteziye bitmez tükenmez bir çağrıdır.” (Sontag, 2005, 17). Bu yargı da aslında
fotoğrafın doğasına ve kullanımına yönelik çok önemli bir saptamadır. Fotoğrafın
bu doğasını dikkate alan bu çalışma dünya çapında farklı zaman dilimlerinden
örnekleri ele alarak fotoğrafın insani krizler, savaşlar ve işgaller karşısından
algımızı nasıl şekillendirdiğini ve bu bağlamda da bir kamuoyunu yönlendirme
aracı olarak kullanılmasını incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Propaganda, Rıza Üretimi, Savaş, İnsani Krizler

Abstract
In her seminal book On Photography, Susan Sontag remarks that “Just as
the camera is a sublimation of the gun, to photograph someone is a sublimated
murder—a soft murder, appropriate to a sad, frightened time.” (Sontag, 2005,
19). This makes it clear that a camera is a gun that may easily manipulate or
own anything that is placed in front of it. Photograph, whose real power was not
immediately understood at the time of its invention, has come to signify and be
construed as one of the most important inventions that humanity has ever created.
Commonly accepted due to a precondition to believe it as the ‘true’ reflection of
reality, photograph forces people to witness and contemplate what is going on
around them. The fact that it can easily reach vast numbers of people without
verbal explanation or an artist as an intermediary as is the case with painting or
* Yrd. Doç. Dr.; Yıldız Teknik Üniversitesi, e-mail: egulacti@yildiz.edu.tr

184 Kamuoyunu Yönlendirme Aracı Olarak Fotoğraf
engraving provides photographs with an immense power in order to impact and
direct public opinion through messages that have not been previously intended so
or thought of. As such, to borrow her emphatic words again, “photographs, which
cannot themselves explain anything, are inexhaustible invitations to deduction,
speculation and fantasy.” (Sontag, 2005, 17). This paper, taking into account the
aforementioned nature of photographs, analyzes several famous examples from
all over the world in various periods to unearth how photography shapes our
perception unexpectedly in the face of humanitarian crises, wars and invasions
and evaluates its role in manipulating the public opinion in these circumstances.
Keywords: Photography, Propaganda, Consent Making, War, Humanitarian
Crises

1. BAŞLARKEN
Fotoğrafçılık Üzerine isimli kitabında Susan Sontag “fotoğraf
makinesinin bir silahın yüceltilmiş hali olması gibi birinin fotoğrafını
çekmek de bir cinayetin yüceltilmiş halidir.” (Sontag, 2005, 19) diyerek
fotoğraf makinesinin karşısına konulan, yoluna çıkan herhangi bir varlığı
manipüle eden ya da o varlığın sahibi olan bir silah olduğunu iddia
etmektedir. Gerçek gücü bulunuşunun ilk dönemlerinde pek anlaşılmayan,
daha çok çevreyi belgelemek ve anı yakalamak amacıyla kullanılan,
insanlığın gerçekleştirdiği en önemli buluşlardan biri olan fotoğrafın bu
durağan özelliği bulunuşunu izleyen dönemlerde kaçınılmaz bir biçimde
değişmiştir. Fotoğraf yaygınlıkla gerçeğin nesnel bir belgesi olarak kabul
gördüğünden insanları yaşananlara tanıklık etmeye ve olan biten hakkında
düşünmeye iter.
Geniş halk kitlelerine sözel anlatıma ya da minyatür ve resim sanatında
olduğu gibi aracı olarak bir sanatçıya gerek olmadan ulaşabilmesi, gündemde
bulunmayan bir noktayı gündeme taşıması, kamuoyu oluşturması ve
taşıdığı mesajla kamuoyunu yönlendirebilmesi fotoğrafı toplumsal ve
siyasal düzlemde çok güçlü bir iletişim aracı haline getirmiştir. Daha güçlü
ifade etmek gerekirse “Kendi başına hiçbir şeyi açıklayamayan fotoğraf,
çıkarıma, spekülasyona ve fanteziye bitmez tükenmez bir çağrıdır.” (Sontag,
2005, 17). Bu yargı da aslında fotoğrafın doğasına, kullanımına ve söz
konusu görsel gücüne yönelik çok önemli bir saptamadır.
2 Eylül 2015’te Bodrum’un Akyarlar sahiline vuran 3 yaşındaki Suriyeli
mülteci çocuk Aylan Kurdi’nin fotoğrafı bu güce, yakın tarihten oldukça
net bir örnektir.
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Şekil 1: Aylan Kurdi’nin Fotoğrafı (MSNBC, [26.07.2016])

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande Aylan Kurdi’nin ölümünden şok olduğunu söyleyerek
Suriyeli mülteciler konusunda daha fazla yardım ve uluslararası iş birliği
çağrısında bulunmuştur (Tharoor, [26.07.2016]). Eski İngiltere Başbakanı
David Cameron fotoğraftan bir baba olarak çok etkilendiğini ve İngiltere’nin
daha fazla Suriyeli mülteci kabul ederek daha fazla sorumluluk alacağını
açıklamıştır (Dathan, [26.07.2016]). Benzer şekilde İrlanda Başbakanı
Enda Kenny de Aylan Kurdi’nin fotoğrafını şok edici bulduğunu söylemiş
ve bu durumun süremeyeceğini ifade ederek fotoğrafın tüm Avrupa
vicdanına seslenmesi gerektiğini ifade etmiştir (Hand, [26.07.2016]).
Suriyeli mülteciler için yapılan uluslararası yardımlarda da bu fotoğrafın
yayınlanmasından sonra ciddi bir artış gözlemlenmiş (Henley ve diğ.,
[26.07.2016]) ve Almanya, Avusturya gibi ülkeler politikalarını değiştirerek
sınır kapılarını Macaristan ve Makedonya’da biriken Suriyeli mültecilere
açmışlardır.
Batılı dünya liderlerinin Suriyeli mültecilerin iç savaştan kaçarken
yaşadıkları trajediyle aracısız ve net bir biçimde yüzleşmesini sağlayan
bu fotoğrafı, terör örgütü DAEŞ/IŞİD de düzenli olarak yayınladığı kendi
dergisinde insanları işgal ettiği Suriye’den ve diğer şehirlerden kaçmaktan
caydırmak ve kaçmaya çalışmanın büyük bir günah olduğu propagandasını
yapmak için kullanmıştır (Hall, [26.07.2016]). Tüm bu yaşananlar
fotoğrafın insanların bakış açısını etkileme, şekillendirme ve değiştirmekte
ne kadar güçlü bir araç olduğunu ve bu gücün ideolojisi ne olursa olsun
hiçbir egemen güç tarafından görmezden gelinemediğini göstermektedir.
Bu güç de amaçları birbirinden oldukça farklı olan hem demokratik
hem de totaliter hükümetlerin dikkatini çekmiş ve fotoğraf onlar için “güçlü
bir propaganda ve fikir manipülasyonu aracı olmuştur.” (Freund, 2008, 103).
Propaganda amacıyla kullanılmasının yanı sıra kamuoyunun duygularını
göstermek ve milli duyguları harekete geçirmekte de oldukça kullanışlı
olmuştur. Bağlamlarından çıkarılan ya da daha önceden belirlenmiş bir
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amaca göre konumlandırılan fotoğraflar izleyicileri ya da okuyucuları
etkileyen iletişim araçlarına dönüşmüştür. Fotoğrafın geniş halk kitlelerine
ulaşabilen bu görsel dilini ve iletişimsel gücünü sadece hükümetler değil
aynı zamanda sanayi, finans ve büyük basın yayın organları da ulusal ve
uluslararası kamuoyunu kendi görüşleri doğrultusunda şekillendirmek
için yaygın bir şekilde kullanmışlardır.

2. MANİPULATİF YÖNTEMLER
Toplumları ve insanları harekete geçirebilen fotoğraf ne yazık ki her
zaman gerçeğin eksiksiz ve doğru bir yansıması olmayabilir. Korkmaz
(2014)’a göre fotoğraf, çekilmeden önce ve çekilirken kullanılan yeniden
kadrajlama, farklı açıların kullanılması, renk filtreleri, yönlendirici
kompozisyon, ekleme, çıkarma ve birleştirme gibi teknikler ile fotoğrafın
anlamını değiştiren, saptıran, yaratılmak istenen etki ve varılmak istenen
amaç doğrultusunda yeniden kurgulayan, böylece insan bilinci üzerinde
oldukça etkili bir silah niteliği kazanabilir. Gerçekliğin ortaklaşa kabul
edilen temsili olarak yazılı metinlerden daha etkileyici ve inandırıcı olan
fotoğraf, böylece propaganda amaçlı kullanım için son derece uygun bir
iletişim aracına dönüşmektedir. Dolayısıyla da egemen politik sistem ve
ideolojiler ulusal veya uluslararası kamuoyunu, yaratmak istedikleri etki
doğrultusunda yönlendirme, diğer bir deyişle, kendi “örgütlü inandırma
etkinliği”ni (Mutlu, 2008, 240) gerçekleştirme olanağı bulmaktadır. Bu
olguya bir örnek olarak aşağıdaki fotoğraflar gösterilebilir.

Şekil 2: Benito Mussolini’nin Düzenlenmemiş Fotoğrafı
(Ethics in Editing, [29.07.2016])
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Şekil 3: Benito Mussolini’nin Düzenlenmiş Fotoğrafı
(Ethics in Editing, [29.07.2016])

Yukarıdaki fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere, Benito Mussolini
kendisini taraftarlarına ve rakiplerine daha korkusuz ve kahramanca
gösterebilmek ve her şeyin merkezinde görünebilmek için fotoğraftan atını
tutan seyisi çıkarttırmıştır. İktidarda bulunan ve güce egemen olanların
görüntülerin gücünü ve görselliğin dilini de kontrol etmesi yadsınamaz
bir gerçektir. Mussolini’nin yukarıdaki fotoğrafında bu kontrol fotoğrafın
verilmek istenen mesaj doğrultusunda rötuşlanması ve böylece sadece
kompozisyon olarak değil aynı zamanda anlamsal ve iletişimsel olarak da
yeniden kurgulanması biçiminde kendini göstermektedir.
Fotoğrafın liderlerin imgelerinin kurgulanmasında ve bu imgenin halka
onların arzu ettiği açıdan yansıtılmasında kullanımına bir diğer örnek de Adolf
Hitler’in bir Nazi propaganda dergisinde yayınlanan aşağıdaki fotoğraflarıdır.

Şekil 4: Adolf Hitler’in Nurnberg’teki Nazi Partisi mitinginden bir fotoğraf,
(Daily Mail, [02.08.2016])
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Kısa boylu bir fiziği olan Hitler bu fotoğrafta yukarıda da bahsedilen
tekniklerden yönlendirici kompozisyonla alttan çekilen fotoğrafta zorlama
bir perspektif ile onu daha yüce, daha güçlü, her şeyin üzerindeki tek adam
ve Alman halkının lideri göstermeye yönelik olarak halka Nazi selamı
verirken fotoğraflanmıştır.

Şekil 5: Adolf Hitler’i Alman Birliklerini Denetlerken Gösteren Bir Fotoğraf,
(The Jewish Virtual Library, [02.08.2016])

Yukarıdaki fotoğrafta da Hitler onu alttan fotoğraflamanın olanaksız
ya da verilmek istenen mesaj bakımından anlamsız olduğu durumlarda
olduğu gibi herkesten yüksekte bir yerde yine Nazi selamı verirken
fotoğraflanmıştır. (Freund, 1980)’un ileri sürdüğü yönlendirici kullanıma
uygun olan bu fotoğrafın Hitler’in görsel liderlik propagandası için
dikkatlice seçilmiş ve kurgulanmış bir fotoğraf olduğunu ileri sürmek
yanlış olmayacaktır.
En önemli işlevlerinden birinin yaşanan anı belgelemek olduğu
düşünülen fotoğrafın görsel gücünün “tutum ve davranışları etkilemek
için bilerek” (Lilleker, 2013, 223) ve “belirli bir görüşü, belirli bir davranışı
benimsemelerini sağlayacak biçimde etkileme girişimi” (Ayhan, 2007,
39) yani propaganda amacıyla kullanılma olgusuna bir diğer örnek de
2003 yılında Irak’ın işgali sırasında Bağdat’ın Firdevs Meydanı’ndaki
Saddam Hüseyin heykelinin yıkılışına ait aşağıdaki farklı kaynaklara ait iki
fotoğraftır.
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Şekil 6: Saddam Hüseyin Heykelinin Yıkılışının
Dar Açıdan Çekilmiş Fotoğrafı, (Savannah Now, [29.07.2016])

Şekil 7: Saddam Hüseyin Heykelinin Yıkılışının
Geniş Açıdan Çekilmiş Fotoğrafı, (Sweet Liberty, [29.07.2016])

İlki The Associated Press’e ikincisi de Reuters’e ait bu iki fotoğraf
karşılaştırıldığında, ilk fotoğrafta o dönemde ABD liderliğindeki koalisyon
güçlerinin sık sık ifade ettiği gibi kendilerine “desteklerini haykıran mutlu
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bir kalabalık” (Collier ve Squatriglia, [29.07.2016]) yerine sadece birkaç
yüz Iraklının ve onlardan çok daha fazla sayıdaki Amerikan askerinin
tanklar ve ağır silahlarla kuşattığı ve trafiği kestiği, büyük oranda boş bir
Firdevs Meydanı net bir biçimde görülmektedir. Dönemin Amerikan
yönetiminin ve müttefiklerinin bu savaşın gerekli ve meşru olup olmadığı
(Rawnsley, [29.07.2016], gerçekten Irak’ı ‘özgürleştirmek’ ve sahip olduğu
nükleer silahları etkisiz hale getirmek için yapıldığına ilişkin söylemlerin
“tatmin edici olmaktan çok uzak” olduğu (Rozenberg, [29.07.2016]; Ivens,
[29.07.2016]) ve en önemlisi Irak halkının kendilerinden yana olduğu (Collier
ve Squatriglia, [29.07.2016]; West, [29.07.2016]) konularında ciddi şüpheleri
bulunan uluslararası kamuoyunun desteğini kazanmak ve kendilerinden
yana bir siyasi tavır takınılmasını sağlamak için fotoğrafın kullanıldığı böyle
bir propaganda çalışmasına gereksinim duyduğu açıktır. Ayhan (2007)’ın
da değindiği gibi bir yalanı yansıtmak için kullanıldığı anlarda bile fotoğraf
yalan söylemez; aksine o yalana inanmayı seçen kitlelerin zihninde daha
gerçek ve daha doğru bir görünüm kazandırır ve böylece güçlü bir psikolojik
bir silaha dönüşür.
Bu amaçla kullanıldığında çoğu zaman yönlendirici bir mesaj barındıran
tamamlayıcı bir metnin eşlik ettiği (Bodur, 2008) fotoğrafın oluşturulma
sürecinde ister kendi adına ister belli bir ideoloji için çalışsın fotoğrafçının
eğilimleri kaçınılmaz bir olgudur. Leonard Doob Kamuoyu ve Propaganda
isimli makalesinde bu olguyu açıklarken “fotoğraf makinesinin merceği
insan gözünün merceğinden daha nesnel değildir; bu lensten geçen ışık
fotoğrafçının tutumları tarafından şekillendirilir.” (Doob, 1949, 230) diyerek
her fotoğrafçının belli bir niyet ile fotoğraf çektiğini ileri sürmektedir. Birçok
insan bunun farkına varmasa da, nasıl bir amacı olursa olsun, böyle bir niyetin
varlığı fotoğrafı bilginin belli bir amacı ya da bakış açısını güçlendirmeye
yönelik olarak yapılandırılmasını ve yayılmasını amaçlayan (Jowett ve
O’Donell, 2012) propaganda amaçlı kullanımına açık hale getirir. Yukarıdaki
fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere farklı dönemlerde farklı hükümet
modellerine sahip Almanya ve ABD fotoğrafı kendi amaçları doğrultusunda
siyasi amaçlı olarak kamuoyunu yönlendirmeye dönük bir propaganda aracı
biçiminde kullanmışlardır.
İlk dönemlerinde anı yansıtan bir belge niteliğinde olan fotoğraf,
günümüz dünyasının dijital fotoğrafçılık, televizyon, internet ve sosyal medya
gibi teknolojik olanaklarıyla kaynaşarak etkili ve yaygın bir propaganda
aracına dönüşmüştür. Ayrıca, gelişen baskı tekniklerinin sağladığı
çoğaltılabilirliği sayesinde posterlerde, afişlerde, broşür ve bildirilerde,
gazetelerde ve dergilerde giderek artan oranda kullanılmaktadır. Akarçay
(2011) bu durumun, görüntünün ve fotoğrafın görsel dilinin biçimlendirdiği
gerçekliğin ikna ve inandırma gücünün artmasından kaynaklandığını ileri
sürmektedir. Diğer bir deyişle, oldukça güçlü etkilere sahip olan görüntüler

İsmail Erim GÜLAÇTI 191
bu nedenle bir şeyin meydana geldiğini ya da bir durumun yaşanmışlığını
‘kanıtlayan’ belgeler olarak kabul edilir. Dolayısıyla, fotoğrafın herkesin
üzerinde uzlaştığı bir kanıt ve nesnel bir iletişim aracı olduğuna yönelik
inanç sarsması zor bir inançtır.
Hangi toplumda ya da hangi güç tarafından kullanılıyorsa olursa olsun
“kitleleri etkileme ve derinlemesine tutum değişiklikleri yaratabilme gücü”
(Akarcalı, 1989, 5) olan fotoğrafın bu kadar etkili bir araç olmasının ve görsel
mesajları algıyı şekillendirerek propaganda için kullanılmasının temelinde
fotoğrafın taşıdığı üç farklı gizil ifade yatmaktadır (Meyers, 2009). Bu ifadeler
bir fotoğrafın siyasi içerikli olsun olmasın ya da siyasi bir sonuç ortaya
çıkarsın çıkarmasın propaganda amaçlı olarak kullanılmasının yolunu açan
özelliklerdir.
Fotoğrafın taşıdığı bu ifadelerin birincisi “Bu gerçekten oldu.” (Meyers,
2009, 23) yargısıdır. Resim, gravür veya sözlü, yazılı anlatımın aksine,
üretim sürecinin yapısından kaynaklanan nedenlerle, fotoğrafın belli bir
zamanda gerçekten var olan bir durumu ya da sahneyi anlattığı inancı çok
yaygındır. Yukarıda da ifade edildiği gibi çeşitli yöntemler ve tekniklerle
fotoğraflar değiştirilip yönlendirilebilse de bu değişim ve yönlendirme
açık, net ve karşılaştırmalı olarak görülmüyorsa fotoğraf izleyici tarafından
‘gerçeğin’ kendisi olarak kabul edilir. Gerçeğin böylesine nesnel ve sadık bir
yansıması olarak kabul gören fotoğrafın, algıların görsel semboller tarafından
şekillendirilmesinde bilinçli bir biçimde propaganda aracı olarak kullanılması
böylece kolaylaşmaktadır çünkü bir yargıya varmak için insan en başta görme
duyusuna ve görüntülere gereksinim duyar. Bu duyu kontrol ve manipüle
edilebildiği oranda görüntüler belli bir yaşanmışlığın ve ‘gerçekliğin’ kanıtı
olarak algılanır.
İkinci olarak “Bu, fotoğrafçıdan bağımsız olarak oldu.” (Meyers, 2009,
23) düşüncesi fotoğrafın tutumların yönlendirilmesinde kullanımını
kolaylaştırmaktadır. Bir başka ifadeyle, bir fotoğrafın propaganda amaçlı
olarak kullanılması ve belli bir mesaj taşıması için o fotoğrafın bir durumun
sadece gerçekten olduğunu göstermesi tek başına yeterli değildir. Diğer bir
deyişle izleyici fotoğrafın ilettiği mesajın ve gösterdiği anın kendiliğinden
gerçekleştiğine inanması gerekmektedir. Portre fotoğraflarında olduğu
gibi fotoğraftaki yönlendirme açık bir şekilde göze çarpmıyorsa, izleyici
fotoğrafçının fotoğrafın içeriğinin oluşmasında herhangi bir etkisinin ya da
katkısının olmadığına inanır ve bu yönde bir beklenti içine girer. Böylece
nesnel olduğuna inandığı fotoğrafla egemen gücün kendi amaçlarına uygun
olarak tasarladığı mesaja daha açık bir duruma gelir.
Fotoğrafı propaganda amacıyla kullanıma uygun kullanılan üçüncü
ve son özellik ise “Bu sahnenin temsil gücü vardır.” (Meyers, 2009, 23)
yargısıdır. Diğer bir deyişle, izleyici fotoğrafta gösterilen durum ya da
olayın yaygın ve genel-geçer bir özellik taşıdığına ve söz konusu durumu
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gerçekten yansıttığına ilişkin bir kuşku duymamalı ve fotoğrafın bu genelgeçer durumun tanığı olduğuna inanmalıdır. Fotoğrafın teknik üretim
sürecinden daha çok kullanılış tarzıyla ilgili olarak okunabilecek bu ifade
fotoğrafın ortaya çıkaracağı sonuçlar ve propagandayı yapan egemen güç ya
da kurumun aktarmak istediği önceden tasarlanmış mesajın dışındaki bir
anlamın oluşmaması için son derece önemlidir. Böylece kitlelerin verilen
mesaja inandırılmasında çok daha etkili bir sonuç elde edilir. Bu üç yargıda
da başarılı olan fotoğraflar propagandayı yapan kuruma ya da egemen siyasi
güce algıları etkileyerek istedikleri yönde tutum ve tavır değişikliği yaratma
olanağı verir.

3. GÖSTERGEBİLİMSEL NİTELİKLER
Şekil 1’deki fotoğrafın neredeyse 7 yıl süren Suriye’deki iç savaştan
en çok hatırda kalan görüntülerden biri olmasının nedeni nedir? 2015’te
savaşların ve çeşitli insani savaşların ortasında kalmış milyonlarda çocuğun
fotoğrafları internette dolaşmaktaydı. Ancak üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin
bu yürek burkan fotoğrafının bu milyonlarca fotoğrafın arasından sıyrılıp
neden bu kadar çok dikkat çektiğini anlamak için fotoğrafın göstergebilimsel
niteliklerine bakmak gereklidir.
Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kumsala benzeyen bir
kumsalda ıslak kıyafetlerinin içinde yüzünü görmeyi engelleyecek şekilde
yüzüstü yatan bu çocuk sanki beşiğine yatıyor gibidir. Normalde annesi
ya da babası tarafından giydirilip çıkarılan küçük sevimli ayakkabıları
aslında hem annesinin hem de babasının yokluğuna işaret etmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük mülteci akını ve insani
krizlerden birinde hayatını kaybeden Aylan Kurdi her şeyin fotoğrafın o
tek karesinde olup bittiği kapalı kompozisyonu ve içerdiği görsel detaylarla
kendi mahallemizdeki çocuk bahçesinden fırlayan herhangi bir üç yaşındaki
çocuk gibidir. Bu haliyle şekil 1’deki fotoğraf acı verse de aşağıdaki fotoğraf
ile kıyaslandığında bakması daha kolay olan bir fotoğraftır

Şekil 8. Muhammed Shohayet, Mary Scully Reports, ([17.10.2017])
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Göstergebilimsel niteliklerin bir fotoğrafın kamuoyunu etkilemek
ve yönlendirmekteki rolünü daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki
fotoğraf Aylan Kurdi’nin şekil 1’deki fotoğrafı ile birlikte düşünülmelidir.
Aralık 2016’da Myanmar’dan Bangladeş’e geçerken boğulan Rohingya’lı
bebeklerden sadece biri olan Muhammed’in bu ‘hijyenik olmayan’ fotoğrafı
Aylan’ın fotoğrafı ile acı bir benzerlik içindedir ancak ıslak ve yetersiz
elbiseleri içinde kumsala hiç benzemeyen bir zeminde Aylan gibi yüzüstü
yatması onu yine herhangi üç yaşındaki çocuk yerine koyabilmemizi
sağlasa da fotoğrafın izleyiciye aktardığı travma ve acı izleyiciyi aynı şekilde
fotoğrafın konusu Muhammed Shohayet’ten uzaklaştırmaktadır.
Bu acı ve travma deneyimi fotoğrafın göstergebilimsel nitelikleri
bakımında anlamlı olsa da izleyiciyi kayıtsızlığa itmesi bakımından da
oldukça tehlikelidir. Barthes (1981)’in de belirttiği gibi fotoğraflar net bir
kültürel anlam çerçevesine oturdukları için ziyaretçiler bu tür bir duygusal
deneyime hazır olmayabilir ve iletilmek istenen mesaj göz ardı edilebilir.
Forgiarini ve diğerlerinin (2011) ifade ettiği gibi insanlar kendilerinden
farklı olan kişileri yaşadığı acı ve zorlukları hafife almaktadır. Hatta
Trawalter ve diğerleri (2016) bu bulguları bir adım daha ileri götürerek
bazı etnik gruplardaki insanların acı ve ıstırap duyumsama düzeylerinin
daha yüksek olduğu bu yüzden fotoğrafın gösterdiği travmanın o kadar
da ciddi olmadığına olan inanışları da belgelemiştir. Dolayısıyla insani
kriz ve savaşlarda travmatik ve ıstırap dolu fotoğraflar kamuoyunu bir
düşünceye yönlendirmede bu niteliklerinden dolayı planlanan kadar etkili
olamamaktadır.

4. UYGUN POLİTİK BAĞLAM
Fotoğrafa bakan kişilerin ahlak, tutku ve acıma gibi duygularla
bağlantı kurabilmelerinin ve vicdani bir eylem ortaya koyabilmelerinin bir
başka koşulu da mutlaka fotoğrafın anlatısına uygun bir politik ortamın
bulunmasıdır. Fotoğrafın insani kriz ve savaş zamanlarında kamuoyunu
yönlendirmedeki etkisini önemli oranda belirleyen bu etken aslında onun
düşünceler ve inançları netleştirmekte ve sağlamlaştırmaktaki gücünden
kaynaklanmaktadır.
Sontag’ın (2005: 12-14) vurguladığı gibi “beklenmeyen bir ıstırap
bölgesinden haber veren bir fotoğraf uygun bir duygu ve tutum bağlamı
olmadıkça kamuoyunda hiçbir etki yaratamaz Politika olmadan tarihin
mezbahanesinden gelen fotoğraflan muhtemelen sadece gerçekdışı ya da
moral bozucu olarak algılanacaktır.” Diğer bir deyişle fotoğraflar ancak
var olan politik bağlama entegre olursa bir anlam kazanabilir. Ancak bu
tür bir bağlamı sağlamak ciddi sayıda insan, haber yayını, gazete yazıları,
videolar, görüşmeler ve para gerektirmektedir. Böyle oluşturulan bir politik
bağlam olmadan açık bir şekilde travma ve acı içeren insani kriz ve savaş
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fotoğrafları izleyicileri uzak bir dünyada yapay bir deneyime sürüklemekten
öteye gidememektedir.
Uygun politik bağlam oluştuğunda kamuoyunu etkileme gücüne
sahip fotoğraflara bir dikkat çekici bir örnek olarak Huynh Cong (Nick)
Ut’un Napalm Saldırısından Kaçan Çocuklar isimli çalışması verilebilir. 8
Haziran 1972’de Amerikan halkı arasında Vietnam Savaşı karşıtı tutum
ve düşüncelerin son derece güçlü olduğu bir dönemde çekilen bu fotoğraf
kamuoyunun baskısı sonucunda Amerikan hükümetini savaşın bir an önce
bitirilmesi yönünde ciddi adımlar atmaya zorlamıştır.

Şekil 9. Napalm Saldırısından Kaçan Çocuklar, (AP Images, [24.10.2017])

Güney Vietnam ordusu tarafından Trang Bang köyüne oradaki
Vietkong askerlerini çıkarmak için yanlışlıkla atılan napalm bombasından
hemen sonra çekilen (Goldberg, 1991) bu fotoğraf bir kere daha her kriz ve
savaşta en çok etkilenen ve acı çeken kitlenin çocuklar olduğunu bir kere
daha ortaya koymaktadır. Sol taraftaki erkek çocuğu acı içinde bağırırken
ağzı bir maske gibi aşağıya bükülmekte, arkasındaki daha küçük erkek
çocuğu askerlerin arkasındaki yangın ve dumana bakmaktadır. Sağ tarafta
ise çıplak ayaklarıyla iki bir kız ve erkek çocuğu el ele koşmaktadır. Ancak
bu fotoğrafın en can alıcı ve şok edici figürü kompozisyonun merkezinde
yer alarak sağ ve sol taraftaki çocukların çektiği acıyı açık elleriyle adeta
bir zincir gibi birbirine bağlayan ve yine acı içinde ağlayarak izleyiciye
doğru koşan kız çocuğudur. Bu çocuğun çıplaklığı da tüm yaşadığı tüm
bu trajediyi ve fotoğrafın izleyiciye aktardığı travmayı arttıran bir başka
etkendir.
ABD’nin Vietnam Savaşı’na ahlaki ve askeri katılımını zaten protesto
etmekte olan milyonlarda kişi için bu fotoğraf savaşın getirdiği zulmün
ve vahşetin çok net bir sembolü olmuş ve savaş karşıtı hareketleri daha
da güçlendirmiştir. Hem ABD hem de Vietnam için savaşın gidişatını
değiştiren bu süreç fotoğrafın hem Amerikan hem de uluslararası birçok
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basın kuruluşunda yayınlanmasının ardından (Goldberg, 1991) daha da
hızlanmıştır. İnsani kriz ve savaş fotoğraflarında özellikle çocukları konu
alan fotoğraflarda olduğu gibi bu fotoğraf da bakması kolay olmayan bir
fotoğraftır. Bu fotoğrafın basında böylesine geniş bir yer bulabilmesinin ve
günümüzde dahi bu kadar kalıcı olabilmesinin bir nedeni insan olmanın bir
niteliği olarak çocukların masumiyetine olan inancın tiksindirici bir ihlali
olmasıdır. Ancak tek neden de bu değildir. Böylesine yaygın bir etkinin ana
nedeni bu fotoğraf çekildiğinde Amerikan kamuoyunun zaten nerdeyse
on yıldır devam eden bu savaştan yorgun ve bıkkın olması sonucunda
oluşan toplumsal ve kültürel etkenlerin ağırlık kazanarak Amerikan
hükümetini etkileyecek bir politik bağlam yaratmasıdır. Çocukların etnik
kimliklerinin önemli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getiren bu
fotoğrafın simgesel anlamı fotoğrafların hedeflenen kitlesini her zaman
aşabilme gücüyle birleştiğinde Nick Ut’un bu karesi bir ikona dönüşmüş ve
Amerikan kamuoyunun ve basınının savaş karşı bir tutum içinde etkili bir
yer bulabilmiştir.

5. BİTİRİRKEN
Fotoğrafçılık Üzerine isimli kitabında “Kendi başına hiçbir şeyi
açıklayamayan fotoğraf, çıkarıma, spekülasyona ve fanteziye bitmez
tükenmez bir çağrıdır.” (Sontag, 2005, 17) yargısında bulunan Susan Sontag
aslında fotoğrafın doğasına ve kullanımına yönelik çok önemli bir saptama
yapmaktadır. İnsanın düşünce ve hayal gücü üzerinde böylesine etkili bir
iletişim aracının, bulunuşundan bu yana gerek gücün bir sembolü olarak
gerekse egemen gücün fikirlerinin benimsetilmesinde, kritik dönemlerde
mesajların görsel olarak hızlı ve aracısız aktarılmasında, söylemlerin bir
parçası hatta yapılacakların bir kanıtı şeklinde kullanması kaçınılmaz bir
durumdur.
Doğruyu söylediğine inanılan ve bundan dolayı da iletişim araçları
içinde çok önemli bir yeri olan fotoğrafın sahip olduğu bu büyük iletişimsel ve
dönüştürücü güç nedeniyle doğrudan ya da dolaylı yollarla propaganda aracı
olarak tercih edilmesi de son derece yaygın bir olgudur. Bu amaçla kullanılan
fotoğraflar “gerçekliğin bakış açıları ve öznellikler çerçevesinden kurgulanmış
yansımalarıdır.” (Ulutaş ve Çevik, 2015, 37). Bu yansımalar görece dar
bir etki alanı olan soyut yazılı anlatımdan daha etkili olmakta ve “belirli
sembollerin manipülasyonu aracılığı ile kolektif tutumların yönlendirilmesi”
(Lasswell, 1971, 34) için egemen gücün elinde bir propaganda aracına
dönüşmektedir. Fotoğraf ve rıza üretimi arasındaki bu ilişkide fotoğrafın
görülmeyeni gösterme ve ikna etme gücünü kontrol edenler sadece kitlesel
tutum değişiklikleri başlatmakla kalmamakta kendilerinden yana eyleme
geçilmesini de sağlamakta ve gerçekliği fotoğraf makinesinin vizörüyle
oluşturulan bir kadrajla aktarıldığı bir düzleme çekmektedir.
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De Vignemont ve Singer’in (2006) ifade ettiği gibi empati dediğimiz
şey onların yerinde olmasak da başkalarının inanç ve duygularını
anlayabilme becerisidir ve bu beceri sağlıklı bir kişiler arası ilişki sistemi
için çok önemlidir. Empati aynı zamanda insani kriz ve savaş fotoğraflarına
bakan insanların dünyaya bakışıyla da etkileşime girerek bu fotoğrafların
onlara hissettirdiği düşünce ve hislerin de kaynağıdır. Bu empati becerisine
etki eden fotoğrafların ‘hijyeniklik’ gibi göstergebilimsel nitelikleri ve
harekete geçmelerini sağlayan uygun politik ortam ise insani kriz ve savaş
zamanlarında bazı fotoğrafların diğer sayısız fotoğrafın önüne geçerek
başlıklara çıkmasını sağlayan en önemli etkenlerdir. Maalesef ancak bu
iki nitelik bir araya geldiğinde insani kriz ve savaş fotoğraflarının geniş bir
yayın olanağı bulması mümkün olmaktadır.
Fakat fotoğraf insani kriz ve savaş zamanlarında ortaya çıkardığı ahlaki
ve duygusal etkiyi nadiren sonuç getiren bir güce dönüştürmektedir. Eğer
bu fotoğraflar kendi deneyimlerden uzak sahneler içeriyorsa birçok insan
travma ve acı içeren fotoğrafları ‘filtre’ler ve bu da fotoğrafların duygusal
etkisini doğal olarak azaltır. Bu durum da Campany’nin (2012, 3) çok
doğru bir şekilde “merhamet yorgunluğu” olarak adlandırdığı zalimlikler
karşısında hissedilen güçsüzlük ve çaresizlik duygularına yol açar. Diğer
bir deyişle insanlar acı ya da ıstırap içinde insanlar gördükleri fotoğraflara
duyarsızlaşırlar ve bu insanlar sanki güvenli bir mesafedeki bir cehennemin
fotoğrafları gibi algılanır.
İzleyicisine yaşanan travmalara karşı giderek daha az empati ama daha
çok aşinalık kazandıran bu fotoğraflar yardım ihtiyacı içinde olan insanlara
için giderek daha az duyarlılık yaratır ve sonuçta da fotoğrafın kamuoyunu
yönlendirmedeki gücünü ortadan kaldırır. İnsanlar yaşanan trajedilerin ve
eğer hissediyorlarsa kendi suçluluk duygularının farkında olarak yaşamaya
devam eder. Ama insanlar zaten doğuştan böyle değil midir?
Bazen bir ya da iki fotoğraf kalıcı ve yaygın bir etki yaratabilir.
Ancak ender görülen böyle bir durumda dahi Aylan Kurdi’nin fotoğrafı
ve onun ölümünden sonra yaşananlar göz önüne alınırsa bu fotoğrafların
sürekli ve geriye dönük bir etki yaptığını iddia etmek oldukça zordur. Bu
elbette insanların tamamen merhamet ve acıma duygusundan yoksun
olduğu anlamına gelmez ancak bu duyguların da doğal sınırları olduğu
unutulmamalıdır. İnsani kriz ve savaş zamanlarında fotoğraf insanlara bu
duyguları hissetmek ve trajedilerin gerçekten yaşandığını fark etmek için
bir fırsat sunar. Bu işleviyle fotoğraf çoğu zaman bir kişinin deneyiminden
yola çıkarak birçok insanın öyküsünü anlatır ve insani kriz ile savaşlarda
yaşanan çok büyük dramlara dikkatimizi çeker.
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KENT VE TEKSTİL DOKULARININ ETKİLEŞİMİ VE
GÜNÜMÜZ SANATINA YANSIMALARI
The Interactıon Of Cıty And Textıle Textures And Reflectıons In
Today Arts
Zehra DOĞAN SÖZÜER*1- Sema Hatun TÜRKER**2
Özet
İçinde bulunduğumuz ve ‘tasarlanmış’ bir çevre olarak kent, zamana yayılmış
bir dönüşüm içerisinde değişmekte, zaman zaman parçalanarak tekrar birleşmekte
ve böylece dokusunda sürekli olarak eklektik ve hatta kaotik görünümler
sergilemektedir. Bu süreçte, bütünleşmemiş ve tamamlanmamış dokular, modern
ve gelenekselin, farklı ifadelerini ideal olmayan bir estetik içerisinde aynı anda
yansıtabilmektedir. Sanatsal üretim ve tasarım alanlarının günlük yaşamdan
unsurları sıklıkla bir çıkış noktası veya eleştiri konusu olarak ele almasıyla, kent
dokusundaki bu yeni duruma dair imgeler ve bu imgelerin içinde barındırdığı
anlamlar da güncel sanata farklı yapıtlara yansımaktadır. Araştırma kapsamında,
şehir dokusunda gözlemlenen dönüşümün tekstil sanatçıları tarafından işlenişine;
ortaya çıkan eklektik ve kaotik dokuya eleştirel yaklaşan sanatsal yapıtlarına yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, Sanat, Kent, Tasarım, Doku

Abstract
As a “designed” environment that surrounds us, the city transforms in time,
it is often decomposed and reconstructed, so its texture constantly displays an
eclectic and even a chaotic outlook. Meanwhile, the incomplete and disconnected
structures reflect various forms of the traditional and the modern at the same time
in unaesthetic ways. Since artistic productions and design fields take elements of
daily life as a starting point or a subject of critique; the images and the meanings
they carry within the new form of city texture find a significant response in
contemporary art. This study illustrates how the observed transformation of the
city is addressed by textile artists and how they critically approach to eclectic and
chaotic urban modes in their works.
Key Words: Textile, Art, Urban, Design, Texture
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1.Giriş
‘’Biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey
değil, eğer bir cehennem varsa burada çoktan aramızda;
her gün içinde yaşadığımız, birlikte yan yana durarak
yarattığımız cehennem. İki yolu var acı çekmenin: Birincisi
pek çok kişiye kolay gelir: Cehennemi kabul etmek ve
onu görmeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol
riskli: Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor; cehennemin
ortasında cehennem olmayan kim ve ne var, onu aramak
ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat
vermek’’ (Italo Calvino, Görünmez Kentler,2007,204).
İçinde yaşadığımız, var olduğumuz, bireysel ve toplumsal olarak
gelişimimizi tamamladığımız bir çevreler bütünü olarak kent, varlığını
içindeki bireylerle başlatır ve onlarla sonlandırır. Geçmişten günümüze
kadar var olmuş kentler tasarımcı ve sanatçı faktörüyle sanat ve tasarımın
içinde var olmaya başlarlar.
Eski Yunanların site sakinlerini belirtirken ‘medeni’ dışardakileri
belirtirken ‘barbar’ diye tanımlamaları tarihten günümüze kadar şehri
farklılaştırmada sosyo kültürel katmanların etkili olduğunu gösterir
(Doğan, M, 1996,s.287).
Şehirleri barındırdıkları ve zamanın teknolojisine göre değişen
yapıtlardan fazlası olarak anlamlandırmak gereklidir. Armağan’ ın ifadesi
ile (1996, s.170)
‘Bir şehri şehir yapan , taşı toprağı değil, zaman içinde ona anlam
katan katmanlardır. Katmanlar şehrin hafızasına kazınmasıyla
birlikte şehir şahsiyet (kişilik)kazanmaya başlar’
Saadettin Ökten de benzer şekilde (1996) işlevsellik ve ihtiyaçlardan
ziyade, insanların benimsedikleri değer yargılarının kent yerleşiminde
önemli etken olduğunu belirtir (s.281).

Zehra Doğan Sözüer - Sema Hatun Türker 203

2. Kente Eleştirel Bakış ve Tasarım

Şekil1: Pitoresk resim örneği http://www.ilem.org.tr/blog/?p=897

’İngiliz sanat tarihçisi ve yazar John Ruskin, The seven lamps of
Architacture (mimarlığın yedi lambası) adlı kitabının ‘hafıza’
kısmında pitoresk güzellik hakkında kafa yorarken, bu çeşit mimari
güzelliğin niyet edilmiş, planlanmış klasik güzellikten farklarından
birinin onun ‘rastlantısallığı’ olduğunu söyler. Etimolojik olarak
‘resim gibi’ anlamına gelen pitoresk, bu bakış açısına göre, bir
mimari manzarada, söz konusu yapıların tasarlanırken düşünülmüş
güzellik neden ve merkezlerinden uzakta bir yerde belirir. Ruskin
için bu yüzden pitoresk güzellik, bir eserin yapılmasından yüzyıllar
sonra, onun etrafında beliren sarmaşıklar, otlar, bitkiler ve doğanın
diğer uzantılarıyla (dalgalar, deniz, kayalar, hatta bulutlar da
olabilir) kaynaşmasından oluşur’’ (Pamuk, Orhan, Hatıralar ve
Şehir,2015, İstanbul).
Mimari ve endüstrinin gelişimiyle büyüyen kent, zaman içerisinde
kendine özgü dokuyu pitoresk güzellik kavramıyla tasarımcı ve sanatçı
etkisiyle disiplinler arası bir sanat yorumu kazanır. Kentsel mimari ve
kentsel tasarım modern kenti oluştururken aynı zamanda kenti parçalama
ve bu parçalamadan bütüne giden bir yol izlerler.
Tasarımın çağdaş tanımlarına baktığımızda, içinde buluşu da içerdiği,
önceden var olmayan yeni ve yaratıcı etkinlikler tanımlarını içerir (Kentsel
Tasarım, 1999).
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Değerleri, inançları ve yaşadıkları arasında bir çelişki bulunmayanların
yaşadığı estetik, teknolojik, ekonomik ve işlevsellikle tanımlanan mekânlarıyla
iç dünyaları bir uyum ve bütünlük içindedir. Günümüzdeki durum ise bu
tanımlamaların çok ötesinde bir karmaşa ile ifade edilebilir. Eski ve yeni,
yerel ve global kültürler, köy ve şehir, çağdaş ve çağdışı kavramlarının arasına
sıkışmış ve iç dünyasındaki çelişkiyi yaşadığı şehre ve mekana yansıtan
insanların kaosu görülür. Kentin kültürü sanatçı tarafından farklı semboller
kullanılarak gelecek nesillere aktarır. Bu nedenle kent içindeki estetik unsurlar
bir kültürün devamlılığı açısından çok önemlidir (Ökten,1996).
Coğrafya üzerine yerleşimde ve alan kullanımında insanoğlu, diğer
canlılardan farklı olarak, kendine uygun çevreyi ekonomik ve sosyal
çevreler olarak belirlemiştir. Kentlerin merkezîleşmesi, oluşumu ve merkez
etrafına büyümesi, bununla açıklanabilecek hareketlerdir. Özellikle göç ile
ve farklı kültürlere sahip grupların kentlerde kültürlerine has aidiyet alanları
oluşturması, yapılaşmanın farklı kültürlerden estetik veriler taşıması
eklektik yapının kent içerisinde ve dış halkalarında kendini göstermesi
tasarım açısından bakıldığında ‘kaosu’ ortaya koymaktadır.
Soyut kavramlarla düşünen tasarımcıların doğa ve kent karşısındaki
duruşu daha farklı ve bireyseldir. Sanatçılar ve tasarımcılar onlara tasarım
fikirleri veren sanatsal üretimlerini ve deneyimlerini gerçekleştirmek için
onlara hitap eden kentleri tercih ederler. Farklı disiplinlerden tasarımcıların,
sanatçıların bir arada yaşadıkları ortak çevre olan kent bunların birbiriyle
etkileşimini de içinde barındırır. Kentin dokusu; içinde birlikte yaşayan
insanlar ve bunların kattıklarıdır. Bu gidişat şüphesiz ki birçok sanatçı ve
tasarımcının hem gözünden hem de süzgecinden kaçınılmaz olur. Burada
sanatçının ve tasarımcının duruşu, eleştirel bakışı bu gidişatın kaosunu
kente ve içindekilere tekrar geri sunar.
Multi disiplinler alanda birçok tasarımcı ve sanatçı kentin kaosunu
eserlerindeki manifestoyla dile getirmektedirler. Endüstriyel üretimle
tasarımı birleştiren disiplinlerden biri olan tekstil ve giyim sanatı,
tasarımcılar, mimarlar, sanatçılar tarafından farklı sembollerle dile getirilir.

Şekil2: Mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan Construktivist ayakkabı
http://www.mimarizm.com
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Şekil3: Tasarımcı Charlotte Olympia Dellal tarafından afrikadaki
kolonileşme hareketini eleştirdiği tasarımı
https://fashionista.com

Tekstil sanatçılarının kent kaosunu yüzey tasarım sembolleriyle
oluşturdukları yüzey tasarım örnekleri:

Şekil 4: City Quilts (2010)
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Şekil 5: www.hollywoodreporter.com/newsŞekil7: /homeless-inspired-fashioncollection-sparks-debat-at-mens-fashion-week-new-york-971135

Japon erkek giyim tasarımcısı Daisuke Obana’nın 2017 sonbahar-kış
tasarımlarından örnekler. Koleksiyonunda kente ait bir kavram olan ‘’evsiz’’
konusu işlenmiştir. Şehirde evsiz kişilerin barınma, ısınma ve korunma
amaçlı buldukları çözümler, uygun giysilere sahip olamadıklarından dolayı
üst üste ve uyumsuz giyinme şekillerini tasarımcılar bir gerçeklikten
kaynaklanan ‘bir konu’ olarak yeniden işlediği görülmektedir. Zaman
zaman tasarımın kullanılabilir, beğenilen bir ürün yaratma kaygısından
soyutlanmış, kentin gerçekliklerini sanatsal yollardan dışa vuran kimi
sanatçılar, kentin farklı yönlerini eleştirel bir bakış açısıyla işlerine
yansıtmıştır.

Şekil6: Bekir Dindar, GREEN SPACE Stencil Series, Box in Box Idea,2017.
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Bulunduğumuz kentin gerçek yerlisi olan doğanın tasarlanmış
çevrede ‘yeşil alan’ olarak adlandırılması ve mimari yapının bir parçası
olarak görülmesi beraberinde doğayı ‘istenilen yere koyulabilecek ve
istenmediğinde kaldırılabilecek bir unsur’ olarak tanımlamaktadır.

Şekil 4: Bekir Dindar Stencil Series, Box in Box Idea,2017.

Kentin ‘tasarlanan, inşaa edilen, yok edilen, tekrar yapılandırılan’
yapay bir çevre olması, yabancılaşma hissini vermesi, uyarıcı neon renkler
ile birlikte dikkati çeken doğanın gri- siyah renklerde olması sanatçının
kentleşmeye eleştirel bakışını yansıttığı bu eserlerinde görülmektedir.
TMMOB Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şubesi tarafından 2016
İstanbul Kent Almanağının kapak görseli olarak seçilen bu eser, ‘şehir’
kelimesinin zihinde çağrıştırdığı imajların güçlü bir ifadesi olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Şekil11: Kübra Gürleşen There is no place like home. Box in Box Idea,2017.
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Fotomanipulasyonda sanatçı, ev olarak algılanan binaları bir doku
olarak algılaması, kendi sanatsal pratiği içerisinde onu yapı bozuma
uğratması, onu reddetmesi ile açıklanabilir (Şekil 11).

Şekil 12: Zehra Doğan Sözüer, Land Sketch 4 Kağıt ve ipek üzerine karışık teknik.
Mixerarts Galeri ‘Orası’ sergisinden 2016- Bursa. (https://mixerarts.com/orasi)

Şekil 13: : Zehra Doğan Sözüer, Land Sketch 4 Kağıt ve ipek üzerine karışık
teknik. Mixerarts Galeri ‘Karakutu’ sergisinden (İstanbul- 2017). (https://
mixerarts.com/mixer-session-ii-karakutu)

Zehra Doğan Sözüer’in son iki yıl içindeki projeleri arasında olan
haritalar, onlara ait doku ve desenlerin tekstil deseni algısı içinde ve tekstil
teknikleriyle yeniden yorumlaması, yeryüzündeki formlar ve ritimlere
özgü yüzey manipülasyonları yer alır. Sınır çizgileri üzerinden özgürlüğün
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haritada biçimselleştirilmesi, doğada var olmayan çizgilerle ‘ideal’ yaşam
alanlarının oluşturulması, insanoğlunun yaşamsal stratejilerinin kent
üzerindeki etkilerinden izlenimler ve “sıkışmışlık”, “Land Sketch” serisinin
düşünsel temelini oluşturur (https://mixerarts.com/sanatci/zehra-dogan)
Hüseyin çağlayanın manifestosu sanatçının kent dokusunu algılama
biçimini, etkileşimini ve bunun sanatına yansımalarını belirtmektedir.
Sanatçının giyim sanatını, teknoloji, sanat ve gelecek akımı ile birleştirmesi,
giyim sanatının diğer sanatlarla etkileşimi bakımından öncülük etmektedir.
‘’Kıbrıs’ta yetişmiş olmamla alakalı olsa gerek, merakım doğuştan
beri yalıtım ile ilgiliydi –ki bu da araştırma tutkumu iyice artırdı.
Şimdi, birçok yılı Londra’da geçirdikten sonra, genel anlamda
hayatın durgunluğunu böylece de başka yollar önererek farklı bir
dünya yaratmanın mümkün olduğunu anlamak üzereyim. Sürekli
yaratarak da fantazya ve gerçek arasındaki boşluk doldurabilir.
Bunun tam da orta yerinde, bence Londra’da yaşamanın ekonomik
anlamda zorluğu, burada bir iş yürütmek ve tüm bununla gelen
her şey, kültürel anlamda hayata katılmak isteyen herhangi birine
tamamen yük oluşturmaktadır.
Bu anlamda, kültürel hareketliliğe sağlayacağım katkı, farklı
disiplinler ve kültürleri birleştirmek için özenli bir kararlılıktır.
Eğer bize okulda matematik ve sanat, beden ve müzik, kimya ve
çevre arasındaki ilişki öğretilseydi, hayat daha ilginç ve hareketli
olmaz mıydı?’’ (Garzanlı, 2016).

3.SONUÇ
İnsanın çevre oluşturma ihtiyacından doğan kentleşme, yeme- içme
vb. gibi yaşamsal ihtiyaçlar dışında insan olmanın verdiği sosyal, ekonomik
ve kültürel ihtiyaçların sonucunda doğan ihtiyaçlara göre doğal çevreye
adapte olma davranışıdır. Bu davranış doğal çevreyi kente, kenti mekâna ve
mekânı odaya kadar küçülterek bireye aidiyet duygusu kazandırır. Oluşan
kent ortamı doğal ortam ve insan katkısıyla farklı dokular barındırır.
Mimarı görünümler, planlar ve haritalara bürünen kent ve yaşam hem
soyut hem de somut dokularla çevrelenir. Bu çevrelenme sanatsal olarak
eklektik görünüm kazanırken doku olarak da bir kaos dokusu oluşturur. Bu
aşamada çeşitli disiplinlerden sanatçıların bakış açılarıyla kent dokusunu
tekstil dokusuyla eleştirel anlamda bakışını incelerken eserleriyle nasıl
cevap verdiklerinin araştırılması yapılarak görseller sunulmuştur.
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SANATTA ETKİLEŞİM: MİNİMALİZM
Interactions in Art: Minimalism
Süheyla BİRLİK*3
Özet
Minimalizm, oluşumu bağlamında 20. yy.a aittir. İlk kez 1961 yılında düşünür
Richard Wollheim tarafından ‘içeriği en aza indirgenmiş sanat’ için kullanılmıştır.
Felsefesi; yok etmek, kimi aşamalarda yok etmeksizin en aza indirgemek ve estetik
sonuçlara varmaktır. Belirgin özelliği; biçimin aşırı yalınlığı ve sanatçının kişisel
anlatımını tümüyle dışlayan nesnel yaklaşımıdır. Bu modern sanat akımıyla
bambaşka bir disiplin haline gelen ‘resim’ ve ‘heykel’ sanatı yanlarına ‘mimari’yi
de alarak adeta sistemli bir dil kazanmıştır. Dünyadan ve Türkiye’den seçilmiş
ünlü ressam, heykelci, mimar ve yapıtlarını irdeleyen bu bildiri; form ve mekân
anlayışından plastik sanatları ilgilendiren hemen her ögeye kadar maksimumu
içeren her şeyin değiştirilmişliğini ifade edecektir.
Anahtar Kelimeler: minimalizm, minimal sanat, resimde minimalizm,
heykelde minimalizm, mimarlıkta minimalizm
Abstract

Minimalism was born in 20th century. It was used for the first time by thinker
Richard Wollheim in 1961 for ‘minimized art in terms of content’. Its philosophy
is based on destroying or in some phases, minimizing without destruction and
drawing aesthetic conclusions. Its most evident characteristics are the oversimplicity of the shape and its objective approach that completely casts out the
personal expression of the artist. ‘Painting’ and ‘sculpture’ that have become brand
new disciplines with this modern art movement taking ‘architecture’ with them
have gained an almost systematic language. Examining selected famous painters,
sculptors, architects and their works from the world and Turkey, this paper will
state that everything including maximum from the perception of form and space
to almost all elements concerning plastic arts is modified.
Keywords: minimalism, minimal art, minimalist painting, minimalist
sculpture, minimalist architecture

GİRİŞ
60’lı yılların ortasından itibaren gittikçe belirginleşen çok dallılık;
sanatı resmi ile, heykeli ile, müziği ile, mimarisi ile... birbirinden son derece
farklı noktalara götürür. Minimalizm, bu dallardan sadece biridir.
* (yrd.doç.dr.); Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, e-mail:
suheylabirlik@karabuk.edu.tr
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MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmada; indirgeyici tavrı ile -günümüzde- kavramsal olarak
birçok alanda ifade bulan Minimalizm’in felsefesi, sanat ile ilişkisi, dünyadan
ve Türkiye’den seçilmiş sanatçıları ve eserleri, çeşitli yayınlardan elde edilen
bazı teorik bilgilerin yorumlanması ile ele alınmış ve irdelenmiştir.

MİNİMALİZM
-Sakin ve düşünmeyi öğütleyici yapısı ile- insanın gittikçe artan
teknolojik oluşumlara, kalabalığa, karmaşaya karşı gösterdiği bir tepkidir.
1961 yılında filozof Richard Wollheim tarafından ‘Art Magazine’
dergisinde ‘içeriği en aza indirgenmiş sanat’ için kullanılmış olan bu terim
(Minimal Sanat); Amerikan sanatı çerçevesi içinde Soyut Ekspresyonizm’e
ve Pop-art’a karşı gelişmiştir.14Kişisel hislerin anlatımını ve figüratif
oluşumları yok ederek görüntüyü düzgün bir yüzey üzerinde netleştirir.
Genellikle, tek bir geometrik biçimli betiden oluşur25 ve kendinden
başka hiçbir şeye işaret etmez.36Sanat yapıtını, yalın biçim ve renge
indirgemeyi amaçlar.47 Net biçimler ile kendi kendini açıklayabilen
düzenlemeler sunar.
Resimde Minimalizm
Genellikle, matematik hesaplarla yapılmış ızgaralara ya da çizgisel
matrislere (dizeylere) dayanır.58Keskin kenarlı olan resim; geniş,
basitleştirilmiş olup çoğunlukla -tümüyle- düz bir yüzey üstünde geometrik
biçimler ile karakteristiktir69. Ressamlar, iki boyutluluğu vurgulama çabası
içindedir;710geleneksel kompozisyon tekniklerini reddederek izleyiciye
estetik bir görüntü vermezler -ressam ile izleyici arasında herhangi bir
diyalog kurulmaz-.811Figüratif ögeleri ve göz aldatıcı mekânı dışlayarak,
çoğu zaman düzenli bir yapıya göre kurulmuş parçalardan oluşan birleşik
bir imaj verir912.
1 Jale Nejdet Erzen, ‘Minimal Sanat’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2.Cilt, YEM Yayın,
İstanbul, 2008, s.1069.
2 Metin Sözen ve Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi,
3.Basım, İstanbul, 1994, s.163.
3 ‘Minimal Sanat’, Büyük Ansiklopedi, Cilt 11, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1990, s.4006.
4 Metin Sözen ve Uğur Tanyeli, a.g.e., s.163.
5 Sanat Kitabı 500 sanatçı-500 sanat eseri, YEM Yayın, 1.Baskı, İstanbul, 1996.
6 ‘Minimal Sanat’, a.g.m., s.4006.
7 Alpay Kabacalı, Tahir Özçelik ve Bülent Berkman, Sanat Ansiklopedisi, Milliyet
Yayınları, İstanbul, 1991, s.194.
8 ‘Minimal Sanat’, a.g.m., s.4006.
9 Özkan Eroğlu, ‘Minimal Art (Minimalizm)’, Yapı Dergisi, sayı:199, YEM Yayın,
İstanbul, 1998, s.122.
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Ellsworth Kelly (d.1923, ö.2015) (Şekil 1)
ABD’li ressam ve heykelci
• biçimin yalın ve soyut anlatımı
• salt renkler
• sanatçı eli değmemişçesine uygulanmış boya
• algıyı en ince sınırlarda harekete geçirme ve zenginleştirme

a

b

c

Şekil 1. Red Blue Gren (1963), Untitled (1964), Nine Squares (1976-77)

Frank Stella (d.1936) (Şekil 2)
ABD’li ressam ve heykelci
• en aza indirgenmiş öge
• geometrik ve yalın biçim
• kesin düzen
• homojen ve çarpıcı yüzeyler oluşturan renk
• yüzeye karşı ilgi
• durağan ve yalın izlenim
• algı ve yanılsama
• biçimlenmiş tuval
• tuvalin dışına taşmış mekân

a

b

c

Şekil 2. Kingsbury Run (1960), Wolfeboro II (1966), Le Neveu de Ramea (1974)
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Adnan Çoker (d.1927) (Şekil 3)
Türk ressam
• geleneksel değerlerden ve doğadan esinlenme-somut nesneleri
soyut biçimlerde arama-kalıp biçimler
• biçim sadeliği ve renk azlığı
• geometrik biçimlerin ağır bastığı hacimsel soyutlama
• mutlak bütün olma yoluyla mutlak olandan ayrılma
• parçalara ayırma, tarihsel imleri diriltme, yeni bir espas-aralık/
boyut duygusu yaratma
• nesnelerin dışında siyah fon izlemini uyandıran uzam
• siyah boşluk içinde durağan askı biçimler
• madde illüzyonu/yanılsaması
• siyah rengin ‘mutlak’, ‘tarafsız’, ‘edilgen’ etkisi
• anıtsallığı denge ve uyumla bütünleştirme
• birbirlerinden uzaklaşan cisimlere simetrik gerilim ile yaklaşma

a

b

c

Şekil 3. Gök Planı (1975-76), Mor Dörtgen (1995), Yansıma II (1995)

Heykelde Minimalizm
Figüratif anımsatmaları dışlamış10, aşırı derecede basit ve heybetli
geometrik biçimlerden oluşur2.11 Parçalar arasındaki kurgu değil, bir anda
göze çarpan düzen ve bütünlük önemlidir3.12 Sentetik-yapay görünüşlü,
prizmatik biçimlidir4.13 Tamamıyla nesnel ve ifadesizdir; fiziksel veya
imgesel olarak kendi alanına girme olanağı vermez5.14 Öznellikten uzak
ve yalın olmalarına rağmen resmin renkliliğini, heykelin kütleselliğini,
mimarlığın sert geometrisini taşırlar; bu nedenle sinestetik (synesthesia:
farklı duyular arasında ilişki kuran) bir çok-boyutluluğa sahiptir6.15 Genelde
insanı şaşırtır; anlaşılmaz ve kapalıdır7. 16
10 Özkan Eroğlu, a.g.m., s.122.
11 ‘Minimal Sanat’, a.g.m., s.4006.
12 Jale Nejdet Erzen, a.g.m., s.1069.
13 Jale Nejdet Erzen, ‘Birincil Kurgular’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1.Cilt, YEM
Yayın, İstanbul, 2008, s.227.
14 ‘Minimal Sanat’, a.g.m., s.4007.
15 Jale Nejdet Erzen, a.g.m., s.227.
16 Özkan Eroğlu, a.g.m., s.122.
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Çoğunlukla fabrikada -diziler halinde- seri imal edilirler. Fiberglas,
çelik, mika, plastik, metal yaprak, alüminyum, cam elyafı, floresan lamba
gibi endüstriyel malzemeler ya olduğu gibi bırakılırlar ya da sanayi boyaları
ile parlak renklere boyanırlar.
Sol LeWitt (d.1928, ö.2007) (Şekil 4)
ABD’li heykelci, ressam ve kavramsal sanatçı
matematik kurallarına göre oluşturulmuş strüktür
son derece yalın ve geometrik biçimleri yan yana getirme, iç içe koymasistematik üretim
bilinen ve görünen nesneler arasındaki çelişki
yapıt ve mekân ilişkileri-yüzey ve üç boyutlu yanılsama

a

b

c

Şekil 4. Open Modular Cube (1966), Corner piece #4 (1976), Four-Sided
Pyramid (1999)

Richard Serra (d.1938) (Şekil 5)
ABD’li heykelci
basit ve bezemesiz biçim saflığı
malzemeyi biçimlendirme (rulo yapma, buruşturma, katlama,
depolama, eğme vb.)
malzemenin enerjiyi dışa vurması ve yeni biçimi ile -katıldığı çevredeki
strüktürler ile- gerilim oluşturması
korku ve umutsuzluk duyguları uyandırma

a
b
c
Şekil 5. Clara, Clara (1983), Fulcrum (1987), Band (2006)
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Seyhun Topuz (d.1942) (Şekil 6)
Türk kadın heykelci
• yalın form, yalın malzeme, yalın dil
• parçalama, yeniden bir araya getirme, çoğaltma
• malzemeye esneklik kazandırma, boşluğu içbükey ve dışbükey
hareketler ile birleştirme
• somut mekân oluşturma-plastik ilişkiler yaratma
• her modülün diğer modül/modüller ile kurduğu ilişki sonucu oluşan
bütünlük
• çizgi ve düzlemleri üç boyutlu düzenleme
• geometrik-soyut anlatım

a

b

Şekil 6. Sütun (1983), Duvar Heykeli (2000), Red VI (2009)

c

Mimarlıkta Minimalizm
Resim ve heykelde görülen soyut ve nesnel düzenlemeler, zamanla
mimaride de etkin olmuş; minimum ifade kullanılarak maksimum anlamlı
yapılar tasarlanmaya başlanmıştır.
Çelik, pleksiglas gibi malzemelerin kullanımı ile herkes tarafından
anlaşılabilecek basit-plastik objeler yaratılmış, bu objeler süslerden ve
rastlantısal ögelerden arındırılmıştır.
20. yy.ın sonunda -özellikle iç mekânda (şekil 7)- gündeme gelen bu
anlayış; yoğun, sıkışık ve kalabalıklar içinde yaşayan insanın ruhunu ve
gözünü dinlendirebilecek niteliktedir.

a
b
c
Şekil 7. Site: Laurie Mallet Residence (19. yy.), Tadao Ando: Koshino Guesthouse
(1984), Toyo Ito: Sapporo Guesthouse (1989)
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Bu bağlamda, mimarlığın temel kavramları içinde minimalist tavrın
belirgin özellikleri şu şekilde tanımlanabilir:
form

plastisite/üç boyutlu nitelik

mekân

boşluk (sakin-dingin-huzurlu bir ortam yaratma)

renk

genellikle tek renk

ışık ve gölge

mekânı şekillendirme

malzeme ve detaylar kısıtlı çeşit; özellikle doğal malzeme kullanımı, az birleşim
zamansızlık

bütünü ve bitmişliği tanımlama, kavranabilir olma

Oscar Niemeyer (d.1907, ö.2012) (Şekil 8)
Brezilyalı mimar
• sadelik, her şeyi en aza indirgeme
• dik açının tekdüzeliğine ve işlevselliğine karşı, yeni ve değişik
biçimlere olanak veren özgür düşünce
• heykelsi nitelikleri ağır basan birbirlerine karşıt biçimler
• dev heykel düzeni
• betonarmenin plastik ve strüktürel olanaklarını zorlama
• tamamlanmış strüktür=bitmiş yapı
• iç ile dış arasında uyum

a
b
c
Şekil 8. Brezilya Ulusal Kongre Binası (1960), Oscar Niemeyer Müzesi (2003),
Ulusal Cumhuriyet Müzesi (2006)

Shigeru Ban (d.1957) (Şekil 9)
Japon mimar
• doğal ve insancıl kaygılarla şekillenen mimarlık
• görsel basitlik
• yenilikçi malzeme kullanımı
• taşıyıcı sistem=sıkıştırılmış kâğıt=ekolojik tasarım
• geri dönüşüm
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• düşük maliyet
• depreme dayanıklı olma
• bütün mekân algısı

a

b

c

Şekil 9. Paper House (1995), Paper Tea House (2008), Metal Shutter Houses (2008)

Gökhan Avcıoğlu (d.1961) (Şekil 10)
Türk mimar
• çağdaş sanat ve teknoloji
• açıklık ve esnekliğe sahip tasarım; olabilirlik
• detaylandırmada azalma, yok etme
• çağrışım ve izlenim çeşitliliği
• entelektüel arayış

a
b
c
Şekil 10. Yalova Elyaf Fabrikası Yönetim Binası (1997), Kimeks Yönetim Binası
(1998), A.Y.K. Apartmanı (1998)

SONUÇ ve ÖNERİLER
Minimalizm; resimde, heykelde ve mimaride -kavramsal ve görsel
olarak- benzer özellikler gösterir. Basitlik-yalınlık-saflık, nesnellik,
dinginlik, netlik, sınırlama, bitmişlik, sert-soyut geometrik formlar ile
sanat eserlerinde ifade bulur.
Ancak, -farklı bir tutum olarak- tasarım alanında önemli bir görevi
yüklenen ‘fonksiyon’, değerlendirme ölçütlerinde belirleyici ve zorlayıcı
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bir unsur olarak karşımıza çıkabilir; yani, plan kurgusu ve mekân
organizasyonu ile karmaşık bir yapıya sahip olan bir bina, cephe etkisi ile
minimal izler bırakabilir.
Minimalizm, tüm oluşumlarını en temel ögesine indirgeyen özelliği
ile günümüzde geçerliğini ve cazibesini koruyan moda akımlardan biridir.
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İŞVERENLER İLE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ KARŞILIKLI
BEKLENTİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAİR
ALGILARININ BELİRLENMESİ
Determination of The Perceptions of Employers and Blue-Collar
Workers Regarding Their Mutual Expectations and Obligations
Under The Psychological Contract
Nuray AKAR*8
Özet
Bu çalışmada, işverenler ile mavi yakalı çalışanların psikolojik sözleşme
kapsamındaki karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine dair algıları araştırılmıştır.
Bu doğrultuda nitel araştırma tasarımı kullanılarak, farklı sektörlerden 7 işveren
ve 22 mavi yakalı çalışan ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda işverenlerin, mavi yakalı
çalışanların psikolojik sözleşme kapsamında daha çok işlemsel temelli beklentilere
sahip oldukları algısı taşımalarına rağmen; mavi yakalı çalışanların ise daha çok
ilişkisel temelli beklentilere sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik sözleşme, işlemsel sözleşme, ilişkisel sözleşme,
psikolojik sözleşmenin taraflarının algıları, içerik analizi

Abstract
In this study, the perceptions of employers and blue-collar workers regarding
their mutual expectations and obligations under the psychological contract
were researched. In this direction, semi-structured in-depth interviews with 7
employers and 22 blue-collar workers from different sectors were conducted using
qualitative research design. As a result of the content analysis, although employers
perceive that blue-collar employees have more transactional-based expectations
under the psychological contract, blue-collar employees have more relationalbased expectations.
Keywords: Psychological contract, transactional contract, relational contract,
perceptions of the parties of the psychological contract, content analysis

Giriş
Tarafların karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine dair algılamaları
temelinde biçimlenen psikolojik sözleşmeler, örgütsel davranış açısından
istihdam ilişkilerinin kapsamını ve sürecini keşfetme imkânı sağlamaktadır.
Bu çerçevede psikolojik sözleşme, istihdam ilişkisinin tarafları olarak örgüt
* (Yrd. Doç. Dr.); Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı, E-Posta: nurayyapici@akdeniz.edu.tr

224 Psikolojik Sözleşme Kapsamındaki Beklenti ve Yükümlülükler
ve çalışanın karşılıklı vaatler ve yükümlülükler hususundaki algıları olarak
tanımlanmaktadır (Guest ve Conway, 2002). Algısal niteliği dolayısıyla
psikolojik sözleşmeler, işveren ve çalışan arasındaki istihdam ilişkisine
bireysel düzeyde odaklanmaktadır. Bu temeldeki bir anlaşma zaman
içinde yeniden müzakere edilebilmekte, değişebilmekte, çeşitli bağlamsal
faktörlerden etkilenebilmekte ve farklı etkiler yaratabilmektedir (Guest,
2004). Psikolojik sözleşme kapsamındaki işveren yükümlülükleri arasında
ücret, yan ödemeler, iş güvenliği, insani çalışma koşulları, çalışanlarla
iletişim kurulması, onlara eğitim fırsatları sunulması, örgütsel adalet
sağlanması, başarıların takdir edilmesi gibi hususlar yer almaktadır.
Çalışan yükümlülükleri ise çalışma saatlerine riayet edilmesi, nitelik
ve nicelik olarak iyi iş çıkarılması, örgüte karşı özenli davranılması,
dürüstlük, bağlılık, esneklik gibi hususları içermektedir (Herriot vd., 1997).
Psikolojik sözleşmenin taraflarının karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine
odaklanıldığında, söz konusu sözleşmelerin genel olarak işlemsel ve ilişkisel
olmak üzere iki boyutu kapsadığı görülmektedir. İşlemsel sözleşmeler;
yüksek ücret, hızlı ilerleme ve performansa dayalı ücretlendirme gibi
örgütsel teşvikler karşısında sıkı çalışma ve fazla mesai yapma gibi çalışan
yükümlülüklerini içermektedir. İlişkisel sözleşmeler ise iş güvencesi, eğitim,
kariyer geliştirme ve kişisel sorunlarla ilgili destek verilmesi gibi teşvikler
karşısında; çalışanların örgütsel bağlılık göstermesi ve ekstra rol davranışı
sergilemesi gibi yükümlülüklere işaret etmektedir. Dolayısıyla işlemsel
sözleşmelerdeki mübadeleye maddi beklentiler ve ekonomik teşviklerin
konu edildiği, ilişkisel sözleşmelerde ise daha çok duygusal beklentiler ve
manevi teşviklerin söz konusu olduğu ifade edilebilir (Rousseau, 1990).
İlgili yazında psikolojik sözleşmelerin kurulması, sürdürülmesi ve
ihlal edilmesi süreçleri üzerinde durulduğu; ancak psikolojik sözleşmelerin
kapsamına yönelik az sayıda çalışma yapıldığı dikkat çekmektedir (Herriot
vd., 1997). Oysaki tatminkâr bir istihdam ilişkisi açısından tarafların
psikolojik sözleşme temelindeki karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine
dair algılarının neleri içerdiğinin açığa çıkarılması kritik bir husustur.
Bu doğrultuda her ne kadar ilgili tarafların söz konusu algılarına yönelik
kendileriyle doğrudan görüşülerek, etkileşim temelli ve derinlemesine veri
toplanması büyük önem taşısa da (Rousseau ve Tijoriwala, 1998); yapılan
araştırmalarda daha çok veri toplama aracı olarak anketlere başvurulduğu
görülmektedir (Conway ve Briner, 2006). Yine ilgili yazında mavi yakalı
çalışanların göreceli olarak ihmal edilmiş bir örneklem grubu olduğu öne
çıkmaktadır (Akar, 2017; Yapıcı-Akar, 2010). Bu ön saptamalar ışığında,
söz konusu araştırmada işverenler ile mavi yakalı çalışanların psikolojik
sözleşme kapsamındaki karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine dair
algılarının nitel bir araştırma tasarımıyla incelenmesi amaçlanmıştır.
Böylece ilgili yazına psikolojik sözleşme olgusuna yönelik bütünsel bir yapı
oluşturulması yönünde katkı sağlanması beklenmektedir.
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Yöntem
Nitel paradigmaya dayanan bu araştırmada, katılım gönüllülüğü esas
alınarak, farklı sektörlerden 7 işveren ve 22 mavi yakalı çalışan ile yarı
yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat
soruları, ilgili yazın temel alınarak hazırlanmıştır. Görüşmeler, katılımcılardan
izin alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Veri analizi aşamasında,
söz konusu görüşmeler deşifre edilerek bilgisayar ortamında yazılı hâle
getirilmiştir. Bu çözümleme sonucunda oluşturulan ham veri metni içerik
analizine tabi tutulmuş, kodlamalar yapılmış ve temalar belirlenmiştir.
Araştırmanın geçerliliğinin artırılması adına etik prensipler ve gizlilik
taahhüdü temelinde katılımcılarla güvene dayalı bir etkileşim sağlanmaya
çalışılmıştır. Ayrıca araştırmanın gerçek durumu yansıtmasını sağlamak için
talep eden katılımcılarla toplanan veriler ve ulaşılan sonuçlar paylaşılarak
katılımcı teyidi alınmıştır. Araştırmanın güvenirliliği kapsamında toplanan
verilerin doğasına sadık kalınmaya özen gösterilmiş ve katılımcı ifadelerinin
orijinalliği mümkün olduğunca korunmuştur. Ayrıca araştırmacı, tematik
kodlamaya nihai hâlini verip temel kodları sabitledikten sonra dışarıdan ek
kodlayıcılara başvurmuş ve söz konusu bağımsız ek değerlendiriciler arasında
yüksek tutarlılık sağlanmıştır. Diğer taraftan bağımsız bir alan uzmanının,
ham veriler ile ortaya çıkan temaları karşılaştırması temelinde bir inceleme
yapılarak meslektaş teyidi de alınmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan işverenlerin psikolojik sözleşme kapsamında mavi
yakalı çalışanlardan işlerini iyi yapmaları, yüksek performans sergilemeleri,
fazla mesai konusunda uyumlu davranmaları, işyeri kurallarına bağlı
kalmaları, dürüst ve özverili olmaları gibi beklentilere sahip oldukları
saptanmıştır. Söz konusu bulgulara ilişkin katılımcı ifadesi örnekleri
aşağıda sunulmuştur:
“İşveren olarak bir işçiden önce işini layıkıyla yapmasını beklerim. İtinalı
olsun isterim.” (Katılımcı İ5)
“Mavi yakadan beklenti olarak gayret göstermesi, çok çalışması, emek
vermesi ve çabasını artırmaya istekli olması çok çok önemli.” (Katılımcı İ7)
“Fazla mesai kaçınılmaz, bunu mesele etmesin. O, fazla mesaiyi sorun
etmediğinde; ben de vardiya değişim isteğini problem etmem. Her şey
karşılıklı; bu bir ne aldın, ne verdin durumu.” (Katılımcı İ1)
“Mavi yakada eğitim seviyesi düşük olduğu için beklenti olarak genelde
vardiya giriş-çıkış saatlerine dikkat etsin, iç işleyişte sorun yaratmasın, geçimli
olsun, uyum göstersin, alet edevata özenli davransın gibi şeyler bekleniyor.”
(Katılımcı İ3)
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“Ben işe alımdan itibaren ahlaklı mı, güvenilir mi, gözümü üstünden
rahatlıkla çekebilir miyim diye bekliyorum. Çalmasın, çırpmasın,
kaytarmasın, bilerek kırmasın, dökmesin. Bunları yapanı da haber versin.
Emek verelim karşılıklı birbirimize. O da kazansın, ben de.” (Katılımcı İ2)
Diğer taraftan işverenlerin, mavi yakalı çalışanların psikolojik sözleşme
kapsamındaki örgütsel yükümlülüklere ilişkin ücret, yan ödemeler, esnek
vardiya ve izin planlaması gibi hususlarla ilgili öncelikli beklentilere
sahip oldukları algısı taşıdıkları görülmüştür. Aşağıda söz konusu algıları
yansıtan örnek alıntılara yer verilmiştir:
“Mavi yakalı ilk önce ne bekler?.. Tabi ki de parasal mevzuları bekler.
İzin ister.” (Katılımcı İ4)
“İşçinin işletmeden ne istediğini bilmek için akıl okumaya gerek yok,
bu apaçık ortada: Maaş zamanında yatsın; gelsin zamlar, gitsin mesailer…”
(Katılımcı İ6)
Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların ise psikolojik sözleşme
kapsamında örgütten değer görme, takdir edilme, mesleki gelişim imkânı
ve uzun dönemli istihdam güvencesi gibi beklentilere sahip oldukları tespit
edilmiştir. Söz konusu bulguları örneklendiren katılımcı ifadeleri aşağıda
sunulmuştur:
“Amirlerimin yaptıklarımın farkında olmaları, emeğimi onurlandırmaları,
eksiklerimi tamamlamama yardım etmeleri, formen olmamı desteklemeleri…
Liseyi dışardan bitirdim, şimdi açık öğretim okuyorum. Neden formen
olamayayım ki?..” (Katılımcı Ç11)
“Müdür ‘günaydın’ desin, ‘nasılsın’ desin, ‘naptın’ desin, burda benim
çalıştığımdan gerçekten haberi olsun beklerim yani, isterim bunları.”
(Katılımcı Ç18)
“İşsizlik malum, ondan sebep elindekine sımsıkı sarılman lazım. Çok
çalışmak lazım. Ama üsttekilerin de bunu görmesi lazım. Takdir etmesi
lazım. Ya atılırsam korkusu yaşatmaması lazım. Geçim derdini bilmesi lazım.
Kafayı rahatlatması lazım. İyi çalışırsan, burda emekliliğe kadar yolun var
demesi lazım.” (Katılımcı Ç5)
Diğer taraftan mavi yakalı katılımcıların, örgütün psikolojik sözleşme
kapsamındaki çalışan yükümlülüklerine ilişkin performans, disiplin,
örgütsel çıkarların gözetilmesi, güvenilirlik ve örgütsel vatandaşlık gibi
hususlarla ilgili öncelikli beklentilere sahip olduğu algısı taşıdıkları
belirlenmiştir. Aşağıda söz konusu algıları yansıtan örnek alıntılara yer
verilmiştir:
“Patron iş bekler, çok çalışma bekler.” (Katılımcı Ç22)
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“Şimdi bizim içimizde de çocuk gibi adamlar var. Vardiyaya üç dakika
geç başlamayı, vardiyadan üç dakika erken çıkmayı kâr sayanlar var. E herkes
böyle üçer dakika çalsa, toplamı fazla eder. İşveren istemez böyle. Kurallara
uyulsun ister.” (Katılımcı Ç9)
“Makinanın basıncını belli seviyede tutmak önemli. Basınç o seviyeden
sonra hafif yükseldiğinde bile alet zarar görebilir. Bunu bilip vardiyasını
değiştirmedi diye amire kızıp makinaya zarar verdi arkadaş. Yazık günah,
burdan hepimiz ekmek yiyoruz. Sahip çıkmamız lazımken, böyle olmaz.”
(Katılımcı Ç1)
“Sayı çok olunca, her çeşitten insan da var aramızda. Yemekhanedeki
tuzu, biberi araklamanın derdinde olan da var. Yöneticiye dürüst insan
gerek. Arkasını döndüğünde kuşkusuz olması gerek. Şüpheyle, güvensizlikle
iş yürümez.” (Katılımcı Ç20)
“Fabrika müdürü, yardımsever işçi sever. Her şeye şikâyet etmeyen,
zahmeti çeken, fazladan fazladan işe koşturanı sever.” (Katılımcı Ç16)

Sonuç
Bu araştırmada, işverenler ile mavi yakalı çalışanların psikolojik
sözleşme kapsamındaki karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine dair algıları
nitel bir yaklaşımla irdelenmiştir. Elde edilen bulgular, araştırmaya katılan
işverenlerin, mavi yakalı çalışanların psikolojik sözleşme kapsamında
daha çok işlemsel temelli (ücret, yan ödemeler, esnek vardiya ve izin
planlaması gibi) beklentilere sahip oldukları algısı taşımalarına rağmen;
mavi yakalı çalışanların ise daha çok ilişkisel temelli (değer görme, takdir
edilme, mesleki gelişim imkânı ve uzun dönemli istihdam güvencesi
gibi) beklentilere sahip olduklarını göstermiştir. Ulaşılan bu sonucun,
psikolojik sözleşmenin bozulması ve ihlâli süreci ile ilgili önemli ipuçları
taşıdığı söylenebilir. Çünkü söz konusu algısal uyumsuzluk, çalışanların
örgütten psikolojik sözleşme kapsamında beklediklerini elde edememesine
yol açmaktadır. Psikolojik sözleşmenin, tarafların örgütsel davranışlarını
yönlendirdiği göz önüne alındığında da örgütün yükümlülüklerini yerine
getirmediği algısı taşıyan çalışanların güçlü duygusal ve davranışsal tepkiler
göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Bu çerçevede söz konusu araştırmanın, psikolojik sözleşmenin
kapsamına yönelik zengin bir bakış açısı geliştirilmesine katkıda bulunduğu
ifade edilebilir. Çünkü tek taraflı bir bakış açısına odaklanmaktansa,
psikolojik sözleşmenin tarafı olan tüm kesimler araştırmaya dâhil edilmiş
ve yorumsamacı bir yaklaşım tarzıyla ilgili tarafların psikolojik sözleşme
kapsamındaki karşılıklı beklenti ve yükümlülüklerine dair algılarının
neleri içerdiği hususunda kendileriyle doğrudan görüşülmüştür. Ayrıca
araştırmanın çalışma grubuna, istihdam ilişkisinin taraflarından biri
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olarak psikolojik sözleşme yazınındaki araştırmalarda nispeten geri
planda kalmış mavi yakalı çalışanlar seçilmiştir. Diğer taraftan araştırma
sonuçlarının, özellikle psikolojik sözleşmenin bozulması ve ihlâli sürecinin
öncülleri ve çalışanlar ile örgütler üzerindeki etkilerine ilişkin daha sonraki
araştırmalara rehberlik edebileceği söylenebilir.
Daha sonraki psikolojik sözleşme çalışmalarında, tarafların
konuya ilişkin algılarının zaman içindeki değişimi ile ilgili boşluğun
doldurulmasının istihdam ilişkilerine örgütsel davranış çerçevesinde
ışık tutulması hususunda değerli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bu
doğrultuda konuyla ilgili derinlemesine bir anlayış geliştirilebilmesi için
boylamsal araştırmalar yapılması ve karma yöntemler kullanılması önem
taşımaktadır.
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KURUMLARIN VİTRİN YÜZÜ OLAN CEO VE
GM’LERİN (2000 CANLI YAYIN TECRÜBESİ IŞIĞINDA)
TV EKRANI İLE İMTİHANI
CEO and GM’s exam with TV screen,
who are the public face of the institutions
(with the experience of more than 2000 live broadcast)
Mehmet Bülent ÖNER*9
Özet
Kurumların medyada görünürlüğü bir ihtiyaç ve bazen bir zorunluluk. Yeni
bir ürün ya da hizmet lansmanı öncesinde veya sonrasında, sektörel fuarlarda,
zirvelerde, sunumlarda, basın toplantılarında ve krizlerde, kurumlar rakiplerinden
geride kalmamak adına, kendilerini “doğru” ifade etmek durumundalar. Bu tür
iletişim süreçlerinin, konunun profesyonellerine bırakılması gerekirken, kurum
adına vitrin yüzü olmayı ve kurumun tanıtımı yoluyla ortaya çıkan kişisel tanıtım
olanağını, istisnalar dışında (iletişimden korkma, stres, heyecan, hata yapma
korkusu vb.) hiçbir yönetici görmezlikten gelmemektedir. Ancak, kendi alanında
yetkin bir yönetici olmak, medya vasıtası ile kamuoyunun karşısına ve gündemine
çıkıldığında aynı ölçüde başarılı olunacağının bir göstergesi ya da kanıtı değildir.
Dolayısı ile, medyada yer almak üzere kameralar ve gazetecilerle iletişim yöneticilik
için gereken yetkinliklerden çok daha fazlasını gerektirir. Zira, kurum adına
yürütülen ve yıllarca çaba sarf edilen itibar inşası, bir canlı yayın/program/röportaj
sırasında ve bir anda tahrip olabilir. Medya önünde başarılı olan yöneticilerin, TV
yapımcı ve sunucuları tarafından konuk anlamında daha çok tercih edildikleri
aşikardır. Ekranda “tercih edilir olma” kriteri, söz konusu profesyonellere daha
fazla tanınırlık, sektördeki diğer kurumlardan daha fazla transfer teklifi ve elbette
diğer meslektaşlarına kıyasla (özlük hakları anlamında) çok daha fazla gelir imkanı
yaratmaktadır. Burada bahsedilen elbette “magazinel” bir medyatiklik değil, aksine
sürdürülebilir ve profesyonel bir medyatikliktir.
Anahtar Kelimeler; TV, Ekran Yüzü, Canlı Yayın, Medya, Kamera

Abstract
Institutions’ visibility in the media is a necessity and sometimes an obligation.
They have to express themselves “right”, before or after they are launching a new item
or a new service, in sectoral exhibitions, summits, presentations, press mettings or
criss, so that they will not be locating themselves behind their competitors. While
such communication proccesses need to be left to the professions of this subject,
the person who is the public face and who will also have the ability to promote
himself, except for exceptions (such as fear of communication, stress, excitement,
fear of making mistakes etc.) ignore this situation. However, it is not a sign or
* Yrd. Doç. Dr.; İstanbul Gelişim Üniversitesi / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Medya
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proof that you will be equally successful when you are a competent manager in
your own field, that you will be also in front of the public or at the journal through
media. Therefore, communication with the cameras and journalists to take place
in the media, requires much more than the sensitivities required for management.
Because, the construction of reputation, which has been carried out on behalf of
the institution and which has been endeavored for many years, can be suddenly
destroyed during a live broadcast / program / interview. It is obvious that managers
who are successful in front of the media are preferred by the TV producers and
anchors as guests. The “preference” criteria on the screen provides to these
professionals much more recognition than the others in the sector, as well as more
proposals for transfers than other institutions in the sector, and, of course, generate
more income (in terms of personal rights) compared to other colleagues.
Keywords: TV, Public Face, Live Broadcast, Media, Camera

1. GİRİŞ
“Kurumların vitrin yüzü olan CEO ve GM’ lerin (2000 canlı yayın
tecrübesi ışığında) TV ekranı ile imtihanı” başlıklı yazı içeriğinde; giriş,
kurumların medyada yer alması ve ekran yüzü, ekran yüzünün sahip
olması gereken özellikler, stüdyo teknik hazırlık, stüdyo içerik hazırlık,
hedef kitle ve hedef kitle ile iletişim, ekranda fırsatlar ve tehditler ile sonuç
başlıklarından oluşmaktadır.
Ekonominin bir parçası olan her ticari kurumun bir iş hedefi ve bu iş
hedeflerine ulaşmak için de iletişim hedefleri var ve olmak durumunda. Bu
iletişim hedefine ulaşma; gerek reklam ve gerekse halkla ilişkiler yolu ile
sağlanmaktadır. “Egemen güçlerin yarattığı piyasa ekonomisi ve felsefesine
ve bu bağlamda üretilen popüler kültür anlayışına eleştirel yaklaşanlar,
popüler kültürün halkın beğenip onayladığı her şey ve halka istediğini
verme anlamına kullanılmasına kesinlikle karşıdırlar.” (Tekinalp, 2003:
313). Reklam, kurumun “ücret” ödeyerek medyadan zaman (saniye) ve alan
(st/cm) satın alması olarak tarif edilebilir. “Reklam gerçeklerle ilgilenmez.
Düşünceleriniz ister gerçek ister hayal ürünü olsun onu aynı çabayla
anlatmaktan kaçınmamak bu mesleğin onuru gereğidir.” (Jeanneney,
1998: 114). Bu nedenle reklam objektif değil sübjektiftir. “Habercilikten
reklamcılık sektörüne kadar tüm medya, seyir, basitleştirme ve abartı
unsurlarının izleyiciyi ele geçirme ve elde tutma süreçlerinde ne denli
önemli olduğu bilincindedir” (İnceoğlu, 2004: 391). Halkla ilişkiler sürecine
ise medyada (medyanın daveti üzerine) konuk olarak yer almak ücret
ödenerek temin edilebilecek bir yol değildir. Medya da yer alma sürecinde
“seçilmek” ve medya tarafından sorulan sorulara yanıt vermek medyanın
denetimi altındadır ve bu nedenle de izleyicinin/kamuoyunun nezdinde
özellikle de ekranda yer almak kurum ve kişilere genellikle pozitif anlamda
yansıyan bir çabadır. Kurumlar yeni bir ürün ya da hizmet lansmanı
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öncesinde veya sonrasında, sektörel fuarlarda, zirvelerde, sunumlarda,
basın toplantılarında ve krizlerde (kriz yönetimi) kendilerini duyurmak,
rakiplerinden geride kalmamak adına, kendilerini “doğru” ifade etmek
durumundalar. Bir içerik üretmek ya da gündem olan bir konuda içerik
sağlayacak bir güce sahip olmak medyada yer almanın yollarından biridir.
Bu çerçevede birçok kurum içerik üretmekle birlikte, medyanın ekrana
yansıtacağı kurumu seçmede bazı içsel parametreleri vardır. Bu sebepledir
ki, her kurumu ve temsilcisini ekranlarda görememekteyiz.
Bu kriterlerin neler olduğu sorusu şu şekilde yanıtlanabilir; her
ne kadar etik olmasa da ve yüksek ya da düşük sesle dillendirilmese de,
medya reklam ciroları yüksek kurumlar ve bu kurumların temsilcileri
ekranda görünme imkanına daha çok sahipler. “Akademisyenlerin çoğu,
etik davranışlar kavramını incelerken idealin gözlemlenebileceği bir
yapı yaratmanın önemli olduğunu düşünürler.” (Matelski, 1996: 48).
Reklamdan ziyade sponsorluk yapan firmalar da bu çatının altına rahatlıkla
girebilmektedir. Hal böyle olunca özellikle çok uluslu şirketler, holdingler
ve yüksek cirolu şirket temsilcileri daha çok ekran ve PR (public relation)
şansını yakalamaktadırlar. Ekranda yer almayı sağlayan bir diğer kriter de;
kurumun, izleyicinin ve kamuoyunun ilgisini çeken “popüler” bir kurum
olmasıdır. Bir cep telefonu ya da laptop üreten (son kullanıcıya ulaşan) bir
firmanın medyada yer alma olasılığı, torna tesviye cihazı üreten bir kuruma
nispeten çok daha fazla olmaktadır. Medyada yer almayı kolaylaştıran bir
başka etken de, bahsedilen özelliklere sahip firmaların başında bulunan
yöneticilerin, bir diğer deyişle etkin marka elçilerinin sahip oldukları içerik
seviyesi, popülerlikleri ve en önemlisi de iletişim becerileridir.
Medyada yer alan ve kanaat önderi olarak adlandırılan isimlerin
nerdeyse hiç değişmemesi ve kanaldan kanala gezmeleri önemli bir tespittir
ve zaman zaman seyircilerden gelen “neden hep aynı isimleri ekranda
görüyoruz” şeklindeki eleştirilerin de hedefi, odağı olmaktadır. Ekranda
“rating” fevkalade önemli bir parametredir. Özellikle (majör) büyük
kanallarda ratingi yüksek olmayan ve dolayısı ile reklam potansiyeli düşen,
azalan bir programın yayın hayatına vedası son derece kolaydır. “Reklamlar,
zorunluluktan doğmuş rastlantısal bir sanattır. Genellikle reklam verenler
bir sanat yapıtını değil, bir pazarlama aracının yaratılmasını parasal açıdan
desteklemek üzere yola çıkarlar.” (Rutherford, 1996: 16). Neredeyse tüm
kanallarda mevcut bulunan ve “kafa kafaya” şeklinde bir jargonla ifade
edilen teke tek konuklu programlar için konuğun kimliği oldukça kıymetli
bir konu olmaktadır. Rating sağlayacak ve kurumların vitrin yüzü olarak da
adlandırılan ekran yüzlerinin sayısı bellidir. İzlenme oranlarını bir tarafa
bırakıp, tanınmamış bir ismi ekrana taşımak her program yapımcısı ve
sunucusu için “risk” taşımaktadır. Kaldı ki, ilk kez bir program vasıtasıyla
yan yana gelen sunucu ve konuğun iletişim tarzlarının örtüşmemesi; yayın,
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sunucu ve kanal için de ciddi sorunlar yaratabilir. Aksine bildik isimlerle
özellikle de “canlı” yayına girmek büyük bir rahatlıktır ve neredeyse sıfır
sorun ve sıfır risk anlamına gelmektedir.
Bu derece önemli bir görevi icra etmek için elbette sahip olunması
gereken yetkinlikler vardır. Bu yetkinlikler; eğitimle ve elbette prova ile
kazanılmaktadır. Ekran yüzleri son derece etkili ve bir o kadar da tehlikeli,
hatta mayınlı arazi olarak adlandırılan “ekran” sürecinden hasarsız ve hatta
katma değerler elde ederek ayrılmak düşüncesindedirler ve bu nedenle
bu konuda profesyonel bir destek; koçluk ve danışmanlık hizmeti almak
çabasındadırlar. Bu destek sonrası kendine güveni artan kurumların vitrin
yüzleri, temsil ettikleri kurumlar ve TV kanalları için bir nevi “ekran yüzü”
haline gelmektedirler. Bir ekran yüzünün bant ya da canlı yayına çıkacağı
stüdyoda, stüdyo öncesi teknik ve içerik yönden hazırlığı ve bu hazırlığın
kalitesi, yayın performansı ile doğrudan ilişkilidir. “Medya platformları
arasında hareket ederken, kalitenizden ödün vermemeye ve isminizi
lekelememeye çok özen gösterin. Kalitenizi korumanız, markanızı korumak
demektir. Bir başka deyişle mesajın kenisi mesajdır.” (Tungate, 2005: 294).
Ekrana hazırlık sürecinde kanalın, kanalda yer alınacak programın hedef
kitle tespiti, hedef kitlenin beklentileri ve bu kitleye içeriğinizi nakledecek
iletişimin tarzı fevkalade önemlidir.
Ekranda çıkmanın, ekranda gösterilecek performansın, ekran yüzüne
sağlayacağı fırsatlar ve muhtemel tehditlerin neler olduğu da son derece
kıymetlidir. 1994 – 2007 yılları arasında toplam on üç yılda ve yedi
kanalda ağırladığım 2000 konuk (“Profesyoneller” adlı program) arasında
özellikle yabancıların olmaması bir tesadüf değildir. Lisan konusunu (çeviri
problemi) ve kültür farklılıklarını ciddi tehdit olarak gören Türkiye’de
yerleşik yabancı kuruluşların yabancı yöneticileri, istisnasız olarak ekran
davetlerini özellikle kabul etmemektedirler. Söyleyecekleri bir cümle ya da
kelimenin yaratabileceği gerginliklerden doğabilecek muhtemel riskleri,
ekrandan sağlayacakları her türlü avantajın üstünde görmektedirler. Bu
tavrı sadece yabancı kuruluşların yöneticileri olan bireylerin bir tercihi
olarak değil, çalıştıkları kurumun yabancı medyaya karşı bir tutumu olarak
değerlendirmek daha doğru bir tespit olmaktadır.
Profesyoneller’in 1994-2007 arasındaki farklı kanallarda ekrana aldığı
2000 konuğun bir kısmının listesi şöyledir; Leyla Alaton, Özalp Birol, Betül
Mardin, Murat Akdilek, Ceyda Aydede, Baybars Altuntaş, Tijen Mergen,
Üzeyir Garih, Hakan Behlil, Cem Topçuoğlu, Mehmet Ali Berkman, Sedat
Scialom, Osman Merzeci, Mehmet Nalbantoğlu, Emre Üge, Niyazi Önen,
Caner Tunaman, Şahin Tulga, Erol Bilecik, Çağlayan Arkan, İzi Kohen, Savaş
Ünsal, Hasan Subaşı, Sibel Savacı, Eyüp Babür, Betül Khan, Nadir Güllüoğlu,
Aslan Saranga, Eşref Cerrahoğlu, Ersin Salman, Vural Gökçaylı, Ferruh
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Tanay, Canan Göknil, Suat Soysal, Eşref Hamamcıoğlu, Nilsen Altıntaş,
Mete Vardar, Armin Zerunyan, Gina Battara, Elif Dağdeviren, Çağlayan
Erkan, Neslihan Kozanoğlu, Caner Tunaman, Aynur Bektaş, Ferruh Tanay,
Can Gürzap, Kenan Işık, Yıldız Kenter, Lemi Bilgin, Engin Cezzar, Müşfik
Kenter, Fikret Hakan, Sumru Yavrucuk, Cüneyt Türel, Nurseli İdiz, Selçuk
Yöntem, Derya Baykal, Erol Keskin, Rozet Hubeş, Bülent Emin Yarar, Nedim
Saban, Bekir Aksoy, Zafer Algöz, Kadriye Kenter, Mümtaz Sevinç, Zafer
Diper, Behzat-Süheyl Uygur, Adnan Biricik, Ali Sürmeli, Ali Düşenkalkar,
Lale Oraloğlu, Dilek Türker, Ali Taygun, Volkan Severcan, Atsız Karaduman,
Mehmet Birkiye, Yetkin Dikinciler, Ülkü Duru, Arsen Gürzap, Tuncay Özinel,
Enis Fosforoğlu, Metin Akpınar, Hüseyin Köroğlu, Civan Canova, Emre
Kınay, Levent Üzümcü, Ferdi Merter, Mustafa Avkıran, Ragıp Savaş, Ahmet
Mümtaz Taylan, Genco Erkal, Dilek Türker, Betül Arım, Kerem Alışık, İpek
Tuzcuoğlu, Şahika Tekand, Deniz Türkali, Nilgün Belgün, Gülriz Sururi,
Canan Göknil, Dikmen Gürün, Hale Eren, Nesrin Kazankaya, Haluk Şahin,
Can Ataklı, Altan Öymen, Yazgülü Aldoğan, Duygu Asena, Hasan Cemal,
Nurcan Akad, Nevval Sevindi, Umur Talu, Nilgün Cerrahoğlu, Sedef Kabaş,
Güler Kazmacı, Pınar Türenç, Tufan Türenç, Mithat Bereket, Deniz Arman,
Mesut Yar, Uğur Cebeci, Nezih Demirkent, Rıfat Ababay, Deniz Som, Gani
Müjde, Bülent Denli, Gülgün Feyman, Şahin Alpay, Çetin Çeki, Nail Güreli,
Zeynep Göğüş, Yiğit Bulut, İlter Turan, Erkan Oyal, Celal Pir, Ali Sirmen,
Salih Memecan, Mustafa Özyürek, Avni Özgürel, Etyen Mahcupyan, Yalçın
Bayer, Sanem Altan, Nedret Selçuker, Mesut Mertcan, Abbas Güçlü, Nebil
Özgentürk, Bülent Özveren, Orhan Ertanhan, Nazım Oktar, Abdurrahman
Dilipak, Eren Keskin, Bedri Baykam, Şükrü Elekdağ, Can Baydarol, Osman
Tanburacı, Mesut İktu, Yekta Kara, Hakan Aysev, Selçuk Borak, Oktay
Keresteci, Hülya Aksular, Arkın Zirek, Salim Kadıbeşegil, Ali Saydam, Ersin
Salman, Vural Gökçaylı, Eser Karakaş, Toktamış Ateş, Erol Manisalı, Acar
Baltaş, Süheyl Batum, Esfender Korkmaz, İzzettin Önder, Erdoğan Alkin,
Zuhal Baltaş, Mim Kemal Öke, Türkan Saylan, Mehmet Altan, Hıfzı Topuz,
Nilüfer Narlı, Yaşar Nuri Öztürk, Berhan Şimşek, Masum Türker, Bedrettin
Dalan, Doğu Perinçek, Yılmaz Büyükerşen…

2. KURUMLARIN MEDYADA YER ALMASI
Kurumların medyada yer alması günümüzde bir gereklilik hatta bir
ihtiyaç. Zira, eski tarz düşünce sistemiyle sadece ürün ya da hizmet üretip
bu metalardan; pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler vasıtasıyla
para kazanmak satış odaklı bir yöntem iken, pazarlama odaklı yaklaşım;
kurumun tüketici ve müşterileri ile bağlantı kurmasını hedeflemekte ve
önermektedir. Kurumun müşteri ile iletişimini belirli periyodlarda ve
seçilmiş belirli mecralar üzerinden yapılan kısa süreli reklam çabalarına
bağlamak yetersiz kalmaktadır. Bu kadar kısa bir süre içinde ürün ve
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hizmeti anlatmak kurumlar için son derece zor olmaktadır. Gazetecilik
jargonu çerçevesinde ifade edilirse; reklamlarda sadece “manşet” ve en
fazla “spot” verilmekte, daha detaylı ve en önemli kısmı oluşturan “haber”,
atlanmak zorunda kalınmaktadırlar. “Haber ister yazılı ister sözlü ve ister
görüntülü olsun yaşanan ve yaşanacak bir olayın duyurulmasıdır.” (AvşarÖngören, 2003: 48).
Sürenin uzunluğunu da hesaba katarsak, haberin verilmesi için en
ekonomik ve en inandırıcı yollardan birisi ve en önemlisi ekranda yer
almak, alabilmektir. “Habercilikte; habere konu olan olayın olduğu gibi
aktarılması, habercinin olayın akışına karışmaması ilkesinin de zaman
zaman çiğnendiği görülmektedir.” (Çankaya, 1997: 122) Bu şekilde
kurum temsilcisi kamuoyuna ve hedef kitleye birinci elden mesajlarını
iletebilecektir. Elbette program yapımcısı/sunucusunun istisnalar dışında
sorularını önceden temin etmek mümkün olmadığından, vitrin yüzü
kendisine ve içeriğine güvenmek durumunda kalmaktadır. “Soru sorulacak
alanların açıklanması doğaldır, sorular ise görüşme yapılacak kişiye
önceden kesinlikle verilmez. Belirli soruları önceden gösterirse, daha sonra
yanıtı aydınlatıcı ek sorular soramaz.” (Swallow, 1973: 34). Bilirkişi sıfatıyla
televizyona davet edilen ekran konuğuna, uzmanlık alanı çerçevesinde
soru hazırlanacağı aşikardır. Bununla birlikte, çok arzu edilmeyen
sorular gelebildiği gibi, gelmesi beklenen birçok sorunun gelmediği de
görülmektedir. Bir ücret ödemesi (reklam gibi) söz konusu olmadığından
gelecek soruları belirlemek neredeyse imkansızdır. Bu çerçevede soru
ısmarlanması da (bu soruyu sorar mısınız, ya da bu soruyu sormazsanız
sevinirim gibi) ihtimal dahilinde değildir, dolayısı ile konuk kendisini, hem
de canlı yayında riskli bir sürecin içinde bulmaktadır.
Kurumların medyada yer almaları aynı zamanda rekabetin cereyan
ettiği bir başka platforma da işaret etmektedir. En çok satış, en çok ciro,
en çok kar kadar, kurum ve temsilcilerinin medyada görünürlükleri de
önemli bir parametredir. Ekran iyi kullanılması halinde itibar sağlayan bir
basamaktır. Ekranda yer almanın en önemli kriterlerinden biri ise dikkat
çekecek bir “içerik” üretmektir. Kamuoyunun ilgisini çeken bir içerik
üretmek, etkinlik ve organizasyon yapmak, önemli bir çabanın sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile, bu tür faaliyetlerin basın için bir haber
değeri olacaktır. Bu çıktıların elde edilmesinden sonra, ya medya haber
kaynağına ulaşmakta ya da haber kaynağı etkinliklerine basını davet
ederek haber olma imkanını kendileri yaratmaktadır. Bugün büyük ve orta
ölçekli tüm firmalar, birden fazla sosyal sorumluluk projesi yapmakta ve
iş hedeflerine paralel olarak belirledikleri ve gerçekleştirdikleri bu çabaları
medyada duyurmak için tüm imkanlarını seferber etmektedirler.
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Reklama kıyasla fevkalade ekonomik ve yine reklama kıyasla çok daha
etkili ve inandırıcılığı yüksek olan medyada haber olma çabası, kurumların
kurumsal iletişim sürecinde en çok önem verdiği konuların başında
gelmektedir. “Radyo ve televizyonun kişiye ya da genelleştirilirse topluma
olan olumlu etkileri, yayınların içeriği ile izleyenin çeşitli gereksinmelerinin
karşılanması ve daha önce bu gereksinmeleri için yapacağı harcamaları,
çabaları yapmaması şeklindedir” (Aziz, 2006: 144). Yanlış bir uygulama
olmakla birlikte bir kısım firmalar, halkla ilişkiler firmalarına “fee” ücret
ödemek yerine, kendileri hakkında basında çıkardıkları yazılar ölçüsünde
bir komisyon ödemeyi teklif etmekte ve ödemektedirler. Haberin st/
cm değeri üzerinden hesaplanan bu eder, etik olmayan ve sektörün etik
değerleri olan firmaları tarafından şiddetle eleştirilen bir hadisedir. Üstelik
sütün santim hesabının haber yayınlanan mecranın reklam fiyatları baz
alınarak yapılması bir başka ironidir. Haber - reklam değerini eşitleyen bu
uygulama, haberin reklam seviyesinde görülmesini getirmektedir. Ki bu
da, külliyen yanlış ve haber aleyhine, orantılı olmayan bir bakış açısına yol
açmaktadır.

3. “VİTRİN YÜZÜ”NÜN SAHİP OLMASI GEREKEN
ÖZELLİKLER
Vitrin yüzü; kurumun ekran yüzüdür. Kurumların tüm bilgilerine direkt
ya da dolaylı sahip olduğu varsayılan üst düzey yöneticiler birer potansiyel
vitrin yüzü adayıdırlar. Bu çerçevede sahip oldukları genel müdür, yönetim
kurulu başkanı, gibi unvanlar ekran konukluğu davetinde ilk akla gelen
kişi olmalarına yol açmaktadır. Bununla birlikte ekran; bilmek (içerik)
kadar bildiklerini yansıtma konusunda da uzman olmayı gerektirmekte
ve “prezantabl” olmak, iletişim becerilerine, sunum ve sunuş tekniklerine
hakim olmak, aranan hasletler haline gelmektedir. İçerik sahibi olmanın
yanında, ekrana çıkacak yönetici; kuruma sektöre hakim olduğunu iletişim
enstrümanlarını kullanarak bir nevi ispatlamak zorundadır. Bu konuda zaaf
sahibi olanlar, bir sonraki seferde gerek kurumlarını gerekse kendilerini
yeniden ekrana davet ettirme konusunda sorun yaşamaktadırlar.
Gazetede haber olmak bu anlamda daha kolaydır. Zira sadece
içerik bilgisi ve fotoğraf çeken muhabirin de maharetini kullanmasıyla
birçok kare içinden en “kurumsal” olanını medyada kullanmak nispeten
kolaydır. Ancak televizyonda ve canlı yayında, (özellikle yayın esnasında)
bir profesyonelden yardım almak neredeyse imkansızdır. “Profesyonel
davranış, olgun insan davranışı, seçilmiş, amaca yönelik davranıştır.”
(Reklam verenler Derneği, 1996: 38)
Bu nedenle, “ekran” eğitimi ya da bu konuda koçluk alınması,
stüdyoda kameraların karşısına çıkmazdan evvel halledilmesi gereken bir
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konu olmaktadır. Profesyonel iş hayatında yer alan bireylerin tümünde
olması gereken ve iletişim becerileri çatısı altında toparlayabileceğimiz tüm
yetkinlikler, aslen ekranda da bire bir geçerli enstrümanlardır. Bu sebeple,
bu konuda hassasiyetleri olan profesyoneller, elbette ekran karşısındaki
izleyiciler için çok daha “yetkin” görüneceklerdir.
Etkili bir konuşmada muhakkak olması, dikkat edilmesi gereken
hususlar vardır ve her biri ayrı ayrı önemlidir. Bu sürecin başarısı, etkili
iletişim ve etkin bir konuşmanın yapılabilmesi için gerekli özellikler ve
koşullar aşağıda belirtilmiştir. İletişim döngüsünün doğru ilerlemesi adına,
tek tek paylaşılacak lüzumlu basamakların, gereğince yerine getirilmesi
gereklidir.

a) Artikülasyon: Ağzımızı açmak, dudaklarımızı kımıldatmak ve
insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını
kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Artikülasyon
sırasında kelimeler, açık ve net bir şekilde mırıldanmadan yutmadan
çıkarılmalıdır.
b) Duraklar: Karşımızdakini düşündürmek ve
söylediklerimize ilgisini odaklamak için önemli saydığımız
şeyleri söylerken aralarda kısa duraklar vermeliyiz.
c) Asalak Sesler: «ıııı», «eeee», «şey», «yani», «hani»
«falan», «aynen» gibi kelimelerdir. Asalak seslerin kullanımı
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kendimizi doğru ifade etmemizi engeller. Karşımızdaki kişinin
konsantrasyonunu bozar. Profesyonel bir konuşma biçimi
sergilememizi engeller.
d) Ses Yüksekliği: Ses yükseklik seviyesi kontrollü olmalıdır. Ne
çok yüksek ne de çok düşük. Fısıltı tonundan da, bağırmaktan
da kaçınılmalıdır. Sunum yapılan mekanın metre kare ölçüsü,
salonun doluluk oranı, salonun tavan yüksekliği, sunum
sırasında mikrofon kullanılıp kullanılmayacağı önemli
parametrelerdir.
e) Konuşma Hızı: İletişimde ve bireylerde ortaya çıkan en önemli
problemlerden biridir. Ağız ve çene kapalı olarak yapılan konuşmalar
çeneyi yormadığından hızlı konuşma olanağı verebilmektedir.
Ancak, hızlı konuşma esnasında kelimeler yutulmakta, söylenenler
anlaşılmamakta ve çok sık hata yapıldığından, yeniden cümle
kurma gerekliliği doğmakta ve “hız” ironik olarak aslen zaman
kazandırmamakta, aksine kaybettirmektedir.
f) Vurgu: Konuşma ya da okuma sırasında, söze duygu değeri katmak,
dinleyicinin dikkatini uyandırarak anlamın kavranmasını sağlamak
ve sesi, söyleyişi, sözdeki müziği canlandırmak gibi amaçlarla
başvurulan, bir hecenin ya da sözcüğün ötekilerden daha belirgin,
baskılı söylenmesi.
g) Tonlama: Konuşurken sesimizi cümledeki anlamına uygun
olarak alçaltılıp yükseltir (melodi olmaksızın), sertleştirip
yumuşatırız. Bu ses değişimine tonlama denir. Tonlama
yapılmadan gerçekleştirilen görüşme monotondur.
h) Ses tonu: Hevesli, cana yakın, sıcakkanlı, olumlu, hızı iyi
ayarlanmış olmalı, kelimeleri yuvarlamamalıdır.
i) Diksiyon: Seslerin, sözlerin, vurguların, tonlamaların, anlam ve
heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme biçimidir.
Cümle sonlarındaki kelimelerin ve kelime sonlarındaki hecelerin
yutulmaması önemlidir. Kelime sonlarındaki hecelerin yutulması/
söylenmemesi kelimenin duyulmamasına ve anlam kaybına neden olur.
Aynı şekilde cümlenin gramer anlamında sonunda bulunan kelime (devrik
cümle değilse) fiildir ve fiil iş, oluş, hareket bildirir. Cümle sonundaki fiilin
anlaşılmaması, tüm cümlenin anlaşılmaması anlamına gelir. Kelimeleri
iyi “artiküle” etmek, bu sorunu tümden ortadan kaldıracaktır. En çok
rastlanılan ve bu nedenle de özellikle üzerine gidilmesi gereken sorunlar ve
iletişim defoları aşağıdaki gibidir;
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Kontrolsüz baş sallanması, ayak sallama ve ayakta sallanma, gereksiz
gezinme, el ve kollara hakim olamama, bacaklara hakim olamama, aşırı
ve büyük yutkunma, dil-dudak yalanması, güler yüzlü olmamak, nötr
ya da aşırı mimikli yüz ifadesi, aşırı sayıda göz kırpma, göz hakimiyeti
kuramama, göz teması kuramama, tavana ve yere uzun bakma, ifade
becerisinde eksiklikler, stres ve heyecan kontrolünde sorunlar, dinleme
becerisinde sorunlar, dinletme becerisinde sorunlar, ikna edememe, uzun
ve detaylı anlatım, konuyu toparlayamama, diksiyonda sorunlar, “r” harfini
söyleyememe, “s” ve “ş” harflerinde problem, asalak sesler (eee, ııı, şey, yani
vb.), üst dudak tembelliği, şapkasız “a” harfini telaffuz edememek, dişler
birleşik konuşmak, açık “e”, melodili konuşma, duraklara önem vermeme,
kelime ve harf yutma, kelimelerin birbirinin içine geçmesi, ses renginde
sorunlar, nefesi kontrol edememe, diyafram nefesi kullanmada sorunlar,
tonlama yapmadan konuşma, ses tonu problemleri, konuşma temposu
yüksek/düşük, ses gücü seviyesi az ya da fazla…

4. STÜDYO’DA “TEKNİK” HAZIRLIK
Televizyona konuk olarak davet edilecek potansiyel konuklara bu
davetler (konuğun profili ve zaman kısıtları da hesaba katıldığında) genellikle
yayından makul bir süre öncesinden yapılmaktadır. Olağan dışı durumlarda
ani davetler olabilir. Elbette, ani davetler hazırlık süresine ihtiyacı olan
konuklar tarafından istemeden de olsa reddedilmektedir. Kaldı ki ani
davetlerde, davet gün ve saati konukların ajandası ile örtüşmeyebilir. Dolayısı
ile ani davetlerde, program yapımcısı ve/veya sunucusu konuk bulabilmek
için birçok potansiyel konukla görüşmek zorunda kalmaktadırlar. Bu
durumda, daha önce ekran tecrübesi olmayan ya da ilk tecrübesinden çok da
memnun kalmayan kurum vitrin yüzlerinin bir eğitmenden/profesyonelden
ekran konusunda “koçluk” hizmeti almaları bir gerekliliktir, zorunluluktur.
Zira canlı yayın fevkalade avantajlar sağlayabileceği gibi, bir o kadar da
tehlikeli bir platformdur. Dolayısı ile, tiyatro/sahne koşullarıyla çok sayıda
paralellik gösteren televizyon, yine tiyatro disiplininde olduğu gibi çok
sayıda “prova”lara ihtiyaç duymaktadır. Bu konu ihmal edilebilir bir hadise
değildir. Ekran profesyonellerinin, kanal ekran yüzlerinin, özetle bu konuda
fevkalade eğitimli ve deneyimli isimlerin, geçmişte ve bu konuda son derece
tatsız tecrübeler yaşadığı görüntüler; arşivlerde, hafızalarda hatta artık sosyal
medya sitelerinde yer almaktadır.
Ekranda görüntü sonrasında en önemli konu “ses”tir. Bu nedenle
sese “makyaj” en az görsele makyaj kadar önem verilen bir hadisedir.
Televizyona konuk olarak davet alan kurum yetkilisinin, daveti aldığı
andan itibaren sesini gerek hava koşulları, gerekse içecek olarak sıcak ve
soğuktan koruması gerekmektedir. Program başlamadan önce stüdyo
ortamına uyum sağlamak ve bu çerçevede koltuk, masa, sandalyede nasıl
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konuşlanılacağı önemlidir. Program başlamadan önce sandalyede en rahat
edilecek şekilde oturulmalı ve bu oturuş şeklini, kadrajdan çıkmamak adına
yayın sonuna kadar olabildiğince muhafazaya gayret edilmelidir. Oturma
şekli diyaframı sıkıştırmamalıdır.
Stüdyolarda ya masa mikrofonu ya da (çoğunlukla) yaka mikrofonu
kullanılmaktadır. Yaka mikrofonu kullanılıyorsa, cihazın aparatı konuğun
kemer beline takılmakta ve kordonu elbise ya da ceket içinizden geçirilerek
yakaya klipsle tutturulmaktadır. Mikrofonun yakadan düşmemesi için
aşırı ve büyük hareketlerden kaçınılması gereklidir. Masa mikrofonu
kullanılıyorsa, mikrofonla mesafe iyi ayarlanmalı; ne çok yaklaşılmalı ne de
çok uzaklaşılmamalıdır. Masa mikrofonu masadaki sesleri büyütmektedir.
Ekranda kullanılan kostümlerde, renk uyumuna ve desenli kumaşlara
dikkat edilmelidir. Ceket, gömlek ve kravattan en fazla biri «desenli» olmalı
ve genellikle açık gri takım elbise ve kırmızı tonlarda kravat kullanılmalıdır.
Kravatın kalınlığı bir yana; boyu, kemer kopça hizası önemlidir. Stüdyo
arka fonunun rengine kontrast/karşıt bir renk kostüm seçilmelidir; fonla
aynı renk olan kostümler konuğu saklayacak ve göstermeyecektir. Ekranda
kullanılacak kostüm yeni olmalı, ancak daha önce üste 1-2 kez giyilerek ve
yayında kostümle bir yabancılık yaşanmamalıdır. Özellikle erkekler için,
«çorap» kullanılan ayakkabının renginde olmalı ve yayında, muhakkak
(tenin görülmemesi için) uzun konçlu çorap tercih edilmelidir. Özellikle
gömlek ve kravatın yeni olması ve stüdyoda giyilmesi önerilmektedir.
Kostümler kışın dahi kalın olmamalı, stüdyo ışıklarının klimaya rağmen
sıcak olma ihtimali (soğuk ışıkta kullanılıyor olsa) göz önüne alınmalıdır. Bay
ve bayanda ceket yaka mesafelerinin yakın ve uzaklığına dikkat edilmelidir.
Ceketin iliklenmesi konuğun nefes alış-verişini zorlaştırabilir, ancak (kilo
da varsa) karnın görülmemesi için ceketin iliklemesi gereklidir. Gömlek
içine bir şey giyilmemesi halinde gömlek düğme araları «pot» yapmakta ve
ten görünmektedir. Gömlek yakalarındaki balenler kıvrılmamalıdır. Yayın
öncesi saç ve makyaja, gereken özeni gösterilmeli ve makyajsız yayına
girilmemelidir. Zira, makyaj sadece estetik değil, daha çok tekniktir. Ekran
makyajı, tiyatro makyajı gibidir ve «ağır» dır.
Yayın sırasında her an gerekebileceği düşünülerek, masada muhakkak
su ve mendil bulundurulmalı ve su, kamera (konuk için) konukta iken
değil, sunucuda iken içilmelidir. Yapımcı ile mobil telefon alışverişini
konuk «bizzat» yapmalı, araya kurumsal iletişim bölümünü ya da halkla
ilişkiler ajansını sokmamalıdır.

5. STÜDYO’DA “İÇERİK” HAZIRLIK
Konuk, sunucunun sorduğu (özellikle uzun) soruları, geri bildirim
yaparak teyit etmeli, sunucuyu «aktif» ve sabırla dinlemeli, sorulan
sorunun cevabı tam ve «net» olarak verilmeli, konuk ve sunucu arasında

240 CEO ve GM’lerin TV Ekranı ile İmtihanı
sohbet tenis topu gibi gidip gelmelidir. Konuk, sunucuyu zor durumda
bırakmak istiyorsa, sorularına kısa cevaplar vermelidir! Zira, yeniden
ekrana yeniden davet edilmemenin en emin yollarından biridir. Stüdyoda
«konuk» olunduğu unutulmamalı, heyecan ya da aşırı kendine güvenin
konuğu ev sahipliğine soyundurma ihtimali göz önüne alınmalıdır. Yayın
süresince konuğun sunucuya, gerekse sunucunun konuğa hitap şekli
önceden belirlenmelidir. Ekranda paylaşacakların unutulmaması için
yayına notlarla ve kalem kâğıtla girilmelidir. Sunucu, programın «bant»
yayına dönmesini istemez ve gazetecilik prensipleri gereği, soruları
vermez/vermek istemeyebilir. Soruların değil ama, konu başlıklarının talep
edilmesi mümkündür. Program süresince konuğun «yabancı» kelimeler
kullanmaktan sakınması, ancak, mesleki literatür gereği kullanılması şart
ise, muhakkak Türkçe karşılıklarının da verilmesi önerilmektedir.
Ekranda zamanlama ve program süresinin iyi kullanılması
kıymetlidir. Muhakkak değinmek istediğiniz konuların, (öncelik sıranıza
göre) yazılı olarak elinizin altında olması ve yapımcı/sunucudan herhangi
bir soru gelmemesi halinde, uygun yerlere bu bahisleri yerleştirmek
gerekir. Konuk, uzmanlık alanı olmayan ve yanıtını vermek istemediği
soruları yanıtlamamalıdır, zira her sorunun cevabını bilmek ve yanıtlamak
durumunda değildir. Konuk, sorulan sorunun yanıtı bilmiyorsa ya da
emin değilse, bilmediğini söylemeli ve «tahmin» vermekten kaçınmalıdır.
Rakiplerle ilgili bilgi ve kanaat vermemek ve bu konuda gelen soruları
yanıtlamamak, dolayısı ile, “ambargolu” soruları, yapımcı ve sunucuya
önceden bildirmek gerekir. Zira kanallar tarafından konuk ve kurumuna
karşı/yönelik «ambargo» gelebilir ve dahası (rakiplerden sebep)
mahkeme süreci ile karşılaşma ihtimali ortaya çıkabilir. Ekranda açılış
ve kapanışlarda dikkat etmek gerekir; zira TV programlarında da yayın
kazaları genellikle başta ve sonda yaşanmaktadır. Programın sonunda,
sunucuya ve kanala teşekkür etmek usuldendir ve bazen heyecan, bazen
de aşırı rahatlama sebebiyle bu teşekkür unutulmaktadır. Program
yapımcı/sunucusu ekranda veda edip yayını bitirmeden konuğun yerini
terk etmemesi gerekir. Yayın sonrasında, yayın kasetini temin etmek,
en kısa sürede baştan sona izlemek ve yayınla ilgili «S.W.O.T.» analizini
yapmak konuk için önemlidir.

6. HEDEF KİTLE VE HEDEF KİTLE İLE İLETİŞİM
Her TV kanalının ve her programın SES (sosyo-ekonomik statü)
profili farklılık göstermektedir. “A, B, C1, C2, D ve E” SES grupları kanallar
için önemlidir. Bu grupların izleme alışkanlığına bağlı olarak ratingler ve
ratinglere bağlı olarak da reklam gelirleri belirlenmektedir. Dolayısı ile,
kurum vitrin yüzlerinin hangi kanal ve programa çıkıyorlar ise yayının hedef
kitlesi ile ilgili bilgi almaları yapacakları programın başarısı ile doğrudan
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ilişkilidir. “…Peki GRP nedir? GRP tek başına faktör değildir. –Reachdediğimiz hedef kitleye ulaşma oranı, OTS (reklamın kaç kere görüldüğü)
bu ikisinin çarpımı GRP’dir.” (Reklamverenler Derneği, 1997: 63). Kurum
temsilcilerine mikrofon uzatan kanallar genellikle haber ve ekonomi
formatlı “tematik” kanallardır. Tüm kanal skalasına bakıldığında nicelikten
ziyade niteliğe önem veren bu kanallar nispeten az sayıda izleyici ile
yetinmektedirler ve bu nedenle ratingleri yüzde 1-2 arasında değişmektedir.
Bununla birlikte nitelik olarak tüm toplum kesiminin yüzde 10’una karşılık
gelen AB grubuna seslenmek bu kanallara yetmektedir (TÜAD, SES 2007
Araştırması). Zira A ve B SES grupları, tüm toplum kesimlerinde en
eğitimli, kültürlü, lisan bilen, çok kazanan ve çok tüketen grupları temsil
etmektedir. “İnsan kültürünü, temsiller, simgeler ve gerçeklik tasarımlarının
kurulduğu iletişim süreçleri içinde yapılandırır” (Bilgili, Akbulut, 2007:
167). Ayrıca tüm SES grupları içinde en az televizyon izleyen grup olma
özelliğine sahiptirler. Alt sosyo-ekonomik gruplara inildikçe TV izleme
sürelerinin arttığını, buna paralel olarak gelişmiş ülkelerde ortalama TV
izlenme sürelerinin düşük olduğu ve az gelişmiş ülkelerde ise TV izlenme
sürelerinin toplumun tüm ortalamasında yüksek oluğunu görülmektedir.
Bu çerçevede az TV izleme sürelerine sahip AB SES grubuna yönelen bir
programa konuk olan kurum vitrin yüzünün, tematik bir kanalda ne tür bir
seyirci ile karşı karşıya kalacağı muamma değildir.
Hedef kitle ile iletişim konusunda; kanal, program, sunucu, seyirci
(SES profili), katılımcı gibi farklı parametreler vardır. İş dünyasına seslenen
tematik bir kanalda (haber-ekonomi vb.) magazin programı, magazin
program sunucusu, magazinel bir konuk/kimlik ve magazin izleyicisi bir
seyirci kitlesi bulmak hemen hemen imkansızdır. “Kitle iletişim araçlarında
her zaman eğlenceye yönlendiren ezici bir mantık var mıdır, yoksa yeni
araçlar düşünsel özgürlüğün ve bilgi paylaşımının araçları haline gelmeye
uygun mudur?” (Barbier-Lavenir, 2001). Hedef kitlenin SES olarak tayini
ilk basamaktır. Bu tarif bir ekonomi kanalında AB grubu olarak yapılmış
ise konuğun davet edileceği kanal, program, format ve sunucu neredeyse
tariflidir. Bu çerçevede çoğu kez gündem de takip edilerek kurum vitrin yüzü
olan konuğun davet edilmesi esnasında, program konusunun ne olacağını
kestirmek neredeyse mümkündür. Konuk ebette birebir ve özellikle
canlı yayında kendisine sorulacak soruları satır satır bilemese de, konu
başlıklarını rahatlıkla tahmin edebilir ve hatta sunucudan sadece başlıkları
teyit etmesi mümkün olabilir. “İnsanoğlu varlığının başlangıcından beri
yüz yüze konuşagelmiştir. Televizyonda söyleşi programları, işte bu iletişim
yönteminin gelişmiş bir biçimidir.” (Gökçe, 1997: 192) Bundan sonrasında
rating barajlı çalışan bir mekanizmanın içinde yer alan konuk, rating
kaybettirmemeli aksine artırmalıdır. Zira başlangıçta da bahsedildiği gibi
konuğun aynı kanala ve diğer kanallara sık frekansla konuşmacı olarak davet
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edilmesi, ekranda gösterdiği performansla doğrudan ilişkilidir. Konuğun
görüntüsü, giyim tarzı, kullandığı renkler, saç ve makyajı, kullandığı
aksesuarları, beden dili, ses tonu, kullandığı kelimeler, samimiyeti (ya da
snopluğu), bilgisi, verdiği örnekler, güncel ve gündemi ekrana taşıması
hedef kitle ile kurduğu iletişimin süreç ve sonucunu etkileyecek en önemli
enstrümanlardır.
Tematik kanalların hedef kitlesi olan seyircinin beklentisi hem bilgi
hem de fikirdir, tahmin için ekranın karşısına geçmez zira tahmin de
bulunmak için gereken bilgi ve yetenek kendisinde de mevcuttur. Dolayısı
ile, gereksiz polemiklerden kaçınan retorik ustası, mesajını gereksiz yere
yaymadan az ve öz olarak veren bir konuk her zaman izleyiciyi çekmektedir.
Sonuç olarak AB grubu izleyiciye hitap edilen bir programda konuşmacı
olarak yer almak elbette bir iş hedefinin parçası olan iletişim hedefi için
uygun bir adımdır Ancak bu katlımın sonucunda izleyiciye “iyi ki bu
programı izledik” dedirtebilmek en önemli ölçüdür.

7. EKRANDA FIRSATLAR ve TEHDİTLER
TV konukluğu, kulaktan kulağa aktarılacak bilgilerle gerçekleştirilebilecek
bir hadise değildir. Dolayısı ile, röportaj öncesi (telefonda dahi olsa), sunucuyla
muhakkak iletişime geçilmeli ve tüm süreç boyunca, görüşmeler üçüncü
şahıslara delege edilmemelidir. “Röportajlar, çoğu haber bültenlerinin, güncel
olayların ya da belgesel programların vazgeçilmez ana malzemesidir. Elde
ettiğiniz röportajların kalitesi ve onları çekim tarzınız çoğu kez yapımınızın
başarısını belirleyen en önemli faktör olabilir.” (Hart, 2007: 96)
PR şirketi çalışanlarının veya kurumsal iletişim bölümünün, kurum
ve konuk adına sunucuya gereksiz müdahalelerinin faturası konuğa çıkar.
Yayıncılar yayın öncesi koşturmaları sırasında gereksiz müdahalelerle
sıkıştırılmaktan ya da bir şekilde yönlendirilmeye çalışmaktan hiç haz
etmemektedirler. Özellikle yayın öncesinde ve sonrasında yapımcı/
sunucuya özellikle de «paha» da ağır hediye verilmemesi bir gerekliliktir.
Etik çerçeve zorlanmış olur. Kaldı ki, yine etik çerçevesinde program
yapımcısı ve / veya sunucusu “hediye” almayacaktır, almamalıdır.
Yayından bir saat önce yemek yenmemeli ve dolayısı ile, mide şişirilerek
diyafram sıkıştırılmamalıdır. Yine yayın öncesinde (yayın sırasında zor
durumda kalmamak için) muhakkak lavabo kullanılmalıdır, zira stres
vücudun özellikle böbreklerin çalışma hızını tetikleyecek ve hızlandıracaktır.
Konuğun yayına 45 dakika kala stüdyoya gelmesi önerilmektedir. Trafik vb.
sebeplerle gecikmeyi önlemek, çekim yapılacak mekâna (stüdyo) alışmak,
yapımcı ve sunucuyla program akışı ile ilgili görüşmek, makyaj, KJ ile ilgili
konuları halletmek için bu erken ziyaret son derece önemlidir. Ekranda
konuk tarafından paylaşılacak tüm materyallerin «önceden» sunucuya
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ulaştırılması gerekir. Yayında gösterilmesi istenen bir görüntünün (kanalın
ilkelerine ve RTÜK kurallarına uygun olması halinde) kanala konukla
birlikte gönderilmesi en sık yapılan hatalardandır. Ekran için haber ve
program hazırlığı varken ham ve yayın dışından bir kasetin yayına 30 dakika
içinde hazırlanmasını beklememek gerekir. Yayında paylaşılacak içeriklerle
ilgili tüm bilgileri içinde depolayan ve şarjı dolu bir laptopu (dokümanların
basılmış hali de dahil) konuğun yanında bulundurması önemlidir. Yayında
iken konuğun sunucunun sorularını (unutmamak için) not almak üzere,
elinin altında muhakkak kalem ve kağıt bulundurması gerekir. Yayına
konuğun yanınızda «kartvizit» le gelmesi gerekir. Ekranda (KJ) kurum adı,
isim soy ad ve unvanın doğru yazılması önemlidir. Kartvizit bu hata payını
asgariye düşürecektir. Cep telefonlarının (sadece sesini değil) tamamen
kapatılması son derece önemli bir kaidedir. Stüdyonun kısmen bir tiyatro
sahnesine benzediğinin unutulmaması (dekor, kostüm, ışık, ses, yönetmen
ve oyuncular) gerekir. Stüdyoda genellikle üç kamera kullanılmaktadır;
biri sunucu kamerası, diğeri konuk kamerası ve sonuncusu ise, sunucu
ve konuğu birlikte alan «genel» kameradır. Mikrofon ayarı ile ses volümü
rejiden azaltılıp çoğaltılabilir; bununla birlikte, konuğa bağırmaması ya
da çok kısık sesle konuşmaması önerilmektedir. Ekranda aşırı heyecan ve
stres hızlı konuşmaya yol açmakta, nefes kontrolü ve diyafram nefesinin
kullanılmasını engellemektedir. Beden dilinin etkili kullanmak, dahası
duyguların beden dilini yönetmesine izin vermek, kelimelerin anlamları
düşünülerek telaffuz etmek, cümle sonlarındaki kelimeleri, heceleri
yutmamak ve ses tonunun tekdüze (ninni) haline gelmesini engellemek
gerekir.
Kamera karşısında ve yayın sırasında, oturulan sandalyede ileri geri ya
da sağa sola sallanmamak önemlidir. Oturulan sandalyede hareketli olmak,
sık sık «kadraj» dan çıkmaya yol açmakta, özellikle yakın çekimlerde,
kameramanı ve rejiyi zor durumda bırakmaya sebebiyet vermektedir.
Yayın süresince konuk dik oturmalıdır zira, yayın uzadıkça ve yorgunluk
arttıkça kamburlaşma ihtimali yüksektir. Kambur durmamanın bir yolu
da, koltuğa tamamen yaslanmak ya da (varsa) ceket eteğinizin üzerine
oturmaktır. Yayın sırasında ve süresince özellikle bacak bacak üstüne
atılarak oturuşlarda, bacak ya da ayağın sallanması engellenmelidir. Yine
yayın sırasında, bayan konuğun saçının yaka mikrofonu ile teması sonucu
çıkan kontrolsüz seslere dikkat etmek gerekir. Yayının yapıldığı stüdyoda
kullanılan masalar (kostüm sponsorlarının da önerisiyle) genellikle camdır.
Bu nedenle, sunucu ve konuk ayakkabısının yeni olması ve özellikle bakım
yapılıp yayına girilmesi gereklidir. Yayında; künye, bilezik, metal kol saati
ve kol düğmesinin, cam masa ile temasından çıkan sesler, yayını sabote
edecek kadar büyüktür.
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Yayının interaktif olması için, sunucu ile göz temasını kesmemek
gerekir. Sunucu ile göz temasının uzun süreli kesilmesi halinde, konuğa
kendi kamerasına dönmesi önerilir. Yayın sırasında zorunlu olmadıkça,
kameralara ve özellikle monitöre bakılmamalıdır. Ekran iyi kullanılması
halinde gerek konuğa gerekse temsil ettiği kuruma büyük avantajlar
ve en önemlisi görünürlük ve kendini/kurumunu ifade olanağı sağlar.
Bu enstrümanın arzu edildiği şekilde kullanılamaması ise, fırsatların
kaçırılabileceği anlamına gelmekle beraber, aksine kurumu kamuoyu hatta
kamu nezdinde zor durumda da bırakabilir.

8. SONUÇ
Medyatik olmak; yöneticilere bir katma değer ve bir marka değeri
sağlamaktadır. Marka değeri; iletişim becerileri (etkin konuşma; beden dili,
ses tonu, kelime dağarcığı, dinleme kabiliyeti) stres yönetimi, sunum ve
sunuş teknikleri, drama kabiliyeti, motivasyon, TV, radyo ve yazılı basında
röportaj teknikleri vb. konularda elde edilmesi gereken tecrübelerin/
yetkinliklerin senkron olarak yönetimi ile ilişkilidir. “İyi röportajlar bir
tesadüf değildir. Zahmetsiz görünebilirler, fakat sürekli olarak başarılı
röportajlar veren insanlar herhangi bir röportaja başlamadan önce ödevini
iyi yapması gerektiğini bilir (Stewart, 2005: 115). Medyanın çeşitlendiği ve
neredeyse “bir gün herkesin 15 dakikalığına ünlü olduğu” (Andy Warhol)
bir dünyada kameraların istekli ve içeriği olan neredeyse herkese bir gün
yüzünü döneceğini söylemek mümkündür. O günün ne zaman olacağı
yine herkes tarafından meçhul olduğuna göre, o gün geldiğinde kendini/
kurumunu neredeyse eksiksiz bir şekilde ifade edebilmek için potansiyel
“vitrin yüzü” nün kendisini hazırlaması gereklidir.
Yöneticilerde genellikle özgüven fazlası olması, medyayı ve ekranı
küçük görmelerine yol açabilmektedir. Kamera karşısında, üstelik
stüdyonun o yabancı ortamında kendini eksiksiz ifade edebilmek, bu
konuda çalışması ve hazırlığı olmayan biri için neredeyse imkansızdır. Bu
konuyu önemsemeyen kurum vitrin yüzlerinin kamera karşısında çok zor
durumlarda kaldığı, program sunucusunu da çok zor durumda bıraktığı
alışılmış görüntülerdendir. Bu acı tecrübe, konuğu bir daha kameraların
karşısına geçmeye tövbe ettirmekte ve eş zamanlı olarak da, program
yapımcısı ve/veya sunucusu tarafından adının üzerinin (konuk olarak
ekrana bir daha çağrılmaması üzere) sonsuza dek silinmesine yol açmaktadır.
Bu sonucun yaşanmaması için yöneticilerin daha adaylık sürecinde
ekran tecrübesi elde edebilmek için bu konuda gerekli danışmanlıkları
almasında son derece fayda vardır. Ekran profesyonellerinin, bu konuda
yıllarca eğitim almış ekran yüzlerinin dahi mesleklerini (ve maalesef
hayatlarını) kaybetmelerine yol açan birçok yaşanmış talihsiz vaka, TV
arşivlerinde yerlerini almıştır. Bu görüntüler her ne kadar arzu edilmese de
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bir ders niteliğinde olmak üzere sosyal medya vasıtasıyla sık sık karşımıza
çıkmaktadır.
TV ekranı doğal olunması gerekmekle birlikte özellikle iş dünyası
aktörleri ve profesyoneller için, çok da doğal olunabilecek ortamlar değildir.
Temsil edilen kurumun resmi kostümü ve profesyonellik kavramının
çizdiği çerçevede ne kadar doğal olunabilirse o kadar doğal olmak gerekir.
Oscar Wilde’ın da ifade ettiği gibi; “Doğal olmak, insanın verebileceği en zor
pozdur.” Williame Shakespeare’e göre de; “Tüm dünya bir sahnedir, yalnızca
birer oyuncu olan kadınlarla erkeklerin sahneye girip çıktığı ve tek bir
insanın ömrü boyunca pek çok rol oynadığı.” Dolayısı ile, ekran karşısında
olabildiğince doğal olmaktan değil, bir profesyonel tiyatro oyuncusu gibi
doğalı oynamaktan bahsediyoruz. Elbette amatör bir oyunculuk gösterisi
de olsa, (her profesyonel oyuncunun prova süreci gibi) kurumun vitrin
yüzü olan yönetici, ekran tecrübesi arttıkça, oynamaya ve diğer bir
deyişle rol yapmaya gerek kalmadan kendini ifade etmeye başlayacaktır.
Ekranda belirli frekanslarla kendine yer bulan yöneticiler, elde ettikleri
gelirin/ücretin bir kısmını yöneticilik görevinin karşılığı olan ücretten
almaktadır. Kurum vitrin yüzü olmaktan kaynaklanan popülerlik ise, diğer
meslektaşlarına göre bir avantaj sağlamakta ve elbette bu avantajın nakdi
karşılığı ücretlerine ortalamanın üzerinde bir tutar olarak yansımaktadır.
Üzerine ekranda olmanın hazzı da eklendiğinde, TV bir profesyonel için
vazgeçilmez/vazgeçilemez olmaktadır. Bu nedenle “ekran” imtihanı ağır
olan ve iyi hazırlanması gereken bir ders ve süreçtir.

KAYNAKÇA
GÖKÇE, Tarık. (1997) Televizyon
Yönetmenliği, Der Yayınları, s.192

Program

Yapımcılığı

ve

SWALLOW, Norman (1973) Televizyonun gerçek gücü, İstanbul
Reklam Yayınları-32, s.34
REKLAMVERENLER DERNEĞİ (1997) Televizyonda Şiddet ve
Çözüm Önerileri Paneli (Hayri Cem) s.63
MATELSKİ, Marilyn J. (1996) TV Haberciliğinde Etik, Yapı Kredi
Yayınları, s.48
TUNGATE, Mark (2005) Medya Abideleri, Rota Yayıncılık, s.294
STEWART, Sally (2005) Medya İle İlişkiler Rehberi, MediaCat, s.115
BİLGİLİ Can, AKBULUT Nesrin Tan (2007) Medya Eleştirileri, Beta
Basım Yayım, s.167
İNCEOĞLU, Yasemin G. (2004) Uluslararası Medya, Der Yayınları, s.391
RUTHERFORD, Paul (1996) Yeni İkonalar, Yapı Kredi Yayınları, s.16

246 CEO ve GM’lerin TV Ekranı ile İmtihanı
REKLAMVERENLER DERNEĞİ (1996) Televizyonun Toplum
Üzerindeki Etkisi ve Reklamverenlerin Sorumluluğu Paneli (Prof. Dr. Acar
Baltaş) s.38
AVŞAR, B. Zakir – ÖNGÖREN, Gürsel (2003) Radyo ve Televizyon
Hukuku, Piramit Yayıncılık, s.48
HART, Colin (2007) Televizyon Program Yapımcılığı, Es Yayınları, s.96
JEANNENEY, Jean – Noel (1998) Medya Tarihi, (La Folle de Chaillot)
Yapı Kredi Yayınları, s.114
ÇANKAYA, Özden (1997) Dünden Bugüne Radyo Televizyon, Beta
Basım Yayım, s.122
BARBİER, Frederic – LAVENİR, Catherine Bertho (2001) Medya
Tarihi, Okyanus Yayın, s.388-389
TEKİNALP, Şermin (2003) Radyo ve Televizyon, Der Yayınları, s.313
AZİZ, Aysel (2006) Televizyon ve Radyo Yayıncılığı, Turhan Kitabevi, s144)

§

Hatice Kübra GÖK - Derya ATLAY IŞIK 247

SATIŞ ELEMANINA ve İŞLETMEYE DUYULAN
GÜVENİN TEKRAR SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ1
The Effect of Trust in Salesperson and Trust in Business to
Intention to Repurchase
Hatice Kübra GÖK*10- Derya ATLAY IŞIK**
Özet
İşletmeler kısa dönemli müşteri ilişkileri yerine dostça uzun dönemli ilişkiler kurmak
için çalışmaktadırlar. Böylece günümüz artan rekabet koşullarında pazar paylarını sadık
müşterilerle korumayı ve mümkün olduğunca arttırmayı hedeflemektedirler. Bu hedefe
ulaşmada işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için en iyi ve güvenilir olmaları
giderek önem kazanan bir unsur haline gelmiştir. Bu bakış açısıyla geliştirilen çalışmanın
amacı tüketicilerin tekrar satın alma niyetinde satış elemanına ve işletmeye duyulan
güvenin etkilerini araştırmaktır. Araştırmada 5-30 Haziran 2017 tarihleri arasında, kolayda
ve kartopu örnekleme bir arada kullanılarak Muğla ili sınırları içerisinde son 1 yılda
elektronik ürün satın almış tüketicilerle çalışılmıştır. 150 adet geçerli anketten elde edilen
verilere korelasyon ve regresyon analizi SPSS 22 programı kullanılarak uygulanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre satış elemanına duyulan güven ve işletmeye duyulan güvenin yeniden
satın alma niyetine pozitif yönlü anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular
doğrultusunda, özellikle rekabetin son derece yoğun yaşandığı elektronik ürünler pazarında
satış yapılan işletme ve işletme çalışanlarının tüketicilerde yarattığı güvenin tekrar satın
alma niyetine katkı sağladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: satış elemanına duyulan güven, işletmeye duyulan güven,
tekrar satın alma niyeti, elektronik ürünler

Abstract
Instead of short-term customer relationships, companies are working to establish
friendly long-term relationship. In this way businesses are aiming to survive by protecting
their market share of their loyal customers and to increase it as much as possible. In achieving
this goal, it has become increasingly important to be the best and most reliable that provides
them to continue their operations. The aim of this study, developed from this point of view,
is to investigate the effects of trust in salesperson and business as repurchase intention of
consumers the survey was conducted between June 5-30, 2017 with the consumers who
purchased electronic products in the last 1 year within the Muğla province borders by
using convenience and snowball sampling together. Correlation and regression analysis
were applied to the data obtained from 150 valid questionnaires by using SPSS 22 program.
According to the findings, trust in the salesperson and businesses have positive effect on the
1 Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi
tarafından 17/025 kod numaralı proje ile desteklenmiştir.
* (Yüksek Lisans Öğrencisi); Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı, e-mail: h.kubra_4892@hotmail.com
** (Yrd. Doç. Dr.); Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi, e-mail:
deryaatlay@mu.edu.tr
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intention to repurchase criteria. In the light of these findings, it can be said that the business
and its employees who made sales in the high competitive market of electronic products,
contributed to the intention of repurchase of products by the trust created for consumers.
Keywords: trust in salesperson, trust in business, intention to repurchase, electronic
products

1.Giriş ve Çalışmanın Amacı
Müşteri güveninin sağlanması işletmeler için güçlü müşteri ilişkileri
ve sürdürülebilir pazar payı yaratmakta ve müşteri sadakatini kazanmakta
temel bir unsurdur (Chen ve Mau, 2009: 59). Söz konusu ilişkilerin
kurulabilmesinde güven sağlamanın olumlu etkileri olduğu bir çok
çalışma tarafından ortaya konulmuştur (Verret, 2000; Swan ve Nolan,
1985; Sirdeshmukh, 2002; Chen ve Mau, 2009; Lau ve Lee, 1999; Külter
Demirgüneş, 2015). Diğer yandan Ranaweera ve Prabhu (2003: 377), bazı
durumlarda hizmet sunucularının müşterilerini tatmin etmiş olsalar bile
elde tutma aşamasında başarısız olduklarıyla ilgili geçmiş araştırmaların
varlığından bahsetmektedir.
Lau ve Lee (1999) iletişimde bir tarafın diğerine güven verdiğinde,
aralarında pozitif bir davranışsal ilişki geliştiğini vurgulamaktadır. Nitekim
satış elemanının da temel gayesi müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler
kurabilmek olmalıdır (Verret, 2000: 12). İlişkisel satış koşullarında
satış elemanına güven duyulması, müşterinin satış elemanının geçmiş
performansından tutarlı bir şekilde tatmin olmasından dolayı satış
elemanının gelecekteki performansına inanmasıyla oluşur (Crosby vd.,
1990: 70). Böylece müşterilerin satış elemanına ve işletmeye duydukları
güvenle geliştirdikleri memnuniyet temel olarak müşteri-satış elemanı
etkileşimiyle ortaya çıkmakta ve işletme karlılığı üzerinde kayda değer
etkiler yaratmaktadır (Hazrati vd., 2012: 5027). Bu durumun doğrudan
satın alma niyetine de olumlu etkiler sağladığı düşünüldüğünde öncül
bir etken olarak güvenin oluşmasına katkı sağlayan temel değişkenlerin
günümüz rekabet koşullarında işletmelerin ne denli üzerinde çalışmaları
gereken bir olgu olduğu gerçeği yadsınamaz.
Elektronik ürün piyasasında, teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle
birlikte bireyler bu bilgilere yetişmek konusunda zorlanabilmektedir.
Ayrıca bu aşamada ürünlerin internet aracılığıyla satışlarının yapılmasına
rağmen çeşitli perakende satış noktalarında görev yapan satış elemanlarının
görüşlerini alarak alışverişlerini gerçekleştiren önemli bir kitlenin varlığı
söz konusudur. Bu durum Enginkaya (2006: 12) tarafından tüketicilerin
ürünleri denemek, görmek ve dokunmak istemesi, fiyatların yüksek olması,
büyük ve lüks ürünler için elektronik alışverişin uygun olmaması vb. gibi
kaygı sebepleriyle de açıklanmaktadır. Ayrıca bu hususta Poon vd. (2012)
tarafından geliştirilen araştırmaya göre doğrudan satış hizmetlerinde yer
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alan satış personeline duyulan güven ölçütlerinin tekrar satın alma niyeti
ile ilgili olarak eşit derecede önemli etki yaratmadığı ortaya konmuştur.
Crosby vd. (1990) tarafından da ifade edildiği üzere tüketicilerin daha
önceden yapmış olduğu alışverişler sonucunda edindikleri deneyimler
işletmeye ve satış elemanına yönelik olumlu veya olumsuz tutumlar
geliştirmelerini sağlamaktadır. Söz konusu tutumlar ancak olumlu ise
müşterinin işletmeye ve satış elemanına yönelik güven duygusunun
oluşumundan bahsedilebilir. Ayrıca müşterilerin satış elemanlarına
ve işletmeye duydukları güven ise birbirini pekiştirir yapıda olması
gerekmektedir (Chan ve Mau, 2009: 64). Bu çıkış noktasıyla çalışmanın
amacı müşterilerin satış elemanlarına ve işletmeye duydukları güven veya
güvensizliğin tekrar satın alma niyetlerine etkisinin elektronik ürünler
pazarı gibi yoğun rekabetin yaşandığı perakendecilik alanında araştırılması
olarak belirlenmiştir.

2. Literatür Taraması ve Araştırma Hipotezlerinin
Geliştirilmesi
Müşteri sadakati, müşterinin geri dönmesi, tekrar satın alması ve
uzun dönemli müşteri ilişkileri açısından sürekli rekabet avantajının
sağlanmasında önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir (Chau ve Mau,
2009: 59). Tekrar satın alma niyeti olan bir müşteri, uzun dönemli ilişki
sürdürme isteği içinde olup, halen işletmenin bir üyesi olarak kalmayı arzu
etmektedir (Külter Demirgüneş, 2015: 13). Bu durum ise sadık müşterilerin
diğer müşterilerden daha fazla ve daha sık işletme ürünlerini satın
almaları, rakip firmalara rağbetlerinin az olması, daha az fiyat duyarlılığı
göstermeleri, olumlu ağızdan ağza pazarlama yapmaları, kaliteli hizmet ve
ürünler için fazla fiyat ödemeye hazır olmaları şeklinde açıklanmaktadır
(Marangoz, 2006: 111).
Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında elektronik ürünler
(beyaz eşya, telefon, bilgisayar) sektörü teknolojik gelişmeleri en yoğun
takip eden ve uygulayan sektörlerin başında gelmektedir. Gelişimdeki hız,
sektörde çok kısa sürede yeni modellerin çıkmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle tüketiciler sıklıkla elektronik ürün almakta ve bu ürünleri
alırken satış elemanlarının güvenilirliği, işletmenin güvenilirliğine önem
vermektedir. Doney ve Cannon (1997), güvenin sosyal psikoloji, sosyoloji,
ekonomi ve pazarlama alanlarında büyük ilgi gördüğünden ve her disiplinin
güven kavramının tanımı, doğası ve geliştirdiği süreçlerle ilgili eşsiz bilgiler
sunduğundan bahsetmektedir. Sosyal psikoloji ve pazarlama alanındaki
çalışmalara göre güveni, “bir güven hedefinin algılanan güvenilirliği ve
yardımseverliği” olarak tanımlamak mümkündür (Doney ve Cannon,
1997: 36).
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Bu çalışma kapsamında ele aldığımız satış elemanına duyulan güven
ise; satış elemanının müşteriden uzun vadeli kar elde edebileceği bir güven
inancı oluşturması şeklinde kısaca tanımlanabilir (Hazrati vd., 2012: 5028).
Benzer şekilde Swan ve Nolan (1985) güvenin alıcı-satıcı ilişkilerinin
oluşumunda ve satıcıların müşterileri etkileme yeteneğinde önemli rol
oynadığından bahsetmektedir. Satış elemanlarının müşterileri olumlu
şekilde etkilemesi ise müşterinin aynı işletme ve hatta aynı satış elemanı
ile tekrar alışveriş sürecine girme niyetinde olumlu etkiler yaratabilecektir.
Diğer yandan satış elemanına duyulan güvensizlik ise işletmelere son derece
olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Nitekim Verret (2000) güvensizlik
olan durumlarda güvenin yeniden kazanılabilmesi için ciddi zaman, para
ve enerji harcanması gerektiğinden bahsetmektedir.
Crosby vd. (1990) güvenin oluşumunda iletişim kabiliyeti yüksek
satış elemanları oldukça etkili olduğundan bahsederek etkili iletişimin
tüketicilerde oluşan belirsizlikleri azalttığını ve güven oluşumuna
yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca satış elemanlarının müşteriyi
etkileyebilmesi için güvenilir olmaları da gerekmektedir. Bu güvenilirliği
kazanabilmeleri için satış elemanlarının kişilik özellikleri ve verdiği
tepkiler önemlidir. Bu durum Hazrati vd. (2012:5028) tarafından satış
elemanın rasyonel, dürüst, sorumluluk sahibi ve hayırseverlik gibi
özelliklere sahip olması gerekliliğiyle ifade edilmektedir. Donay ve Cannon
(1997) ise satış elemanının müşterileri inandırıcılığı, alanında uzman olup
olmadığı, nezaketi, cana yakınlığı, samimiyeti, fedakârlıkları ve yetenekleri
gibi özelliklerinin müşterilerin onlara güvenmesini etkilediğinden
bahsetmektedir. Söz konusu özelliklere sahip olmak müşterinin satış
elemanına sadece bir kerelik güven duymasına değil; aynı zamanda güvenin
zamanla artmasına da katkı sağlayacaktır.
Satış elemanına güven alıcı ve satıcı arası ilişkilerinde iş birliği ve
anlaşmanın yüksek seviyede olmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu
bağlamda Frost vd. (1978) güvenilir bir satıcının müşterileri inandırıcı ve
fikirlerini kendi olduğu yöne çevirici etkisi olduğundan bahsetmektedir.
Yüksek güven inancı hem satıcı hem de alıcı için olumlu tutum geliştirme
ve pazarlık sert dahi olsa reddetme ihtimalini düşürmektedir. Dolayısıyla
satış elemanına olan güven pazarlıklar için alıcıyı ılımlaştırabilmektedir
(Doğan ve Özmen, 2013: 87). Bu durum tüketiciler açısından ele alındığında
özellikle zorlu pazarlık sürecinde güvenin kilit rol oynadığı söylenebilir.
Literatürde yer alan bir çok çalışmada (Verret, 2000; Swan ve Nolan,
1985; Sirdeshmukh, 2002; Chen ve Mau, 2009; Lau ve Lee, 1999; Külter
Demirgüneş, 2015) satış elemanına duyulan güven ile tekrar satın alma
davranışı arasında olumlu ve anlamlı bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur.
Bu bilgiler ışığında H1 hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir.
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H1: Satış elemanına duyulan güvenin tekrar satın alma niyetine pozitif
yönde anlamlı bir etkisi vardır.
Tüketicilerin işletmeye güvenini belirleyen ana faktör hizmetin kalitesi
ve işletme güvenilirliği konusunda tatmin olmasıdır (Külter Demirgüneş,
2015: 12). Her işletmenin temel amacı, müşteriler ile iyi iş ilişkisi kurarak,
onlarla arasında samimi ve duygusal bir bağ oluşturup güven, işbirliği ve
karşılıklı kazanç temelinde bağlılık kazanmak ve müşterilerin kendilerini
terk etmemelerini sağlamaktır (Demircan ve Ceylan, 2003).
Satış elemanlarının davranışlarının etik olması aynı zamanda
işletmelerin de etik olduğu algısını uyandırmakta ve müşterilerin satış
elemanlarına ve işletmeye de güven duymasını sağlayabilmektedir. Bu
durum Ganesh vd. (2000: 68) tarafından etkileşimdeki çalışanların
müşterilerde yarattığı algılama işletmeyi algılamalarını da etkileyecektir
şeklinde açıklanmaktadır.
Güven, dürüstlük ve önemseme üzerine kurulmuş ilişkiler, müşteriler
arasında işletmenin iyi bir üne sahip olmasını da sağlayacaktır (Doğan
ve Özmen, 2013: 87). Diğer yandan müşterinin satış elemanlarına olan
güveni arttıkça ve işletme ürün ve hizmetlerine olan güveni de geliştikçe
satın aldığı işletmeye, ürüne, markaya sadık kalacak dolayısıyla tekrar satın
alma niyeti ortaya çıkabilecektir. Nitekim bu hususta Doney ve Cannon
(1997) müşterinin işletmeye duyduğu güvenin satış sürecinde yer alan satış
ekibine duyacağı güveni de doğrudan etkilemesinin muhtemel olduğunu
belirtmiştir. Bu durumun tam tersi olarak işletme eğer güvenilmez olarak
algılanıyorsa müşteriler satış elemanlarına güven duymak istemeyecektir.
Bu nedenle, satış ekibindeki müşteri güveni ve şirketteki müşteri güveni
arasında karşılıklı bir etki olduğuna inanılmaktadır (Chan ve Mau, 2009:
64). Ayrıca müşterilerin işletmeye duydukları güven ile tekrar satın alma
niyetleri arasında olumlu etkilerin varlığı önceki çalışmalarda da elde
edilmiştir (Külter Demirgüneş, 2015; Chan ve Mau, 2009; Ranaweera ve
Prabhu, 2003). Dolayısıyla çalışmanın ikinci hipotezi ise aşağıdaki gibi
geliştirilmiştir.
H2: İşletmeye duyulan güvenin tekrar satın alma niyetine pozitif yönde
anlamlı bir etkisi vardır.

3.Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin tekrar satın alma niyetinde satış
elemanına ve işletmeye duyulan güvenin etkilerini araştırmaktır. Bu amaç
doğrultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur.
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Şekil 1. Araştırma Modeli

-Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak geliştirilen anketin ilk bölümde demografik
ve katılımcıların elektronik ürün satın alma davranışlarına yönelik sorulara
yer verilmiştir. Satış elemanına güven ölçeği; Kennedy vd. (2001), Chen ve
Mau (2009) ve Roman ve Ruiz (2005) çalışmalarından uyarlanarak Külter
Demirgüneş (2015) tarafından kullanılan 4 ifadeden oluşmaktadır. İşletmeye
güven ölçeği ise Chen ve Mau (2009) çalışmasından Külter Demirgüneş
(2015) tarafından uyarlanan 4 ifadeden oluşmaktadır. Ranaweera ve
Prabhu (2003) tarafından kullanılan tekrar satın alma davranışını ölçeğinin
ise Külter Demirgüneş (2015) ve Marangoz (2007) gibi Türkiye’de yapılan
çalışmalarda da kullanıldığı görülmüştür. Ankette yer alan ifadelerin tümü
“Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen
5’li Likert ölçeğine göre sıralanmıştır.

-Örnekleme ve Veri Toplama Süreci
Araştırmanın anakütlesini Muğla ili sınırları içerinde ikamet eden
son bir yıl içerinde elektronik ürün satın almış olan 18 yaşından büyük
tüketiciler oluşturmaktadır. Anakütleye ulaşmanın zorluğundan dolayı
Fethiye bölgesinde yoğunlaşılarak kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme
yöntemleriyle veriler toplanmıştır. 5-30 Haziran 2017 tarihleri arasında yüz
yüze veri toplama tekniği ile toplanan 158 anketten 150 adet geçerli anketle
bu araştırma geliştirilmiştir.

-Verilerin Analizi
IBM SPSS 22 programı kullanılarak sırasıyla, anketi cevaplayanların
demografik özellikleri, güvenirlilik testleri, değişkenlerin ortalamaları ve
standart sapmalarını da içeren ve değişkenler arasındaki birebir ilişkiyi
gösteren korelasyon analizi ve araştırma hipotezlerinin test edilmesi için
çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.

4.Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılan tüketicilere ait demografik özelliklerin dağılımları
aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Demografik Özellikleri
Özellik
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
18-26
27-34

Sıklık

Yüzde

71
79
150

47.3
52.7
100

37
43

24.6
28.7

Özellik
Gelir ( )
0-1500
1001-2000
2001-3500
3501-5000
5001 ve üstü
Toplam

35-43

23

15.3

Medeni Durum

44-52
53 ve üstü
Toplam

34
13
150

22.2
8.7
100

Evli
Bekâr
Toplam

11
27
26
68
18
150

7.3
18.0
17.3
45.3
12.0
100

Sıklık

Yüzde

15
32
65
29
9
150

10.0
21.3
43.3
19.3
6.0
100

90
60
150

60.0
40.0
100

Eğitim Durumu
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

Tablo 1’de görüleceği üzere araştırmaya katılan çalışanların çoğunluğu
erkek (%52,7), yaş dağılımı 27 ile 34 yaş arasında (%28,7), lisans mezunu
(45,3) ve geliri 2001-3500 arasındadır.
Araştırma değişkenlerinin ortalamaları, standart sapmaları, Cronbach
Alfa katsayısı ve değişkenler arası korelasyon değerleri Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik ve
Korelasyon Katsayıları ( N=150)
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-Hipotez Testi
Araştırma kapsamında hipotezi test etmek için çoklu regresyon analizi
kullanılmış olup sonuçlara Tablo 3’ de yer verilmiştir.
Tablo 3: Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ( N=150)

Çoklu regresyon analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır (
F(2,147)=36,508). Düzeltilmiş R2 değeri 0.32’dir. Bu sonuç tekrar satın alma
niyetindeki % 32 oranındaki varyansın işletmeye güven ve satış elemanına
güven tarafından açıklandığını gösterir. Ayrıca tablodaki Beta katsayıları
incelendiğinde, tüm bağımsız değişkenler regresyon modeline sokulduğu
zaman tekrar satın alma niyeti açıklamada her iki bağımsız değişkenin de
anlamlı katkısı olduğu (işletmeye duyulan güven β=0.41, p<0.001 ve satış
elemanına güven β =0,21, p<0,001 değerleriyle) görülmektedir.

5.Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışmada elektronik eşya pazarındaki müşterilerin satış elemanına
ve işletmeye duydukları güvenin tekrar satın alma niyetlerine etkileri
incelenmiştir. Tüketicilerin işletmeye ve satış elemanlarına güveninin tekrar
satın alma niyetlerine olumlu etkisi olacağı varsayımıyla ortaya çıkan bu
çalışmada araştırma bulgularına göre R2 değerinin (0,32) olması sebebiyle
hipotezler desteklenmiştir. Bu sonuç tekrar satın alma niyetindeki % 32
oranındaki varyansın işletmeye güven ve satış elemanına güven tarafından
açıklandığını gösterir.
Yapılan analizler sonucunda müşterilerin satış elemanına ve işletmeye
duyulan güvenin tekrar satın alma niyetlerine olumlu etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulgu ışığında satış elemanlarının saygılı, dürüst ve yeterli
olmalarının tekrar satın alma niyetini olumlu yönde etkilediğinden
bahsedebiliriz. Ayrıca işletmenin güvenilirliğini sağlayan iyi hizmet sunma,
tüketicilerin çıkarlarını koruma gibi yetenek ve tutumlarının aynı zamanda
tüketicilerin tekrar satın alma niyetlerini de olumlu etkilediği sonucuna
varabiliriz.
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Çalışmanın kısıtlarından ilki tekrar satın alma niyetini sadece iki
değişken ile irdelenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan bu
çalışma Muğla ilinde ikamet eden tüketicilere uygulandığı için genellemek
mümkün değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; araştırma kapsamında
daha geniş bir örneklem sayısına ulaşabilmek adına bırak-al ve yüz yüze
veri toplama teknikleriyle veri toplama sürecine devam edilmektedir. Bu
sebeple bu çalışmada sadece yüz yüze tamamlanan anket verilerine yer
verilmiştir.
Bu çalışmada tekrar satın alma davranışı işletmeye ve satış elemanına
duyulan güvenin etkisi üzerinden açıklanmaya çalışılsa da güvenin
diğer boyutları olarak örneğin “markaya duyulan güven” kapsamında da
araştırma yapılabilir. Ayrıca “etik satış davranışı” gibi değişkenler in yer
verileceği araştırmalarla alıcı-satıcı arasındaki güvene dayalı ilişki daha
detaylı irdelenebilir.

KAYNAKÇA
Chen, M.F. ve Mau, L.H. (2009). The impacts of ethical sales behaviour
on customer loyalty in the life insurance industry. The Service Industries
Journal, 29:1,59-74.
Crosby, L.A., Evans, K.R., ve Cowles, D. (1990). Relationship quality
in services selling: An interpersonal influence perspective. Journal of
Marketing, 54(3), 68–81.
Demircan, N. ve Ceylan, A. (2003). Örgütsel Güven Kavram : Nedenleri
ve Sonuçları. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2): 139-150.
Doğan, M. ve Özmen, M. (2013). Satış Elemanının Dinleme
Davranışının Satış Elemanına Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi: Emlakçılık
Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi,
5(2):73-104.
Doney, P.M. ve Cannon, J. (1997). An Examination of the Nature of
Trust in Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, 61(2): 35-51.
Enginkaya, E. (2006). Elektronik Perakendecilik ve Elektronik
Alışveriş. Ege Academic Review, 6(1):11-16.
Frost, T., Stimpson, D.V. ve Maughan, M.R. (1978). Some Correlates of
Trust. The Journal of Psychology, 99:103-108.
Ganesh, J., Arnold, M.J., ve Reynolds, K.E. (2000). Understanding
the customer base of service providers: An examination of the differences
between switchers and stayers. Journal of Marketing, 64(3), 65–87
Hazrati, S.S., Zohdi, M. H., Seyedi, S.M. ve Dalvand, M. (2012).
Examining Impacts of Salesperson’s Ethical Behavior on the Customer’s

256 Satış Elemanına ve İşletmeye Duyulan Güven
Satisfaction, Trust and Commitment. African Journal of Business
Management, 6(14): 5026–5033.
Kennedy, M. S., Ferrell, L. K., ve Leclair, D. T. (2001). Consumers’ trust
of salesperson and manufacturer: An empirical study. Journal of Business
Research, 51(1), 73–86.
Külter Demirgüneş, B. (2015). Satış Elemanının Etik Davranışı:
Tüketici Algısının Güven, Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma Davranışı
Üzerindeki Etkisi. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Dergisi, 8(1): 5-46.
Lau, G. ve Lee, S. (1999). Consumer’s Trust in A Brand and Link to
Brand Loyalty. Journal of Market Focused Management, 4: 341- 370.
Marangoz, M. (2006). Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları
İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi,
21(2):107-128.
Poon, P., Albaum, G. ve Chan, P.S. (2012). Managing trust in direct
selling relationships. Marketing Intelligence & Planning, 30(5): 588-603.
Ranaweera, C. ve Prabhu, J. (2003). The Influence of Satisfaction, Trust
and Switching Barriers on Customer Retention in a Continuous Purchasing
Setting. International Journal of Service Industry Management, 14(4):74–
385.
Sirdeshmukh, D., Singh J. ve Sabol, B. (2002) Consumer Trust, Value,
and Loyalty in Relational Exchanges. Journal of Marketing, 66(1):15-37.
Swan, J.E. ve Nolan, J.J. (1985). Gaining Customer Trust: A Conceptual
Guide for the Salesperson. Journal of Personal Selling & Sales Management,
5(2):39-48.
Verret, M.J. (2000). The Impact of Buyer/Seller Listening Styles
on Mutual Trust, Satisfaction and Anticipation of Future Interactions.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Southern Mississippi.

Mehmet Bülent ÖNER 257

SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİNİN PROFESYONEL İŞ
YAŞAMINDA VE AKADEMİK HAYATTAKİ ROLÜ
(42 ŞİRKET)
The Role of Presentations and Presentation Techniques in
Professional Business and Academic Life (42 Companies)
Mehmet Bülent ÖNER*26
Özet
Profesyonel iş hayatında ve akademik dünyada sunum yapmak kaçınılmaz bir
gereklilik. Hazırlanan sunumun, sunuşun aktörü/aktristi tarafından iyi ya da kötü
aktarılması sadece sunuşu yapan kişiyi değil, sunucunun bağlı olduğu kurumu da
doğrudan etkiliyor. Sunum ve sunuş bir anlamda teorisyen ve pratisyen olmayı
da beraberinde getiriyor. Çok iyi hazırlanmış bir sunum acemi bir sunucunun
elinde değer kaybedeceği gibi, iyi tasarlanmamış bir sunum, iletişim becerileri çok
iyi olan bir sunucunun sunuşunu değersiz bir hale getirebilir. Eğitim sistemi uzun
yıllardır “oturmaya” dönük olduğundan, bu sistemde okuyan/mezun olan öğrenci
ve çalışanlar “ayakta” sunum yapma konusunda gerekli becerileri elde edemiyor
ve sunum/sunuş yapmaktan olabildiğince kaçıyor/kaçınıyorlar. Sunum ve özellikle
“sunuş” yapmak çoğunlukla (42 şirket ve yaklaşık 500 çalışan ile yapılan “Sunum ve
Sunuş Teknikleri” eğitimlerinin tecrübeleri ışığında) korkulan bir süreç. (Guinnes
Rekorlar kitabına göre insanların en korktukları şey bir grup karşısında sunum
yapmaktır). “Sunum ve Sunuş Teknikleri” çerçevesinde bir sunum hazırlamak
öncelikle bir “içerik” kurgusudur ve bir sunum bazen yıllar sonra (nispeten) rafine
haline ulaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Sunum, Sunuş, İletişim, Profesyonel, Akademik

Abstract
To make presentation in professional business and academic world is an inevitable necessity.
The presenting of the presentation either good or bad, not only affects the actor / actress
who makes the presentation, but also affects the institution of the presenter directly.
Presentations and presenting brings together a sense of being a theorist and a practitioner.
As a well-crafted presentation may lose value in the hands of an inexperienced presenter,
a poorly designed presentation can make the presenter worthless although he/she has very
good communication abilities. Since the education system has been intended to”sitting”
for many years, students and employees who have studied / graduated in this system can
not obtain the necessary skills to make “standing” presentations and they are avoiding as
much as possible from presenting / presentation. Presentation and especially “presenting”
is a feared process (in the light of the experience of “Presentation and Presentation

Techniques” trainings with 42 companies and about 500 employees). (According to
the Guinness Records book, what people are most afraid of is making presentations
* Yrd. Doç. Dr.; İstanbul Gelişim Üniversitesi / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Medya
İletişim Sistemleri / Bölüm Başkanı / mboner@gelisim.edu.tr
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against a group). Preparing a presentation in the frame of “Presentation and
Presentation Techniques” is primarily a “content” fiction, and a presentation
sometimes becomes (relatively) refined after many years.
Keywords: Presentation, Presenting, Communication, Professional, Academic

1.GİRİŞ
Sunumun/sunuşun açılış ve kapanışında; vuruculuk, hedef kitlenin
beklentileri, teşhis ve tedaviye yönelik kuvvetli bir kurgu, zamanlama,
interaktif bir sunum, manşet-spot-haber konsepti, tashih, ritm-tempo,
samimiyet, sunuma ve hedef kitleye hakimiyet, sunumu okumak-anlatmaksatmak, elde kağıtla sunum, muhtelif teknik problemler, sunumun önemli
parametrelerinden bir bölümüdür.
Günümüzde odaklanma kabiliyeti düşük, çabuk sıkılan, eğlenceye
öncelik veren, akademik ve statik dilden çok daha farklı lisanları ve
argümanları olan “Y” kuşağının çalıştıkları kurumlara ve öğrenim
gördükleri kurumlarda derslere daha “yakın” olmalarını sağlamanın yolu,
günümüz yöneticilerinin ve akademisyenlerin “sahne” performanslarını
artırmasıyla doğrudan ilişkilidir. “Y kuşağı 1980 ile 1999 yılları arasında
doğanlara verilen ortak isimdir. “Y kuşağı bireysel, öznel ve hümanist
bir yaklaşıma sahiptir” (Türk, 2013: 29) Bu kuşak aynı zamanda internet
kuşağı, echo-boomers, millenial ve nexters olarak da anılmaktadır. Bu
tanımlar Y kuşağının kendisinden önce gelen kuşaklardan farkını belirtmek
için kullanılmaktadır” (Broadbidge; Maxwell; Ogden, 2007: 523- 544).
Genç çalışanın/öğrencinin başarısı ya da başarısızlığı üzerinde, yönetici/
akademisyen “sunum/sunucunun” iletişim becerilerinin büyük payı vardır.
“Y kuşağının X kuşağına oranla, kendisini girişimcilik açısından daha hızlı,
aktif, bağımsız ve kişisel beceriler yönünde geliştirildiği görülmektedir.”
(Ağcakaya ve Ördekçi, 2015: 238). İş hayatında da başarılı bir sunum ve
sunuş, tüm kategorilerde (çırak, kalfa, usta) terfi getirebileceği ve çalışanı
“marka” yapabileceği gibi, özellikle iletişim yetkinliklerden uzak bir
sunum ve sunuş, telafisi güç “kriz” lere yol açabilir. “İletişim; en az iki
bireyin, belirli olaylar ile ilgili görüş açılarını, düşüncelerini ve yorumlarını
karşılıklı olarak ileterek, olayla ilgili ortak bir anlayışa geçme uğraşısı olarak
tanımlanır” (Solmuş, 2004: 114).
Sunum yapmak, tiyatroda canlı olarak sahne almaya veya televizyonda
canlı yayına çıkmaya benzetilebilir, benzer mutlulukları ve yine benzer
riskleri içerir. “Televizyon öteki iletişim (haberleşme) araçlarından üç
yönde ayrılır; olayları anında resimlerle ve sesle verebilir, çok daha büyük
sayıda izleyicisi vardır; en önemlisi canlı yayınlardır.” (Swallow, 1973: 61).
“Televizyon kitlelere ulaşan ve ulaştığı kişileri hayatını dönem dönem
etkileyen bir mecra. İzleyiciler televizyon karşısında geçirdikleri vakit
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süresince, kimiz zaman kendilerini dizilerdeki karakterlerle karşılaştırıyor,
zaman zaman da onların rolüne bürünüyorlar” (Baltaş, 2006; 45). Birey
ve kurumlar için her türlü pazarlama faaliyetinde son derece önemli
olan sunum (içerik) hazırlamak ve bunu doğru hedef kitle gözeterek
ve doğru enstrümanlar vasıtasıyla aktarmak önemli bir süreçtir ve bu
sürecin farkındalık gerektiren basamakları ise şunlardır; Sunumun içeriği,
sunumun teknik çerçevesi, sunumda ortaya çıkan sorunların teşhis ve
tedavisi, sunucunun sahip olması gereken özellikler, hedef kitle tespiti ve
hedef kitlenin sunum ve sunucu için yaratabileceği tehditler ve fırsatlar.

2. SUNUMUN İÇERİĞİ
Sunum hazırlamak başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Habercilikte
kullanılan “manşet-spot-haber” üçlüsü, yine habercilikte kullanılan
“5N+1K” formülü, kompozisyon tasarımında kullanılan “giriş-gelişmesonuç” üçlüsü sunumlar için yol gösterecek referans kurgulardır. “İzletecek”
bir sunum hazırlamanın son derece zahmetli bir iş olması, zaman zaman
sunucuları “bir” sayfalık/slaytlık sunumlar hazırlamaya itmektedir. Sadece
etkinliğin adı, temsil edilen kurum ve yapılacak sunumun adından oluşan
bir sayfalık slayt/sunumlar, sunucunun bir içerik hazırlamadığı, içerik
hazırlayacak bir zaman bulamadığı ya da o donanıma sahip olmadığı
anlamına gelmektedir. Bir sayfalık sunumların bir diğer anlamı da içerik
konusuna zihin yormayan sunucunun sunuş süresi boyunca top çevireceği,
doğaçlama yapmaya çalışacağı (!), interaktif görünme zırhına bürünerek
seyirciyi sunumun içine almak adına onlara zoraki sorular soracağı,
katılımcının soru sorması halinde de sorulan sorunun cevabını bir başka
katılımcıdan almaya çalışarak zaman doldurmaya ve tam anlamıyla vakit
geçirmeye çalışacağıdır. Yetkin olmayan bu sunucu/sunuşçuların yine
bu zoraki interaktifleşme çabaları, zaman zaman katılımcıları zihnen
taciz etme noktasına kadar varabilmektedir. Genellikle iş dünyasında
otuz dakika ve altında sunum süreleri olan zirve ve konferanslarda
katılımcıların yarıya yakınının kullandığı yöntem maalesef budur. Bununla
birlikte, iş dünyasına yönelik olan konferans, zirve, panel ve toplantılar
önem verilen organizasyonlardır. Genellikle yoğun emek sarf edilen,
önemli kurum ve katılımcıların iştirak ettiği etkinlikler olduklarından,
katılımları bir bedel karşılığındadır ve bu bedeller de (organizasyonu
yapan kuruma, organizasyon yapılan mekâna, yapılacak ikramlara,
etkinliğin gün olarak süresine, katılımcıların vasıflarına ve katılımcı
sayılarına da bağlı olarak) yüksektir, hatta zaman zaman bir asgari ücret
miktarına da yaklaşabilmektedir. Hal böyle olunca, bu tür etkinliklere
yüksek meblağlar ödeyen (kurum ve kişiler) bu bedelin karşılığını almak,
ilgilendikleri konuda bilmedikleri inovatif fikirler, strateji ve taktikler,
dahası uygulamalar bulmak beklentisindedirler. “İnovasyon”; düşünce
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geliştirme, teknoloji geliştirme, yeni (veya geliştirilmiş) ürün veya üretim
yöntemi veya ekipmanı üretme ve pazarlama aktivitelerinin yönetimidir.”
(Korkmaz, 2004). Kaldı ki; bu etkinliklere sadece bir fiyat ödenmemekte,
katılım süreleri mesaiden ayrılan bir zaman dilimine denk geldiğinden
bir bakıma mesai kayıplarına da yol açmaktadır. Dolayısı ile; kurum/kişi
katılımcıların büyük beklentilerle katıldıkları etkinliklerde, karşılarında
ödevini yapmamış, dersini çalışmamış bir sunucu ile karşılaşmaları, o kişi,
o kişinin temsil ettiği kurum ve o kurum/kişiyi söz konusu etkinliğe davet
etmiş olan organizasyon firması için “eksi” not olarak haneye yazılmaktadır.
Bu platformda yaşanan bir başka önemli problem de etkinliğin yapısından
kaynaklanmaktadır. Genellikle basının da haber yapmak, içerik sağlamak
için katıldığı bu tür faaliyetler, konferanslara katılacak kurum ve temsil
edecek kişilerin de kalitesini artırmaktadır. Basının etkinlikte yer alması
özellikle kurumların üst düzeylerini bu toplantılara konuşmacı olarak
katılmak üzere mıknatıs gibi çekmektedir. İşte önemli bir başka problemin de
başlangıç noktası budur. Uzmanlık konuları olmamakla birlikte, sırf vitrinde
olabilmek için kurumda etkinliğin asıl hedef kitlesi olan konuşmacının
sunumunu alıp kendileri sunmaya çalışmaktadırlar. Uzmanı olmadığı
bir alanda, sadece kulaktan dolma bilgilerle ve kendisinin hazırlamadığı
bir sunumla seyircinin karşısına çıkmak ve sunumu “satmaya” çalışmak
özellikle, “profesyonel” dinleyicilerin karşısında bir “sükut-u hayal” ile
sonlanacaktır. Zira doğaçlama ile küçük bir sahneyi kurtarabilirsiniz,
ama tüm eseri, tüm sunumu doğaçlama ile kurtarmayı beklemek eşyanın
tabiatına aykırıdır. Kaldı ki sunumu sunmayı hak eden bir sunucunun önüne
geçmek, özellikle yönetici pozisyonundaki kişiler için hem motivasyonu
düşüren bir eylemdir hem de adaletsiz bir tutumdur. “Örgütteki iş görenler,
olaylar karşısında davranışlarını buna göre sergilemekte; neleri yapıp neleri
yapmamaları gerektiğini öğrenmektedirler”. (Gürdal 1997: 83).
Aynı durum akademik hayat için de geçerlidir. Yaşanmamış olayları,
bir takım kaynaklardan alıntılayarak yaşamış gibi anlatmak hikâyeciliğe
girer. Hikâye de bir müddet sonra da dinleyici için tat vermemeye başlar.
Zira hiçbir suret, “asıl”ın yerini tutamaz. Dolayısı ile; sunumun içeriğini
yaşanmışlıklar yerine sadece alıntıların üzerine kurgulamak, farklı
zamanlarda ve farklı mekanlarda yapılan statik sunumları tekrarlamak
olacaktır. On bir farklı üniversitede, ve iki yüz elli adedi aşan kurumda
verilen birbirinden çok farklı eğitimler sırasında yapılan sorgulamalarda,
yüzlerce kişinin içselleştirilmemiş sadece teoriden ibaret sunumlara verdiği
reaksiyonun neredeyse benzeş olduğu görülmüştür. Katılımcılar fiziki
anlamda ya da ruhen, eğitim alanını/mekânını terk etmektedirler.
Sunumunuzun her ihtimale karşı bir yedeğinin yanınızda olması
önemli bir güvencedir. Bundan başka etkinliklerin belirli bir başlık altında
duyurulması, etkinliğe katılacak konuşmacıların yapacağı sunumların ya
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birbirleriyle örtüşmelerine ya da aynı konuda birbirlerine tamamen zıt
önermelerde bulunmalarına yol açabilmektedir. Bundan başka sunum
günü ve sunum öncesinde sizin üstlendiğiniz konuda meydana gelecek
güncel bir hadisenin sunuma eklenmesi gerekliliği ortaya çıkabilir. Bu gibi
durumlarda mağduriyet yaşamamak ve sunumu bu ve benzeri durumlarda
her an güncel tutabilmek adına sunuma küçük müdahaleler yapma gereği
ortaya çıkabilir. Bu sebeple, şahsi bilgisayarınızın/diz üstü cihazınızın
sürekli yanınızda olması son derece fayda sağlayacaktır. Sunumlarda en
önemli kriter sunum için size ayrılan “süre”dir. Zira bu sürenin ne altında
ne de üzerinde kalmamak gerekir. Amaç size sunuş için ayrılan sürede, tam
zamanında sunumunuzu tamamlamaktır. Bu süre konuşmacı için en önemli
barajdır. Sunum için tasarladığınız içeriği ve mesajı bu zaman aralığında ve
herkesin anlayacağı şekilde sunmak esastır. Sunum süresini aşan bir sunuş,
izleyiciyi sıkacaktır. Ya da sunum süresinde sunumu bitirmek istediğinizde,
söyleyecekleriniz henüz tamamlanmadığı için filmin sonunu izleyiciye
aktaramamış olursunuz. Bir sunum içeriği hazırlamak, bir film senaryosu
gibi iyi bir kurguya ihtiyaç duymaktadır. İyi tasarlanmış, slaytları/sayfaları
mantık sırasına göre sıralanmış, görsel unsurlarla (fotoğraf, tablo, grafik vb.)
bezenmiş, inovatif (yenilikçi) bir çabayla inşa edilmiş bir sunum seyircilerin/
dinleyicilerin etkinlikten ayrılırken ceplerine en azından bir “şey/şeyler”
koymayı amaçlamalıdır. Bu çerçevede sunucunun sunum yaptığı alana
hâkim olması ve söz konusu sahada meydana gelen tüm yenilikleri takip
etmesi gerekmektedir. Günlük medyanın takibi ve konuya ilişkin haberlerin
sunuma eklenmesi hem güncel bir sunum oluşmasına, hem de izleyicinin
dikkatini yüksek tutmaya neden olacaktır. Sonuç olarak, gereksiz bilgilerle
doldurulmaktan kaçınılan bir sunum, katılımcılara sebep-sonuç ilişkili,
teşhis ve tedaviye yönelik “reçeteler” vermeyi hedeflemelidir. Sunumda
“bilinmeyenlere” yer verilmelidir. Dinleyiciler bildiklerini birebir yeniden
duymaktan hoşlanmayacaklardır. Ayrıca sunumda her slaydın/sayfanın
(içeriğin) kıymetlerinin aynı olması beklenemez, bu nedenle çok daha
önemli görülen başlıkların herkesin anlayacağı şekilde “net” vurgulanması
gerekecektir. Bir başkasının hazırladığı, dolayısı ile yabancısı olduğunuz
bir içeriği ve sunumu sunmayın zira karşınızdaki hedef kitlenin tamamen
bilgisiz olduğunu düşünmek hata olur; izleyiciler, sizi beklemediğiniz bir
başlıktan gelecek soru ile çok zor bir durumda bırakabilirler.

3. SUNUMUN TEKNİK ÇERÇEVESİ
Hazırlanan bir sunumun teknik ayrıntıları, sunum ve sunuşu fevkalade
destekleyeceği gibi, sunum yapan kişiyi çok zor durumda da bırakabilir.
Gereksiz detay olarak görülebilecek birçok teknik başlıktan sadece birinin
dahi atlanması, sunucunun ve dinleyicilerin odağının kopmasına yol açar.
Dahası sunucunun moralini, sunumu sağlıklı bir şekilde yürütmesine
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engel olacak şekilde düşürebilir. Konu edilen teknik detaylar şu şekilde
sıralanabilir; Öncelikle, sunumlarda kullanılan powerpoint slaytlara/
sayfalara A4 sayfa muamelesi yapılmamalıdır. Gazetecilik formülü
üzerinden belirtmek gerekirse, “manşet-spot-haber” üçlemesi dikkate
alındığında, slaytlarda olması gereken sadece manşet ya da manşet +
spottur. Haber kısmının sunucu tarafından paylaşılması gerekir. Dolayısı
ile, slaytlarda yazı/satır sayısı sınırlı tutulmalıdır. Aksi halde izleyicilerin
dikkati dağılacaktır. Etkinliklere sunum izlemeye gelen katılımcıların satır
satır yazı okuması beklenmemelidir. Ayrıca, satırlarca yazıyı bu kez sunum
yapan kişinin slayttan okuması halinde de, yine seyirciyi kaçırmış oluruz.
Özetle; izleyici ile göz temasının kaybolduğu her sunuş, iletişimin en temel
ilkesini göz ardı etmesi sebebiyle iyi bir sunuş olmayacaktır. Sunumlarda
bir başka teknik detay; sunum sayfalarının geçişlerinde “zaman ayarlı” bir
düzenek kurulmasıdır. Zamanlamayı tutturabilmek adına yapılan bu işlem
katılımcılardan sunum içinde bir soru gelmesi halinde slaytları otomatik
düzenlediğiniz için (örnek dakikada 1 slayt değişimini ayarladığınızda)
siz soruya cevap verip tekrar sunuma döndüğünüzde, bıraktığınız
sayfanın bıraktığınız gibi olmadığını, sunumun sayfalarca ileriye gittiğini
görürsünüz. Bu sebeple sayfa geçişlerinin zamanlaması ve kontrolünün
tamamen sunum yapan sunucuda olmasında fayda vardır. Sunumlarda
kullanılan görsellerin (video vb.) sunum sırasında açılmaması bir diğer
problemdir. Videonun açılacağı programın sunum yapılan bilgisayarda
olmaması, bu ciddi problemi doğurmaktadır. Bu nedenle söz konusu
programın içinde bulunduğu kendi şahsi laptopunuzu yanında taşımak
son derece önemlidir. Laptop’unuz yanınızda olsun; zirâ ilham perisi, en iyi
konu ve başlıkları aklınıza son dakikalarda getirir.
Yine de bir başka cihazda sunum yapmak zorunluluk ise, bu kez
içeriğinizde bulunan videoları birden çok yazılım program ile kaydetmek
diğer bir sigorta işlemi olarak görülebilir. Sayfalarda kullanılacak harflerin
tamamının kapital (majiskül) yani büyük harfle yazılmaması özellikle
önerilir. Okumayı zorlaştırması ve gözü yorması sebebiyle büyük
harflerden kaçınılmalı, küçük harfler (minüskül) kullanılmalıdır. Bundan
başka sunumda sayfa geçişlerinde bilgisayarın başında iseniz bunu manuel
olarak elle yapmak mümkün. Özellikle yabancı olduğunuz cihazlarda
sayfa geçişlerinin farkına varabilmek için, sayfa geçişlerinde sizi uyaracak
bir detayı powerpoint yazılım sisteminin içinde bulabilirsiniz. Hatta
sunumlarda bilgisayarın başında durmayacak ve sahnede/platformda
gezinecek iseniz, size bir laser-point uzaktan kumanda cihazı gerekecektir.
Bu cihaz çok da alışık olmadığınız bir düzenekse, yine sayfa geçişlerinin
farkına varamayabilirsiniz. Bu nedenle, sayfa geçişlerinde bir “ses”
duymanız sizi rahatlatacaktır. Kullanacağınız sayfa/slayt boyutlarının eski
tüplü televizyonlar gibi 4:3 oranında mı yoksa bugünün HD cihazlarında
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olduğu gibi 16:9 boyutunda mı olacağı kullanıcı/sunucunun tercihidir.
Yine de alt alta çok fazla satır kullanmak istemiyorsanız bu durumda
16:9 ölçüsünü seçerek sunum hazırlamanız ideal olandır. Slayt sayfalarını
numaralandırmak, bunun dışında sayfalara tarih ve saat bilgilerini girmek
tercih edilmelidir. Tüm bu detaylar powerpoint sunum yazılımında mevcut
olan imkanlardır. Slaytlarda çok fazla harf gibi, çok fazla rakama yer
vermemeye gayret edilmelidir. Bir excel formatta hazırlanmış tablonun bire
bir sunum sayfasına yansıtılması dinleyiciyi sunumdan uzaklaştıracaktır.
Bu nedenle rakamların sadece en önemli olanlarının kullanılması önerilir.
Sunumda harf ve rakam yanlışlarının, imla hatalarının (tashih) olmaması
çok önemlidir. Tashih, dikkatle hazırlanmayan bir sunuma delalettir.
Üstelik bir bilgisayar ekran boyutunda gözden kaçan bir tashih, sunum
büyük ekrana ya da büyük perdelere yansıtıldığında çok daha vahim
bir hale gelecektir. Dolayısı ile, sunum tamamlandığında sunumun son
kontrolünü bilgisayar ekranından değil de bir projeksiyon perdesinden
takip etmek fevkalade önemlidir, zira hata payının azalmasını sağlar. Sık
yapılan hatalardan biri de sunumda kullanılan zemin rengi ve sunumda
kullanılan yazı renklerinin birbirlerine yakın seçilmesidir. Olması gereken
ise koyu bir zemin üzerine açık renkli harfler tercih edilmesi ya da tam tersi
açık renk bir slayt zemini seçildi ise, tercih edilecek yazı renklerinin “koyu”
olmasına gayret edilmesidir. Kısaca amaç, zemin ve renkler arasında bir
“kontrast” (karşıtlık, zıtlık) oluşturmaya çalışmaktır. Slaytlarda kullanılacak
rakam ve harflerin benzer yazı karakterlerinde, benzer punto ve renklerde
kullanılması ve tüm slaytlarda sayfaların aynı satırda başlaması (radikal
bir tarz kullanma gerekliliği yoksa) kurumsal bir sunum için önemli
parametrelerdir.
Konuşma yapılacak platformda etkinliğin organizasyonunu yapan
firmanın tercihi olarak; bir masada, bir kürsüde, bir koltukta veya ayakta
sunum ortamı hazırlanmış olabilir. Fiziksel görünüm ve dayanıklılık
kriterleri gözetilerek bu sunum şekillerinden biri tercih edilebilir. Elbette
önerilen sunumun ayakta yapılmasıdır. Genel ilke; çıraklıkta kürsüde,
kalfalıkta sahnede ve açıkta, ustalık döneminde ise, seyircinin arasında
olmaktır. Dolayısı ile, sahnede tek bir yere çakılı kalınmamalıdır. Bununla
birlikte, gereksiz gezinme, ritimsiz ayak sesleri, projeksiyonun/perdenin
önünden sık sık geçmek, izleyicilerde sunucu hakkında «acemi» yargısına
varılmasına yol açar. Sunumlarda özellikle kalabalık salonlarda mikrofon
kullanılması gerekebilir. Mikrofonlarla sahne kenarında bulunan kolonların
arasından geçtiğinizde bir cızırtı olması muhtemeldir. İzleyicileri son
derece rahatsız eden bu metalik seslerden kurtulmanın en önemli adımı
kolonlardan uzak durmaktır. Sunum yapılacak salonda seyircilerin oturma
şekli ve konumu sunumda başarıya ulaşmanın bir diğer kriteridir. Tiyatro,
sınıf, U, V, balık iskeleti bilinen ve kullanılan oturma düzenleridir. Tiyatro
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düzeni salon alanına oranla daha fazla sayıda katılımcının olması yani
en kalabalık gruplarda uygulanan düzendir. Sınıf düzeninde ise, tiyatro
düzenine not alınabilecek masalar eklenir. Bu şekilde katılımcı/konuk
sayısı mekana/alana oranla otomatik olarak azalır. “U” ve “V” düzenleri
ise nispeten az katılımcılı gruplarda uygulanabilecek en verimli oturma
düzenidir. Balık iskeleti de yine geniş salonlarda ve salonların mimarisinin
el verdiği ölçüde az da olsa uygulanan bir diğer oturma biçimidir. Bundan
başka, sunum yapılacak mekânın ışık düzeni; ne tam karanlık ne tam
aydınlık olmalı, projeksiyon perdesi karanlıkta kalmalı ve salonun arka
kısmına doğru aydınlatma giderek artmalıdır. Özellikle kalabalık ve büyük
salonlarda sunucudan ve projeksiyon perdesinden nispeten uzakta kalan
izleyicilerin odağının dağılmaması ve “uyumalarına” engel olmak için,
salonun arka tarafının görülmesinin ve dolayısı ile ışıklandırılmasının son
derece faydası vardır.

4. SUNUM YAPACAK SUNUCUNUN / SUNUŞÇUNUN
ÖDEVLERİ
Sunuş yapmak çoğunlukla bireyleri ve kurumları tedirgin eden bir
faaliyettir. Guinnes Rekorlar kitabına göre; “insanların en korktukları
şey bir grup karşısında sunum, konuşma yapmaktır.” Sunuş yapmak bir
nevi tiyatro gibidir; tiyatrodaki dekor, sahne, kostüm, aksesuar, seyirci,
oyuncu text/senaryo, hatta yönetmen (sunucunun bizzat kendisi) motifleri
bire bir sunum ve sunuşta da mevcuttur. “Tiyatro, okul kadar hastane
kadar önemlidir. Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür. Ömrü boyunca
tiyatrosuz kalan bir toplum önce dilini yitirir geleneğini unutur sonra bütün
bağlar çözülür sokağa düşer. En büyük kötülük birbirimizden ayrıldığımız
gün başlar” (Gürzap, 2001: 30). Yine sunum ve sunuş sürecinde, tiyatroda
iyi bir eser sahnelemenin tek reçetesi olan “prova” disiplini, sunumda da
birebir geçerlidir ve kullanılmalıdır. Yapmak istediğimiz şey daha çok sizi
işinize farklı bir yaklaşımla bakmaya ve deneyim ekonomisindeki çalışma
modeliniz olarak tiyatronun bazı ilkelerini benimsemeye ikna etmek için
tiyatro hakkında yeterli ölçüde bilgiyi paylaşmaktır…” (Pine ve Gilmore,
1999: 144). Prova, tecrübeye ve profesyonelliğe açılan en önemli araçtır.
Usta bir sunuşçu olmanın, iyi bir sunum yapmanın tek yolu art arda
defalarca yapılan provalardır. “…Mesele neye sahip olduğunuz değil onu
nasıl kullandığınızdır. On dokuzuncu yüzyılda içten yanmalı motorun
icadından önce petrol, dertten başka bir şey değildi. Suyu ve toprağı
kirlettiği için kimse onu (petrolü) arazisinde istemiyordu. Sonra ortaya
içten yanmalı motorlar, otomobiller ve petrol şirketleri çıktı. Birden ham
petrol için koskoca bir piyasa oluştu, çünkü birileri onunla faydalı bir şey
yapmanın yolunu bulmuştu…” (Marston, 2013: 188)
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Sunuma güler yüzle başlamak ilk ve en önemli adımdır. Teşbihte hata
olmaz prensibinden hareketle, izleyicilerin (sunum ve sunuculara) yavaş
yavaş ısındıkları baz alınarak eski dizel motorlara benzetildiği örnekler
vardır. Sunumun ilk dakikalarının sunucu için en zor anlar olduğu bilinen
bir gerçektir. Zira sunum ve sunuşlara yol kazaları genellikle başlarda ve
sonlarda meydana gelir. Bu nedenle sunum başlamadan önce sunucunun
havayı ısıtmak, buzları kırmak için üstlendiği konuya yakın ve “makul”
bir fıkra veya bir hikaye ile başlangıç yapması önerilir. Bu şekilde henüz
(özellikle sabah ilk oturumda) afyonu patlamamış izleyicilerin dikkati
de konuya çekilmiş olur. Zira, sunuşlar sinema filmi/dizi gibidir; izleyici
başlarda sizden koparsa, tekrar yakalamak zordur. Sunuşun başında
sunumunuzun amacı ve asal mesajınızın çerçevesi ile ilgili hedef grubun
«özet» olarak bilgilendirilmesi gerekir. Sunum süresince hangi üst ve alt
başlıkların işleneceğinin bilinmesinde fayda vardır. Bu bilgi sunucunun
paylaşacağı sunumla ilgili yeterince çalışma yaptığına dair bir ön bilgi de
verir izleyicilere. Kaldı ki sunum başlığından farklı anlamlar çıkararak,
sunum içeriğinden kendince çok daha farklı beklentileri olanların dikkat
ve zamanı da çalınmamış olur.
Sunum yapmanın güçlüğünden başlangıçta da bahsetmiştik. Sunumlar
her ne kadar sahne temelli gösteri sanatlarına yakınlık gösterse de, sunum
yapanlar elbette profesyonel oyuncular değillerdir. Bu durumda amatör bir
oyunculuktan bahsedilebilir. “Her insan yaşamı boyunca defalarca rolünü
değiştirir. Bazen bir çocuk olur, genç olur, sevgili olur, sevilen olur, evli
olur, anne baba olur, büyükanne olur, kayınpeder olur” (Molcho, 2000:
253). Dolayısı ile, sahne performansı sırasında ve sürecinde gereksiz, aşırı
“efor” harcamak seyirciyi sunum ve sunucuya çekmekten ziyade, aksine
uzaklaştıracaktır. Bu noktada önemli olan makarnayı gereği gibi yapmaktır.
Makarna iyi olmadığında eksik olan tadı “sos” kullanarak kapatmaya
çalışmak yapılacak en büyük hata olacaktır. Sunum sürecinde show yapmak
(aşırı özgüven/özgüvensizlik kaynaklı), oyunculuk eğitimi almamış olanlar,
altyapısı olmayanlar için «sükût-u hayâl» le sonuçlanabilir. “Kendisine ihtiyaç
duyulduğunu bilmek herkesi mutlu eder. İnsanlar güçlerini gösterebilmek
ve kendilerini kanıtlayabilmek için çevrelerine ve size bir şeyler verebilmek
konusunda büyük bir istek duyarlar. Onlara size ve çevrelerine yardımcı
olabilecekleri fırsatlar yaratın ve bu özelliklerinden yararlanın. Böylece
karşınızdakine kendisinin önemli olduğunu hissettirmiş, kendinize
bağlamış, onun kendisine olan güvenini yükseltmiş olursunuz” (Baltaş,
1998: 162). Elbette, gösteri sanatlarını andıran bir etkinliğin oyunculuk
gerektirdiği rahatlıkla söylenebilir, ancak beklenen içeriği kontrollü bir
“show” ile desteklemektir. “Oyunculuk hayali olan birçok çalışanınız var,
katılımcıların yüzde 80’i en çok oyuncu olmayı istemiş” (5.Ekim.2008
Pazar/Milliyet İK). Sunum yapan kişi sunumunun sahnesini çalmamalıdır.
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Herkes çok iyi oyuncu olmayabilir ancak günümüzde herkes dikkatli ve
detayları seçebilen bir seyirci hüviyeti taşımaktadır. Yapılan her sunum ve
sunuş, bir sonraki adım için yatırımdır, provadır. Bir sunuşçunun ihtiyaç
duyacağı yetkinliklere kavuşmasının tek yolu tecrübe, dolayısı ile provadır.
Sunuşa «prova» almadan çıkıldığında, sahne ve seyirci küçümsenmiş olur
ve küçümsenen bu ikilinin sunum yapan kişiye oynayabileceği oyunlar,
hayâl bile edilemez. Bu sebeple sahneyi “canlı” bir yapı olarak kabul ve idrak
etmek son derece önemlidir. Sunuşa, elde kâğıtlar ve notlarla çıkmamak
gerekir, yaptığınız sunumun slaytlarını projeksiyon makinesinin yansıtıldığı
perdeden ya da bilgisayar ekranından takip etmek gerekir. Sunuş sırasında
perdeden çok uzaklaşılması (sunum perdeden takip edilecek ise), seyirciye
sunum yapan kişinin arkasını dönmesine neden olur. Sahne sanatlarındaki
en önemli ilkelerden biri zorunlu kalmadıkça seyirciye sırt dönmemektir.
Aksi halde sesin seyircilerin bulunduğu alana azalarak gitmesine neden
olur. Tersine izleyicilerle yüz ve göz temasının mümkün olduğu ölçüde
kesilmemesi gereklidir.
Sunum yapan kurum çalışan sayısı oldukça fazladır. Sunum yapmak
neredeyse tüm orta ve üst kademe çalışanlardan beklenen bir etkinliktir
ve bu etkinliklerde, sunucunun sunuma hâkim olup olmadığını anlamanın
en iyi ve kolay yolu; sunum süresince daha çok seyirciye mi yoksa slaytlara
mı baktığıdır. Sunuma ve sunuşuna hakim olan sunucunun bedeni, yüzü
ve gözü seyirciye dönüktür. Sunumla işi hala bitmemiş ve sunuma bir
türlü vakıf olamayan sunucular, izleyicilerle birlikte ve aynı anda sunumu
çözmek gibi bir çaba içine girmektedirler. Etkili bir sunumun ve sunuşun
en önemli kriterlerinden biri, sunumun okunmayacağı, anlatılmayacağı
ancak “satılması” gerekliliğidir. Sunumun izleyiciye satılması eş zamanlı
olarak, “iyi” satışçı özelliklerine sahip olmayı da yanında getirmektedir.
Slaytlarda yazılı olanlar sadece izleyicilere bilgi vermek için değil,
daha çok size/sunucuya hatırlatma yapmak içindir. Yıllardır sunulan bir
sunumun “ezber” yapılacağı düşünülmemelidir. Sunuma bakmadan/
takip etmeden ve “irticalen”, doğaçlama olarak sunum yapmak neredeyse
mümkün değildir. Bu sebeple, sunum slaytlarının hedef kitlesi her ne kadar
izleyiciler gibi görülse de, asıl hedef kitle bizzat sunucunun kendisidir. Bir
nevi sunumun başlığını hatırlamak adına “kopya” alma gerekliliği vardır.
Bundan başka; sunumda kariyer yaptığınız alanın standart ve yerleşik
bir takım kalıp yabancı sözcükleri olabilir ve bu sözcükleri sunumda
kullanmanız gerekebilir. Elbette olması gereken kendi dilinizde sunum
yaptığınız bir topluluğun karşısına, yabancı kelimelerle donatılmış bir
sunumla çıkmamaktır. Yine de kendi sahanızda literatüre yerleşmiş bazı
yabancı kelime ve terimleri kullanmak zorunluluğu varsa ve karşınızdaki
hedef kitle çok teknik bir ekip değilse) kullandığınız yabancı kelime ve
terimlerin Türkçe karşılığını yazma ve/veya Türkçe olarak açıklamasını

Mehmet Bülent ÖNER 267
yapma gerekliliği vardır. Yine alanınızda kullandığınız kısaltmaların
açılımını herkesin bildiğini düşünmemek, aksine katılımcıların bilmediği
varsayımı ile kısaltmaları da açmak ve açıklamakta fayda vardır.
Özellikle sık sunum yapanlar için sunum içeriğini her dinleyici grup
için standart tutmak ya da hedef kitle hassasiyetlerine göre özelleştirmek
önemli bir ayrımdır. Bir sunumun teori kısmı, omurgası, manifestosu
değişmeme birlikte kas, sinir kısımları değişkendir. Paylaşılan sunum
içeriğinin değişmezleri ve değişkenlerini iyi ayırt etmek ilkesel açıdan
fevkalade önemlidir. Tüm araçlarda tekerlek olmasına rağmen, aracın
cinsine, ağırlığına, en ve boy ölçülerine, hızına, yerden yüksekliğine,
mevsim şartlarına göre kullanılan lastikler farklı olacaktır. Aynı lastiği tüm
araçlarda kullanmak, teknik ve görsel olarak mümkün değildir. Benzeri
bir sebeple farklı farklı hedef kitlelerin demografik ve sosyoekonomik
özelliklerini gözetmeden, farklı tüm gruplara (sunum içeriği anlamında)
benzer sunumları benzer yöntemlerle, benzer örneklerle ve benzer iletişim
teknikleri ve biçimleriyle vermek mümkün değildir. Bu farklılıkları
görmezden gelerek, sunum içeriğini revize etme konusunda tembellik
göstermek ya da seçkinci davranmak, sunucunun sunumunu sunmasına ve
“satmasına” engel oluşturacaktır.
Sunumun güç bir performans olduğunu daha önce vurgulamıştık.
Sunum yapılan ortamın sıcak olması, sunum yapılırken giyilen kıyafetlerin
gereğinden kalın olması, sunucuda oluşacak heyecan ve heyecana bağlı
artan stres sunucunun sunum kontrolünü kaybetmesine yol açabilir.
Sunum sırasında kullanılacak kostüm; «özel», rahat, şık, renk uyumlu,
kurumsal nitelikte olmalı, terletmemeli, üşütmemeli ve frapan olmamalıdır.
Sunum sırasında aşırı dikkat çekecek kıyafet «mazrufta iş yok bari zarftan
kurtaralım» hissi yaratır. Aşırı heyecan ve dolayısı ile görünür biçimde
«terlemek», sunucunun konuya ve seyirciye hâkim olamadığını gösterir
ve bu andan itibaren özgüveninize «elveda» diyebilirsiniz! Eğer terleme
yapısal bir özellik ise, defolarınızı (farkındalık) bilin ve aşırı terleyen
biriyseniz sahnede ikiyle çarpın, zira sahne normal bir yaşam dilimindeki
zamana kıyasla sizi daha fazla zorlayacaktır. Özetle, önleminizi alın ve
terinizi seyirciye asla göstermeyin! Bundan başka, özellikle kadın sunucular
ve uzun saçlı erkek sunucular için sunum sırasında saçların toplanması
ve izleyicinin yüzleri görmesi gerek. Giyim, tavır ve hitabette ifrat ve
tefrit dengesini kuramazsanız, sunum ve sunuşunuzun sahnesini çalmış
olursunuz. Ayrıca, sunuşa aç veya tok karınla çıkmayın, özellikle de gazlı
içeceklerden ve ayrandan uzak durun.
Sizi sunumlarınızda izleyen ve değerlendirme kriterlerine, gözlem
gücüne inandığınız kişilerden sunum ve sunuşlarınızla ilgili olumlu ya
da olumsuz geri dönüşler alarak, kendinizle ilgili «objektif» bir S.W.O.T.
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analizi oluşturun. Eğer bir zirvede konuşmacı iseniz, diğer konuşmacıların
sunum ve özellikle sunuşlarını takip edin, zira iyi bir sunucu olmak için
sadece tek başına prova yeterli değildir, başkalarını da sunum yaparken
tüm detayları ile izlemek bir gerekliliktir. “Kendi eylemlerimizi ve
başkalarının eylemlerini bilinçli olarak gözlemek, dünyanın en karmaşık
ve ilginç hayvanı olan insanın iletişim yöntemlerini anlayabilmeniz için
en iyi yöntemdir” (Pease, 2002: 189). Konuşmacı olarak görev aldığınız
zirve ve panellerde etkinliğe erken gidip, izleyicilerin aralarına oturun,
böylece seyirci hakkında da (sosyo-ekonomik statü ve genel demografik
yapı) bilgi edinebilirsiniz. Çok katılımcının/konuşmacının davet edildiği
etkinliklerde, zirve öncesi konuşmacılar bir araya gelmez/getirilmez,
dolayısı ile, sunumunuzun bir başka konuşmacı ile örtüşme ya da tamamen
zıddı olma ihtimali yüksektir!
Tam günlük seminer/zirvelerde genellikle sabah ilk saatlerde izleyici
anlamında katılım azdır, öğle yemeği saatinde zirve yapar ve (yemek
sonrasında da) finale doğru adım adım azalır. Zira, sabah geç uyanma,
çalışılan şirkete sabah zirve öncesi uğrama zorunluluğu, ya da trafik vb.
nedenlerle sabah katılım düşebilir. Sabah katılımını artırmak için az olarak
uygulanmakla birlikte bir kahvaltı organizasyonu yapılabilir. Öğle yemeği
öncesinde ise, az önce bahsi geçen ve sabah izleyiciyi panele geciktiren
şartlar ortadan kalktığından katılım artar. Katılımın artmasında en önemli
etken, katılım sonrasında yemek arası verilecek olmasıdır. Zirve bitimine
adım adım yaklaştıkça ise, mesai bitmeden iş yerine uğrama gerekliliği,
akşam trafiğine kalmamak, erken çıkarak küçük te olsa bir kaçamak
yaparak dinlenme süresini artırmak, zirve akışının temposundan yorulmak
gibi sebeplerle etkinlikten adım adım ve giderek artan bir frekansla “kaçış”
başlar. Bu nedenle sunumunuzun geniş bir katılımla izlenmesi gibi bir
beklentiniz varsa, mümkün mertebe ve olanaklar çerçevesinde günün
son konuşmacıları kervanına girmekten kaçının. Ayrıca, öğleden sonrası
(muhtemelen de yemekli aradan sonra) yapılacak sunum, izleyiciyi de
konuşmacıyı da en çok zorlayacak oturumdur. Yemek sonrası yüksek
ihtimalle gelecek bir rehavet, günün yarısının konuşmaları dinlemekle
geçmiş olması, yemekte ayran vb. uyku getiren içeceklerin tüketilmesi,
panel mekanındaki koltukların aşırı rahat ve salon sıcaklığının gerekenden
daha yüksek değerlerde seyretmesi gibi sebeplere bağlı olacaktır.
Sunuşlar çoğu kez kameraya çekilir, dolayısı ile, bireyin kurumunu
temsilen katıldığı zirve türü etkinliklerde ortaya koyacağı performans
ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak başarı ya da başarısızlıklar, tarihin
tozlu sayfalarına girmez (tüm etkinlikler süresince alınan profesyonel ve/
veya amatör kayıtlar sebebiyle), aksine bir gün sosyal medyada ve/veya
geleneksel görsel medyada (TV ekranında) kendinizi tüm kamuoyu ile
birlikte izlemek durumunda kalabilirsiniz! Profesyonel imajınız, kendinizi
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ve çalışmalarınızı iş dünyasına nasıl ve ne kadar pazarladığınıza bağlıdır.
“…her yeni medya sosyal anlamda kişilere bir takım değerler katarak
onu geliştirir ve yeni kültürel değerlere adapte olmasına ve bu yeni
değerlere göre kişiyi şekillendirmesine olanak sağlar (Mc Luhan, 1964:
32). Dolayısı ile, bu ve benzeri etkinlik ve toplantılardaki sunum ve sunuş
performansınız, kariyerinizin geleceğini de belirler. Sunum konusunda
«marka» olanlar kurumun vitrin/ekran yüzü haline gelir ve ekran yüzleri
genellikle kurumlarda mevcut ya da potansiyel yöneticiler ve/veya üst
düzey yöneticilerdir.

5. SUNUMUN HEDEF KİTLESİ VE SUNUCUNUN
HEDEF KİTLE İLE İLETİŞİMİ
Sunucunun sunum yapacağı kitleyi tanıması zorunludur. Zira sunumun
hedef kitlesinin sunumdan ne beklediklerinin sunucu tarafından net olarak
tespit edilmesi gereklidir. Tanımaktan ilk kasıt Sosyo Ekonomik Statü (SES)
olarak izleyicilerin hangi gruba dahil olduğunu tespit edebilmektedir (A,
B, C1, C2, D, E). Katılımcıların daha dar anlamda demografik bilgileri,
bir diğer önemli hedef kitle tanıma kriteridir (Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim,
iş, sektör, unvan, yaşanılan yer vb.). Sunuş yapılacak grubun ihtiyaçlarını
ve beklentilerini tespit etmek, bir başka önemli kriterdir. Etkinliğe (zirve,
panel vb.) neden katıldıkları, bu etkinlikten ne bekledikleri, teşhis ve
tedaviye yönelik olarak ne tür çıkarımlar yapmak istediklerine dair
dataların, sunumu yapan kişi tarafından gözlemlenmesi ve algılanması
gerekmektedir. Çünkü hedef kitlenin değerlerine göre bir sunum yapmak ve
uygun bir iletişim tarzı belirlemek sunucu için her şeyden daha önemlidir.
Tabir caiz ise, sunum satılmadan önce sunucunun kendisini hedef kitleye
satması daha elzemdir. Kişiliğinden ikna olunmayan bir sunucunun
paylaşacağı sunum da izleyenleri ikna etmeyecektir. Sunumun kabulü,
sunucunun kabulünden sonra başlar. Sunuş süresince, izleyici ile empati
kurmak sunuşçunun ilk görevlerinden biridir. “Yaptığım sunuma izleyici
olarak eğer ben katılsaydım, bu sunuştan ne beklerdim ve ne beklemezdim”
sorularının sunuş yapan kişi tarafından kendisine sorulması gereklidir.
İnteraktif bir sunuş için izleyici ile göz teması şarttır. Sadece bilgisayar
ekranına, projeksiyon perdesine ya da boşluğa bakılarak yapılan bir sunum
etkisizdir. Gönle girmek için önce göze girmek gereklidir. Göz teması
kurulmayan bir izleyici ile daha ilk basamakta tüm iletişim bağları kopmuş
demektir. İzleyicinin ilgi seviyesinin, sunum süresince gördüklerine ve
duyduklarına verdiği tepkinin sunucu tarafından değerlendirilmesine
ihtiyaç vardır. Eğer izleyicide bir ilgi azlığı ya da düşmesi tespit edilirse,
“oyunculuk” enstrümanlarının daha çok devreye girmesine ihtiyaç duyulur.
Öncelikle izleyiciyi uyutmamak için tekdüze bir anlatımdan kaçınılmalı
ve ortalamanın üzerinde bir tempo tutulmalıdır. Etkili bir konuşma ve
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sunumda muhakkak olması, dikkat edilmesi gereken hususlar vardır
ve her biri ayrı ayrı önemlidir. Bu sürecin başarısı, etkili iletişim ve
etkin bir konuşmanın yapılabilmesi için gerekli özellikler ve koşullar
aşağıda belirtilmiştir. İletişim döngüsünün doğru ilerlemesi adına, tek
tek paylaşılacak lüzumlu basamakların, gereğince yerine getirilmesi
gereklidir.

a) Artikülasyon: Ağzımızı açmak, dudaklarımızı kımıldatmak ve insanların
anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme
yeteneğine sahip olmak gerekir. Artikülasyon sırasında kelimeler, açık
ve net bir şekilde mırıldanmadan yutmadan çıkarılmalıdır.
b) Duraklar: Karşımızdakini düşündürmek ve söylediklerimize ilgisini
odaklamak için önemli saydığımız şeyleri söylerken aralarda kısa
duraklar vermeliyiz.
c) Asalak Sesler: «ıııı», «eeee», «şey», «yani», «hani» «falan», «aynen» gibi
kelimelerdir. Asalak seslerin kullanımı kendimizi doğru ifade etmemizi
engeller. Karşımızdaki kişinin konsantrasyonunu bozar. Profesyonel
bir konuşma biçimi sergilememizi engeller.
d) Ses Yüksekliği: Ses yükseklik seviyesi kontrollü olmalıdır. Ne çok
yüksek ne de çok düşük. Fısıltı tonundan da, bağırmaktan da
kaçınılmalıdır. Sunum yapılan mekanın metre kare ölçüsü, salonun
doluluk oranı, salonun tavan yüksekliği, sunum sırasında mikrofon
kullanılıp kullanılmayacağı önemli parametrelerdir.
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e) Konuşma Hızı: İletişimde ve bireylerde ortaya çıkan en önemli
problemlerden biridir. Ağız ve çene kapalı olarak yapılan konuşmalar
çeneyi yormadığından hızlı konuşma olanağı verebilmektedir.
Ancak, hızlı konuşma esnasında kelimeler yutulmakta, söylenenler
anlaşılmamakta ve çok sık hata yapıldığından, yeniden cümle
kurma gerekliliği doğmakta ve “hız” ironik olarak aslen zaman
kazandırmamakta, aksine kaybettirmektedir.
f) Vurgu: Konuşma ya da okuma sırasında, söze duygu değeri katmak,
dinleyicinin dikkatini uyandırarak anlamın kavranmasını sağlamak ve
sesi, söyleyişi, sözdeki müziği canlandırmak gibi amaçlarla başvurulan,
bir hecenin ya da sözcüğün ötekilerden daha belirgin, baskılı
söylenmesi.
g) Tonlama: Konuşurken sesimizi cümledeki anlamına uygun olarak
alçaltılıp yükseltir (melodi olmaksızın), sertleştirip yumuşatırız. Bu
ses değişimine tonlama denir. Tonlama yapılmadan gerçekleştirilen
görüşme monotondur.
h) Ses tonu: Hevesli, cana yakın, sıcakkanlı, olumlu, hızı iyi ayarlanmış
olmalı, kelimeleri yuvarlamamalıdır.
i)

Diksiyon: Seslerin, sözlerin, vurguların, tonlamaların, anlam ve
heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme biçimidir.

Cümle sonlarındaki kelimelerin ve kelime sonlarındaki hecelerin
yutulmaması önemlidir. Kelime sonlarındaki hecelerin yutulması/
söylenmemesi kelimenin duyulmamasına ve anlam kaybına neden olur.
Aynı şekilde cümlenin gramer anlamında sonunda bulunan kelime (devrik
cümle değilse) fiildir ve fiil iş, oluş, hareket bildirir. Cümle sonundaki fiilin
anlaşılmaması, tüm cümlenin anlaşılmaması anlamına gelir. Kelimeleri iyi
artiküle etmek, bu sorunu tümden ortadan kaldıracaktır. En çok rastlanılan
ve bu nedenle de özellikle üzerine gidilmesi gereken sorunlar ve iletişim
defoları aşağıdaki gibidir;
Kontrolsüz baş sallanması, ayak sallama ve ayakta sallanma, gereksiz
gezinme, el ve kollara hakim olamama, bacaklara hakim olamama, aşırı ve
büyük yutkunma, dil-dudak yalanması, güler yüzlü olmamak, nötr ya da aşırı
mimikli yüz ifadesi, aşırı sayıda göz kırpma, göz hakimiyeti kuramama, göz
teması kuramama, tavana ve yere uzun bakma, ifade becerisinde eksiklikler,
stres ve heyecan kontrolünde sorunlar, dinleme becerisinde sorunlar,
dinletme becerisinde sorunlar, ikna edememe, uzun ve detaylı anlatım,
konuyu toparlayamama, diksiyonda sorunlar, “r” harfini söyleyememe, “s”
ve “ş” harflerinde problem, asalak sesler (eee, ııı, şey, yani vb.), üst dudak
tembelliği, şapkasız “a” harfini telaffuz edememek, dişler birleşik konuşmak,
açık “e”, melodili konuşma, duraklara önem vermeme, kelime ve harf
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yutma, kelimelerin birbirinin içine geçmesi, ses renginde sorunlar, nefesi
kontrol edememe, diyafram nefesi kullanmada sorunlar, tonlama yapmadan
konuşma, ses tonu problemleri, konuşma temposu yüksek/düşük, ses gücü
seviyesi az ya da fazla…
Sunum sırasında buzları kırmak adına atılan adımların, sunumun hedef
kitlesi ile, gereksiz bir samimiyet kurmaya yol açmaması gereklidir. Kurum
dışı etkinliklerde çoğunlukla ya az tanıdığınız ya da hiç tanımadığınız
bir hedef kitleye sunum yapılır. Sunumun satılması için sanki hiç mesafe
yokmuş gibi davranmaya çalışmak, gerçekte var olan sunucu/dinleyici
arasındaki mesafenin daha da açılmasına neden olur. Zaman zaman
izleyicilerin bilgi ve fikir sahibi olmadığı bir konuda sunum yapabileceğiniz
gibi, izleyicilerinizin de en az sizin kadar sunum yaptığınız konuya vakıf
oldukları bir etkinlikte, sunucu ve izleyiciler arasında fikir karşıtlıklarının
ortaya çıkması hem mümkün hem de normaldir. Bununla birlikte, izleyici
ile münakaşaya girmemek ve gerginlik yaratacak mesajlardan ve iletişim
tarzlarından kaçınmak gerekir. Bir diğer önemli konu, sunuşu (sunumdan
ve sunucudan hoşnut olduğunu saklamayan) bir – iki izleyici ile paslaşarak
veya tek bir kişinin üzerine giderek kurgulamamak gerekliliğidir.
Hedef kitle üzerindeki hâkimiyet, sunumlarda fevkalade önemlidir.
Ancak bu hakimiyet polisiye tedbirlerle sağlanabilecek bir hakimiyet
değildir. Bilgi, kuvvetli bir içerik, beden dilinin yeterince kullanımı, etkili
konuşma becerisi vb. enstrümanlarla elde edilir. Yine de sunumlarda ve
özellikle sunumların başlangıcında «agresif» izleyicilerin yelkenlerinin
suya indirilmesi gerek, aksi halde batan sunucunun gemisi olabilir. Elbette
burada bahsedilen sunumun hedef kitlesiyle yaşanacak bir savaş değildir.
“İnsanlarla konuşurken söze, farklı görüşte olduğunuz konuları tartışarak
başlamayın. Fikir birliğinde olduğunuz noktaları vurgulayarak başlayın
ve bir süre bunları vurgulamayı sürdürün. Aynı amaç için çabaladığınızı;
amaçta değil, yöntemde farklı olduğunuzu belirtin” (Carnegie, 2004: 138).
Ancak izleyiciler içinde sunucunun paylaştığı konuda uzman olanlar
olabileceği gibi, kendisini uzman zannedenler de olabilir. Bu ve benzeri
duygularda, düşüncelerde olan izleyicilerin sunucunun sahnesine gereksiz
müdahale etmesi ve sunumdan sahne çalmaya çalışması engellenmelidir.
Sunucu dizgini elinden bırakmamalı ve izleyicilerin dizginleri ele
geçirme çabalarını da usulünce engellemelidir. Sunumda elde bulunması
gereken inisiyatif sunucunun elinden kaçarsa, bu yaşanabilecek en büyük
sorundur. Salonda, tamamen sunucunun paylaşacağı konu hakkında aykırı
fikirlerini gündeme getirmek için hazırlık yapmış olanlar olabilir. Kalabalık
izleyicilerin katıldığı etkinliklerde her zaman bu tarzda bir yaklaşımla
kendisini koşullayan, en az bir kişiyi salonda görmek mümkündür. Dolayısı
ile, izleyicilerden «pim» i çekilmiş olanlar, sunum ve sunuşu sabote edebilir,
konuyu dağıtabilir ve veya özellikle tehlikeli sularda yüzdürmek amacıyla
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sunumun içeriğini bambaşka bir mecraya taşımaya çalışabilirler. Sunumdan
verilmek istenen mesajı görmezden gelerek, kendi işine geldiği gibi bir
sonuç çıkarmaya yönelebilirler. Salonda izleyicilere kıyasla daha popüler
olan konuşmacılar, zaman zaman karizmalarının zedelenmesi amacını
güden gergin katılımcılar yüzünden, sabote ve manipüle edilebilirler.
«Ben/biz zaten bunu biliyordum/biliyorduk» ifadesi en sık karşılaşılan
«de-motive» cümlesidir. Bu “bilme” iddiasından kaynaklanan ve eğitim
süresince konuşmacıya özellikle yansıtılmaya çalışılan bu aktif ya da pasif
direnişe verilebilecek en iyi cevaplardan biri; bilmenin başka, yapabilmenin
ise bambaşka bir durum olduğudur. Bu tür etkinliklerde kurum yetkilileri
tarafından etkinliğe zoraki olarak yönlendirenler, bu arzusuz katılımın
bedelini sunucuya ödetmeye kalkabilmektedirler. Ya da sunum yapan
sunucunun çalıştığı şirkette daha önceki tarih/dönemlerde çalışıp, arzu
etmediği şekil ve koşullarda görevinden ayrılmak zorunda bırakılanlar,
kurumu ve sunum yapan kişiyi zor durumda bırakabilmek için ellerinden
geleni yapabilmektedirler.

6. SUNUMLARDA “SORU” ALMA VE YANITLAMA
TEKNİKLERİ
Sunumlarda yapılan, kısmen “stand-up” karşılığı olan ve geleneksel
Türk tiyatrosu motiflerinden biri olan “meddah” lık benzeri açık biçim
(epik) bir tiyatro oyunculuk türüdür. Bu tür etkinliklerde oyuncu ile seyirci
arasında klasik tiyatro biçiminde var olan “dördüncü duvar” denilen bir
ayrım yoktur. Dolayısı ile, sunumlarda izleyici her an sunuma müdahale
edebilir. Bu müdahale/müdahaleler sunumlar için en büyük kazanç
olabileceği gibi, sunum ve sunucu açısından en büyük tehdidi de yaratabilir.
Söz konusu müdahalelerin geliş şekli “sorular” vasıtasıyla olacaktır.
Yapılacak bir sunum sırasında salonda hiçbir izleyici olmaması, dolayısı ile
hiç soru gelmemesi yapılacak sunumla ilgili muhtemel doğabilecek riskleri
sıfıra indirger. Bu varsayımsal durum gerçekte hem sunum mantığına
aykırıdır hem de sunum yapmanın doğası gereği, izleyicilere ve onlardan
gelecek sorulara son derece ihtiyaç vardır. Yapılan bir sunum sonrasında
hiçbir soru gelmemesi, soruya mahal vermeyecek muhteşem bir sunum
yapıldığı anlamına gelebileceği gibi, tam tersine olarak yapılan sunumu
izleyicilerin soru sormaya bile değer bulmadıkları, zayıf bir içerikle karşı
karşıya kaldıkları anlamına da gelebilir. Elbette olması gereken interaktif
bir sunum ve sonrasında seyircilerden gelecek soruların çokluğudur.
Zira bazen bazı yazarların kitaplar dolusu yazdığı bir içeriği, bir zirve ya
da panelde sunucu yirmi – otuz dakikada ve ana başlıklar çerçevesinde
anlatmak durumunda/zorunda kalmaktadır. Bu “özet” paylaşım, elbette
detay soruların ortaya çıkması için doğal bir ortam hazırlamaktadır.
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İzleyicilerden gelen sorular, soruların sayısı, türü, biçimi, içeriği son
derece önemlidir. Gelen soru/sorular sunum içeriğine destekleyici ve katkı
sağlayıcı olabileceği gibi, tüm kavramların birbirine karıştırılmasına hatta
bilerek ya da bilmeyerek sunumun provake edilmesine de yol açabilir. Bu
noktada ilk önemli argüman “izleyicinin soru sormayı” bilip bilmediğidir.
İzleyici konuyu anlamamış olabilir, yanlış değerlendirebilir, yanlış bir yöne
sürükleyebilir, ortak paydada kabul edilen toplumsal kavramları bireysel
platformlara sürükleyerek değiştirip bozma gayretine girebilir. “Hiçbir
insan gösterilemez ki, ciddi olarak kendisinde bir toplumsallık duygusu
bulunmadığını ileri sürebilsin” (Adler, 1985: 189). Söyleneni ve doğru olanı
değil, doğru bildiğini ve duymak istediğini söyletmek için sunum içeriğini
kendisine göre yeniden dizayn etmeye/tasarlamaya çalışabilir. İletişim
biçimi sorudan çok “sorgu” biçiminde olabilir ve bu iletişim biçimi ortamı
gereksiz yere gerebilir.
Bundan başka, soru sormak için kalkan elin sahibi, konuşmacının
sahnesini/süresini çalabilir. Böyle bir panelde konuşmacı olmayı bekler/
hedeflerken en iyi ihtimalle izleyici olarak katılmayı hazmedemeyebilir.
Böyle bir durumda soru sormak üzere elini kaldırıp, sonrasında sazı eline
alıp bitmeyen bir soru (!) sorabilir. Hatta soru formatında başlayan bu
müdahale, bazen sınırları zorlayıp sunucuların konuşma süresine yakın bir
sürede de olabilir. Defalarca “lütfen sorunuzu toparlayın” müdahalesinden
sonra, bir şekilde cümlesinin sonuna geldiğinde hala ortada bir soru
olmadığını söyleyen moderatöre “ben zaten soru sormayacaktım, içeriğe
katkı yapmak istedim” cevabı veren izleyicilere çokça rastlanmaktadır. Her
zirvede muhakkak karşılaşılan böyle bir iki örnek zirvenin tüm keyfini
kaçırmaya ve akışını bozmaya tek başına yeterlidir. Bu nedenle etkinliğe
katılan izleyicilerin asgari ölçekte soru sormayı bilmesi çok önemlidir, zira
doğru cevap doğru sorudan gelir ve yanlış bir soruya karşılık, doğru bir
cevap üretmek güçtür.
Soru sorduracak bir içerik hazırlamak da fevkalade önemlidir. Tüm
muhtemel soruların cevaplarını içeriğinde barındıracak bir sunum
hazırlama çabası, doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle ve öncelikle sunum
ve sunuşların “özü” paylaşımdır. İzleyicinin katılmadığı/katılmayacağı
sunumlar hazırlamak asla başarı değildir. Soru sordurmanın yolu da
interaktif bir sunum ve sunuş hazırlama çabasına girmektir. İzleyicilerden
gelecek her tür soruyu, katkı ve kazanç olarak düşünen bir zihniyet ile
tam karşısında izleyiciyi ve ondan gelecek her türlü soruyu, sunumuna,
sunuşuna ve kendisine bir risk, tehdit ve tehlike olarak gören zihniyet karşı
karşıyadır.
İzleyicilerden gelen/gelecek soruların hızlı ve doğru algılanması,
özetlenmesi/geri bildirimi ve teyidi/doğrulanması son derece kıymetlidir.
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Zirve ve panellerde “zamanlama” her şeydir. Konuşmacıların her birinin
süresi (genellikle çoğu konuşmacı kendisine ayrılan süreyi tam kullanmaz
ya erken ya geç bitirir), verilen araların süresi, öğle yemeği süresi,
izleyicilerin soru sorması için ayrılan kısmın süresi gibi bir birinden çok
farklı değişkenin zamanlamasını tutturabilmek, etkinliği düzenleyen
firmalar için neredeyse olanaksızdır. Zira bu değişkenlerin önemli bir kısmı
kendi ellerinde değildir. Bu gibi öngörülemeyen değişkenlerden dolayı
kaynaklanan/kaynaklanabilecek riskleri bertaraf etmenin yolu/yolları,
oturum aralarını ve yemek sürelerini olduğundan/olması gerektiğinden
fazla tutmaktır. Eğer zaman aşımı olursa, bu fazla fazla verilen ara ve
yemek mola süreleri vasıtasıyla söz konusu kayıplar telafi edilir. Eğer tam
tersine (az bir ihtimal de olsa) etkinlik akış zamanlaması tahminlerden
daha kısa sürerse, bu da bir kayıp değil, aksine kazançtır. Zira bu ve benzeri
etkinliklere katılanlar ilgili sektörün çalışanlarıdır ve sık sık özellikle
yüz yüze bir araya gelemediklerinden bu etkinlikler, buluşma, görüşme,
sohbet, tanışma, çevreyi genişletme, pazarlama, satış, randevu alma/verme
bakımından sonsuz fırsatlar sunar. “Yönetici, iletişim sayesinde kendisine
bağlı kişilerle ilişki kurar.” (Koçel, 1998: 534). Bu nedenle bu fırsatları iyi
gören ve değerlendiren izleyiciler/katılımcılar çoğunlukla yüksek fiyata
satılan ve, ya bizzat ya da çalıştıkları kurumlar tarafından ödedikleri zirve
katılım bedellerini fazla fazla çıkarmış olurlar/olabilirler.
İnteraktiviteyi sağlamak, sunumunu başarılı sunuşlar kategorisine
sokmak çabasında olan bazı sunucular, eğer performanslarının sonunda
ya da içinde bekledikleri ilgiyi göremediklerinde izleyiciyi zorlama
yoluna gitmektedirler. Bu zorlama seyirciyi soru sormaya zorlama hatta
kendi sordukları sorulara öğrenci gibi cevap vermelerini istemeye kadar
gidebilmektedir. Aksine, özellikle homojen olmayan katılımcılara/
izleyicilere sunum esnasında (zorunlu olmadıkça) soru sormamakta
fayda vardır. İnsanlar bilmedikleri cevapların sorularının kendilerine
sorulmasından memnun kalmazlar. Özellikle, kendilerine sorulan sorulara
cevap verememeleri halinde, içinde bulundukları sektörlerin çalışan ve
yöneticilerinin arasında (bu ayrıcalıklı topluluk içinde), mahcup olmak
istemezler.
Sunumun en meşakkatli ve öngörülemeyen, vezir de eden rezil
de eden kısmı olan sorularda karşımıza çıkan çok önemli bir başka
parametre de, zirve ve panele katılan sunucuların sundukları içerikle
ilgili gelecek soruları sunumun içinde mi yoksa sonunda mı kabul
edecekleridir. Kurumsal bir görüntü vermek ve soru soracak kişilerin
olası saldırgan ya da “show” amaçlı sorularından kaçınma çabasında olan
etkinlik yöneticileri, soru alma zamanlamasını sunucu/konuşmacının
inisiyatifine bırakmak istemeyebilirler. Tüm soruların konuşmaların
sonunda sorulacağını duyurabilir ve soruların ayağa kalkarak değil de
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kağıda yazılarak etkinlik temsilcilerine teslim etmelerini ve bu şekilde soru
sormalarını isteyebilirler. Bu etkinliğe bir düzen ve sistematik getirmek
adına önemli ve rasyonel bir adımdır. Hatta bunun da bir adım ötesine
geçerek soruların her bir konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra ayrı ayrı
değil, aksine tüm konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra ve tek bir
seansta, katılımcıların/izleyicilerin topluca soru sormalarını teklif etmez,
özellikle “şart” koşabilirler. Eğer bu inisiyatif sunucuya bırakılırsa, sorular
ya sunumun içinde alınır ya da soru sormaları için izleyicilere sunumun
bitimini beklemeleri özellikle hatırlatılır. Bu tür etkinliklere yüksek
bedeller ödeyerek katılanların çoğu, kendilerine aksesuar muamelesi
yapılmasından hoşlanmaz ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan
tek bölüm olan soru-cevap bölümünün (gerek organizasyonu yapan
kurumlardan, gerekse konuşmacılardan) iyi tasarlanmasını bekler ve
isterler. Bu istek yerine gereğince getirilmezse, etkinliği organize edenlerin
ve bu etkinlikte yer alan panelistlerin en kibar deyimle “acemiliklerini”
mümkün olan her platformda ve özellikle bugünlerde sosyal medyadan
rahatlıkla paylaşabilirler. Genellikle olan ve önerilen, sunum yapılan
süreçte henüz “çıraklık” döneminde bulunan sunuşçuların soruları sunum
bitiminde almasıdır. Heyecan faktörü ile uğraşırken bir de soru soranların
sık müdahaleleri ile konsantrasyonlarının bozulma riskini göze almak
istemezler. Ancak sonraki “kalfalık” ve “ustalık” süreçlerinde, konuşmacı
tam tersine soruların sunum içinde sorulmasını özellikle ister ve teşvik
ederler. İnteraktif bir sunuma zemin hazırlayacak bu talepten amaç, aslında
izleyicilere, karşılarında “yetkin” bir sunucu olduğu mesajını vermektir.
Sonuç olarak; sorusu dilinin ucuna kadar gelmiş izleyiciye “sen bekle
ve sorunu benim uygun gördüğüm zaman diliminde sor” demek, soru
soracak kişinin bu konudaki bütün iştihasını ve zirveye katılımına yol açan
motivasyonunu bozacak ve kaçıracaktır. Ayrıca bir başka önemli konu,
soru soran katılımcıların soru sürelerine bir “kota” koymaktır. Aynı kota bir
izleyicinin sadece bir soru sorması gerektiği şeklinde de konabilir. Çünkü
el kaldırıp arka arkaya üç dört soru soran izleyici, bu etkinliği ortamda
kendisinden başkası yokmuşçasına birebir röportaj haline getirebilir. Buna
eş olarak bir soru sorsa bile, sorduğu soruyu çok uzatıp diğer soru soracak
katılımcıların soru sorma hakkını gasp edebilir. Bu sebeple soruların kısa
alınması gerekir. Katılımcı birden çok soru soracak ise, sadece bir soru
sorması istenir ve ardından diğer soru soracaklara söz hakkı verilir. Tüm
salondan gelen sorular tamamlandığında ise, ikinci sorusu olan katılımcıya
mikrofon uzatılır. Bu yöntemler, gerçekten ciddi hasarlar yaşanabilecek
bir platformu, hasarsız ve profesyonelce geride bırakmak için önemli
adımlardır.
Bu tür etkinliklerde sorulan sorulara yeterli ve gerekli yanıtları
kısaca ancak açıklayıcı şekilde vermek çok önemlidir. Sorulan soruların
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cevaplanabilmesi ise, ayrı bir yetkinlik gerektirir. Art arda konuşmacıya
gelen sorulardan bir kaçına yine art arda “bilmiyorum” yanıtını vermek
çok tehlikelidir. Zira “bilmiyorum” yanıtlarının çoğalması akıllara “madem
bilmiyorsun neden burada sunum yapıyorsun” sorusunu getirecektir.
Ehliyetsiz birinin bu sebeple sunum yapması düşünülemez. Bununla
birlikte zihin yorgunluğu sebebiyle, size sorulan sorunun yanıtını bilmenize
rağmen cevabı aklınıza gelemeyebilir. Burada önemli bir “reçete” verebiliriz.
Hatırlayamadığınız bir soru ile karşılaştığınızda, salona dönüp “bu soruya
kim yanıt vermek ister” cümlesi önemli bir kurtarıcı olabilir. Salondan doğru
cevap gelmesi halinde bu zor durumdan rahatlıkla sıyrılmış olursunuz.
Bununla birlikte, bildiğiniz ama hatırlayamadığınız o cevap salondan
da gelmez ise, o vakit tehlike çanları çalıyor demektir. Her şeye rağmen
bilmediğiniz ya da hatırlamadığınız bir cevabın sorusu sorulduğunda,
yanıtı bilmediğinizi ancak soru soran kişinin size irtibat bilgilerini vermesi
halinde, kendisini bu konuda ve en kısa sürede yanıtlayacağınızı söylemek
en iyi ve rasyonel çözümdür.

7. SONUÇ
Basında bizzat düzenlenen 18 zirve ve panel (İnternete Radikal
Yaklaşımlar 1-2-3-4) ve (Finansal Forum Zirveleri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14), 42 kuruma verilen (Aarealbank, Adel Kalemcilik, Akçansa,
Bateks, Beşiktaş Likit Taşımacılık, BenQ, Boymak, Chep, Deloitte Türkiye,
Dry Center, E-kolay, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Finansbank, Güneşli
Aşı İlaç, Hatemoğlu, İstanbul Altın Borsası, Holiday İnn City İstanbul,
Kürüm Holding, KRC, Liberty Hotel Lykia, Marmasistance, The Marmara
Hotel, Martı AVM Kiralama, Medya Takip Merkezi, Metis, Metglobal,
Michael Huber Türkiye, Ottobock Türkiye, Özel GOP Hastanesi, Panatel,
Perakendeciler Derneği, Praktiker, Profilo Teknoloji, Sonax, Smartsoft,
Tatil.com, Vestel Perakende, Yenimedya.com, YKS Tesis Yönetim) sunum
sunuş teknikleri eğitimi, 11 üniversitede (Bahçeşehir, Beykent, Bilgi, Doğuş,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Gelişim, Kültür, Kadir Has, Maramara,
Yeditepe, Kıbrıs Lefke) verilen derslerde, eğitim ve seminerlerde yapılan
sunumlar ve onlarca gerek konuşmacı gerekse dinleyici olarak katılım
sağlanan etkinlikler sonucu ulaşılan bu teorik ve pratik bilgiler sunum
yapmanın güçlüğünü ve sonsuz detaylarını görmeye, bu çabanın bir
gayya kuyusu olduğuna şahit olmaya yol açıyor. Sunum yapmak hem iyi
bir senaryoya sahip olmayı, hem de iyi bir oyuncu olmayı gerektiriyor
ve biri olmadan diğerinin olması herhangi bir önem teşkil etmiyor.
Toplumsal tüm yapılarda koltuklarında oturan seyircilerin çoğunlukta,
sahnedeki oyuncu ve sunucuların azınlıkta olduğunu görüyoruz. İktisat
kuralına göre “az” olan değerli olduğuna ve daha çok talep gördüğüne göre
“az” tarafta olanların maddi ve manevi kazançlarının yüksek olacağını
öngörmek mümkündür. “İnsanlık için entelektüel sermayenin parasal

278 Sunum ve Sunuş Tekniklerinin Profesyonel Hayattaki Rolü
sermayeden daha değerli olduğu gün dünyamız dramatik değişimlere
sahne olacaktır. Başarının ölçütü kişinin dışarıda değil, kafasının içinde
yarattıkları olacaktır. Malmülk zenginlerinin yerini fikir zenginleri
alacaktır.” (Reiman, 2004: 188). Sahnede olmak; eğitim, kendine güven,
iletişim ve hitabet becerisi, etkileşim becerisi, içerik sahibi olmayı, stres
ve heyecanla başa çıkmayı, motivasyonunu düşürmemeyi, kurumsal bir
yapının parçası olmayı ve bu görüntüyü vermeyi, bir örgüt kültürüne sahip
olmayı ve “marka” olmayı gerektirir. “Kurum yöneticileri motivasyonun
yeni ilkelerini kendi kurumlarında uygulamaya başlamakla, yalnızca bu
kurumların canlılıklarını sürdürmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı
zamanda ve daha önemlisi onların değişen ortamlara ayak uydurmasını da
sağlayacaklardır.” (Levinson, 2008: 179). “Örgüt kültürü örgütün tarihsel
gelişim süreci içinde biçimlenmiş, gelenekler, inançlar, beklentiler ve
değerler örtüsüdür” (Tınaz, 2005: 114). Günümüzde “Maslow Piramidi”nin
üst katmanlarını hedefleyenlerin (en üst basamak olan “kendini
gerçekleştirmek” de dahil) sunum ve sunuş becerisine sahip olması bir
gereklilik ve bir mecburiyettir. Altyapı gerektirmesi, provake edilmeye
uygun bir platform olması sebebiyle çok çeşitli riskler barındıran bu
mayınlı arazi, farkındalıklarının bilincinde ve kişisel eğitiminde önemli
mesafe almış bireyler için fevkalade imkanlar yaratacak bir platformdur.
“İşbirliğinin bozulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, farklı amaçlar
için mücadeleye girilmesine neden olur.” (Sayers ve Bingaman ve Graham
ve Wheeler, 1993: 101). Sunumunun sonunda özellikle izleyicilerden alkış
da almak, tıpkı bir sahne sanatçısında olduğu gibi sunucunun en büyük
ödülüdür. “Bireyin iş yaşamında en önemli doyum etmenlerinden birisinin
örgütteki iletişim pratikleri olduğu bilinmektedir” (Walter, 1988: 79). Kaldı
ki, o iki elin çıkardığı ses, birey için özellikle iş hayatında karşılaşacağı en
kıymetli bağımlılığın da bir başlangıcıdır.
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ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
BİR ARAŞTIRMA
A Research On Relationship Between Organizational Justice
Perception And Organizational Commitment
Pınar UÇAR*27- Sabahat BAYRAK KÖK**28
Özet
Örgütsel adalet, kazanımların, prosedürlerin ve yöneticiler tarafından
çalışanlara gösterilen kişilerarası davranış ve iletişimin adil olarak
algılanmasını ifade etmektedir. Örgüatsel bağlılık, çalışanların örgütün
hedef ve değerlerini benimsemesi, örgüt yararına fazla olarak çaba
harcaması ve örgütte kalma arzusudur. Bu çalışmanın amacı örgütsel
adaletin örgütsel bağlılık ile ilişkisinin olup olmadığını analiz etmektir. Bu
bağlamda dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile duygusal
bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasındaki ilişkiler korelasyon
analiziyle test edilmiştir. Analiz sonuçları ile dağıtım adaleti, prosedür
adaleti ve etkileşim adaleti ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında
anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat
dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile devam bağlılığı
arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, adalet, bağlılık

Abstract
Organizational justice is refers to people’s perception of fairness of outcomes,
procedures and interpersonal treatment and communication by managers to
employees. Organizational commitment is to adopt the objectives and values of
organization by employees, spending extra effort for the benefit of organizations
and desire to remain in the organization. The aim of this study is to analyze whether
organizational justice impact on the organizational commitment. In this context,
the relations between distributice justice, procedural justice, interactional justice
and affactive commitment, continuance commitment, normative commitment was
tested by correlation analyses. The analysis results show that there is a significant
and positive relationship among the distribution justice, procedural justice and
interaction justice and affactive commitment and normative commitment.
However, there is a significant and negative relationship among the distribution
justice, procedural justice and interaction justice and continuance commitment.
Keywords: organizational justice, organizational commitment, justice,
commitment
* (Öğr. Gör.); Akev Üniversitesi, e-mail: ucarpnar@gmail.com
** (Prof. Dr.); Pamukkale Üniversitesi, e-mail: sbayrak@pau.edu.tr
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GİRİŞ
Günümüzde, iletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler, kişiler ve
organizasyon açısından yenilenmeyi ve değişim yapmayı zorunlu hale
getirmektedir. Uluslararası rekabetin artış göstermesi, ulusal sınırların
ortadan kalkması, küreselleşme, örgütleri farklı ve yeni organizasyon
yapılarına ve yönetim düşüncelerine sevk etmiştir. Yenilik noktasında
örgütler, rekabette sürdürülebilir üstünlük ve farklılık yaratmanın yollarını
aramış ve bunu sağlamanın yolunun çalışanları motive etmekten ve
onların örgüte olan bağlılıklarını arttırmaktan geçtiğini anlamışlardır.
Böylece günümüz yöneticileri için en önemli görevlerden biri, çalışanların
bağlılıklarını artırma girişimleridir. Bu bakış açısıyla çalışmamızda örgütsel
adalet, örgütsel bağlılığı etkileyen önemli bir faktör olarak ele alınmakta ve
bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel adalet ile örgütsel bağlılığı nasıl
algıladığını belirlemeyi amaçlamaktadır.

1.

KURAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Örgütsel Adalet Kavramı
Örgütsel adalet, 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan, ilk kez Greenberg
(1987) tarafından işyerinde adaletin rolünü açıklamaya ve tanımlamaya
ilişkin girişimler olarak tanımlanan bir kavramdır (Greenberg, 1990: 400).
Örgütsel adaletle ilgili farklı tanımlamaların yapıldığı görülmektedir.
Örgütsel adalet; kazanımların adil olarak dağıtımı, bu dağıtım ile ilgili
kararların verilmesinde kullanılan prosedürlerin adil olarak oluşturulması
ve yöneticilerin bireylerarası ilişkilerde herkese adil davranması olarak
tanımlanmaktadır (Folger ve Cropanzano, 1998: 13). Başka bir ifadeyle,
örgütsel adalet, örgüt içinde ödüllerin, ücretlerin, terfilerin ve cezaların
nasıl oluşturulacağı, bu kararların nasıl oluşturulduğu ya da alınan
kararların çalışanlara nasıl ifade edildiğinin çalışanlar tarafından algılanma
biçimidir (İçerli, 2010: 69). Beugre’e (1998) göre ise örgütsel adalet, örgüt
içinde bireylerin iş arkadaşlarıyla, üstleriyle ve sosyal bir sistem olarak
örgütle aralarında gerçekleşen ekonomik ve sosyal mübadele ilişkisinde
algıladıkları adalet olarak ifade edilmektedir.
Örgütsel adalet ile ilgili yapılan çalışmalar, Adams’ın (1963, 1965)
eşitlik teorisinde kazanımların adil dağıtımını açıkladığı dağıtım adaleti ile
başlamaktadır. Dağıtım adaleti elde edilen gelir, sosyal haklar, prim, ceza,
ödül, terfi gibi kazanımların çalışanlar tarafından adil olarak algılanmasını
ifade eden bir kavramdır (Özdevecioğlu, 2003: 78, Nowakowski, 2005: 5).
Dağıtım adaletinden sonra başka dağıtım modellerinin ve eşitlik teorisinin
yetersiz olmasından dolayı algılanan adaletsizlik karşısında çalışanların
tepkilerinin açıklanması ve daha iyi anlaşılması için araştırmacılar ilgisini
prosedür adaletine kaydırmışlardır (Cohen-Charash ve Spector, 2001: 279,

Pınar Uçar – Sabahat Bayrak Kök 283
Nowakowski ve Conlon, 2005: 7). Prosedür adaleti, planlama, karar verme
ve bunların yürütülmesi aşamalarında dürüst, doğru ve adaletli davranılıp
davranılmadığı ile ilgili bir kavram olarak ifade edilmektedir (Eren, 2012:
552). Ayrıca, yapılan araştırmalar dağıtımın adaletli olmasının her zaman
kazanımlara ulaştıran süreçlerin adilliği kadar önemli olmadığını açığa
çıkarmıştır. Bu süreçte örgütsel adaletle ilgili çalışmalar devam etmiş ve
Bies ve Moag (1986) tarafından “bireylerin otorite sahiplerinden aldığı
kişilerarası davranışın ve iletişimin adaleti” şeklinde tanımlanan etkileşim
adaleti kavramı ortaya atılmıştır. Bies ve Moag’a (1986) göre etkileşim
adaletinin dört önemli unsuru vardır. Bunlar; otorite sahiplerinin karar
alma prosedürlerini uygularken iletişimlerinde açık, içten ve dürüst
olmalarını ifade eden doğruluk, dürüstlük; otorite sahiplerinin karar alma
süreci sonucunda elde edilen kazanımlar hakkında yeterli açıklamalarda
bulunmalarını ifade eden gerekçelendirme; otorite sahiplerinin bireylere
içten ve saygılı bir şekilde davranmasını ve onlara karşı kaba ve
saldırganlık içeren davranışlardan kaçınmasını ifade eden saygı; otorite
sahiplerinin önyargılı ifadeler kullanmaktan ve uygun olmayan sorular
sormaktan kaçınmalarını (örneğin, yaş, cinsiyet, ırk ya da din) açıklayan
uygunluktur (Colquitt vd., 2005: 29-30). Cohen Charash ve Spector (2001)
190 çalışmanın meta analizi sonucunda dağıtım, prosedür ve etkileşim
adaleti olmak üzere üç ayrı boyut olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ancak,
Greenberg (1993) etkileşim adaletinin kişilerarası ve bilgisel adalet olmak
üzere iki ayrı yapısı olduğunu, hırsızlık üzerinde ayrı etkilerinin olduğunu
ve ayrışması gerektiğini öne sürmüştür. Ona göre kişilerarası adalet, Bies
ve Moag’ın (1986) saygı ve uygunluk bileşenleri ile örtüşürken; bilgisel
adalet, gerekçelendirme ve doğruluk bileşenleri ile örtüşmektedir. Colquitt
ve arkadaşları da 2001 yılında yaptıkları çalışmanın sonucunda etkileşim
adaletinin bilgisel ve kişilerarası adalet boyutlarına ayrıldığını bulmuştur.
Kişilerarası adalet, kazanımların belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi
esnasında yetkilinin/yöneticiler çalışanlara saygılı ve nazik davranmasını;
açık iletişim kurmasını; uygun olmayan, önyargılı ve özel sorular
yöneltmekten kaçınmasını ifade etmektedir (Yelboğa, 2012: 172). Bilgisel
adalet, örgüt çalışanlarına takip edilen prosedürlerin uygulanışı ve dağıtım
kararlarının alınışı hakkında açıkça bilgi paylaşılması ve alınan kararların
gerekçelerinin açıklanması olarak ifade edilmektedir (Ellis vd., 2009: 142).
Örgütsel adalet birçok olumlu iş davranışına yol açmaktadır. İlk
olarak, örgütlerde adalet sağlandığında çalışanların iş performansı, güveni
ve bağlılığı artmakta, çalışanlar resmi iş görevlerinin ötesinde çok daha
fazla çaba göstermekte ve böylece örgütsel vatandaşlık davranışı artmakta,
karışıklığı azaltmakta ve tüm bunlar müşteri memnuniyetinin de artmasına
yol açmaktadır (Cropanzano vd., 2007: 34). Benzer şekilde örgütlerde
adil davranış, örgütteki otorite sahiplerinin güvenilir olduğuna katkı
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sağlamakta ve örgütsel faaliyetlerin ve uygulamaların resmiliğini artırırken
istismara ilişkin korkuların azalmasına dair kanıtlar sunmaktadır. Yine
adil davranış, ayrıca geleceğe yönelik olayları daha tahmin edilebilir ve
kontrol edilebilir yapmakta ve çalışanların, günden güne tecrübe ettiği iş
yaşamında belirsizliklerin bir kısmını azaltmaktadır. Son olarak ise adil
davranış, otorite sahiplerinin ahlâki standartlara olan bağlılığının bir
göstergesini oluşturmakta ve potansiyel olarak iş yaşamını daha anlamlı
kılmaktadır (Colquitt vd., 2006: 110).

1.2.

Örgütsel Bağlılık Kavramı

Bağlılık, en yüksek derecede bir duyguyu ifade etmektedir. Bir kuruma,
kişiye, düşünceye, kendimizden daha büyük gördüğümüz bir şeye bağlılık
duyma, yerine getirmek zorunda olduğumuz bir yükümlüğü anlatmaktadır
(Balay, 2014: 15). Örgütsel bağlılık ise, bireyin örgüte dahil olma, sadakat
duyma ve örgütsel değerlere olan inanç gibi unsurları kapsayan psikolojik
bağlılık ve kendini tam anlamıyla işe verme anlamına gelmektedir (Güney,
2001: 138). Örgütsel bağlılığa yönelik pek çok tanım yapılmasına karşın
en fazla kabul gören ve kullanılan tanımın Porter ve arkadaşlarına (1974)
ait olduğu görülmektedir. Bu tanımda bağlılık kavramı üç faktör şeklinde
karakterize edilmiştir (Mowday vd., 1979: 226). Bu faktörler:
• Örgütün amaç ve değerlerini kabul etme ve güçlü bir inanç
duyma,
• Örgüt adına kayda değer bir çaba gösterme konusunda istekli
olma ve
• Örgüt üyeliğini sürdürmek için güçlü bir istek duymadır.
Örgütsel bağlılık olgusu ilk olarak Whyte (1950) tarafından bireylerin
sadakatini ve bağlılığını sadece örgütte çalışmak olarak değil, ayrıca örgüte
ait olma hissi olarak tanımlaması ile ele alınmıştır. 1960’lı yıllardan sonra
bağlılık işyeri literatürü içinde daha fazla ilgi çeken bir kavram haline
gelmiştir. Bu anlamda Becker (1960) çalışanların sadakatine odaklanmış,
bireylerin tutarlı davranışlar sergilemesinin nedenini örgüte yaptığı
yatırımlar ve örgütten ayrılması durumunda tüm bunları kaybetmeyi
istememesi olarak ifade etmiştir. 1970 yılı başları ve 1980 yılının ortalarına
kadar bağlılığın tutumsal yönüne odaklanılmış ve bağlılık üzerine
pek çok araştırma yapılmıştır. Örneğin, Steers 1970 yılında bağlılığın
verimlilik üzerine etkisini incelerken, 1976 yılında işgücü devir oranı
ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. 1980 ortaları ve
2000 yılları arasında ise araştırmacılar bağlılığın çoklu yönünü keşfetmiş
buna yönelik çalışmaları sahaya sokmuşlardır. Bu yönelimde ise Morrow
(1983), Reichers (1985) ve Becker’ın (1992) çalışmaları dikkat çekmekte
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ve bu çalışmalar çoklu bağlılık hedeflerinin temelini oluşturmaktadır. Her
ne kadar bugüne kadar çok çeşitli sınıflandırmalar yapılmış olsa da bu
dönemde Allen ve Meyer (1991) tarafından yapılan sınıflandırma en fazla
ses getireni olmuştur. Yazarların örgütsel bağlılığın duygusal, normatif
ve devam bağlılığı olmak üzere üç farklı boyutunu açıklaması ile birlikte
örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan çalışmalar da ciddi bir artış göstermiştir.
Duygusal bağlılık, çalışanların örgütün amaçlarını, hedeflerini,
stratejilerini, ilkelerini, politikalarını, kurallarını, normlarını ve değerlerini
benimsemesi, örgütün faaliyetlerine ve işlemlerine destek vermesi kısaca
örgütle kimlik özdeşliği kurması olarak tanımlanmaktadır (Eren, 2012:
556). Devam bağlılığı, çalışanların örgütten sağladıkları maddi ve psikososyal çıkarlara bağlı olarak ortaya çıkan bir bağlılık türüdür. Bu bağlılık
türünde bireylerin örgütte kalmalarının nedeni örgüte yapmış oldukları
yatırımlarla (iş arkadaşlarıyla olan yakın ilişkisi, aldığı kıdemler, emeklilik
yatırımları, özel yetkiler ve kariyer) birlikte tüm bu faydalardan feragat
etme maliyetidir (Allen ve Meyer, 1984: 373, Çelik, 2008: 140). Normatif
bağlılık ise çalışanın kendisini çalıştığı örgüte karşı sorumlu hissetmesi,
bu sorumluluk dolayısıyla yerine getirmesi gereken görevleri olduğunun
bilincinde olması ve bunu benimsemesi, böylelikle çalışanın örgüt üyeliğini
devam ettirme noktasında ahlâki zorunluluk duyduğu bir bağlılık türüdür
(Sevinç ve Şahin, 2012: 267).
Günümüz rekabet ortamında örgütlerin diğer örgütlere karşı üstünlük
sağlaması için insan kaynağına gereken önemi vermesi gerekmektedir. Bunu
sağlamanın en önemli yolu çalışanların örgüte olan bağlılığını artırmaktan
geçmektedir. Böylece örgüte bağlı olan çalışanlar birçok olumlu iş davranışı
gösterecektir. Bunların başında insan zihnini harekete geçirmesi yoluyla
yeni fikirlerin uygulanması noktasındaki uzlaşma gelmektedir. Örgütsel
bağlılık, sağlıklı örgüt ikliminin oluşmasında, çalışanların motivasyonunu,
moralini yükseltmekte ve çalışma etkinliğini arttırmaktadır (Salami, 2008:
31). Benzer şekilde, örgütsel bağlılık, çalışanların uzun dönemde örgütte
kalma isteğini artırmaktadır (Vecino vd., 2013: 291-302). Yine, örgütsel
bağlılık, vatandaşlık davranışlarının daha yüksek olarak gerçekleşmesini
sağlayarak (Karabay, 2014:294) işten kaynaklanan tükenmişlik hissini
azaltmaktadır (Peng vd., 2016: 50-59).
1.3. Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Örgütlerin başarıya ulaşmalarında, verimlilik ve etkinlik yaratmalarında
insan kaynağının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda örgütler
bunun bilincinde olarak çalışanlarını motive etmenin, onları örgüte
bağlamanın yollarını aramışlardır. Çünkü örgüte bağlı çalışanlar örgütün
amaç ve hedeflerini benimsemekte, örgütte devam etme istediği artmakta
ve örgüt için elinden gelenin daha fazlasını yapmaktadırlar. Bu anlamda,
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örgütsel bağlılığı etkileyecek önemli değişkenlerden biri örgütsel
adaletin sağlanmasıdır. Örgütlerde kazanımlar adil olarak dağıtılırsa, bu
kazanımlara yol açan prosedürler adil olarak oluşturulursa ve tüm bu
süreçlerde yöneticiler çalışanlarına adil ve eşit olarak davranırsa ve süreç
hakkında çalışanlar bilgilendirilirse çalışanların örgüte olan bağlılıkları
artacaktır. Yazında yapılan çalışmalar da bu ilişkileri desteklemektedir.
Cohen-Charash ve Spector’un (2001) yaptığı 190 çalışmanın meta
analizi sonucunda duygusal bağlılığın etkileşim ve dağıtım adaletinden
ziyade prosedür adaletiyle çok daha güçlü ilişkili olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bu anlamda prosedür adaletinin sağlanması duygusal bağlılığı
önemli ölçüde etkilemektedir. Devam bağlılığı ise, etkileşim ve prosedür
adaleti ile negatif ilişkilidir. Bu da çalışanların prosedür ve etkileşim
adaletini algıladıkça devam bağlılığının azaldığını göstermektedir.
Normatif bağlılığın ise prosedür adaleti ile çok güçlü bir ilişki içerisinde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İngiliz ve Alman çalışanlar üzerinde yapılan bir çalışmada; geleneklere
daha az bağlı ve değişime açık olan çalışanlarda algılanan adalet ve bağlılık
arasındaki ilişkinin oldukça güçlü olduğu belirlenmiştir. Değişime açık
olan çalışanların örgütsel adalete önem verdikleri işlerini sorguladıkları
ve bu durumun onların adalet algısını geliştirerek bağlılıklarını artırdığı
ortaya konulmuştur. Ancak değişime açık olmayıp geleneklere bağlı olan
çalışanlarda prosedür adaletinin daha az değerlendirildiği ve bu yönüyle
sorgulanmadan ve önemsenmeden örgütsel bağlılık seviyesinin daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Fischer ve Smith, 2006: 542-562).
Jamaludin’in (2009) bir üniversitede akademik personel üzerinde yaptığı
örgütsel adaletin örgütsel bağlılığın gelişimi üzerine etkisini araştırdığı
çalışmasında, prosedür adaletinin devam bağlılığı ile normatif bağlılık
üzerinde güçlü ve olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Etkileşim adaletinin, duygusal bağlılık üzerinde önemli ve güçlü etkilere
sahip olduğu ancak dağıtım adaletinin örgütsel bağlılığın herhangi bir
boyutu üzerinde önemli etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Karşılaşılan
bu durum farklı çalışanların farklı motivasyon faktörlerine sahip olması ile
ifade edilmiştir. Örneğin maddi motivasyon faktörü önemli olan bir çalışan
için dağıtımın adaleti olması daha önemli iken maddi olmayan motivasyon
faktörünü daha fazla önemseyen bir çalışan için prosedür adaleti çok daha
önemli olarak değerlendirilmiştir.
Özel bir bankada çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırmada örgütsel
adalet boyutlarından yalnızca etkileşim adaleti ile örgütsel bağlılık arasında
anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dağıtım
adaleti ve prosedür adaleti ile örgütsel bağlılık arasında ise herhangi bir
ilişki bulunamamıştır. Ayrıca çalışanların etkileşim adaleti algısının
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örgütsel bağlılık üzerine olan etkisinde içsel ve dışsal tatminin aracılık rolü
üstlendiğine ulaşılmıştır (Erkuş vd., 2011: 245-270).
Bağcı’nın (2013) tekstil sektöründe yaptığı araştırmada; dağıtım,
prosedür, kişilerarası ve bilgisel adalet algılamalarının duygusal bağlılık
üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı
çalışmada çalışanların dağıtım adaleti ve prosedür adaleti algılamaları
devam bağlılığını pozitif yönde etkilemekte fakat kişilerarası adalet ve
bilgisel adalet algılamalarının devam bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi
olmadığı tespit edilmiştir. Prosedür adaleti ile kişilerarası adalet algılamaları
çalışanların normatif bağlılıklarını pozitif ve anlamlı yönde etkilerken,
dağıtım adaleti ve bilgisel adalet algılamalarının normatif bağlılığı anlamlı
olarak etkilemediği belirtilmektedir.
Yılmaz ve Akgül (2014) Balıkesir ili Gönen ilçesindeki termal otel ve
tesislerde çalışan işçiler üzerinde yaptıkları araştırmada örgütsel adalet
algısının duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı üzerinde
pozitif ve anlamlı yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Örgüsel
adalet algısının özellikle duygusal bağlılık üzerinde en önemli etkiye sahip
olduğu ve bunu sırasıyla normatif bağlılık ve devam bağlığının takip ettiği
tespit edilmiştir.
Çalışkan (2015) yaptığı bir araştırma ile dağıtım adaleti, prosedür
adaleti ve etkileşim adaletinin örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediği
sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, örgütsel adaletin tüm boyutları ile örgütsel
bağlılık arasındaki ilişkide etik iklimin aracılık rolü üstlendiğini tespit
etmiştir. Örgütteki bütün çalışanlar için etik iklime yönelik olarak doğru
ve iyi olanın yapılması kapsamında normlar oluşturmak ve örgütte
oluşturulan bu normları uygulamaya koymak örgütsel adaletin örgütsel
bağlılık üzerindeki etkisini önemli ölçüde etkilemektedir.
Gök (2014) tarafından yapılan çalışmada ilkokul ve ortaokulda görevli
öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında
pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin
etkileşim adaleti algısının en yüksek olduğu bunu dağıtım ve prosedür
adaletinin izlediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu da kişilerarası iletişimin
adaletli olmasının, yöneticilerin öğretmenlere içten, samimi, saygılı ve
adil davranmasının öğretmenler için önemli olduğunu vurgulamakta ve
örgütsel bağlılıklarının artmasında önemli olduğunu göstermektedir.
Örgütsel adalet ve örgüsel bağlılıkla ilgili yapılan çalışmalar göz
önünde bulundurulduğunda örgütsel adalet boyutlarının örgütsel bağlılık
boyutları üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca literatürde örgütsel
bağlılığın sağlanmasında örgütsel adalet algısının oldukça önemli olduğu
görülmektedir.
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2.

ARAŞTIRMA

2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı bankacılık sektöründe özel bankalarda çalışan
personelin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktır. Bu kapsamda araştırmadaki temel ve alt hipotezlerimiz
şu şekildedir:
H: Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı
bir ilişki vardır.
H1: Dağıtım adaleti ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Dağıtım adaleti ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Dağıtım adaleti ile normatif bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Dağıtım adaleti ile devam bağlılığı arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Prosedür adaleti ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H6: Prosedür adaleti ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H7: Prosedür adaleti ile normatif bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H8: Prosedür adaleti ile devam bağlılığı arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H9: Etkileşim adaleti ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H10: Etkileşim adaleti ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H11: Etkileşim adaleti ile normatif bağlılık arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
H12: Etkileşim adaleti ile devam bağlılığı arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki vardır.
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2.2. Yöntem
Çalışmanın evrenini Denizli merkezde faaliyet gösteren özel bankalar
oluşturmaktadır. Türkiye Bankalar Birliğinin resmi web sitesinden alınan
bilgiye göre Denizli merkez ilde özel statüde 64 banka şubesi bulunmaktadır.
(https://www.tbb.org.tr/tr). Bilgi edinme kanunu çerçevesinde Bankalar
Birliğinden Denizli’nin merkez ve ilçelerinde sadece özel bankalardaki
çalışan sayısına yönelik olarak ayrıntılı ve detaylı bilgi edinilemediğinden
özel bankalarla yapılan görüşmeler sonunda merkez ilde toplam 830
çalışanın görev yaptığına ulaşılmıştır. En küçük örneklem hacmini bulmak
için basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
Denizli merkezde bulanan özel statülü bankalarda çalışanlara anket elden
dağıtılmış ve elden toplanmıştır. Toplamda 250 banka çalışanına anket
dağıtılmış, 191 tanesi geri dönmüş ancak geri dönen anketlerden 10 tanesi
tüm sorulara aynı yanıtın verilmesi, soruların eksik olarak cevaplandırılması
gibi sebeplerden analize dahil edilmeyip çıkarılmıştır. Geriye kalan 181
anket araştırmaya dahil edilmiştir. Geri dönüş oranı %72,4’tür. Çalışmada
iki farklı veri aracı kullanılmıştır. İlk olarak, örgütsel adalet algısını ölçmek
için Colquitt (2001) tarafından geliştirilen Özmen, Arbak ve Özer (2007)
tarafından geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ve Türkçeye uyarlanan 20
soruluk “Örgütsel Adalet Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek dağıtım, prosedür,
kişilerarası ve bilgisel adaleti birleştiren tek ölçektir. Özmen, Arbak ve Özer
(2007) yaptıkları araştırma sonucunda ölçek dağıtım, prosedür ve etkileşim
adaleti olmak üzere üç boyutta toplanmış ve etkileşim adaleti bilgisel ve
kişilerarası adalet olarak ayrılmamıştır. İkinci olarak, örgütsel bağlılık
seviyesini ölçmek için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen Wasti
(2000) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan 18 soruluk
“Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık duygusal,
normatif ve devam bağlılığı olmak üzere üç boyutta ölçülmektedir.

2.3. Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliğinin test edilmesinde
Cronbach’s Alfa yöntemi temel alınmıştır. Örgütsel adalet ölçeğinin
güvenirliği 0,910 olarak tespit edilmiştir. Prosedür adaleti boyutunun
güvenirliği 0,861, dağıtım adaletinin güvenirliği 0,877 ve etkileşim
adaletinin güvenirliği 0,950 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel bağlılık
ölçeğinin güvenirliği 0,765 olarak tespit edilmiştir. Duygusal bağlılık
boyutunun güvenirliği 0,913, normatif bağlılığın güvenirliği 0,862 ve
devam bağlılığının güvenirliği 0,714 olarak hesaplanmıştır. Cronbach’s Alfa
0 ile 1 arası değerler alır. Kabul edilebilir bir değerin ise en az 0.70 olması
beklenir (Akalın, 2015: 148). Tüm cronbach alfa değerlerine bakıldığında
ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir.
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Ölçeklerin yapısal geçerliliklerini ölçmek için faktör analizi yapılmıştır.
Ancak öncesinde toplanmış olan verilerin faktör analizine uygun olup
olmadığının tespit edilmesinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett
testleri uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel adalet
ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,914 çıkmıştır. Bu değerin
0.5’in üzerinde olması verilerin faktör analizi için elverişli olduğunu gösterir.
Barlett sig değeri (p=0,000, χ²= 2828,003, p<0,01) de anlamlı çıkmıştır.
Ayrıca, ortaya çıkan yapı toplam varyansın %67,443’ünü açıklamaktadır.
Aynı şekilde, yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel bağlılık ölçeğinin
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,902 çıkmıştır. Barlett sig değeri
(p=0,000, χ²=1283,601, p<0.01) de anlamlı çıkmıştır. Ayrıca, ortaya çıkan
yapı toplam varyansın %63,870’ini açıklamaktadır.
Araştırmaya katılanların genel özellikleri incelendiğinde şu sonuçlar
ortaya çıkmaktadır: Katılımcıların cinsiyet dağılımı incelendiğinde
%53,6’lık kısmının kadın, %46,4’lük kısmının erkek olduğu görülmektedir.
Yaşlara göre dağılım incelendiğinde, %25,4’ünün 20-30 yaş aralığında,
%58’inin 31-40 yaş aralığında, %15,5’inin 41-50 yaş aralığında, %1,1’inin
51 yaş ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcılarının
yarıdan fazlasının 31-40 yaş aralığında bulunması dikkat çekicidir. Medeni
hallerine göre, %26,5’inin bekar, %73,5’inin evli olduğu görülmektedir.
Eğitim durumuna göre katılımcıların %11’inin lise, %5’inin yüksekokul,
%79’unun lisans, %5’inin lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir.
Katılımcıların unvanlarına bakıldığında; %37’sinin asistan servis görevlisi,
%17,7’sinin asistan servis yetkilisi, %2,2’sinin uzman yardımcısı, %10,5’inin
uzman, %13,3’ünün yönetmen yardımcısı, %12,2’sinin yönetmen,
%7,2’sinin müdür olduğu görülmektedir. Katılımcıların %5’inin 1 yıldan
az, %17,7’sinin 1-5 yıl, %33,1’inin 6-10 yıl, %44,2’sinin 10 yıldan fazla
kurumda çalıştığı görülmektedir.
Tablo 1’de araştırmaya dahil olan çalışanların örgütsel adalet boyutlarına
ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri gösterilmektedir. Ortalamalara
bakıldığında prosedür adaleti (x̄=3,46) ve etkileşim adaletinin ( x̄=4,00)
yüksek, dağıtım adaletinin (x̄=3,27) ise orta düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu da yöneticilerin çalışanlarla olan etkileşimlerinde saygılı, içten ve adil
olmasını, uygulanan prosedürler hakkında çalışanları bilgilendirmesini ve
bu konuda açık olmasını ifade eden etkileşim adaletinin ve kazanımlara
yol açan prosedürlerin adil olarak uygulanmasını ifade eden prosedür
adaletinin çalışanlar tarafından yüksek düzeyde algılandığını gösterir.
Kazanımların adil olarak dağıtılmasını ifade eden dağıtım adaletinin ise
çalışanlar tarafından orta düzeyde algılandığı görülmektedir
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Tablo 1: Örgütsel Adalet Ölçeğine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Örgütsel Adalet

Ortalama

Standart
Sapma

Düzey**

Prosedür Adaleti

3,4562

,88671

YÜKSEK

Fikirlerinizi ve duygularınızı bu süreçler esnasında ifade
edebiliyor musunuz?

3,6685

,86317

Yüksek

Bu süreçler esnasında elde edilen kazanımlar üzerinde etkiniz
var mı?

3,3923

,96939

Orta

Bu süreçler tutarlı bir şekilde uygulanıyor mu?

3,3370

,87700

Orta

Bu süreçler önyargıdan uzak uygulanıyor mu?

3,2486

,88133

Orta

Bu süreçler doğru ve tutarlı bilgilere mi dayandırılmıştır?

3,5304

,79959

Yüksek

Süreçler sonucu ulaşılan kazanımların düzeltilmesini talep
edebilir miyiz?

3,2541

,92589

Orta

Bu süreçler etik ve ahlaki standartlara uygun mudur?

3,7624

,89064

Yüksek

Dağıtım Adaleti

3,2665

1,12372

ORTA

Elde ettiğiniz kazanımlar işteki çabanızı yansıtır mı?

3,5083

1,14319

Yüksek

Elde ettiğiniz kazanımlar tamamladığınız işe uygun mudur?

3,2044

1,07351

Orta

Elde ettiğiniz kazanımlar kuruma yaptığınız katkıyı yansıtır mı?

3,3370

1,11166

Orta

Elde ettiğiniz kazanımlar göstermiş olduğunuz performansa
uygun mudur?

3,0166

1,16654

Orta

Etkileşim Adaleti

3,9963

,88239

YÜKSEK

Size nazik davranır mı?

4,1105

,84915

Yüksek

Size değer verir mi?

3,9558

,95349

Yüksek

Size saygılı davranır mı?

4,1160

,81159

Yüksek

Sizinle olan diyaloglarında samimi midir?

3,9558

,85520

Yüksek

Süreçleri bütünüyle açıklar mı?

3,9171

,84904

Yüksek

Süreçlere yönelik açıklamaları mantıklı mıdır?

3,8840

,90849

Yüksek

Süreçlere yönelik ayrıntıları zamanında aktarır mı?

3,9503

,88366

Yüksek

Bilgi aktarırken herkesin anlayabileceği dilden konuşur mu?

4,0552

,84803

Yüksek

Size haksız yorum ve eleştiriler yöneltir mi?

4,0221

,98294

Yüksek

GENEL ORTALAMA

3,5730

,96427

YÜKSEK

**Ortalama=1-2,59 (Düşük) Ortalama=2,60-3,39 (Orta) Ortalama=3,40-5.00 (Yüksek)
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Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılık sorularına verdikleri
cevaplara ilişkin ortalamalar ve standart sapma değerleri Tablo 2’de yer
almaktadır. Analiz sonuçlarına göre, duygusal bağlılık (x̄=3,75) ve normatif
bağlılığa (x̄= 3,48) ilişkin ortalama düzeyleri yüksek, devam bağlılığı
(x̄=2,95) için orta düzeydedir. Bu da çalışanların örgütte kalmak için güçlü
bir istek duymasını ve örgüte olan duygusal bağını ifade eden duygusal
bağlılığın ve çalışanın çalıştığı örgüte karşı kendini sorumlu hissetmesini
ifade eden normatif bağlılığın yüksek düzeyde; çalışanın örgütten ayrılma
durumunda katlanacağı maliyetleri kaybetme düşüncesi ile örgütte
kalmasını ifade eden devam bağlılığının ise katılımcılarda orta düzeyde
olduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Örgütsel Bağlılık

Ortalama

Standart
Sapma

Düzey**

Duygusal Bağlılık

3,7504

1,07562

YÜKSEK

Meslek hayatımın kalan kısmını bu
kuruluşta geçirmek beni çok mutlu eder.

3,6354

1,11039

Yüksek

Bu kuruluşun meselelerini gerçekten de
kendi meselelerim gibi hissediyorum.

3,7017

,99969

Yüksek

Bu kuruluşun benim için çok kişisel (özel)
bir anlamı var.

3,6685

1,01683

Yüksek

Bu kuruluşa kendimi “duygusal olarak bağlı”
hissetmiyorum.

3,8508

1,13767

Yüksek

Kendimi kuruluşumda “ailenin bir parçası”
gibi hissetmiyorum.

3,7182

1,15621

Yüksek

Kuruluşuma karşı güçlü bir aitlik hissim yok.

3,9282

1,03297

Yüksek

Normatif Bağlılık

3,4839

1,04655

YÜKSEK

Benim için avantajlı da olsa kuruluşumdan
şu anda ayrılmanın doğru olmadığını
hissediyorum.

3,7072

1,03677

Yüksek

Kuruluşumdan şimdi ayrılsam kendimi
suçlu hissederim.

3,2431

1,13359

Orta

Bu kuruluş benim sadakatimi hak ediyor.

3,6077

,98643

Yüksek

Buradaki insanlara karşı yükümlülük
hissettiğim için kuruluşumdan şu anda
ayrılmazdım.

3,2707

1,10488

Orta

Kuruluşuma çok şey borçluyum.

3,5912

,97110

Yüksek
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Devam Bağlılığı

2,9496

1,16140

ORTA

Şu anda kuruluşumdan ayrılmak istediğime
karar versem, hayatımın çoğu altüst olur.

3,0276

1,12759

Orta

Bu kuruluşu bırakmayı düşünemeyeceğim
kadar az seçeneğim olduğunu
düşünüyorum.

2,9171

1,13958

Orta

Bu kuruluştan ayrılmanın az sayıdaki
olumsuz sonuçlarından biri alternatif iş
olanaklarının az olmasıdır.

2,9227

1,18537

Orta

Eğer bu kuruma bu kadar emek vermemiş
olsaydım, başka yerde çalışmayı
düşünebilirdim.

2,9006

1,19306

Orta

GENEL ORTALAMA

1,09452

ORTA

3,3946

**Ortalama=1-2,59 (Düşük) Ortalama=2,60-3,39 (Orta)
Ortalama=3,40-5.00 (Yüksek)

Son olarak, araştırmanın hipotezlerini test etmek için Spearman
korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık
ölçeklerine ait ilişki ve tüm boyutları arasındaki sonuçlar Tablo 3’de
gösterilmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre istatistiksel anlamlılık
tüm sonuçlarda 0,01’ten küçük çıktığı için belirtilen değişkenler arasında
anlamlı bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Tablo 3’de görüldüğü üzere
örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık (r=0,471) arasındaki ilişkiler pozitif
yöndedir. Bu noktada, H hipotezinin reddedilemediği görülmektedir.
Yapılan bazı araştırmalarda da (Jeon, 2009, Bülbül 2010) örgütsel adalet
algısındaki artışın örgütsel bağlılığı yükselttiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca, dağıtım adaleti ile örgütsel bağlılık (r=0,489), duygusal bağlılık
(r=0,557) ve normatif bağlılık (r=0,458) arasındaki ilişkilerin pozitif
yönde olduğu görülmektedir. Böylece çalışmanın H1, H2, H3 hipotezleri
reddedilememiştir. Mcfarlin ve Sweeney (1992) ve Çalışkan (2015) da
yaptıkları araştırmalar ile kazanımların adil olarak dağıtılmasının örgütsel
bağlılığı önemli ve anlamlı ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Andrews ve arkadaşları (2008) ve Altaş ve Çekmecelioğlu (2015) da yaptıkları
araştırmalar ile kazanımların adil olarak dağıtılmasının çalışanların örgüte
olan duygusal bağlılığını önemli ölçüde artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Aynı şekilde, Taner ve arkadaşları (2015) da yaptıkları araştırma ile dağıtım
adaletinin normatif bağlılığı artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak dağıtım
adaleti ile devam bağlılığı (r=-0,290) arasında ise negatif yönlü ve zayıf
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylece çalışmanın H4 hipotezi
reddedilmiştir. Tepper’in (2000) çalışması da dağıtım ve devam bağlılığı
arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Prosedür adaleti ile
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örgütsel bağlılık (r=0,371), duygusal bağlılık (r=0,498) ve normatif bağlılık
(r=0,444) arasındaki ilişkiler pozitif yöndedir. Bu anlamda, çalışmanın
H5, H6, H7 hipotezleri reddedilememiştir. Yapılan bazı araştırmalar da
(Mcfarlin ve Sweeney, 1992, Çalışkan, 2015) prosedür adaletinin örgütsel
bağlılığı artırdığı sonucunu desteklemektedir. Yapılan başka araştırmalar
ile de (Cohen Charash ve Spector, 2001, Eğilmezkol, 2011) prosedür
adaletinin duygusal bağlılığı artırdığı ve anlamlı yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada olduğu gibi prosedür adaletinin normatif
bağlılığı artırdığı sonucuna ulaşan araştırmalar da (Jamaludin, 2009, Taner
ve arkadaşları, 2015) mevcuttur. Ancak, prosedür adaleti ve devam bağlılığı
(r=-0,338) arasındaki ilişkilerin ise negatif yönlü olduğu görülmektedir.
Böylece çalışmanın H8 hipotezi reddedilmiştir. Cohen-Charash ve Spector
(2001) da yaptıkları araştırma ile prosedür adaleti ve devam bağlılığı
arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, etkileşim
adaleti ile örgütsel bağlılık (r=0,371), duygusal bağlılık (r=0,534) ve normatif
bağlılık (r=0,329) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir.
Bu noktada, çalışmanın H9 , H10, H11 hipotezleri reddedilememiştir. Yapılan
bazı araştırmalar ile de (Andrews vd, 2008, Meydan ve arkadaşları, 2011)
etkileşim adaletinin duygusal bağlılığı ve normatif bağlılığı artırdığı
sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak etkileşim adaleti ile devam bağlılığı (r=0,362) arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Böylelikle
çalışmanın H12 hipotezi reddedilmiştir. Cohen-Charash ve Spector (2001)
da yaptığı meta çalışması ile etkileşim adaletinin devam bağlılığını negatif
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Tablo 3: Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları
Duygusal
Bağlılık

Normatif
Bağlılık

Devam
Bağlılık

Örgütsel
Bağlılık

Prosedür
Adaleti

,498**

,444**

-,338**

,371**

Dağıtım
Adaleti

,557**

,458**

-,290**

,489**

Etkileşim
Adaleti

,534**

,329**

-,362**

,371**

,602**

,451**

-,392**

,471**

Örgütsel
Adalet

**Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde küreselleşme, rekabet ve teknolojideki yenilikler örgütler
için birçok zorluk getirmekte ve örgütlerin etkin ve verimli olma, varlığını
sürdürme ve rekabet üstünlüğü sağlama gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu anlamda örgütlerin sayılan bu hedefleri yerine getirme noktasında insan
kaynağına gereken önemi vermesi ve örgüte olan bağlılıklarını artırması
gerekmektedir. Çünkü yüksek bağlılığa sahip çalışanlar örgütün hedef ve
amaçlarını benimsemekte, hedef ve amaçların gerçekleşmesi için büyük
çaba göstermekte, örgütte kalmak için güçlü bir istek duymaktadır. Bu
anlamda örgütsel bağlılığı artırmak için örgüte ve en önemlisi yöneticilere
büyük görev düşmektedir. Bunu sağlamanın en önemli yollarından birisi
de örgütlerde adaletin sağlanmasıdır.
Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere
araştırmada oluşturulan “Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi alt hipotezler çerçevesinde
test edilmiştir. Bu anlamda yapılan korelasyon analizi sonucunda
örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçla birlikte araştırmanın birinci hipotezi
desteklenmiştir. Bu da örgütlerde adaletin sağlanmasının çalışanların
bağlılığı artırdığını göstermektedir. Alt hipotezlerin analiz sonuçlarında
dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin duygusal
bağlılık ve normatif bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu bulgular, çalışanların kazanımların adil olarak dağıtıldığını
algılandığında, çalışanlar kazanımlara ulaştıran süreçler boyunca fikir
ve görüşlerini rahatlıkla ifade edebildiğinde ve prosedürler adil olarak
algılandığında, yöneticiler çalışanlarla olan kişilerarası ilişkilerinde adil,
saygılı ve nazik davrandığında ve çalışanlara haksız yorum ve eleştiriler
yöneltmediğinde, yöneticiler süreçler hakkında çalışanları zamanında
bilgilendirdiğinde ve gerekli olan açıklamaları yaptığında çalışanların
örgüte olan duygusal bağlılığının ve normatif bağlılığının aynı ölçüde
arttığı görülmektedir. Böylece çalışmanın H1 , H2 , H3 , H5 , H6 , H7 H9 , H10,
H11 hipotezleri reddedilememiştir. Ancak dağıtım adaleti, prosedür adaleti
ve etkileşim adaletinin çalışanların örgütte istekten ziyade zorunluluktan
kaldığını ifade eden devam bağlılığını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Böylece çalışmanın H4, H8 , H12 hipotezleri reddedilmiştir.
Örgütler için oldukça öneme sahip bir konu olarak örgütsel adaletin
örgütsel bağlılıkla ilişkisi değerlendirildiğinde banka yönetimleri için
aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
1. Araştırma bulguları neticesinde çalışanların dağıtım adaleti
algılamalarının orta düzeyde olduğu ve diğer boyutlara göre daha düşük
düzeyde olduğu göz önünde bulundurulduğunda ilk olarak bankaların
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dağıtım adaletini sağlamaları ve buna yönelik girişimlerde bulunmaları
gerekmektedir. Bu kapsamda bulgular neticesinde özellikle çalışanların
elde ettiği kazanımların göstermiş oldukları performansa uygun olması
gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun için yöneticilerin çalışanların
performansları ve yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu
konuda gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Ayrıca, çalışanların
performanslarına ilişkin değerlendirmeler zamanında yapılmalı, adil bir
şekilde gerçekleştirilmeli ve çalışanlara bu konu hakkında bilgi verilmelidir.
Sistemin şeffaf olması gerekmektedir. Çünkü yöneticilerin çalışanların
performansları ve işleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları iş sonuçlarını
tarafsız ve doğru olarak değerlendirdiği algılamasına yol açacaktır.
Ayrıca kazanımlar çalışanların işte göstermiş olduğu çabayı yansıtmalı
ve tamamladığı işe uygun olmalıdır. Böylece çalışanlar, kazanımların adil
olarak dağıtıldığını algılayacak ve yöneticilerine güven duyacaktır.
2. Araştırma bulguları ile kazanımlara ulaştıran süreçlerin adil
olmasının çalışanların örgüte olan bağlılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu kapsamda sorulara yönelik ortalamalara bakıldığında çalışanların
süreçler sonucunda ulaşılan kazanımları düzeltilmesini talep etmeye
yönelik algılarının diğerlerine göre daha düşük olduğu görülmektedir.
Bunun neticesinde prosedür adaletini artırmak için ilk olarak çalışanlara
süreç içerisinde çeşitli noktalarda kararları değiştirme fırsatı verilmeli,
alınan kararlar tekrar gözden geçirilmeli ve alınan kararların hatalı olmadığı
çalışanlara önceden hazırlanan prosedürlerle birlikte anlatılmalıdır.
Ayrıca, çalışanlara süreçler sonucunda elde edilen kazanımları düzeltme
ve değiştirme fırsatının verilmesi ve bu konu ile ilgili fikir ve görüşlerini
bildirmesini sağlayacak ortamların yaratılması ve uygulama noktasında
görüşlerinin dikkate alındığının gösterilmesi gerekmektedir. İkinci olarak
çalışanların prosedürlerin doğru ve tutarlı bilgilere dayandırılarak ve
etik ve ahlâki standartlara uygun olarak oluşturulduğuna yönelik algısı
yüksek olmasına rağmen prosedürlerin önyargıdan uzak ve tutarlı bir
şekilde uygulandığına dair algısı orta düzeydedir. Bu yüzden hazırlanan
prosedürlere sadık kalınmalı ve prosedürler tutarlı bir şekilde herkese adil
bir şekilde uygulanmalıdır.
3. Araştırma ile etkileşim adaletinin örgütsel bağlılığı artırdığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda seçilen örneklemde etkileşim adaleti
her ne kadar yüksek olsa da bankaların bunu sürdürmesi gerekmektedir.
Bunun için örgütlerde kazanımlarla ilgili karar vermede kullanılan
işlemleri yönlendiren yöneticilerin herkese karşı adil olması gerekmektedir.
Bu anlamda yöneticiler çalışanlara saygılı ve içten davranmalı ve değer
vermeli, çalışanlarla olan diyaloglarında samimi olmalıdır. Ayrıca, bankalar
çalışanlara karşı açık ve şeffaf olmalı, çalışanları prosedürler, örgütsel
politika ve uygulamalar hakkında bilgilendirmeli, mantıklı açıklamalarda
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bulunmalı ve ayrıntıları zamanında aktarmalıdır. Bu anlamda yönetici
ve çalışan arasında gelişen yapıcı ilişkiler ve etkileşim adaletinin örgüt
tarafından tesis edilmesi çalışanların örgüte olan bağlılık ve sadakatlerini
artıracaktır.
Sonuç olarak, günümüzde özel bankaların karlılığını, etkinliği ve
verimliliğini artırmasında, başarıya ulaşmalarında ve rakiplerine karşı
üstünlük sağlamalarında çalışanların etkisi inkâr edilmez bir gerçektir.
Bu bağlamda çalışanların bağlılıklarını artırmak gerekmektedir. Örgütsel
bağlılığı artıran birçok faktör olduğu bilinmektedir. Yapılan bu çalışmada
ise örgütler için oldukça önemli olan, sağlanması gereken örgütsel adaletin
örgütsel bağlılığı artıracağı varsayılmıştır. Yapılan araştırma sonucu
ile örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde
etkilediğine ulaşılmıştır. Bu noktada örgütlerin çalışanların bağlılıklarını
artırmak için adaleti sağlamaları ve yukarıda sayılan önerileri hayata
geçirmeleri gerekmektedir. Bu öneriler yerine getirildiği takdirde
çalışanların verimliliği, etkinliği ve üretkenliğinin daha fazla artırılacağına
inanılmaktadır.
Günümüz kapitalist rekabet baskısı karşısında bankacılık sektörünün
finansal göstergelerde gelişme sağlama istekleri, çalışanları konusunda
yaşanan sorunlara duyarlılık göstermeyi gerektirmektedir. Ancak sektörün
genel olarak taşıdığı finansal sonuç duyarlılığını çalışanlar konusunda aynı
ölçüde göstermediği gözlenmektedir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen
bulgular da bu duruma işaret etmektedir. Örneklem içerisindeki bankaların
etkileşim adaleti değerleri yüksek çıkarken dağıtım adaletinin daha düşük
çıkması bu yöndeki kaygıları barındırmaktadır. Bu çalışmada sınırlı bir
örneklem üzerinde durulan önerilerle, sektörün çalışanların bağlılıklarını
değerlendirilmiş olmakla beraber, bu kısıtlı sonuçlarla da olsa örgütlerin
örgütsel adalet olgusuna özel bir değer vermesi gerektiği hatırlanmalıdır.
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KÜLTÜR TURİZMİNE KATILAN TURİSTLERİN SOSYAL
MEDYA YORUMLARININ İNCELENMESİ: ANTALYA
MÜZESİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Examination of Social Media Reviews of Tourists Participating
in Cultural Tourism: A Content Analysis for Antalya Museum
Aylin GÜVEN*29
Özet
Bir turizm ürününü veya hizmetini tecrübe eden turistler, deneyimlerini ve
izlenimlerini potansiyel turistlerle paylaşma eğilimindedir. Öte yandan, potansiyel
turistler çoğunlukla bilgi arayışı içindedirler ve başkalarının yorumlarını veya
seyahat kararlarında önemli bir etkisi olan diğer bilgi kaynaklarını öğrenmeyi
amaçlamaktadırlar. Bu anlamda, turistlerin sosyal medya ortamında yaptıkları
paylaşımlar turistlerin beklentileri, kararları ve gelecek niyetleri hakkında önemli
ve etkili bir bilgi aracıdır. Son zamanlardaki dünya turizm eğilimleri ve sosyal
medyanın turistler için hayati bir bilgi kaynağı olarak artan rolüne paralel bir
şekilde, bu çalışmada, içerik analizi yapılarak daha önce Antalya Müzesini ziyaret
eden turistlerin TripAdvisor yorumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Turist
değerlendirmeleri öncelikle olumlu ve olumsuz olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Ardından her iki kategori için ana temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Bulgular,
kültürel turizmde turistleri memnun eden veya etmeyen en kritik noktaları
gösterme konusunda destinasyon yetkililerinin pazarlama stratejisi geliştirme
çabalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler:Kültürel Turizm, Sosyal Medya, TripAdvisor, Antalya
Müzesi, İçerik Analizi

Abstract
Tourists who experience a tourism productor service tend to share their
experiences and impressions with potential tourists. On the other hand, potential
tourists are mostly seeking information and trying to learn others’ comments or
other sources of information that have a significant impact on their travel decisions.
In this sense, what tourists share in the social media environment is an important
and effective means of information about tourists’ expectations, decisions and
future intentions. Parallel to the recent world tourism trends and the growing role
of social media as a vital source of information for tourists, this study, by using the
content analysis, aims to assess the interpretation of TripAdvisor’s comments of
tourist who visited the Antalya Museum. Tourist evaluations are divided into two
groups as positive and negative. Subsequently, the main themes and sub-themes
for both categories were determined. Findings aims to contribute to the marketing
strategies development efforts of the destination authorities on showing the most
critical points that satisfy the tourists or not in cultural tourism.
Keywords:Cultural Tourism, Social Media, Trip Advisor, Antalya Museum,
Content Analysis
* (Arş. Gör.); Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, e-mail: aylinguven@akdeniz.edu.tr
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GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte dünya çapında internet kullanıcı sayısı ve
kullanım alışkanlığı giderek artmaktadır. Sınırsız miktarda bilgi ve tanıtımın
yer aldığı internet ortamında, tüketiciler de çeşitli mal ve hizmetler hakkında
kendi görüş ve deneyimlerini paylaşabilmektedir. Tüketiciden tüketiciye
yönelik yapılabilen bu tür bilgi aktarımları elektronik ağızdan ağza iletişim
(electronicword-of-mouth; eWOM) olarak tanımlanmaktadır (Gruen
vd., 2006: 450). Bir turizm ürününü ya da hizmetini satın alan turistler de
internet ortamında yaşadıkları deneyim ile ilgili görüşlerini diğer kişilere
iletebilmektedir. Potansiyel turistler, daha önce deneyimlemedikleri bir
turizm ürünü hakkında bilgi edinmekte, edindikleri bilgilerden etkilenerek
bir değerlendirme yapma eğilimine girmektedirler (Tunç, 2003: 42). Bu
anlamda sosyal medya üzerinde yapılan elektronik yorumlar (e-yorumlar)
potansiyel turistlerin satın alma karar süreçlerinde etkisi olan önemli bir
bilgi kaynağı olarak rol oynamaktadır.
Turistlerin gösterdikleri bu yeni eğilim ve e-yorumların seyahat karar
süreci üzerindeki etkisi göz önüne alınarak bu bölümde/çalışmada, öncelikle
müze ziyaretleri ve e-yorumlar hakkında bilgi sunulmuş, ardından örnek
bir araştırma olarak Antalya Müzesine yönelik yapılan e-yorumlar içerik
analiziyle değerlendirilmiştir. Müze ziyareti gerçekleştirerek bir kültürel
turizm deneyimi yaşayan turistlerin e-yorumlarının değerlendirilerek,
deneyimlerinde olumlu ve olumsuz etkisi olan hususların ortaya çıkarılması
bu bağlamda öncelikli önem arz etmektedir.

BİR KÜLTÜREL TURİZM DENEYİMİ OLARAK
MÜZE ZİYARETLERİ
Sürekli ikamet ettikleri ülkelerinden başka bir ülkeye giden turistler,
ziyaret ettikleri ülkenin tarihi ve kültürel özelliklerini daha iyi tanımak
için özellikle müze ziyaretlerine önem vermektedirler (Kervankıran,
2014: 353). Kültürel, manevi, tarihsel, doğal ve sanatsal açıdan anlam
taşıyan eserlerin sergilendiği yerler olan müzeler, toplumların kültürel
zenginliklerini sergiledikleri kurumlar ve insan neslinin gelişimi, tabiat
olayları ve teknolojik ilerlemeler hakkında bilgi ve belgeler sunan bilimsel
merkezler olarak değerlendirilmektedirler (Sezgin vd., 2011: 202).
Kültürlerin sonraki nesillere aktarılması bakımından toplumlara kültürel
ve tarihsel anlamda ışık tutan müzeler, geçmiş medeniyetlere ait eserleri
günümüzde yaşayanlara sunmaktadır ve bu yönleriyle, eğitici ve öğretici
mekânlar olarak da değerlendirilmektedirler (Karataş, 2011: 2).
Bu bağlamda günümüzde müzelerde bilinçli toplum olabilme idealinin
temel kaynağı olan bilginin, kurumsal bir yapı dâhilinde depolanarak
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insanlara sunulması görevi altı çizilmesi gereken bir konudur. İnsanların
bilgiye erişmesi bakımından sürekli değişen isteklerini ve ihtiyaçlarını
karşılama bağlamında bir bilgi kurumu olarak “müzelere” büyük görevler
düşmektedir (Özkoç ve Duman, 2008: 157). Müzeler, toplumların kurucu
unsurlarındandır ve bir yandan ulusların öz değerlerinin oluşmasına
önemli katkılarda bulunurken diğer yandan da etkin katılım ve kalıcı
öğrenmeyi sağlayan eğitim kurumları olarak önemli rol oynamaktadır
(Sezgin vd., 2011: 202).
Kültür mirası ve bu mirasın kültürel turizm vasıtasıyla değerlendirilmesi
son yıllarda önem kazanmakta (Emekli, 2005: 100), müze turizmine
olan talep gittikçe artmaktadır. Hatta bazı müzeleri gezen ziyaretçilerin
sayıları ve müzelerin elde ettikleri gelirler birçok ülkeyi gezen toplam
turist sayısından ve elde ettikleri turizm gelirlerinden daha fazladır. Son
40 yılda müzecilik ve müze turizmi konusunda yaşanan önemli gelişmeler,
müzeciliğin misyon, vizyon, yönetim sistemi, işleyiş, teknoloji, pazarlama
teknikleri bakımından değişmesine yol açmıştır (Kervankıran, 2014: 363).
Turistik tüketici talebinde gerçekleşen değişime paralel olarak
müzelerin geçmişe oranla daha fazla ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesi
birçok turistin, gittiği destinasyonlarda tarihi ve kültürel merkezleri de
gezip görme eğiliminde olduğunu göstermektedir (Yılmaz, 2011: 183).
Ayrıca, değişen ve gelişen müzecilik modelinde, günümüz anlayışı nesne
odaklı yaklaşımdan ziyaretçi odaklı yaklaşıma doğru gitmektedir (Sezgin
vd., 2011: 205). Müzeler, çeşitli eserlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği
yerler olmanın yanı sıra ziyaretçiler tarafından gezme, eğlenme, bilgi ve
tecrübe edinme amaçlarıyla gidilen; bulundukları yere ekonomik getirisi
olan, eğitime ve sosyo-kültürel değişime katkı sağlayan mekânlardır. Bu
bağlamda müzeler, tarihi ve etnografik eserlerin saklandığı ve sergilendiği
ölü müzelerden ziyade, sürekli hareketliliğin yaşandığı ve farklı kazanımların
elde edildiği yaşayan, dinamik müzeler haline gelmiştir. Kendini bu temelde
yenileyen ve donatan müzelerde, gerek ziyaretçi sayısı gerekse müze gelirleri
bakımından sürekli artış olacağı söylenilebilir (Kervankıran, 2014: 363).
Günümüzde kültür turistleri çok farklı kültür ve eğlence arzı
seçenekleriyle karşılaşabilmektedir. Bu seçeneklerin fazlalığı, müze
pazarında da yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden olmakta (Altunel,
2013: 88) ve koleksiyon toplayan ve sergileyen, bu konularda araştırma
yapan ve kültür hizmeti sunan kurumlar olmanın yanı sıra müzeleri yeni
pazarlama anlayışıyla birlikte, ziyaretçilerin daha çok tercih edecekleri
mekânlara dönüştürme çabalarına itmektedir (Sezgin vd., 2011: 204).
Müzeler kar amacı gütmeyen kuruluşlar olsalar da, günümüzde ziyaretçi
pastasından, en büyük payı almak için müzeler arasında rekabetin ortaya
çıkması kaçınılmazdır (Harman ve Akgündüz, 2014: 113).
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Özellikle son yıllarda müze ve müze pazarlaması, giderek önem
kazanmakta, sergilenen eserlerin, müze içinde ve dışında sürekli olarak
tanıtımı yapılmaktadır. Müzeler, ülkelerin ulusal değerlerinin oluşmasına
önemli katkılarda bulunmakta ve kültürel öğrenmeyi sağlayan önemli eğitim
kurumları haline gelmektedir. (Sezgin vd., 2011: 216). Doğal çekicilikler
hala en önemli faktör olsa da, destinasyonlardaki kültürel çekiciliklere
olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda modernleşme ve
sosyalleşmenin de önemli göstergesi olan müzelerin misyonu, türleri ve
fonksiyonları da son yıllarda değişime uğramıştır.
Bu değişimlere paralel olarak, gerekli teknolojik altyapı, etkili tanıtım
ve pazarlama tekniklerinden yararlanan müzelerin ziyaretçi sayısı ve
gelirleri artmaktadır. Bunun bilincinde olan birçok ülkede, yeni müzecilik
anlayışına göre düzenlemeler yapılmakta ve müze turizmine yapılan
yatırımlar artmaktadır (Kervankıran, 2014: 345). Müzeler, hem diğer
kültürel çekim unsurları ile hem de kendi aralarında yoğun bir rekabet
içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla müze ziyareti yapan turistlerin
memnuniyet düzeylerinin artırılması ve bunun sonucunda tavsiye etme
davranışında bulunmaları, müzelerin hayatta kalabilmeleri açısından
büyük önem teşkil etmektedir (Altunel, 2013: IV).

TURİSTLERİN DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYADA
PAYLAŞMA EĞİLİMLERİ
Giderek artan küresel rekabet, ürünlerin ve hizmetlerin çeşitlenmesini
de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan yeni ekonomik
düzen ile birlikte artan rekabet ortamında avantaj yakalamak isteyen ürün
ve hizmet sağlayıcıları hem ürünlerini güncellerken hem de tüketicilere
ulaşırken teknolojinin imkânlarından faydalanmaktadır. Bir taraftan
gelişen teknolojinin getirdiği yenilikçi internet uygulamaları bir taraftan da
sanal ortamda yaygınlaşan sınırsız paylaşım imkânı turistleri de etkileyen
bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Satın alma kararı sürecinde etkin rol
oynayan bu paylaşımlar turistlerin aynı zamanda hızlı ve kolay bir şekilde
ulaşabildiği (erişilebilir) bilgi kaynağını da oluşturmaktadır. Kullanıcı
sistemine açılan Web 2.0 sayesinde artık paylaşımlara aynı anda birçok kişi
tarafından ulaşılabilmektedir.
Bu anlamda hem satın alma aşamasında risk almak istemeyen turistler
hem de rekabet içinde olduğu sektörde daha etkin olmak isteyen ürün ve
hizmet sağlayıcıları bu sanal ortamı aktif bir şekilde kullanmakta ve sosyal
medyadan faydalanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine
paralel olarak hemen her alanda olduğu gibi turizm endüstrisinde de giderek
artan rekabet koşullarından bahsetmek mümkündür. Teknolojide yaşanan
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bu gelişim internet uygulamalarına da yansımış ve ağızdan ağıza iletişim
süreci sanal ortamda paylaşılan sınırsız bilgi ve yorumlar neticesinde yerini
“elektronik ağızdan ağıza iletişime” bırakmıştır.
Sanal ortamda yapılan bu yorumlar turizm alanında birçok seyahat
bilgi kanalı aracılığıyla yapılabilmekte ve bu da bir anlamda turistik hizmet
sağlayıcıları arasındaki rekabeti artırmaktadır. Özellikle son yıllarda
internet kullanımının ve yorum sitelerinin tüm dünyada yaygınlaşmasıyla
birlikte tüketiciler sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmeler ve
yorumlardan etkilenme eğilimi göstermektedir. Bu eğilim her alanda
olduğu gibi turizm sektöründe de kendini göstermektedir. Turistlerin,
turizm hizmeti ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan yorumları seyahat
planlamalarında değerlendirdikleri ve bu anlamda internetten faydalanan
kullanıcıların sayısının da giderek arttığı görülmektedir (Ye vd., 2009;
Xiang ve Gretzel, 2010, Ye vd., 2011).
Turistler satın alma sürecinde, kararlarını verirken deneyim sahibi olan
turistlerin sanal ortamda paylaştıkları değerlendirmeleri dikkate almaktadır
(Sarıışık ve Özbay, 2012). Destinasyon, restoran ya da konaklama tesisi
seçimi ya da herhangi bir turistik ürünü satın alma gibi seyahat planlama
sürecine dahil edilebilecek bir çok faaliyette diğer turistlerin deneyim ve
değerlendirmelerinden yararlanılmaktadır (Jeong ve Jang, 2011; Kwon
vd., 2011; Sparks ve Browning, 2011). Elektronik ağızdan ağıza iletişim
tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etkili olmaktadır (Litvin
vd., 2008; Zhang vd., 2010; Sarıışık ve Özbay, 2012). Diğer bir ifadeyle
tatil deneyimlerinin turistler tarafından internet ortamında paylaşılması
potansiyel turistlerin seyahat kararlarında etkili olmaktadır. Bir anlamda
bu değerlendirmelerden bilgi sahibi olarak ürün ya da hizmet ile ilgili
riskler azaltılmaya çalışılmaktadır (Kim vd., 2007: 424).
Bu bilgi aktarım süreci; belli bir ürün, marka veya hizmet hakkındaki
bilgi, deneyim ve düşüncelerin internet ortamında paylaşılmasına imkân
sunan elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) yoluyla sağlanmaktadır.
Bu şekilde dünyanın hemen her yerinden internet kullanıcıları bu
bilgi kaynağına erişebilmektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan bu
değerlendirmeler pozitif veya negatif yönde olabilmektedir (HennigThurau vd., 2004:93). Bu bağlamda, turizm faaliyetlerinde en çok tüketilen
unsurun deneyim olduğu ve konuyla ilgili tarafsız bilgi ve yorumların ise bu
deneyimi tecrübe eden turistlerden sağlanabildiği göz önüne alındığında
sanal ortamda yapılan paylaşımların turistik deneyim edinmek isteyen
turistlerin davranışları üzerinde de etkisi olduğu söylenebilmektedir
(Casalo vd., 2010; Papathanassis ve Knolle, 2011).

308 Kültür Turizmine Katılan Turistlerin Sosyal Medya Yorumları

ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ
Bu çalışmada, turistlerin seyahat kararı alma sürecinde önemli bir rol
oynayan dolayısıyla turistler için önemli bir bilgi kaynağı olan sosyal medya
üzerinden yapılan e-yorumların değerlendirilmesi ve müzelerin bu yorum
ve görüşler dikkate alınarak geliştirilmesi hususunda öneriler getirilmesi
amaçlanmıştır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda Antalya Müzesi hakkında www.
tripadvisor.com web sitesi üzerinden yapılan yorumlar incelenmiştir. 500
milyondan fazla tarafsız gezgin yorumunun yer aldığı site (www.tripadvisor.
com.tr) kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir (Aydın, 2016).
Ayrıca site güvenilir olması bakımından da önemli bir konumdadır.
Örneğin; bir çalışma kapsamında çevrimiçi kanallar, müzelerle ilgili
verdikleri bilgilerin güvenirliği açısından karşılaştırılmıştır. Kullanıcılar
tarafından oluşturulan içeriğin yer aldığı TripAdvisor sitesi bu araştırmanın
sonuçlarına göre müzenin kendi web sitesi ve il turizm bürosunun web
sitesinden daha bilgilendirici bulunmuştur (Dickenger, 2011).
Çin, Japonya ve diğer Asya ülkeleri 2016 Yılı Top Choice Mükemmellik
Ödülü sahibi olan Antalya Müzesi ise aynı zamanda TripAdvisor sitesinin
gezginlerden sürekli olarak muhteşem yorumlar alan konaklama yerlerine,
gezilecek yerlere ve restoranlara verdiği Mükemmellik Sertifikasına
layık görülmüştür. Antalya Müzesi; 2012, 2014 ve 2015 yıllarında bu
sertifikaya turistlerin TripAdvisor sitesi üzerinden müze ziyareti deneyimi
hakkındaki yorumları ve puanlamaları neticesinde sahip olmuştur (www.
antalyamuzesi.gov.tr).
Bu çalışmada Antalya Müzesine yönelik yorumlar doğrultusunda
TripAdvisor sitesinden elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi
kapsamında içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi; metinlerin
düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden teorik
sonuçlar çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniğidir (Cohen,
Manion ve Morrison, 2007). Bu araştırmada da analiz kapsamında
değerlendirilecek metinler, çevrimiçi (online) yorumlardan elde edilen
verilerin toplanmasıyla oluşturulmuştur. Verilere bu şekilde ulaşımın kolay
olması ve dışarıdan herhangi bir müdahale bulunmaması (Bayram, 2015)
ise araştırmacı açısından bir avantaj sağlamıştır.
Araştırmada 3 Ocak 2011 tarihinden 3 Ocak 2018 tarihine kadar
sitede Antalya Müzesine ilişkin yapılan toplam yolrumların 333 tanesini
oluşturan Türkçe yorumlar kodlama sürecine dâhil edilmiştir. Elde edilen
verilerin kodlanması ve sonrasında olumlu ve olumsuz olmak üzere tema
ve alt temaların oluşturulması, yorumlarda birbirine benzeyen anlamlı
ifadelerin tekrar edilme sıklığına bağlı olarak şekillenmiş ve herhangi bir
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nitel veri analizi programı kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Verilerin
analiz işleminin alanında uzman iki ayrı kişi tarafından bağımsız olarak
değerlendirilmesi ve ayrıca yapılan tutarlılık oranı hesaplaması sonucu
ile çalışmanın kodlamasının güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Bu
araştırmada Cohen Kappa kat sayısının aritmetik ortalaması .87 olarak
saplanmış ve değerlendiriciler arasında mükemmel bir uyum olduğu
görülmektedir. Kappa kat sayısının 0.00 ile .20 arasında olması uyumun
olmadığı; .21 ile .40 arasında olması, orta düzeyde bir uyumun olduğu;
.41 ile .60 arasında olması çoğunlukla uyumun olduğu; .61 ile .80 arasında
olması, önemli düzeyde bir uyumun olduğu, .81 ile 1.00 arasında olması
ise mükemmel bir uyumun olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. (Landis ve
Koch, 1997).

BULGULAR ve SONUÇ
Çalışmanın bu kısmında Antalya Müzesi ziyaretçilerinin TripAdvisor
sitesine bıraktıkları yorumlar ve site üzerinden ‘1’ ile ‘5’ arasında bir
değerlendirme ile yaptıkları puanlamalara ilişkin bilgiler verilmektedir.
Puanlama değerleri ise; 1 ‘berbat’, 2 ‘kötü’, 3 ‘ortalama’, 4 ‘çok iyi’ ve 5
‘mükemmel’ şeklinde adlandırılmıştır. Tablo 1’e bakıldığında 333 yorumun
273’ünde‘5’ puanlık değerlendirme yapılmış olması Antalya Müzesinin
ziyaretçiler tarafından ‘mükemmel’ bulunduğunu göstermektedir.
Ziyaretçiler tarafından siteye bırakılan 48 yorumda ‘4’ (çok iyi) , 9 yorumda
‘3’ (ortalama), 1 yorumda ‘2’ (kötü) ve 2 yorumda ise ‘1’ (berbat) puanlık
değerlendirme yapılmıştır.
Tablo 1. Antalya Müzesine Yönelik Ziyaretçi Puanlaması

Antalya
Müzesi
Ziyaretçi
Puanlamaları

Ziyaretçi
Değerlendirmeleri

Puanlama
(1-5)

Yorum Sayısı
(f)

Yüzde
(%)

Mükemmel

(5)

273

81.99

Çok iyi

(4)

48

14.41

Ortalama

(3)

9

2.7

Kötü

(2)

1

0.3

Berbat

(1)

2

0.6

333

100

Toplam

OLUMLU TEMALAR
Antalya Müzesine ilişkin olumlu temalar ve bu temalara ait alt temalar
Tablo 2’de gösterilmektedir. Olumlu temalar ‘Müzeye İlişkin Özellikler
ve İmkânlar’, ‘Teknolojik İmkânlar/İnovasyon’, ‘Kolay Ulaşım’, ‘Lokasyon’,
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‘Personel Hizmeti’, ‘Memnuniyet’, ‘Duygusal Deneyim’ ve ‘Tarihi ve Kültürel
Değerler’ olmak üzere toplam 8 temadan oluşmaktadır.
‘Müzeye İlişkin Özellikler ve İmkânlar’ teması altında “Kafe/Hediyelik
Eşya Dükkânı, Bahçe Sergisi, Ücretsiz Otopark, Sergi Sunumu/Bakım/
Temizlik, Işıklandırma, İklimlendirme, Ziyaret Günlerinin Sıklığı, Büyük
Yapı/Geniş Alan, Uygun Giriş Ücreti ve Öğretici Çocuk Salonu” alt
temaları yer almaktadır. ‘Teknolojik İmkânlar/İnovasyon’ teması altında
“Müze Kart ve Sesli Rehberlik Hizmeti” alt temaları, ‘Kolay Ulaşım’ teması
altında “(Ulaşım İmkânları-Tramvay, Otobüs…)” alt teması, ‘Lokasyon’
teması altında “Merkezi Konum ve Sahile Yakınlık” alt temaları, ‘Personel
Hizmeti’ altında “Güler Yüzlü/Bilgi Sahibi” alt teması, ‘Memnuniyet’
teması altında “Görmeye Değer/Tavsiye, Tekrar Ziyaret Etme ve Kaliteli
Zaman Önerisi,” alt temaları yer almaktadır. Duygusal deneyim teması ise,
“Güzel/İyi, Mükemmel, Muhteşem, Harika, Etkileyici/İlgi Çekici, Tarihi
Deneyimleme Hissi ve Eşsiz/Nadir’ alt temalarından oluşmaktadır. ‘Tarihi
ve Kültürel Değerler’ teması ise “Tarihi Zenginlik, Heykeller ve Lahitler
(Yorgun Herakles-Dansçı Kız...), Kültür ve Medeniyetleri Yansıtması ve
Tarihi Öğrenme ve Koruma Bilinci” alt temalarından oluşmaktadır.
Tablo 2’ye genel olarak baktığımızda ziyaretçilerin Antalya Müzesini
görülmeye değer bulduğu söylenebilmektedir. Özellikle müzenin tarihi
eser bakımından zengin olmasının ve müzede etkileyici heykel ve lahitlerin
yer almasının müzenin bu anlamda ön plana çıkmasını sağlamış olabileceği
düşünülmektedir. Ziyaretçilerin müzeyi tavsiye etmeleri konusunda da
bu özellik etkin rol oynamaktadır. Ayrıca bu eserlerin düzenli bir şekilde
sergilenmiş olduğu yorumu da ziyaretçiler tarafından yapılmıştır. Müzeye
ulaşımın kolay olması ve lokasyon olarak şehrin merkezinde bulunması da
ziyaretçilerin olumlu görüşleri arasında yer alan önemli temalardır.
Tablo 2. Antalya Müzesine İlişkin Olumlu Temalar ve Alt Temalar
Yorumların
Tekrar
İfadeler
Edilme
Sıklığı
Kafe/Hediyelik Eşya Dükkânı
21
Bahçe Sergisi
23
Ücretsiz Otopark
8
Sergi Sunumu/Bakım/Temizlik
36
Müzeye İlişkin
Işıklandırma
7
Özellikler ve
İklimlendirme
6
İmkânlar
Ziyaret Günlerinin Sıklığı
5
Büyük Yapı/Geniş Alan
21
Uygun Giriş Ücreti
10
Öğretici Çocuk Salonu
17
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Teknolojik
İmkânlar/
İnovasyon
Kolay Ulaşım
Lokasyon
Personel Hizmeti
Memnuniyet

Duygusal Deneyim

Tarihi ve Kültürel
Değerler

Genel Toplam

Müze Kart

27

Sesli Rehberlik Hizmeti

13

Ulaşım İmkânları (Tramvay, Otobüs...)
Merkezi Konum
Sahile Yakınlık
Güler Yüzlü/Bilgi Sahibi
Görmeye Değer/Tavsiye
Tekrar Ziyaret Etme
Kaliteli Zaman Önerisi
Güzel/İyi
Mükemmel
Muhteşem
Harika
Etkileyici/İlgi Çekici
Eşsiz/Nadir
Tarihi Deneyimleme Hissi
Tarihi Zenginlik
Heykeller ve Lahitler (Yorgun HeraklesDansçı Kız...)
Tarih, Kültür ve Medeniyetleri
Yansıtması
Tarihi Öğrenme ve Koruma Bilinci

45
45
9
8
215
27
33
86
22
43
41
62
15
36
105
97
26
33
1,142

Antalya Müzesi ile ilgili Olumlu Temalara İlişkin
Ziyaretçi Yorumları
Müzeye İlişkin Özellikler ve İmkânlar
Antalya Müzesi sahip olduğu özellikler ve sunduğu imkânlar ile
ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Müze alanının içerisinde yer alan
kafe ve hediyelik eşya dükkânı ziyaretçilere müze gezisi sonrasında keyifli
vakit geçirebilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri bir ortam yaratmaktadır.
Müzedeki eserlerin kronolojik bir sıralama halinde düzenlenmiş olması,
sunumunun uygunluğu ve salonların temizliği müzeye ilişkin olumlu
özellikler olarak değerlendirilmektedir. Üstelik çocuklar için açılan sergi
salonu hem çocukların hem de çocuklu ailelerin ilgisini çekmektedir.
Müzenin yanı sıra bahçede bulunan açık hava teşhir alanında da eserlerin
sergilenmesi ziyaretçiler tarafından beğenilen bir özellik olarak dile
getirilmektedir. Müzenin ışıklandırma ve iklimlendirme sisteminin
daha iyi bir ortamda gezmeye imkân tanımasının yansıra, müze alanının
genişliği, ücretsiz otoparkının bulunması, ziyaret günlerinin sıklığı ve
giriş ücretlerinin uygunluğu ziyaretçilere sunulan diğer imkânlar olarak

312 Kültür Turizmine Katılan Turistlerin Sosyal Medya Yorumları
değerlendirilmektedir. Müzeye ilişkin özellikler ve imkânlar teması altında
yer alan ziyaretçi yorumları aşağıda belirtilmiştir ve en çok değinilen ifade
‘Sergi Sunumu/Bakım/Temizlik’ alt teması olmuştur.
…Bahçede çok güzel tarihi eserler arasındaki müze kafede kahve içerek
yorgunluk atabilirsiniz…(Kafe/Hediyelik Eşya Dükkânı)
... Gezi sonrası bir şeyler içip dinlenebileceğiniz güzel bir mekân ve
alışveriş merkezi gezinin bonusu olarak kabul edilebilir... (Kafe/Hediyelik
Eşya Dükkânı)
…Müze mağazasından hediyelik eşyalar alabilir ve güzel bahçesinde
dinlenerek kahve içebilirsiniz…(Kafe/Hediyelik Eşya Dükkânı)
…Gördüğüm en iyi bahçe ve antik dekorasyona sahip müzelerden biri…
(Bahçe sergisi)
…Otopark sıkıntısının olmaması müze ve çevresinde ziyaretçilerin
keyifli vakit geçirmesine imkân sağlıyor… (Ücretsiz Otopark)
… Aynı zamanda ücretsiz park edebileceğiniz nadir yerlerden de
birisidir…(Ücretsiz Otopark)
… Tarih öncesinden başlayıp günümüze kadar devam eden çok iyi bir
sunum, özellikle Perge kazılarında elde edilen objeler ve Etnografik bölümü
ile…(Sergi Sunumu/Bakım/Temizlik)
…Sunumlar Türkiye’deki tüm arkeoloji müzelerinde belli bir standardın
üzerinde zaten. Burada da öyle…(Sergi Sunumu/Bakım/Temizlik)
…Yurtdışında gezdiğim pek çok müzeye yakın ve bazılarından daha iyi
sunum söz konusu…(Sergi Sunumu/Bakım/Temizlik)
…Bakımlı ve temiz bir müze…(Sergi Sunumu/Bakım/Temizlik)
…Loş ışıklandırmasıyla insanı sıra dışı bir yere götürüyor gibi…
(Işıklandırma)
…İçerideki atmosfer ve ışıklandırma müzenin etkileyeciliğini arttırmış…
(Işıklandırma)
… Işıklandırma ve iklimlendirme çok iyi…(Işıklandırma-İklimlendirme)
…Genel olarak deniz, kum, güneş üçlemesi ile bilinen Antalya’da biraz
da tarih solumak için kızgın kumlardan klimalı müzelere gitmenin de faydası
var…(İklimlendirme)
…Haftanın her günü açık olması güzel…(Ziyaret günlerinin sıklığı)
…Büyüklük ve içinde barındırdığı eserler tarih severleri oldukça tatmin
edici…(Büyük yapı/Geniş alan)
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…Oldukça büyük bir alana yayılan müzeyi ziyaret etmek ve bahçesinde
bir şeyler içmek gününüze değişik bir tat katacaktır…(Büyük yapı/Geniş
alan)
…Böylesine büyük bir müze için 20 tl giriş çok uygun…(Uygun giriş
ücreti)
…Çocuklu aileler için mutlaka gezilmesi gereken bir kültür hazinesi…
(Öğretici Çocuk Salonu)
…Ayrıca çocuklar için arkeoloji sergi odası harika. Çocuklara arkeoloji
öğretmenin ve sevdirmenin eğlenceli bir yolu…(Öğretici Çocuk Salonu)
…Girişte çocuklar için tarihi, mağaradan bugüne maketlerle anlatan bir
bölüm yapılmış, çok hoşumuza gitti…( Öğretici Çocuk Salonu)
Teknolojik İmkânlar/İnovasyon
Müzelere ücretsiz giriş imkânı sağlayan müzekart Antalya Müzesi
için de geçerli olmaktadır. Müzekarta sahip olan ziyaretçilerin giriş
ücreti ödemeden müzeyi gezebilmeleri olumlu özellikler arasında
değerlendirilmiştir. Ayrıca kullanım ücreti ödemek suretiyle sesli rehberlik
hizmeti veren kulaklıklardan faydalanılması da müzenin sahip olduğu
diğer teknolojik imkânlar arasında yer almaktadır. Temaya ilişkin ziyaretçi
görüşleri aşağıda yer almaktadır:
…Müze kartınız varsa mutlaka ziyaret edin…(Müzekart)
… Müzekartla bedava. Geçen sene aldığımız müze kartın süresi daha
bitmemişti o sayede ücretsiz girdik…(Müzekart)
…Tarih kokusu ile gezerken oradan edineceğiniz kulaklıklar sayesinde
her tür eseri detayı ile görüp bilmek harika…(Sesli Rehberlik Hizmeti)
...Tarih ve teknolojinin birleştiği bir müze. Eser ve müze tanıtımları müze
içindeki teknolojik aletler ile de ilgi çekici hale getirilmiştir... (Sesli Rehberlik
Hizmeti)
Kolay Ulaşım
Antalya Müzesine şehrin her yerinden ulaşımın olması ziyaretçiler
tarafından müzenin olumlu özellikleri arasında değerlendirilmektedir. Bu
temaya ilişkin ziyaretçi yorumları ise şu şekildedir:
…Ulaşım çok kolay her yerde otobüs var ve tramvay hattı müzenin
önünden geçiyor…(Ulaşım İmkânları -Tramvay, Otobüs...)
... Hem ulaşım hem çıkışta merkeze yakınlığı bir avantaj...(Ulaşım
İmkânları -Tramvay, Otobüs...)
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…Müzeye şehrin her yerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz…(Ulaşım
İmkânları -Tramvay, Otobüs...)
Lokasyon
Ziyaretçi yorumları değerlendirildiğinde müzenin kuruluş yeri
açısından iyi bir lokasyonda yer aldığı görüşleri ön plana çıkmaktadır.
Şehir merkezinde ve sahile yakın bir konumda olması açısından turistlerin
gezi planları arasında yer aldığı ziyaretçilerin yaptığı değerlendirilmelerde
yer almaktadır.
…Özellikle lokasyonu şehir içi gezisine dâhil etmek için uygun…(Merkezi
Konum)
…Antalya şehir merkezinde gezilebilecek en güzel yerlerden biri…
(Merkezi Konum)
…Özellikle Konyaaltı plajına çok yakın olan müze serinlemek ve bu güzel
şehrin ve çevresinin tarihini tanımak için iyi bir fırsat…(Sahile Yakınlık)
..Konyaaltı sahiline yakın olmasından dolayı denize girdikten sonra
güzel bir dinlence yeri olabilir…(Sahile Yakınlık)
Personel Hizmeti
Müzede görev yapan personelin gelen ziyaretçilere ilgili yaklaşımı ve
müze ile ilgili yaptıkları bilgilendirmeler olumlu yorumlar arasında yer
almaktadır.
…Çalışanların pek çoğu bilgili ve misafirlere gerekli bilgileri vermeye
çalışıyorlar…(Güler yüzlü/Bilgili)
…Çalışan personel güler yüzlü…(Güler yüzlü/Bilgili)
...Müze çalışanları çok ilgili danışmadaki arkadaş müze olanaklarını
detaylı şekilde anlatıyor...(Güler yüzlü/Bilgili)
Memnuniyet
Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar potansiyel turistlerin
seyahat planlarına yön verebilmektedir. Turistlerin ziyaret ettikleri bir
destinasyonu görülmeye değer bulması ve tavsiye etmesi destinasyonun
başka zihinlerde farkındalığının artması açısından önem taşımaktadır.
Antalya Müzesi de ziyaretçiler tarafından görülmeye değer bulunmaktadır
ve söz konusu ziyaretçiler müzeyi tekrar ziyaret etme niyetinde olduklarını
da belirtmişlerdir. Kaliteli bir zaman geçirmek için uygun bir müze olarak
görüldüğü ziyaretçi değerlendirilmelerinden anlaşılmaktadır. Tavsiye
temasına ait ziyaretçi görüşleri aşağıdaki gibidir:

Aylin GÜVEN 315
…Diğer müzelerden farklı, Antalya’ya gidenler için mutlaka görülmesi
gereken bir müze… (Görmeye Değer/Tavsiye)
…Antalya’ya gelindiğinde sadece tarih meraklılarının değil herkesin
kesinlikle bir defa da olsa görmesi gereken bir yer. Kıymeti bilinen korunan
nadir müzelerimizden…(Görmeye Değer/Tavsiye)
…Tekrar tekrar ziyaret etmekten keyif alacağınız bir yer…(Tekrar ziyaret
etme)
... İkinci defa gitme isteği yaratacaktır...(Tekrar Ziyaret Etme)
... Her salonda yeniden şaşkınlık yaşadım. Tekrar görmek istedim ve
ertesi gün yine gittim...(Tekrar Ziyaret Etme)
…Dopdolu bir gün geçireceğinizden şüpheniz olmasın…(Kaliteli Zaman
Önerisi)
…Güzel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz…(Kaliteli Zaman Önerisi)
Tarihi ve Kültürel Değerler
Ziyaretçi yorumlarından Antalya Müzesinin eserler bakımından
zengin olduğu ve özellikle de heykel ve lahitlerden oluşan sergi salonlarının
büyük ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu ziyaretçi yorumlarına göre
özellikle yurt dışından kaçırılan ve 2011 yılında geri getirilen ‘Yorgun
Herakles’ heykeli ve ‘Dansçı Kız’ (Dans Eden Kız Yontusu) adıyla bilinen
heykel ziyaretçilerin etkilendiği eserler arasında yer almaktadır. Temaya
ilişkin ziyaretçi yorumlarına aşağıda yer verilmiştir:
…Antalya Arkeoloji Müzesi Türkiye’nin tarihi eserler bakımından en zengin
müzelerinden biridir...(Tarihi Eser Zenginliği)
…Amerika’dan iadesi sağlanan “Yorgun Herakles” heykeli dâhil muhteşem
heykeller var…(Heykeller/Lahitler)
…Üç renk mermerden yapılmış dansçı heykeli mutlaka görülmeli…
(Heykeller/Lahitler)
…Değerli okuyucular müze devasa harikulade antik heykeller lahitler...vb
her şey mevcut içinden çıkmak istenilmez…(Heykeller/Lahitler)
…Antalya tarihini, kültürünü tanımak için mutlaka ziyaret edilmeli…
(Tarih, Kültür ve Medeniyetleri Yansıtması)
…Birçok medeniyetin ayak izlerini burada görebilirsiniz…(Tarih, Kültür ve
Medeniyetleri Yansıtması)
…Bulunulan fiziki coğrafyanın geçmişte kimlere nasıl ev sahipliği yaptığının
ve bu insanların kültür, sanat ve yaşamları ile ilgili çok şeyi görerek
öğreniyoruz…(Tarihi Öğrenme ve Koruma Bilinci)
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...Yaşadığımız bu topraklarda bir zamanlar mimari ve heykel sanatı zirve
yapmış, bu eserlere sahip çıkmak insanlık görevimiz…(Tarihi Öğrenme Ve
Koruma Bilinci)
…Mutlaka çocuklarınızla ziyaret ediniz... Onlara Türkiye’de bulunan tarihi
eserleri görmelerini ve şimdiki zamana kadar Türkiye’de yaşayanların işte
bir mirasını görüyorsunuz bunların da korunmasına özen gösterilmesi
tavsiyelerinde bulunun…(Tarihi Öğrenme Ve Koruma Bilinci)
Duygusal Deneyim
Ziyaretçilerin duygularını harekete geçiren bir deneyim olması Antalya
Müzesi ziyaretini anlamlı kılan başka bir özellik olarak değerlendirilebilir.
Ziyaretçilerin müzedeki eserleri güzel/iyi ve etkileyici bulduklarını ve
beğendiklerini ifade eden yorumlara aşağıda yer verilmektedir. Aynı
zamanda müzedeki eserlerin ziyaretçilerin kendilerine adeta tarihi
yaşıyormuş gibi bir his uyandırdığını ifade eden görüşler de bulunmaktadır.
…Antalya merkezi ve çevresinde bulunan tüm arkeolojik kalıntılardan
parçalar bulunmakta, oldukça etkileyici ve görülmeye değer bir müze…
(Etkileyici)
…Tarihi kalıntıların çok fazla bozulmamış olması çok etkileyiciydi…
(Etkileyici)
…Antalya Müzesi gerçekten ülkemizde gezdiğim en güzel müzelerden biri
olmasının yanında…(Güzel/İyi)
…Gezdiğim onca arkeoloji müzesi içinde en iyilerden biri… (Güzel/İyi)
…Son derece mükemmel bir yer…(Mükemmel)
…Burada o yıllarda yaşanmışlıkları görmeniz açısından muhteşem bir
müze…(Muhteşem)
…Pek çok ilde müze ziyareti yaptım fakat Antalya müzesinin şüphesiz harika
ve yolu Antalya’dan geçen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer
olduğunu hem ben hem yapılan gazete ve dergi haberleri söylüyor…(Harika)
…Perge antik kentinin orijinal kalıntıları, Aspendos antik kentinin orijinal
kalıntıları içini gezerken, insan kendisini 2000 yıl öncesine yolculuk yapmış
gibi hissediyor…(Tarihi Deneyimleme Hissi)
... Müzesinde yer alan Helenistik döneme ait bulgular sizleri adeta o dönemi
yaşatan bir olgu oluşturmakta...(Tarihi Deneyimleme Hissi)
…Her insanın gezip görmesi gereken bir müze. Kendinizi tarihin sayfalarında
o dönemlerde yaşamışlık hissi veriyor…(Tarihi Deneyimleme Hissi)
...Geçmiş değerlerimizi keşfetmek, yöre genelinde yaşayan uygarlıklar
hakkında fikir sahibi olmak ve eşsiz eserleri görmek adına gidilmesi gereken
yerlerde...(Eşsiz/Nadir)
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OLUMSUZ TEMALAR
Antalya Müzesine ilişkin olumsuz temalar ise “bilgilendirme
ekipmanlarının yetersizliği, bina yapısının yetersizliği, tanıtım yetersizliği
ve yerel halkın ilgisizliği” alt temalarından oluşmakta ve Tablo 3’te
gösterilmektedir. Ziyaretçiler tarafından bilgilendirme levhaları, broşürler,
kitapçıklar gibi ekipmanların yetersizliği ve aynı zamanda bina yapısının
artık yetersiz kaldığı yorumları en sık bildirilen olumsuz görüşler arasında
yer almaktadır.
Tablo 3. Antalya Müzesine İlişkin Olumsuz Temalar
İfadeler

Yorumların Tekrar
Edilme Sıklığı

Bilgilendirme ekipmanlarının yetersizliği

8

Bina yapısının yetersizliği

8

Tanıtım yetersizliği

3

Yerel halkın ilgisizliği

4

Genel Toplam

23

Antalya Müzesine ile ilgili Olumsuz Temalara İlişkin Ziyaretçi
Yorumları
Müze eserleri ile ilgili bilgilendirmeler; kitap, broşür, bilgilendirme
levhaları gibi birçok araç ile yapılabilmektedir. Ziyaretçilerin Antalya
Müzesi’ndeki bilgilendirmeleri yetersiz bulduğu yönünde görüş bildirdiği
görülmektedir. Bina yapısının daha da geliştirilerek kullanıma sunulması
yönünde yapılan önerilere ilişkin ziyaretçi yorumlarına aşağıda yer
verilmiştir. Müze tanıtımının yeteri kadar yapılmadığı görüşlerinin
yanı sıra yerli turistin müzeye olan ilgisizliğinden yakınıldığını gösteren
yorumlar da yer almaktadır.
…Bilgilendirme yeterli değil bence. Daha önce gezdiğimiz müzelerde
objeler numaralandırılarak isim bilgisi, kullanım amacı vs. yazıyordu. Olsa
iyi olurdu…(Bilgilendirme Ekipmanlarının Yetersizliği)
...Bu yapıtların yanlarında bilgilendirici yazıların daha iyi olması
gerekli hangi alet ve teknik gibi yapım aşamaları anlatılmalı...(Bilgilendirme
Ekipmanlarının Yetersizliği)
…İngilizce açıklamalarda dilbilgisi hatası çok, gözden geçirilmeli…
(Bilgilendirme Ekipmanlarının Yetersizliği)
... Müzenin bölümlerini rahatça gezmek ve tanımak için katalog var ama
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çok detaya inmiyor üstünkörü...(Bilgilendirme Ekipmanlarının Yetersizliği)
…Bu müze bana kalırsa Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri.
Modern ve yeni bir yapı içinde korunmayı ve sergilenmeyi hak eden harika
eserlerle dolu…(Bina Yetersizliği)
…Beğenmediğim yanı: Bina müzeden çok bir okul binasını andırıyor…
(Bina Yetersizliği)
...Bölgede yoğun biçimde devam eden kazılar nedeniyle artık yetersiz
hale geldi... (Bina Yetersizliği)
…Daha çok yabancı turistlerin gezmesi ve yerli turistlerin az olması
düşündürücü…(Yerel Halkın İlgisizliği)
…Yerli Turiste ihtiyaç var…(Yerel Halkın İlgisizliği)
…Birçok Antalyalı daha gitmemiştir bu da gerçekten üzücü bir durum
şehrimizi tanıyalım her şey denize girmekten ibaret olmamalı…(Yerel Halkın
İlgisizliği)
…Bu kadar güzel tarihi eserlerin tanıtımı ve oraya ilgi çekici reklamlar
çok az. Birçok ülkedeki güzellikleri gölgede bırakabilecek bir yer daha çok
tanıtıma ve ilgiye ihtiyacı var… (Tanıtım Eksikliği)

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
Sosyal medya uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcılarına
verdiği imkânla dileyen her bireyin birer medya organı gibi deneyimlerini
anlık olarak paylaşabiliyor olması küreselleşme olgusuna çok yönlü bir
soluk getirmektedir. Dünyanın her köşesinden kullanıcıların deneyimlerini
paylaştığı ve gittikleri yerleri puanlayabildikleri veya yorum yazabildikleri
sanal platformlar internet bağlantısının olduğu her yerden yine dileyen
herkes tarafından ulaşılabilir özelliktedir. Bu ulaşılabilirlik ürün veya
hizmet satın almak isteyen bireylere karar verirken tarafsız ve kendileri gibi
müşteri olan başkalarının görüşlerinden yararlanma imkânını sunmaktadır.
Satın alma veya bir yeri ziyaret etme kararı, taşıdığı maddi ve zamansal
değerlerden dolayı bireyleri daha az riskli olana yönlendirmektedir.
Deneyimlenmesi maddi ve zamansal bakımdan rahat olsa bile bir
yerin görülmeye değer olduğu veya hayal kırıklığı ihtimali olduğunu
başkalarından öğrenmek oraya gitme kararını daha sağlıklı verebilmek
için oldukça büyük kolaylık sağlamaktadır. Bir yer hakkında dünyanın
her yerinden erişilebilen bir platformda olumlu yorumların, görüşlerin
olmasının ve tarafsız kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor olmasının,
söz konusu yerin imajına ve tanınırlığına oldukça önemli olumlu katkılar
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sağlayacağı düşünüldüğünde bu yorumlar daha önemli hale gelmektedir.
Bu araştırmanın örnek olay uygulamasına konu olan Antalya şehri,
sahip olduğu tarihi değerler ve farklı çağlara ait eserlerin sergilendiği
Arkeoloji Müzesi ile kültür turizmi açısından daha etkili ve olumlu
tanınan bir destinasyon haline getirilebilir. Hâlihazırda deniz kum güneş
turizmi odaklı bir turizm arzına sahip olan Antalya gibi destinasyonlarda
gerek turizm çeşitliliğinin arttırılması gerekse destinasyonu ziyaret eden
turistlerin genel memnuniyetlerinin yükseltilerek, e-yorumlarında olumlu
düşüncelere yer vermelerinin sağlanması, tanıtım, imaj ve rekabetçilik gibi
turizm pazarlaması açısından önem taşıyan unsurlara destek sağlayabilir.
Potansiyel turistlerin geçmiş yıllarda satın alma kararlarını verirken
reklam, broşür, acenta gibi kaynaklardan veya yakın çevrelerinde
gitmek istedikleri yerleri ziyaret etmiş kişilerden bilgi edinebildiği
düşünüldüğünde; reklamların ve kar amaçlı tanıtım faaliyetlerinin yanıltıcı
olma ihtimali ve genelde az sayıda kişiden oluşan yakın çevre görüşünün
yetersizliği gibi riskleri azaltan sosyal medya yorumları satın alma kararına
gittikçe artan oranda etki etmeye başlamıştır. E-yorumların gerçek ve
tarafsız kişilerin diliyle diğer kişilere aktarılıyor olması, güvenilirlik
algısını yükseltmektedir. Bu yönüyle de turizm alanında e-yorumların
etkisi ve önemi giderek artmaktadır. Bu yeni iletişim ortamı ve şekli,
destinasyonlar için maliyetsiz bir tanıtım aracı olarak da görülebilir.
Ayrıca sosyal medya ortamında destinasyonlarla ilgili içeriklerin sürekli
takibi olumlu yorumların sürdürülmesi için sürekli iyileştirme çalışmaları,
olumsuz yorumların nedenlerinin ve çözümlerinin araştırılması yoluyla
e-yorumların gücünden yararlanılabilir.

KAYNAKÇA
Aydın, B. (2016). Sosyal Medyada Restoran İmajı: TripAdvisor Örneği,
JOMAT Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 13-30.
Altunel, M. C. (2013). Turistlerin Beklenti ve Deneyimleme Kalitesinin
Tavsiye Etme Kararına Etkisi: Müze Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma
(Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü), İzmir.
Bayram, M. (2015). Otel İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Tüketici
Değerlendirmelerinin Analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Anabilim Dalı, Ankara.
Casaló, L. V., Flavián, C. & Guinalíu, M. (2010). Determinants of the
Intention to Participate in Firm-Hosted Online Travel Communities and Effects
on Consumer Behavioral Intentions, Tourism Management, 31, 898-911.

320 Kültür Turizmine Katılan Turistlerin Sosyal Medya Yorumları
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in
Education. London: Routledge/Falmer.
Dickenger, A. (2011). The Trustworthiness of Online Channels for
Experience and Goal Directed Search Tasks, Journal of Travel Research,
50(4), 378-391.
Emekli, G. (2005). Avrupa Birliği’nde Turizm Politikaları ve Türkiye’de
Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 14, 99-107, İzmir.
Gruen. T. W., Osmonbekov, T. & Czaplewski, A. J. (2006). eWOM:
The impact of Customer-To-Customer Online Know-How Exchange on
Customer Value and Loyalty, Journal of Business Research, 59, 449-456.
Harman, S. & Akgündüz, Y. (2014). Efes Örenyeri Ziyaretçilerinin
Müze Deneyimi Beklentilerini Belirlemeye Dönük Bir Araştırma, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 113-133.
Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G. & Gremler, D. D. (2004).
Electronic Word-of-Mouth via consumer-Opinion Platforms: What
Motivates Consumers to articulate Themselves on the Internet? Journal of
Interactive Marketing, 18(1), 38-52.
Jeong, E. & Jang, S. (2011). Restaurant Experiences Triggering Positive
Electronic Word-of-Mouth (eWOM) Motivations, International Journal of
Hospitality Management, 30, 356-366.
Karataş, A. (2011). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Doğa Tarihi
Müzelerinin Rolü, Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-15.
Kervankıran, İ. (2014). Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde
Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış, Electronic Turkish Studies, 11, 345-369.
Kim, A. D. Y. K., Lehtob, X. Y. & Morrisonc, A. M. (2007). Gender
Differences in Online Travel Information Search: Implications for
Marketing Communications on the Internet, Tourism Management, 28,
423-433.
Kwon, J. M., Bae, J. I. & Phelan, K. (2011). Online Consumer Herding
Behaviors in the Hotel Industry. 16th Graduate Students Research
Conference, Houston, Texas.
Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977).The Measurement of Observer
Agreement for Categorical Data. Bimetrics, 33, 159-174.
Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. & Pan, B. (2008). Electronic Word-ofMouth in Hospitality and Tourism Management, Tourism Management, 29,
458-468.

Aylin GÜVEN 321
Özkoç, A. G. & Duman, T. (2008). Müzelerde Sergilenen Eserlerin
Elde Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Müze Yöneticilerinin Görüşleri,
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 157-168.
Papathanassis, A. & Knolle, F. (2011). Exploring the Adoption and
Processing of Online Holiday Reviews: A Grounded Theory Approach,
Tourism Management, 32, 215-224.
Sarıışık, M. & Özbay, G. (2012). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim
ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamalara İlişkin Bir Yazın İncelemesi,
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (Int. Journal of Management
Economics and Business), 8(16), 1-22.
Sezgin, M., Haşıloğlu, S. B. & İnal, M. E. (2011). Müze Pazarlamasında
Müşteri İlişkileri ve Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası
Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 201-220.
Sparks, B. A. & Browning, V. (2011). The Impact of Online Reviews on
Hotel Booking Intentions and Perception of Trust, Tourism Management,
32, 1310-1323.
Tunç, A. (2003). Dünyadaki Türkiye İmajının Turizm Sektörüne Etkisi
ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, 1, 38-54.
Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010). Role of Social Media in Online Travel
Information Search, Tourism Management, 31, 179-188.
Ye, Q., Law, R. & Gu, B., (2009). The Impact of Online User Reviews on
Hotel Room Sales, International Journal of Hospitality Management, 28, 180-182.
Ye, Q., Law, R., Gu, B. & Chen, W. (2011). The Influence of UserGenerated Content on Traveler Behavior: An Empirical-Investigation on
the Effects of E-Word-of-Mouth to Hotel Online Bookings, Computers in
Human Behavior, 27, 634-639.
Yılmaz, İ. (2011). Müze Ziyaretçilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları:
Göreme Açık Hava Müzesi Örneği, Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi,
2, 383-393.
Zhang, Z., Ye, Q., Law, R. & Li, Y. (2010). The Impact of E-Wordof-Mouth on the Online Popularity of Restaurants: A Comparison of
Consumer Reviews and Editor Reviews, International Journal of Hospitality
Management, 29, 694-700.
İnternet Kaynakçası
https://www.tripadvisor.com.tr/
http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr

322 Tarihi Eserlerin Gelecek Nesillere Aktarılması

Aykut Pajo - Bülent Topbaşlı 323

TARİHİ ESERLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI:
CITTASLOW VİZE ÖRNEĞİ

Transfer of Historical Structures to Future Generations:
Cittaslow Vize Example
Aykut PAJO* - Bülent TOPBAŞLI**1
Özet
Hızla gelişen teknoloji ve insanlar arası rekabet yerel değerlere olan önemi
azaltmaktadır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için ortaya çıkan
Cittaslow Hareketi kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarma görevini
üstlenmiştir. Cittaslow Hareketi özellikle şehirlerin kendi kimliklerini koruması,
varlığını sürdürebilmesi ve geleceğe aktarması adına büyük bir şanstır.
Bu çalışmada insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği, şehirlerin
kendi öz benliklerini kaybetmeden gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması
üzerinde durulmuştur. Cittaslow kavramı açıklanarak bu kavramın şehirlere
faydaları hakkında bilgi verilmiştir. Cittaslow olmanın Vize İlçesindeki olumlu
etkileri üzerindeki durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Sürdürülebilirlik, Vize, Kültürel değerler.

Abstract
Rapidly advancing technology and competition among people are reducing
the value of local values. Cittaslow, which emerged to remove this negative
situation, was assigned to protect future cultural values and transfer them to future
generations. The Cittaslow movement is a great glamor, especially for cities to
protect their identities, sustain their existence and transfer them to the future.
In this study, it was emphasized that people could live in a happy and peaceful
way, and that cities would be best conveyed to future generations without losing
their own self. The concept of Cittaslow has been explained, and information on
the benefits of this concept has been given. The positive effects of Cittaslow on the
Vize township have been emphasized.
Keywords: Calm City, Sustainability, Vize, Cultural values.

1.Giriş
Kentleşme; kent sayısının ve kentlerde yaşayan kişi sayısının kırsal
kesimde yaşayan kişi sayısına göre artmasıdır. Gelişme sürecinde bulunan
ülkelerdeki kentleşme sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir
(Tatlıdil, 1989).
* Öğr.Gör.; Kırklareli Üniversitesi, aykut.pajo@klu.edu.tr
** Öğr.Gör.; Kırklareli Üniversitesi, bulent.topbasli@klu.edu.tr
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Kentleşme; sanayileşme ve ekonomik gelişmeye dayalı olarak kent
sayısının artması ve kentlerin büyümesi, toplum yapısında, artan biçimde
örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve
ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan ve bir nüfus birikimi
süreci olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 2010).
Kentleşme birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Ketleşmenin,
kentlere yüklediği olumsuzlukların en aza indirilmesi ve kentlerin yaşam
kalitesinin arttırılması yönünde, gerek uluslararası alanda gerek ülkemizde
sürdürülebilir kentleşme yaklaşımlarının ön plana çıktığı görülmektedir
(Çağatay, 2012).
Geçmişten günümüze kültürel değerlerine sahip çıkmış, yöresel
mutfağının, gelenek göreneklerinin unutulmamasını sağlamış, tarihi
dokusunu korumuş olan Cittaslow kentlerimizde, her şeyden evvel alt yapı
ve sokak iyileştirme çalışmalarında bulunulmuştur. Buna ilave olarak şehir
trafiği ve gürültüye sebep olan etkenleri azaltıcı tedbirler alınmıştır. Tüm
bu çalışmalar Cittaslow ağına katılmış olan ketlerimizin özgünlüklerini
korumaları ve sakin şehir olarak yola devam etmeleri için çok önemlidir.
Günümüzde kentlerin birbirine benzediği ve hatta birbirinin kopyası haline
geldiği görülmektedir. Bir kentin özgün yapısını koruması, tarihi, doğal ve
kültürel değerlerine sahip çıkarak onları gelecek kuşaklara aktarabilmesi ile
mümkündür.
Kentleşmenin, kentin özgünlüğü kaybedilmeden yapılması önemlidir.
Özgünlüğün sürdürülebilmesi için gelenek, göreneklerin yaşatılması, tarihi
yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı; tarihi eserlerin kentin özgünlüğünü korumadaki
önemini ve yerel yönetimlerin bu konudaki rolünü vurgulamak, diğer
kentlere örnek olması açısından Cittaslow Vize’nin restore edilip gelecek
kuşaklara aktarılan tarihi eserlerinden örnekler vermektir.
Bu çalışmada; literatür taraması ve yerinde gözlem ile keşfedici türde
niteliksel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Cittaslow, kentleşme kavramları
açıklanmış, tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması
konusunda yerel yönetimlerin rolüne yer verilmiş, bu konuda başarılı
işlere imza atmış ilçelerden örnekler verilmiş, Vize İlçesi’nin restore edip
kullanıma açtığı tarihi yapılardan örneklere yer verilmiştir.

2.Sürdürülebilir Kentleşme
Türkiye’de sürdürülebilir kentleşme politikalarının oluşturulmasına
yönelik çalışmalar KENTGES (Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve
Eylem Planı Hazırlanması) projesi ile tek bir çatı altında toplanmıştır.
KENTGES, merkezi ve yerel yönetimler açısından kentleşme ve imar
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konularında bir yol haritası özelliği taşımaktadır. Bu planın amacı;
kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir
kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke, strateji ve eylemleri ortaya
koyan, uygulama esaslarını belirleyen ve bir eylem programına bağlayan
ulusal bir dokümanın elde edilmesidir (Çağatay, 2012).
Sürdürülebilir bir kentleşme için aşağıdaki şartların sağlanması
gerekmektedir. Bunlar (Ulusoy ve Vural, 2001);
Doğal yaşama saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Özellikle çayır,
bataklık ve ağaçların doğal güzelliğinin dışında havayı temizlemesi, sel
baskınlarını önlemesi vb. çok sayıda faydası olduğu unutulmamalıdır.
Kentleşme planlı yapılmalıdır. Doğal yaşamın olduğu bölgelere sanayi
tesisi yapılmamalıdır. Verimli arazilerin tarım amacıyla kullanılması
özendirilmeli yasalarla korunmalıdır.
Kentlerde geniş yeşil alanlar ayrılmalıdır. Yeşil alanlar havayı temizler,
toprağı sağlamlaştırır.
Su kaynakları korunmalıdır. Kanunlarla doğal su kaynaklarının
korunması sağlanmalı, yaptırımlar uygulanmalıdır.
Motorlu araç yerine bisiklet, fayton vb. araçların kullanılması
özendirilmelidir. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
için gerekli teşvik ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sayede hem trafik hem
çevre kirliliğinden korunmuş oluruz.
Enerji tüketimini azaltıcı önlemler alınmalıdır. Enerji üretimi
hem maliyetli hem çevreye olumsuz etkileri olan, ancak bir o kadar da
vazgeçemediğimiz bir etkiye sahiptir. Temiz enerji üretimi ve kullanımını
özendirecek önlemler alınmalıdır. Bunların başında enerji tasarrufu
yapanların indirim yoluyla ödüllendirilmesi yada fazla tüketenden daha
fazla ücret alınması şeklinde uygulamalar olabilir.
Geri dönüşüm programları başlatılmalıdır. Şehirde oluşan atıkların
geri kazanımını sağlayacak geri dönüşüm tesisleri kurulmalıdır. Örneğin,
organik atıklar veya kağıt, cam ve metal atık gibi ürünlerin ayrı toplanması
ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla halk bilinçlendirilebilir.
Sosyolojik açıdan şehir, sosyal olarak heterojen bireylerin oluşturduğu,
nispeten büyük, yoğun ve kalıcı yerleşim yeridir (Outhwaite, 2008).
Şehir; toplumsal hayata, insanlar arasındaki ilişkilere biçim veren,
sosyal mesafelerin en aza indiği, bu ilişkilerin yoğunluk kazandığı yerdir
(Cansever, 2009).
Kentleşme; “ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel faaliyetlerin
mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir (Tolan, 1991).
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Sosyolojik bir kavram olarak kentleşme; hem yeni bir ekonomik örgütlenme
ve değişmiş bir fiziki çevreyi belirtmemekte, hem de insan davranışı ve
düşüncelerine etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir (Güçlü,
2002).
Sürdürülebilir kentler, süreklilik içinde değişimi sağlama amaçlı,
sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu
hale getirilmiş olduğu kentlerdir (Greenhuisan ve Nijkamp, 1994).
“Sürdürülebilir kent, toplumsal ve ekonomik çıkarların, çevre ve enerji
sorunları ile ahenkli şekilde bir araya getirilmesiyle değişimde sürekliliğin
sağlandığı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır” (Bayram, 2001).
Sürdürülebilir kentleşmenin temel amaçları şunlardır;
a)Kent sakinlerinin, kent ile olan ilişkilerinde, kentin ortak alanlarının
kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaşam kalitelerinin
arttırılması sorununun aşılmasıdır.
b)Kentin bir yerleşim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme
yetisinin güçlendirilmesidir.
c)Son olarak da, kentin çevre değerlerini taşıma kapasitelerinin
üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüştürülmelerinde var olan üretim ve
tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir (Bayram, 2001).
Bunların dışında; sürdürülebilir kentler için on Melburn Prensibi’nden
biri olan “mekan hissi” yani insan, kültürel değerler, tarih ve doğal sistemler
dahil kentlerin ayırt edici özelliklerinin keşfedilmesi ve kullanımının
unutulmaması gerekmektedir (Sezgin ve Ünüvar, 2011)

2.1.Sürdürülebilir Kentlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
Sürdürülebilir gelişim, dinamik bir süreç olup yerel, sosyal, ekonomik
ve ekolojik sistemleri yeniden üretebilen ve dengeleyen, yerel eylemleri
küresel sorunlarla bağdaştırabilen, toplumların güncel ve gelecek kuşakların
ihtiyaçlarını öngören, bunların sürekliliğini ve eşgüdümünü sağlayan
bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir gelişim için tasarım
çerçevesinin oluşturulması dengeli diyaloglar halinde olmalıdır. Hem
mikro hem de makro seviyede doğal çevrenin oluşumu kadar toplumun
çeşitli bileşenlerini de yansıtması yerinde olacaktır. Sürdürülebilir kentlerin
tasarımında açık biçimde bir dizi hedef bulunmalıdır (Sezgin ve Ünüvar,
2011);
Varlığını kabul ettirmek amacıyla hali hazırdaki durumun dönemsel
olarak gözden geçirilmesi ile planlayıcı, yönetici ve kent yaşayanlarının,
gelecek nesillerin devamını sağlamak amacıyla bir politika oluşturulması.
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Eşitliği oluşturmak, istismar ve etkileşimden kaynaklanan dışsallığın
azaltılması için uygulanabilir bir sosyo-ekonomik yapının oluşturulması.
Seçilen varlığın ve kültürün korunması amacıyla sosyo-ekonomik
yapının başlatılması.
Çevreye olan negatif etkileri an aza indirmek ve kaynakların etkin
kullanımını desteklemek amacıyla uygulanabilir bir altyapının kurulması.
Sürdürülebilir kentleşmenin yönetimi kentte bulunan halk
temsilcilerinin, sivil tolum kuruluşları ve resmi kurum yetkililerinin
katılımı ile sağlanabilmektedir.

3. Cittaslow (Yavaş/Sakin Şehir) Kavramı
Cittaslow kelimesi İtalyanca Citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş)
kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Cittaslow Hareketi 1999
yılında İtalya’nın Chianti Kasabasında ortaya çıkmıştır. Cittaslow
Hareketi’nin temelini iyi, adil ve temiz gıda felsefesine dayanan Slow Food
oluşturmaktadır. Slow Food Felsefesi yerel ve doğal üretim, yerel tüketim
gibi yöresel ürünlerin kullanılmasını ve geleneksel üretim teknikleri ile
üretilen yiyecek ve içeceklerin tadına vararak yavaş şekilde tüketilmesini
savunmaktadır. Slow Food Akımı fastfood yeme alışkanlığına bir
başkaldırı şeklinde ortaya çıkmıştır. Cittaslow Hareketi ise Slow Food
Akımı’nın devamı niteliğindedir. Slow Food Akımı’nı desteklemekte ve
sürdürülmesini sağlamaktadır.
Cittaslow Hareketi’nde temel amaç; insanların, doğal, tarihi, kültürel
özgünlüğünü korumayı başarabilmiş, rahat, özgür, misafirperver, yerel
ürünlerden, geleneksel yöntemler ile üretilmiş yiyecek ve içeceklerin
tüketilebileceği, yaşamın tadına varılabilecek, aynı zamanda doğayla dost ve
insan hayatını kolaylaştırabilecek teknolojilerin kullanımının desteklendiği,
gürültü ve stresten uzak yaşanabilir kentler yaratmaktır (Hekimci, 2010).
Şehri kendi imkanlarıyla değerlendirmek ve hayat kalitesini artırarak
farklı bir gelişim stratejisi izlemek anlamına gelen Cittaslow tüm İtalya
da kabul görmüştür. Cittaslow önce Bra (Francesco Guida), Orvieto
(Stefano Cimicchi) ve Positano (DomenicoMarrone) belediye başkanları
uygulamaya koymuştur. Yavaş yemek hareketinin başkanı olan Carlo
Petrini’de Cittaslow hareketine tam destek vermiştir (Göçkan, 2012).
Temeli Slow Food hareketine dayanan Cittaslow Hareketi’nin hedefi
küreselleşmenin etkisi ile yok olma tehlikesi yaşayan yerel kültür ve
değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu
anlamda Cittaslow Hareketi küreselleşme nedeniyle oluşan tek tip modern
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kent yapılarına karşı, kendine özgü yerel değerleri ön plana çıkaran kendine
has bir nitelik taşımaktadır (Eskicioğlu, 2009).
Cittaslow Ağı’na kabul edilebilmek için şehirlerin belirlenen 70
kriteri en az % 50 oranında sağlayarak, yapılan değerlendirmeden geçmesi
gerekmektedir.
Cittaslow ağına katılmak isteyen şehirler, öncelikle Cittaslow Birlik
Tüzüğü’ne imza atmalıdırlar. Kriterleri sağlayıp Cittaslow ağına üye olan
şehirler yılda bir kez olmak üzere farklı bir Cittaslow kentinde toplantı
düzenlemektedir. Bu toplantılarda yapılan ve yapılacak olan faaliyetler
değerlendirilmektedir (Keskin, 2010).
Yavaş şehir felsefesinde öncelik hızlı yaşamın karşısında olmaktır.
Burada ifade edilmek istenen yavaş davranmak değildir. Hayatı fark ederek
yaşamaktır. Teknolojik kirlilikten uzak durmak, gerekli durumlarda ise
tekrar hızlanıp aradaki dengeyi bulmaktır (Bilgi, 2013).
Cittaslow Hareketi “Önce Sağlık” ilkesiyle yola çıkmıştır (Toplu, 2012).
Cittaslow’ları idare eden yöneticilerin, kentlerinin diğer kentlerden
farklı olduğu yönü keşfetmesi gerekmektedir. Bu yön/yönler tespit
edildikten sonraki aşama ise bu yönlerin korunması ve geliştirilmesi
olmalıdır. Kentin özünlüğünün, insan sağlığının, çevrenin korunması için
çevre ve insan sağlığı ile dost alternatif ve yenilenebilir enerji kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır. İnternet alt yapısını geliştirerek belediye hizmetlerini
internet ortamına taşımalıdırlar. Kent sakinlerinin belediye hizmetlerinin
internet üzerinden kullanabilmesi için halk eğitim merkezleri aracılığı ile
kurslar düzenlemelidir. Bu sayede insanların işlemlerini kısa zamanda,
kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmesi ve artan zamanda üretim yapmaları
sağlanmış olacaktır. Trafik ve gürültü sorununu çözmek için bisiklet ve
elektrikli araçların kullanımı teşvik edilmelidir. Çevre yolu olmadan trafik
sorunun çözülmesi mümkün değildir. Bu sebeple mutlaka çevre yolu
yapılmalıdır. Şehir dokusuna aykırı yapılaşmaya asla izin verilmemelidir.
Kentte yaşayan çocuk, genç ve yaşlılara yaşadıkları yerin kültürü öğretilmeli/
hatırlatılmalıdır. Kentin tarihi dokusuna, değerlerine, halk oyunlarına,
geleneksel mutfağına, örf ve adetlerine, müziğine, şiirlerine ve hikâyelerine
sahip çıkılmalıdır.
Cittaslow’larda hem kent sakinlerinin, hem ziyaret edenlerin
hayatı tadı damakta kalacak şekilde ve hızda yaşayabilmeleri için gerekli
önlemlerin alınması yerel yönetimlerin olduğu kadar merkezi yönetimin
de sorumluluğunda olmalıdır.
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4. Tarihi Eser Kavramı, Koruması, Gelecek Kuşaklara
Aktarılması ve Örnekler Kentler
Tarihi değer iki şekilde tanımlanabilmektedir. Birincisi yapının
yerleşme tarihindeki bir olay veya değişim ile ilgisinden kaynaklanmaktadır.
İkincisi ise kültür varlığının yaşıdır. Kültür varlığının yaşı arttıkça değeri de
çoğalmaktadır. Bir taşınmazın kültür varlığı şeklinde tanımlanması iki şekilde
yapılmaktadır. Birincisi kültür varlığının kendi yapısından, özelliklerinden
kaynaklanan tasarım, malzeme kullanımı, işçilik ve içinde bulunduğu alan
ile değerlendirilmesidir. İkincisi ise yapıların geçmişteki değişimlerin izlerini
taşıması, sosyal ve kültürel verileri barındıran bir yönü olmasıdır. Yürürlükte
olan mevzuata göre bir taşınmazın kültür varlığı olarak taşıması gereken
özellikler şunlardır: Kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, bölge ve diğer
özellikleri dikkate alınmaktadır. Taşınmazın kültür ve tabiat varlığı kabul
edilip korunması gerekliliklerinin tespitinde ise taşınmazın sanat değeri,
mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değer kapsamı içerisinde: dekoratif,
yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arz
etmesi gerekmektedir (Madran, vd., 2005: 16-17).
3194 sayılı imar kanunu yerel yönetimlere kültür ve tabiat varlıklarının
korunması ve zarar verilmesini önleme hususunda yaptırım ve uygulama
yetkisi vermektedir.
KUDEB’ler (Koruma ve Uygulama Denetleme Müdürlüğü), İl Özel
İdarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya müdürlük, büyükşehir
belediyelerinde imar daire başkanlığı veya yeni kurulacak daire başkanlığı,
diğer belediyelerde ise imar müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır
(Kudeb, 2017).
Tarihi yapılarda tadilat: Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye
uygun olmak kaydıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, bünyesinde
KUDEB kurulmuş olan idarelerin yada ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB
bulunmaması durumunda koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve
denetiminde 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe
göre gerçekleştirilmektedir (Yönetmelikler, 2017).
Tarihi yapılarda esaslı onarım: Esaslı onarımlarda, tescilli yapı için
hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgeler
koruma bölge kuruluna sunulur. Koruma bölge kurulunun onayladığı proje
ve koşullarda uygulama gerçekleştirilir. Uygulamalara ilişkin denetleme;
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe
göre yapılır (Yönetmelikler, 2017).
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Tarihi yapıların onarım süreci: Tarihi bir yapının aslına uygun
şekilde onarımı yapılması için, KUDEB (Koruma ve Uygulama Denetleme
Müdürlüğü) birimine ilgili yapıda ne yapılacağını açıklayan bir dilekçe,
tapu fotokopisi ve farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar ile birlikte başvuruda
bulunulması gerekmektedir. Uygun olması durumunda talep edilen onarım
izin belgesi 2 hafta içerisinde verilmektedir. Sonraki aşamada KUDEB’ten
gelen ekip yapıyı incelemekte, yapının durumuna göre, karar vermekte ve
teknik rapor hazırlamaktadır (Onarım izni, 2017).

4.1. Örnek Kentler
Safranbolu
Safranbolu bağlı olduğu il olan Karabük’e 8 km uzaklıktadır. Kent
merkezi üç ayrı kanyonun birleştiği bölgede yer almaktadır. Bolu, Köroğlu
ve Küre dağlarının uzantıları kentin etrafında yer almaktadır. Safranbolu,
Ovacık, Ulus ve Eflani ilçeleri ile komşudur (cografi-konum-94, 2017).
Kent UNESCO tarafından 17.12.1994 yılında Dünya Miras Listesi’ne dahil
edilmiştir. Antik zamanlarda ismi Paplogonya olarak bilinen Safranbolu’nun
bulunduğu coğrafyada Gasgaslar, Hititler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler,
Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar yaşamıştır. Kent 17 yy.da SinopGerede-İstanbul ticaret yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi
olmuştur. Safranbolu Osmanlı mimarisine sahip geleneksel evleri ve tarihi
yapıları ile ün kazanmıştır. Eski Hamam, Cinci Hanı, Köprülü Mehmet
Paşa Camii, Kazdağlıoğlu Camii, İzzet Mehmet Paşa Camii, Saat Kulesi,
Bulak Mağarası, Yemeniciler Arastası, Demirciler Çarşısı Safranbolu’nun
önemli tarihi eserlerindendir (Safranbolunun-tarihcesi-245, 2017).

Resim 1. Cinci Hanı		
Resim 2. Saat kulesi
Kaynak: http://www.panoramio.com/photo/31412473 Saat Kulesi
(Erişim: 15.11.2017).

Kaynak: http://www.gezginrehberler.com/carsi-ve-hanlar/cincihani-kervansarayi-safranbolu-karabuk/ (Erişim: 15.11.2017)

Aykut Pajo - Bülent Topbaşlı 331

Resim 3. Köprülü Mehmet Paşa Camii,

Resim 4. Yemeniciler Arastası

Kaynak: http://www.arkeolojikhaber.com/haber-safranboluda-tarihicamide-restorasyon-1998/ (Erişim: 15.11.2017)
Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karabuk/gezilecek
yer/ yemeniciler-arastasi (Erişim: 15. 11.2017).

Cittaslow Taraklı
Bağlı olduğu il olan Sakarya’ya 75 km. mesafede olan Taraklı’nın etrafı
yüksek tepeler ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 485 m. olan
ilçenin doğusunda Göynük batısında Geyve yer almaktadır (Coğrafya,
2017). Eski adı Dablar olan ilçe şimşir kaşık ve tarak yapımı ile ünlüdür.
Taraklı ismi buradan gelmektedir (Tarihçe, 2017). Taraklı 2011 yılında
Türkiye Cittaslow Ağı’na dahil olmuştur. 2013 yılı Seçkin Destinasyonlar
ödülünü kazanmıştır.

Resim 5. Restore Edilmiş Taraklı Evlerinden Görüntüler
Kaynak: http://www.tarakli.bel.tr/tarihi_mekanlar.asp (Erişim: 15.11.2017)
Kaynak: http://www.hanimelikonagi.com/cevre.php (Erişim: 15.11.2017)
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Cittaslow Vize
Eski adı Bizye olan Vize, ilçesi olduğu Kırklareli’nin 60 km. doğusunda
yer almaktadır. Vize’nin yer aldığı topraklarda Astai’ler, Pers’ler, Romalı’lar,
Kelt’ler, Peçenek’ler, Bizans’lılar, Bulgar’lar, Osmanlılar yaşamışlardır.
Dolayısı ile İlçede önemli eserler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;
Ayasofya Kilisesi, Trakya’da bilinen tek antik tiyatro, kaya kiliseleri,
manastır, Trak tümülüsleri, kale surları, çeşmelerdir. Kıyıköy beldesi,
Kıyıköy denizi, geniş kumsalları ve Balkaya Köyü civarındaki mağaralar
Vize’nin doğal güzellikleri arasındadır.
Tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Vize ilçesi sanayi
kenti olmak yerine tarihi eserlerini, doğal güzelliklerini ve özgünlüğünü
korumayı ve bunları gelecek kuşaklara aktarmayı seçmiştir.
Vize yerel yönetimleri öncelikle tarihi eserlerin envanterini çıkarmıştır.
Tarihi eserlerin onarılıp kullanıma açılabilmesi amacıyla, kalkınma ajansları
vb. kurumlardan kaynak kullanabilmek için projeler üretmiştir.
2010 yılının aralık ayında Sakin Şehir olmak için başvuran Vize,
02 Haziran 2012 tarihinde Sakin Şehir Birliği’ne kabul edilmiştir
(cittaslowturkiye, 2015).

Resim 6. Vize
Kaynak:http://www.kenthaber.com/marmara/kirklareli/vize / Rehber /
genel-bilgi/ vize-genel bilgi (Erişim: 12.06.2015).

5.Bulgular
Çalışmanın konusunu Vize İlçesi’nin korunmuş ve gelecek kuşaklara
aktarılabilmiş tarihi eserleri oluşturmaktadır. Bu eserler şunlardır:
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Küçük Ayasofya Kilisesi (Gazi Süleyman Paşa Camii): Mimar Sinan
Mahallesi’nde yer almaktadır. VI. Yüzyılda Jüstinyen döneminde Dionysos
mabedinin temelleri üzerinde inşa edilmiştir. Bazilika planında yapılmıştır.
Çatısı ahşaptır. Taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Kilisenin üç apsisi
bulunmaktadır. İçerisinde payelere dönüştürülmüş olan üçer sütunlu, iki
sütun dizisi bulunmaktadır. Yıkılmış olan ahşap çatının yerine, kasnaklı bir
kubbe oturtulmuştur. Kubbenin dışındaki bölümlerde tonoz örtü sistemi
kullanılmıştır. Bu sayede Bizans Mimarisinde karşılaşılmayan değişik bir
plan düzeni ortaya çıkmıştır (Kucukayasofya, 2017).

Resim 7. Küçük Ayasofya Kilisesi

Kaynak: http://www.vizedesiniz.com/tarihi-eserler_serbetdar-hasanbey-pasa--camii.html (Erişim: 12.06.2015)
Antik Tiyatro (Odeon): M.S. II. yy. Geç Roma dönemi eseri olan yapının
sahne kısmının Bizans döneminde ciddi bir tahribata uğradığı tespit edilmiştir.
Sahne kısmının doğusunda bir Bizans yapısı tespit edilmiş, batı kısmında
ise fırın kalıntılarına rastlanılmıştır. Eserin günümüze ulaşan kısımları,
tiyatronun oturma kademeleri (cavea), oturma kademeleri arasındaki yollar
(parados), sahne binası (skene) ve orkestra bölümleridir. Eserin civarında
yapılan kazılar esnasında pek çok sayıda Roma Bizans ve Osmanlı keramikleri,
cam ve metal eşyalar ve heykel sahne rölyefleri bulunmuştur. Bulunan tarihi
eserler Kırklareli Müzesi’nde teşhir edilmektedir (vizedesiniz,2015 ).

Resim 8. Antik Tiyatro (Odeon) 1995 ve 2003 Temizlik Kazısı Sonrası.
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Kaynak:http://www.vizedesiniz.com/tarihieserler_serbetdar-hasanbey-pasa--camii.html (Erişim: 12.06.2015)
Şerbetdar Hasan Bey Camii: Mimar Sinan Mahallesi İç kale
civarında yer almaktadır. Şerbetdar Hasan Bey Camii eski bir havra
merkeziyken Gelibolulu Mir-i Ekber Hasan Bey tarafından 14. yy.’da
camiye dönüştürülmüştür. Eser kare planlıdır. Kübik gövdeli ve tek
kubbeyle örtülüdür. Moloz, kesme taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Eserin
kapı ve pencere söveleri ve giriş kemerinde mermer malzeme kullanılmıştır.
Kemerlerde, kasnak ve kubbede, taş ve tuğla malzeme almaşık teknikte
uygulanmıştır. İç mekanda, kubbeye geçişlerde ve kubbe yüzeyinde renkli
bitkisel ve yazı karakterli kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Eser,
1362’den önce Havra, 1362’den sonraki tarihlerde ise Dergah, Mescit ve
Cami olarak kullanılmıştır. Caminin minaresi restorasyon sonrasında ilave
edilmiştir (vizedesiniz, 2015 ).

Resim 9. Tarihi Hasan Bey Camii (Restorasyon öncesi ve sonrası)
Kaynak:http://www.vizedesiniz.com/tarihieserler_serbetdar-hasanbey-pasa--camii.html (Erişim: 12.06.2015)
Vize Kalesi: Kale Mahallesi civarında bulunan surlar, kentin kuzey ve
batı kısmını çevrelemektedir. İnşasına M.Ö. 72 – 76 yıllarında başlandığı
tahmin edilmektedir. Bizans döneminde, 527 – 565 yılları arasında onarım
yapıldığı bilinmektedir. Kesme iri taşlar ve aralarının harç ile doldurulması
ile yapılmıştır. İnşasında, yumuşak sarımsı taş bloklar kullanılmakla
birlikte, şehrin kuzeyinde yer alan sur bedenlerinde kesilmiş mavimtırak
taşlar kullanılmıştır. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan meydana
gelen kale, Geç Bizans döneminde tekrar yapılmıştır. Yüksek burç ile
güneybatısındaki dere kenarında bulunan hâkim burcun yapımına 12.
yüzyıl sonu Komnenoslar devrinde başlanmış, Geç Bizans döneminde
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tamamlanmıştır. Günümüzde surların batı ve güney bölümleri halen
ayaktadır. Batı tarafındaki surlar üzerinde birkaç burç bulunmakta ve
bunların önünde ise suyollarını korumak amaçlı yapılmış bir burç daha
bulunmaktadır. Büyük taş bloklarla yapılmış olan Güney surları ise 3–4 m.
yüksekliğe kadar korunabilmiştir (turkiyedegez, 2015).

Resim 10. Vize Kalesi
Kaynak:http://turkiyedegez.com/1478-vize_kalesi hakkinda-bilgi. html
(Erişim:24.05.2015)

6.Sonuç
Cittaslow Hareketi şehirlerin kendi kimliklerini koruması, ayakta
kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi adına büyük bir şanstır.
Cittaslow Hareketine dahil olup bu belgeyi almak isteyen şehirlerin
halk desteğini alması gerekir.
Yerel yönetim, halk ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışarak şehrin
tarihi dokusunun değişmeden kalması, insan sağlığına ve çevreye saygılı
enerji kullanımı, tarihi ve kültürel yapının korunması ve devamlılığı, geri
dönüşüm uygulamaları konusunda iş birliği yapmalıdır.
Özgün yapının korunması Cittaslow Kriterleri’nin en önemlilerinden
biridir. Özgün yapının korunması, tarihi ve kültürel eserlerin aslına
uygun şekilde restore edilmesi ve uygun olanların kullanıma açılması ile
sağlanabilir. Tarihi eserlerin korunması özgünlüğün sürdürülebilmesi için
gereklidir.
Tarihi yapıların korunması, kullanıma ve ya ziyarete açılması kente
ziyaretçi çekecek ve yerel halk bundan gelir elde edecektir.
Vize yerel yönetimleri ve halkı tarihi eserlerin korunması, restore
edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda başarılı çalışmalara
imza atmışlardır.
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Vize yerel yönetimlerinin çabaları sonucunda Gazi Süleyman Paşa
Camii, Şerbetdar Hasan Bey Camii ibadete, Antik Tiyatro, Vize Kalesi
ziyarete açılmıştır.
Vize yerel yönetimleri restorasyon çalışmaları için proje ofisi kurmuş
bölgesel kalkınma ajanslarından restorasyon çalışmaları için kaynak
sağlamıştır. Vize yerel yönetimlerinin tarihi yapılara verdiği önem ve
restorasyon çalışmaları diğer Cittaslow’lar tarafından da örnek alınmalıdır.
Yerel yönetimler halkın sahip olduğu tarihi eser niteliği taşıyan evlerini
restore etme prosedürlerine ve kaynak temini konularına yardımcı olmak
adına personel görevlendirmelidir.
Tarihi eserlerin restore edilip restoran, pansiyon veya butik otel
şeklinde kullanıma açılması uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamaktadır.
Cittaslow çalışmalarının hedeflerinden biri halkın gelir elde etmesidir.
Yerel yönetimler tarihi yapıların korunması, restore edilerek işletmeye
açılması konusunda halka eğitim verip bilinçlendirmelidir.
Cittaslow Vize’nin bulunduğu topraklar pek çok eski uygarlığa ev
sahipliği yapmıştır. Bu bakımdan Vize’de pek çok tarihi eser bulunmaktadır.
Geçmişten günümüze ulaşan bu eserler pek çok yerli ve yabancı ziyaretçi
tarafından ziyaret edilmektedir.
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TURİZMİN ÖNYARGILARI AZALTMADAKİ ROLÜNE
İLİŞKİN BİR YAZIN İNCELEMESİ
The Role of Tourism in Reducing Prejudıce: A Literature Review
Selami GÜLTEKİN*2 - Ebru İÇİGEN**
Özet
Önyargılar insan yaşamının her alanında yer almaktadır ve insanların
yaşamlarını etkilemektedir. İnsanlar sahip oldukları önyargılarından dolayı diğer
insanlar ile sağlıklı etkileşim gerçekleştirememektedir. Turizm olayı farklı insanları
bir araya getirerek kültürlerarası etkileşim sağlamaktadır. Bu doğrultuda turizm
ile gerçekleşen sosyal etkileşimin insanlar arasında önyargıları azaltan bir role
sahip olması beklenmektedir. Böylelikle turizm olayının sürdürülebilirliği de
sağlanmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada yazın taraması yapılmıştır.
Turizm ve önyargı ilişkisini inceleyen çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların
bulgularına yer verilmiştir. Turizm ve önyargı konusu ile ilgili neler yapılabileceği
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Önyargı, Etkileşim, Turizm

Abstract
Prejudices take place in every aspect of human life and affect people’s lives.
People can not maintain healthy interaction with other people because of their
prejudices. The tourism event provides intercultural interaction by bringing
together different people. In this direction, it is expected that social interaction
via tourism would have a role on reducing prejudices among people. Thus, the
sustainability of the tourism event is also ensured. From this point on, in this study
the body of literature is reviewed. Studies examining the relationship between
tourism and prejudice are examined and findings of these studies are presented.
What can be done about tourism and prejudice is discussed.
Keywords: Prejudice, Interaction, Tourism

1.GİRİŞ
Önyargı, toplumun en büyük sorunlarından biri olarak çağdaş
toplumların aşmaları gereken bir zorluk olarak bilinmektedir. İçinde
bulunduğumuz 21. Yüzyılın başında dünyada önyargının yıkıcı sosyal
sonuçlarla bağlantısının olmadığı her hangi bir bölge göstermek çok zordur
(McKinlay ve McVittie 2009,s.134). Önyargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili
olarak belirli şartlara, olaylara ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş
olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir (tdk.gov.
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tr), herhangi bir sosyal gruba veya bu sosyal grubun üyesi olarak algılanan
bir kişiye yönelik negatif tutum (Dovidio, 2001,s. 829), grubun üyesi
olan bireye yönelik olumlu veya olumsuz eğilim (Tajfel, 1982,s.3) olarak
tanımlanmaktadır. Önyargıyı sosyal açıdan tanımlayan Brewer ve Kramer’e
göre (1985,s.230) ise önyargı, sosyal sistemdeki belirli gruplara yönelik
tutumları şekillendiren kabullenme- reddetme, güvenme- güvenmeme ve
hoşlanma- hoşlanmama gibi ortak hislerdir.
Turizm bir toplumun dünya görüşünü, anlayışını ve başka ülke
insanları hakkındaki düşüncelerini etkileyen sosyal bir olaydır. Turizm
etkinliklerine katılarak başka ülkelere seyahat eden insanlar o ülke
insanlarını çeşitli açıdan etkileyebilecekleri gibi onlardan da önemli ölçüde
etkilenebilecektir (Berber, 2003, s.212). Aynı zamanda uluslararası turizm
sosyal temasın gerçekleşmesi için fırsatlar sunan bir hareketliliktir (Sönmez
ve Apostolopoulos, 2000,s.35). Var vd. (1989,s.282) belirttiği gibi, turizm
dünya barışına katkısı olan birçok sosyal faydayı beraberinde getirmektedir.
Bu bağlamda turizmin oluşturduğu sosyal etkileşim ortamından yola
çıkarak önyargıları azaltan bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Bu
çalışma, turizmin getirdiği sosyal ve kültürel etkileşim fırsatlarının
değerlendirilmesinin, önyargı gibi önemli bir sorunun çözümünde turizmin
rolünün ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda
turizm ve önyargı ile ilgili yazın taraması gerçekleştirilmiş ve çalışmalardan
elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Önyargı konusu sosyal araştırmaların odağında olmakla beraber
(McKinlay ve McVittie 2009,s.134) konu ile ilgili ilk makale 1903 yılında
yazılmıştır. 2010 yılına kadar 4,814 makalede “önyargı” anahtar kelime
olarak kullanılmıştır ve 1,379 çalışmanın başlığında önyargı kelimesi
geçmektedir (Biernat ve Danaher, 2012,s. 341).
Önyargıyı tanımlamak için sosyal psikoloji alanında çok çeşitli
terimler kullanılmıştır. Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, grup içindekini
kayırma, grup içindekine eğilim, grup dışındakini değersizleştirme, sosyal
düşmanlık, basmakalıplaştırma ve sosyal uzaklık bu terimlere örnek olarak
sayılabilir. Bu bağlamda önyargı denildiğinde (a) belli bazı gruplara karşı
negatif yönelim (b) kötü ve onaylanmayan (c) irrasyonel/yanlış ve (d) katı
olduğu anlaşılmaktadır. İrrasyoneldir çünkü önyargının algılayanın sosyal
gerçeği ile bağlantısı yoktur. Yanlıştır çünkü bilgi işleme kısıtlılıkları, ruh
halinin etkisi ve kişilik bozuklukları gibi bilişsel çarpıtmaların sonucu
oluşur. Kötüdür çünkü bu tutumlar genelde kötü sonuçlar doğurur. Katıdır
çünkü önyargılı insanların düşüncesini aksini gösterince bile değiştirmek
çok zordur (Augoustinos ve Reynolds, 2001, s.2). Duckitt’ göre (1992,s.1)
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önyargılar aynı anda birçok yerde olabilir, ortaya kolayca çıkabilir, çok
çeşitli şekillerde ifade edilebilir ve oldukları yere çok sıkı yapışırlar.
Önyargı bir tutumdur ve tutumlar; duygusal, bilişsel ve davranışsal
olmak üzere üç bileşenden oluşur (Aronson vd., 2012,s.750). Sosyal
psikologlar arasında insanların doğal nedenlerden dolayı önyargılı olup
olmadıkları konusunda fikir birliği yoktur. Önyargının oluşması temelde
kalıp yargılara dayandırılabilir. Kalıp yargılar, önyargıların bilişsel
(cognitive) yanıdır, topluluklara karşı şemaları ve inançları içerir. Bir kalıp
yargıya güçlü bir duygulanım da eşlik ederse, önyargı oluşmuş olur ve
bir tutum olarak ortaya çıkar. Önyargılardaki duygulanım şekli genelde
olumsuz olsa da (antipatik), olumlu (sempatik) duygulanımla şekillenen
önyargılar da mevcuttur (Paker, 2012,s. 42). Çoğu sosyal araştırmacı önyargı
ve ırkçılığın kişisel önyargılar, kişilerarası, gruplarası ve kurumlararası
önyargılar olarak ortaya çıkabileceğinden bahsetmektdir (Augoustinos ve
Reynolds, 2001,s. 1).
Önyargı hakkındaki muazzam çalışma sayısına rağmen, bilim insanları
önyargıları azaltmanın en etkili yollarını göstermekten çok uzaktır. Mevcut
araştırmaların iç ve dış geçerlik zayıflıkları nedeniyle, alan yazın; yapılan
müdahalelerin dünyadaki önyargıları, azaltıp azaltmadığını, ne zaman
ve neden azalttığını tam olarak ortaya koymamıştır (Pauluck ve Green,
2009,s.360). Ayrıca altı çizilmesi gereken bir nokta da şudur ki önyargılı
insanların düşüncesini aksini gösterince bile değiştirmek çok zordur
(Augoustinos ve Reynolds, 2001,s. 2). Yine de bilim insanları önyargıları
azaltmak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Önyargıların azaltılması ile
ilgili alan yazında sıklıkla adı geçen Allport’un (1954) temas hipotezi birçok
çalışmada teorik temel olarak kullanılmıştır. Allport’un hipotezine göre 6
koşul gerçekleştiğinde birbirlerine kuşkuyla veya düşmanca bakan gruplar
arasında önyargılar azalacaktır. Bu şartlar: Karşılıklı bağımlılık, ortak bir
amaç, eşit statü, kişilerarası candan temas, birden çok üyeyle temas ve
eşitlikle ilgili sosyal normların varlığı olarak sıralanmaktadır (Aronson
vd., 2012, s. 804). Bu teorinin dışında önyargıları azaltmak için toplumsal
kimlik ve sınıflandırma teorileri veya duygu ve biliş gibi bireysel olguları
hedefleyen önyargı azaltma teknikleri; öğretim, uzman görüşü, mantığı
manipüle etme, bilinç yükseltme ve kişisel kimliği; öz değer veya duyguları
hedefleme gibi geniş bir yelpazede stratejiler denenmektedir(Paluck ve
Green, 2009).

3.TURİZM VE ÖNYARGILARIN AZALTILMASI
Turizm ve önyargı konularını bağdaştıran veya tartışan çalışmaların
sayısı çok az olmakla beraber, bu çalışmalar önyargı konusunu dolaylı olarak
işlemişlerdir. Söz konusu çalışmalar kapsamında, turizmin tutumlara olan
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etkisi (Milman vd.,1990; Pizam vd., 1991; Apostolopoulos, 1992); turizmin
çatışma yönetimine etkisi (Sönmez ve Apostolopoulos, 2000); turizm ve
sosyal değişim (Pizam vd., 2002); turistlerin yerel halka karşı önyargılı
tutumları (Sırakaya vd, 2014); ve turistlerin kültürlerarası etkileşiminin
etkileri (Yu ve Lee, 2014) konularında araştırmalar bulunmaktadır.
Günümüze kadar yapılan çalışmaların çoğunda turizmin önyargıları
azalttığı varsayımının Allport’un (1954) temas teorisine dayandırıldığını
söyleyebiliriz. Bu bağlamda turizmin etnik tutumlara olan etkisini inceleyen
Milman vd.(1990), Allport’un (1954) temas teorisine dayandırdıkları
çalışmalarında, gruplar arası temasın önyargıları azaltarak tutumları
olumlu yönde değiştireceği varsayımıyla, Mısır’ı ilk defa ziyaret eden
İsrailli turistlerin tutumlarını incelemişlerdir. Söz konusu çalışmanın
sonucunda turistlerin tutumlarında ve fikirlerinde olumlu değişim veya
önyargılarında bir azalmaya rastlanılmamıştır. Pizam vd. (1992) de aynı
yaklaşım ve teorik temelden yola çıkarak Sovyetler Birliğini ziyaret eden 24
Amerikalı üniversite öğrencisinin tutumlarını incelemişlerdir. Söz konusu
çalışma Milman vd.(1990) çalışmasını destekleyen bulgulara ulaşmıştır.
Bu bulguların yanı sıra, turizmin tutumların değişikliğine olumlu veya
olumsuz katkı yapmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Apostolopoulos’un
1992 yılında yaptığı çalışma da aynı şekilde temas teorisi üzerinde
temellendirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’yi ilk defa ziyaret eden 97 Yunan
turistin tutumları incelenmiştir. Bu çalışmada turistlerin gittikleri yerle ilgili
tutumlarında olumsuz değişim gerçekleşmiştir. Yine Apostolopoulos’un
1994 yılında Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turistler üzerinde yaptığı
inceleme sonucunda büyük çoğunluğun (%97) görüşlerinde değişim
olmadığı belirlenmiştir. Ürdün’ü ziyaret eden 50 İsrailli turistin tutumlarını
inceleyen Pizam vd. (2002) önceki çalışmalardan farklı olarak tutumların
olumlu yönde (%45) değiştiği ve negatif bir değişmenin olmadığı sonucuna
ulaşmışlardır. Sözü geçen çalışmaların yapıldığı ülke ve tercih edilen
turist gruplarının milliyetlerinden yola çıkarak, geçmişteki çatışmalardan
dolayı oluşmuş önyargılar veya kalıp yargılardan ve bu yargıların turist
bakış açısıyla değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Augoustinos
ve Reynoldsun (2001,s.3) da değindiği gibi önyargılar, her ne kadar
basmakalıp ve kategorizasyon gibi kişinin kendinden ve bilişsel kaynaklı
olsa da birçok sosyal teorisyen önyargıların politik ve ideolojik boyutlarının
da etkisinden bahsetmektedir. Bu kapsamda turizm ve çatışma yönetimi
konusunu irdeleyen Sönmez ve Apostolopoulos (2000), Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında var olan gerginlikleri
turizm aracılığıyla yumuşatmak için bir işbirliği modeli önermişlerdir.
İşbirliği ve temas teorilerinin ışığında her iki ülkedeki paydaşların, turizm
temelli etkileşimdeki rollerine ve önemine vurgu yapmışlardır. Kültürler
arası etkileşimin önyargıları azalttığı varsayımıyla Yu ve Lee, 2014 yılında
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yaptıkları çalışmada kültürler arası etkileşimin özellikle turizm aracılığıyla
tutumları değiştirdiği ve önyargıları kaldırmaya etkisi olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Sırakaya vd. (2014) yaptıkları çalışma sonucunda ise
Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistlerin önyargılarında azalma olmadığı
kısmen artış olduğu tespit edilmiştir.

4.SONUÇ VE TARTIŞMA/ÖNERİLER
Önyargının ne olduğu neden oluştuğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında
bol miktarda çalışma mevcuttur ancak önyargının azaltılması ve bu sosyal
sorunun çözülmesi için yapılan çalışmaların yetersiz veya eksik olduğu
görülmektedir (Paluck ve Green, 2009). Turizm alanında da bu yetersizlik
görülmekle beraber, turizm hareketliliğinin yarattığı sosyal etkileşim
fırsatlarının yeterince değerlendirilmediği, önyargının azaltılması bir yana
tespiti veya sınıflandırılması anlamında bile her hangi somut bir çaba
olmadığı söylenilebilir.
Yine de önyargı ile ilgili var olan tespit niteliğindeki çalışmalar
önyargıların azaltılması konusunda turizmin rolüne ışık tutması
bakımından umut vericidir. Ancak, turizmin ülkeler ve kültürler arası
önyargıları azaltacağı varsayımı çok değişkenli ve çok yönlü incelemelerle
desteklenirse anlamlı bulgular verecektir. Apostolopoulos’un da (1992: 641)
değindiği gibi turizm kendiliğinden önyargının azaltmasına neden olmaz
veya sosyal ilişkilerde gelişimi otomatik olarak sağlamaz. Turizm basit bir
şekilde sosyal temasın gerçekleşmesine fırsat sağlamaktadır ve bu sosyal
temasın sonuçları hemen hemen her zaman çeşitli şartlara bağlı olacaktır.
Ayrıca önceki çalışmalarda araştırma örneklemi olarak Türk-Yunan,
Rus-Amerikan, Mısırlı-İsrailli gibi, geçmişte sorunlar yaşamış ancak
günümüzde turist ev sahibi rollerinde olan milliyetlerin seçilmiş olması
ve bu çalışmaların sonucunda çoğunlukla önyargılı tutumlarda azalma
olmadığının gözlemlenmesi, önyargıların kaynağı olarak tarihten gelen
çatışma veya düşmanlıkların güçlü etkisini göstermektedir. Bu durum,
düşmanlık veya çatışma yaşamış toplumların katı önyargılarının önemli
bir yordayıcısı olmakla beraber içerdiği yoğun nedensellik bakımından
turizmin önyargıları azaltacağı varsayımıyla yapılacak çalışmaların kısıtı
olarak da görülebilir.
Bu noktada gelecekte yapılacak araştırmalar için bazı sorular anlamlı
olabilir. Geçmişte ve günümüzde iyi ilişkileri olan ülkelerin birbirleriyle
ilgili önyargıları var mıdır? Turizm hareketleri bu önyargıları hangi yönde
ve ne derece etkiler? Turizm hareketinin bireysel veya kitle halinde
yapılmasından kaynaklı; etkileşimin yoğunluğu, süresi gibi değişkenler
önyargılarda nasıl bir değişim ortaya çıkaracaktır?
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NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE RAPORLAMA
STANDARTLARI ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI
Literature Review on Reporting Standards in Qualitative
Research
Beykan ÇİZEL*1 - Edina AJANOVİC** - Rabia ÇİZEL***
Özet
Nitel araştırmalar sosyal etkileşimler ve bireysel deneyimleri doğal
ortamında tanımlayarak ve yorumlayarak birçok bilim dalına katkıda bulunur.
Niteliksel araştırma, birçok disiplinde olduğu gibi turizm araştırmalarında
da sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, bu tür araştırmaların kalitesini tartışmak
ve değerlendirmek için araştırma raporlarında yer alması gereken unsurların
bilinmesi gerekmektedir. Nitel araştırmaların kalitesini çok yönlü olarak
değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda araştırma sorusunun önemi, araştırma
yöntemlerinin titizliği, çıkarımların uygunluğunu ve belirginliğini ve raporlamanın
netliği ve eksiksizliği tartışılan önemli konulardır. Niteliksel araştırmalarda
metodolojik titizlik standartlarıyla ilgili tartışmalar devam etmesine rağmen,
açık ve eksiksiz raporlama ihtiyacı konusunda yaygın bir mutabakat vardır.
Raporlamanın kalitesini artırmada önemli bir adım, açık bir raporlama
standartları oluşturmak ve tanımlamaktır. Bu yazın taraması farklı disiplinlerden
çalışmaların incelenmesi ile nitel araştırmalarda en uygun raporlamanın nasıl
olması gerektiği ile ilgili hususları ve raporlama standartlarını tanıtmak amacıyla
kaleme alınmıştır. Araştırmada belirtilen raporlama standartları, editörlerin,
dergi hakemlerinin, diğer araştırmacıların ve uygulayıcıların nitel araştırma
sonuçlarını değerlendirmelerini sağlamada faydalı olabilir. Ayrıca araştırmacılara
nitel araştırma bulgularının raporlama kalitesinin arttırılmasına yönelik önemli
ipuçları sağlayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, raporlama standartları
için bir kontrol listesinin nitel araştırma çalışmalarının şeffaflığını arttırmasına ve
böylece alanın ilerlemesine yardımcı olacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma, raporlama standartları, turizm

Abstract
Qualitative research contributes to various scientific fields by defining and
interpreting social interaction and individual experiences in natural settings. As
in many other fields, qualitative research methods and strategies are often used
in tourism related studies. However, in order to discuss and evaluate the quality
of these studies, it is necessary to know elements and concepts which should be
present when reporting research findings. Quality of qualitative studies should
be evaluated from multiple perspectives. In this context, importance of research
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question, the rigor of research methods, appropriateness and relevance of the
arguments as well as clarity and completeness of study reports are important topics
discussed in the literature. Although discussions on rigor standards in methodology
of qualitative research continue, there is a consensus about the need for clear and
complete reporting. An important step in increasing the quality of reporting is
to establish clear reporting standards. Goal of this literature review is to define
how the appropriate qualitative research reports should look like and define the
reporting standards by examining studies from different disciplines. The reporting
standards set out in this research may be useful for editors, journal referees, and
other researchers and practitioners in evaluating the results of qualitative research.
Additionally, it is expected to provide useful clues for improving the trustworthiness
qualitative study reports. Finally, existence of reporting standards checklist will
increase the transparency of qualitative research studies and thus help in the field
progress.
Keywords: Qualitative research, reporting standards, tourism

GİRİŞ
Nitel araştırmalar, sosyal ya da insan sorunları ya da olgularla ilgili
“nasıl” ve “neden” sorularını araştırır. Niteliksel araştırmaların amaçları;
katılımcıların bakış açılarından anlama (bir olayı, durumu/eylemi nasıl
yorumluyor veya anlıyor?), olayları veya eylemleri çevreleyen bağlamın
doğasını ve etkisini anlama, olaylar, durumlar veya eylemler hakkında teori
üretmek olabilir.
Nitel araştırma sonuçlarının raporlanması ana analitik bulguları
tanımlamalıdır. Çoğu zaman, bu bulgular sonuçların nesnel olarak
raporlanmasına dayanan nicel araştırmalardan farklı olarak bağlama dayalı
olarak yorumlanmasını içermektedir. Sonuçların sunumu sıklıkla belirli
niteliksel yaklaşım ve yöntemlere göre değişir. Dolayısıyla nitel bulguları
raporlama için katı kurallar uygun değildir. Bununla birlikte, yazarlar, ana
analitik bulguları doğrulamak için kanıtlar (ör. örnekler, alıntılar veya
metin alıntıları) sağlamalıdır.
Niteliksel sonuçlarla ilgili tartışma, genellikle mevcut yazına ve/
veya teorik veya kavramsal çerçevelere, sonuçların kapsam ve sınırlarına
(transfer edilebilirlik) ve çalışma sınırlamalarına bağlantıları içerir. Bazı
nitel geleneklerde, sonuçlar ve tartışmaların belirgin sınırları yoktur. Nitel
araştırmanın amaca uygun seçilebilecek birçok (etnografya, fenomenoloji,
söylem analizi, vaka incelemesi, gömülü kuram) türü ve her birinin kendi
varsayımları ve gelenekleri vardır.
Bu çalışmada okuyucuya hangi nitel yöntemi kullanırsa kullansın
araştırma sonuçlarını tutarlı, açık ve şeffaf olarak aktarabileceği bir
raporlama kılavuzu sunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırmalar
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için raporlama standartları üzerine O’Brien ve arkadaşlarının (2014)
önermiş oldukları on raporlama standardı ilgili yazın desteği ile aşağıda
tartışılmıştır.

Nitel Araştırma Raporlama Standartları
O’ Brien vd. (2014) yapmış oldukları çalışmada nitel araştırmaların
raporlanmasında on unsurun önemini vurgulamıştır (Tablo 1). Yazarlar bu
unsurları nitel araştırma raporlama standartları olarak tanıtmışlardır. Bu
bağlamda yapılan yazın taraması ile bu unsurların raporlama standartları
olarak kullanımının önemi, yeterliliği ve faydaları aşağıda tartışılmıştır.
Tablo 1. Nitel Araştırma Raporlama Standartları
Raporlama
Standartları

Nitel Yaklaşım
ve Araştırma
Paradigması

Araştırmacıların
Özellikleri ve
Düşünümsellik

Bağlam
Örnekleme
Stratejisi

Açıklama
•

Nitel yaklaşım (ör. Etnografya, temel teori,
vaka çalışması, fenomenoloji, vb.)ve uygunsa
rehberlik eden kuram

•

Araştırma paradigmasının (örn., pozitivist,
yapılandırmacı / yorumlayıcı) tanımlanması da
önerilir.

•

Tekniğin seçimi rasyonel hale getirilmelidir.
Diğer bir ifade ile teori, yaklaşım, yöntem ya da
tekniğin seçimindeki doğruluk tartışmalıdır.

•

Kişisel nitelikler, yeterlilik / deneyim,
katılımcılar ile ilişkiler, varsayımlar ve / veya ön
varsayımlar da dâhil olmak üzere, araştırmayı
etkileyebilecek araştırmacıların özellikleri

•

Araştırmacıların özellikleri ile araştırma
soruları, yaklaşımı, yöntemleri, sonuçları ve /
veya aktarılabilirlik arasındaki potansiyel veya
fiili etkileşim

•

Araştırma alanı, ortamı ile ilgili bağlamsal
faktörler

•

Araştırma katılımcıları, belgeler veya
etkinlikler nasıl ve neden seçildi

•

Daha fazla örneklem gerekmediğinde karar
verme kriterleri (örn. Örnekleme doygunluğu)
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•

Uygun bir Etik Kurulu tarafından onay belgesi
ve katılımcının onayı veya bunun eksikliği için
açıklama

•

Diğer doğrulama ve veri güvenliği sorunları

•

Toplanan verilerin türleri; veri toplama
ve analizinin başlangıç ve bitiş tarihleri,
tekrarlayan süreç, kaynakların / metotların
çeşitlenmesi ve değişen çalışma bulgularına
yanıt olarak prosedürlerin modifikasyonu da
dâhil olmak üzere (uygun olduğunda) veri
toplama prosedürlerinin ayrıntıları

•

Veri toplamak için kullanılan araçların
(örneğin mülakat kılavuzları, anketler) ve
cihazların (örneğin, ses kayıt cihazları) tanımı

•

Çalışmaya katılan katılımcıların, belgelerin
veya olayların sayısı ve ilgili özellikleri

•

Katılım düzeyi (sonuçlarda rapor edilebilir)

•

Transkripsiyon, veri girişi, veri yönetimi ve
güvenliği, veri bütünlüğünün doğrulanması,
veri kodlaması ve alıntıların anonimleştirilmesi
/ tanımlanmasını da içeren analiz öncesi ve
esnasındaki verileri işlemek için yöntemler

•

Veri analizinde yer alan araştırmacılar da
dâhil olmak üzere çıkarsamalar, temalar vb.
tanımlanmış ve geliştirilmiş olan süreç

•

Veri analizinin geçerliliğini ve güvenilirliğini
artırmak için kullanılan teknikler

Etik Konular

Veri Toplama
Yöntemleri

Veri toplama
araçları ve
teknolojileri
Çalışma Birimleri

Veri İşleme

Veri Analizi

İnandırıcılığı
güçlendirecek
Teknikler

Kaynak: (O’ Brien vd., 2014)

Araştırma konusunu incelemek için genel bir yaklaşım metodoloji olarak
bilinirken, yöntem “belirli bir araştırma tekniği” olarak adlandırılmaktadır
(Silverman, 1993, s.1). Niteliksel araştırmayı raporlarken, bu iki kavramın
da ele alınması gerekir. Nitel araştırmalarda, araştırmacılara tüm araştırma
süreci boyunca ne yapıldığı, neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili kapsamlı
açıklama yapmalıdır. Sözü edilen açıklamaların raporlanması nitel
araştırmaların kalitesi için önemli belirleyicilerden birisidir (Henwood ve
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Pidgeon’un, 1992). Aşağıda Tablo 1’de verilen raporlama standartları ile
ilgili hususlara ayrıntılı olarak değinilmiştir.

Nitel Yaklaşım ve Araştırma Paradigması
Araştırmacının dünya görüşü “eylemi yönlendiren temel bir inanç
kümesini” temsil eder (Guba, 1990, s.17). Bu inançlar; paradigmalar
(Lincoln ve Guba, 2000), felsefi varsayımlar, (bilim felsefesi, varlık bilim
vb.) (Crotty, 1998), ve araştırma metodolojilerine (Neuman, 2000) dayanır.
Burrell ve Morgan (1979), sosyal teoriye farklı yaklaşımlar üzerine
yaptığı çalışmalarında çevremizdeki dünyayı anlamak için iki boyutun
öneminden bahsetmiştir: 1) bilim doğası ile ilgili varsayımların öznelnesnel boyut 2) toplumun doğası ile ilgili varsayımlarla ilgili radikal boyut.
Bu iki boyuttan bakıldığında, yazarlar sosyal teorileri ve toplumsal olguları
analiz etmek için kullanılacak dört paradigma önermişlerdir: İşlevci,
yorumlayıcı, radikal yapısalcı ve radikal hümanist.
Bu paradigmalar sosyal teorisyenlerin kuramsallaştırma ve çalışma
biçimini belirleyen meta-teorik varsayımları temsil eder. Creswell
(2007) sözü edilen temel felsefi varsayımların, tüm nitel araştırmaların
temel özellikleri olan varlık bilim, bilim felsefesi, söylem ve metodoloji
ile ilgili olduğunu vurgular. Araştırmacılar niteliksel bir araştırma
yapmaya karar verdiklerinde bu varsayımların her birinde felsefi bir
duruş sergilemektedirler. Ayrıca paradigmalarını veya dünya görüşlerini
okuyucuya yansıtmaktadırlar.

Araştırmacı Özellikleri ve Düşünümsellik
Niteliksel araştırmacılar, kendi değer ve varsayımlarını (konumsallık)
açıklayarak, okuyucuların analizleri yorumlayabilmelerini ve alternatif bir
yorumlamayı düşünmelerini sağlamalıdırlar. Bu da, Henwood ve Pidgeon’un
(1992) iyi bir nitel araştırma için “düşünümsellik (reflexivity)” kriterine
karşılık gelmektedir. Konumlanma terimi, bireyin belirli bir araştırma
görevi için seçmiş olduğu dünya görüşünü ve araştırmacının konuya,
katılımcıya, araştırmanın bağlamına ve sürecine yönelik olarak benimsediği
konumu ifade eder. Düşünümsellik (reflexivity) ise, araştırmacı tarafında
kendi gözetiminin dâhil edilmesi olarak tanımlanabilir. Araştırmacı ve
“öteki” arasındaki ilişkinin bilinçli bir şekilde farkında olunması olarak
da ifade edilebilir (Pillow, 2003). Kişisel önyargıları tanımanın yanı sıra,
düşünümsellik, araştırmacıların içeriğe ve verilere kişisel tepkilerini nasıl
yansıttıklarını ve belirli anlayışları nasıl türettiklerini düşünmeyi gerektirir
(Willig, 2013). Yazar kişisel düşünümselliği, araştırmacıların kendi
değerleri, deneyimleri, inançları ve çıkarları, doğrultusunda araştırmayı
şekillendirmesi olarak tanımlarken, felsefi düşünümselliği ise epistemolojik
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olarak araştırmanın tasarlanması, seçilen soru ve yöntemin araştırmanın
bulgularını nasıl tanımladığı ve sınırlandırıldığı ile ilgili olduğunu vurgular.

Bağlam
Niteliksel araştırmanın önemli yönü, nitel verilerin toplanıp analiz
edileceği bağlamdır. Niteliksel veriler doğrudan gözlem ya da görüşme
yoluyla olabildiğince doğal ortamda toplandığından yerel bağlamın etkisi
göz ardı edilmemelidir (Miles ve Huberman, 1994). Buna ek olarak, belirli
veri analiz türlerinin başarısı, sonuçlarının çalışma esnasındaki olayların
ortaya çıktığı bağlamı ele alma durumuna bağlı olarak değerlendirilir
(Morgan, 1993). Araştırmanın bağlam özelliklerinin rapor edilmesi,
okuyucuların, çalışmanın, verilerin toplandığı belirli bağlamın ötesinde
uygulanabilirliğine ne ölçüde sahip olabileceğini keşfetmesine izin veren
aktarılabilirlik kriterlerinin yerine getirilmesi için şarttır (Henwood ve
Pidgeon, 1992).

Örnekleme Stratejisi
Niteliksel çalışmanın aktarılabilirliği ve genel başarısı için, örneklemi
düzgün bir şekilde seçmek gerekmektedir. Nitel araştırmacı, katılımcıların
tanımını ve yaşam koşullarını, okuyucunun çalışma bulgularının
uygunluğunu ve uygulanabilirliğini değerlendirebileceği bir noktaya
getirmelidir. Miles, Huberman ve Saldana (2014), örneklemeyi, verilerin
toplanacağı insanları seçmenin yanı sıra olaylar ve sosyal süreçler hakkında
kararlar almayı içeren bir süreç olarak tanımlar. Miles ve Huberman (1994)
niteliksel araştırmalarda örnekleme stratejileri tipolojisi sunarken, nitel
örneklerin rastgele olmaktan ziyade amaçlı olma eğiliminde olduklarını
vurgulamaktadır. Nitel araştırmalarda örneklem sayısının yeterliliği
üzerine de önemli bir tartışma sürüp gitmektedir. Literatürü bu bağlamda
gözden geçirdiğimizde örneklem büyüklüğünden çok veri kalitesi ve veri
doygunluğunun tartışıldığı göze çarpmaktadır (Fusch ve Ness, 2015).

Etik Konular
Nitel araştırma yaklaşımına bakılmaksızın araştırmacı özellikle veri
toplama, analiz aşaması ve niteliksel raporların yaygınlaştırılması sırasında
birçok etik ikilemle karşı karşıyadır Creswell (2007). Elmes ve arkadaşları
(1995), katılımcılara niteliksel ve niceliksel araştırmalarda temel etik
hususlar önermişlerdir. Bunlar; veri toplama ve analiz süresince araştırma
katılımcılarının kabul ve rızasını almak, katılımcıların aldatılmaması,
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onlara her an geri çekilme imkânı sağlamaktır. Miles, Huberman ve
Saldana (2014), nitel araştırmalarda gerçeğe dayalı kaliteli bilgi üretmenin
yanı sıra, tüm araştırmacıların insancıl davranışın klasik ilkesine göre
yönlendirilmesi gerektiğini vurgular: “Önce zarar verme”.
İlgili yazında vurgulanan önemli etik ve ahlaki sorumluluklar vardır.
Bunlar; araştırmanın yürütülmesi için kişisel yeterlilikler, projenin
uygunluğu ve sonuçları manipüle etmenin önlenmesi, araştırmanın
sonuçlarının iletilmesi ve raporlanması, verilerin ve sonuçların
sahiplenilmesi, kullanımın ve sonuçların elde edilmesinden doğan fayda,
maliyet ve mütekabiliyetin göz önüne alınması ve sonuçların yanlış
kullanımından kaçınılmasıdır. Nitel araştırmalarda önemli ve gerekli olan,
araştırmacıların araştırma sürecine dürüstlük ve güvenle yaklaşmaları,
araştırmaya katılan veya soruşturmaya tabi olan kişilerin herhangi bir
zarara uğrama riskine dikkat etmeleri gerekliliğidir. Bütün bu etik konulara
iki husus daha eklenebilir: “kayıt dışı” bilgi paylaşımı (Creswell, 2007) ve
toplumsal normların ötesinde katılımcı talepleri (Lipson, 1994).
Araştırma derneklerinin çoğu, etik uygulamaya ilişkin kendi
yönergelerini tanımlarlar American Anthropological Association (www.
americananthro.org), British Psychological Society (www. bps.or.uk/
webethic), Association of Internet Researchers (https://aoir.org/ethics/), vb.

Veri Toplama Yöntemleri
En sık kullanılan veri toplama yaklaşımlarından bazıları gözlemler,
mülakatlar, belge ve görsel-işitsel malzemelerdir (Creswell, 2007). Bu
yöntemlerin her biri, veri türetmek veya kaydetmek için farklı teknikler
kullanır. Örneğin, gözlem süreci boyunca araştırmacı a) önemli notlar olayların ayarlarını, insanların söylediği alıntıları betimlemek suretiyle
b) yöntemsel notlar - gözlem sürecini kaydetme, araştırmacıların
araştırmadaki rolü, diğer katılımcılar ile olan ilişkisi vb. c) analitik notlar
- araştırmacılar veri setinden ortaya çıkan temaları, desenleri, bağlantıları
kaydederler (Flick, 1998). Mülakatlar yüz yüze, çevrimiçi veya odak grup
şeklinde yapılabilir ve araştırmacıların araştırma soruları ve kullanılan
yöntemlere bağlı olarak, katılımcılardan istenen bilgileri elde etmek için
oldukça yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya açık uçlu görüşme
anketlerini seçebilirler. Nitel araştırma yaparken araştırmacılar dergiler,
günlükler, kişisel mektuplar, resmi kayıtlar, arşivler, kitaplar, el kitapları,
biyografiler gibi kamuya açık belgeler gibi geniş bir dizi belge arasından
seçim yapabilirler. Teknoloji kullanımındaki artışla birlikte görsel, sanal,
metinsel, akustik ve diğer tür verilerin kayıt edilmesine yardımcı olan farklı
görsel-işitsel materyallerin kullanılmaya başlamıştır.
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Veri toplama araçları ve teknolojileri
Niteliksel verilerin çeşitli biçimleri, insanların kendi kişisel ve toplumsal
deneyimleriyle iletişim kurdukları ve belgelendirdikleri farklı yolların bir
ürünüdür. Aynı zamanda, bu verilerin üretilmesine yönelik yöntemler de
hızla çoğalmış ve kayıt faaliyetleri ve süreçleri için karmaşıklıkları için yeni
araçlar geliştirilmiştir. Yirmi birinci yüzyılda yaşam dünyalarının ilgili
yönlerini yakalamak için video çekimi, akustik kayıt cihazları, Facebook gibi
İnternet teknolojileri kullanılmaya bağlanmıştır. Bu nedenle nitel araştırma
raporlarında belirli niteliksel veri toplama yöntemini seçme nedenini ve bu
verilerin kaydedilmesi ve belgelendirilmesinde hangi teknoloji ve araçların
kullanıldığını yazmak yararlı olacaktır.

Çalışma Birimleri
Niteliksel araştırmalardaki araştırmacıların çoğu, çalışmalarına
katılanlar hakkında, katılımcı sayısı ve özellikleri gibi bilgileri içeren bir
tablo vermeyi tercih etmektedirler. Çalışmada bir birim olarak kabul edilen
herhangi bir şey (belgeler, ortam, olaylar, gruplar vb.) okuyucuya tam olarak
tanıtılmalıdır. Bu tür bilgiler araştırma el yazması ile sonuç bölümünde de
sağlanabilir.

Veri İşleme
Bu kriter, nitelikli araştırmacılar için son derece önemli olan veri
yönetimi ile yakından ilişkilidir. Araştırmacılar çeşitli kaynaklardan gelen
geniş veri setlerini dikkate alarak, sistematik veri setleri, kod listeleri,
tanımlanmış değişkenlerin dokümantasyonu, gerçekleştirilen analizlerin
kayıtları vb. konularını sürekli düşünmek zorundadırlar (Miles, Huberman
ve Saldana, 2014). Temel hususlar şunlardır: (a) yüksek kaliteli ve kolay
erişilebilir verilerin korunması; (b) analiz aşamaları ile ilgili olarak ne tür
analizler gerçekleştirildiğinin dokümantasyonu; ve (c) verilerin alınması ve
tutulması ile ilgili yapılan analizler.
Veri toplama aşamasında, özellikle görüşmeler ve odak grup
toplantılarında, araştırmacı, verilerin doğal ortamlarında ve doğru
toplandığını gösteren not almak zorundadır. Ses ve video kaydının önemi,
ayrıca bu verilerin mümkün olduğunca tam olarak deşifre edilmesi de
önem arz etmektedir. Söylem analizi gibi bazı niteliksel veri analizi türleri,
konuşma sırasında konuşulan dilin tüm yönlerini kaydetmek için gerekli
olan transkripsiyon gösterimini gerektirmektedir. Yalnızca söylenenlerin
içeriği ile ilgilenen diğer analizler için, konuşmanın dil dışı özelliklerini
tanımlamaya hiç gerek yoktur.
Verilerin, alan notları, transkriptler veya kaba yazı yazımı olup
olmadığına bakılmaksızın, nitel araştırmacılar için verilerin depolanması
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ve düzenlenmesi son derece önemlidir. Günümüzde bilgisayarların, akıllı
telefonların ve diğer teknolojik cihazların ve artık erişebileceğimiz çok
miktarda verinin artan kullanımı ile nitel araştırmacılar, analiz sürecini
hızlandırmaktadırlar. Bunulna birlikte araştırmacılar işlerini kolaylaştırmak
için farklı kalitatif analiz yazılımı türlerine yönelmektedirler. Böylelikle
kodlarla deneme yapmak, hipotez test etmek ve ilişkiler kurmak ve ortaya
çıkan teorilerin diyagramlarını ve araştırma raporlarının hazırlanmak
kolaylaşmaktadır. Bu yazılımların birçoğu kelimelerin kalıplarını, kodlamayı
veya niteliği arar ve bu arama sonuçlarını kaydederek araştırmacıya daha
fazla soru sorma imkanı verir (Richards ve Morse, 2012). Bu araştırmaların
ve araştırmacıların analitik kararlarının kombinasyonu yazılım dosyası
biçiminde izlenebilir. Bilgisayarlı veri analiz yazılımı aslında verileri
analiz etmez; yalnızca nitel veri analiz sürecinde destekleyici araçlar sunar
(Bazeley ve Jackson 2013; Friese, 2011). Bilgisayarı kullanmak, verilerin
öğrenilmesinin zaman ve gayretini değiştirmek yerine bu tür öğrenmenin
etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için tasarlanmıştır.

Veri Analizi
Hatch’a (2002) göre veri analizi, anlaşılması, öğrenilmesi ve
başkalarına iletilmesi gereken nitel verilerin ardındaki anlamın
sistematik olarak araştırılmasına atıfta bulunmaktadır. Analiz, sentez,
değerlendirme, yorumlama, sınıflandırma, temaları tanımlama, ilişkileri
keşfetme, açıklamalar geliştirme, yorum yapma veya teori oluşturma
amacıyla karşılaştırma süreçleri aracılığıyla verilerin düzenlenmesi ve
incelenmesi anlamına gelir. Niteliksel analizle araştırmacılar niteliksel
verileri anlamaya yönelik kendi entelektüel kapasitelerini kullanmalıdırlar
(Hatch 2002, s.148). Bu, araştırmacı için analiz yapabilen hiçbir bilgisayar
yazılımının olmadığını açıklar. Çünkü esneklik, yaratıcılık, sezgi gibi
kavramlar sistematik ve mekanik analizlerle değiştirilemez (Dey, 1993).
Bu, araştırmacının fenomeni inceleyen ve insanların kendilerine getirdiği
anlamlara göre anlamlandırabilmesi veya yorumlaması için uğraşan ana
analiz aracı olması nedeniyle anlaşılabilirdir (Denzin ve Lincoln, 2005).
Araştırmacıların, belirli niteliksel yaklaşımı seçmek için okuyuculara
mantığıyla birlikte sunmaları ve çevremizdeki dünyaya ilişkin
paradigmalarını sağlamaları nitel araştırmaların doğal olarak yorumlayıcı
niteliğinden kaynaklanmaktadır. Kalitatif veriler kendiliğinden konuşmaz,
bunun yerine kendine belirli bir anlam veren belirli bir mercek aracılığıyla
okunması gerekir. Araştırmacının temel felsefi varsayım okuyucusu
hakkındaki bilgiler sayesinde, araştırmacıların verileri nasıl yorumladığını
ve ondan anlam çıkardığını anlayabiliriz. Dilbilimsel veya görsel verilerin
sınıflandırılması ve yorumlanması yoluyla, araştırmacılar, toplanan
verilerin arkasındaki örtülü ve açık boyutlar ve yapılar hakkında açıklama
yapabilirler.
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Araştırmacı, bir fenomeni daha ayrıntılı olarak tanımlamak, benzerlik
ve farklılıklar için birkaç durumu karşılaştırmak ve bunların sebeplerini
açıklamak için nitel verileri analiz eder ve nihai amaç çalışılacak bir fenomen
teorisini geliştirmek olabilir. Bu amaçları yerine getirmeye çalışırken,
araştırmacı, öznel deneyimlerinin odaklandığı katılımcı perspektifinden
çalışma olgusuna yaklaşmaya karar verebilir. İkinci yaklaşım, gerçek
ortamlarında katılımcılar veya olaylar arasında oluşan etkileşimi
gözlemleme ve kaydetme yoluyla toplumsal durumun tanımlanmasına
odaklanmaktadır. Veya nihai yaklaşım olarak, araştırma, örtük tanımlama
ve toplumsal olgunun bilinçdışı yönlerini türetmeye çalışmak için ilk
iki yaklaşımın ötesine geçebilir. Niteliksel analiz yazılımının kalitatif
verilerin analizi esnasında kullanılması, verilerin yönetiminde, fikirlerin
yönetilmesinde, sorgu verisinin, verilerin görselleştirilmesinde ve veriden
raporlanmasında yardımcı olabilir

İnandırıcılığı Güçlendirecek Teknikler
Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik kavramlarının yerine
inandırıcılık kavramının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Nitel araştırma
sonuçlarının inandırıcılığı geçerlilik, aktarılabilirlik, doğrulanabilirlik,
güvenilirlik gibi kavramlar ile açıklanır (Lincoln ve Guba, 1985). Araştırma
sonuçların inandırıcılığını artırmak ve veri doygunluğunu sağlamak için
veriyi toplamak ve analiz etmek için birden fazla yöntem kullanmaya
karşılık gelen triangulation (çeşitleme) yapılması önerilmektedir (Denzin,
1989; Maxwell, 1992).
Nitel araştırmalarda iç güvenirlik farklı araştırmacıların tekrarlanan
çalışmalar ile benzer sonuçlara ulaşabilmesi ulaşıp ulaşamayacağı ile ilgilidir.
İç güvenilirlik için verilerin betimsel bir yolla doğrudan sunulması, çoklu
araştırmacı kullanımı, çoklu yöntem kullanımı ve veri analizinde kavramsal
çerçeveye bağlı kalınması önerilen tekniklerdir. Araştırmalarda birden fazla
araştırmacının çalışması ve araştırmacılar arasındaki kavramlaştırma, tema
ve kategoriler arasındaki tutarlılık ve uyum da inandırıcılık için kullanılan
tekniklerdendir (Cohen, 1960). Dış güvenilirlik için ise, araştırmacının
araştırmadaki konumunun belirlenmesi, veri kaynaklarının tanımlanması,
bağlamın tanımlanması, kavramsal çerçevenin tanımlanması veri toplama
ve analiz yöntemlerinin tanımlanması önerilmektedir.
Araştırma sonuçlarının doğruluğundan emin olmak için ve
doğruluğunu değerlendirmek için katılımcıya araştırma bulguları
veya yorumlar gösterebilir (Maxwell, 1992). Araştırma sonuçlarının
raporlanmasında katılımcıların doğrudan alıntılarına yer verilmesi de
inandırıcılığı artırır.

Beykan ÇİZEL, Edina AJANOVİC, Rabia ÇİZEL 357

Sonuç ve Tartışma
Niteliksel araştırmalar son on yılda turizm araştırmalarında
sıklıkla kullanılmaktadır. Artan araştırma sayısına paralel olarak ulusal
yazında bu tür araştırmaların kalitesini artırmaya yönelik sınırlı sayıda
da olsa çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, nitel
araştırma raporlarında yer alması gereken unsurların çok yönlü olarak
değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır. Niteliksel araştırmalarda metodolojik
titizlik standartlarıyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda,
nitel araştırmalarda araştırma sorusunun önemi, araştırma yöntemlerinin
titizliği, çıkarımların uygunluğunu ve belirginliğini ve raporlamanın netliği
ve eksiksizliği tartışılan önemli konulardandır.
Bu çalışmada tartışılan nitel araştırma raporlama standartları turizm
yazınında nitel araştırma sonuçlarının açık ve eksiksiz raporlanması
konusunda önemli fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Raporlamanın
kalitesini artırmada önemli bir adım, açık bir raporlama standartları
oluşturmak ve tanımlamaktır. Bu yazın taraması farklı disiplinlerden
çalışmaların incelenmesi ile nitel araştırmalarda en uygun raporlamanın
nasıl olması gerektiği ile ilgili hususları ve raporlama standartlarını
tanıtmak için kaleme alınmıştır. Araştırmada belirtilen raporlama
standartları, editörlerin, dergi hakemlerinin, diğer araştırmacıların
ve uygulayıcıların nitel araştırmaları sonuçlarını değerlendirmelerini
sağlamada faydalı olabilir. Ayrıca araştırmacılara nitel araştırma
bulgularının raporlama kalitesinin arttırılmasına yönelik önemli ipuçları
sağlayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, raporlama standartları için
bir kontrol listesinin nitel araştırma çalışmalarının şeffaflığını arttırmasına
ve böylece alanın ilerlemesine yardımcı olacağına inanıyoruz.
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NİTEL İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR YAZIN
TARAMASI
Literature Review on Qualitative Content Analysis
Edina AJANOVİC* 2 - Beykan ÇİZEL ** - Rabia ÇİZEL***
Özet
Son zamanlarda turizm akademik yazınında çok disiplinli ve disiplinler arası
araştırmalara karşı artan bir ilgi vardır (Coles ve ark., 2006; Darbellay & Stock,
2012; Tribe, 2010; Weiler ve ark., 2012). Çok disiplinli yaklaşımlarda (teorik veya
pratik olsun) bir araştırma problemi, aralarında etkileşim olmaksızın iki veya
daha fazla disiplinin bakış açısından ele alınmaktadır. Öte yandan, disiplinler arası
çalışmalar bilgi üretiminin farklı disiplinlerden karşılıklı etkileşim ile artacağı ve
kalitesinin yükseleceğini vurgular. Farklı disiplinlerdeki fikirlerin, tartışmaların,
bakış açılarının, yöntemlerin ve uygulamaların turizm olgularını daha iyi anlamaya
yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinde sıklıkla kullanılan nitel içerik analizi ile ilgili disiplinler arası bir
yazın taraması yapılmaktadır. Araştırmanın üç amacı bulunmaktadır: Birincisi,
nitel içerik analizi ile ilgili kavram ve yaklaşımları özetlemek; ikincisi, nitel ve nicel
içerik analizi arasındaki farkların belirginleştirilmesini sağlamak; üçüncüsü ise,
nitel içerik analizi türleri hakkında bilgi vererek turizm araştırmacılarına rehberlik
etmektir.
Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma yöntemleri, İçerik analizi, Turizm

Abstract
Increased interest and discussion regarding multi-disciplinarity and interdisciplinarity of tourism research is being evident in recent literature (Coles et.al.,
2006; Darbellay & Stock, 2012; Tribe, 2010; Weiler et.al., 2012). In multidisciplinary
approaches, a research problem (whether theoretical or practical) is being
separately addressed from perspectives of two or more disciplines, without
interaction between them. On the other hand, interdisciplinary work emphasizes
mediation aspect where knowledge production is based on mutual interaction
from different disciplines for increased research quality. It is believed that ideas,
discussions, perspectives, methods and practices developed and used in other
research fields, will help in better understanding of tourism phenomena. In this
context, inter-disciplinary literature review on qualitative content analysis, which
is often used in qualitative research methodology, will be presented in this study.
There are three aims of this study. First, to summarize the concepts and approaches
related to qualitative content analysis; second, to clarify the difference between
qualitative and quantitative content analysis; and finally, to provide guidance for
* Öğr. Gör.; Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, edinaajanovic@akdeniz.edu.tr
** Prof. Dr.; Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, beykan@akdeniz.edu.tr
*** Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, rabiacizel@akdeniz.
edu.tr
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tourism researchers through introducing them with different types of qualitative
content analysis.
Keywords: Qualitative research methods, Content analysis, Tourism

GİRİŞ
İçerik analizi, çok miktarda metin verisinin sistematik olarak temalara,
kategoriye ve alt kategori birimlerine indirgenmesiyle metin verilerini
analiz etmek için esnek bir yöntem olarak düşünülmektedir (Cavanagh,
1997). Esnekliği geniş çapta çeşitli araştırmacılar tarafından kabul edilirken,
araştırma yöntemi olarak içerik analizinin en büyük eleştirilerinden biri
yürütülmesine yönelik kesin tanımlanmamış ve tam olarak yapılandırılmış
yaklaşımların olmamasıdır (Tesch, 1990). Dolayısıyla, içerik analizi ve
çeşitli kullanımlarını anlamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşım,
turizmle ilgili konularda içerik analizinden elde edilen sonuçların kalitesini
ve güvenilirliğini arttırmada yararlı olabilir. Bu çalışma ulusal yazında
turizm araştırmacılarına içerik analizinin kullanımında bir rehber sağlama
amacıyla kaleme alınmıştır.
Nitel araştırma yöntemlerinde içerik analizi; iletişim, gazetecilik,
sosyoloji, psikoloji, kütüphanecilik, hemşirelik, eğitim gibi alanlarda uzun
süredir kullanılmaktadır (Neundorf, 2002). Ulusal turizm yazınından
edindiğimiz izlenim, yapılan çalışmalarda herhangi bir metin analizinin,
bu yöntem ve analiz sırasında gerçekleştirilen ana adımlar üzerinde karar
vermenin mantığı hakkında derin bir açıklama yapılmaksızın içerik analizi
olarak görülüyor olmasıdır. Turizm yazınında bir diğer eksik ise içerik
analizinin, niteliksel diye özel olarak ayrıştırılmamasıdır. Esas olarak
içerik analizi, tematik analiz, bazen gömülü kuram, fenemoloji ve benzeri
yöntemlerle karıştırılmaktadır.
Bazen, kod çerçevesi oluşturulmasının açıklanması ve inandırıcılık,
düzgün bir şekilde yürütülen içerik analizinin ana göstergeleri olarak
kabul edilmektedir. Ulusal yazında içerik analizi türleri, özellikle nitel
içerik analizinin uygulanması ve içerik analizi bulgularının çalışma konusu
hakkında yeni bilgiler üretmek için nasıl yararlı olabileceği hakkında sınırlı
sayıda çalışma vardır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Nitel içerik analizi niteliksel verilerin anlamını bir kodlama
çerçevesinin kategorilerine atayarak sistematik olarak tanımlamak için
kullanılan analiz türüdür (Schreier, 2014). Niteliksel içerik analizi hemşirelik
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araştırmalarında, sağlık problemlerinde insan tecrübesinin geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması için esnek ve pragmatik bir yöntem olarak sıklıkla
kullanılmaktadır (Morgan, 1993; Graneheim ve Lundman, 2004; Hsieh ve
Shannon, 2005; Elo ve Kyngas, 2008; Zhang ve Wildemuth, 2009; Schreier,
2012; Schreier, 2014; Vaismoradi ve ark., 2013;Elo ve ark., 2014).
Nitel içerik analizi metin içeriğini tema ve desenleri sistematik
sınıflandırma süreci yoluyla öznel yorumlama yöntemi olarak tanımlanır
(Hsieh ve Shannon, 2005, s.1278). Bu yöntem araştırmacının toplanan
verilerdeki anlamları ve desenleri öznel fakat bilimsel biçimde inceleyerek
toplumsal gerçekliği anlamasını sağlar (Zhang ve Wildemuth, 2009).
Schreier (2014, s.170-171) niteliksel içerik analizinin üç temel
özelliğinin olduğunu söyler:
• İndirgeyicidir. Araştırma sorusuna cevap arayan araştırmacıların
veri içerisinden özel anlamlar çıkarmasına yardımcı olur.
• Sistematiktir. Herhangi bir şekilde araştırma sorusu ile alakalı olan
materyalin her bir bölümünün incelenmesini gerektirir. Toplanan verilerin
kapsamlı ve doğru bir şekilde incelenmesi için bazı prosedürler tanımlanır
ve uygulanır (Schreier, 2012). Bu, içerik analizinin merkezi bileşenini
temsil eden bir kodlama şablonunun oluşturulması yoluyla yapılır. İlgili
materyallerin hepsi hesaba katılır, analiz sırasında bir dizi adım izlenir ve
araştırmacı tutarlılık için kodlamayı kontrol etmelidir.
• Esnektir. Kodlama çerçevesinde, kavram ve veri odaklı kategorileri
değişen ölçüde kodlama çerçevesinde birleştirdiği için esnektir. Schreier’e
göre (2014), kategorilerin bir kısmı daima veri odaklı olmalı, kodlama
çerçevesi materyalle eşleştirilmeli ve toplanan verilerin bağlamsal yönlerini
yansıtmalıdır.
Niteliksel içerik analizinin özünü daha iyi anlamak için, bazı temel
kavramlar, yaklaşımlar, aşağıda kısaca açıklanmıştır;

a. Yorumlama
Niteliksel araştırma için, anlatılar ve gözlemler, araştırmacı ve katılımcı
arasındaki etkileşimde yaratılan verilerin ana kaynakları olarak düşünülür.
Niteliksel araştırmalarda, araştırmacılar, çalışma nesnesi hakkında bilgiye
sahip olan bireyler ya da gruplar açısından belirli nesneler, olgular ya da
olayları daha iyi anlamak ile ilgilenmektedir. Bu nedenle, araştırmacı ve
katılımcı arasındaki etkileşim, her iki tarafın boyutlarından değerli çoklu
bağlamsal anlamlar üretilmesine neden olur. Mülakatların veya gözlem
verilerinin arkasına saklanan bu çoklu anlamları ortaya çıkarmak için
belirli yorum düzeyi, başarılı ve güvenilir analiz yapmak için büyük önem
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taşımaktadır. Nitel içerik analizinde yorumlama araştırmacının aşina
olduğu ve ilgilendiği soruşturma altındaki konular hakkındaki belirli
bakış açılarını ekleme ile metnin kendisi dışında var olmayan anlamlara
atfetmeme arasındaki dengeyi temsil eder (Graneheim ve Lundman, 2004).
b. Soyutlama
Soyutlama kategori üretmek yoluyla araştırma konusunun genel
tanımlamasını formüle etmeyi ifade eder (Robson, 1993). Soyutlama,
kodların, kategorilerin veya temaların yaratılmasına neden olan üst düzey
metinlerin tanımlarını ve yorumlanmasını vurgular. Soyutlama yoluyla
araştırmacı, çeşitli kategoriler yaratılmasına neden olacak somut farklı
pasajların adedine hitap edebilmektedir. Soyutlama ile her ne kadar somut
veri kaybı olabilse de araştırmacı materyalin farklı kısımlarının birbiriyle
nasıl karşılaştırıldığını ve birbiriyle ilişkili olduğunu anlamış olabilir ve bunu
yansıtabilir (Schreier, 2014). Niteliksel içerik analizi sırasında mümkün
olan ve alt kategorilerin daha üst kategori altında sınıflandırılabildiği sürece
soyutlama süreci devam eder.
c. Kodlama
Temel kodlama işlemi, çok miktarda metnin çok daha az içerik
kategorisine dönüştürülmesidir (Weber, 1990). Kategoriler, metinde
doğrudan ifade edilen veya analiz yoluyla türetilen desen veya temalardır
(Hsieh ve Shannon, 2005). Kod şeması, araştırmacılara karar vermede
yardımcı olan ve kategorilere giren verilerin düzenlenmesine yardımcı
olur. Kelimelerin, cümlelerin ve benzeri içeriğin, aynı kategorilere
sınıflandırıldığında aynı anlamı paylaştığı kabul edilir (Cavanagh, 1997).
Kodlama şeması, sistematik, mantıksal ve bilimsel olan (Hsieh ve Shannon,
2005) veri analizinin süreçlerini ve kurallarını içerdiğinden, bir içerik
analizi yürütmek için merkezi bir öneme sahiptir ve inandırıcılığın güçlü
bir kanıtıdır.
d. Tümden gelim tüme varım yaklaşımları
Bunlar ham verileri kodlara, kategorilere veya temalara
yoğunlaştırmada iki ana yaklaşım olarak görülmektedir. Tümevarımsal akıl
yürütme, toplanan verilere uyma araştırmaları yapar ve doğrudan yorum
ve soyutlamalar yoluyla analiz edilen metinden kodların ve kategorilerin
oluşturulmasına izin verir.
Öte yandan, tümdengelimli akıl yürütme, var olan kuramları ve
yazını kullanarak ilk kodlama şemasının yaratılmasını önerir. Sonrasında
araştırmanın pilot çalışmasının yapılma aşamasında veri odaklı
olunabileceğini ve ilk kodlama şemasının gözden geçirilerek yeniden
düzenlenebileceğini ve veri odaklı bazı kodların eklenebileceğini önerir.
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Tümevarımsal yaklaşım verileri özelden genele taşınırken, tümdengelim
yaklaşımı daha önceki bir teori ya da modele dayanır ve genelden özele
taşınır.

NİTEL VE NİCEL İÇERİK ANALİZİ ARASINDAKİ
FARKLILIKLAR
Özünde niteliksel ve niceliksel içerik analizi, türetilmiş kodlama
şemasına göre materyalleri kategorilere ayırma ve sistematik olarak
tanımlama için kullanılmaktadır. Her iki analiz de güvenilirlik, geçerlilik
gibi kalite konularına benzer şekilde yaklaşır ayrıca tema ve kategorilere
ayırmada frekans sayımı yapılabilir. Farklılıklarına gelince, niceliksel analiz
çoğunlukla belirgin içeriğe odaklanırken, nitel içerik analizi uygulamaları
daha gizli ve bağlama bağlı anlamlara odaklanır. Nicel içerik analizi,
tamamen kavram temelli bir şekilde kodlama çerçevesinin oluşturulmasına
neden olan hipotezleri test etmek için kullanılır. Bu bağlamda tanımlanan
kodlama çerçevesi, ana çalışmada kullanılan materyalden farklı materyalde
daima denenmektedir. Öte yandan, nitel içerik analizinin odak noktası,
daha çok analiz altındaki materyalin ayrıntılı bir tasvirini sunmaktır. Bu
nedenle, malzeme kodlama çerçevesiyle iyi uyum sağlamalı, en azından
kısmen veri temelli olmalı ve çalışmanın materyali üzerinde kullanılmalıdır.
Nicel içerik analizi kullanıldığında metinsel veriler açık kategorilere
kodlanır ve ardından istatistikler kullanılarak açıklanır. Bu içerik analizinin
kodlama işlemi istatistiksel analizler öncesindeki adımlardan biri olarak
düşünülebilir, bu nedenle veri toplama yöntemi olarak da kabul edilmektedir.
Öte yandan, nitel içerik analizi tek başına bir veri analiz yöntemi olarak
düşünülür. Niteliksel içerik analizi kullanarak araştırmacı kodların sıklığını
sunmak yerine bağlamsal yönlere odaklanarak tüm materyalde türetilmiş
kategorileri ve kodları yorumlamaya çalışmaktadır. Bu şekilde, araştırmacı
nicel içerik analizinin temel eleştirilerinden biri olan bağlamı gözden
kaçırma tehlikesinin üstesinden gelebilecektir (Morgan, 1993).
Nicel içerik analizinde verilerin örneklenmesi, geçerli istatistiksel
çıkarımların yapılabilmesi için rastgele veya diğer olasılıkçı yaklaşımları
kullanır. Aksine, nitel içerik analizinde örnekleme yöntemi, araştırma
sorularını cevaplayabilecek seçilmiş metinlerden oluşmaktadır.
Niceliksel yaklaşım, çeşitli istatistiksel yöntemlerle manipüle
edilebilen sayıları üretirken; niteliksel olan, hem araştırmacıların hem de
okuyucuların perspektifinden incelenen fenomenin daha iyi anlaşılması
için katılımcıların dünyaya bakışlarıyla ilgili açıklamaları veya tipolojileri
üretir. Nitel içerik analizi belirli metinlerin veya kavramların ortaya
çıkışının istatistiksel önemi değil, olguların anlam aralığını gösteren
temalar üzerinde durmaktadır.

366 Nitel İçerik Analizi Üzerine Bir Yazın Taraması
Nicel içerik analizinde olduğu gibi, en çok kullanılan kelimeleri ve
ifadeleri tespit etmek için farklı arama algoritmaları ve yazılımlar kullanmak
yerine niteliksel olan içerik analizi, verilerin dikkatli bir şekilde okunması,
daha geniş ve öznel kod kategorilerinin yaratılmasına odaklanır (Morgan,
1993). Nicel veya nitel içerik analizini seçecek olan kişi araştırmanın teorik
altyapısına ve araştırmasında ele alınan konulara göre karar verir. Araştırma
bazen daha yorumlayıcı ve sezgisel analiz yapmayı gerektirdiğinde nitel
içerik analizi daha uygun olmaktadır.

Nitel İçerik Analizi Türleri
Hsieh ve Shannon (2005), nitel içerik analizine, geleneksel,
yönlendirilmiş ve özetleyici olmak üzere üç farklı yaklaşım tanımlamıştır
(Şekil 1).
Bu yaklaşımlar arasındaki ana farklılıklar, başlangıçta kodlama
şemasını (kod oluşturma zamanı ve kod kaynakları) yaratmanın yanı sıra,
açık veya gizli içeriğe ve soyutlama düzeyine işaret edip etmediğine de
dayanmaktadır.
Şekil 1: Nitel içerik analizinin sınıflandırılması

Geleneksel yaklaşım, kodlama şeması ve yukarıda belirtilen yorumlama
/ soyutlama seviyesi yaratmaya yönelik farklı yaklaşımlara dayanarak
araştırmacıların daha derin bir anlayış sağlamayı amaçladıkları olguların
teorisi ve yazını eksik olduğu durumda ağırlıklı olarak kullanılır. Bu nedenle
araştırmacıların toplanan verilere gömülerek önceden belirlenmiş kategori
veya temalar kullanmadan kodları ve kategorileri oluşturmaları beklenir
(Miles ve Huberman, 1994; Morgan, 1993; Tesch, 1990). Geleneksel içerik
analizi sonuçları, incelenen olgu hakkında genel bilgiye açık bir şekilde
katkıda bulunduğunu gösteren mevcut teori ve yazına göre tartışılmalıdır.
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Hsieh ve Shannon (2005)’a göre, geleneksel nitel içerik analizinin ana
katkısını, kavramların geliştirilmesi veya modellerin oluşturulmasıdır;
buna karşın, temellendirilmiş kuram gibi diğer benzer kalitatif yaklaşımlar,
kuram oluşturmayı veya yaşanmış deneyimleri anlama ve bilgi vermeyi
amaçlar.
Yönlendirilmiş içerik analizi, ilgili bilim dalındaki mevcut teorik ve
kavramsal çerçeveleri doğrulamak veya genişletmek isteyen araştırmalar
için kullanılabilir. Bu tür bir analizde, teorik çerçeve, ilk kategorileri ve
kodları belirler, bunların türetilmesiyle ilgili operasyonel tanımları sağlar.
Ayrıca mevcut yazında bulunan kavramları ele almak için mülakat soruları
tanımlamak için de kullanışlı olabilir. Bu içerik analizi yaklaşımında
analiz, iki olası senaryoda önceden belirlenmiş bir kodla başlar. Önce
okunan olgunun tüm olası örneklerini ele alan tüm metni vurgulamak
için tüm materyali okumak gereklidir. Bu ilk okumadan sonra tüm
vurgulanan metin önceden belirlenmiş şema ile kodlanabilir ve metnin
mevcut kod çerçevesine sığmayan kısımları için yeni kod tanımlanabilir.
Schreier (2014), ana kategorilerin daha iyi açıklanması ve anlaşılması için
ilgili alt kategorileri türetmek için veri odaklı yaklaşımı kullanmanın en
iyisi olduğunu ancak kodlama şemasının oluşturulması sürecinde ana
kategorilerin kavrama dayalı olabileceğini önermektedir. İkinci strateji,
tanımlanmış kodlama çerçevesine dayalı derhal kodlamanın yapılmasını
önerir. Bu tip analizlerin sonuçları, uygulanan teori ile çelişkili, destekleyici
veya genişletici görüş sunan yazındaki mevcut bulgularla tartışılabilir.
Hsieh ve Shannon (2005) ‘a göre, niteliksel içerik analizi için son
yaklaşım, hem nicel hem de nitel analiz yaklaşımlarını birleştiren özetleyici
içerik analizi olarak adlandırılmaktadır. Nicel olmasının nedeni içeriğin
bağlamsal kullanımını anlamak için içeriğin belirlenmesi ve nicelenmesi
ile başlar. Aynı zamanda niteldir çünkü içeriğin altında yatan anlamın
keşfine odaklanmaktadır. Bu tür içerik analizi sıklıkla, mevcut yazını
gözden geçirmek, içeriğin kalitesini değerlendirmek veya içerik analizinin
sonuçlarını aynı verilerle toplanan diğer verilerle karşılaştırmak amacıyla
kullanılır. Bu tür analizler kelimelerin gerçekte nasıl kullanıldığına dair
temel bilgiler verir, ancak daha geniş anlamların sınırlı anlaşılmalarını
sağladığı için eleştirilir.

SONUÇ
Bu yazın taraması turizm akademisyenlerine, nitel içerik analizi
kullanımı ve uygulanmasına yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla ipuçları
sunmaktadır. Bu gözden geçirmenin temel amacı, yazarların nitelikli içerik
analizi yürütmek ve yöntemin daha derin anlaşılmasını sağlamak için bir
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kavramsal çerçeve sunmaktır. Çalışmanın içeriği turizm araştırmalarında
nitel içerik analizi ile elde edilen sonuçların kalitesini ve güvenilirliğini
arttırmada yardımcı olabilir. Ayrıca bu yazın taraması araştırmacılara
hangi nitel içerik analizi türünü kullanmaları gerektiğine karar vermede de
faydalı olabilecektir.
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TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL VE ÇEVRESEL
ETKİLERİNE YEREL HALKIN YAKLAŞIMI: BEYPAZARI
ÖRNEĞİ
Local People’s Approach to Tourism’s Socio-Cultural and
Environmental Effects: Beypazarı Example
Nihat DEMİRTAŞ*3 & Zeynep Sıla ÖZŞEN**4
Yelda KÖKSAL***5
Özet
Bu araştırmada; son yıllarda turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Beypazarı
ilçesinde turizmin canlanmasıyla birlikte yerel halkın turizme olan bakış açıları
belirlenerek; turizmin sosyokültürel, çevresel etkilerinin ilçedeki yerel halk
tarafından nasıl algılandığı incelenmiştir. Bu amaçla analizler kapsamında yerel
halkın demografik bilgilerine ve turizm faaliyetleriyle ilgili yöneltilen sorulara
ilişkin yüzde ve sıklık (frekans) hesapları yapılmıştır. Beypazarı ilçesinde yaşayan
yerel halk örneklem alanı olarak seçilmiştir. 482 kişiye anket uygulanmıştır.
Ankete katılan yerel halkın demografik özellikleri ile turizmin sosyokültürel
ve çevresel etkilerini ölçmeye ilişkin verdikleri yanıtlar arasındaki farklılık
ki kare analizi ile tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen
bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre; yerel halkın turizmin
sosyokültürel ve çevresel etkilerini hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle
algıladıkları tespit edilmiştir.
halk.

Anahtar kelimeler: Beypazarı, turizm, sosyokültürel etki, çevresel etki, yerel

Abstract
In this study, it has been investigated how socio-cultural and environmental
effects of tourism were perceived by the local people by detecting the perspective
of local people on tourism in conjunction with the rise in the tourism in Beypazarı
district where tourism mobility is intense in recent years. For this purpose,
percentage and frequency calculations related to demographic information of local
people and questions related to tourism activities were made within the scope of
analyzes. Residents living in the Beypazarı district were selected as the sampling
area. A questionnaire was applied to 482 people. The difference between the
demographic characteristics of the local people participating in the survey and the
answers they gave about measuring the socio-cultural and environmental effects
* (Öğr. Gör. Dr.); Ankara Üniversitesi, Beypazarı MYO, e-mail: demirtas@ankara.edu.tr
**
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of tourism was determined by chi square analysis. The findings obtained from the
results of the analyses were evaluated. According to the result of the research, it has
been determined that local people perceive the socio-cultural and environmental
effects of tourism both positively and negatively.
Key words: Beypazarı, Tourism, socialcultural impact, environmental impact,
local people.

GİRİŞ
Turizm; “Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma, sportif faaliyetlerde
bulunma, izleme, bilgi ve görgüsünü arttırma gibi amaçlarla; ya da sadece
zevk için yapılan seyahat olarak tanımlanmaktadır” (Doğanay ve Zaman,
2013: 1-5). Turizm sektörü Dünya’da en hızlı gelişen sektörlerin başında
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün
raporuna göre 2016 uluslararası seyahatlerin yüzde 3.9 oranında artarak
1 milyar 235 milyona ulaştığı ve küresel seyahatçi sayısının 2015 yılına
göre 46 milyon arttığı belirtilmiştir (turizmguncel, 2017). Yirminci
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik boyutu önem kazanan
turizm, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için etkili bir gelir kaynağı
oluşturmaktadır (Opuş, 2001: 37). Turizmin ödemeler dengesine olumlu
katkısı ve istihdam etkisi ile işsizliği azaltması gibi etkileriyle ekonomik
alanda önemli faydaları olarak gösterilmektedir. Turizm sadece ekonomik
bir olay olmayıp politik, toplumsal ve çevresel yönlere de sahip toplumu ve
dolayısıyla toplumsal yapıyı etkileyen bir harekettir. Bu sebeple turizmin
etkileri araştırılırken yalnızca gelir getirici ve döviz kazandırıcı özellikleri
gibi maddi ve ekonomik sonuçları değil, toplumsal ve kültürel yansımaları
gibi ekonomik olmayan konularda mercek altına alınmaktadır (Özdemir,
1992: 125-134). Turizm aktiviteleri fiziksel, sosyal ve kültürel çevre içinde
gerçekleşir. Turizm etkinlikleri çevresini kullanan hatta gerekli önlemler
alınmadığı durumda çevresini tüketen bir etkiye dönüşebilir. Bu bağlamda
bir bölgenin turizm sektörü için kullandığı değerlerinin esas yapısını
bozmadan, bu değerleri geliştirerek sürdürülebilirliğini sağlayabilmek
için turizmin olumsuz etkilerini en alt seviyede tutan ve turizm için
kabul edilebilir bir ortam sunması gerekmektedir. Bu ortam için turizmin
ekonomik, sosyokültürel ve çevresel olarak katkı sağlaması gerekmektedir.
Bölgede yaşayan yerel halkın ve paydaşların bölgeye gelen ziyaretçilerle
çatışma yaşanmaması turizmin devamlılığında önemli hale gelmektedir.
Aksi durumda turizmin sürdürülebilirliği tehlike altına girebilecektir
(Çalık, 2014: 3).
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1. TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ
Turizm hareketi ile birlikte, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan ve
farklı kültürlere sahip olan insanlar bir araya gelme fırsatı yakalamaktadır.
Turizmin yapısal özelliği gereği bir bölgeyi ziyaret eden ziyaretçiler
ile o bölgede yaşayan bölge halkı arasında sosyo-kültürel bir etkileşim
gerçekleşmektedir. Çünkü turistler seyahatlerinde değer yargılarını,
yaşam biçimlerini ve toplumsal alışkanlıklarını da kendileriyle birlikte
götürmektedirler Bu insanlar birbirleri hakkında fikir edinme, analiz etme
ve birbirlerini tanıma şansını da sahip olmaktadır (Dönmez ve Çakıcı, 2013:
37; Kozak vd., 2010: 88). Farklı kültürel değerleri öğrenmek, insanların
hayat deneyimlerini arttırır ve dünyaya bakış açısını değiştirebilir. Diğer
insanlar hakkında daha çok bilgi edinmek, onları korkulan olmaktan
çıkararak ilginç hale getirmektedir (Çalışkan ve Tütüncü, 2008:132).
Büyük bir kitle hareketi olan turizm birçok olumlu ya da olumsuz
etkileri beraberinde getirmektedir. Turizmin gelişim aşamasında en fazla
etkilenecek olan kitle, yöre halkı olacaktır. Öyle ki, karşı karşıya gelen iki
kültür zaman içinde karşılıklı etkileme ve etkilenme sonucunda birbirine
benzemektedir. Doğan (2004:129) ve Akış (2011;114)’a göre; turizmin turist
gönderen ülkelerden çok turist kabul eden ülkelerin toplumsal yaşamını
etkilediği yönündedir. Diğer taraftan, turist ve yöre halkının ekonomik
yapısının, eğitim ve kültür seviyelerinin aynı olduğu durumlarda toplumsal
değişme daha az yaşanmakta; ülkelerin kültürlerinde ve ekonomilerinde
büyük farklılıklar olduğunda ise daha büyük bir değişim gerçekleşmektedir
(Demircioğlu, 1997: 137).
Turizm, bazı araştırmacılar için yerel kültürlerin ve özgünlüğün yok
edilmesine neden olurken, tersini savunan araştırmacılar için ise, turizmin
yerel kültürlerin korunması ve geleneksel kültürün geliştirilmesine yönünde
pozitif etkilere sahip olduğunu tespit etmişlerdir (Doğan ve Üngören, 2010:
400).
Avcıkurt (2003:65-66)’a göre sosyo-kültürel etkilerinin olumlu örnekleri
arasında; arkadaşlık geliştirmesi, olumsuz yargıları ve önyargıları azaltması,
turistlerin ya da halkın kendine olan güveninin artması, psikolojik tatminin
oluşması, karşılıklı pozitif davranış gelişmesi, birbirlerinin kültürüne
karşı takdir, övgü, saygı, hoşgörü duygusunun gelişmesi yer almaktadır.
Cohen, turist yerel halk ilişkisinin yerel halkın kendine olan güvenini
arttırdığını ve ülke ya da kasabalarıyla övündüklerini belirtmiştir. Ayrıca
yerel halkın % 75’inin turistlerle dostane bir etkileşim içinde olduklarını
ancak bu oranın ilişkinin kendisinden ziyade ‘‘ticari çıkar’’ düşüncesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunların en önemli sebepleri arasında ise
turizm kazancının halkın refah düzeyini yükseltmiş olması gösterilebilir.
Uslu ve Kiper (2006), tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise Beypazarı
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halkının turizm hakkındaki düşünceleri ve turizm aktivitelerinden
dolayı yerel kimliklerinin etkilenip etkilenmediği hakkındaki görüşleri
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, yöre halkın turizmin en fazla
yöresel yemeklerin, el sanatlarının, geleneksel kıyafetlerin ve Beypazarı
evlerinin korunması ve geliştirilmesi açısından olumlu etki yarattığı
düşüncesini ortaya koymuştur. Alanya’yı konu alan çalışmasında Şentürk
ve Toprak (2011), ilçede görev yapan din görevlilerinin turizmin toplumsal
ve kültürel etkileri hakkındaki fikirlerini incelemişlerdir. Araştırmanın
sonuçları, din görevlilerinin; turizm faaliyetlerinin toplumsal ve kültürel
boyutlar ile eğitim açısından olumlu katkıları olduğunu düşündüklerini
ortaya çıkarmıştır. Çetin (2010) Cumalıkızık köy halkının, kültürel miras,
kültürel turizm ve turizme ilişkin görüşlerini araştırmıştır. Araştırmaya
katılanların yarısının turizm değerlerini sahiplenme bilincinin geliştiğini
düşünmesi ve turizme ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğunu
belirtilmiştir. Oktik (2001,) Muğla ilindeki halkın turizm faaliyetinin
başlamasıyla aile yapılarındaki etkileri konu alan çalışmasında ildeki üç
köyde yaşayan kadınların turizm sektöründeki vasıfsız işlerde çalışmaya
başlamasından sonra oluşan ekonomik ve toplumsal değişimin kadınların
hayatına ve köye yansımalarını saptamayı amaçlamıştır. Çalışmanın
sonucunda turizm sektöründe çalışan kadınlar, gözlemledikleri yeni yaşam
tarzlarını, eğitimi, ekonomik olarak daha iyi yaşam koşullarını ve ev-eş
ilişkilerini köye taşımakta ve aile yapısını olumlu yönde değiştirmektedir.
Turizmin sosyo-kültürel açıdan yöre halkını olumsuz etkilediğini
savunan araştırmacılar ise; turizmin hızla yoğunlaştığı bölgelerde ev sahibi
toplumların yaşam tarzlarının turizm amaçlı olarak sunulmasının; zamanla
bu bölgede turizmin ticarileşmeye neden olduğunu ve yerel kimliklerin,
kültürün ve yaşam tarzının bozularak özgünlüğün yok olduğunu ileri
sürmektedirler. (Kervankıran, 2014: 135). Bu açıdan bakıldığında kültürel yapının
bozulması için turizm bir etken olabilir. Yemek kültürü, özgün el sanatları ve yöresel evler
gibi çekici unsur olan kültürel değerlerin kaybı bölge halkının kimliklerine ve turizmin
geleceğine zarar verebilir (Eren ve Aypek, 2012: 44). Gürbüz (2002), Safranbolu

yöresinde yaşayan yöre halkıyla gerçekleştirdiği araştırmada; Safranbolu
halkının turizmin gelişimi ile birlikte aile içi iletişim bozuklukları,
dini kurumların zarar görmesi, gelenek ve göreneklerin değişmesi ve
dilin değişmesi gibi olumsuz birtakım sonuçların ortaya çıkabileceğini
düşündüğünü tespit etmiştir. Uslu ve Kiper (2006) , tarafından
gerçekleştirilen araştırmada ise Beypazarı halkının turizm hakkındaki
düşünceleri ve turizm aktivitelerinden dolayı yerel kimliklerinin etkilenip
etkilenmediği hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın
sonuçlarına göre turizm, Beypazarı’nda yaylaya çıkma alışkanlığını
ortadan kaldırması ve gelenek ve göreneklerin yozlaşması gibi konularda
ise olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Alaeddinoğlu (2007), yerel halkın
turizminin etkilerini nasıl algıladığını araştırdığı çalışmasında, turizmin
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insanların ahlakını bozacağı, giyim alışkanlıklarını değiştireceği; tüketim
alışkanlıkları üzerinde etkili olacağı, fahişelik, uyuşturucu kullanımı ve
alkol tüketiminde bir artışa ve dolayısıyla ahlaki değerlerde bir düşüşe
neden olacağı sonucuna varmıştır. Özmen (2007), Akçakoca’da turizmin
yöre halkı üzerindeki sosyal ve kültürel etkilerinin yerel halk tarafından
nasıl algılandığını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmada, yöre
halkı, turizmin Akçakoca’da alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin
yaygınlaşmasında etkili olduğu görüşünde oldukları bildirilmiştir. Gümüş ve
Özüpekçe (2009), Foça’daki yerel halkın turizmin etkilerine yönelik görüşlerini belirlemek
amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmada, yöre halkı turizmin bölgeye olan göçü arttırdığı ve
özellikle gençlerin anadilini bozduğunu düşündüklerini bildirmiştir.

Turizm, farklı kültürlerin tanınması için önemli bir araçtır. Ancak turizm aktiviteleri
ile kültürün uyumlu birlikteliklerinin olması gerekir. Çünkü turizm, kültürel yapının
yozlaşması için olumsuz bir etki yaratabilir. Kimliği oluşturan değerlere saygının azalması
ile kazanç sağlama arasındaki dengenin kurulamaması durumunda, turizm, kültür üzerinde
olumsuzluklar oluşturabilecektir. Kültür ve turizm arasında birbirini tamamlayıcı bir ilişkin
kurulmaması durumunda, biri diğerinin kaynaklarını sürekli olarak sömürürken diğeri
de zamanla yok olacaktır. Oysa birinin yok olması, diğerinin de yaşamını tehdit etmesi
anlamına gelmektedir (Uslu ve Kiper, 2006: 313). Turizmin gerçekleştiği bölgede

ortaya çıkardığı sosyo-kültürel etkilerin bilinmesi, bunlardan olumlu
olanlarının sürdürülebilmesi, olumsuz olanların ise en aza indirgenmesi
açısından önemlidir (Özel, 2014:57). Turizmin sosyo-kültürel temellerinin,
sürdürülebilir bir turizm içerisinde yerel halkın katılımının da sağlanmasıyla
turizme bakış açısı daha da olumlu olabilecektir (Akman, 2007: 302).

2. TURİZM ÇEVRESEL ETKİLERİ
İnsanoğlu evrende varoluşundan bu yana doğadan yararlanmış,
doğayı işlemiş, bilgi birikimine ve teknik ilerlemeye bağlı olarak doğaya
egemen olmaya çalışmıştır. İnsanoğlunun doğadaki peyzajı güzelleştirme
ve koruma katkıları olduğu gibi, doğadaki kaynakları kullanma ve üstünlük
kurmaya dayalı arayışı insan ile doğal çevresi arasındaki var olan uyumu
zaman zaman bozmuştur. Uyumun bozulması karşımıza zamanla çevre
sorunu olarak yansımıştır.
Keleş ve Hamamcı (1998: 17)’ya göre çevre, insan faaliyetleri ve canlı
varlıklar üzerinde hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız etkide
bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir
zamandaki toplamıdır. Tanımı belirgin olarak açıklamak gerekirse; insanla
birlikte tüm canlı varlıklar; cansız varlıklar ile canlı varlıkların eylemlerini
etkileyebilecek tüm etkenlerdir.
Toplumların yaşadıkları ortamın dışındaki doğal, sosyal ve kültürel
kaynakları kullanması turizm faaliyetleri aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Turizm kavramı yapısı gereği estetik ve zengin peyzaj değerlerine yönelme
istemi olarak karşımıza çıkar. Esasen turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi
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simgeleyen kavramlardır. Çevre, bir turizm kaynağı olma özelliğini taşırken,
turizmin en önemli etkileri de çevreye olmaktadır. Bu ilişkilerin yaşamsal nitelikte
olduğu, turizmin var olması için çevrenin yaşaması gerektiği ortadadır (Demir ve

Çevirgen, 2006: 8).

Demirtaş (2011)’a göre turizmin çevresel etkilerinin anlaşılması ve
değerlendirilmesi alandaki sağlıklı bir turizm varlığı için önemlidir. Turizm
ile çevre arasında üç önemli unsur bulunmaktadır. Bunlar;

·

Fiziksel çevrenin birçok ögesi turistler için çekim kaynağıdır.

·

Turistik tesisler ve altyapı çevrenin bir yönünü teşkil etmektedir.

· Bir alandaki turizmin varlığı alan üzerinde çevresel etkiler
yaratır.
Çevrebiliminde kaynakların günlük kullanımında temel ilke, gelecek
nesillerin de haklarının olduğudur. Yaşanılan doğal çevreyi, bugün ve
gelecekte çekici kılabilen turistik yöreler; doğal peyzaj ile birlikte kültürel
yapı özellikleriyle dengeli bir şekilde bir araya getirdiklerinde turizmin çok
yönlü yararlarından faydalanacaklardır.
Turizm ve çevre arasındaki ilişkiler; çevrenin turizmin yaratıcı
elemanını oluşturduğu, aynı zamanda turizmin çevrenin tahrip edici
bir elemanı olduğunu da göstermektedir. Bu durum turizm ve çevre
ilişkilerinde bir çelişkinin varlığını ortaya koymakla birlikte, aynı konunun
tamamlayıcı özelliğinden kaynaklanan ve turizmin iyi dizayn edilmesiyle
çevreyi koruyucu fonksiyonuna etkinlik kazandırmaktadır (Demirtaş,
2011:340).

Turizm sektörünün varlığı sağlıklı ve temiz bir çevreye borçludur.
Kaynakları korumanın yanında onları geliştirmek durumundadır. Bu
bağlamda turizmin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin iyi
analiz edilmesi gerekmektedir. Demir ve Çevirgen (2006: 10-11)’e göre
turizmin çevre üzerindeki olumlu etkileri şunlardır:
• Milli park gibi önemli doğal alanların korunması
• Tarihi yöre, anıt ve yapıların restorasyonu ya da iyileştirilmesi
yönünde itici güç sağlaması,
• Arkeolojik, tarihi yerlerin ve mimari karakterlerin korunmasını
sağlar,
• Eski yapıtların yeni kimlikleriyle günümüzde yaşamalarına
imkan vermesi,
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• Çevre kalitesinin geliştirilmesi,
• Altyapı kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması,
• Çevre duyarlılığının gelişmesi ve çevrenin korunmasına katkı
sağlaması,
• Çevre korunmasına ilişkin önlemlere planlama ve yönetsel boyut
eklenmesi yönünde katkı sunmaktadır.
Çevresel kalite standartlarına göre dizayn edilmiş ve korunmuş
çevre, turistik bölgelerin en önemli sermayesidir. Ancak korunma ile ilgili
önlemlerin geç alınması ya da yeterince alınmaması günümüzde turist
çeken ülkelerde çevresel bozulmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Gerekli önlemler alınmazsa turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkileri
şunlardır:
• Turizm hava, su, toprak, ses ve görüntü kirliliklerine yol açabilir,
• Ekolojik bozulmalara,
• Düzensiz yapılaşmalar ve çarpık kentleşme nedeniyle doğal
manzarada bayağılaşmaya,
• Tarihi sit alanlarının maddesel olarak kirlenmesine,
• Hatalı arazi tercihleri nedeniyle tarım alanlarında kayıplara
neden olabileceği ifade edilmiştir (Kozak vd. 1997: 80-82).
Turizme hizmet veren yörelerin gelecek nesillere de aktarılmasını
sağlamak için koruma kullanma dengesine uygun planların yapılması
ve alanın taşıma kapasitesi yeterliliklerine bağlı kalınması hayati önem
taşımaktadır.

3. BEYPAZARI VE TURİZM
Beypazarı, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara iline bağlı bir ilçedir.
Ankara’nın Kuzeybatısında eski Ankara-İstanbul karayolu üzerindedir.
Beypazarı kuzeyde Kıbrıscık ve Seben ilçeleri (Bolu), kuzeydoğuda
Kızılcahamam ilçesi, batıda Nallıhan ilçesi, güneyde Mihallıçcık (Eskişehir)
ve Polatlı ilçeleri, doğuda ise Ayaş, Güdül ve Çamlıdere ilçeleri ile çevrilidir
(Çetin, 2009: 18). Beypazarı Luwiler tarafından Lagania (Kaya Doruğun
Ülkesi) olarak adlandırılmış daha sonra ilçe Kütahya beylerinden Vezir
Dinar Hezar tarafından Rumlardan alınmasıyla birlikte Vezirin ismi
kısaltılarak Bey Hezarı ve günümüzde ise Beypazarı adını almıştır (Şener,
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1997: 13; Gültekin, 2007: 263; Çınar ve Gümüşçü, 2002). Beypazarı ilçesi,
tarihi İpek Yolunun üzerinde, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle, geçmiş
kültür zenginliklerini yaşayan ve hala yaşatan bir kültür ve doğa müzesidir
(Güngör, Özdemir, Akça 2015: 228). İlçe, arkeolojik kalıntıların yanı sıra
doğal güzellikleriyle termal, eko-turizm, tarım gibi çok yönlü potansiyel
turizm değerlerine sahiptir (Demirtaş, 2003). Fakat Beypazarı’nda en çok
tercih edilen turizm tipi, geçmişin geleneksel mimarisine ve halkbilgisine
dayanan, bunun da müzeler, geleneksel mimari, giyim ve beslenme
alışkanlıkları aracılığıyla sunulduğu kültürel turizmdir (Christou ve
Sigala, 2001: 325). Beypazarı’nda; Karagöl, Eğriova ve Tekke yaylası, Kirmir
çayı, bölgede yaşayan bitki ve hayvan türleri, kuş gözlemciliği, TahtalıDutluk ve Kapullu kaplıcası, Tarihi Beypazarı evleri, Tarihi Çarşı, yaşayan
müze, dini ve kültürel yapılar, Arkeolojik Sit Alanı, Doğal Sit Alanı, gümüş
işlemeciliği, bakır işlemeciliği, bez ve kilim dokumacılığı, yorgancılık,
semercilik, sim-sırma işlemeciliği gibi değerler yörenin turizm açısından
gelişmesinde oldukça önemli rol oynamıştır (Çetin, 2009: 19).Yöredeki
en önemli değerlerden birisi olan İnözü Vadisi’nin dik olan doğu ve batı
yamaçlarında mesken olarak kullanılmış mağaralar mevcuttur. Vadide yer
alan kaya mağaralar ve kaya kiliseleri ile kaya mezarları arkeolojik sit, vadi
tabanındaki bağlık alanlar ise doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır
(Özelçi Eceral ve Altınkaya Özmen, 2009: 56).
Beypazarı’nda turizm, 1999 yılından sonra dikkat çekici biçimde
canlanmıştır. 500’ü restore edilmiş 3500 ev, 20 dini yapı ve 600 dükkânlık
bir tarihî çarşı bulunmaktadır (Yavaş 2006: 6). Turizm faaliyetlerinin
gelişmesiyle ilçedeki pansiyon ve otel sayısı 20’yi geçmiştir. Restoran
hizmetiyle ve konaklama hizmeti de sunan 21 mekanla birlikte Beypazarı’nda
turizm işletme sayısı 41’e ulaşmıştır (Türkan, 2013: 15). .
Tablo-1: Beypazarı’nı Ziyaret Eden Turist Sayısının Yıllara Göre Dağılımı
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2501
3980
7646
40.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
370.000
350.000
400.000
400.000
450.000
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2013
2014
2015
2016

460.000
465.000
470.000
300.000

(Kaynak: Özalp, 2013; Poyraz; 2017)

Tablo-1’e göre Beypazarı ilçesine ziyaret eden turist sayısı 1999 yılında
2501 iken 2015 yılı itibariyle 470.000’e ulaşmıştır. 2016 yılında yaşanan darbe
gerilimi ülke turizminde olduğu gibi ilçe turizmini de olumsuz etkilemiştir.
Güvenlik önlemleri sebebiyle, düzenlenen etkinliklerin bir bölümü iptal
edilmiştir. 2017 yılı ve sonrasına yapılan etkinlik planlamasında iptal
edilen etkinlikler tekrar planlara dâhil edilmiş olup, yeni düzenlemelerle
Beypazarı ilçesinin turizm talebinde artışın sağlanacağı beklenmektedir.

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
4.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Bu çalışmanın amacı; turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği önemli bir
turizm destinasyonu olan Beypazarı ilçesinde turizmin sosyokültürel ve
çevresel yapıya olan etkilerinin ölçülmesidir. Son yıllarda Beypazarı ilçesi;
zengin tarihi geçmişi, sahip olduğu doğal, kültürel değerlerle tanınmış
bir turizm yöresi haline gelmiştir. İlçede turizm sektörünün gelişmesiyle
birlikte turizmin olumlu veya olumsuz sosyokültürel ve çevresel etkilerinin
varlığı söz konusudur. Çalışmanın amacına ilişkin yapılan literatür taraması
ve kuramsal alt yapının oluşturulması neticesinde Beypazarı İlçesi’nde yerel
halkın turizme ve turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerine yönelik
tutum ve algılarının belirlenmesi amacıyla çalışma kapsamında hipotezler
oluşturularak bu hipotezlere yanıt aranacaktır:
H1:Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile
demografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
vardır.
H1a: Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile
cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
H1b: Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile yaş
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
H1c: Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile
medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
H1d: Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile
öğrenim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
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H1e: Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile
meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
H1f: Yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile gelir
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.

4.2.Veri Toplama Yöntemi
Çalışmada yerel halkın turizme ve turizmin sosyokültürel ve çevresel
etkilerine karşı yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla nicel araştırma
yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu örneği daha
önce Kervankıran’ın (2014) yaptığı çalışmadan alınmıştır.Anket formunun
ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine ait (cinsiyet, yaş,
medeni durum, öğrenim durumu, mesleki durum, aylık gelir) altı adet
kapalı uçlu sorular yer almaktadır. Ankette katılımcıların dil bilgilerini,
turizm aktivitesine katılım durumlarını ölçmeye yönelik sorular da yer
almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise katılımcıların turizmin
sosyokültürel ve çevresel etkileriyle ilgili görüşlerini ölçmek adına 11 soru
4’lü Likert ölçeğinde yer almaktadır. Ankette turizmin sosyokültürel ve
çevresel etkileri güvenilirlik analizine tabi tutulmuş; Cronbach Alpha
değeri0.609 olarak saptanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak
kullanılan anket güvenilirdir. Akbulut (2010: 80)’un da ifade ettiği gibi
Cronbach’s Alpha değeri 0.60< a < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir bir
ölçektir

4.3.Evren ve Örneklem
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı adrese dayalı nüfus
kayıt verilerine göre Beypazarı ilçesinin nüfusu 50.431 olarak
verilmiştir(Beypazarı Kaymakamlığı, 2016). Araştırmanın evrenini 50.431
kişi oluşturmaktadır. Bu kapsamda analizler için yerel halka öncesinde 50
anket uygulanarak ön analiz yapılmıştır. Daha sonra yerel halka 432 anket
daha uygulanarak toplam 482 anket değerlendirmeye alınmıştır.

4.4. Veri Çözümleme Yöntemi
Beypazarı ilçesinde turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerini ölçmek
için geliştirilen anket kapsamında yerel halkın demografik özellikleri, dil
bilgileri, turizm faaliyetine katılma durumları yüzde ve frekans tekniği
ile test edilmiştir. Bununla beraber yerel halkın sosyokültürel ve çevresel
etkilerdeki yargılara ait yüzde ve frekans belirlenmiş, yerel halkın yargılara
ilişkin yanıtları ile demografik özellikler arasındaki farklılık ise ki-kare ile
test edilmiştir. Bu testlerde 0.05 anlamlılık düzeyi baz alınmış ve değişkenler
ile yanıtlanan bazı sorular arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Verilerin
analizinde Statistical Program for Social Scientists (SPSS) 22.0 programı
kullanılarak bulgular yorumlanmıştır.
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4.5. Verilerin Analizi
4.5.1. Tanımlayıcı Bulgular
Araştırma sonuçlarına ilişkin katılımcıların demografik ve sosyoekonomik özelliklerine ait verilerin frekans ve yüzdelik dağılımları Tablo
2’de gösterilmiştir.

Demografik
Değişkenler
Kadın
Cinsiyet

Yaş
Grupları

Meslek

178

Erkek
18’den küçük

304
37

18-25

140

26-35

101

36-45

90

46-55

52

56-65

35

65 ve yukarısı

27

Yüzde
36,9
63,1

Demografik
Değişkenler
Evli
Medeni
Durum

Frekans

Frekans

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Yerel Halkın Demografik ve Sosyo-Ekonomik
Özelliklerine İlişkin Bulgular

Yüzde

260

53,9

Bekar

222

46,1

İlkokul

64

13,3

Ortaokul

68

14,1

Lise

161

33,4

Üniversite

168

34,9

Lisansüstü

20

4,1

50

10,4

169

35,1

151

31,3

112

23,2

7,7
29,0
21,0
18,7
10,8

Öğrenim
Durumu

7,3
5,6

İşçi

74

15,4

Memur

73

15,1

Emekli

40

8,3

Ev Hanımı

44

9,1

Öğrenci

102

21,2

Tüccar

15

3,1

Esnaf

48

10,0

Serbest Meslek

29

6,0

Diğer

57

11,8

1000TL altı
1000-2000TL
Aylık
Geliriniz

2000TL üstü
Gelirim Yok

Tablo 2’de Beypazarı İlçesinde yaşayan katılımcıların demografik
özelliklerine ait verilere bakıldığında; araştırmaya katılanların %63,1’i
erkek, %36,9’u ise kadınlardır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun
(%29,0’ı) 18-25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. %5,6’sı ise; 65 ve
yukarısı yaş grubunda yer almaktadır. Çalışmada katılımcıların turizm
faaliyetine yönelik algı durumunu tespit etmek adına her yaş grubundan
katılımın sağlanmasına özen gösterilmiştir.
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Ankete katılanların medeni durumlarına ilişkin sonuçlar
değerlendirildiğinde; yine tablo 2’den %53,9’unun evli, %46,1’inin bekar
olduğu görülmektedir. Turizm faaliyetlerinin gelişmesinde ve turizme
bakış açısında en önemli belirleyiciler ve değişkenler olarak kabul edilen
öğrenim düzeyi, meslek durumu ve gelir düzeyine bakıldığında ise; ankete
katılanların büyük bir çoğunluğunun lise (%33,4) ve üniversite (%34,9)
mezunu oldukları görülmektedir. Kişilerde turizme yönelik olumlu algıların
oluşmasında kişilerin öğrenim düzeylerinin etkili olduğu bilinmektedir.
Yine çalışmada her öğrenim düzeyinden kişilerin görüşünün alınmasına
dikkat edilmiştir.
Katılımcıların mesleki durumlarına bakıldığında büyük bir
çoğunluğunun %21,2’sinin öğrenci, %15,4’ünün işçi, %15.1’inin memur,
%11,8’inin (diğer) farklı bir işle uğraştığı, %10,0’ının esnaf, %9,1’inin ev
hanımı, %8,3’ünün emekli,%6,0’ının serbest meslekle uğraştığıve %3,1’inin
de tüccar olduğu saptanmıştır.
Turizm faaliyetini etkileyen en önemli faktörlerden biri gelirdir. Turizm
faaliyetine katılanların büyük bir çoğunluğunun Türkiye şartlarında normal
gelir seviyesinde olduğu söylenebilir. İlçe yerel halkına uygulanan ankete
bakıldığında ankete katılanların çoğunluğunu 1.000-2.000TL arası (%35,1),
1.000 TL altı (%10,4) ve 2000TL üstü (%31,3) olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca ankete katılanlar içerisinde ev hanımları ve öğrenciler de
bulunduğu için “Gelirim Yok” ifadesini işaretleyenlerin oranı %23,2’dir.
Tablo 3. Araştırmaya Katılan Yerel Halkın Yabancı Dil Bilme Dağılımı

Yabancı Dil Biliyor musunuz?

Frekans

Yüzde

Evet

75

36,3

Hayır

306

63,5

Katılımcılara sorulan “Yabancı dil biliyor musunuz?” sorusuna % 36,3’ü
evet, %63,5’i hayır cevabını vermiştir. Turistik faaliyetlerin yoğun olduğu
bir ilçede yabancı dil bilgisi olan, yabancı dili konuşabilen kişi yüzdesinin
düşük oranda olduğu saptanmıştır. Bu durum; esnafın, yerel halkın iletişim
zorluğu çekmesi açısından olumsuz olarak değerlendirilebilir.

Beypazarı İlçesi Yerel Halkının Turizmi Algılama Şekli
İlçe yerel halkına uygulanan anketin ikinci bölümünde halkın turizmi
algılama şekli, tatil anlayışı ve ilçede mevcut turizm faaliyetlerinin ilçede
ne gibi etkilere neden olduğu konusunda yerel halkın görüşleri alınmıştır.
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Yerel Halkın Tatil Anlayışı
Tatile
gider
misiniz?

Evet
Hayır

Frekans

338
144

Yüzde

70,1
29,9

Tatilde Nereye
Gidersiniz?

Frekans

Yüzde

Ankara

61

12,7

Ege Bölgesi

100

20,7

Akdeniz Bölgesi

105

21,8

Karadeniz Bölgesi

39

8,1

Diğer Bölgeler

26

5,4

Yurt dışı

30

6,2

İlçe yerel halkına tatile gidip-gitmedikleri ve tatilde nerelere gitmeyi
tercih ettiklerine dair sorular sorulmuştur. Katılımcıların %70,1 gibi
büyük bir çoğunluğu tatile gittiklerini, %29,9’u ise tatile gitmediklerini
belirtmiştirler. Turizm faaliyetini kişilerin gelir durumlarının da etkiliyor
olabileceği dikkate alındığında tatile gidenlerin %12,7’si ilçeden başkent
Ankara’ya gittiklerini ifade etmiştirler. Tablo 4’ten görüleceği üzere;
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun tatilini Ankara dışında geçirdiği
görülmektedir. Yerel halkın (%21,8’i) Akdeniz Bölgesi’nde ve (%20,7’si)
Ege Bölgesi’nde, (%8,1’i) Karadeniz Bölgesi’nde, geri kalan (%5,4’ü) diğer
bölgelerde tatillerini geçirmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Turizm
olayına katılımın tüm bölgelerde gerçekleştirilmesi; halkın turizme yönelik
olan bakış açılarının olumlu olduğu ve katılımın da yüksek olduğu şeklinde
yorumlanabilir. Tatilini yurt dışında geçirenlerin oranının %6,2 olması
çalışmaya olan katılımcı sayısı göz önünde bulundurulduğunda önemli bir
orandır.
Tablo 5. Ankete Katılan Yerel Halkın Turizmi Algılama Şekli
Turizmi Algılama Şekli

Frekans

Yüzde

Doğayı, tarihi ve kültürel değerleri koruyan
faaliyet

86

17,9

249

51,8

91

18,9

96

20,0

65

13,5

32

6,7

12

2,5

15

3,1

Ekonomiyi geliştiren faaliyet
Kültürün artmasını sağlayan faaliyet
Çevreyi güzelleştiren faaliyet
İnsanları kaynaştıran faaliyet
Çevreyi kirleten faaliyet
Toplumun ahlakını bozan faaliyet
Diğer sektörleri gerileten faaliyet
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Yerel halkın turizm algısını ölçmek maksadıyla oluşturulan “Sizce
turizm neyi ifade eder?” sorusunda katılımcılardan verilen seçenekleri
değerlendirmeleri istenmiştir. Tablo 5’ten de görüleceği üzere yerel halkın
büyük bir çoğunluğu en çok %51,8 ile turizmi ‘‘ekonomiyi geliştiren faaliyet’’
olarak değerlendirmiştir. Bu durum ilçede turizm faaliyetlerinin yerel halk
tarafından ilçe ekonomisini olumlu yönde etkilediği algısının oluştuğunu
ya da beklentinin bu yönde olduğunu göstermektedir. Daha sonra %20,0
ile “çevreyi güzelleştiren faaliyet”, %18,9 ile “kültürün artmasını sağlayan
faaliyet”, %17,9 ile “doğayı, tarihi ve kültürel değerleri koruyan faaliyet”,
%13,5 ile “insanları kaynaştıran faaliyet”, %6,7 ile “çevreyi kirleten faaliyet”,
%3,1 ile “diğer sektörleri gerileten faaliyet” ve %2,5 ile “toplumun ahlakını
bozan faaliyet” olarak algılandığı tespit edilmiştir. Bu veriler halkın büyük
bir çoğunluğu tarafından turizm faaliyetlerinin ilçede daha çok olumlu
etkiler doğurduğu algısının oluştuğunu göstermektedir. Yerel halk,
turizmin ilçede oluşturduğu sosyokültürel ve çevresel etkilerin daha çok
olumlu yönde (%70,3) sonuçlar doğurduğu şeklinde yorumlamıştır.
Tablo 6. Yerel Halkın Turizmin Sosyokültürel ve Çevresel Etkilerine
Yönelik Değerlendirmeleri
Sosyokültürel ve
Çevresel Etkiler
Turizmle birlikte
tarihi, kültürel yapılar
ve doğal çekicilikler
koruma altına
alınmıştır

Turizm sayesinde
yolların kalitesi
iyileşmiştir

Kategoriler

Frekans

Yüzde

Tamamen Katılıyorum

233

48,3

Kısmen Katılıyorum

170

35,3

Katılmıyorum

41

8,5

Hiç Katılmıyorum

34

7,1

Tamamen Katılıyorum

194

40,2

Kısmen Katılıyorum

169

35,1

77

16,0

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

Turizmle birlikte
çevre düzenlemeleri
artmıştır

Turizmle birlikte
doğal, tarihi ve
kültürel yerler tahrip
edilmiştir

42

8,7

Tamamen Katılıyorum

200

41,5

Kısmen Katılıyorum

195

40,5

Katılmıyorum

63

13,1

Hiç Katılmıyorum

23

4,8

Tamamen Katılıyorum

127

26,3

Kısmen Katılıyorum

121

25,1

Katılmıyorum

152

31,5

82

17,0

Hiç Katılmıyorum
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Turizm kalabalık
ve gürültüye neden
olmuştur
Turizm, çöp ve çevre
temizlik sorunlarına
yol açmıştır
Turizmle birlikte
doğal, tarihi ve
kültürel kaynakları
koruma bilinci
gelişmiştir
Turizmle birlikte yerel
halkın yaşam kalitesi
artmıştır

Turizm kültürel
etkinlikleri artırmıştır
Turizm halkın
davranış ve yaşam
biçimini olumlu olarak
değiştirmiştir
Turizm geleneksel
Beypazarı yaşamını
bozmuştur

Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum

121
167
128

25,1
34,6
26,6

66

13,7

Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum

106
173
135
68
204
201
52

22,0
35,9
28,0
14,1
42,3
41,7
10,8

Hiç Katılmıyorum

24

5,0

Hiç Katılmıyorum

Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Tamamen Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

179
210
74
19
198
208
56
20
173
212
66
31
80
138
162
102

37,1
43,6
15,4
3,9
41,1
43,2
11,6
4,1
35,9
44,0
13,7
6,4
16,6
28,6
33,6
21,2

Turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerine yönelik yerel halktan
alınan cevaplar değerlendirildiğinde genel olarak ilçede yerel halkın
turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerini olumlu olarak algıladığı
söylenebilir. Tablo 6’dan da görüleceği gibi alınan cevapların yüzdeleri
değerlendirildiğinde; turizmle birlikte tarihi, kültürel yapılar ve doğal
çekiciliklerin koruma altına alındığı (tamamen ve kısmen katılanlar
%83,6), turizm sayesinde yolların kalitesinin iyileştiği (tamamen ve kısmen
katılanlar %75,3),turizmle birlikte çevre düzenlemelerinin arttığı (tamamen
ve kısmen katılanlar %82), turizmle birlikte doğal, tarihi ve kültürel
kaynakları koruma bilincinin geliştiği (tamamen ve kısmen katılanlar
%84), turizmle birlikte yerel halkın yaşam kalitesinin arttığı (tamamen
ve kısmen katılanlar %80,7), turizmin kültürel etkinlikleri arttırdığı
(tamamen ve kısmen katılanlar %84,3), turizmin halkın davranış ve yaşam
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biçimini olumlu olarak değiştirdiği (tamamen ve kısmen katılanlar 79,9),
turizmin geleneksel Beypazarı yaşamını bozmadığı (tamamen ve kısmen
katılanlar %54,8) şeklinde ilçenin sosyokültürel ve çevresel anlamda
olumlu etkilendiği yönünde görüşlerini bildirmişlerdir. İlçede turizmin
sosyokültürel ve çevresel anlamda olumlu etkilerinin olmasının yanı sıra
olumsuz sonuçlarının da olduğu yönünde görüşler alınmıştır. Turizmle
birlikte doğal, tarihi ve kültürel yerlerin tahrip edildiği fikrine sahip olanlar
(tamamen ve kısmen %51,4) ile bu görüşe katılmayanlar(tamamen ve
kısmen %48,6) birbirine yakındır. Bu konuda tam bir ayrışma olmamıştır.
Bunun yanında turizmin kalabalık ve gürültüye neden olduğu (tamamen
ve kısmen katılanlar %59,7), turizmin çöp ve çevre temizlik sorunlarına
yol açtığı (tamamen ve kısmen katılanlar %57,9) şeklinde olumsuz
sosyokültürel ve çevresel etkilerinin olduğu belirtilmiştir.

4.5.2. Çözümleyici Bulgular:
Katılımcıların turizmin sosyokültürel ve çevresel etki algıları ile
demografik değişkenler (cinsiyet, yaş grupları, medeni ve öğrenim
durumları, meslek grupları, gelir durumları) arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışmanın
amacına uygun olarak ki kare testi16 uygulanmıştır. Analizler sonucunda
bulunan bulgular tablo 7’de gösterilmiştir.

1 Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farklılığın, anlamlı olup olmadığının
incelenmesi için kullanılan bir testtir. Kategorik değişkenlerde kullanıldığı gibi sürekli
değişken olup daha sonra kategorik değişkene dönüştürülen değişken grupları arasında fark
olup olmadığının incelenmesinde de kullanılır (Güriş, Astar, 2015:265).
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Tablo7. Demografik Değişkenler ile Sosyokültürel
ve Çevresel Faktörler Arasındaki Farklılık
MADDELER

DEĞİŞKENLER
Cinsiyet

X2
Turizmle
birlikte
tarihi,
kültürel yapılar, doğal
çekicilikler
koruma
altına
alınmıştır
Turizm
sayesinde
yolların
kalitesi
iyileşmiştir
Turizmle
birlikte
çevre düzenlemeleri
artmıştır
Turizmle
birlikte
doğal,tarihi,kültürel
yerler tahrip
edilmiştir
Turizm
kalabalık ve
gürültüye
neden
olmuştur
Turizm çöp
ve çevre
temizlik
sorunlarına
yol açmıştır
Turizmle
birlikte
doğal,tarihi,kültürel
kaynakları
koruma
bilinci
gelişmiştir
Turizmle
birlikte yerel
halkın yaşam kalitesi
artmıştır
Turizm
kültürel
etkinlikleri
artırmıştır
Turizm halkın davranış
ve yaşam
biçimini
olumlu olarak değiştirmiştir.
Turizm
geleneksel
Beypazarı
yaşamını
bozmuştur

Medeni

Yaş

Öğrenim

Durum
X2

P

X2

Meslek

P

X2

Gelir

P

X2

P

P

5,469

,141

19,753

,347

4,852

,183

9,021

,701

17,972

,804

19,191

,024

10,763

,013

32,540

,019

5,503

,138

18,129

,112

29,511

,201

9,686

,377

2,509

,474

15,089

,656

5,780

,123

18,990

,089

42,054

,013

21,269

,012

9,638

,022

18,206

,442

5,749

,124

14,126

,293

26,384

,334

11,806

,224

8,934

,030

34,846

,010

4,743

,192

9,658

,646

30,188

,179

7,077

,629

3,619

,306

9,871

,936

3,698

,296

17,422

,134

34,507

,076

4,024

,910

4,703

,195

14,356

,706

4,205

,240

10,242

,595

28,132

,255

7,000

,637

4,318

,229

24,270

,146

1,692

,639

20,357

,061

26,744

,317

22,918

,006

9,536

,023

22,595

,207

3,782

,286

13,165

,357

20,980

,640

5,830

,757

7,256

,064

36,205

,007

11,154

,011

18,794

,094

25,625

,372

15,151

,087

10,246

,017

26,657

,086

1,217

,749

13,068

,364

28,129

12,356

,194

,255

X2

P
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Katılımcıların turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerini
ölçümlemek amacıyla yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarla demografik
değişkenler arasında algı farklılığının bulunup bulunmadığı ki kare testi
ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda tablo 7’den de görüleceği
üzere; cinsiyet değişkenine bakıldığında ‘‘turizm sayesinde yolların kalitesi
iyileşmiştir’’ (,013), ‘‘turizmle birlikte doğal, tarihi ve kültürel yerler tahrip
edilmiştir’’ (,022),‘‘turizm kalabalık ve gürültüye neden olmuştur’’(,30),
‘‘turizm kültürel etkinlikleri artırmıştır’’(,023), ‘‘turizm geleneksel Beypazarı
yaşamını bozmuştur’’(,017) sorularına yönelik bulunan ki kare değeri için
anlamlılık değeri kritik değer olan 0,05’ten küçüktür. Değerlendirilen
bu soruların cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Yaş gruplarına göre
‘‘turizm sayesinde yolların kalitesi iyileşmiştir’’ (,019), ‘‘turizm kalabalık
ve gürültüye neden olmuştur’’ (,010), ‘‘turizm halkın davranış ve yaşam
biçimini olumlu olarak değiştirmiştir’’(,007) sorularına yönelik bulunan
ki kare değeri için anlamlılık değeri olan kritik değer 0,05’ten küçüktür.
Değerlendirilen bu sorular yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Medeni duruma göre de ‘‘turizm halkın davranış ve yaşam biçimini olumlu
olarak değiştirmiştir’’(,011) sorusuna yönelik kritik değerin 0,05’ten
küçük çıktığı tablodan görülmektedir. Katılımcılar açısından bu sorunun
medeni duruma göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Yine
demografik değişkenlerden meslek gruplarına göre ‘‘turizmle birlikte çevre
düzenlemeleri artmıştır’’ (,013) sorusunda farklılaştığı görülmektedir. Son
olarak katılımcıların gelir durumuna göre ‘‘turizmle birlikte tarihi, kültürel
yapılar ve doğal çekicilikler koruma altına alınmıştır’’ (,024), ‘‘turizmle
birlikte çevre düzenlemeleri artmıştır’’ (,012), ‘‘turizmle birlikte yerel
halkın yaşam kalitesi artmıştır’’(,006) sorularını farklı algıladıkları tespit
edilmiştir. Bu bakımdan elde edilen bulgular literatürde yapılan benzer
çalışmalardan Milman ve Pizam (1988), Brougham ve Butler (1981), Akova
(2006), Bilim ve Özer (2013), Kervankıran (2014), Işık ve Çalkın (2016),
Karakaş ve Şengün (2017) elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. Sosyodemografik değişkenlerin yerel halkın turistik algılamaları üzerinde etkili
olduğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplumsal yapının öğelerinden biri olan çevre ve yerleşim düzeni, sosyal
hayat alanının temelini teşkil etmektedir. Doğal çevrenin üzerinde bulunan
sosyal hayat alanı, fiziki, biyolojik ve coğrafi faktörlerle etkilenmektedir.
Bununla birlikte insanın kendisi de doğayı etkileyerek onu kendi imkânları
yönünde kullanmaktadır. Aslında çevre insanı şekillendirmekte, insan da
çevresini biçimlendirmektedir.
Bir alanda turizmin var olabilmesi için zengin turistik değerlere
sahip olması tercih edilir. Hassas ve kırılgan alanlar çeşitli olumsuzluklara
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karşı savunmasız kalabilmektedir. Sahip olunan varlıkların koruma ve
kullanma dengesi çerçevesinde iyi değerlendirilmesi gerekir. Turizmin
sunduğu yararlardan faydalanmak için doğal ve kültürel değerleri koruma
ve yaşatmak gerekir. Bu açıdan esasen turizm çevre koruma işlevini yerine
getirmektedir. Tarihi eserlerin, ormanların, av hayvanlarının korunması;
aşırı betonlaşmanın ve çevre kirliliğinin önlenmesi uygulamalar arasında
gelmektedir.
Beypazarı ilçesinde bulunan yerel halkın ilçedeki turizm faaliyetlerine
karşı görüşlerini ortaya koymak için yapılan mevcut çalışmada bir
takım bulgulara ulaşılmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen ve
Beypazarı’nda yaşayan 482 kişiye uygulanan anket sonrasında yapılan
istatistik çözümlemede, yerel halkın turizmin sosyokültürel ve çevresel
etki algıları ile demografik değişkenleri (cinsiyet, yaş grupları, medeni ve
öğrenim durumları, meslek grupları, gelir durumları) arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amaçlı ki kare
analizi test edilmiştir. Bu testlerde 0.05 anlamlılık düzeyi baz alınmış ve
değişkenler ile yanıtlanan bazı sorular arasında istatistiksel olarak şu
anlamlı farklılıklar bulunmuştur:
• Cinsiyete göre, turizm sayesinde yolların kalitesi iyileşmiştir
(0,013); doğal, tarihi, kültürel yerler tahrip edilmiştir (0,022); kalabalık
ve gürültüye neden olmuştur (0,30); kültürel etkinlikleri artırmıştır
(,023), geleneksel Beypazarı yaşamını bozmuştur (0,017).
• Yaş gruplarına göre, turizm sayesinde yolların kalitesi iyileşmiştir
(,019); kalabalık ve gürültüye neden olmuştur (,010); halkın davranış ve
yaşam biçimini olumlu olarak değiştirmiştir (,007).
• Medeni duruma göre, turizm halkın davranış ve yaşam biçimini
olumlu olarak değiştirmiştir (,011).
• Meslek durumlarına göre, turizmle birlikte çevre düzenlemeleri
artmıştır (,013).
• Gelir durumlarına göre, turizmle birlikte tarihi, kültürel yapılar,
doğal çekicilikler koruma altına alınmıştır (,24); çevre düzenlemeleri
artmıştır (,12); yerel halkın yaşam kalitesi artmıştır (,006) şeklinde
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ortaya çıkmış ve soruları farklı
algıladıkları tespit edilmiştir.
• Öğrenim değişkenine göre ise; katılımcıların sosyokültürel ve
çevresel etki algılarıyla bir farklılık görülmemiştir.
Yerel halkın turizme bakış açısının değerlendirildiği “Turizm sizin için
ne ifade eder?’’sorusuna halkın %51,8’inin ekonomiyi geliştiren; çevreyi
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güzelleştiren; kültürün artmasını sağlayan; doğayı, tarihi ve kültürel
değerleri koruyan; insanları kaynaştıran faaliyetler olarak olumlu yönde
değerlendirdikleri görülmüştür. Geriye kalan çok az bir kısmının ise çevreyi
kirleten, toplumun ahlakını bozan ve diğer sektörleri gerileten faaliyetler
olarak değerlendirmiştir. Yerel halk turizmin ekonomik etkilerini olumlu
olarak algıladığını belirtmiştir. Yine tablo-6’dan da görüleceği üzere;
genel olarak ilçede yerel halk turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerine
yönelik olumlu görüşlerini belirtmişlerdir. Ancak uyarı mahiyetinde
özellikle fiziksel çevre sorunları konusunda olumsuz görüşlerini de ortaya
koymuşlardır. Alınan cevaplar değerlendirildiğinde; turizmle birlikte
Beypazarı ilçesindeki tarihi, kültürel yapılar ve doğal çekiciliklerin koruma
altına alındığı; turizm sayesinde yolların kalitesinin iyileştiği; turizmle
birlikte çevre düzenlemelerinin arttığı; turizmle birlikte doğal, tarihi ve
kültürel kaynakları koruma bilincinin geliştiği; turizmle birlikte yerel halkın
yaşam kalitesinin arttığı; turizmin kültürel etkinlikleri arttırdığı; turizmin
halkın davranış ve yaşam biçimini olumlu olarak değiştirdiği; turizmin
geleneksel Beypazarı yaşamını bozmadığı şeklinde ilçenin turizmden
sosyokültürel ve çevresel anlamda olumlu etkilendiği yönünde görüşlerini
bildirmişlerdir. İlçede turizmin sosyokültürel ve çevresel anlamda olumlu
etkilerinin olmasının yanı sıra bazı alanda kararsız kalındığı ve olumsuz
sonuçlarının da olduğu yönünde görüşler de alınmıştır. Turizmle birlikte
doğal, tarihi ve kültürel yerlerin tahrip edildiği fikrine sahip olanlar ile bu
görüşe katılmayanların oranı birbirine yakındır. Bu konuda tam bir ayrışma
olmamıştır. Bunun yanında turizmin kalabalık ve gürültüye neden olduğu;
turizmin çöp ve çevre temizlik sorunlarına yol açtığı şeklinde olumsuz
sosyokültürel ve çevresel etkilerinin olduğu saptanmıştır.
Beypazarı gibi gelişmeye açık kırsal bölgelerde turizmin gelişmesinde
yerel halkın tutum ve algıları önemlidir. Beypazarı ilçesinde yaşayan
halkın belirli bir turizm bilinci ve tatil yapma alışkanlığında olduğu
(%70,1) ve tatillerini Ege ve Akdeniz bölgelerindeki deniz turizminde
değerlendirdikleri görülmektedir. Tatil alışkanlığına sahip halkın gittikleri
yerlerdeki tatil deneyimlerini Beypazarı ilçesine aktardıkları ve ilçeye gelen
ziyaretçileri yadırgamadıkları savını doğrulamaktadır.
Çalışmada yerel halka ‘‘Yabancı dil biliyor musunuz?’’ sorusu
sorulmuştur. Alınan cevaplara göre ilçede yaşayanların (%63,5) yabancı dil
bilmedikleri görülmektedir.
Yabancı turistlerle iletişim turizmin önemli bir öğesidir. Yerel
halkın yabancı dil bilgisi sorgulamasında ise yabancı dil bilgisinin
düşük olduğu gözlemlenmiştir. İlçeye gelen yabancı turistlerde olumlu
etkiler oluşturabilmek adına iletişim kurulması, konukseverlik, güler
yüz gösterilmesi ve onlarla ilgilenilmesi gerekmektedir. Esnafın da gelen
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yabancı turistlerle alışverişte iletişim sağlayabilmeleri için en azından
diyaloglar geliştirebilmelidirler. Yerli ziyaretçilere yönelik hizmette sorun
olmamasına karşın yabancı ziyaretçiler için de önlemler alınmalıdır.
Başta yabancı dil eğitimi olmak üzere esnafa kurslar ve bilgilendirmeler
yapılmalıdır. Turizmle beraber farklı kültürlerden gelen insanlarla o
yörenin insanları arasında kültürel dayanışma, dostluk gerçekleşebilecektir.
Turizm faaliyetleri gerekli önlemler alınmadığı takdirde ise; yerel kültürü
ve fiziksel çevreyi bozucu yönde etkilere neden olabilmektedir. Bu anlamda
yerel halkın turizm hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Turizmin
yalnızca ekonomik etkileri göz önünde bulundurulmamalı, sosyokültürel
ve çevresel etkilerinin de sonuçlarına dikkat çekilmelidir.
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