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Dr. Öğrencisi Volkan AŞKUN  
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Doç.Dr. Ainur NOGAYEVA  
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞAN  
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KANUNU ÖNCESİNDE FİSKAL PULLARIN KULLANIMI  
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALP  

16. SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE JEOPARKLAR: MANİSA JEOPARK ÖRNEĞİNE 

DAİR DEĞERLENDİRME  
Burak AK  
Doc. Dr. Buğra ÖZER  

17. VERGİLEME İLKELERİ VE ANAYASAL AÇIDAN VERGİYE BAKIŞ: TÜRK 

ANAYASALARINDAKİ GELİŞMELER  
Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR  
Abdullah KAPLAN  

18. MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDEKİ TARIMSAL ÜRETİMİN ÇİLEKEŞ ÜRÜNÜ 

TÜTÜN’ÜN YILLARA KARŞI AÇTIĞI SAVAŞI  
Ahmet BİLGEN  
Öğr. Gör. Uğur BİLGEN  
Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN  

20. TÜRK DÜNYASINDA KADIN HAREKETLERİ  
Gözde TOPRAKCI ALP
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21. TÜRKİYE’DE KADINLARIN YEREL SİYASETTEKİ KONUMU VE YEREL KARAR ALMA 

SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: SİYASİ PARTİLERİN KADIN KOLLARINDA BİR ARAŞTIRMA  
Buğra ÖZER  
Seda GÖKSOY  

23. HANEFÎ-EŞʻARÎ AYRIŞMASINI YANSITAN İNTERDİSİPLİNER BİR METNİN TEOLOJİK 

ANALİZİ  
Ar. Gör. Dr. Ömer SADIKER  

24. EŞʻARÎ KADISI HALÎMÎ’NİN NAZARINDA İMAN   
Ar. Gör. Dr. Ömer SADIKER  

25. DİN-SİYASET İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SÜNNİ DÜŞÜNCEDE “DİNİ OTORİTE”  
Hamdi AKBAŞ  
İsmail ŞIK  

26. BEYHAKÎ VE “DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE” ADLI ESERİ  
Hamdi AKBAŞ  
İsmail ŞIK  

28. TÜRKİYE – OECD ÜLKELERİ BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARININ KARŞILAŞTIRMASI

 
Dr.Öğr. Üyesi Hakan ARACI  
Öğr. Gör. Uğur BİLGEN  
Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN  

29 SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL 

VERİ YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ  
Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer  

31. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DEMOKRASİYE KATKILARI: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

 
Prof. Dr. Haydar EFE  
Öğr. Gör. Meiramkul ISSAYEVA  

32. TÜRK KONSEYİ BÜNYESİNDEKİ ULAŞIM STRATEJİLERİNİN TÜRK DÜNYASINA 

KATKISI  
Dinara Taldybayeva  

33 ALTIN FİYATLARI KAOTİKMİDİR?  
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER  

36. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR  
Seval ÖZTÜRK  
Muhammed KARATAŞ  

37. BREXİT REFERANDUMU SONRASI BİRLEŞİK KRALLIĞIN YAŞADIĞI SİYASİ KRİZLER 

VE BİRLEŞİK KRALLIK-AVRUPA İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ  
Prof. Dr. Haydar EFE  
Öğr. Gör. Meiramkul ISSAYEVA  

38. VAN KIRGIZLARININ TARİHİ  
Doç. Dr. N. ISABAEVA.  

42. VERGİ HUKUKUNDA ÇOCUK KAVRAMI VE ÖNEMİ  
Araş. Gör. Dr. Hakan BAY  
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43. İDEOLOJİNİN ÇOCUĞUN DÜŞÜNCE DÜNYASINI İSTİSMARINA BİR ÖRNEK: GİFTPİLZ 

(ZEHİRLİ MANTAR)  
Doç. Dr. H. Kazım KALKAN  

44 YENİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TEŞVİK 

UYGULAMALARI  
Araş. Gör. Dr. Hakan BAY  

45. ALMAN DİLİ EĞİTİM ANA BİLİM DALLARINDA SON YİRMİ YILDA YAPTIRILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ  
Doç. Dr. H. Kazım KALKAN  

46-YABANCILAR İÇİN MOBİL UYGULAMALI RESiMLİ TEMEL SÖZLÜK  
Prof.Dr. Muammer NURLU  

47. YAKIN DÖNEM TÜRK VE ALMAN İSİMLERİNİN SEÇİLMESİNDE ETKİLİ OLAN 

UNSURLAR  
Doç. Dr. Muhammet Koçak  
Öğr. Gör. Çınla Erçoklu  

48. TÜRK (TURAN) BİRLİĞİ YOLUNDA ENERJİ POLİTİKALARI  
Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ  
Doç.Dr. Hakkı ÇİFTÇİ  
Arş.Gör. Murat ALBAYRAK  

51. TÜRK VE ALMAN DEYİMLERİNDE “ŞEYTAN”  
Doç. Dr. Muhammet KOÇAK  
Arş. Gör. Edanur ÇAĞLAR  

52. OSMANLI DEVLETİ’NDE BÜTÇE ANLAYIŞI  
Prof. Dr. Ahmet ÖZEN  
Doç. Dr. Serkan CURA  

53. İKTİSADİ PERSPEKTİFTEN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAKIŞ: FARKLI 

İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

NEDENLERİ VE SONUÇLARINA YÖNELİK  DEĞERLENDİRME  
Canan CAN  
Dr. Öğr. Üyesi Esra KILIÇ  
Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ  

54. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ KULLANIMININ AKADEMİK 

BAŞARIYA OLAN ETKİSİ  
Büşra KARATAŞ  
Zafer TANGÜLÜ  

55 .ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 

DERSİNDE SIKÇA KARŞILAŞTIKLARI KAVRAMLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

 
Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ  
Süheyla CENGİZ  

57. KUR’AN-I KERİM’İN BELAGATİ VE FELAK VE NAS SURELERİNİN BELAGAT 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  
Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ  
Öğrt. Gör. İbrahim AYDIN  
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58. KLASİK EDEBİYATIMIZDA MESCİD-İ HARAM/KÂBE’NİN BENZETME UNSURU 

OLARAK KULLANILMASI  
Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ  

59. KLASİK EDEBİYATIMIZDA MUCİZE-NAME VE iSMAİL SÂDIK KEMÂL’İN 

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİNE YÖNELİK BİR KASİDESİ  
Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ  

60. KLASİK EDEBİYATIMIZDA BİR TÜR OLARAK NA’T-I ENBİYA VE XIX. YÜZYIL 

ŞAİRLERİNDEN iSMAİL SÂDIK KEMÂL’İN NA’T-I ENBİYASI  
Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ  

62. TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY MEMURLARIN ATANMASI BAKIMINDAN YENİ 
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1. FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE TOPSIS KULLANIMI VE BIST’DE 

BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU1 

 

Özet 

 
İşletmelerin finansal performanslarının ölçümü finans yazınında önemli bir yer işgal etmektedir. Çeşitli 

oranların hesaplanması, karşılaştırmaların yapılması, v.b. analitik işlemlerin yanı sıra, yoğun bir 

düşünsel faaliyet de gerektirmektedir. Analizi yapan kişi veya kurum, yararlandığı teknikleri dayanak 

kabul ederek bir sonuca ulaşır. Ulaşılan sonuç, kullanılan yöntem ve uygulanan tekniklerin amaca uygun 

olmasını gerektirmekle birlikte, yararlanılan verilerin doğru, sağlıklı ve zamanında elde edilebilmesiyle 

de ilgilidir. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) metal ana sanayi işletmelerinin bir kısmının 2013-2018 

yıllarına ait finansal raporlarından faydalanılarak finansal performansları ölçülmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada işletmelerin karlılıklarına ilişkin oranlar hesaplanmış ve oranlar TOPSIS yöntemi 

kullanılarak finansal performansı gösteren tek bir orana indirgenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Finansal analiz, Karlılık, TOPSIS. 

Jel Kodları: G0, G1, G3 

 
TOPSIS USE IN FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT AND AN APPLICATION 

IN BIST 

Abstract 

Measurement of financial performance of enterprises occupies an important place in financial literature. 

Calculation of various ratios, making comparisons, etc. In addition to analytical procedures, it requires 

intensive intellectual activity. The person or institution that makes the analysis reaches a conclusion by 

accepting the techniques as a basis. The result obtained requires that the methods and techniques used 

are appropriate for the purpose, but also that the data can be obtained accurately, accurately and in a 

timely manner. n this study, financial performance of some of Borsa İstanbul (BIST) metal main 

industrial enterprises for 2013-2018 is tried to be measured. In the study, the ratios related to the 

profitability of the enterprises were calculated and the ratios were reduced to a single ratio showing the 

financial performance by using TOPSIS method. 
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1. Giriş 

İşletmelerin finansal performansının ölçümü zaman içinde biçim değiştirerek oldukça karmaşık 

bir yapıya bürünmüştür. Eskiden sadece karlılık oranları hesaplanarak finansal performans 

hakkında bilgi sahibi olmak mümkün iken, günümüzde karlılığın yanı sıra, verimlilik, finansal 

yapı, borç ödeme gücü gibi unsurların da dikkate alınması zorunluluktur. Değişimin bir başka 

boyutu olarak finansal performans ölçümünün sadece dönem sonu finansal tablolara dayalı 

analizlerle yetinilmeyip, faaliyet dönemi içindeki gelişmelere odaklanması da gösterilebilir. 

Örneğin, hisse senedi fiyatlarının borsada gösterdiği performansı dikkate alan ve işletmeleri 

başarılı veya başarısız olarak performans değerlemesine tabi tutan yöntemler de mevcuttur. 

Örneğin, ekonomik katma değer veya piyasa katma değeri gibi yöntemler, sadece bugüne değil, 

gelecekteki nakit akışlarına da odaklanmakta ve işletmenin finansal performansını daha 

dinamik olarak belirlemeye çalışmaktadır (Hall ve Geyser, 2004, s. 2). 

Finansal performansı belirlemedeki bu gelişmeler yöneticiler ve hissedarlar açısından da zorluk 

oluşturmaktadır. Çünkü bazı durumlarda yöntemlerin sonuçları birbirleri ile çelişebilmektedir 

(Çakıcı, 2008, s, 2).  

Çalışmada bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek adına, çok kriterli karar verme yöntemi olan 

TOPSIS (Teqhnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yönteminden 

faydalanılarak işletmelerin finansal performansı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada 

hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören üretim sektörü işletmelerinden bazılarının 

2013-2018 yılı karlılık, verimlilik, finansal yapı ve borç ödeme gücünü ölçen oranlar 

hesaplanmış ve oranlar TOPSIS yöntemi kullanılarak finansal performansı yansıtan tek bir 

orana indirgenmeye çalışılmıştır. 

2. Literatür Araştırması  

Eleren ve Karagül (2008), Türkiye’nin ekonomik performansına yönelik olarak ve 1986-2006 

yıllarını kapsayan çalışmalarında, TOPSIS yöntemi ile her yıl aşt bir tek performans puanı 

belirlemeye çalışmışlardır. Elde ettikleri sonuca göre en iyi performansı gösteren yıl 1986, en 

kötü performansı gösteren yıl 1999 olmuştur. 

Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2009), BİST çimento sektörü firmalarına yönelik çalışmalarında AHP 

ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak firmaları finansal performanslarına göre sıralamışlardır. 
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Elde ettikleri sonuca göre, en başarılı performansa sahip işletmenin puanı 0,71, en başarısız 

firmanın puanı 0,19 olarak tespit edilmiştir. 

Demireli (2010), 2001-2007 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren üç kamu bankasının 

finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmasında, 

kamu bankalarının performanslarının yerel ve küresel piyasalardaki krizlerden etkilendiği, 

performansların yurt dışı verilere bağlı olarak dalgalanmalar gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. 

Karğın (2010), BİST’de işlem gören tekstil sektörü işletmelerine yönelik ve 2006-2008 yıllarını 

kapsayan çalışmasında, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak, 

firmaların finansal performansını ölçmüştür. Çalışmasında karlılık ve likidite oranlarının 

finansal performans belirlemede ilk iki sırayı aldığını tespit etmiştir.  

Uygurtürk ve Korkmaz (2012), Ana Metal Sanayi işletmelerinin finansal performanslarının 

TOPSIS yöntemiyle belirlenmesine yönelik yaptıkları ve 2006-2010 yılları arasını kapsayan 

çalışmalarında, finansal performansların dalgalanma gösterdiği ancak, en iyi ve en kötü 

performanslara sahip işletmelerin istikrarlarını koruduklarını belirlemişlerdir.  

3. TOPSIS Yöntemi 

TOPSIS (Teqhnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden birisidir. Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında geliştirilen yöntem, 

alternatifler arasından en uygununu seçmek için pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal 

çözüme en uzak seçenekleri belirlemeye yarar. Bir başka ifade ile yöntem, alternatifleri 

belirlenen kriterler doğrultusunda puanlamaya tabi tutarak sıralar. Yöntem altı adımda 

uygulanır. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. TOPSIS Çözüm Yöntemi 
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Kaynak: Özdemir, 2014 

Birinci adım, karar matrisinin (Aij) oluşturulması aşamasıdır. Bu aşamada mxn boyutlu bir 

matris oluşturulur. M, karar verme noktalarını, bir başka ifade ile alternatifleri ifade ederken, 

n, değerlendirme faktörlerini ifade eder. Başlangıç matrisidir. 
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İkinci adım, normalize edilmiş matrisin (Rij) oluşturulma aşamasıdır. Aij matrisinden, 

       (1) 

Formülü yardımıyla elde edilir. Rij matrisi,  
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Olarak elde edilir.  

Üçüncü adımda, ağırlıklı standart karar matrisi (Vij) oluşturulur. Bu matrisin elde edilmesinde 

öncelikli olarak değerlendirme kriterlerine ilişkin ağırlık değerleri (Wi) belirlenir. Ağırlık 

değerlerinin belirlenmesinde, 

 



n

i
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1

1           (2) 

Formülünden faydalanılır. Rij matrisinin her elemanı bu ağırlık değerleri ile çarpılır. Böylelikle 

Vij matrisi,  
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Olarak elde edilir.  

Dördüncü adımda, Pozitif ideal çözüm (A+) ve negatif ideal çözüm (A-) değerleri elde edilir. 

Bu amaçla Vij matrisinden satır ve sütunlarda yer alan en büyük ve en küçük değerlerin 

belirlenmesinde, 









 '* min(),(max JjvJjvA ij
i

ij
i

       (3) 

Formülünden faydalanılır. Formül yardımıyla, 

A+={𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑛
+} (maksimum)  

A-={𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣3
−} (minimum) 
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Elde edilir.  

Beşinci adımda, ideal pozitif ve ideal negatif noktalara olan uzaklıkların hesaplanması yapılır. 

Hesaplanan uzaklıklar pozitif ideal ayrım  ( *

iS ) ve negatif ideal ayrım ( 

iS ) ölçüsü olarak 

adlandırılır. Si
+  için, 





n

j

jiji vvS
1

2** )(    i=1, 2,…,m      (4) 

Si
- için, 




 
n

j

jiji vvS
1

2)(    i=1, 2,…,m      (5) 

Formüllerinden faydalanılır. 

Altıncı ve son adımda, her bir alternatifin pozitif ideal çözüme yakınlığı (Ci
+) hesaplanır. Ci

+,  

*

*

ii

i

i
SS

S
C








           (6) 

Formülü ile hesaplanır. Burada Ci
+ değeri, 0≤Ci

+≤1 aralığında yer almaktadır. Elde edilen 

değerler büyükten küçüğe veya tam tersi sıralamaya tabi tutularak önem dereceleri belirlenmiş 

olur. 

 4. Uygulama 

Çalışmada BİST’ üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden on tanesi tesadüfi olarak 

seçilmiştir. Bu işletmelerin 2013-2018 yıllarına ait finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (KAP)’dan elde edilerek gerekli oranlar hesaplanmıştır.  
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan BİST Şirketleri 

Sıra  BİST Kodu Ünvanı 

1 CIMSA Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

2 CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. 

3 DENCM Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş. 

4 DEVA Deva Holding A.Ş. 

5 EGEEN Ege Endüstri ve Tic. A.Ş. 

6 EGSER Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. 

7 EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 

8 GENTS Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. 

9 HEKTS Hektaş Ticaret A.Ş. 

10 KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 

Çalışmada işletmelerin finansal performanslarını belirlemeye yönelik olarak borç ödeme 

gücünü ölçen cari oran (CO) ve asit test oranı (ATO) hesaplanmıştır. Finansal yapıyı 

belirlemeye yönelik olarak toplam yabancı kaynak / toplam aktif (TYK / TA), karlılığa yönelik 

olarak net karlılık oranı (NKO) ve özkaynak karlılığı (ÖZK) hesaplanmıştır. Verimliliği 

belirlemeye yönelik olarak stok devir hızı (SDH) ve toplam aktif devir hızı (TADH) 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar 2013-2018 yılları için yapılmıştır. 

Tablo 2. Finansal Performans Belirlemede Kullanılan Oranlar 

•CO Dönen Varlıklar / KVYK

•ATO Dönen Varlıklar-Stoklar/KVYK
Borç Ödeme Gücü Oranları

•NKO Net Kar/Net Satışlar

•ÖZK Net Kar/ÖzkaynaklarKarlılık Oranları

•SDH STMM/Ortalama Stoklar

•TADH Net Satışlar/Toplam Aktifler
Verimlilik Oranları

•TYK/TA  Toplam Yabancı Kay./Toplam AktiflerFinansal Yapı Oranları
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4. 1. Oranların Hesaplanması ve Karar Matrisinin Oluşturulması 

2013-2018 yılları arası işletmelerin bilanço ve gelir tablolarından faydalanılarak ilgili oranlar 

hesaplanmıştır. Oranların hesaplanmasının ardından, her bir işletme ile ilgili oran bir araya 

getirilerek karar matrisi Aij oluşturulmuştur. İşlem, inceleme dönemine ait her yıl için 

tekrarlanmıştır. Örnek olarak 2013 yılına ait karar matrisi tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 2013 Yılı Karar Matrisi (Aij) 

2013 CO ATO NKO ÖZK TYK/TA SDH TADH 

CIMSA 1.66 1.19 0.32 0.27 0.22 6.87 0.66 

CELHA 1.22 0.82 -0.005 -0.02 0.73 4.92 1.32 

DENCM 1.56 0.62 -0.02 -0.03 0.54 2.14 0.95 

DEVA 1.8 1.14 0.06 0.06 0.51 1.79 0.51 

EGEEN 3.32 2.41 0.17 0.32 0.32 4.36 1.27 

EGSER 1.95 1.39 0.12 0.17 0.38 3.61 0.93 

EREGL 2.43 1.06 0.09 0.11 0.38 2.34 0.7 

GENTS 4.88 2.94 0.11 0.13 0.14 3.11 0.995 

HEKTS 4.1 2.4 0.16 0.18 0.23 1.62 0.85 

KORDS 1.42 0.72 0.02 0.03 0.41 3.67 0.86 

4. 2. Normalize Edilmiş Matrisin (Rij) Oluşturulması 

Karar matrisinden (1) numaralı denklemden yararlanılarak normalize edilmiş matris elde 

edilmiş ve işlem inceleme döneminin her yılı için gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak 2013 yılı 

normalize edilmiş matrisi (Rij), tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. 2013 Yılı Normalize Edilmiş Matris (Rij) 

2013 CO ATO NKO ÖZK TYK/TA SDH TADH 

CIMSA 0.194 0.227 0.723 0.518 0.166 0.576 0.223 

CELHA 0.143 0.156 -0.011 -0.038 0.550 0.412 0.446 

DENCM 0.182 0.118 -0.045 -0.058 0.406 0.179 0.321 

DEVA 0.210 0.217 0.136 0.115 0.384 0.150 0.172 

EGEEN 0.388 0.459 0.384 0.614 0.241 0.365 0.429 

EGSER 0.228 0.265 0.271 0.326 0.286 0.302 0.314 

EREGL 0.284 0.202 0.203 0.211 0.286 0.196 0.237 

GENTS 0.570 0.560 0.249 0.250 0.105 0.261 0.336 

HEKTS 0.479 0.457 0.361 0.346 0.173 0.136 0.287 

KORDS 0.166 0.137 0.045 0.058 0.309 0.307 0.291 

Toplam 2.843 2.798 2.316 2.342 2.906 2.885 3.056 
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4. 3. Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (Vij) Oluşturulması 

Normalize edilmiş matris, ağırlık değerleri (w) ile çarpılarak ağırlıklı standart karar matrisi (Vij) 

oluşturulmuştur. Ağırlıkların hesaplanmasında her kriterin toplam içindeki payı esas kabul 

edilmiştir. Denklem (2) dikkate alınarak w1=0,149 (2,843/19,146), w2=0,146 (2,798/19,146) ve 

benzer şekilde hesaplanmıştır. Hesaplanan ağırlık değerleri ile matrisin elemanları çarpılarak 

Vij matrisi elde edilmiştir. Hesaplamalar inceleme dönemindeki her yıl için yapılmıştır. Örnek 

olarak 2013 yılı Vij matrisi Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. 2013 Ağırlıklı Standart Karar Matrisi (Vij)  

2013 CO ATO NKO ÖZK TYK/TA SDH TADH 

CIMSA 0.02879634 0.0331329 0.0874433 0.0633952 0.0251337 0.0867189 0.035593043 

CELHA 0.02116358 0.0228311 -0.0013663 -0.0046959 0.0833983 0.0621044 0.071186085 

DENCM 0.02706162 0.0172625 -0.0054652 -0.0070439 0.0616919 0.0270129 0.05123241 

DEVA 0.03122495 0.0317407 0.0163956 0.0140878 0.0582646 0.0225949 0.027503715 

EGEEN 0.05759269 0.067101 0.0464543 0.0751351 0.0365582 0.0550356 0.068489643 

EGSER 0.03382703 0.0387014 0.0327913 0.0399155 0.0434128 0.0455685 0.050153833 

EREGL 0.04215368 0.0295133 0.0245934 0.0258277 0.0434128 0.0295375 0.037750197 

GENTS 0.08465431 0.0818577 0.0300586 0.0305236 0.0159942 0.039257 0.053659208 

HEKTS 0.0711235 0.0668226 0.0437217 0.0422635 0.0262762 0.020449 0.045839525 

KORDS 0.02463302 0.0200468 0.0054652 0.0070439 0.0468402 0.0463258 0.046378813 

4. 4. Pozitif İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Değerlerinin Belirlenmesi 

Vij matrisinde yer alan sütunların maksimum değerleri A+, minimum değerleri A- değeri olarak 

belirlenmiştir. 2013 yılına ait maksimum ve minimum değerler kümesi aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir. 

A+=[0.0847 0.0819 0.0874 0.0751 0.0834 0.0867 0.0712] 
       
A-=[0,212 0,0173 -0,0055 -0,0070 0,0160 0,0204 0,0275] 
       

4. 5. Pozitif İdeal ve Negatif İdeal Noktalara Uzaklıkların Hesaplanması 

A+ ve A- değerlerinin belirlenmesinin ardından alternatiflerin bu değerlere uzaklıklarının 

hesaplanması gerçekleştirilmiştir. İdeal pozitif uzaklık (S+) ve ideal negatif uzaklık (S-) 

değerleri 2013-2018 yılları için (4) ve (5) numaralı denklemlerden yararlanılarak tablo 5’ deki 

gibi hesaplanmıştır.  
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Tablo 5. Uzaklıkların Hesaplanması 

2013 2014 2015 

S+ S- S+ S- S+ S- 

0.000106 0.00034020 0.0003 0.0000396 0.000431 0.000137692 

0.000501 0.00006790 0.000261 0.0002211 0.000938 0.000039697 

0.000746 0.00000745 0.000858 0.0000084 0.001073 0.000001329 

0.000432 0.00000916 0.00097 0.0000045 0.000958 0.000003398 

0.000034 0.00027420 0.00005 0.0007319 0.000016 0.001122908 

0.000154 0.00003825 0.000232 0.0000307 0.00033 0.000029539 

0.000286 0.00001235 0.000348 0.0000156 0.000525 0.000011481 

0.000153 0.00014196 0.000329 0.0000369 0.000538 0.000023478 

0.000137 0.00010495 0.000307 0.0000317 0.00049 0.000018294 

 

2016 2017 2018 

S+ S- S+ S- S+ S- 

0.0005401 0.00016830 0.00061 0.00014769 0.000545 0.000056032 

0.0007027 0.00013638 0.000545 0.00023759 0.000301 0.000106253 

0.0021653 0.00000248 0.001491 0.00001002 0.000728 0.000010274 

0.0005272 0.00005973 0.000725 0.00002775 0.000452 0.000009515 

0.0000214 0.00211435 4.33E-05 0.00139076 0.000059 0.000682765 

0.0004411 0.00007244 0.000647 0.00002926 0.00023 0.000051782 

0.0004728 0.00006391 0.000366 0.00007602 0.000256 0.000041511 

0.0004661 0.00005479 0.000563 0.00003233 0.000296 0.000038724 

0.0002307 0.00021984 0.000566 0.00015641 0.000298 0.000067142 

4. 6. Pozitif İdeal Çözüme Göre Yakınlığın (Ci
+) Hesaplanması 

Son aşamada pozitif ideal çözüme göre her bir alternatifin yakınlığı hesaplanır. Ci
+ değerleri 

(6) numaralı denklemden faydalanılarak tablo 6’daki gibi hesaplanmıştır. 
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Tablo 6. Pozitif İdeal Çözüme Yakınlıklar 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

İşletme Ci
+ Sıra Ci

+ Sıra Ci
+ Sıra Ci

+ Sıra Ci
+ Sıra Ci

+ Sıra 

0.763 2 0.116 4 0.2423 2 0.238 3 0.195 4 0.093 7 

0.119 6 0.459 2 0.0406 5 0.163 4 0.304 2 0.261 2 

0.010 10 0.010 8 0.0012 10 0.001 10 0.007 10 0.014 9 

0.021 8 0.005 10 0.0035 8 0.102 8 0.037 8 0.021 8 

0.890 1 0.935 1 0.9856 1 0.990 1 0.970 1 0.920 1 

0.199 5 0.117 3 0.0822 3 0.141 5 0.043 7 0.184 4 

0.041 7 0.043 7 0.0214 7 0.119 6 0.172 5 0.140 5 

0.481 3 0.101 5 0.0418 4 0.105 7 0.054 6 0.116 6 

0.434 4 0.094 6 0.0360 6 0.488 2 0.217 3 0.184 3 

0.011 9 0.005 9 0.0032 9 0.056 9 0.025 9 0.013 10 

5. Sonuç 

TOPSIS yöntemi kullanımı ile 2013-2018 yılları arası finansal performansların ölçümü 

sonucunda, 2013-2018 yılları arasında en iyi finansal performansı gösteren işletme Ege 

Endüstri ve Ticaret A. Ş. olmuştur. Ege Endüstri haricindeki diğer işletmelerin sıralaması, 

inceleme dönemi içinde değişkenlik göstermiştir. Örneğin, Çelik Halat ve Tel Sanayi A. Ş. 

finansal performans sıralaması ikincilik ve yedincilik arasında değişkenlik göstermiştir. Benzer 

biçimde Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A. Ş. sekizincilik ve onunculuk arasında değişen bir 

performans göstermiştir. Kordsa Teknik Tekstil A. Ş. ise istikrarlı bir finansal performans 

göstererek inceleme dönemi boyunca dokuzuncu sırasını korumuştur. 
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Elde edilen sonuçlar Demireli’nin 2010, Uygurtürk ve Korkmaz’ın 2012 çalışmaları ile büyük 

ölçüde uyumludur. Değerlendirme kriteri olarak kullanılan finansal oranların sayısının artırılıp 

azaltılması veya değiştirilmesi durumunda finansal performansların bundan ne şekilde 

etkileneceği, inceleme yapılan dönemin uzunluğu veya kısalığı ayrıca araştırılması gereken 

diğer konulardır. 
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4. İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK 

ANALİZİ 

Prof. Dr. Rabia ÇİZEL2 

Dr. Öğrencisi Volkan AŞKUN3 

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL4 

 

İş tatmini ve iş performansı, 20. ve 21. yüzyıllarda araştırılan en önemli ve popüler örgütsel 

konulardan ikisini temsil etmektedir. İş tatmini kişinin bilişsel veya duyuşsal bir 

değerlendirmesine atıfta bulunurken, iş performansı, bir bireyin standart bir süre zarfında 

gerçekleştirdiği ayrık davranışsal durumlarının, organizasyonu için beklenen toplam değeri 

olarak tanımlanır. Araştırmacılar, bu iki değişken arasındaki ilişkinin niteliğini uzun süredir 

tartışmaktadırlar. Bu çalışmaların entelektüel yapısının sistematik analiz edilmesinin ilgili 

alanda çalışan araştırmacı ve uygulamacılara katkı sağlayacağı öngörüsünden yola çıkılarak bu 

çalışmada WOS’da 2014-2018 yılları arasında iş tatmini ve iş performansı ilişkisi ile ilgili 

yapılan bilimsel çalışmalar R programı kullanılarak bibliyometrik yöntemler ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçları, sözü edilen değişkenler ile ilgili çalışmalarda geçen anahtar 

kelimeleri, en üretken yazarları ve işbirliklerini ortaya koymaktadır. 

Jel Kodları                : M54. 

 

Job satisfaction and job performance represent two of the most important and popular 

organizational issues explored in the 20th and 21st centuries. While job satisfaction refers to 

a cognitive or affective assessment of a person, job performance is defined as the total 

expected value of an individual's discrete behavioural status over a standard period of 

time for the organization. Researchers have long been discussing the nature of the 

relationship between these two variables. Based on the assumption that the systematic 

analysis of the intellectual structure of these studies will contribute to the researchers and 

practitioners working in the relevant field, in this study, scientific studies on the relationship 

between job satisfaction and job performance in WOS between 2014-2018 were analysed by 

using R program with bibliometric methods. The results of the analysis reveal the key words, 

the most productive authors and collaborations these studies. 

Keywords      : Job performance, Job satisfaction, Bibliometry, R program 
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1. Giriş 

İş performansı ve iş tatmini, örgütsel psikolojide araştırılan en önemli ve popüler konulardan 

ikisini temsil eder. İlişkilerinin niteliği ve önemi ile ilgili konular, bu disiplinin başından beri 

örgütsel araştırmacıların ilgisini çekmektedir. İş performansı, bir bireyin standart bir süre içinde 

gerçekleştirdiği ayrık davranışsal durumlarının, organizasyonu için beklenen toplam değer 

olarak tanımlanmaktadır (Motowidlo, Borman & Schmit, 1997, s. 73). Bu bağlamda iş 

performansı, bir bireyin bir problem ya da fırsatın belirlenmesinde yer alan çeşitli çalışma 

süreçlerine bilgi veya kaynak toplamak, fikir üretmek, fikirleri değerlendirmek, değiştirmek, 

iletmek ve fikirleri uygulamak gibi kişisel katkısının değerlendirilmesidir (Yun ve Lee, 2017, 

s.140). İş tatmini ise, birinin işi hakkında sahip olduğu duygu ve tutumlardan oluşmaktadır. 

İş performansı ve iş tatmini arasındaki ilişkinin sebepleri, sonuçları ve iki değişken arasındaki 

ilişkinin varlığına yönelik yapılan çalışma sayısı oldukça fazladır (Iaffaldano ve Muchinsky, 

1985; Judge vd., 2001; Sy vd., 2006; Yang ve Hwang, 2014). Yapılan çalışmaların mevcut 

entelektüel yapısının belirlenmesinin alanda yapılan çalışmalarda ilgi gören konuların ve 

gelecekte yapılacak potansiyel araştırma konularının, alanda çalışan üretken araştırmacıların 

belirlenmesinde ve çalışanlar arasında işbirliğinin artırılmasına önemli faydalar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, WOS’da 2014-2018 yılları arasında, iş tatmini 

ve iş performansı ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar R programı kullanılarak 

bibliyometrik yöntemler ile analiz edilerek, aşağıdaki sorulara cevaplar aranmaktadır: 

 Makalelerde geçen anahtar kavramlar nelerdir? 

 Makalelerde en üretken yazarlar kimlerdir? 

 Yazarlar arasındaki işbirlikleri nelerdir? 

2. Yöntem 

WOS veri tabanında 2014-2018 yılları arasında iş tatmini ve iş performansı ilişkisinin 

araştırıldığı toplam 33 makale 05.05.2019 tarihinde incelenerek Tablo 1'de verilmiştir. Bu 

çalışmalarda yer alan anahtar kelimeler üzerinden R programı kullanılarak bibliyometrik 

yöntemler ile araştırma sorularına yönelik sistematik analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

analizler İngilizce yayınlanan makaleler ile kısıtlanmıştır. Bunun sebebi makalelerin alanda 

yapılan araştırmaların vitrini olarak kabul edilmesidir. Sadece İngilizce yazılmış olan 

makalelerin kullanılmış olmasının sebebi, R programda hazırlanmış olan bibliyomerik 

kütüphanenin yalnızca İngilizce dilinden okuma yapabilmesinden kaynaklanmaktadır. 

2-Bulgular 

Tablo 1'de yapılan çalışmaların yazarları, makalelerin yayınlandığı dergiler ve atıf sayısına göre 

yazarların üretkenliği görülmektedir. 
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İncelenen makalelerde yazarların kullandığı anahtar kelimelerin eşdizimlilik durumu Şekil 

1’de gösterilmektedir. Buna göre iş tatmini ve iş performansı ilişkisini inceleyen kırmızı 

küme merkezi konumda olup burada iş stresi, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetinin yer 

aldığı görülmektedir. 
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Şekil 1 Yazar Anahtar Kelime Eşdizimlilik Ağı 

 

Şekil 2’de çalışmada yer alan makalelerin ortak atıf yaptığı 15 çalışmanın ilişkisi 

görselleştirilmektedir. Buna göre en çok atıf alan Judge vd. (2001) mavi kümede Brown ve 

Peterson (1994) ve Riketta (2008) çalışmalarının güçlü ilişkisi gözlenirken, kırmızı kümede 

Locke (1976), Fornell ve Larcker (1981) ve Podsakoff vd. (2003) güçlü ilişkisi gözlenmektedir. 

Yeşil kümede ise Carmeli (2003),  Grant (2008), Sy vd. (2006) çalışmaları yer almaktadır. 
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Şekil 2 Ortak Atıf Yapılan Makaleler Ağı 

 

Şekil 3’de bahsi geçen 33 çalışmanın yazarları, kullanılan anahtar kelimeler ve referans alınan 

makalelerin nasıl ilişkisi olduğu gösterilmektedir. Buna göre en çok referans alınan 

çalışmaların Judge vd. (2001) (n=21) ve Locke (1976) (n=20) olduğu, bu referanslarla anahtar 

kelime işbirliğine bakıldığında iş performansı ve iş tatmini ilişkisinde en çok sözü edilen 

kavramların ılımlılık, örgütsel bağlılık, iş stresi olduğu gözlenmektedir. Rowold vd. (2014) 

çalışmasına bakıldığında anahtar kelime olarak performans, tatmin, liderlik, bağlılık kelimeleri 

bulunmaktadır. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Yapılan bibliyometrik analiz sonuçları genellikle makalelerin çok yazarlı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Toplamda incelenen makalelerin çoğunluğunun eğitim ve sağlık alanlarında 

yapıldığı  anlaşılmaktadır.  Judge  ve  Bono  (2001)  iş  tatmini  ve  iş  performansı  ilişkisinin 

mühendislik, bilim ya da yöneticilik gibi kompleks işlerde daha güçlü olabileceğini 

vurgulamaktadır. Gelecekte bu alanlarda araştırmaların yapılması önerilebilir. 
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Şekil 1 Yazar, Referans ve Anahtar Kelime İlişkisi 

 

Eşdizimlilik ağı sonuçlarına göre mavi kümede okul ve eğitim konulu çalışmaların ağırlıklı 

olduğu ve bunlar içinde özellikle duygusal zeka testlerinin yer aldığını göstermektedir. Turuncu 

kümede ise daha çok yönetim ve insan kaynakları alanındaki çalışmalar dikkat çekerken burada 

da mavi kümede olduğu gibi duygusal zeka çalışmaların belirgin olduğu görülmektedir. Eflatun 

kümede ise Pakistan özelinde daha çok kütüphanecilikle ilgili çalışmalar ve yeterlilik 

konusundaki çalışmalar yer alırken, yeşil kümede ağırlıklı olarak hemşirelikle ilgili çalışmalar 

gözlemlenmiştir. Bu kümede zorbalık, hasta bakımı, iş ortamı ve kaynağı gibi konular da bu 

kümeyi etkilemektedir. Kelime eşdizimlilik ağında sağlık ve eğitim sektörlerinin etkisi güçlü 

şekilde gözlenmektedir. 
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5. GELENEKSELLİĞİN VE MODERNLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK TÜRK 

DÜNYASI BAŞKENTLERİNDEN NUR-SULTAN 

Doç.Dr. Ainur NOGAYEVA5 

 

 

 

ÖZET 

 

SSCB’nin çöküşünden sonra bağımsız yeni büyük Avrasya devleti Kazakistan’ın Batı’nın 

Doğu ile buluştuğu bir yer olarak, yenilik ruhu ile uluslararası arenada yeni rolünü yansıtacak 

ulusal bir sembole, 21. yüzyılın kentine, yeni bir başkente ihtiyacı vardı. Zira Kazakistan’ın 

eski başkenti Almatı, bir takım durumların etkisiyle gelişimdeki iç dinamiklerini kaybetmiş 

veya kaybetmeye başlamıştı.  Aşırı nüfus, toprak yetersizliği gibi faktörler başkent 

ekonomisinde durgunluğa yol açmıştı. Dolayısıyla başkent Almatı için kendisi gelişemediği, 

diğer şehirler ve ülkenin tamamı için itici güç olmaktan çıktığı gerekçesiyle yeni alternatif 

geliştirilmişti. Ülkenin kuzey kısmında bulunan, günümüzde Nur-Sultan ismini alan Astana 

şehri, altı kere ismini değiştirmiş ve her seferinde isim değişikliği tarihindeki önemli olaylarla 

ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada yeni başkentin kısa tarihi ile kentsel yapısı değerlendirildikten 

sonra, gelenekselliğin ve modernliğin sembolü haline gelen başkentin Türk Dünyası için önemi 

ve uluslararası arenadaki rolü analiz edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler : Kazakistan, başkent, Astana. 

 

NUR-SULTAN, ONE OF THE CAPİTALS OF THE TURKİC WORLD AS A 

SYMBOL OF TRADİTİON AND MODERNİTY 

Assoc. Prof. Dr. Ainur NOGAYEVA 

 

 

ABSTRACT 

After the collapse of the USSR, the new large Eurasian state of Kazakhstan, as a place where 

the West meets the East, needed a national symbol, a city of the 21st century and a new capital, 

reflecting the spirit of innovations and its new role in the international arena. Almaty, the former 

capital of Kazakhstan, has lost or begun to lose its internal development dynamics due to a 

number of circumstances. Factors such as overpopulation and lack of land have caused 

stagnation in the capital’s economy. Therefore, a new alternative was developed, because the 

5 L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi – Kazakistan, Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesör Vekili, e-mail: 
ainur_nogay@hotmail.com, nogayeva_am@enu.kz 
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capital of Almaty, it could not develop itself and ceased to be a driving force for other cities 

and the whole country. The city of Astana, which is located in the northern part of the country, 

is now called Nur-Sultan, changed its name six times and each time the name change (re-name) 

was associated with important events in history. In this study, after evaluating the brief history 

and urban structure of the new capital,  will be analyzed the importance for the Turkic world 

and the role in the international arena of the capital, which has become a symbol of tradition 

and modernity 

 

Keywords : Kazakhstan, capital, Astana. 

 

Jel Kodları  : F590, R58, Z180 

  

1. Giriş: Neden Yeni Başkent ? 

Nazarbayev, “Bağımsızlık Devri” kitabında başkenti taşıma fikrini söyle açıklamaktadır: “Yeni 

bir başkente duyulan ihtiyaç, özel bir düşüncedir. Devletin nabzı başkentinde atar. Bu bir 

aksiyomdur (tartışılmaz). Genç devletin kesinlikle yeni ve modern bir başkente ihtiyacı var. 

Bundan bağımsızlığın ilk günlerinden kesinlikle emindim” (Nazarbayev, 2017, s.119). Başkenti 

taşıma fikrine daha 1992 yılında, Akmola'ya yaptığı bir iş gezisi sırasında kapıldığını ve 

Kazakistan'ın yeni başkenti projesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Nazarbayev, başkentin 

taşınmasının bir dizi acil işin çözülmesine imkân vereceğini, bunların başında ise Kazakistan 

halkını birleştiren yeni bir siyasi merkez oluşturmak, bölgelerin entegrasyonu için şartlar 

oluşturmak, ülkenin büyümesine ivme kazandırmak olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla 

başkentin Astana’ya taşınmasının hem siyasi hem de sembolik anlamı çok önemliydi. Yeni 

başkent, egemen bir devletin kendi vizyonu, çıkarları ve ihtiyaçları temelinde oluştuğunun 

göstergesi olacaktı. Nazarbayev’e göre, hiç gecikmeden, eskiden arınarak yeni Kazakistan'ın 

dinamik bir görüntüsünü oluşturmak gerekiyordu (Nazarbayev, 2017, s.119-120).  

Sovyet döneminde Akmola, Kazakistan'ın beş bölgesini içeren bakir bir arazinin merkezi 

konumundaydı. Bu nedenle, bölgesel yapılar için inşa edilmiş binalar mevcuttu. Taşındıktan 

sonra bakanlıklar geçici olarak bu binalarda yerleştirilebilirdi. Akmola, ülke bölgelerini ve 

komşu devletlerin kenar bölgelerini birbirine bağlayan büyük bir demiryolu kavşağı 

konumdaydı. Kazakistan'da demiryolu taşımacılığının hâkim olduğu gerçeği göz önüne 

alındığında, bu durum yeni başkent seçiminde önemli bir etkiye sahipti. Çevre faktörü de belli 

bir rol oynamıştır. Arazi kaynaklarının zenginliği, bir nehrin varlığı ve Burabay'ın dinlenme 

alanının yakınlığı, kentte bölgede uygun bir mikroklimat (mikroçevre) yaratacak ekolojik bir 

yeşil kuşak yaratmayı mümkün kılmıştır. Eski Akmola'nın yakınındaki boş alanlarda, cesur 

mimari projelerin uygulanması imkanı vardı. Dolayısıyla, başkentin yeni bir yere taşınması, 

yeni mekanlarla birlikte aynı zamanda ülkenin siyasi ve idari elitinin yenilenmesine de katkıda 

bulunması amaçlanıyordu. Eski basma kalıplarla hareket etmeyen genç bir siyasi bürokrasinin 

iktidara gelmesi kaçınılmaz olarak, bütün ülkenin yenilenmiş bir devlet ve idari yönetim 

sisteminin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracaktı.  
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2. Kazakistan Başkentinin Kısa Tarihi  

Başkentin kısa tarihi, şehrin isim değişikliğine paralellik göstermektedir. Nur-Sultan ismini 

alan Astana şehri, altı kere ismini değiştirmiş ve her seferinde isim değişikliği tarihindeki 

önemli olaylarla ilişkilendirilmiştir. 

Bağımsızlıktan birkaç yıl sonra başkenti Almatı’dan Akmola'ya taşıma kararı alan 

Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Avrasya'nın Kalbi” adlı kitabında 

Kazakistan’ın şu anki başkentinin boş bir yerden oluşmadığından söz etmektedir (Nazarbayev, 

2005).  Başkent olan şehrin köklerinin eskiye dayandığı hususu, birkaç yüzyıl boyunca Sary-

Arka steplerinın siyasi ve manevi merkezi olan Bozok Ortaçağ yerleşiminin keşfedilmesi ile 

doğrulanmaktadır. Astana’dan beş kilometre uzaklıktaki Orta Çağ kalesi Bozok, Kazakistan 

başkentinin bin yıllık öncüsü konumundadır (Qazaqstan Tarihy, 2017).  

Tablo 1. Kazakistan Başkentinin İsim Değişiklikleri (tarihten günümüze kadar) 

N İsim  Yansıttığı Dönem  Yıl / yüzyıl 

1 Bozok  Bozkırlar tarihinin aynası  8- 18yy. 

2 Akmolinsk Rusya’nın bölgeye gelişi  1832-1961 

3 Tselinograd “Bakir Topraklar Ülkesi” 1961-1992 

4 Akmola Bağımsızlıktan sonra başkentin taşınması 1992-1998 

5 Astana Yeni Başkent/ Marka şehir oluşturulması  1998-2019 

6 Nur-Sultan  Nazarbayev’in istifası 2019’den beri 

 

Başkentin tarihi, Kazakistan’ın tarihinin bir parçası olup Rusya’nın bölgeye gelişi ile devam 

etmektedir. 19.yüzyılın 30’lu yıllarında Kazakistan'ın bozkırlarında Akmola köyünün 

yakınlarında Rus Albay Fedor Şubin tarafından kurulan kale 1862 yılında şehir statüsünü almış, 

ileride Akmolinsk Orta Asya bölgesinin önemli ticari ve ekonomik merkezi olacaktır 

(Mukanov, 2019).  

Şehir hayatında yeni bir aşama 1960’larda başlamıştır. Aralık 1960’ta yüz bin nüfusa sahip olan 

şehir kuzey Kazakistan'ın bakir topraklarının merkezi haline gelmiştir. 1961'de Akmolinsk ismi 

Tselinograd olarak değiştirilmiş ve bu isim başkentin ve ülkenin tarihindeki yeni sayfaları 

yansıtmış oldu.  

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra 1992 yılında, şehir eski adı Akmola’ya 

kavuşmuştur. SSCB'nin dağılmasından itibaren ülkeyi yönetmeye başlayan Devlet Başkanı 

Nursultan Nazarbayev iki yıl sonra 6 Temmuz 1994 tarihinde başketin Almatı’dan Akmola’ya 

taşıma kararını almıştır.  

1997 yılında başkent yapılmasının ardından - tekrar bir isim değişikliği yaşayan şehrin adı 

Astana (başkent) olmuştur. Başkente yeni isim verilmesiyle birlikte, şehrin ülke içinde ve 

uluslararası arenada tanıtılması için çeşitili çalışmalar ve etkinlikler yapılmıştır.  



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

Kazakistan yönetimi, yeni başketi tanıtmak ve Astana’yı bir brend/ marka haline getirmek için 

çeştili uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. 1 Aralık 2010'da başkentte yapılan 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi, Astana'nın 21. yüzyılın dünyasının 

jeopolitik merkezi olmaya aday bir şehir olarak tanınmasına katkı sağlamıştır. Dönemin AGİT 

Başkanı olarak Kazakistan, Avrasya güvenlik ve işbirliği politikasının başlatıcısı ve 

uygulayıcısı rolünü üstlenmişti. 2012 yılında  Astana’ya, hem BDT, hem de Türk Dünyası 

Kültür Başkenti statüsü verilmiştir. 2003’ten bu yana her 3 yılda bir düzenlenen Semavi ve 

Geleneksel Dinlerin Liderleri Kongreleri de, Kazakistan devleti için uluslararası düzeyde 

halklararası uyumu ve birliği güçlendirmedeki eşsiz deneyim niteliğindeydi. Astana’nın 

potansiyelinin tanınması ise şüphesiz sürdürülebilir enerjiyi gündemine taşıyan EXPO-2017 

olmuştur. Bu etkinliği hayata geçirmek ve tanıtmak için hazırlıklar birkaç yıl öncesinden 

yapılmıştır. 

Yeni başkentin tanıtılması sadece etkinlikle değil, şehri adeta muazzam inşaat alanına çeviren 

farklı tasarımdaki yapılar ve binalar vasıtasıyla yapılmıştır. Bu binalar, bir yandan modern 

yaklışmıyla “geleceğin şehrini” temsil ederken, diğer yandan kendi tarihine, milli kültürüne ve 

Türk geleneklerine bağlılığını da simgelemekteydi.  

3. Semboller Başkenti Astana (Nur-Sultan)  

3.1. Başkentin ismi  

Kazakistan’ın başkenti olan Akmola’nın isminin Astana’ya olarak değiştirilmesi 1998’de 

olmuştu. Astana, Kazak dilinde “başkent” demektir.  Bu ismi teklif eden Nazarbayev, “Astana” 

için ciddi argümanlar sıraladığını belirtmektedir. Birincisi,  kelimenin net bir anlamı vardır: 

başkent; ikinci neden, yeni isim, Akmola gibi herhangi bir olumsuz siyasi veya tarihsel 

yorumlarıyla ilişkilendirilmemiştir. Burada Sovyetler döneminde bu topraklarda Akmola’da 

bulunan–ALJİR’e (Akmolinsk Vatan Hainlerinin Eşleri Kampı’na) atıf yapılmaktaydı. Zira 

Sovyet Lideri Stalin’in emriyle 1937 Ağustos’unda merkezi Moskova olmak üzere Orta 

Asya’da Kazakistan’ın Akmola ve Karaganda Eyaletleri’nde kurulan kamplara on binlerce 

siyasi mahkûm sürgün edilmişti. Trenlere doldurularak evlerinden ve vatanlarından koparılarak 

sürgün edilenler ‘Stalin’ adı verilen vagonlarda çok zor şartlarda Asya steplerini aşarak eksi 40 

dereceye varan soğuklarda Kazakistan’a getirilmişti. Uzun tren yolculuğundan sonra erkek 

mahkûmlar Karaganda Eyaleti’nde bulunan Karaganda Kampı’nda- KARLAG  toplanmıştı. 

Kadın mahkumlar ise Akmola Eyaleti’nde bulanan ALJİR kampına getirilmişti. Günümüzde 

başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunan kampa ALJIR müzesi açılmıştır. 

İsim değişikliğine neden olan üçüncüsü nedene gelince, bu ismin (Astana) sade, kolay telaffuz 

edilir ve hem Kazakça, hem de diğer dillerde aynı ve hoş duyulmasıdır ve son olarak da, 

Nazarbayev’e göre, “Astana” adı, devletlerin baş şehirleri listesine yeni isimle girecek olan 

kentin tanıtımında bir sembol niteliği taşıyabilecektir (Nazarbayev, 2017, s. 124).  

Belirtilene ek olarak, Astana’nın başkent olarak seçilmesinde, Kuzey bölgelerindeki 

demografik durumu ve başta Aleksandr Soljenitsin olamk üzere Rus aydınların kuzey 

Kazakistan topraklarının Rusya’ya bağlanması gerektiği fikirlerinin de etkili olduğu 

söylenebilir. Başkentin taşınması kararını anlatan Nazarbayev’in özellikle Soljenitsin’den 

bahsetmesi ve onun fikrinin endişe verici olduğunu belirtmesi dikkat çekicidir. Anlaşılan o ki, 

kuzey Kazakistan toprakları üzerinde Rusya’nın hak iddia etmesi ihtimalinin bulunması, 

başkentin kuzeye doğru taşınmasında etkili olmuştur. (Kurmangaliyeva ve Somuncuoğlu, 2015, 
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s.132). 6 Mayıs 1998 tarihinde ilgili karar alınmış, ancak bölgenin adının tarihsel sürekliliği 

korumak adına eskisi gibi -Akmolinskaya- olarak kalması uygun görülmüştü. 

Bir söyleşinde “Astana” ismini kendisine rüyasında geldiğini belirten Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için dünyaca ünlü mimarları davet etmiş ve 

bozkırda modern, adeta fütüristtik bir şehir yaratmıştır. Kimi zaman bu binaların şekilleri 

yurtdışında şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Nihayetinde ilk Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev’in görevinden istifa etmesiyle 2019’da başkent fikir babası ve Baş mimarı ismini 

almış, Astana Nur-Sultan olmuştur. 

3.2. Başkentin Mimarisi: Kültürel Mirasın Ve Modern Geleceğin Birleşimi 

3.2.1. Başkentin Projesi 

Astana’nın genel planı, Japonya'nın en büyük müzesi olan Tokyo Ulusal Sanat Merkezi ve 

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesinin ek binası gibi önemli projelerde imzası bulunan, 

Uluslararası Kuala Lumpur Havaalanı’nın da mimarı olan Japon mimar Kisho Kurokawa 

tarafından çizilmiştir. 2007 vefat eden mimar, 1960'lı yılların mimari akımlarından 

"Metabolismos ve Symbiosis" akımının kurucularından ve en büyük takipçilerindendir. Kendi 

felsefesini gelistiren mimara göre, yeni kentler ve binalar yeniçağın bireylerinin 

gereksinimlerini karşılayacak biçimde, büyüyebilir ve değişebilir canlı varlıklar gibi 

tasarlanıyorlar. 60’lı yıllardan bu yana, bir çok projeye imza atmış olan Kurokawa’nın en 

önemli binaları olarak, Osaka, Ulusal Etnoloji Müzesi (1973-77), Hiroshima Güncel Sanatlar 

Müzesi (1988-89), Berlin, Japon-Alman Merkezi (1985-88), Fukui City, Sanat Müzesi (1993-

94), Amsterdam, Van Gogh Müzesi Ek Binası (1990-98), Kuala Lumpur Uluslararası 

Havaalanı (1992-98), Fukui Bölgesi, Dinazor Müzesi (1996-2000) ve Oita Stadyumu (1996-

2001) gösterilebilir (Hurriyet, 2007). 

Büyük bir inşaat sahsına dönüşen şehir, mega yapılarla “geleceğin şehri” olarak National 

Geographic’in konusu olmuş ve dünyanın en hızlı büyüyen şehirler arasında yer almıştır 

(National Geographic, 2017).  

1998 yılında Kazakistan hükümeti, Astana için 14 ülkeden 27 projenin alındığı yeni bir Genel 

(master) Plan için uluslararası bir yarışma düzenledi. Bu yarışmada 3. olmasına rağmen galip 

olarak seçilen Kurokawa’nın projesinin Nazarbayev tarafından tercih edilmesinin sebebi, 

dönemin şehir planlayıcılarından Amanjol Çikanaev, Kurokava projesinin bir felsefesi olması 

ve 21. yüzyılın standartlarına uygun olması olarak açıklanmaktadır. Zira Japon mimarın 

konseptine göre, yeni şehirler gezegenimizde olup biten küresel süreçler göz önünde 

bulundurularak kurulmalıdır. Mimaride metabolizma ve bir arada yaşama akımın kurucusu 

Kurokawa doğayı ön planda tutmaktaydı. Diğer mimarlardan farklı olarak mimar, kentleşme 

ve doğayı koruma düşüncesiyle hareket etmiş ve Astana’yı tarih ve geleceğin,  bir arada yaşama 

şehri olarak tasarlamıştı. Cumhurbaşkanlık Sarayı, yeni Parlamento Binası, Yüksek Mahkeme 

Binası gibi devlet binaları basitleştirilmiş geometrik formlara sahip olacak, aynı zamanda 

Kazak kültürel mirasını da yansıtacak şekilde tasarlanmıştır (Kisho Kurokawa Architect& 

Associates, 2015). 

3.2.2. Piramit binası- Barış ve Uyum Sarayı 

Astana’yı Astana yapan birbirinden ilginç yapılardan ikisi, Pekin Havalimanı ve Viyana 

Stadyumu’nu tasarlayan Norman Foster’ın imzasını taşımaktadır. Bunların ilki, Antik 
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Mısır’dan ilham alınarak yapılan Piramit binasıdır. Semavi Dinler Kongreleri için kullanılan ve 

piramitlerle yıllardır uğraşan Mısırlılardan farklı olarak bu bina 21 ay içinde açılmıştı. Proje 

ortaklarından Nigel Dancey’e göre, projenin tamamlanması için sıra dışı uygulamalara 

başvurularak binanın inşaat sürecinde askerler bile görev almıştı. Barış ve Uyum Sarayı olarak 

da bilinen bu binanın içinde 18 din ve inançlara ait ibadet yerleri bulunuyor. İçinde ayrıca 1500 

koltuklu bir opera salonu, müze, kültür merkezi, kış bahçesi, konferans salonu, sanat galerisi, 

cafe-restoran ve bir de kütüphane var. 77 metre yükseklikte olan Piramit dünya barışının ve 

hoşgörünün sembolü olarak tasarlanmıştır (Kisho Kurokawa Architect& Associates, 2015). Bu 

binada her üç yılda bir Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinlerin Kongreleri düzenlenmektedir. 

İlki, Eylül 2003’te düzenlenen bu forumların amacı, barışa katkı sağlamaktır. Örneğin, 

sonuncusu, Ekim 2018’de düzenlenen 6. Kongre, güvenli ve sürdürülebilir bir dünyada dini 

liderlerin rolüne adanmıştır. Bu bağlamda Astana’daki bu tür etkinlikler (Sonrasında buna 

Suriye sorunu çözmek üzere başlatılan “Astana süreci” ile Türkiye-Rusya krizi çözmek üzere 

yapılan arabuluculuk çalışmaları da eklenecek), ülkenin izlediği barışçıl dış politika 

önceliklerinin birer örneklerini oluşturmaktadır. 

3.2.3. -Khan Shatyr binası- Han Çadırı 

Eski Türk ve göçebe geleneğinin simgesi başkentin diğer gözde yapısına -Khan Shatyr (Han 

Çadırı) binasına yansımıştır. Yine Foster’in imzasını taşıyan bu muhteşem yapı, Türk 

müteahhitleri tarafından inşa edilmiş dünyanın en büyük şeffaf çadırıdır. Astana’nın başkent 

ilan edilişinin 12. yıldönümünde açılışı yapılan bu Merkez, taşarımcıların söylemleriyle, 

“Astana sakinleri için yıl boyunca konforlu koşullar sağlayan ve çeşitli aktiviteleri korumalı bir 

iklim alanında birleştiren yeni, önemli sivil, kültürel ve sosyal platform” konumundadır 

(Foster+Partners, 2010). 

150 metre yükseklikte 100.000 m²’lik camdan yapılan binada bir park alanı, alışveriş 

merkezleri, mini golf sahası, küçük bir ırmak, dünyanın turistik merkezleri şeklinde tasarlanan 

durakları olan mono-ray sistemi mevcuttur. Khan Shatyr sıcaklığın kışın -40’lara düştüğü 

Astana’da adeta tropikal bir rüya yaşatmaktadır. Kumu Maldivler ’den getirilmiş bir yapay plajı 

olan ve yüzyılın mimari örnekleri arasında sayılabilecek fütürist özellikler sergileyen bu yapı, 

Orta Asya kültüründen hareketle oluşturulmuş bir konsepte sahiptir. Asimetrik bir koni 

formundaki şeffaf çatının kaplaması, doğal gün ışığından faydalanılacak şekilde tasarlanmış bir 

eğlence merkezidir.  

Proje ortaklarından Nigel Dancey, Barış Sarayı ve Han Shatyr’ı, kentlerin ana ekseni boyunca 

öne çıkan bu iki önemli nokta için iki önemli yapıyı tasarladıklarından gurur duyduklarını ifade 

ederken, büyük yeni bulvardan geçerken bu binaların formları -dine ve eğlenceye- yapılan 

vurguyu ve işlev (fonksyon) değişikliğini ifade ettiğini belirtmektedir (Foster+Partners, 2010). 

Mimari projelerin yüksek profilli, uluslararası kabul görmüş firmalarla işletmeye alınması ve 

popülerleştirilmesiyle Astana'yı küresel bir kültür haritasına koymayı amaçlanmaktadır. Bu 

bağlamda aşağıda detaylı olarak el alacağımız Astana’nın Türk Dünyasının Kültür Başkenti 

olarak görev süresi için TÜRKSOY'un düzenlediği açılış ve kapanış festivalleri yine Piramit 

içindeki 1.500 kişilik Opera Salonu’nda gerçekleşmiştir. Konferans merkezlerinden ve spor 

alanlarından müzik salonlarına ve alışveriş merkezlerine kadar çeşitli mekanlar, bölgesel ve 

hatta uluslararası profil etkinliklerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır. 

3.2.4. Başkent’in Baş Simgesi Bayterek Kulesi 
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Yukarıda bahsettiğimiz dini ve eğlence sembolleri haline gelen binaların yanı sıra şehrin en 

önemli simgesi ise süphesiz Bayterek (Kavak ağacı) kulesidir. Ankara’daki Atakule’ye 

benzeyen ve Astana’yı kuş bakışı izleyebileceğiniz kule, bir efsaneden esinlenerek inşa edilmiş: 

Bayterek, Kazaklar için uzun ömürlülüğün ve bilgeliğin simgesi olan bir ağacın adı. ‘Ömür 

Ağacı’ olarak da adlandırılıyor. ‘Samuruk’ adlı bir kartal, her sene bu ağaçta bulunan yuvasına 

bir altın yumurta bırakır, fakat bir yılan gelip yumurtayı yutarmış. Yine bir gün yılan ağaca 

tırmanmaya başladığında, yumurtanın zarar göreceğini anlayan bir Kazak savaşçı okuyla yılanı 

öldürmüş. Bunun üzerine kartal, Kazak savaşçının efsanevî 'yer altı’ krallığından çıkmasına 

yardım etmiş (www.diplomat.com).  

Anıtın tepesinde bulunan 22 metre çapındaki sarı yuvarlak bölüm, kartal yuvasındaki yumurtayı 

temsil etmektedir. Ağaç şeklindeki bu yapı, Kazak ulusunun tarihi köklerden parlak bir 

geleceğe yeni bir dönemini sembolize etmektedir. Panoramik salon ise Astana’nın 1997 yılında 

başkent olması nedeniyle 97. metrede yer almaktadır. Anıtın diğer önemli yanı ise Devlet 

Başkanı Nazarbayev‘in sağ elinin izinin olmasıdır. Anıtın içinde ayrıca sanat galerisi, akvaryum 

ve cafeler de bulunmaktadır (www.diplomat.com, ). Bayterek, başkente gelen yerel ve yabancı 

misafirlerin ziyaret ettiği ilk ve olmazsa olmaz yerlerden biridir.  

Akorda isimli yeni başkanlık sarayı da küreselleşen ve özelleşen tarzlar sentezinin 

göstergesidir: neoklasik cephenin aksine, binanın masmavi kubbesi, Kazakistan'ın ulusal 

renklerini sergiler. Aynı zamanda, Nazarbayev’in sözleriyle “kültür çizgilerimizin mimarideki 

yansıması” (Nazarbayev, 2012, s.253) olup bir yandan gelenekselliği, millî kültürel öğeleri 

korunduğunu, diğer yandan ise yeni ve modern olanı kucakladığını simgelemektedir.  

Akorda’nın yanı sıra Nazarbayev Merkezi (Kütüphanesi), Astana havaalanı gibi sembolik 

binaların bir kısmı da millî kültürü yansıtacak şekilde yapılmıştır. Bu doğrultuda Nazarbayev 

Üniversitesi gibi binaların göze batan temel özelliği, açık mavi renk kubbeleridir. Bir taraftan 

Kazak bayrağının rengiyle, diğer taraftan kubbe şekline vurgu yapıldığı göze çarpmaktadır. 

Kubbenin ilk örneğinin keçe çadırının olması, sonrasında ise kubbenin Doğu’nun saray ve 

camilerinde çokça kullanılmış olması, göçebe ve Müslüman kültürünün tek bir sembolle ifade 

edilmesini mümkün kılmaktadır (Kurmangaliyeva ve Somuncuoğlu, 2014, s.148). Zira 

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Astana'yı yaratıcı insanlar, genç yetenekler, turistler ve yabancı 

yatırımcılar için ana çekim merkezi olacak küresel bir şehre dönüştürülemesini 

hadeflemektedir. Bu bağlamda 2019’da Mercedes Benz insansız otomobil tanıtımında, 

geleceğin aracı tanıtılırken, geleceğin şehri imasında bulunularak Astana mimarisine geniş yer 

verilmesi aşikârdır.  

Nazarbayev, kitabında Endonezya’da gördüğü ülkenin mini haritasından söz etmiş ve aynısının 

Astana'da inşa edilmesini istediğini yazmıştır. Günümüzde başkentte bulunan 200 aşkın 

minyatür maketle Kazak şehirlerinin ve tarihi anıtların canlandırıldığı “Atameken” adlı bu 

etnoparkı Nazarbayev “tüm Kazakistan'ı içinde barındıran bir Astana” (Nazarbayev, 2017, s. 

194) olarak tanımlamış ve başkentin önemine bir kez daha dikkat çekmiştir. 

4. Kazakistan- Türk Dünyası İlişkiler Çerçevesinde Astana  

1991’den bu yana süren bağımsızlık içinde, yeni kurulan Türk devletler ulus-devlet inşası ve 

kimlik oluşumun sağlanmasında uzun ve başarılı bir yol kat ettiler; tarihlerinin bu en önemli 

dönemde, çok dostane devletlerarası ilişkiler kurmayı başarmış ve tüm alanlarda işbirliği 
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geliştirilmiştir. Sovyet döneminde Türk Dünyası ile yaşanan bölünme ve ayrılık zamanını telafi 

niteliğindeki bu “manevi uyanış”, ulusal kimlik arayışına paralel olmuştur.(Sawyer, 2013, s. 8).  

Kazakistan dış siyasetinde 1991’den bu yana hem bölgesel hem de küresel aktörler arasında 

hassas bir dengeyi gözeten çok-vektörlü bir politika takip ederek temel aktörlerin tümüyle 

ilişkilerini belli bir dengede tutmayı başarmıştır. Kazakistan - Türk Dünyası ilişkileri hem ikili 

ilişkiler hem de Türk Keneşi, TürkPA ve TÜRKSOY gibi çok taraflı örgütler çerçevesinde 

gelişmektedir (Kuşçu, 2015, s.70-72). Ortak değerler çerçevesinde gelişen kültürel politikalar 

devletlerarasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasına yol açmıştır. 1992 yılında kurulan Türk 

İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) bu anlamda önemli bir kurumdur. Bunun dışında ilgili 

bakanlıklar vasıtasıyla kültür, eğitim, ekonomi gibi farklı alanlarda ikili ilişkiler 

güçlendirilmiştir.  

4.1. TÜRKSOY 

Ekim 1992’de Ankara’da Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi toplanmıştır. 

Devlet başkanları bu zirveye beraberinde Dışişleri Bakanları ve Kültür Bakanları dâhil geniş 

heyetlerle katılmışlardır. Türk cumhuriyetlerinin kültür bakanlarının Ankara’da başlayan 

temasları 23 Temmuz 1993 tarihinde Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da TÜRKSOY’u 

kuran anlaşmanın imzalanması ile sonuçlanmıştır. Kuruluşu ve çalışmaları Türk 

cumhuriyetlerinin devlet başkanlarının himayelerinde gerçekleşen TÜRKSOY, paylaşılan 

ortak kültürel değerler üzerine inşa edilmiş olup çok taraflı kültürel işbirliğinin adresi olmuştur 

(Purtaş, 2014). 

Ancak kimi araştırmacılara göre, ilk dönemlerde başlayan ikili ve çok taraflı ilişkileri 

kurumsallaştırmaya dönük, diğer ifadeyle Türk entegrasyonu yolunda atılan bu adımlar, 

meyvelerini ancak ilk on yılın sonu itibariyle vermeye başlamıştır. Zira örneğin 1990’ların 

sonuna doğru bölgeye yönelik Türk dış politikasının ilk dönemlerdeki duygusallıktan 

uzaklaşılarak daha gerçekçi ve kurumsal temellere oturmuş olduğu gözlemlenmiştir (Kuşçu, 

2015, s.90). 

4.2. Türk Keneşi 

Yirmi birinci yüzyılın başında Kazakistan yönetimi de, Türk entegrasyonu fikrinin 

canlandırılmasına katkı sağlamıştır. Türk dili konuşan devletlerin temel siyasi organı, 3 Ekim 

2009’da Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları IX. Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı 

girişimi üzerine kurulan ve ortak tarih, ortak dil, ortak kimlik ve ortak kültür gibi dört ayağa 

dayanan Türk Ülkeleri İşbirliği Konseyi, diğer adıyla Türk Keneşi veya Türk Konseyi'dir.( Türk 

Keneşi Resmi sitesi, 2019). Türk devletlerinin daha 1992’de başlatılan zirveler süreci 

nihayetinde 20 yıldan sonra kurumsallaşmaya yol açmıştır. 3 Ekim günü Konsey’in kurucu 

üyeleri tarafından Türk Birliği Günü olarak kutlanmaktadır. Bu süreçte 1992’dan bu yana tüm 

zirvelere istisnasız bir şekilde katılmış olan tek Türk Devlet Başkanı Nazarbayev’in yeri ayrıdır. 

Onun zirvelere kesintisiz bir şekilde katılımı ve zirvelerde yaptığı konuşmaları Türk 

bütünleşmesinin devam etmesini sağlamıştır (Kıdırali, 2015, s. 578). Günümüze kadar 6 zirve 

gerçekleştirilen Türk dünyası işbirliğinin ana mekanizması olan Türk Konseyi, faaliyet 

gösterdiği yıllar boyunca, üye devletlerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi üzerinde 

doğrudan etkisi olan çeşitli alanlarda önemli ilerleme kaydetmiştir. Astana, her zirvede farklı 

temalar ele alan Türk Konseyi’nin 11 Eylül 2015 tarihindeki “Medya ve Enformasyon İşbirliği” 

temalı Beşinci Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştır.  



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

4.3. TürkPA 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi- TürkPA üye devletlerin iradesini 

simgeleyen diğer önemli Türk Dünyası siyasi organı örneğidir. 21 Kasım 2008 tarihinde 

İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamento Başkanlarının 

imzalamış olduğu Anlaşma ile kurulmuş ve temel amacı, Türk devletler Parlamentolarının 

arasında politik diyalogun daha da geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 29 Eylül 2009 

tarihinde Bakü`de, TÜRKPA’nın 1nci Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup burada 

TÜRKPA’nın İçtüzüğü, Sekretaryası ve Bakü Beyannamesi kabul edilmiştir. Aynı zamanda 

TÜRKPA Sekretaryası’nın sürekli Bakü şehrinde yerleşik olması da karara bağlanmıştır 

(TürkPA Resmi Sitesi, 2019). Bu bağlamda Astana, 27-28 Nisan 2011 tarihlerinde 

TÜRKPA’nın II. Genel Kurul Oturumu ile 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde VI. Genel Kurul 

toplantılarına ev sahipliği yapmıştır. 

4.4. Türk Akademisi 

25 Mayıs 2010 tarihinde yine Astana kentinde kurulmuş olan önemli kurum, Türk dünyasının 

eski çağlardan günümüze kadarki tarih, dil, edebiyat ve kültürünü araştırıp Türk devletlerinin 

insanlık medeniyetindeki yeri ve katkısını orijinal kaynaklar temelinde tespit ederek Türk 

dünyasıyla ilgili bilimsel araştırmaları koordine eden eşsiz bir merkez haline gelmeyi 

amaçlayan Türk Akademisi’dir. Misyonu, Türk halklarının bilimsel kuruluşlarına bilim ve 

eğitim konusunda yardımcı olmak, Türk dilini konuşan ülkelerdeki aydınların girişimlerine 

destek vermek ve onları düzenli olarak bir araya getirmek olarak tanıtılmıştır. Adı sembolik 

olan Barış ve Uzlaşma Sarayı'nda bulunan Türk Akademisi 2010 yılından itibaren Astana'da 

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütmüş, 28 

Ağustos 2014 tarihinde uluslararası teşkilat statüsünü kazanmıştır. Böylece, Türk Dili konuşan 

dört devlet tarafından (Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan 

Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti) gönüllü olarak kurulan uluslararası bilim merkezi, 

çalışmalarını "Uluslararası Türk Akademisi" (ITA - International Turkic Academy) adı altında 

sürdürmeye başlamıştır (Türk Akademisi’nin Resmi Sitesi, 2019).  

Bu kadar kısa sürede Türk dünyasının önde gelen bilim adamlarını ve araştırmacıları biraraya 

getiren Türk Akademisi önemli projelere imza atmıştır. Diğer Türk Cumhuriyetlerindeki 

bilimsel araştırma enstitüsü ve Türkoloji merkezi ile ilişki kurup işbirliği içinde olan kurumun 

en önemli projelerini - 15. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan Ortak tarih ders kitabı- 

hazırlamıştır. Bu eşsiz, gençlere yönelik olan bir proje olup Türk Cumhuriyetlerin 

müfredatlarına dâhil edilmektedir. Bununla birlikte Nazarbayev’in inisyatifi olan Atalar Mirası 

projesi de Türk Akademisi çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Belirli peryodlarla yapılan 

Eurobarometer’e benzer “Türkbarometr” adlı sosyolojik araştırma da, ülkelerin ilişkilerin ve 

toplumun özellikle de gençlerin nabzını tutmaya yardımcı olmaktadır (Nogayeva, 2019). 

4.2. Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Astana  

Kültür başkentliği, belirli bir düzeyde kültürel mirasa ya da önemli bir tarihe sahip, geleneksel 

ve çağdaş sanatın örneklerinin sergilendiği şehirlere belirli kriterler doğrultusunda verilen bir 

sıfat olup, toplumun ortaya koyduğu ve nesilden nesle aktararak öğrenme yoluyla sürdürdüğü 

kültürün, çeşitli etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilere tanıtılmasını ifade etmektedir. Kültür 

başkenti sıfatını taşıyan şehirde söz konusu yıl boyunca kültürel sektörün tüm alt sektörlerini 
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içeren çok sayıda proje ve etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Kültür başkentliği 

uygulamalarının ilki ve en bilineni 1985 yılında başlayan Avrupa kültür başkentliğidir. Bunu 

takip eden süreçte Arap Kültür Başkenti, Amerika Kültür Başkenti, İslam Kültür Başkenti, 

Doğu Asya'nın Kültür Başkenti, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamaları hayata 

geçirilmiştir (Timur vd. 2014, s.59). 

Astana’da başlayan ve belediye, çeşitli devlet kurumlarıyla özel kuruluşlar tarafından 

desteklenen, “Türk’u Türk’e tanıtmak” ile uğraş veren TÜRKSOY’un bu girişimi, günümüzde 

de Astana, Kazan gibi başkentlerin yanı sıra orta ölçekli şehirlerin de başkent olarak 

tanınmasına yönelik olan bir uygulama olarak başarıyla devam etmektedir. 2012 Astana Türk 

Dünyası Kültür Başkentliğinden sonra, sırayla 2013’te Eskişehir (Türkiye),  2014’te Kazan 

(Tataristan/Rusya), 2015’te Merv (Türkmenistan), 2016’da Şeki (Azerbaycan), 2017’de 

Türkistan (Kazakistan), 2018’de Kastamonu (Türkiye) bu geleneği başarıyla devam ettirmiştir. 

2019’da Kırgızistan’da başlayan Oş Türk Dünyası Kültür Başkentliği, 2020’de 

Özbekistan’daki Hive şehrine devredilecektir. 

4. Sonuç Yerine: Barış ve Uzlaşı Şehri 

6 Temmuz günü Kazakistan'da Astana'nın Doğum Günü olarak kutlanmaktadır. 2018’de 

20.yıllığını kutlayan Astana, bu kısa süre içinde ismini sadece coşkuyla kutlanan ülke içindeki 

şehirlerde değil, uluslararası platformalarda sesini duyurabilmiş bir genç başkent 

konumundadır. Avrasya’nın kalbinde yer alan şehir, ekonomi, siyaset/diplomasi ve kültür 

olmak üzere birçok alanda başarı elde etmiştir.  

Başkentin gelişmesi ve genişlemesi, bölgeye yapılan doğrudan yatırımların büyük bir kısmını 

çeken dinamik Kazak ekonomisinin kalbinde Astana yıldönümü arifesinde 5 Temmuz 2018'de 

çalışmaları resmen başlatılan Finans Merkezi’nin açılmasıyla daha da hızlanmıştır.  

Daha 1999 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 

“Barış Kenti" ilan edilmiş olan Astana, günümüzde de yaptığı konferans/kongrelerin yanı sıra 

mevcut sorunları çözme adına barış ve uzlaşı sağlama yolunda ilerlemektedir.  

Bağımsılık döneminden bu yana çeşitli devlet programlarında, ülkeyi 2030 hedefi çerçevesinde 

en gelişmiş 30 ülke arasına katmayı hedeflenirken, son “Kazakistan-2050”  stratejisinde ise 

kültür, ulusun genetik kodunun ayrılmaz bir parçası olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda 

jeopolitik konumu ve SSCB’den miras kalan etnik yapı çerçevesinde hareket eden Kazakistan 

yönetimi,  ülkede yaşayan halkların ortak bir hedefe yönelmesi, çok yönlü işbirliğinin kurulması 

ve etkili bir kültürel politikasının izlenmesi Kazakistan'da iç istikrarı sağlayacağına 

inanmaktaydı.  

Ülkenin dış politikasındaki kapsayıcı bir yaklaşım ise, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda 

Kazakistan’ın imaj çekiciliğini daha da artırabilen kültürel/ideolojik ve teknolojik araçları 

içermekteydi. Zira bir devletin olumlu imajını teşvik etmek, aktif bir kültürel politika yürütmek, 

kültürel etkinlikler düzenlemek, farklı kültürlere yönelik ilgiyi uyandırabilir, aynı zamanda ise 

ekonomik ve siyasi temasların gelişmesine de katkı sağlamaktadır. 
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7. BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DİL POLİTİKALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKİR  

 

GİRİŞ 

 

Özet: Bulgaristan’da en büyük azınlığı Türkler oluşturur; Bulgarcadan sonra ülkede en çok 

konuşulan dil de Türkçedir. Ülke birden çok dili barındıran topraklar üzerinde olduğu için, dil 

politikası ülkenin önemli açık veya gizli gündemlerinden birisidir. Tarih süreci içerisinde 

Bulgaristan’daki Türkçeye olan farklı yaklaşım örneklerini görmek mümkündür. Ancak bu 

yaklaşımlar söz konusu ülkede bir kere başladığında her zaman aynı şekilde devam etmemiştir. 

Zira Türkçeye yönelik dil planlaması ile ilgili özel bir yaklaşım sergileyen Bulgaristan devleti, 

çeşitli mücadeleler, dönüşümler, değişimler sonrasında dil politikalarıyla ilgili yeni yaklaşımlar 

geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmamızda Bulgaristan’da ana dili olarak Türkçeye 

yönelik dil politikalarını değerlendirmek istiyoruz. 

Anahtar kelimeler: Ana dili, Bulgaristan, dil politikaları, Türk dili. 

 

LANGUAGE POLİCİES İN THE BULGARİAN EDUCATİON SYSTEM 

Abstract: Form the largest minority in Bulgaria to Turkey; From Bulgarian Turkish is the most 

spoken language in the country. For multiple languages are spoken in the country, language 

policies is one of the country's major open or hidden agendas. Histories of Turkish in Bulgaria 

in the process instances by the different approaches are possible. However, this approach comes 

a time in the country did not continue in the same way every time it is started. Because the 

Turkish approach to language planning a special exhibit about the Bulgarian state, the various 

struggles, transformations, after changes regarding language policy has had to develop new 

approaches. In this study for Turkish language as the mother tongue in Bulgaria we would like 

to evaluate policy. 

Keywords: Bulgaria, language policies, Turkish language 

 

1. GİRİŞ   

Bir dilin öğrenilmesini gerekli kılan unsurlar, ülkenin o dile karşı yürütmüş olduğu politik, 

ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin yanı sıra o ülkenin sahip olduğu dil politikaları ve dil 

planlamalarıyla birebir ilişkilidir. Bulgaristan’daki dil çeşitliliğine ilişkin olarak düzenli 

güncellenen veri toplama mekanizmaları nüfus verileri için mevcuttur. Bu veri toplama 

mekanizmaları ulusal ve azınlık dili çeşitleri ana dili sorusuna dayanarak ele alınmaktadır. 2011 

Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, ülkedeki nüfusun % 9,1’nin ana dili Türkçe olduğu tespit 

edilmiştir . Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre, nüfus sayımı verileri etnik ve dilsel kimlik 

arasındaki güçlü ilişkiyi gösterir. Çok dilli toplumların karşılaştığı ciddi sorunlar 

bulunmaktadır. Dil sorunları çeşitli toplumlarda farklı şekillerde ortaya çıkıyor veya farklı 

alanlara değiniyor. Aslında bu sorunlar, kurumsal olarak çok dilliliği kabul edip etmeme ve 

kabul ederse de nasıl uygulayacağı sorunudur. Bu çalışmamızda, bir Avrupa Birliği ülkesi olan 
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Bulgaristan’da Türkçenin konuşulan ikinci büyük ana dili olduğu gerçeğini dikkate alarak 

hareket etmemiz doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Bu çalışmamızın amacı, Bulgaristan eğitim dil politikalarını genel hatlarıyla ele almaktır. 

Amacımıza ulaşmak için de önce toplumbilim (sosyolengüistik) dalındaki dil politikası 

kavramlarıyla ilgili farklı tanımları ve konuyla ilgili farklı siyasal sistemlerdeki yaklaşımları 

değerlendirmeye çalışacağız. Çalışmamızın amacına ulaşmak için de ülkedeki yürürlükte olan 

mevzuat ve uluslararası sözleşmeleri ele alarak değerlendirme yöntemi uygulanacaktır.   

2. DİL POLİTİKSI KAVRAMI 

Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen toplumdilbilim (sosyolengüistik) dalı, dil 

planlaması ve dil politikası konularını da ele almaktadır. Dil politikaları ve dil planlanması ile 

ilgili çalışmalar 1960-1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve dil politikası modellerinin tanımından 

başlayarak dillerin korunması ve dil hukuku gibi küresel konulara kadar uzun bir gelişim yolu 

kat etmiştir. Dil planlaması ve dil politikaları temelde dil sorunlarının çözümüne yönelik bir 

uygulamadır. Dil politikası, millî birliğin sağlanması, ekonomik şartlar gibi nedenlerle, dilin 

şekil ve işlevlerine siyasi otoritenin müdahalesini içerir. Ayrıca dil politikası, bir toplumdaki 

dillerin statü, kullanım, alan ve bölgeleriyle bu dili konuşanların haklarına ilişkin görüş, ilke ve 

kararlar dizisi olarak da tanımlanmaktadır. Dil politikası, birbiriyle çatışan istek ve 

gereksinimler arasında ödüne dayalı seçimler içermektedir. 

İki dilli toplumlarda, genellikle yüksek dil ve düşük dil olarak adlandırılan konumları ve alanları 

farklı dil ya da dil çeşitleri bulunur. Yüksek dil daha çok resmî ortamlarda öğrenilir ve resmî 

söylem işlevlerini yerine getirir. Düşük dil ise resmî olmayan ortamlarda konuşulur. Burada 

önemli bir kavram, genellikle dillerden birinin egemen olduğu alanlar bulunmasıdır. Bu da 

saygınlık planlaması ise ilgilidir.  

Dil politikaları, azınlık politikalarına paralel olarak; özümleyici, farklılıkcı ve çok kültürlü 

olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Dil politikalarının belirgin özelliği bilinçli 

yürütülmesidir. Ayrıca izlenen dil politikaları devletin iç ve dış politikalarından etkilenebilir. 

Toplum dilbilimci Lambert’e  (1995) göre devletlerin dil politikaları üç gruba ayrılır: homojen 

kategori, ikili kategori ve mozaik kategori. Homojen kategoride bir bölge veya ülkedeki 

çoğunluğu oluşturan grup tek dil konuşurken, azınlık grup veya gruplar bir ya da birkaç dil 

kullanıyor olabilir. Örnek olarak Batı Avrupa’daki birçok ülke, ABD, Rusya ve Japonya 

verilebilir. İkili kategoride ise ülke iki ya da üç dilsel bölgeye veya gruba ayrılmıştır; Kanada, 

Belçika, Irak ve Singapur gibi. Mozaik ülkeler ise genelde beş ya da daha fazla dilsel grubun 

çoğunluğu oluşturduğu kategoridir. Örnek olarak da Nijerya, Etiyopya, Papua Yeni Gine ve 

Hindistan görülebilir.   

3. BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE DİL POLİTİKALARI 

Günümüz açısından değerlendirecek olursak Bulgaristan, bu dil politikaları 

sınıflandırılmasında homojen kategoriye girebilecek bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bulgaristan homojen kategoride yer alır çünkü Bulgarcanın tüm resmi kurumlarda kullanılma 

zorunluluğu vardır, ve sosyal hayatta da baskın dildir. Bulgarca resmi, kamusal ve özel alanda 

yaklaşık 5-6 milyon insanın konuştuğu egemen dildir. Resmi dil politikaları örtülü olarak 

Bulgarca’nın hegemonyasını, bir başka deyişle tekdilliliği desteklerken, bir yandan da Türkçe 

konuşan nüfus Bulgarca-Türkçe çiftdilliliğe ihtiyaç duymaktadır.  
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Saygınlıkları açısından yüksek ve düşük diller rekabet içinde olmayıp kendi alanlarında egemen 

olmayı sürdürürlerse istikrarlı çift dillilik söz konusu olur. Türk dili açsından düşündüğümüzde 

Bulgaristan’da Bulgarca yüksek dil, Türkçe düşük dil statüsüne sahip; eğitim, bilim, sanat vb. 

alanlarda statüsü yüksek dil, Türk toplumunun günlük hayatta statüsü düşük dil 

kullanılmaktadır. Bu Bulgarca-Türkçe  çiftdilliliğin, Bulgarca tarafı ağır basmaktadır, ancak 

Türkçe de sosyal ve kültürel dil olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bulgarca iş 

sahasında ve idari işlerde iletişim aracı olmuştur. Kanunlar Bulgarcadır, mahkemeler Bulgarca 

olarak temsil edilir, davalarda ihtiyaç halinde çevirmen bulunur. Eğitimin baskın dili de yine 

Bulgarcadır, çünkü bütün dersler ülkenin resmi dili olan Bulgarca olarak verilmktedir.  

3.1. Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Öğretimi   

Avrupa Birliği Ortak Çalışma Programı tüm üye ülkelerindeki dil müfredatında, ders 

müfredatlarının kılavuz rehberlerinde, sınavlarda ve ders kitaplarında ayrıntılı bir ortak zemin 

sağlar.  Bu program, bir dili iletişim aracı olarak kullanmak isteyen bir öğrenicisinin neler 

öğrenmek zorunda olduğunu ve öğrendiği bu dili daha etkin kullanabilmek için ne gibi 

donanımlar kazanıp ne gibi beceriler öğrenmesi gerektiğini kapsamlı bir biçimde anlatır. Bu 

anlatım aynı zamanda öğrenilen dilin hangi kültürel koşullar ve şartlar içinde gerçekleştiğini de 

ifade eder. Bu çerçeve planı aynı zamanda hayat boyunca bir öğrenicisinin dili öğrenme 

açısından hangi seviyede olması gerektiğini ve de olduğunu anlatacak ve açıklayacak yeterlilik 

seviyelerini de ifade eder. Avrupa Ortak Çalışma Programı aynı zamanda modern diller 

konusunda çalışma yapan uzmanlar arasında da Avrupa’daki farklı eğitim sistemlerinden dolayı 

kendini gösteren engelleri de ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Avrupa’daki ve dünyadaki 

yeni gerçekler, dil öğrenen öğrencilerini uluslararası standartlara bağlı kalarak, kendi başlarına 

geliştirebilecekleri bilgi ve becerilerini çok kültürel ortamlarda uygulayabilmeyi ve bir ekip 

çalışması içerisinde etkin bir biçimde çalışmaya yönlendirmektedir. Yeni yüzyılda genç 

insanların farkına vararak yabancı diller konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte 

gerçekleşmiştir. Dünya çapında yabancı dil öğrenimini genç, hatta küçük yaşlarda başlatmak 

tesadüf bir karar değildir. Bulgaristan da Avrupa Ortak Çalışma Programına bağlı kalmak ve 

modern toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için ülkede dil öğretimi için gerekli olan unsurlar 

belirlenmiştir.   

Hem Avrupa hem Dünya genelinde sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama yönelik yoğun 

entegrasyon yabancı diller konusunda öğrenilen bilgilerin son derece önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bulgaristan da Yabancı Dil öğrenimi eğitim alanındaki taleplere bağlı olarak okul 

yılı içinde uygulanacak içerikler düzenlemelerle standartlaştırılmıştır.  

Bulgaristan okullarındaki Yabancı Dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve 

İspanyolca öğretimi 2. sınıftan başlayarak mezuniyete kadar aşağıdaki haftalık ders saatleri 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir: 2. sınıfta 3 saat, 3. – 8. sınıflarda 3 saat, 9. – 12. sınıflarda 

2 saat.   

Ulusal düzeyde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında, Bulgar Dili ve Edebiyatı ile Matematik 

derslerinden en büyük başarıyı gösterenler dil okullarında 2 dilli eğitim alan öğrencilerdir. Bu 

öğrenciler haftada yalnızca dil dersi olarak 22 saat ders almakta olup, yıl sonunda girmesi 

gereken yılsonu sınavda A2 derecesini almak zorundadır. Bu ilk yılı takip eden diğer 4 yılda 

dil dersleri haftalık 6 – 8 saat olmaktadır. Dil eğitimi alan öğrencilerin 3 farklı ders daha 

almaları zorunludur. Bu eğitim Bulgar dili ve Edebiyatından ve isteğe bağlı farklı bir dersten 
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zorunlu bir sınav almak zorundadırlar. Öğrenciler sıklıkla İngilizce, Fransızca ve Almancadan 

girdikleri sınavları başarıyla tamamlayarak dil bilgilerini ve de kendilerine yurt dışında 

herhangi bir üniversitede okumalarına izin verecek bir diplomaya da sahip olmaktadırlar. Dil 

okulları öğrencilerini CEFR LEVEL – 22 seviyesinden dil bilgisiyle mezun etmektedirler.  

2. sınıftan 8. sınıfa dek okuyan öğrenciler tek bir dil eğitimi alırlar ve ortaöğretimde kapsamlı 

bir eğitim alan öğrenciler 9. sınıftan itibaren 2 ayrı dil eğitimi alırlar. Yabancı Dil Eğitiminde 

ders saatleri Zorunlu seçmeli dersler ve Seçmeli dersler olarak düzenlenir. Aynı zamanda 

meslek okullarında da 2 ayrı dil eğitimi verilir. Tüm branşlarda müfredatça dil eğitimi ve 

öğretimi ile iş alanında gerek yurt içi gerekse yurt dışı imkânlarında bu öğrendikleri dili 

kullanmak çok büyük bir öneme sahiptir.  

Devletin yabancı dil (İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Rusça ve Fransızca)  öğretimi 

ile ilgili talep ve isteklerine bağlı olarak asıl hedef öğrencileri kendilerinin ait olduğu kültür ve 

anlayışın dışında farklı kültür ve anlayışa sahip başka kişilerle rahat ve anlaşılabilir iletişim 

kurma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca yine bu bilgi ve becerileri ile farklı kültür ve 

anlayıştaki kişilerle birlikte araştırma, keşfetme ve yabancı dil üzerinden edindikleri bilgileri 

anlama ve kavrama yeteneklerini geliştirmeleri istenir.  Yabancı Dil eğitiminin asıl hedefi ise 

sınıflarda yabancı dil öğretme bilgi ve becerisi de kazandırmaktır. İngilizce Öğretmenleri CEFR 

seviyelerinde Bulgar yazarlar tarafından hazırlanan ders kitaplarını ve alıştırma kitaplarını 

kullanmaktadırlar. 7. sınıfa dek dil derslerinde kullanılan kitaplar ücretsiz, daha üst sınıflarda 

kullanılan dil dersi kitapları is paralıdır. 

Bulgaristan’daki yabancı dil müfredatının içeriğine göre, kültürel ve eğitim alanı olarak “Dil” 

öğrencileri başka bir dil ailesine veya kültüre ait olan kişilerle ana dili ortamı dışında iletişim 

kurmaya hazırlamak amacını taşır.  Aynı zamanda bu öğrencilere araştırma yapmayı, 

keşfetmeyi ve dil becerilerini artırabilmek amacıyla yabancı kaynaklardan edindikleri bilgileri 

anlamayı öğretmeyi hedefler.   

Bu dil öğretiminin genel hedefleri öğrencilerin iletişim potansiyellerini üst seviyeye çıkarma 

ve geliştirme önceliği olduğu gibi, aynı zamanda yazılı ve sözlü ifadelerle konuşma ve yazma 

alanındaki algılamalarını artırmayı hedefler.  

Devletin dil eğitimi alanındaki talep ve ihtiyaçları, öğrencilerin belli bir programın veya 

çalışmanın sonucunda olması gereken yeterlilik seviyesini de belirler.  

Devletin dil öğretimi alanındaki talep ve ihtiyaçları, liselerdeki dil eğitimine gerekli sosyal veri 

ve sonuçların elde edilmesini sağlar ve bu veri ve sonuçları diğer Avrupa ülkelerinde dil 

alanındaki çalışalarla bir araya getirerek Bulgaristan’daki dil eğitimi okullarının uluslararası 

platformda tanınması adına birtakım adımlar atılmış olur.  

Yabancı dillerin ortaya çıkardığı talep ve ihtiyaçlar dil yeterliliği anlamında bir denge unsuru 

oluştururken aynı zamanda Avrupa Ortak Çerçeve Planının da ilk 5 seviyesi ile de bir tutarlılık 

göstermiş olur.  Kültür ve yaşam tarzını anlayarak ve tanıyarak dilde uzmanlık anlamına gelen 

6. seviye Bulgaristan ortaöğretiminin hedefleri arasında yer almamaktadır. Devletin eğitimle 

ilgili belirlediği dil seviyeleri yabancı dil ile ilgili fırsatları ayrıntılı bir biçimde koordine ederek 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı müfredatlarının da gerçek kapsamını belirlemiş olur. 

3.2. Bulgaristan’da Türkçeye Yönelik Dil Politikaları 
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Eylül 2012 – Nisan 2013 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Toplulukları Başkanlığı’nın desteğiyle Balkan Türkleri Federasyonu tarafından Güney 

Bulgaristan’da Türkçe Eğitiminin Yaygınlaştırılması Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje 

çerçevesinde yapılan tespitlerde 2012 yılında 20 yıl içerisinde 120 bin Türkçe okuyan çocuk 7 

bine düşmüştür . Aynı proje çerçevesinde öğretmenlerle yapılan araştırmalara göre, Türk 

öğretmenler Bulgarca bilmenin Bulgaristan’da yaşamak için zorunlu olduğunu düşünmektedir. 

Fakat aynı zamanda Türk öğretmenler ebeveynlerin dilinin korunması ve çocukların 

anadillerinin teşvikini Bulgar öğretmenlere göre daha fazla vurgulamaktadır. Ama bütün 

öğretmenler dil politikalarının eğitimle ve kültürle ilgili birçok beceriyi önemsemesi 

gerektiğinde hem fikirdir. Ayrıca dil edinimi kişinin ana dilinin korumasıyla (bu dil Bulgarca 

dışında bir dilse) mümkündür. Türk öğretmenler diğer dil edinimlerinden önce ana dilinin 

güçlenmesi ve ana dilinde eğitiminin önceliğini desteklemektedir. Dil meselesi onlar için, 

Bulgar öğretmenlerle kıyaslandığında, aynı zamanda kimlik meselesiyle özdeştir ve dillerin 

tarifi kültürel kimliğin var olmasıyla ve aktarılmasıyla eşdeğerdir.   

Bulgaristan Milî İstatistik Enstitüsü ise 2014-2019 yılları arası ülke genelinde ana dili olarak 

Türkçe okuyan öğrencilerin sayısı hakkında aşağıdaki bilgileri vermektedir : 

Tablo 1: Ana dili olarak Türkçe okuyan öğrencilerin sayısı 

Ders Yılı 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

І.-ІV. sınıf 3983 3802 3640 3270 2725 

V.-VІІІ. sınıf 3960 3909 3469 2509 1929 

ІХ.-ХІІ. sınıf (Meslek Liseleri) - 45 159 189 94 

ІХ.-ХІІ. sınıf 278 275 336 343 417 

Toplam 8221 8031 7604 6311 5165 

 

Bir dilin eğitimde kullanılması, ana dili kullanmanın doğal bir uzantısıdır. Ana dili öğretimi 

eğitimin en önemli ve en hassas basamağı olup bu eğitimi iyi alan bireyler bu derste edindikleri 

bilgi ve birikimleri diğer derslere de aktarabilirler.  Çünkü birey çevresini, toplumunu ve bu 

toplumdaki kültürel birikimini ana diliyle algılar.  İnsanın bir dili kullanması ancak o dile tam 

hâkim olması ile mümkündür. Dile hâkimiyet ise o dilin eğitimde kullanılmasına bağlıdır. Ulus 

devletler, ortak dili yaygınlaştırmak için eğitimi etkin bir şekilde kullanmışlardır. Bugün dil 

topluluklarının dil hakları konusundaki en yoğun talepleri ana dilin eğitimde kullanılması 

noktasındadır.  

Bir dilin öğrenilmesini gerekli kılan unsurlar, ülkenin o dile karşı yürütmüş olduğu politik, 

ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin yanı sıra o ülkenin sahip olduğu dil politikaları ve dil 

planlamalarıyla birebir ilişkilidir. Bulgaristan’da Türkçeye yönelik günümüzdeki dil 

politikalarını değerlendirebilmek için bu dilin öğretimiyle ilgili yasaları da kısaca özetlemek 

gerekir.  1991 yılında kabul edilen yeni Bulgaristan Anayasası azınlıklara kendi ana dillerini 

öğrenme hakkını tanıdıktan sonra, 1992/1993 öğretim yılından seçmeli ders olarak Türk dili 

öğretimine başlandı. Bu öğretimin amacı, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Türk azınlığın 

çocukları ana dilinde okuma yazma beceri ve alışkanlıkları oluşturmaktır. 1991 tarihinde çıkan 

ve 1998’de değiştirilen Eğitim Yasası Uygulama Kurallarında ana dili terimi, “çocuğun ailesi 
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ile iletişim kurduğu dil” olarak tanımlanmıştır (Madde 8-2). 1994 yılında kabul edilen Bakanlar 

Kurulu 183 No’lu kararıyla “ana dili Bulgarca olmayan öğrencilere kendi ana dilini I. sınıftan 

VIII. sınıfa kadar öğretim plânı kapsamında Belediye okullarında serbest seçmeli ders olarak 

öğrenebilme hakkı” tanınmıştır. Temmuz 1999 tarihli ve 2002’de değiştirilen Eğitim 

Standartları Genel Eğitim Temel Müfredat Kanunu’nda ana dili dersleri ilk ve ortaokul 

müfredatında zorunlu seçmeli ders olarak kabul edilir (Madde 15-3).  

Okul öncesi eğitimi ve öğretimi geliştirme ulusal programı (2006-2015), 2003 yılından beri 

zorunlu olan okul öncesi eğitim süresi boyunca ana dili Bulgarca olmayan çocuklar için kendi 

özel eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş Bulgarca programların gerekli 

olduğunu vurgular. 2002’de değiştirilen Eğitim Kanunu ile bu çocuklar için Bulgar dilinde özel 

bir müfredat başlatılmıştır. 

İlk ve ortaokul eğitimi için “ana dili dersi” olarak sunulan Türkçenin resmi müfredatı Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ana dili eğitimi zorunlu değildir, sadece İngilizce, 

Almanca, Fransızca, Rusça gibi dersleri de içeren seçmeli dersler listesinden seçilebilir 

“zorunlu seçmeli ders” anlamına gelir. Bu nedenle çok az Türkçe konuşan çocuk bu derslerden 

yararlanabilir ve son yıllarda Türkçe dersi gören öğrencilerin sayısı hızla azalmaktadır. 

Ana dili olarak Türkçe için bazı çalışmalar uygulanmasına rağmen, Bulgaristan’daki eğitim 

sisteminde iki dilli Türk çocukların yetiştirilmesinde çeşitli eksiklikler olduğu sölenebilir. 

Bulgaristan eğitim sisteminde bütün dersler Bulgarca verilmekte, Türk çocukları haftada 

sınıflara göre 2 veya 3 saat Türk dili dersi görme imkanı bulunmaktadır. Fakat çoğu zaman bu 

ders etüt olarak nitelendirilen zamanlara konulmaktadır. Dolaysıyla öğrenciler ders yılı başında 

bu dersleri seçmelerine rağmen çoğunlukla yıl boyu devam etmemektedirler. Bunun yanı sıra 

ülkede iki dillilikle ilgili bazı önyargıların varolduğunu da söyleyebiliriz. İki dillilikle ilgili 

ülkede varolan bazı önyargıları da belirlemek amacıyla 2018 yılında Plovdiv Üniversitesi’nde 

ОПР05/4 No’lu projesi uygulanmıştır. Bu prije çerçevesinde velilerle bir anket çalışması 

yaplmış ve elde edilen verilere göre çocukların iki dilli olması ile ilgili çeşitli önyargıların 

olduğu belirlenmiş, fakat bunların bilimsel bir dayanağı olmadığı gösterilmiştir. Bu önyargıları 

farklı maddelerde belirtilebilir.   

• Çocuklar aynı anda iki dil öğrenirlerse kafaları karışabilir.  

Çocuklar aynı anda iki dili öğrenebilme kapasitesine sahiptirler. Hatta erken yaşlarda iki dilin 

farkına varabildiklerini de gösterirler. Çocuklar çok erken yaşta büyükannesiyle Türkçe, 

öğretmeniyle Bulgarca konuşması gerektiğinin farkına varabilirler ve buna göre dil değiştirirler.  

• Anadilini iyi bilen çocukların hedef dili öğrenmeleri zorlaşacaktır.  

Anadili çok iyi öğrenen çocuk hedef dili öğrenirken daha az zorlanır. Anadili ne kadar iyiyse 

hedef dildeki yeterliliği ve akademik başarısı da o derece yüksek olur.  

 

• Çocuklar okuma ve yazma becerilerinde sorun yaşayacaklardır.  

Her iki dilde de okuma ve yazma eğitimi alan çocuk ikisinde de iyi bir performans gösterebilir. 

Hatta yapı ve anlam ilişkisinin farkına tek dilli yaşıtlarına göre daha çok dikkat ederler.  

• İki dillilik dil edinimini geciktirir.  
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Bunu destekleyecek bir kanıt henüz yoktur. Araştırmalar iki dilli çocukların dili tek dilli 

çocuklarla aynı oranda edindiklerini gösterir. Sadece bazı iki dilli çocuklar tek dilli yaşıtlarına 

göre konuşmaya biraz daha geç başlarlar.  

• İki dilli çocuklar her iki dilde de aynı yeterlilik düzeyine sahiptir.  

İki dilli çocuk bir dili daha iyi kullanabilir ya da bir dildeki becerisi diğer dilde aynı olmayabilir. 

Örneğin, ana dilde konuşma becerisi iyi olup hedef dilde yazma becerisi daha gelişmiş olabilir. 

Dili kullanım oranına bağlı olarak o dildeki yeterlilik düzeyi değişebilir. Hedef dile akademik 

ortamda ihtiyaç duyarken, anadile ailesiyle iletişim kurmak için ihtiyaç duyabilir. 

4. SONUÇ 

Yaşadığı toplum azınlık dilleriyle ilgili olarak iyi bir dil planlaması yapılıyorsa, eğitim 

sisteminde azınlık dillerine yeteri kadar yer veriliyorsa birey de ana dilini koruyup geliştirmek 

konusunda kendine güvenecektir. İki dilli çocukların dilsel gelişimlerinde okul da önemli bir 

faktördür. Okulların iki dilli öğrenci eğitimi ile ilgili bir yapılanmasının olması gerekmektedir. 

Bu yapılanmada iki dilli öğrencileri dikkate alan müfredatın olması, öğretmenlerin iki dilli 

çocuklar ile ilgili olarak yeterli formasyona sahip olması, uygun materyallerin geliştirilmiş 

olması gibi özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunların olması çocukların ilerideki 

akademik başarılarında önemli rol oynar. Okulun iki dilli çocuklar ile ilgili olarak gerekli 

düzenlemeleri yapması, ülkenin politikası ile de doğru orantılıdır. Örneğin, bir ülkede azınlık 

dilleri değer gören bir statüde değilse okul programında çocuğun anadilini iyi bir şekilde 

öğrenmesi için çalışmalara yer verilmeyecektir. 
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12. KENAN RIFAÎ’NIN SÖZLERINE DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞAN6 

  
Özet 

Selânik’te doğan Kenan Rifai’nin babası, Filibe hânedanından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, 

annesi Hatice Cenan Hanım’dır. Çocukluk yıllarını dedesinin yanında Filibe'de geçirmiştir. Babası 

Abdühalim Bey bir ara Filibe Murahhası olarak orada devletin siyâsî temsilciliğini yapmıştır. Daha 

sonra Balkanlar'da siyâsî huzûrun iyice bozulması üzerine İstanbul'a göç etmişler ve Hırka-i Şerif 

semtinde satın aldıkları bir ahşap konağa yerleşmişlerdir. Annesi Hatice Cenan Hanım Filibe'de 

bulundukları sırada Filibeli Edhem Şâh'a intisap etmiş, girdiği bu manevî yolda kemâle ermiş bir anne 

olarak evlâdının ruhî ve derûnî terbiyesine ihtimam göstermiştir. Oğlunun ilk mürşidi annesidir. 

Kendisine manevi dünyanın, Allah yolunun kapılarını açan annesi Hatice Cenan daha sonra O’nu kendi 

mürşidi Şeyh Ethem Efendi’ye teslim etmiş, bu suretle Ken'an Rifai'nin manevi şahsiyeti bu iki mürşid 

tarafından oluşturulmuştur. Medîne'de, Seyyid Ahmed er-Rifâî neslinden Şeyhu'l-Meşâyih Hamza Rifâî 

kendisine hilâfet ve icâzet vermiştir. Hırka-i Şerif semtinde oturdukları konağın bahçesinde Ümmü 

Ken'an Dergâh-ı Şerîfi adıyla, kendi imkânlarıyla yaptırdığı dergâhta mürşid-i kâmil olarak irşâda 

başlamıştır. 1925’te tekkelerin kanunla kapatılması üzerine, mülkiyeti zaten kendilerine âit olan Ümmü 

Ken'an Dergâhı âile efrâdı tarafından mesken olarak kullanılmıştır. Her türlü dinî-tasavvufî eğitim ve 

öğretimin yasak olduğu yıllarda sâdece âile, akrabâ ve yakınlarının devam ettiği manevî sohbetlerde 

genç nesilleri yetiştirmeye devam etmiş, Sâmiha Ayverdi ve Semîha Cemal Hanımefendiler bu âile içi 

tasavvuf sohbetlerini not etmişlerdir. Din Eğitimi, ferdin çeşitli terbiye edici vasıtalarla, rûhen ve manen 

geliştirmek sûretiyle, Allah’ın buyruklarına boyun eğecek hale getirilmesi ve bununla ilgili gerekli 

bilgileri öğrenmesi ve özümsemesidir. Buradan hareketle din eğitiminin amacının kamil insan 

yetiştirmek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Kenan Rifai’inin not edilen aile için tasavvuf 

sohbetlerindeki sözlerini din eğitimi çerçevesinde ele alınarak çalışmada, Kenan Rifai’nin sözlerinin din 

eğitimi ile ilişkisi nedir? sorusuna cevap aranmıştır.Tarihi yöntem, anlama metodu ve literatür tarama 

tekniği ile incelenen bu araştırma sonucunda, hem Rifa’nin sözlerinin hem de din eğitiminin ortak 

noktasının kâmil insan yetiştirmek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Din Eğitimi, Kenan Rifaî, kâmil insan. 

Jel Kodları  : I230. 

 

A VIEW OF KENAN RIFA'S WORDS IN TERMS OF DIN EDUCATION 

 Asst. Professor Ahmet DOĞAN7 

Abstract 

The father of Kenan Rifai, who was born in Salonika, was the son of Hacı Hasan Bey from the Plovdiv 

dynasty and his mother Hatice Cenan. He spent his childhood in Plovdiv with his grandfather. His father, 

Abdühalim Bey, served as the political representative of the state. Later, upon the deterioration of the 

political peace in the Balkans, they emigrated to Istanbul and settled in a wooden mansion they bought 

6  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 0542 6424275, ahmet.dogan@osmaniye.edu.tr. 
7  Osmaniye Korkut Ata University Divinity Faculty, 0542 6424275, ahmet.dogan@osmaniye.edu.tr. 
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in Hirka-i Şerif district. When her mother Hatice Cenan was present in Plovdiv, she went to Edhem 

Shah in Filibeli and took care of the spiritual and spiritual upbringing of her child as a mother who was 

violated by this spiritual path. The first master of his son is his mother. His mother Hatice Cenan, who 

opened the gates of the spiritual world and the path of Allah, later handed him over to his disciple, 

Sheikh Ethem Efendi, and the spiritual figure of Ken'an Rifai was formed by these two disciples. In 

Medina, Shaykh al-Meshaih Hamza Rifai, one of the generation of Sayyid Ahmed er-Rifai, gave him 

caliphate and invention. In the garden of the mansion where they lived in Hırka-i Şerif district, Ümmü 

Ken'an began to expose the dervish in the dervish that he had built with his own name. Upon the closure 

of the dervish lodges in 1925, Umm Ken'an Dergah, which was already owned by them, was used as a 

residence by the family. In the years when all kinds of religious and mystical education and training was 

forbidden, the family continued to educate young generations in spiritual conversations that the family, 

relatives and relatives continued. Religious education is to bring the individual to submit to God's 

commandments by means of various nurturing means, to develop spiritually and spiritually, and to learn 

and assimilate the necessary information about it. From this point of view, the purpose of religious 

education is to raise public people. In this context, the study of Kenan Rifai's words in the Sufi 

conversations for the noted family within the framework of religious education, what is the relationship 

between Kenan Rifai's words and religious education? was searched for. As a result of this study, which 

was examined by historical method, comprehension method and literature search technique, it was seen 

that the common point of both Rifa's words and religious education was to educate perfect people. 

Key Words: Religious Education, Kenan Rifai, perfect people. 

Jel Code : I230. 
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13. DEİZİM ÜZERİNE TEOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 
A Theological Evaluation on Deism 

Prof. Dr. İsmail ŞIK8  

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ 
 

Özet 

Deizm, İngiltere ve Fransa’da 16. yüzyılın ikinci yarısında kilise ve din adamları sınıfının etki ve 

baskısına tepki olarak ortaya çıkan 19. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde devam eden tepkisel din anlayışı 

olarak vahyi, vahyin tanımladığı Tanrıyı ve otoritesini dolayısıyla dini inkâr eden, tabiattaki düzeni ve 

insan aklını merkeze alarak âleme müdahale etmeyen Tanrı mefhumunu ifade eden bir anlayıştır. 

Deizm öncelikli iddiası, insanın yaşam sürdüğü dünyanın Tanrı’nın mükemmelliğine yakışır bir dünya 

olmaması fikrine dayanır. Tanrıya biçtiği konum ve pozisyon itibariyle mutlak tenzihçidir/ aşkıncıdır. 

Ancak Tanrı’nın kendini gösterim alanını evren olarak kabul eder ve insan hayatının merkezinden 

çıkarır. 

Yaşadığımız dünyada insanları ve toplumları mutsuz eden olay ve olgular söz konusudur. Bu sorunsallar 

ya insanların tutum ve davranışlarıyla veyahut bizzat Tanrı’yla açıklanabilecektir. Kutsal metinlerde 

Tanrı, âlemde var olan tüm kötülüklerin insanlardan kaynaklandığını söylediğine göre dünyada var olan 

kötülüğün nedeni insan ve yapıp etmeleri olarak ele alınmalıdır. Eğer Tanrı insan yaşamıyla birebir 

ilgilenirse o zaman âlemde teodisenin/kötülüğün olmaması gerekecektir. Dolayısıyla bu sonuç Tanrı’nın 

insan yaşamıyla hiçbir şekilde ilgilenmediği sonucuna götürür. Ahlak bu anlamda Tanrı’nın değil 

insanın bir problemidir ve Tanrısal alana ait değildir. Bu yüzden ahlaken kötü saydıklarımızdan Tanrı’yı 

sorumlu tutmaya hakkımız olmadığı gibi kendi yapıp etmelerimizden dolayı onu mesul göstermemiz de 

mümkün değildir. 

 

Deizim:  

Deizm, İngiltere ve Fransa’da 16. yüzyılın ikinci yarısında kilise ve din adamları sınıfının etki ve 

baskısına tepki olarak ortaya çıkan 19. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde devam eden tepkisel din anlayışı 

olarak vahyi, vahyin tanımladığı Tanrıyı ve otoritesini dolayısıyla dini inkâr eden, tabiattaki düzeni ve 

insan aklını merkeze alarak âleme müdahale etmeyen Tanrı mefhumunu ifade eden bir anlayıştır. 

Deizm öncelikli iddiası, insanın yaşam sürdüğü dünyanın Tanrı’nın mükemmelliğine yakışır bir dünya 

olmaması fikrine dayanır. Tanrıya biçtiği konum ve pozisyon itibariyle mutlak tenzihçidir/ aşkıncıdır. 

Ancak Tanrı’nın kendini gösterim alanını evren olarak kabul eder ve insan hayatının merkezinden 

çıkarır. 

Yaşadığımız dünyada insanları ve toplumları mutsuz eden olay ve olgular söz konusudur. Bu sorunsallar 

ya insanların tutum ve davranışlarıyla veyahut bizzat Tanrı’yla açıklanabilecektir. Kutsal metinlerde 

Tanrı, âlemde var olan tüm kötülüklerin insanlardan kaynaklandığını söylediğine göre dünyada var olan 

kötülüğün nedeni insan ve yapıp etmeleri olarak ele alınmalıdır. Eğer Tanrı insan yaşamıyla birebir 

ilgilenirse o zaman âlemde teodisenin/kötülüğün olmaması gerekecektir. Dolayısıyla bu sonuç Tanrı’nın 

insan yaşamıyla hiçbir şekilde ilgilenmediği sonucuna götürür. Ahlak bu anlamda Tanrı’nın değil 

insanın bir problemidir ve Tanrısal alana ait değildir. Bu yüzden ahlaken kötü saydıklarımızdan Tanrı’yı 

sorumlu tutmaya hakkımız olmadığı gibi kendi yapıp etmelerimizden dolayı onu mesul göstermemiz de 

mümkün değildir. 

8 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
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Deist yaklaşımlar farklılıklar arz ederler. Bunları kendi aralarında şöylece sıralamamamız mümkündür: 

a-İlgisiz Tanrı: Ezeli, sonsuz, özgür, akıllı bir varlık olarak dünyayı yaratan, saat gibi kuran ancak artık 

dünyayla irtibatı olmayan, içinde olup bitenle ilgilenmeyen bir Tanrı’ya inanış.  

b-Ahlaksız Tanrı: Tanrı’nın evrenle ilgilendiğini ama bunun içinde ahlaka yer olmadığını kabul etmek.  

c-Adaletsiz Tanrı: Tanrı’nın ahlaki sıfatlarını kabul ederler ama insan ruhunun ölümsüzlüğünü ve ahlaki 

terimlerin Tanrı ve insanlar arasında bir işlevselliğini reddetmek.  

d-Vahyi kısmen kabulü: Bütün doğru dini ve ahlaki doktrinleri kabul etmekle birlikte, bunu genel bir 

kategori olarak vahyin verebileceğini, bunun için özellikle ve sadece Hristiyan vahyine ihtiyaç 

olmadığını söylemek.  

Deist düşüncede akıl önemli bir konumdadır, ölçüdür ve değerlerin kaynağıdır. Deistlerin bir kısmı, 

dinin varlığını bütünüyle reddederken, bir kısmı, aklın testinden geçerek onaylanan dine evet’ diyebilir. 

Bu açıdan aklın verili bir metni değil doğal olanı anlama, açıklama ve yorumlamaya kodlandığı inancı 

hâkimdir. Deistlere göre dinlerin insanın doğasında olan bu tabi süreci bozmaktadırlar. Onlara aklın 

işlevselliği ancak deizm içerisinde gerçek anlamıyla yüceltilir ve hak ettiği değeri bulur. 

Deistlerin vahye dolayısıyla dine karşı yapmış oldukları en temel eleştiri, dinlerin ‘iman ve küfür” 

tartışması üzerinden toplumları parçaladıkları, akıl ve vicdan başta olmak üzere bir değer olarak insanı 

insan yapan yetileri sakatladıklarıdır. Bunun için deist düşünce Tanrı’ya değil dine karşıdır. 

Deizm insanı merkeze alır, ona karşı ikna dili tercih edilmeli her ne şekilde olursa olsun hiçbir şey ona 

dikte edilmemelidir. Bu yüzden deistler din, mezhep gibi kurumsal yapıların bağımsız düşüncenin 

önündeki en büyük engeller olarak görmekte ve insanın ikna ile değil de ödül ve ceza ile yönlendirildiği 

bir sistem olarak algılanan dine itiraz etmektedirler. 

Oysaki deistlere göre akla olmalıdır, akıl Tanrı’nın yeryüzündeki terazisidir. Kurtuluş, ancak kurtarıcı 

bilgide, akılda ve sağduyudadır. Bunların kolektif kullanımının kişiyi Tanrı’nın varlığına götürecektir. 

Dolayısıyla Tanrı’nın varlığına ulaşmak için de ‘kurnaz aracılar’a / kilise mensuplarına gerek olmadığını 

ortadadır. Nitekim kurnaz aracılar olarak tanımlanan din adamı sınıfı onlarca, önce insanları Tanrı 

korkusuyla tanıştırıp, sonra bu korkudan kurtarmak için insanları kendilerine köle yapanlar şeklinde 

tanımlamaktadırlar. Bu yüzden deistler dinle ilişkilerini ödül ve ceza üzerinden kuran insanları 

eleştirmekte, ödülün ya da cezanın olmadığı akla dayanan doğal bir sistem kurulması gerektiğini 

söylemektedirler. 

Avrupa’da felsefe, din ve bilim arasında 16. Yüzyıl ve sonrası yaşanan kırılmalar deizmin doğuşuna 

zemin hazırlamıştır. Martin Luther’le başlayan Reform hareketi, Newton ile doğanın kanunlarının 

keşfedilmesi ya da Descartes’in yarattığı aklın nihai ölçü olması tezi din, bilim ve felsefe alanlarında 

cereyan eden kırılmaların en önemlileridir.  

Aslında deizm, Hristiyanlığın yarattığı çıkmazlardan kurtulma arzusunun bir tezahürüdür, bir tepkidir. 

İslam kelamı açısından teslis inancı gibi Hristiyanlıktaki tahrif olmuş Tanrı tasavvuruna ve bu 

tasavvurun oluşturduğu din anlayışına bir tepkidir. Ancak burada kalmayan bu akım çarpık din ve Tanrı 

anlayışını düzeltmeye çalışırken bir anlamda amacından saparak Tanrı’nın insan ve âlemle ilişkisinde 

belirleyici olan sıfatlarının terkine varan bir noktaya gelmiştir. Nitekim deistlerin vahiyden bağımsız 

olan anlayışlarında Tanrı’nın âlemle ilişkisi ilahi dinlerdekinden farklıdır. Bu anlayışa göre Tanrı alemi 

yaratmış, alemin düzenini sağlayan kanunları kalıcı bir şekilde var kılmıştır ancak alemle sürekli bir 

ilişki içinde değildir. Buna ihtiyaçta yoktur. Tanrı insanı, âlemi ve beraberinde yaratılan kanunları 

anlayabilecek bir akıl yapısıyla yaratmış bundan dolayı âleme sonradan müdahalesine gerek 

kalmamıştır. Böylelikle insan aklı, hem Tanrı’nın varlığını hem de ona iyi bir kul olma düşüncesini idrak 

etmektedir. Dini ve ahlaki kurallar vahiyle belirlenmediğinden oluşan boşluk bu defa akıl tarafından 

doldurulmaya çalışılmıştır. 
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Deistlere göre Tanrı’nın evrene müdahalesi onun acizliği olarak görülmelidir. Dini gerçeklerin akıl ile 

bulunabileceğine hükmedilmesi, insanları doğru yola iletmek için peygamber gönderilmesini de 

gereksiz kılacaktır. Tarihte var olduğu sözlenen İsa ve Musa gibi şahsiyetler gerçekten yaşamışlarsa 

onların öğretileri aklın gücü ile bulunabilen tabii bir dinden farklı olmamalıdır. Eğer böyle bir şey 

gerçekse İsa sadece bir ahlak öğretmeni olmalıdır. 

Bilindiği üzere İslam düşüncesinde nübüvvetin imkânı problemi şu şekilde değerlendirilmiştir: 

a-Mu’tezile’ye göre aslâh prensibi gereği vaciptir ve zorunludur. 

b-Ehl-i Sünnet’ten Mâturîdîlere göre Allah’ın hikmeti ve kulların menfaati gereği vaciptir. Eş’arîlere 

göre peygamber göndermede hikmet ve kulların menfaati aranmadığından dolayı bu konu tamamen 

Allah’ın iradesi ve lütfuna bağlıdır. 

c-İslâm filozoflarına göre aklen vaciptir. 

d-Berâhime (Brahmanlar) ve Sümeniyye’ye (Budistler) göre aklen imkansız ve gereksizdir. 

Batı dünyası deistlerinin nübüvveti gereksiz gören bu düşüncenin benzerine doğu dünyasında da 

rastlanılmaktadır. İslam dünyasında deist Tanrı tasavvurunun öncüleri İbnu’r Ravendi ve Ebubekir er- 

Razi’dir. Onlara göre akıl i yegane ölçü olup her şey bilebilir. 

Ülkemizde mevcut durumla ilgili 2017 Haziranda yapılan aşağıda soruları bazı soruları verilen anket 

çalışması  ile bir değerlendirme yapmak mümkündür. 

1-Allah’ın kitap gönderdiğine ve meleklere 

İnanan % 75.  

İnanmayan % 15. 

Bilmeyen % 10.  

2-Herhangi bir dine inanan insan sayısı en fazla % 75.  

3-Evinde Kur’an-ı Kerim var ve okuyan sadece % 25.  

4-Evinde Kur’an-ı Kerim var ama okumuyor % 32. 

5-Evinde Kur’a-ı Kerim yok % 33. 

6- % 10’unun ise gündeminde din ve kutsal yok.  

7-Evinde Kur’an olan, okumayan da dahil: % 55.  

8-Allah’ın bir Peygamber gönderdiğine inanan insan sayısı % 63 

9-Her konuda Hz. Muhammed’i örnek almam diyen % 20. 

10-İnanmıyorum diyen % 9, cevap yok % 8.  

11-Dinin onun hayatında bir karşılığı yok. Bunların toplamı % 17. 

12-Kadere inanan % 55, % 15 kaderci, % 15 insan kendi kaderini kendi yapar diyor. % 10 inanmıyor, 

% 5 bilmiyor.  

13-Öldükten sonra dirileceğine inanan % 73. 

14- Hesap gününe inanmayan % 10 

15- Dirileceğine inanmayan % 10 

16- Bu konuları umusamıyorum % 8 
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17-Kur’an okumayı bilen % 32, bilmeyen % 54, cevap vermeyen % 14. 

18-Kur’an kursuna giden % 25, gitmeyen % 65. Bu konuda sorulara cevap vermeyen % 10. 

 

Deizminin ortaya çıkış nedenlerini Hristiyan teolojisinden kaynaklanan nedenler, Hristiyanlıkta dünya-

ahiret dengesinin kurulamaması, Luther’in kiliseye tepkisi ve Protestanlığın ortaya çıkışı, kilise’nin orta 

çağ’daki skolastik düşünce yapısı ve skolastik düşünceden bağımsızlaşma arayışları: rönesans 

düşüncesi, bilgi felsefesinde değişim,  din- bilim çatışması, orta çağ’a hâkim evren anlayışı ve rönesans 

ile birlikte ortaya çıkan değişimle evrenin bir makine olarak tasavvur edilmesi, doğadan hareketle 

yaratıcıya ulaşma yolu: doğal teoloji, protestanlığın sonuçları ve yeni dinsel yaklaşımlar, geçmişten 

günümüze dini ve siyasi savaşlar, doğal dine dayalı siyaset anlayışı, bilimsel keşiflerin dinsel 

yaklaşımlara etkileri, dünyevileşme arzusu şek şu şekilde sıralamak mümkündür. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu bilimsel ve felsefi nedenler ışığında Müslüman coğrafyada da deizm yayılmaktadır. Ancak 

“Hristiyanlıktaki Deizm, Hristiyanlığı bilmekten, İslam’daki Deizm ise İslam’ı bilmemekten 

kaynaklanır” hakikatini de göz ardı etmememiz gerekir. Bunları akıl ve bilim ile çatışmayan vahyin 

mesajının terk edilmesi, yerine mevcut ve yerel din anlayışlarının alması,  Taliban, Daiş, Vahabilik, 

marjinal Selefilik gibi dini metinlere lafızcı bir metotla yaklaşıp şiddeti savunanların ön plana çıkmaları, 

Kaderci (cebri) ve Kaderi (özgürlükçü) din anlayışları, Kötülük (teodise) problemine verilen cevaplar, 

dinde otorite ruhban sınıfının oluşması (hüküm verme yetkisine sahip kişiler /sözde din alimleri 

),alimlerin görüşlerinin mutlak görülüp görüşlerinin naslaştırılması, Müslüman toplumların ilim, teknik 

ve ahlakta gerileyişi, Müslüman toplumların mevcut siyasi, ekonomik kültürel durumu gibi nedenlerle 

açıklayabiriz. 

Deizme karşı neler yapılabileceği hususunda toplumsal manada bilgiye dayanan din anlayışı, dinde 

mutlak otoritenin tespiti ve tesisi (Allah ve Peygamber), mezhep, fırka, tarikat, cemaat, dernek ve 

vakıfların dinde mutlak bir otorite olmadığının vurgulanması, hayırda yarışmanın teşvik edilip, 

menfaatte yarışın kötülenmesi, sevgi ve uygulama merkezinde bir din anlayışının öğretilmesi, dinle ilgili 

yorumların (hüküm ve fetvaların) tarihi, sosyolojik ve kültürel çerçevesi dikkate alınarak zaman üstü 

görülmemesi,  mutlak kabul edilmemesi, ailelerin çocuklarıyla daha çok ilgilenmeleri ve beraber daha 

fazla zaman geçirmeleri, dini pratikleri sevdiren, yaşayarak öğreten modelin kullanılması, temel dini 

bilgilerin doğru kaynaktan verilmesi, din ve dini düşüncenin, siyasi ve politik çıkar aracı olmaktan 

çıkarılması, Ahlaki öğelerin yaşayarak vurgulanması tavsiye edilebilir.  
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14. İSLAM KELÂMINDA METODİK YAKLAŞIMLAR  

Prof. Dr. İsmail ŞIK9  

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ 
 

Özet 

Erken dönemlerde din üzerinde bazı aklî ve felsefi tartışmaların yapılması insanın öğrenme ve 

araştırmaya yönelik fıtratı ve dinî nassların tabiatı kadar önceki din ve kültürlerin etkisiyle 

şekillenen bir durumdur. İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi ve fikri tartışmalarla iman 

kavramının ele alınıp değerlendirilmesi kelamı zaman içerisinde doğal olarak felsefi ve ilmi bir 

renge bürünmüştür. Yapılan fikri tartışma ve müzakerelerde bazı âlimler düşüncelerini 

anlatmak veya izah etmek için felsefi metodu esas alırken diğer bir kısmı sadece öncekilerin 

benimsediği usulü doğru kabul ederek gelenek haline dönüşmüş akaid metinlerine sadık 

kalmıştır. Bu süreç İslam düşüncesi açısından olağanüstü bir gelişme olmayıp toplumsal 

değişmenin doğal seyrinin bir ürünüdür. 

Vahye dayanan dinlerde, vahyin yazılı olan metni veya içerdiği manaya sadakat dini verilerin 

anlaşılmasında iki ayrı yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Varid nastaki verilerin aklî 

kurallarla çelişmesi durumunda neler yapılacağı diğer önemli bir konudur. Erken dönemde söz 

konusu lafızları çeşitli bilgi verilerine dayanarak akla uygun bir şekilde te’vil etmek kelâm 

metodu olarak değerlendirilmiştir.  

Kelâmcılar, bir metot olarak dini akidelerin yeni nesillere aktarılmasını, akaitteki kapalı 

yerlerinin açıklanmasını ve ihtiyaç anında savunulması için naklin yanında aklın da aktif 

kullanılmasını hatta aklın naklin anlaşılması ve izahı için sürekli görevlendirilmesini 

benimsemişlerdir. Dolayısıyla akidelerin, anlatılması, açıklanması ve savunulmasında akla 

verilen bu önemin zamanla artması, akidelerin doğal olarak aklileştirilmesi sonucunu 

doğurmuştur.  

İslam akaidi açısından dogma olmayan inaç, vahyin yardımıyla aklın tek başına erişeyeceği 

alandan akla yardım ve destek amaçlı hitap olarak kabul edilmiştir. Aynı hakikati ifade eden iki 

farklı kaynak olarak ele alınabilecek vahiy-akıl uyumu, İslam kelâmcıları tarafından sıklıkla 

vurgulanmıştır.  

Nasların yapısının farklı yorumlamalara açık olması, felsefi fikirlerden etkilenen ve bunlara 

cevap arayan araştırmacı kitlenin, söz konusu sorulara cevabı dinin kaynakları arasında araması 

mevcut fikri hareketliliğin sebepleri arasında sayılabilir. 

İslâm kelâmının kendisi gibi metodu da hicri ilk asırda naklin yanında aklın kullanıldığı bir 

anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar İslam Mezhepleri Tarihçileri, dînî akideler 

üzerinde akli tefekkürün ilk rasyonalistler olan Mu’tezile ve onların selefleri olarak kabul edilen 

Kaderiyye ve Cehmiyye ile başladığı hususunda birleşseler de farklı yaklaşım ve metoduyla 

öne çıkan kelâm ilminin söz konusu ihilaflara sebep olan konulardan öncelikle insan hürriyeti 

manasına kaza-kader ve Allah’ın sıfatları sorunsalı üzerinde daha önceleri şekillendiğini 

söylemek mümkündür. 

9 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
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İlk başlarda sadece rasyonalistler (Mu’tezile) tarafından kullanılan kelâm metodunun, zamanla 

genel müslüman kitlede içinde taraftar bulması ve hatta Ehl-i Sünnet kelâm anlayışının 

gelişmesi ile zirveye çıkması manidadır. 

Bilindiği üzere klasik dönemde mütekellimler, Kelâm ilminin metot ve yönteminden bahseden 

ayrı bir başlık açmamışlardır. Onlara göre kelâm ilmi, Allah’ın zatından ve sıfatlarından, 

nübüvvet ve risalete dair meselelerden, başlangıç ve sonuç itibariyle tüm yaratıkların 

durumlarından İslam kanunları üzere bahseden bir ilimdir. Kelâm ilminin gayesi ise, delil 

getirmek yoluyla şüphelerin giderilmesi ve dini akidenin ispat edilmesi şeklinde açıklanmıştır. 

Bu tariflerden hareketle metot, tarifin içerisinde yer almaktadır. Yani takip edilecek metot ile 

amaç iç içedir. İzlenen yol, dini akidenin doğruluğuna kesinlik ifade eden deliller getirmek, 

karşı tarafın delillerini çürütmek ve karşı gelenlerin şüphelerini reddetmek şeklinde 

özetlenebilir.  

Klasik dönemin diğer safhalarında ise gelişme ve farklılaşma söz konusu olmuş konu, metot ve 

amaca yönelik olarak genel bir giriş verilmiştir. Bu manada kelâm ilmi, var olanı akli olarak 

tasnif etmiş, herhangi bir özelliğine göre değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu onto-epistemik 

tavrın,  İslam inançlarını sistematize ederek aklileştiren teolojik bakış açısını, katı seleflik ve 

reformcu-liberal yaklaşımlar arasında ifrat ve tefrit boyutuna kadar ulaşan bir gelişim çizgisini 

izlediği söylenebilir.  

İslam düşüncesinde karşılaşılan itikada ve yoruma dayalı farklı problemlerin çözümü, kelâm 

ilminin çalışma sahasını genişlettiğinden, kelâm metodunun zaman içerisinde buna uygun bir 

şekillenmesine neden olmuştur. Genel olarak Kelâm metodu, naslarda geçen veriler ışığında 

dinin hedeflediği imanın gerçekleşmesi için bu verilerin aklileştirilmesini, İslam dininin özüne 

aykırı olan bir takım iddia ve sözlerin(hurafe ve batıl inanış) İslam inancına dâhil edilmesinin 

engellenmesini amaçlamaktadır. Kelam, bu hedeflere ulaşmak için iki ana tavrı benimser. Bu 

tavırlardan ilki, nasslarda bulunan dini akidenin akli olarak temellendirilmesi, diğeri ise akideye 

yöneltilen her türlü saldırıya karşı akidenin muhafazasıdır. 

Bu tavırları sırasıyla incelersek: 

a-Akideyi Kabule Dayanan İspati Tavır 

Bu tavır dini akideleri her ne şekilde olursa olsun kabul ettikten sonra, doğruluklarının ispatı 

için kesin deliller getirme ve bunları kanıtlamaya yönelik yaklaşımdır. Aslında bu vahiy yolu 

ile gelmiş olan dini akideleri peşin bir hükümle kabullenmeye, kabul etmeye dayalı saf imani 

bir yöntem olarak da tanımlanabilir. Burada aklın vazifesi sadece önceden kabul edilen akidenin 

doğruluğu üzerine deliller getirmek olacaktır. 

Söz konusu deliller, inananın bizzat kendisi için geliştirdiği şeyler olduğu gibi başkalarını ikna 

etmek içinde getirilebilir. Burada benimsenmiş var olan ve nassla belirlenen bir akideye, burhan 

getirme yolu ile kati ve kesin bir bilgi konumu kazandırma hedeflenmektedir. İnancın tahkiki 

iman derecesine ulaştırılma amacı olduğu gibi, içerdeki şüphelerin izalesi de söz konusu 

olacaktır. Ortaya konulan öncüller anlamına akidevi inanç esasları, ulaşılan ön kabuller 

olduğundan sonuç belli gibi görülebilir. Ancak akıl yürütülen konunun bizzat kendisi, 

öncüllerle sonuçlar arasındaki boşlukları doldurmaktan ibarettir. İmani yöntem kabulle başlar 

ve daha sonra kabul edilen şeyin doğruluğunu kanıtlayacak delilleri araştırılır. Ancak bu söz 

konusu kabulün akıl dışı veya tamamen dogmatik olduğu anlamına gelmez. İman öncesi 

şüphenin bilgiye, bilginin inanca inancın imana dönüşmesi serüveninde akli bir serüven söz 
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konusudur. Tabii olarak akli tahlil yapmadan önceki iman, mutlaka akli ilke arayan felsefi 

ilimlerdeki yöntemin tersidir. Ancak bu yaklaşım tüm kelâm geleneği için genel bir kabul 

değildir. Söz konusu alanda iman konusu yapılan bazı değerlendirmelerin mezhepsel kanaatler 

olduğu, kesin olarak belirlenmemiş bir konuda farklı düşüncelerin imkânı olduğu zamanla 

ortaya çıkacaktır. Genel olarak kelâmcılara göre bu ilmin yöntemi, gayesine göre tarifinde de 

görüldüğü gibi naslarda geçen inanç esaslarını kabul ettikten sonra doğruluklarını kanıtlamak 

ve onu aklileştirmek için kesin deliller getirmeye dayanmaktadır. 

Kelâmcıların, Allah’ın birliğini kabul ettikten sonra buna akli delil getirmeleri, karşı tarafın 

iddialarının çürütülmesi olduğu kadar, kendi inançlarına mensup kişilerin de kalbinin tatmin 

edilmesine vesile olma amacını taşır. Mesela, Cüveynî’nin, “el-İrşâd” adlı esrinde Allah’ın 

birliği ile ilgili delillerin getirildiği bir bahis açması ve bunu akli bir şekilde sistemleştirmesi ya 

da Şehristanî’nin, “Nihayetü’l-İkdâm”da peygamberlik müessesini kabul ettikten sonra bununla 

ilgili akli ve nakli delil getirmesi bu şekildeki inancı aklileştirmeye örnek olarak verilebilir. 

Ancak buradaki tutum ve tavırlarda mevcut meselenin aklileştirlmesi için harcanan emek göz 

ardı edilememelidir. Vahiy yoluyla insan aklının sarf etmesi beklenen sıkıntılı süreç doğrudan 

geçildiğine göre akıl süzgecinden geçilerek kalp tarafından tasdik edilen imanın nesnesinin 

tahkik edilerek irdelenmesi önemli bir husustur. 

b-İspat, İzah ve Savunmaya Yönelik Felsefi Tavır  

Akideyi savunmak, inkarcı tarafın delillerini çürütmek, önermelere karşı gelenlerin iddialarını 

reddetmek, muhalifler tarafından ortaya attığı şüpheleri yok etmek gayesini taşır. Bu nedenle 

kelâm, İslam inancına yapılan hücumlara karşı savunmacı bir ilim olarak değerlendirilmiştir.  

Kelâm ilmi, bir görüşü savunmayı veya karşıtını yok etmeyi amaçlayan bir taassup veya arzu 

değildir. Savunmanın görevi karşı tarafın delillerini çürütmek, kendi delillerini akli olarak 

kullanmaktır. Kelâmın bu yaklaşımından dolayı bir ilim değil bir sanat olduğu yönünde birçok 

eleştiriler de söz konusu olmuştur. Bazılarına göre ise savunma, ilmi bir yöntem değildir. O 

yalnız kendini övme, methetme, yüceltme ve başkası için ise yerme, hücum ve yaralamadır. 

İlmin vazifesi savunma veya hücum değildir. Bunlar savunmayı üstlenen kişinin vazifesidir. 

Savunma ve hücum, taassup, heva ve menfaate dayanır. Bu da her ikisinde objektiflikte, 

yalınlıkta, tarafsızlıkta noksanlığa delalet eder. Savunma ve hücum, gerçek mücadeleyi 

vakıadan fikre çevirmektir. Hücum ise bu anlamda muarızın kuvvetini gösterir. Meydan okuma 

ve münazarada, düşünme ve delil getirme zorunda kalındığı için üstünlük karşı tarafa geçer. Bu 

nedenle Selefe göre İslâm inançları savunulmaya muhtaç değildir. Bu konularda tartışmaya da 

gerek yoktur. Savunmak, karşı tarafın asılsız iddialarını ciddiye almak, art niyetlerini 

gerçekleştirmelerine vesile olmaktır. Kelâmcılara göre ise buradaki savunma, dini akidenin 

korunması amacını taşır. Çünkü dini akidelerin şüphelerden arındırılması şarttır. Kelâm ilmi bu 

niyetle akideyi savunma gayretini gütmüştür.  

Kelâm ilmindeki tartışmaların temel özelliği, ortaya atılan bir görüşe karşı dini akideyi korumak 

için cevap vermektir. Çağdaş düşünürlerden biri olarak Hasan Hanefi’nin kelâm ilminin 

savunma anlayışıyla ilgili yorumu şu şekildedir: “Sadece din savunulamaz. Din ile beraber belli 

yorumları, akaidin yanında belli tasavvurları da savunulmuştur. Kelâm, Şia gibi içeriden gizli 

bir muhalefet kültürüne veya Harici teoriler gibi açıkça dışarıdan ya da Mu’tezile usulü gibi 

açıkça içeriden yapılan muhalefete karşı resmi otoriteyi temsil etmiş ve savunmuştur. Böylece 
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Kelâm mezheplerini ve akaidini savunmak, dinin kendini savunmaktan daha önemli bir hal 

almıştır. Akâid kitaplarını yazmaktaki amaç ise Ehl-i Sünnet akaidini savunmaktır.”  
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15. OSMANLI MALİYE TARİHİNE İLİŞKİN BİR HATANIN DÜZELTİLMESİ: 1873 

PUL KANUNU ÖNCESİNDE FİSKAL PULLARIN KULLANIMI  

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALP
10 

Osmanlı maliye tarihi araştırmaları, bazı vergi ve harçların tahsilatında 1873 yılına değin matbu 

fiskâllerin, 1873 yılından itibaren de zamklı fiskâl pulların kullanıldığını belirtmektedir. Ancak 

bu bilgi yanlıştır. Filatelik araştırmalar sayesinde 1873 öncesinde de fiskâl pul örnekleri 

olduğunu bilmekteyiz. Kaynaklarda ifade edildiği gibi fiskâl nitelikli zamklı pullar 1873 ve 

sonrasında değil çok daha öncesinden itibaren tedavüle çıkartılmış ve kullanılmıştır. İlk fiskâl 

nitelikli pul uygulamasının başlangıcı, maliye tarihi araştırmacıları tarafından 1873 (fiilen 

1875) olarak belirtilse de, 1859 yılı ve sonrasına ait tahsilat aracı olarak kullanılan 720’nin 

üzerinde fiskâl pul örneği bulunmaktadır. Bu çalışmada tüm maliye tarihi araştırmalarında yer 

alan bu ortak hatanın tesbiti yapılmakta, 1859 sonrasında tedavüle çıkartılan fiskâl pulların 

bilinen tam listesi ve hangi vergiler için kullanıldığına dair bilgiler sunulmakta ayrıca 

görsellerine de yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Osmanlı maliye tarihi, Fiskâl pullar, Vergi ve benzeri gelirler, Damga 

vergisi, Filateli. 

Jel Kodları : E69, H29, H71, K34, N93. 

 

CORRECTION OF AN ERROR RELATED TO OTTOMAN FISCAL HISTORY: 

THE USE OF REVENUE STAMPS BEFORE THE STAMP LAW OF 1873 

 

Abstract 

Ottoman fiscal history researches indicate that the impressed duties were used for collection of 

some taxes and duties until 1873, gummed revenue stamps were in use after 1873 stamp law. 

However, this information is incorrect. Thanks to the philately research, we know that there 

were examples of revenue stamps before 1873. As stated in the sources, the revenue stamps are 

not issued in 1873 and beyond, they had been put into circulation and used much earlier. 

Although the beginning of the first revenue stamp application was designated as 1873 (de facto 

1875) by financial history researchers, there are more than 600 revenue stamp samples used as 

a collection instrument for 1859 and later. In this study, this common error in all fiscal history 

researches is determined, a complete list of known fiscal stamps issued after 1859 and 

information about the taxes they were used are presented and their visuals are also included.. 

 

Key Words : Ottoman fiscal history, Revenue stamps, Taxes and similar incomes, 

Stamp tax, Philately. 

Jel Codes : E69, H29, H71, K34, N93 

 

 

10  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gördes MYO, 537 965 62 65, alpomeralp@gmail.com 
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1. Giriş  

Bu çalışmanın konusu 1873 yılı öncesinde Osmanlı malî sisteminde kullanılan fiskâl pullardır. 

Fiskâl pullar çok sınırlı sayıdaki birkaç filatelik araştırma haricinde neredeyse hiç incelenmemiş 

bir alandır. Fiskâl pul damga vergisinin tahsilatında kullanılan bir yöntemdir. Yabancı yazında 

İngilizce karşılığı revenue stamps veya fiscal stamps olarak bilinen bu pullar Türk yazınında 

damga pulu, malî pul veya gelir pulu olarak anılmıştır. Filateli dünyasında ise daha ziyade fiskâl 

pul ya da kısaca fiskâller şeklinde adlandırılmaktadır. 

Maliye alanında bu tahsilat yöntemine kısaca temas edilmenin dışında hiç ilgi gösterilmemiş ve 

bunun tabiî bir neticesi olarak hiç incelenmemiştir. Konuya değinen araştırma ve kitaplarda ise 

önemli bazı hatalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi fiskâl pulların 1873'de yürürlüge giren 

kanuna dayanarak 1875 ve sonrasında basılıp kullanıldığı yönündeki hatalı tesbittir. Bu 

makalede 1873 öncesinde basılıp fiilen kullanılmış fiskâl pulların olduğu ortaya konulmaktadır. 

2. Fiskâl Pulların ve Osmanlı Fiskâllerinin Kısa Tarihi  

Pul denilince akla ilk olarak postada kullanılan pullar gelmektedir. Halbuki pulun ilk ortaya 

çıkışı tamamen malî yani vergi tahsil amaçlıdır. Yani bilinen şekliyle basılan ilk pullar fiskâl 

pullardır. Posta pullarının ortaya çıkışı fiskâl pullardan çok sonradır.  

Fiskâl pul devletin ya da kamu idarelerinin sunduğu bir hizmetin karşılığı olarak alınan vergi 

ve benzerilerinin, tahsil edilmiş olduğunu gösteren bir kâğıt parçası, bir nevi tahsilat 

makbuzudur. Tahsilat makbuzundan farkı objenin üzerine yapıştırılıyor olmasıdır. Posta 

hizmetleri bu kamu hizmet şeklinin bir türü olduğu için tıpkı diğer işlemlerdeki gibi posta 

zarflarının üzerine de pul yapıştırılması yöntemi geliştirilmiştir. Her ne kadar posta hizmeti 

amacıyla bastırılan pullar başlangıcından bu yana fiskâl pullardan ayrı bir kategori olarak 

değerlendirilmiş olsa da aralarındaki bağ, bu açıklama çerçevesinde yadsınamaz bir gerçektir.  

Zaman içerisinde posta hizmetlerinin kullanım alanının yaygınlaşması, posta hizmeti amacıyla 

basılan pulları diğer fiskâl pullardan tümüyle ayrıştırmıştır. Malî sistemdeki gelişmeler 

vergilerin tahsilat amacıyla alınan fiskâl pulların zamanla önemini yitirmesine yol açmış fakat 

posta pulları işlevini kaybetmemiştir. Bu bakımdan posta pullarının atası olan fiskâl pullar 

neredeyse ortadan kalkmış olsa da posta pulları işlevini devam ettirmektedir.  

Meseleye sadece kamu gelir sistemi açısından baktığımızda fiskâl pulların toplam kamu 

hasılatına katkısı, pay olarak tarihin her döneminde düşük kalmıştır. Lâkin uygulama çeşitliliği 

ve vergilemeyi kolaylıkla gerçekleştirmesi açısından önemi son derece büyüktür. Günümüzde 

sigara ve alkollü içkilere ve kitaplara yapıştırılan bandrollerin aslında birer fiskâl pul olduğunu, 

bu bakımdan fiskâllerin günlük hayatımızda gizli gizli yaşamaya devam ettiğini söylemek 

mümkündür. 

Fiskâl pulların ilk formu "damgalı kâğıttır" ki bunlara filatelide "matbu fiskâl" adı 

verilmektedir. Matbu fiskâllerde pul evrâkın üzerine yapıştırılmaz, üzerinde pul yerine geçen 

bir damga bulunan evrâk üzerinde işlem yapılır. Bu damga boş evrâk üzerine evvelce vurulmuş 

bir ıslak mühür olabileceği gibi, evrâka matbaa baskısı ile uygulanmış bir mühür de olabilir, 

tıpkı antetli kâğıt gibi. 

Ancak küçük zamklı kağıt parçalarının hem üretim hem de nakliye maliyeti matbu fiskâllilere 

oranla çok daha düşük olacağı için, damgalı kâğıtlar 1800'lerin ortalarında önemini yitirmiş ve 

yerine günümüzdeki posta pullarına benzer fiskâl pullar geliştirilmiştir. Filatelide aralarındaki 

bu fark gözetilmeksizin, her iki türe de fiskâl pul adı verilmektedir. Lâkin damgalı kâğıtlara 

ayırt edici yapılarından ötürü matbu fiskâl denilmektedir. 
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Fiskâl uygulamalardaki bu gelişim süreci Osmanlı malî sistemine hızla yansımıştır. Bu 

konudaki ilk düzenleme 1845'de gerçekleştirilmiş ve Evrâk-ı Sahîha (Matbu fiskâl) uygulaması 

hayata geçirilmiştir. Tarifelerde değişiklik yapma ihtiyacından ve bu damgalı kâğıtların 

dağıtımında yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla 1853 yılında bir kararname çıkartılmıştır. 

Kararname ile tarifeler yükseltilmiş ve matbu fiskâllerin dağıtımı için bayilik sistemi 

getirilmiştir (İhsaiyatı-ı Maliye, 2000: 109).  

Vergi kapsamının genişletilmesi amacıyla ve evrâk-ı sâhihanın kullanılmasının zorunlu olduğu 

mecralarda bu kurala uymayanlara yönelik cezaî müeyyidelerin neler olacağı ve diğer 

revizyonların yürürlüğe girmesi amacıyla 1861 yılında ilk malî pul kanunumuz olan "Evrâk-ı 

Sahîha Nizamnamesi" yürürlüğe girmiştir (Demirkol, 2017). 

Nihayet 1873 yılına gelindiğinde matbu fiskâllerin yerini pulların alması amacıyla ikinci malî 

pul kanunumuz olan "Resm-i Damga Nizamnamesi" yürürlüğe girmiştir. Pulların basımında 

yaşanan gecikmelerden ötürü bu kanun ancak 1875 yılında hayata geçirilmiştir. Bu kanun ile 

evvelce vergi kapsamında olmayan veya uygulamada tereddüte sebeb olan bazı ticarî işlemler 

verginin konusuna dahil edilmiştir.  (İhsaiyatı-ı Maliye, 2000: 111). 

 

3. Maliye Tarihi Araştırmalarında 1873 Öncesi ve Sonrası Fiskâl Pullar 

 

Maliye tarihine ilişkin kaynaklarda Osmanlı fiskâllerine neredeyse hiç temas edilmemiştir. 

Kısıtlı seviyede bu konuya değinen yazarlar da Osmanlı malî sisteminde 1873 yılına değin 

matbu fiskâllerin, 1873 malî pul kanununu takiben 1875 yılından itibaren fiskâl pulların 

kullanım alanı bulduğunu ifade etmişlerdir. Bu suretle 1873 yılı ve öncesinde basılan fiskâller 

yok sayılmıştır. 

Doğrusu şudur: 1873 Malî Pul Kanunu ile fiskâl pulların evrâk-ı sahîhanın yerini alması 

kanunlaşmıştır. Fakat bu 1873 öncesinde fiskâl pulun olmadığı anlamını taşımamaktadır. 

Sadece evrâk-ı sahîhanın ‘nakil’ ve ‘kullanım zorlukları’ ile ‘yüksek maliyeti’ sebebiyle fiskâl 

pul kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Lâkin kanunda yapılan düzenlemeler o yıla 

yetiştirilemediği için uygulama fiilen 1875 yılında başlamıştır. 

4. 1873 Öncesi Fiskâl Pulları  

Bu döneme ait olduğu bilinen fiskâl pullar şu başlıklar altında gruplandırılmaktadır: Pazar 

Rüsumları, Market Rüsumları, İlmühaber Pulları, Rıhtım Rüsumları, Kaynak ve Çeşme 

Rüsumları, Kantar Rüsumları, Arzuhâl Pulları 

 

Bu başlıklar altında inceleyeceğimiz fiskâl pulların hiçbirisi evrâk-ı sahîha kapsamıda 

değerlendirilen matbu fiskâl yani damgalı kâğıt değildir. Tamamı 1873 Malî Pul Kanunu ile 

tanımlanan ve günümüzde kullandığımız şekliyle pul niteliğindedir. 

4.1. Pazar Rüsumları  

Bu fiskâller pazar yerinde satış yapanların vergilendirilmesi amacıyla tedavüle çıkartılan fiskâl 

pullardır. Resim 1'de çeşitli emisyonlardan birer örnek yer almaktadır. 
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Kaynak:  Süleymaniye, 2010, s. 114, 122, 129, 133, 135, 138; Mcdonald, 2001, s. 66-68. 

Bu fiskâller çeşitli renk ve değerlerde, bilinen ve tesbit edebildiğimiz toplam 283 adet 

basılmıştır. Üst panelde yer alan pullar 4 lisanda hazırlanmıştır. Alt panelde yer alan 1865 yılı 

40 para değerindeki rüsum ise çift lisandır. 

4.2. Market Rüsumları 

Bu kategoriye dâhil edilen fiskâl pulların nitelik olarak "Pazar Rüsumları"ndan farkı yoktur. 

Ayrı bir başlık altında ele alınmasının sebebi ilk kategoride yer alanlarda Fransızca "Droit du 

Bazar" bu kategoride yer alanlarda ise "Droit de Marché" yazılı olmasıdır. Market rüsumlarının 

1859, 1860, 1862, 1863, 1865, 1868, 1871 ve 1873 yıllarına ait bilinen 9 emisyonu vardır. Bu 

emisyonlara ait çeşitli renk ve değerlerde tesbit edebildiğimiz fiskâl pul sayısı (tip farklılıkları 

dahil) 171 adettir. Resim 2'de bu emisyonlara ait örnekler yer almaktadır. 
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Kaynak:  Süleymaniye, 2010, s. 114, 122, 129, 133, 135, 138; Mcdonald, 2001, s. 74-76. 

4.3. İlmühaberler 

 

4.4. Rıhtım Rüsumları 

Rıhtım rüsumları hem rıhtıma yanaşan hem de rıhtımdan ayrılan gemilerin indirdiği veya 

yüklediği mallara uygulanmıştır. Bu rüsuma ilişkin 1868 yılında basıldığı ileri sürülen fiskâl 

pullardan örnekler Resim 4’de yer almaktadır. 10 ve 20 para değerindeki pulların üzerindeki 

mühürler iptal işlemi içindir. 

 

Kaynak:  Süleymaniye, 2010, s. 209; Mcdonald, 2001, s. 80 

Pullar 10, 20 ve 40 para olmak üzere 3 farklı değerde hazırlanmıştır. Bu emisyona ait çeşitli 

renklerde toplam 22 adet fiskâl pul basıldığı bilinmektedir.  
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Ancak bu pullara ilişkin kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Süleymaniye (2010, s.209) 

bu fiskâllerin rıhtım rüsumu için kullanıldığını belirtmekte iken Mcdonald (2001, s.80) bu 

pulların Kabataş İskelesinden yapılan su dağıtımına ilişkin olduğunu ifade etmektedir. Fiskâlin 

amacı konusunda farklı görüşler olsa da tarihi konusunda farklılık bulunmamaktadır.4.5. 

Kaynak ve Çeşme Rüsumları 

Kaynak ve çeşme rüsumları pazar ve market rüsumları kadar geniş bir emisyon örneğidir. Bahsi 

geçen dönemde, 1868-1873 yılları arasında çeşitli renk ve valörde tesbit edebildiğimiz yaklaşık 

90 adet kaynak ve çeşme rüsumuna ait fiskâl pul basılmıştır. Bu fiskâl pullar Ayazma, Göztepe 

(Gueuz-Tepe), Kayışdağı (Kaich-dagh), Kanlı Kavak, Keçe (Ketche), Kara Kulak (Kara-

Koulak) ve Çamlıca (Tchamlidia)’ya aittir. Resim 5’de bu fiskâllere ilişkin örnekler yer 

almaktadır. 

 

Kaynak: Süleymaniye, 2010, s. 210-13; Mcdonald, 2001, s. 80-82. 

Resim 5’deki pulların tümü 20 para değerindedir ve 1868 yılı emisyonu fiskâlleridir. Resim 5 

(a), (b) ve (c) çift lisan olup Osmanlıca ve Ermenice’dir. Resim 5 (ç) ise 3 lisanda hazırlanmıştır: 

Osmanlıca, Ermenice ve Yunanca. Pullar sırasıyla Göztepe, Kayışdağı, Kanlı Kavak ve Kara 

Kulak için basılmıştır. 

4.6. Kantar Rüsumları 

Kaynak ve çeşme rüsumları pazar ve market rüsumları kadar geniş bir emisyon örneğidir. Bahsi 

geçen dönemde, 1868-1873 yılları arasında çeşitli renk ve valörde tesbit edebildiğimiz yaklaşık 

147 adet kaynak ve çeşme rüsumuna ait fiskâl pul basılmıştır. Bu fiskâl pullar Ayazma, Göztepe 

(Gueuz-Tepe), Kayışdağı (Kaich-dagh), Kanlı Kavak, Keçe (Ketche), Kara Kulak (Kara-

Koulak) ve Çamlıca (Tchamlidia)’ya aittir. Resim 5’de bu fiskâllere ilişkin örnekler yer 

almaktadır.
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Resim 6’daki pulların tümü 20 para değerindedir. Resim 6 (a) 1862, 6 (b) 1865, 6 (c) 1868 ve 

6 (ç) 1871 yıllarında tedavüle çıkartılan ve kullanılan kantar rüsumu fiskâlleridir. Bilinen ilk 

örnekleri 1859 yılına ait olmak üzere, bu fiskâl pulların farklı valör ve renklerde tesbit edilen 

sayısı 70’den fazladır. 

4.7. Arzuhal Pulları 

Şikâyet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, üst makama sundukları yazı ve 

dilekçelere arzuhal (arz-ı hâl) adı verilmektedir (İpşirli, 1991, s. 447). Bu yazı ve dilekçelere 

uygulanmak maksadıyla hazırlanmış olan pullara da arzuhâl pulları denmektedir. Arzuhâl 

pulları Süleymaniye’ye göre (2010, s. 385) 1865-1871 yılları arasında tedavüle çıkartılmıştır. 

Mcdonald (2001, s. 38) ise bu pulların 1885 ve sonrasında tedavüle çıkarıldığını belirtmektedir. 

Ancak doğru olan tarih 1865 yılıdır. 

 

Resim 7’deki pullar sırasıyla 1 kuruş, 2 kuruş, 1 kuruş, 5 kuruş ve 1000 kuruş değerlidir. Her 

biri farklı emisyondur. Her bir emisyona ait renk çeşitleri bulunmaktadır. Sadece 1000 

kuruşluk olan fiskâl pulun bilinen tek renk ve tek tipi vardır. İlk 4 emisyon 1 kuruş, 2 kuruş ve 

5 kuruş olarak 3 farklı valörde basılmıştır. Bilinen toplam emisyon adedi 36 adettir. 

 

 

 

5. Sonuç 

Osmanlı’da vergi ve benzeri gelirlerin tahsilâtında 1873 öncesinde, bilinen ilk örnekleri 1859 olmak 

üzere, fiskâl pullar basılmış ve kullanılmıştır. Fiskâl pulların önemli bir kısmı çift ya da daha çok lisan 

(Osmanlıca’nın yanı sıra Ermenice, Yunanca ve Fransızca) hazırlanmıştır. Pazar ve market rüsumları, 

kaynak ve çeşme rüsumları ile kantar rüsumları belediyeler tarafından tahsil edilip hazineye 

aktarılmıştır. Arzuhal pulları ise hazine gelirleri arasındadır. Tam sayıyı belirlemek mümkün olmamakla 

birlikte, tahsil aracı olarak pulun kullanılmadığı söylenen döneme ait 739 adet fiskâl pulumuz vardır. 

1873 tarihli Resm-i Damga Nizamnamesi bu uygulamanın başladığı değil kanunlaştığı yıldır. Aynı 

zamanda fiskâl pul kullanımının belediyelerden Maliye teşkilâtına yaygınlaştığı dönemdir. 
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16. SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE JEOPARKLAR: MANİSA JEOPARK 

ÖRNEĞİNE DAİR DEĞERLENDİRME11 

Burak AK12 

Doc. Dr. Buğra ÖZER13  

 

Özet 

 

Sürdürülebilirlik, 20. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Kavram ilk 

kullanılmaya başlandığı zamanda tarım ve orman konuları üzerinde durmaktaydı. Günden güne 

önem kazanmasıyla birlikte kavram bir çok alan içinde kullanılmaya başlandı bundan dolayı da 

etki alanı genişlemiştir. Sürdürülebilirliğin kavramsal olarak incelediğimizde üç farklı boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar; ekonomik boyutu, çevresel boyutu ve sosyal boyutudur. Kavram 

çevresel boyutuyla ortaya çıksa da 21. yüzyılda sosyal boyutu ön plana çıkmıştır. Kavramın 

sosyal boyutu, toplumlarda yaşanan yoksulluk, sosyal dışlanma, cinsiyet eşitsizliği gibi konular 

üzerine yoğunlaşmaktadır ve toplumun güçlenmesini amaç edinmiştir. Jeopark, doğal ve 

kültürel kaynakların korunmasını içeren bir coğrafik alanda nadir, estetik, bilimsel ve ekonomik 

değer oluşturan jeolojik ve jeomorfolojik mirasın topluca bulunduğu doğal alanlardır. 

Jeoparklar, doğal kaynakları korurken orada bulunan kültürel kaynakları da korumayı 

hedeflemektedir. Jeoparkların sayesinde insanlar geçmişte yaşanan olayları daha iyi 

anlayabilmektedir ve geleneksel yaşam tarzlarını da devam ettirme imkanı sağlamaktadır. Bu 

durumla birlikte bölgede yaşayan insanların sosyal sürdürülebilirliğine hizmet etmektedir. 

Manisa’da bulunan Kula Volkanik Jeoparkı da bölgeyi aynı şekilde etkilemiştir. Yöre de 

bulunan doğal kaynaklar koruma altına alınmış, turistlik bir bölge haline getirmiş, geleneksel 

evleri restore edilmiş ve geleneksel el sanatlarını devam ettirme imkanı sağlamıştır. Kula 

Volkanik Jeoparkı, Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkıdır ve uluslararası ağlara üyeliği de 

bulunmaktadır bundan dolayı da önemi artmaktadır. Çalışmanın amacı sosyal sürdülebilirlik ve 

jeopark konularının ortak yönlerini ele alarak Kula Jeoparkı ile örneklendirilmeye çalışmaktır. 

Bu çalışma 15.5.2019 tarihinde savunulan “Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Jeoparklar ve 

Jeopark Birliklerinin İncelenmesi: Manisa Jeopark Birliği Örneği” adlı tezden alıntıdır. 

 

 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Jeopark, Kula Volkanik Jeoparkı. 

 

Jel Kodları  :HO, H1, H2 
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tarihinde savunulan “Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Jeoparklar ve Jeopark Birliklerinin İncelenmesi: Manisa 
Jeopark Birliği Örneği” adlı tezden türetilmiştir. 
12 Bilim UzmanıManisa Celal Bayar Üniversitesi, 05069203443, ak.burak870@gmail.com  
13 Doç.Dr,Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, SBUİ Bölümü, 05423421245, bugraozer@gmail.com(Yazışma 
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Abstract 

Sustainability is a notion that started to be used at the end of the 20th century. Notion focused 

on agriculture and forestry as a beginning. The concept began to be used in many areas and  its 

impact area expanded day by day. Sustainability has three dimensions; which are respectively 

; economic dimension, environmental dimension and social dimension. Although the notion 

emerged with its environmental dimension, its social dimension came to the forefront in the 

21st century. The social dimension of the notion focuses on issues such as poverty, social 

exclusion, gender inequality and aims to strengthen the society. Geopark is a natural area in 

which geological and geomorphological heritage, which create aesthetic, scientific and 

economic value, are collectively located in a geographic area that includes the protection of 

natural and cultural resources. Geoparks aim to preserve natural resources while preserving the 

cultural resources there. Thanks to geoparks, people can better understand the past events and 

provide the opportunity to continue their traditional lifestyles. With this situation, it serves the 

social sustainability of the people living in the region. The Kula Volcanic Geopark in Manisa 

has affected the region in the same way. The natural resources in the region have been protected, 

turned into a tourist area, the traditional houses have been restored and provided the opportunity 

to continue the traditional handicrafts. Kula Volcanic Geopark, is Turkey's first and only 

geoparks and are also a member of the international network is growing in importance for it. 

The aim of the study is to try to exemplify the Kula Geopark by considering the common aspects 

of social sustainability and geopark issues. This study is quoted from the thesis titled in 

“Investigation of Geoparkes and Geopark Unions in the Framework of Sustainability: The 

Sample of Manisa Geopark Association” which was defended on 15.5.2019. 

 

Anahtar Kelimeler : Sustainability, Geopark, Kula Volcanic Geopark. 

 

Jel Kodları  : HO, H1,H2 

 

 

GİRİŞ 

 

Sürdürülebilirlik kavramı son yüzyılda giderek önem kazanmaktadır. Kavram ilk olarak 

çevresel sorunlara yönelik olsa da şu anda birçok alanda kullanılmaktadır. Sürdürülebilirliğin 

ekonomik, sosyal ve çevresel olarak üç boyutunun bulunması da ne kadar önemli ve geniş bir 

alanı etkilediğinin kanıtı niteliğindedir. Jeoparklar, sürdürülebilirlik ilkesiyle kurulmuş koruma 

alanlarıdır. Jeoparklar, hem bilimsel hem de kültürel olarak yerküre ve insanlar hakkında 

önemli ipuçları vermektedir.  

Bu çalışmada sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın kavramı, tarihsel süreci ve 

boyutları; jeoparkın tanımı, tarihsel gelişimi ve jeopark ağları; Kula Volkanik Jeoparkı ve 

Jeopark Belediye Birliği ele alınacaktır.   
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

 Sürdürülebilirliğin kavram olarak kullanımı günümüzde oldukça yaygın olup bu kavram 

özellikle 1980'lerden itibaren birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Kökeni itibariyle, 

Latince "sustinere" kelimesinden gelmektedir ve dilimize İngilizce "sustainability" kelimesinin 

karşılığı olarak girmiştir. Sürdürülebilirlik (sustainability) kelimesinin sözlüklerde birçok farklı 

anlamı olmasına rağmen esas olarak, devam edebilme yeteneği, desteklenebilir veya 

onaylanabilir anlamlarında kullanılmaktadır (https://www.dictionary.com Erişim T. 

11.12.2018). 

Sürdürülebilirlik kavramı birçok alan için de kullanılabilmektedir; kavram, toplumun sosyal, 

kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanılmasını sağlayan ve 

bunlara saygı duyulmasını temel alarak, sosyal bakış açısına sahip katılımcı bir süreç (Gladwin 

vd., 1995: 877) olarak tanımlanmıştır. Literatürde ise 19. yüzyılda kendini göstermeye başlayan 

sürdürülebilirlik kavramının çoğunlukla ormanlar, tarım ve balıkçılık gibi yenilenebilir 

kaynaklar konusundan ortaya çıktığı söylenebilir (Bozoğlan 2005: 1013). Farklı alanlarda 

kullanılan kavramın özellikleri ise insan geleceğini konu alması ve kullanıldığı alanlarda 

kaynakların korunmasına dikkat çekmesidir (Tıraş 2012: 59). Sürdürülebilirlik kavramının 

özünde insan, insanın geleceği ve kullanılan kaynaklar olunca iktisat, çevre bilimi, kentleşme, 

politika, hukuk, sosyal adalet gibi birçok disiplini bir araya getirmektedir. Bu kavramlara bir de 

hak, demokrasi, dürüstlük ve diğer önemli kavramlar eklendiğinde karşımıza diyalektik bir 

kavram (Wilson, 2003: 1) olarak çıkmaktadır. 

 

1.1. Sürdürülebilirliğin Tarihsel Gelişimi 

 

Endüstri Devriminden önce çevrenin tahribatı, biyolojik çeşitliliğin azalmasında temel etken 

insan değildi. Endüstri Devrimi ile birlikte üretilen mallara olan talebin artışı beraberinde arzın 

ve üretim hızının artışını da getirmiştir.  Üretim hızının artmasıyla birlikte çevreden edinilen 

hammaddeler hızla tüketilmiş olup üretim sonucunda ortaya çıkan zararlı maddeler çevreye 

salınmış bunun sonucunda hayvan ve bitki türlerinin sayısında şiddetli azalmalar yaşanmıştır. 

Bununla birlikte bu süreçte, iklimlerin değişmesi ve sıcaklıkların artması gibi büyük sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Böylelikle çevreye verilen zarar ve doğanın tahribat edilmesi, yerel 

boyutlardan çıkmış bölgesel hatta evrensel bir sorun haline gelmiştir. Canlılığın ve doğal yaşam 

alanlarının korunması amacı ile çevre kirliliğine karşı önlemler alınması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu amaçla dünyanın birçok yerinde konferanslar, toplantılar ve çok sayıda rapor yayımlanmaya 

başlanmıştır. 

Uluslararası alanda ilk adım 1972 yılında Roma Kulübü tarafından, dönemin entelektüellerine 

hazırlattığı "Büyümenin Sınırları" başlıklı bir raporla atılmıştır. Bu raporda, 21. yüzyılda 

insanoğlunu bekleyen tehlikeler üzerinde durulmuştur. (Meadows ve Meadows, 1972 aktaran 

Akgül, 2010: 135). Yine aynı yıl sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma konusunda atılan 

Haziran ayında, İsveç'in Stockholm kentinde, Birleşmiş Milletler tarafından "Birleşmiş 

Milletler İnsan Çevresi Konferansı" düzenlenmiştir. Konferans, çevrenin korunması ve 

iyileştirilmesi konusunda dünya halklarına ilham vermek ve rehberlik etmek için ortak bir bakış 
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açısının gerekliliği ve ortak ilkelere duyulan ihtiyacı göz önünde sermiştir (UN Document, 

1972). Konferans sonunda da Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurulmuş ve 5 

Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre Günü olarak kabul edilerek bir bildiri 

yayımlanmıştır. Bildiriden sonra, çevre ve kalkınma gibi sorunlar küresel ölçekte 

değerlendirilip tartışılmaya başlanmıştır. 

Stockholm konferansından 4 yıl sonra 1976 yılında Kanada'nın Vancover kentinde "Birleşmiş 

Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı- Habitat I" düzenlenmiştir. Konferansta, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları kentleşme ve konut sorunlarının çözümü ve uluslararası 

çapta işbirliği üzerinde durulmuştur (Çamur ve Vaizoğlu, 2007: 299). 

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun yayımladığı, Brundtland Raporu 

olarak da bilinen "Ortak Geleceğimiz" adlı raporunda ilk kez resmi olarak kavramsal bir 

çerçevede incelenmiştir (Akgül, 2010: 136). Bundan sonraki süreçte dünyanın politik ve 

ekonomik süreçlerini yürüten organizasyonlar "Sürdürülebilir Kalkınma" kavramını 

kullanmaya başlamıştır. 

Brundtland Raporu ile sürdürülebilir kalkınmanın bilinen en yaygın tanımı olan “Bugünün 

gereksinimlerini ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinimleri ve beklentilerini 

karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilmek” şeklindeki tanımı 

yapılmıştır (WCED, 1987). Tanımda üç önemli nokta yer almaktadır. Bunlar, ihtiyaçların 

sadece ekonomik ihtiyaçlarla sınırlandırılmaması ve daha geniş ele alınması, kuşaklar arası 

adaletin gözetilmesi ve son olarak ise adaletin ülkeler arasında ve ülke içinde sağlanmasıdır 

(Tıraş, 2012: 63). Brundtland Raporu'nda yapılan sürdürülebilir kalkınmanın tam tanımı 

sayesinde kavramın içeriği sağlamlaştırılmış olup tanım günümüzde hala geçerliliğini devam 

ettirmektedir. 

Brundtland Raporu'nda ayrıca yoksulluğun ortadan kaldırılması, kaynaklardan elle edilen 

yararın dağılımında eşitlik, nüfusun kontrolü ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi 

konular sürdürülebilir kalkınma kavramıyla doğrudan ilişkilendirilmektedir (Yıkılmaz, 2011: 

13). Brundtland Raporu ile sürdürülebilir kalkınma kavramına, ekonomik ve çevresel 

boyutunun yanına sosyal boyutu da eklenerek kavram genişletilmiştir.  

Brezilya'nın Rio de Jenerio kentinde, 3-4 Haziran 1992 tarihlerinde 178 ülkenin katılımıyla 

"Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı" düzenlenmiştir. Bu konferans aynı 

zamanda "Yeryüzü Zirvesi" olarak da bilinmektedir. Konferansta, sürdürülebilir kalkınmanın 

merkezinde insanoğlunun yer aldığı ve insanlığın doğa ile uyumlu sağlıklı bir yaşam hakkının 

da olduğu vurgulanmış olup konferansın sonunda Rio Deklarasyonu ve Gündem 21 adlı iki 

temel belge de kabul edilmiştir (Bozloğan, 2005: 1020). 

Yeryüzü Zirvesi'nde kabul edilen Gündem 21 adlı belge, sürdürülebilir kalkınmanın 21. 

yüzyılda tüm insanlığın ortak hedefi olarak belirlenmiş, çevre ve kalkınma sorunlarının 

çözümüne yönelik eylem ve ilkeleri bir hedef çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu açıdan 

bakıldığında yalnızca bir çevre hareketi değil,  çevre manifestosu ve dönüm noktası olarak 

kabul edilmektedir. Ayrıca Gündem 21, ekolojik çevre ve kalkınma arasında kurulması istenen 

dengenin gerekli mekanizma ve süreçlerini Birleşmiş Milletler ve ülke hükümetleri nezdinde 

kabul ettirmesi ve siyasal taahhüt altına alması nedeniyle önemlidir (Akgül, 2010: 138). 

Gündem 21, çevre ve kalkınma arasında bir denge kurulması, insanların yaşam standartlarının 

iyileşmesi, temel gereksinimlerinin karşılanması, günümüz sorunlarının üstesinden gelinmesi 
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ve bununla birlikte 21. yüzyılda oluşabilecek tehditlere karşı hazırlanmayı gerektiren ilkeler 

sunmaktadır. Ayrıca açlık, yoksulluk, hastalıklar, ekosistemin giderek kötüleşmesi gibi 

konuları da vurgulamaktadır. Bu sorunların çözümü için ise küresel bir ortaklık modelini 

önermektedir. Bu model ise aslında yönetimden, yönetişime geçişi temsil etmekte olup sivil 

toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin ve diğer aktörlerinin, merkezi yönetimlerin ve 

uluslararası toplulukların "ortakları" olarak görülmeye başlanmasını öngörmektedir 

(https://sustainabledevelopment.un.org Erişim T. 11.12.2018) 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları, dünyadaki kaynakların sınırlı olması 

sebebiyle kaynak kullanımında duyarlılığı gerektirmektedir (Kaya ve Tomal, 2001: 50).  

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya atıldığı, kararlar alındığı ve düzenlenen uluslararası 

konferanslardan sonra gelinen noktayı değerlendirmek için 2002 yılının 26 Ağustos - 4 Eylül 

tarihleri arasında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde "Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi" Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenmiştir. Zirvede sivil toplum 

kuruluşlarının önemi vurgulanmış ve sürdürülebilirliğin evrensel bir olgu olduğu belirtilmiş, 

yoksulluk ve çevrenin korunmasıyla ilgili de yeni veriler ortaya koyulmuştur. Bu toplantıda 

sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal olarak üç boyutunun olduğu 

belirlenmiştir. 

 

1.2.Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları 

 

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal olarak üç temel boyutu vardır. Bu 

üçlü kategori kavramın daha iyi bir şekilde açıklanmasına ve çözümlenmesine fayda 

sağlamaktadır. 

 

1.2.1. Çevresel Sürdürülebilirlik 

 

İnsanlar, var olduğundan beri çevreyle büyük bir etkileşim içine girmiş, kendi faydası ve refah 

seviyesini yükseltmek için ilk günden beri çevreyi kullanmıştır.  Endüstrinin ve teknolojinin 

gelişmesi, refah seviyesine ivme kazandırmış, çevreyle olan etkileşimin artmasının olumsuz 

yönleri de bu devirden sonra gün yüzüne daha hızlı çıkmıştır. Doğal kaynakların geri dönüşümü 

olmayacak şekilde tüketilmesi ve tahribata uğratılması, günümüzün en büyük sorunu olan 

küresel ısınmayla birlikte bütün insanlığı tehdit edecek seviyeye gelmiştir. Bu nedenle 

sürdürülebilirlik denilince ilk aklımıza gelen çevre boyutu olmaktadır. 

 Çevresel sürdürülebilirlik; işletmelerin çevreye zarar vermeden ya da en az seviyede zarar 

verecek faaliyetlerde bulunmasını ve çevrenin gelecek nesilleri göz önünde bulundurularak 

korunmasını ifade etmektedir (Gençoğlu ve Aytaç, 2016: 52). 

Çevresel sürdürülebilirliğin temelinde yatan düşünce, kullanmakta olduğumuz çevrenin 

kendisini yenilemesine izin vermek, onu zenginleştirmek, yenilenebilir kaynakların ön planda 

tutulması, yenilenemeyen kaynakların ise tüketiminde dikkatli olunması ve yatırımlar kanalı ile 

yerine konulmaya çalışılmasıdır (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015: 310). Bunları yaparken 

sürdürülebilirliğin diğer boyutlarını, sosyal ve ekonomik boyutlarını, göz ardı etmeden 
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yapmamız gerekmektedir; çünkü sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için ekonomik, 

sosyal ve çevresel boyutlarının eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

 

1.2.2. Ekonomik Sürdürülebilirlik 

 

Ekonomi, insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik kaynaklar ise genellikle 

toplumun devamlılığı için kullanılır. Bu yüzden sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik 

boyut açısından dikkate alındığında, geri dönüştürülebilen ürünlerin üretildiği, çevre ile uyum 

sağlayan ve sosyal sorumluluk anlayışıyla geliştirilmiş bir yaklaşımdır (Özçağ ve Hotunluoğlu, 

2015: 309). 

 Ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli 

finansal kaynakların oluşturulması ve geleceğin sürdürülebilir bir biçimde sağlanmasıyla 

yakından ilişkilidir (Gilbert ve diğ., 1996).  Sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 

için ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması önemli şartlardan biridir.  

Ekonomik sürdürülebilirlikte, kaynak kullanımı ve korunması önemli bir yere sahiptir. 

Kaynakların kullanımında öncelikli olarak yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı ve teşvik 

edilmeli, yenilenemeyen kaynakların kullanımında ise idareli ve dikkatli olunmalı, 

yenilenemeyen kaynakların yerini alabilecek yenilenebilen kaynaklar için teknolojiler 

geliştirilmelidir.  

Toplumda ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için yerel istihdam ve yeni iş imkanları 

yaratmak önemlidir. Özellikle yüksek işsizlik oranına sahip ülkelerde yapılacak bu atılımlar 

ekonomik sürdürülebilirlik için önem arz etmektedir.  

Maliyetleri azaltmak için çevrenin tolerans sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir; çünkü 

aşırı kullanım sonucu kendini yenileyememe, miktar olarak azalma meydana gelecek ve sürekli 

tahrip maliyet artışına sebep olacağından ekonomik sürdürülebilirlik sağlanamayacaktır. 

 

1.2.3. Sosyal Sürdürülebilirlik 

 

Sosyal Sürdürülebilirlik kavramı dünyada 1990'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir 

kalkınmanın, kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi sağlamak üzere toplumlar arasındaki 

örgütlenme ve etkileşim biçimlerini anlatan boyutu sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. 

Toplumdaki sosyal dışlanma, cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk gibi olumsuz etkenleri ortadan 

kaldırma kısacası toplumun güçlenmesi adına gerekli kalkınma politikalarının uygulanması 

anlamına gelmektedir (Yeni, 2014: 194).  

Nüfus, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu içinde önemli bir konumdadır. Sürdürülebilir 

kalkınmanın içinde nüfus konusunun yer alması sosyal bilimleri de konuya dahil etmektedir. 

Yoksulluk birçok sorunla birlikte özellikle nüfus ile ilişkilendirilmekte ve bu durumda 

sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutunun, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla eşit önemde 

olduğunu anlatmaktadır (Tutulmaz, 2012: 611) 
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Toplum içinde yaşayan her bireyin eğitim, katılım, siyasal ve sosyal hakları, uygun barınma 

koşulları, adaletin haklı bir biçimde dağıtılması, uygun iletişim ve ulaşım gibi araçların 

kullanımı sosyal dengenin bozulmayacak şekilde kullanılmasına izin verilmesi sosyal 

sürdürülebilirliğin sağlanması için önemlidir.  

 

2. JEOPARK 

 

Jeosit, yer kabuğunun oluşumu veya evrimi sırasındaki bir olayı, bir süreci veya bir oluşumu 

ortaya koyan kayaç-mineral-fosil topluluğu, yer şekli, jeolojik yapı, doku türünden, bilimsel 

belge niteliği, bazı durumlarda görsel güzelliği bulunan doğal oluşumlardır 

(http://www.jemirko.org.tr Erişim T. 11.12.2018). Aynı zamanda jeositler, jeoparkların temel 

taşını oluşturmaktadır. Jeoçeşitlilik, jeolojik miras, jeolojik koruma gibi terimlerin temelinde 

jeositler bulunmaktadır. 

Jeopark, aynı veya farklı türden jeolojik miras veya jeositlerin topluca bulunduğu, yaya gezme 

mesafesinden küçük olmayan, koruma alanlarıdır (http://www.jemirko.org.tr Erişim T. 

11.12.2018). Başka bir tanımlamaya göre ise jeopark, doğal ve kültürel kaynakların 

korunmasını içeren bir coğrafik alanda nadir, estetik, bilimsel ve ekonomik değer oluşturan 

jeolojik ve jeomorfolojik mirasın topluca bulunduğu doğal alanlar olarak tanımlanır (Akbulut 

ve Ünsal, 2012 aktaran Akbulut, 2014: 30). Jeoparklar öncelikle jeolojik bakımdan bir öneme 

sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra jeoparklar, bilimsel ve görsel özelleri de içinde 

barındıran yerel, ulusal ve uluslararası öneme sahip sınırları belirli, şeffaf yönetime sahip doğa 

koruma alanlarıdır.  

Jeoparkın üç temel görevi bulunmaktadır. Bunlar:  koruma, jeoturizm ve eğitimdir. Koruma, 

tüm jeoparkların kuruluş amacı, yerine tekrar koyulamayacak olan jeolojik özellikleri 

korumaktır. Jeositlerin korunması için yeni metotları geliştirmeyi ve göstermeyi amaçlamıştır. 

Her bir jeopark otoritesi, yerel yönetimler ve üniversiteler ya da ilgili kuruluşlarla işbirliği 

yaparak jeopark için yeterli koruma çalışmaları yapmaktadır (Akbulut, 2013). 

Eğitim, jeoparklar açık hava laboratuvarlarıdır. Bu yönüyle bilimsel bilgi için araştırma 

yapmak, bunları dünyaya açıklamak ve gençler için doğa ile iç içe bir eğitim fırsatı sunmaktadır. 

Bunun için rehberli turlar, okul gezileri, müzeler, haritalar, animasyonlar, seminerler ve sergiler 

gibi yöntemler kullanılabilir. Ayrıca jeoparklar, jeobilimler ile yerel halk arasındaki iletişimi 

arttırarak, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini ve bilimsel araştırmayı 

desteklemektedir (www.globalgeopark.org Erişim T.  2.6.2018). 

Jeoturzim, jeoparkın diğer hedefi ise turizmi geliştirmektir. Bu turizm sayesinde yerel halk için 

ek bir gelir oluşmakta, yeni iş fırsatları ortaya çıkarmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya 

yardımcı olmaktadır. Günümüzde jeoturizm turistlerin seyahatleri boyunca doğal kaynaklar 

hakkındaki bilgilerini arttırarak yerel halkın kültürel kimliğini tanıma ve onları korumayı 

amaçlamaktadır (Bayram, 2014: 12). 

 

2.1. Jeoparkların Tarihsel Gelişimi 
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Dünyada doğal mirası koruma çalışmaları yasal olarak “ulusal parklar” ile yapılmaktadır. İlk 

olarak ABD’nin 1 Mart 1872 tarihinde Yellowstone National Parkı kurulmuştur. Avrupa’da ise 

1903 yılında Lüneburg Heath Doğal Parkı kurulmuştur. Türkiye’de ise ilk milli park Yozgat 

Çamlığı Milli Parkı’dır ve 1958 yılında kurulmuştur. 

1948 yılında kurulan IUCN (International Union for Conservation of Nature), 1964 yılında 

“nesli tehdit altındaki türler” ve “kırmızı liste” uygulamaları, uluslararası alanda ilk 

uygulamalar arasında yerini almaktadır. 1972 yılında ise Paris’te UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) tarafından düzenlenen “Dünya Kültürel ve 

Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiş ve “Dünya Mirası Komitesi” 

kurulmuştur. Komite uluslararası öneme sahip değerleri belirlemek ve hangilerinin dünya 

mirası listesine gireceğine karar vermektedir. 2017 yılı itibariyle dünya genelinde UNESCO 

Dünya Miras Listesine kayıtlı 1073 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 832 

tanesi kültürel, 206 tanesi doğal, 35 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl 

gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. 

(http://www.kulturvarliklari.gov.tr Erişim T. 30.6.2018 )  

1991 yılında ise Jeolojik Mirasın korunması amacıyla Fransa’da  “Jeolojik Mirasımızın 

Korunmasına İlişkin İlk Uluslararası Sempozyumunda” önemli kararları içeren bir bildiri 

yayınlanmıştır ve daha sonraki yıllarda “Digne Bildirgesi” adıyla önemli bir yere sahip 

olacaktır. Bu toplantıdan sonra ProGeo (The European Association for the Conservation of the 

Geological Heritage) kurulmuştur. 

Digne Bildirgesi'nin yayınlanmasının ardından, giderek daha fazla ülke, kendi ülke 

sınırlarındaki önemli jeolojik ve jeomorfolojik yerleri dikkate almaya ve korumaya yönelik 

stratejiler geliştirmeye başlamışlardır (Yılmaz, 2002). 

2000 Yılında sonra ise jeolojik mirasın belirlenmesi ve korunması turizm ile birlikte ele alınarak 

sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası haline gelmiştir. 2000 yılında kurulan EGN 

(European Geopark Network) ve 2004 yılında kurulmuş olan GGN (Global Geopark Network),  

uluslararası alanda kuralların belirlendiği, iletişimin arttırıldığı ve sürdürülebilir kalkınma için 

önemli yapıtaşları olmuşlardır.  

 

2.2. Avrupa Jeopark Ağı (European Geopark Network – EGN) 

 

Jeoparklar arasında bir ağ oluşturmanın fikir babaları Guy Martini (Fransa) ve Nickolas 

Zouros’tur  (Yunanistan) ve bu fikir 1997 yılında Çin’in Bejing şehrinde düzenlenen 

Uluslararası Jeoloji Kongresi’nde ortaya atılmıştır (Frey 2001: 4–6). Araştırmacıların hedefleri 

ise jeolojik mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınma ve halkın bilincini arttırmaktır.  

Bu ağın kurucu üyeleri: Haute- Provence Jeoparkı/Fransa, Midilli Adasında Taşlaşmış Orman 

Jeoparkı/Yunanistan, Vulkaneifel Jeoparkı/Almanya ve Maestrazgo Kültür Parkı/İspanya’dır. 

Avrupa Jeoparklar Ağı’nın genel merkezi Reserve Geologique de Haute Provence’de (Fransa) 

yer alır (Gümüş, 2008: 22). Haziran 2000'de Yunanistan'ın Avrupa Jeoparkları Ağı’nın 

oluşturulmasını ilan eden Lesvos Adası'nda bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin amacı, 

bilgi ve uzmanlıkların yanı sıra ortak araçların tanımını paylaşmaktır 

(http://www.europeangeoparks.org/ Erişim T. 2.6.2018). 
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2001 Nisan ayında Avrupa Jeopark Ağı ile UNESCO (yer bilimleri bölümü) örgütün 

gözetiminde bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. 2004 yılında UNESCO ile imzalanan ek 

anlaşma neticesinde UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı’na bağlı Avrupa jeopark üyeliklerini 

düzenleme yetkisini kazanmıştır (Zouros ve Gümüş, 2009). Avrupa Jeopark Ağı’nda 2018 yılı 

itibariyle 23 Avrupa ülkesinden 71 jeopark bulunmaktadır. 

Avrupa Jeopark Ağı’nda bulunan üyeler ağın kurumsal imkanlarından faydalanabilirler. Bunun 

en önemli örneği Avrupa Jeopark Ağı’nın markasını kullanabilmeleri ve yerel kalkınma 

dahilinde yerel ürünler için de aynı şeyin geçerli olmasıdır. Ayrıca üyeler kendilerini 

tanıtabilecekleri, ürünlerini gösterebilecekleri bir internet adresine de sahip olabilirler, her yıl 

başka bir üyenin düzenlediği toplantılara katılabilirler, jeoparklar arasında iletişimin 

arttırılmasını sağlayabilirler ve daha iyi stratejiler geliştirme şansı elde edebilirler (Gümüş, 

2008: 21). 

 

2.3. UNESCO Küresel Jeopark Ağı (Global Geoparks Network– GGN) 

 

UNESCO Küresel Jeoparkları, uluslararası jeolojik öneme sahip alanların ve peyzajların 

bütünsel bir koruma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yönetildiği tek ve birleşik 

coğrafi bölgelerdir (http://www.globalgeopark.org/ Erişim T. 2.6.2018).  

UNESCO'nun jeoparklarla ilgili çalışması 2001'de başlamıştır. 2004 yılında Çin’in Bejing 

kentinde düzenlenen ilk Uluslararası Jeopark Konferansında, UNESCO tarafından, Küresel 

Ulusal Jeoparklar Ağı oluşturulmuştur. 2005 yılında ise Avrupa Jeoparklar Ağı ile Avrupa’daki 

Küresel Jeoparklar Ağı üyelerinin birleşmesini öngören Modanie Bildirgesi kabul edilmiştir 

(Gümüş, 2008: 17). 

Küresel Jeopark Ağı, üyeleriyle birlikte çalışmayı, iyi fikirleri paylaşmayı olanaklı kılan, 

UNESCO Küresel Jeoparkı’nın uygulamalarında kaliteyi yükseltmek amacıyla ortak faaliyetler 

yürüten bir ağdır. Bunun devamlılığını sağlamak için Küresel Jeopark Ağı olarak bir bütün 

şeklinde iki yılda bir araya gelmekte ve bunun yanı sıra ortak bir şekilde yürümek ve faaliyetleri 

geliştirmek amacıyla da yılda bir kez toplanan Avrupa Jeopark Ağı gibi bölgesel ağların 

çalışmalarında da işlev görmektedir.  Şu an için ise dünyanın her yerinden ve farklı kültürlerden 

yeni uzmanlık ve bilgi birikimiyle genişlemeye devam etmektedir.  

 

3. MANİSA KULA VOLKANİK JEOPARKI 

 

Kula, Karadivit yanardağının güneye doğru uzanan bir vadi başında, etrafı alçak tepelerle 

çevrilmiş, volkanik bir arazi üzerinde kurulmuştur. İlçenin bulunduğu bölgede, üçüncü jeolojik 

zaman sonucunda meydana gelen faylarla beliren volkanik dağlar bulunmaktadır. Bu volkanik 

tepeler Kula platosu üzerinde yaklaşık 50 – 60 kadar püskürme merkezleriyle değişik bir 

görüntü vermektedir. Yer yer küçük dağlar ve ovalar vardır. 

Kula jeopark sahası Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlardan (şist, gnays, serpantinid) 

prehistorik volkanik püskürmelere dek yerkürenin 200 milyon yıllık geçmişine ışık tutan zengin 
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bir jeolojik çeşitliliğe sahiptir. Kula jeoparkı sahasının oluşumunda tektonik faaliyetler geniş 

yer tutmaktadır. Kula jeoparkının içerisinde bulunduğu Ege bölgesi, kıtasal çarpışma ve dalma 

batma süreçlerinin kontrolü altında dünyanın tektonik (depremler, volkanlar) bakımından en 

aktif sahalarından birisidir. Kula’da günümüzden yaklaşık bir milyon yıl önce başlayan 

volkanik faaliyetler, üç ana püskürme döneminin ardından günümüzden yaklaşık 10 bin yıl 

önce gerçekleşen son patlamalar ile Türkiye’nin en genç ve geniş ölçekli volkan topoğrafyasını 

oluşturmuşlardır(http://www.kulageopark.com Erişim T. 13.7.2018).  

 2011 yılında Kula Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kula Jeoparkı Avrupa 

Jeoparklar Ağı Başvuru Eylem Planı 2012” inisiyatifi neticesinde, 4 Eylül 2013 tarihinde Kula 

Jeoparkı Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı üyesi ilan edilmiştir. 

 

3.1. Kula Volkanik Jeoparkı’nın Jeositleri 

 

 Kula Volkanik Jeoparkı’nda çok sayıda ve farklı çeşitlerde jeolojik miras yer 

almaktadır. Jeopark içerisinde bulunan jeositler geçmiş dönemleri anlamamıza ve çıkarımda 

bulunmamıza yardımcı olmaktadır. Jeoparkta yer alan önemli jeositler şöyledir:  

• Volkan Koni ve Kraterleri 

• Lav Akıntısı ve Leçeler 

• Volkanik Mağara ve Tüneller 

• Volkanik Kanyon ve Şelaleler 

• Dokanaklar 

• Ksenolitler 

• Sütun Bazaltlar 

• Dayklar 

• Peribacaları 

• Kayraklar 

• Ofiyolit Melanj 

• Sandal Divlit 
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3.2. Kula Volkanik Jeoparkı’ndaki Kültürel Miraslar 

 

Kula Volkanik Jeoparkı’nda sadece yer şekilleri bakımından zengin değildir aynı zamanda 

kültürel miras olarak da zengin bir bölgedir. Jeoparkın içinde yer alan kültürel miraslar şöyledir:  

• Prehistorik Fosil İnsan Ayak İzleri 

• Prehistorik Kaya Resimleri 

• Kaya Mezarları 

• Emir Hamamları 

• Tarihi Kula Evleri 

• Kapı Tokmakları 

• Kırsal Mimari 

• El Sanatları 

• Gökeyüp Çömlekçiliği 

• Gölde Sarnıçları 

• Davala Kalesi 

• Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi   

 

3.3. Manisa Jeopark Belediyeler Birliği  

 

Manisa'nın doğal zenginliklerini daha iyi tanıtmak ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Jeopark 

Belediyeler Birliği kurulmuştur. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Jeopark Belediyeler 

Birliği tüzüğünü onaylaması ve Bakanlar Kurulu'nun 14 Mart 2016 tarihindeki kararının resmi 

gazetede yayınlanması ile birlik resmen kurulmuştur. Jeopark Belediyeler Birliği'nin merkezi 

ise Kula ilçesi oldu. 

Jeopark Belediyeler Birliği'nin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki amaçları 

şunlardır:(http://jeoparkbelediyelerbirligi.com/s58_genel-bilgi.aspx Erişim T. 9.12.2018) 

 

a) Jeopark sahasının Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı standartlarına uygun 

 biçimde faaliyet göstermesi için gerekli finansal ve lojistik desteği sağlamak. 

b) Jeoparkın yönetim ve planlamasında yer almak, jeolojik mirasının 

 korunması ve  sürdürülebilir kullanımına yönelik yöntemler geliştirmek ve 

 pilot uygulamalar yapmak. 

c) Jeoparkı jeoturizm vasıtasıyla sosyo-ekonomik bir yerel kalkınma aracı 

 olarak  kullanmak için gerekli turizm alt yapı tesis ve hizmetlerin planlanması, 

 finansmanı, uygulanması, işletilmesi. 
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d)  Çeşitli kademedeki öğrencilere yönelik gezi ve doğa eğitimi programları ve 

 faaliyetleri organize etmek. 

e) Jeopark kapsamında jeopark kavramının toplum tarafından kabul görmesi 

 ve yapmak.  

f)  Jeopark bünyesinde çalıştırılacak idari, teknik ve hizmetli personeli, 

 yetiştirmek ve  istihdam etmek 

g) Türkiye'nin jeopark potansiyelini ortaya koymak ve ileriye yönelik yeni 

 sahaların stratejik planlarını yapmak üzere ulusal jeosit envanterinin 

 çıkarılması. 

h)  Jeopark potansiyeline sahip yerel idarelerin entegrasyonunu sağlamak için 

 faaliyetler (konferans, gezi, toplantı) organize etmek. 

i)  Jeopark kavramının ulusal ölçekte tanınması ve kabul görmesine yönelik 

 tanıtım, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek. 

j)  Türkiye'nin zengin yer mirasının hak ettiği değeri bulması için uluslararası 

 bilimsel toplantılarda temsil etmek, tanıtmak. 

k) Jeoparkların mevcut işleyişi ve geleceğiyle ilgi kararların alındığı  toplantılara 

 katılmak ve buralarda ülkenin çıkarlarını savunmak. 

l) Yurt dışı toplantılarına katılmak ve yabancı jeoparkları ziyaret etmek 

 suretiyle gelişmeleri Türkiye adına takip etmek. 

m) Düzenli olarak yapılan uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak. 

 

SONUÇ 

 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk ortaya çıktığında çevresel boyutu ön plandaydı. Küreselleşmeyle 

birlikte insanların birbirleri ile etkileşiminin artması, teknolojinin gelişmesi, sosyal 

dayanışmanın artması ve sivil toplum kuruluşlarının etkisinin artması sosyal boyutun ön plana 

çıkmasına katkı sağladı.  

Jeoparklar, sürdürülebilir kalkınmayı temel aldığı için, bulunduğu bölgelerde, sosyal boyutun 

gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Jeopark, bölgeyi turistler için ilgi çekici hale 

getirmektedir. Turistlerin gelmesiyle birlikte bölge gelir elde edecektir. Elde edilen gelir 

sayesinde bölgenin eğitim düzeyinin artmasına, toplumsal anlaşmazlıkların azalmasına 

yardımcı olabilir. Ayrıca yöre halkının eskiden beri devam ettirdiği el sanatlarını ve yaşama 

biçimlerini devam ettirme şansı sağlayabilir. 

Kula Jeoparkının alanı 300 km2’dir ve bu alan Manisa’nın Salihli ve Kula ilçeleri sınırları 

içinde bulunmaktadır. Jeopark alanı birden çok ilçenin sınırları içerisinde yer aldığı için idari 

ve mali alanda bazı uyuşmazlıkların yaşanması olasıdır; fakat Manisa Büyükşehir 

Belediyesi’nin kurulmasıyla birlikte idari ve mali yönden hizmetlerin tek elden yürümesine 

imkan sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak yapılacak olan hizmetlerin, altyapı çalışmalarının ve 

kültür etkinliklerinin tek elden, tek karar organı ve tek bütçe ile yapılmasına olanak 
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sağlanmıştır. Bu süreçte muhtemel olarak yaşanacak olan mali ve idari uyuşmazlıkların önüne 

geçilmiştir. Mali kaynaklardaki artışla beraber Kula Volkanik Jeoparkı’na daha iyi, kaliteli ve 

verimliliği yüksek yatırımların yapılmasının önü açılmıştır. 

Jeopark Belediyeler Birliği sayesinde; Kula bölgesi ve jeopark sahası için ihtiyaçlara uygun 

hizmetlerin götürülmesi kolaylaşmıştır, faaliyetlerin devam etmesi için finansal ve lojistik 

destek sağlanmıştır, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik adımlar atılmıştır, jeopark, jeoturizm 

sayesinde sosyo ekonomik bir kalkınma aracı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır, öğrenciler 

için çeşitli gezi programları düzenlenmiştir, jeopark bünyesinde çalışacak idari, teknik ve 

hizmetli personeli yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi sağlanmıştır. 

Yeryüzü tüm insanlara aittir. Jeoparklar da aynı geçmişi paylaştığımızı anlatan bir kanıt 

niteliğidir. Bu durumu bölge halkından başlayarak tüm herkese benimsetebilirsek sosyal 

anlaşmazlıklar ve dışlanmalar azalabilir, birliktelik ruhu ise artabilir. 
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17. VERGİLEME İLKELERİ VE ANAYASAL AÇIDAN VERGİYE BAKIŞ: TÜRK 

ANAYASALARINDAKİ GELİŞMELER 

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR14 

Abdullah KAPLAN15 

Özet 

Günümüzde çağdaş parlamenter sistemi uygulayan devletlerde vergiler, kanunlarla hazırlanmakta ve 

alınmaktadır. Vergisel işlemlerin, verginin tarafları açısından uygun sonuçlar ortaya koyması vergileme 

ilkeleri olarak sayılan ilkelere uygun olarak yapılması ve uygulanmasıyla yakından ilgili olduğu 

söylenebilmektedir. Kanunların dayanağı olan anayasalarda vergileme ilkelerine yer verilmesi 

vergilemeden beklenen sonuçları olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Türk 

Anayasalarında vergileme ile ilgili hükümler, vergileme ilkeleri kapsamında incelenmiştir. 

Vergilemenin ve anayasaların önemi anlaşıldıkça ve arttıkça, anayasalarda vergileme ilkelerinin daha 

çok yer aldığı görülmüş ve bu gelişmelerin anayasalardaki özel vergisel düzenlemeler yanında, 

anayasanın diğer hükümleri ile de gerçekleştirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemi ile anayasalardaki vergisel düzenlemelere ilişkin gelişmeler incelenerek literatüre 

katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Türk Anayasaları, Vergileme İlkeleri,  

JEL Kodları: H21, K34 

PRINCIPLES OF TAXATION AND CONSTITUTIONAL TAX OVERVIEW: 

DEVELOPMENTS IN TURKISH CONSTITUTIONS 

Abstract 

Today, in the states implementing the modern parliamentary system, taxes are prepared and collected 

by law. It can be said that tax transactions are closely related to the implementation and implementation 

of the taxation principles in accordance with the principles of taxation, which yield appropriate results 

for the parties to the tax. It is considered that incorporating the principles of taxation in the constitutions 

which are the basis of the laws will positively affect the expected results from taxation. In this context, 

the provisions related to taxation in Turkish constitutions have been examined within the scope of 

taxation principles. As the importance of taxation and constitutions became understood and increased, 

it was seen that the principles of taxation were included more in the constitutions and it was determined 

that these developments were tried to be realized with other provisions of the constitution besides the 

special tax regulations in the constitutions. In this study, it is aimed to contribute to the literature by 

examining the developments regarding tax regulations in the constitutions with qualitative research 

method. 

Keywords: Constitution, Turkish Constitutions, Principles Of Taxation,  

 

JEL Codes: H21, K34 
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1 Giriş 

Anayasa ve anayasacılık kavramları Batı kökenli olup başlangıcında, hak ve özgürlük istekleri ile 

parlamentoculuk hareketleri bulunmaktadır. Haklar ve özgürlükler bildirgeleri İngiltere’de 13. 

yüzyıldan itibaren, Fransa ve Kuzey Amerika’da ise 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde Avrupa’da ulusal parlamentolara geçiş başlamıştır. Anayasacılık ile liberal ve demokratik 

gelişim güvenceye alınmış olmaktadır (Tanör, 2011, s. 13). 

Anayasanın geniş (maddi) ve dar (şekli) anlamda olmak üzere iki terim tanımı bulunmaktadır. Geniş 

(maddi) anlamdaki anayasa, bir devletin ana kuruluşunu ve bu kuruluşun işleyişini düzenleyen kurallar 

bütünüdür. Dar (şekli) anlamda ise, bir devletin kuruluşunu ve işleyişini belirleyen kuralların resmi bir 

metin olarak birleştirildiği belgedir (Wade ve Bradley, 1985, s. 13-14). 

Parlamenter demokratik sistemlerde anayasa en üst hukuk normu ve (Kızılot ve Taş, 2013, s. 31) 

toplumsal sözleşme belgesi olarak siyasi iktidarın yetki ve görevlerini sınırlama ve belirleme gücüne 

sahiptir veya bu güce sahip olmalıdır. Bu kapsamda devlete verilen vergileme yetkisi de anayasal 

düzeyde düzenlenmektedir (Savaş, 1998, s. 359). Vergilemeye ilişkin hukuki ilkeler devletin 

anayasasından kaynaklanmakta (Lang, 2000, s. 3) ve vergilendirme yetkisi devletin varlığının ispatı 

olarak görülmektedir (Çomaklı ve Gödekli, 2011, s. 3). Çağdaş demokrasilerde, devletin varlığını en 

güçlü şekilde ve doğrudan doğruya ortaya koyduğu alan, vergileme ve harcama olarak da ifade 

edilebilen, maliye alanıdır. Geleneksel maliye teorisi, vergileme gücünün nasıl kullanılması gerektiğini 

incelemektedir. Maliye teorisinin temel amacı, vergi yükünün pozitif analizi ve normatif vergileme 

ilkelerinin ortaya konulmasıdır (Savaş, 1998, s. 359). Bu nedenle vergisel düzenlemelere ait temel ve 

genel esasların anayasalarda yer alması önem taşımaktadır.  

Tarihimizdeki ilk anayasa, Kanun-i Esasi, olup 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. Bu tarihten 

itibaren Osmanlı Devleti anayasalı monarşiye dönüşmüş ve 1922 yılında saltanatın kaldırılmasına kadar 

da bu rejimle yönetilmiştir (Yamaç, 2014, s. 54; Hamdemir, 2009, s. 75; Ortaylı, 2017, s. 243). 1876 

Anayasası ile, çağdaş anayasacılık hareketlerinin ruhuna ve klasik anayasal metinlerin sistematiğine 

uygun olarak, hak ve özgürlükler tanınmış ve düzenlemiştir (Bulut, 2008, s. 14; Hamdemir, 2009, s. 71). 

Bu kapsamda vergilemeye ilişkin temel ilkelere de yer verilmiş ve kişilere güvence sağlanmıştır 

(Küsmenoğlu, 2010a, s. 46). 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile insanlar, devlet karşısında anayasal düzeyde 

haklara ilk defa sahip olmuşlardır. 

Kurtuluş Savaşı zamanında hazırlanan (Akşin, 2018, s. 193), Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 85 sayılı kanun 

olarak 20 Ocak 1921 tarihinde Mecliste onaylanarak kabul edilmiştir. Bu metin Mustafa Kemal 

(Atatürk) tarafından 13 Eylül’de Bakanlar Kurulu Programı olarak sunulan ve 18 Eylül’de Mecliste 

okunan metne dayanmaktadır (Yılmaz, 2012, s. 88). Kurtuluş hareketlerinin fiili anayasası olan, 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Osmanlı Devleti’nin yasal çerçevesi içinde, kurtuluş mücadelesinde 

cumhuriyet gibi çalışılmasını sağlamıştır (Zürcher, 2012, s. 249-250). 

Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni ve daha detaylı bir anayasa yapılması gereği ortaya çıkmış ve bu 

kapsamda (Akşin, 2018, s. 193), 1924 yılında Teşkilatı Esasiye Kanunu, Büyük Millet Meclisi 

tarafından 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir (Yılmaz, 2012, s. 126). 

Anayasa terimi, anayasalarımız içinde ilk defa, 1961 anayasasında kullanılmıştır. Bundan önceki 

tabirler; Kanunu Esasi ve Teşkilatı Esasiye Kanunu, olarak kullanılmıştır. 1924 Anayasası’nın dili 1945 

yılında Türkçeleştirilmiş ve anayasa terimi kullanılmıştır. Fakat 1952 yılında, anayasanın dili 1924 

yılındaki haline döndürülmüştür (Eroğul, 1994). 

1961 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunulmuş ve geçerli 

oyların %61,5’i ile kabul edilmiştir. 20 Temmuz 1961 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir (Yılmaz, 2012, s. 138). Bu anayasa ile kanunların anayasaya uygunluğunu da denetleme görevi 
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olan Anayasa Mahkemesi oluşturulmuştur. Bundan önceki dönemde kanunların anayasaya uygunluğunu 

denetleyecek herhangi bir yargı mercii bulunmamaktadır. 

1982 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 07 Kasım 1982 tarihinde halkoyuna sunulmuş, geçerli 

oyların %91,37’si ile kabul edilmiş ve 09 Kasım 1982 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak 

belirlendiği şekilde yürürlüğe girmiştir (Yılmaz, 2012, s. 182). 1982 anayasası vergi ile ilgili sınırlı açık 

hükümler içermekle birlikte anayasanın birçok hükmü vergi hukuku ile ilişkilidir (Küsmenoğlu, 2010b, 

s. 757; Oktar, 2018, s. 32; Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 31; Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2017, s. 15). 1982 

tarihli Türk Anayasası, Batı Avrupa anayasaları ile uyumlu temel değerler sistemi içermektedir (Lang, 

2000, s. 3). Bu anayasa halen yürürlükte olan anayasadır. 

Vergilemenin idare ve mükellef arasında karşılıklı bir etkileşime sebep olduğu ve (Armağan ve Kaplan, 

2018, s. 24) mükellef ile idare arasında bir uzlaşma olduğu da değerlendirildiğinde bu uzlaşmanın 

sorunsuz sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Gökbunar, A. R. ve Gökbunar, R., 2007). 

Vergileme ilkelerine uygun olmayan düzenlemeler, mükellefler ve idare açısından olumsuz sonuçlar 

ortaya koyabilmektedir (Gökbunar, A. R., 1998, s. 199). Anayasaların bağlayıcılığı kapsamında vergi 

ile ilgili düzenleme ve uygulamaların anayasaya uygun olması gereği vergileme ilkelerinin anayasada 

yer almasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmada, Türk anayasalarında yer alan vergileme hükümleri ve vergileme ilkelerinin gelişimi, nitel 

araştırma yöntemi ile incelenmiştir. Bu kapsamda giriş bölümünde anayasa ve anayasalarımız 

incelenmiştir. Sonraki bölümde vergileme ilkeleri incelenmiştir. Sonraki bölümde, Türk 

Anayasa’larında vergileme ile ilgili hükümler, vergileme ilkeleri kapsamında incelenmiştir. Sonuç 

bölümünde genel değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir. 

2 Vergileme İlkeleri 

Vergileme; vergi, resim, harç, ve benzeri kamusal gelirleri kapsamına alan bir üst kavramdır Vergileme 

ilkeleri, genel olarak, herhangi bir vergi sistemindeki vergilerin kapsamlarının ve yapılarının ortaya 

konmasında uyulması gerekli olan kural ve ilkeler olarak ifade edilebilmektedir. Vergileme ilkelerinin 

çoğu; iktisadi, sosyal, ahlaki vd. yönlerden mahsurları olan vergi şekillerini ve tekniklerini bertaraf 

etmek ve bunlardan daha iyilerini ortaya koymak için geliştirilmişlerdir. Yapılacak kanuni 

düzenlemelerin vergileme ilkelerine uygun ve uyumlu olması; adil, sağlıklı ve etkin bir vergi sistemi 

oluşturulabilmesi ile yakından ilgilidir. 

Vergileme ilkeleri konusunda genel kabul gören ilkeler Adam Smith tarafında ortaya konan; adalet, 

kesinlik, uygunluk ve ekonomik olmak, şeklinde sayılabilen ilkelerdir. Daha sonraları bu ilkelere ilave 

olarak; genellik, eşitlik, belirlilik, açıklık ve verimlilik gibi ilkelerde kullanılmaya başlamakla birlikte 

vergileme ilkelerinin genel olarak kavram farklılıkları dışında aynı amaca yönelik olduğu ve birbirine 

benzediği için fazla ayrıntısına inilmemesi gerektiği de ifade edilmektedir. 

Vergileme ilkeleri ile ilgili konulara, Adam Smith, John Ramsay Mc Culloch, John Stuart Mill, 

Edgeworth, Dalton, Pigou, J. F. Due ve Adolp Wagner gibi yazarlar da çalışmalarında yer vermişlerdir.  

Klasik vergileme ilkeleri; adalet (eşitlik), kesinlik (belirlilik), uygunluk ve iktisadilik olarak 

sayılabilmektedir. Çağdaş veya genel vergileme ilkeleri ise; mali, iktisadi, sosyal ve idari vergileme 

ilkeleri olarak sınıflandırılabilmekte ve bu sınıflandırma da kendi içinde ilkeler içermektedir. Mali 

vergileme ilkeleri; verimlilik (yeterlilik) ve esneklik ilkelerini kapsamaktadır. İktisadi vergileme 

ilkeleri: iktisadi etkinlik, iktisadilik, tarafsızlık (etkinlik) ve ödeme gücü (iktidar) ilkelerini 

kapsamaktadır. Sosyal vergileme ilkeleri; genellik, adalet (eşitlik) ve faydalanma ilkelerini 

kapsamaktadır. Son olarak da idari vergileme ilkeleri; kanunilik, kesinlik (belirlilik), açıklık 

(anlaşılabilirlik / basitlik / kolaylık) ve istikrarlılık (öngörülebilirlik) ilkelerini kapsamaktadır. Bu ilkeler 

kesin olarak birbirlerinden ayrılamamakta ve genel olarak aynı amaca yönelik ilkeler konumunda 
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bulunmaktadırlar. Bu sayılan ilkeler dışında aynı amaçlara yönelik yeni ilkelerin geliştirilmesi ve 

uygulanması da zaman ve koşullara bağlı olarak mümkün olabilmektedir.   

3 Türk Anayasalarında Yer Alan Vergileme Hükümleri ve Vergileme İlkelerinin Gelişimi 

Bu bölümde; ilk anayasa olan 1876 tarihli Kanunu Esasi, 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 

tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve halen yürürlükte 

olan1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan vergisel düzenlemeler ve bu 

düzenlemelerde yer alan vergileme ilkelerinin gelişimi incelenmektedir. 

3.1 1876 Tarihli Anayasa (Kanunu Esasi) 

Osmanlı Devleti tarafından kabul edilen, 1876 tarihli, Kanunu Esasi, tarihimizin ilk anayasası olarak 

kabul edilmektedir. Bu ilk anayasa ile yapılan düzenlemeler içerisinde vergi ile ilgili düzenlemeler de 

yer almaktadır. Vergi ile ilgili düzenlemeler anayasanın, Tebaai Devleti Osmaniyenin Hukuku 

Umumiyesi, başlığı altında; 20., 24., 25. ve Divanı Ali, başlığı altındaki, 96. maddelerinde yer 

almaktadır. Bu maddelerin hükümleri şöyledir. 

Tebaai Devleti Osmaniyenin Hukuku Umumiyesi, başlığı altında, 

Madde 20 – “Tekalifi mukarrere nizamatı mahsusasına tevfikan kaffei beyninde her kesin 

kudreti nispetince tarh ve tevzi olunur.” 

Madde 24 – “Müsadere ve angarya ve cerime memnudur. Fakat muharebe esnasında usulen 

tayin olunacak tekalif ve ahval bundan müstesnadır.” 

Madde 25 – “Bir kanuna müstenit olmadıkça vergi ve rüsumat namı aherle hiç kimseden bir 

akçe alınamaz.” 

Divanı Ali, başlığı altındaki, 

Madde 96 – “Tekalifi devletin hiçbiri bir kanun ile tayin olunmadıkça vaz ve tevzi ile istihsal olunamaz.” 

1876 Anayasası’nda, mali güce göre (ödeme gücüne göre / iktidar ilkesine göre) vergilendirme ilkesi, 

(Bulut, 2008, s. 5; Hamdemir, 2009, s. 71) Kanunu Esasinin 20. Maddesinde; özel vergi kanunları ile 

kesinleşen yükümlülüklerin, herkesin gücü oranında belirlenip dağıtılacağı, ifadesi ile yer almaktadır. 

Kanunu Esasi’nin 25. Maddesinde; kanuna dayanmadıkça vergileme adı altında hiçkimseden bir akçe 

dahi alınamayacağı hükmünde, vergilerin ancak kanuni (yasal) düzenlemelerle alınabileceği hükmünde 

ve 96. Maddenin, devlete ait vergilerin hiçbirinin kanunla belirlenmedikçe, konulamayacağı, 

paylaştırılamayacağı ve alınamayacağı hükmünde, vergilemenin yasallığı (kanuniliği), ilkesi yer 

almaktadır.  

96. maddedeki, Devlet vergilerinin hiçbirinin kanun dışında bir uygulama ile konulamayacağı ve 

toplanamayacağı hükmü ile vergilemede kesinlik (belirlilik) ilkesine de atıf yapıldığı görülmektedir. 

3.2 1921 Tarihli Anayasa (Teşkilati Esasiye Kanunu) 

1921 tarihli, Teşkilatı Esasiye Kanunu, genel esaslara yer veren bir kanuni düzenlemedir. Bu anayasanın 

kabul edilmesi ile 1876 tarihli Kanunu Esasi yürürlükten kaldırılmadığından, bu dönemde 1876 tarihli 

Kanunu Esasi’nin, 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanuna aykırı olmayan hükümleri, yürürlükte 

kalmıştır. Bu kapsamda 1921 tarihli, Teşkilatı Esasiye, kanununda vergilerle ilgili herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. 

3.3 1924 Tarihli Anayasa (Teşkilati Esasiye Kanunu) 

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır. 1924 

tarihli, Teşkilatı Esasiye Kanunu ile vergi alanında düzenlemeler, anayasanın, Birinci Fasıl, Türklerin 

Hukuku Ammesi, başlığı altında, 84. ve 85. maddelerinde yer almaktadır. Anayasalar içinde, verginin 
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tanımının yapıldığı tek anayasadır. Vergi, devletin genel harcamalarına halkın katılması, olarak 

tanımlanmıştır. Bu anayasanın vergi ile ilgili hükümleri şöyledir. 

Birinci Fasıl, Türklerin Hukuku Ammesi, başlığı altında, 

Madde 84 – “Vergi, devletin umumi mesarifine halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa mugayyir olarak hakiki veya hükmi şahıslar tarafından veya onlar namına rüsum, 

aşar ve sair tekalif alınması memnudur.” 

Madde 85 – “Vergiler ancak bir kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idaresi hususiyetleri ve belediyelerce taamülen cibayet edilmekte olan rüsum ve tekalifin 

kanunlarla tanzim edilinceye kadar kemakan cibayete devam olunabilir.” 

1924 tarihli, Kanunu Esasi Kanunu’nun 84. Maddesinde, verginin, devletin genel harcamalarına halkın 

iştiraki, şeklinde tanımı yapılmış ve bu amaç dışında gerçek ve tüzel kişilerden veya onların adına, resim, 

aşar ve diğer vergilerin alınması yasak edilmiştir. Bu hüküm, vergilerin devletin genel harcamalarını 

karşılamasında kullanılması gerektiğini belirttiğinden, bu hükümde, vergilemenin verimliliği 

(yeterliliği) ilkesine atıf yapıldığı görülmektedir. 

84. maddede, verginin devletin genel giderlerine halkın iştiraki olduğu, hükmü ile vergilemede genellik 

ilkesine atıf yapıldığı görülmektedir. 

85. Madde ile, vergilerin yalnızca bir kanun ile konulup toplanabileceği, devlet, il özel idaresi ve 

belediyeler tarafından alışılagelmiş şekilde toplanan resim ve vergilerin toplanmasına, bu konuda yeni 

kanuni düzenleme yapılana kadar devam edileceği hükmünde, vergilemenin yasallığı (kanuniliği), ilkesi 

yer almaktadır. 

85. maddede, vergilerin yalnızca kanunlarla konulacağı ve toplanacağı hükmü ile vergilemede kesinlik 

(belirlilik) ilkesine atıf yapıldığı görülmektedir. 

85. maddede, yeni kanuni düzenleme yapılıncaya kadar alışılagelmiş ve toplanmakta olan vergilerin 

toplanmaya devam edeceği hükmünün, vergilemede istikrarlılık (öngörülebilirlik) ilkesine atıf yapıldığı 

görülmektedir. 

3.4 1961 Tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

1961 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile vergilerle ilgili düzenleme, Siyasi Haklar ve Ödevler 

’in düzenlendiği dördüncü bölümde, Vergi Ödevi, başlığı altındaki 61. maddede yer almıştır. 1961 

Anayasası ile bazı yeni kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlardan bir tanesi de kanunların anayasaya 

uygunluğunu denetleme görevi de olan Anayasa Mahkemesi’dir. Bu sayede anayasa hükümlerinin 

kanunlar üzerindeki etkinliği ve kanunların anayasaya aykırı hüküm içermemesi yargısal olarak 

denetlenmeye başlanmıştır. Daha önceki uygulamalarda da kanunlar yapılmakta fakat bunların 

anayasaya uygunluğunu denetleyecek herhangi bir yargı mercii bulunmamaktadır. Bu kapsamda vergi 

ile ilgili yapılan kanun hükümlerinin de anayasaya uygun olmasını denetleyecek bir yargı mercii 

oluşturulmuştur. 1961 tarihli anayasanın vergi ile ilgili olan hükmü şöyledir. 

Dördüncü Bölüm, Siyasi Haklar ve Ödevler, Vergi Ödevi, başlığı altında, 

Madde 61 – “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi, 

resim ve harçların muafiyet ve istisnalariyla nisbet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, 

Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir.” 
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1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın vergi ödevi başlıklı 61. Maddesinin, vergi ödeme 

konusunda herkesin yükümlü olduğunun belirten hükmünde, vergilemede genellik ilkesi yer almaktadır. 

Vergi yükümlülüğünün mali gücüne göre belirleneceği hükmünde, vergilemede ödeme gücü (iktidar) 

ilkesi yer almaktadır. 

Vergi ödeme konusunda ödeme gücünün esas alınması hükmü ile, vergilemede adalet (eşitlik) ilkesine 

atıf yapıldığı görülmektedir. 

Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin ancak kanunla konulacağı hükmünde, vergilemede kanunilik 

(yasallık) ilkesi yer almaktadır. 

Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanundan başka şeklide konulamayacağı hükmü ile, vergilemede 

kesinlik (belirlilik) ilkesine atıf yapıldığı görülmektedir. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartıyla, vergi, 

resim ve harçların muafiyet ve istisnalarıyla nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, 

Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir, hükmü ile, vergilemede esneklik ilkesine yer verilmektedir. 

3.5 1982 Tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

1982 yılında yürürlüğe giren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, çeşitli değişikliklere 

uğramakla birlikte halen yürürlüktedir. 1982 anayasası ile vergi ile ilgili düzenlemeler, 

temel haklar ve ödevlerin yer aldığı ikinci kısımda, siyasi haklar ve ödevlerin düzenlendiği 

dördüncü bölümde, vergi ödevi, başlığı altındaki 73. madde ile yapılmıştır. 

İkinci Kısım, Temel Haklar ve Ödevler, Dördüncü Bölüm, Siyasi Haklar ve Ödevler, Vergi 

Ödevi, başlığı altında, 

Madde 73 – “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür.  

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.  

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.” 

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 73, maddesinde, vergi ödeme konusunda herkesi yükümlü 

kılan hükmünde, vergilemede genellik ilkesi yer almaktadır. 

Kamu giderlerini karşılamak üzere herkesin mali gücüne göre yükümlü olduğunu belirten hükmünde, 

vergilemede ödeme gücü (iktidar) ilkesi yer almaktadır. 

Vergi yükümlülüğünün herkese ait olması ve ödeme gücü ile sınırlandırılması hükmünde vergilemede 

adalet (eşitlik) ilkesi yer almaktadır. 

Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı 

hükmünde, vergilemede kanunilik (yasallık) ilkesi yer almaktadır. 

Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanundan başka şeklide konulamayacağı, değiştirilemeyeceği 

ve kaldırılamayacağı hükmü ile, vergilemede kesinlik (belirlilik) ilkesine atıf yapıldığı görülmektedir. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 

ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi 

Cumhurbaşkanına verilebilir, hükmü ile vergilemede esneklik ilkesine atıf yapıldığı görülmektedir. 
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4 Sonuç ve Değerlendirme 

Vergileme ilkeleri, vergisel işlemlerin olumsuz özelliklerinin azaltılması ve devlet ile mükellefler 

açısından daha uygun yasal düzenlemelerin yapılması için önerilen ilkeler olarak ifade edilebilmektedir. 

Vergileme ilkeleri klasik vergileme ilkeleri olarak belirtilen ve Adam Smith tarafından ortaya konulan 

ilkeler ile daha sonra da çeşitli yazarlar tarafından ortaya konulan ilkeler ve günümüzde daha çeşitlenen, 

çağdaş vergileme ilkeleri olarak tasnif edilebilmektedir.  

Vergileme ilkeleri, vergileme amaçlarına ve vergilemeyi yapan iradenin hedef ve beklentilerine göre 

değişiklik gösterebilecek bir yapıya sahip bulunmaktadır. Fakat amaçları ve hedefleri, verginin 

alacaklısı ve borçlusu açısından en az sorunla, en çok vergi gelirinin elde edilmesine hizmet etmesi 

açısından, vergisel düzenlemelerde, vergileme ilkelerinden en yüksek seviyede faydalanılmasının 

olumlu sonuçlar getireceği değerlendirilmektedir. 

Anayasalar, genel olarak daha fazla özgürlük elde etmek ve yönetimdeki keyfiliklerin önlenmesi 

kapsamında başlayan hareketler sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır. Parlamenter ve demokratik 

sistemlerle birlikte anayasalar da yaygınlaşmaya başlamıştır. Anayasalar ile devletin (iktidarın / 

otoritenin) yetkileri kişiler lehine olarak sınırlandırılmış, kişilere devlet (iktidar / otorite) karşısında 

savunabileceği yasal haklar verilmiş ve bu haklara yasal koruma sağlanmıştır. Anayasalar bir hukuk 

sisteminde yasal düzenlemeler içindeki hiyerarşinin en üstü olarak kabul edilmektedir. Bu hiyerarşik 

üstünlük, anayasa dışındaki tüm düzenlemelerin ve uygulamaların anayasaya uygun olmasını ve 

anayasal hükümlere aykırı hükümler ve uygulamalar içermemesi sonucunu getirmektedir. 

Anayasaların bu üstünlüğü ve bağlayıcılığı, tüm kanuni ve idari düzenleme ve uygulamalarda olduğu 

gibi vergi kanunlarında ve vergi ile ilgili uygulamalarda da geçerli olmaktadır. Bu nedenle, anayasada 

yapılacak esas (ana) kısıtlama ve yönlendirmeler kanuni düzenleme ve idari uygulamalarda bağlayıcı 

olacağından, esas (ana) ilkelerin ve sınırlamaların anayasada yer almasının önem taşıdığı görülebilir. 

Türk anayasaları incelendiğinde, ilk anayasanın 1876 tarihli Kanunu Esasi olduğu görülmektedir. 

Devam eden süreçteki kabul edilen anayasalar; 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu, 1924 tarihli 

Teşkilatı Esasiye Kanunu, 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve son olarak halen de yürürlükte 

olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak sayılmaktadır. 

Bütün kanuni düzenlemelerde olduğu gibi vergi kanunlarının da anayasaya uygunluğunu denetleyecek 

yargısal mekanizma olan Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile oluşturulmuş bir kurum olarak vergi 

kanunlarının ve vergi ile ilgili yasal düzenlemelerin, anayasa ilkelerine ve hükümlerine uygun olmasını 

sağlayacak yasal bir kurum olarak yerini almış ve bu sayede kanunlarla anayasa arasındaki 

uyumsuzlukların anayasa lehine giderilebilmesinin yolu açılmıştır. 

Türk anayasalarındaki vergileme ilkeleri incelendiğinde, 1876 tarihli anayasada; ödeme gücü (iktidar), 

kanunilik ve kesinlik (belirlilik) ilkelerinin yer aldığı olduğu görülmektedir. 1876 tarihli Kanuni 

Esasinin 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlükte kalması 

nedeni ile 1921 tarihli anayasada vergileme konusunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. 1924 

tarihli anayasada; verimlilik (yeterlilik), esneklik, genellik, kanunilik (yasallık), kesinlik (belirlilik) ve 

istikrarlılık (öngörülebilirlik) ilkelerinin yer aldığı görülmektedir. 1961 tarihli anayasada; esneklik, 

ödeme gücü (iktidar), genellik, adalet (eşitlik), kanunilik (yasallık) ve kesinlik (belirlilik) ilkeleri yer 

almaktadır. 1982 tarihli ve halen yürürlükte olan anayasada; esneklik, ödeme gücü (iktidar), genellik, 

adalet (eşitlik), kanunilik (yasallık) ve kesinlik (belirlilik) ilkelerinin yer aldığı görülmektedir.  

Anayasalarda yer alan vergileme ilkeleri incelendiğinde vergileme ilkelerine yer verildiği 

görülmektedir. Vergileme ile ilgili ilkeler anayasalarda, doğrudan vergi için ayrılan bir alanda 

yapılabildiği gibi anayasanın çeşitli maddelerinde yapılan düzenlemelerde de yer alabilmektedir. 

Anayasalarda yer alan; sosyal devlet, hukuk devleti, yargı denetimi, kanun önünde eşitlik, mülkiyet 

hakkı ve benzeri terimlerin genel anlamda olduğu gibi vergileme alanında da etkileri ve sonuçları olan 
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hükümler olduğu görülebilmektedir. Vergileme ile ilgili tüm hukuki düzenlemelerin; vergileme 

ilkelerine uyumlu olmasının olumlu sonuçlar getirebileceği değerlendirilmektedir. 
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18. MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDEKİ TARIMSAL ÜRETİMİN ÇİLEKEŞ 

ÜRÜNÜ TÜTÜN’ÜN YILLARA KARŞI AÇTIĞI SAVAŞI 

Ahmet BİLGEN16 

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN17  

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN18 

 
Özet 

Manisa’nın birçok ilçesinde olduğu Gördes ilçesinde de tütün üretimi yıllarca çiftçilerin ana geçim 

kaynağı olmuştur. 1990-1999 yılları arasında Gördes halkı için tütün vazgeçilmez bir tarım ürünü haline 

gelmiş adeta bu dönemde tütün altın çağını yaşamıştır. 2015 yılına kadar Gördes ilçesinin resmi 

logosunu tütün süslemekteydi. İlçedeki iktisadi hayatın sınırlarını belirleyen ürün tütün haline gelmiş, 

borçlu borcunun vadesini tütün parasına göre belirlemekte, tütün döneminde düğün-sünnet 

yapılmamaya dikkat edilmekte kısacası sosyal ve kültürel hayat tütüne göre şekillenmekteydi. 2002 

yılından sonra çıkarılan bazı kanunlar ile tekelin etkinliğinin ortadan kaldırılması ile tütüncülük kan 

kaybetmeye başlamıştır. Gördes’in kurak ve eğimli arazilerinde tütün gibi yüksek getiri sağlayacak 

alternatif başka ürün olmadığından dolayı tütün hala tercih edilen bir üründür. Türkiye’de üretilen 

sigaraların içerisine çok az yerli tütün koyulmaktadır yaklaşık %80-85’lik kısmı ithal edilmektedir. 

Çalışmadaki amacımız Gördes ilçesi ve bu ilçeye benzer toprak yapısına sahip ilçelerin tütün 

üretimlerini arttırarak tütün ithalatındaki oranların azalması ve ihracatta tekrardan söz sahibi olunacak 

bir haline getirilmesidir. Bu maksatla çalışmamızda geçmişten günümüzü tarımsal ürün içerisindeki 

tütün üretimi ile günümüzdeki tütün üretim rakamları değerlendirilecektir. Üretilen tütünlerin 

nekadarının ülke içerisinde değerledirildiği nekadarının ihraç olarak kullanıldığı çalışmada 

değerledirilecektir.  
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Giriş 

Manisa’nın birçok ilçesinde olduğu Gördes ilçesinde de tütün üretimi yıllarca çiftçilerin ana geçim 

kaynağı olmuştur. 1980-1999 yılları arasında Gördes halkı için tütün vazgeçilmez bir tarım ürünü haline 

gelmiş adeta bu dönemde tütün altın çağını yaşamıştır. 2015 yılına kadar Gördes ilçesinin resmi 

logosunu tütün süslemekteydi. İlçedeki iktisadi hayatın sınırlarını belirleyen ürün tütün haline gelmiş, 

borçlu borcunun vadesini tütün parasına göre belirlemekte, tütün döneminde düğün-sünnet 

yapılmamaya dikkat edilmekte kısacası sosyal ve kültürel hayat tütüne göre şekillenmekteydi. Ancak 

günümüzde ne yazıkki tütün üretim rakamları geçmişe göre oldukça azalmış, özellikle genç nüfusun 

şehirlere göç etmesi kırsal alanda tütün yetiştirecek nüfusun yaş ortalaması ellinin üzerinde 

seyretmektedir. Gün geçtikçe genç nüfusun tütün üretiminden vazgeçmesi; tütün üretim rakamlarını 

azaltmakta sonuçta yurt içerisinde üretilemeyen tütün, tütün ithalatını arttırmaktadır.  

Tütün ürünü ile ilgili çalışmalar incelenecek olursa; Türkiye’de tütün tarımı, uygulanan politikalar, 

coğrafi bölgelere göre yetişrilme rakamlarını incelemiştir (Karabacak, 2017).  Türk tütün üreetiminin 

tarihçesini ve geçmişten günümüze istatistiksel analizler yapılmıştır (Şahin & Taşlıgil). 

 

Üretilen Tütün Tipleri 

Dünyada üretilen tütün tipleri genellikle Amerikan Harmanı, İngiliz Harmanı, Fransız ve Oriental Grup 

Sigara Harmanları olarak dört grupta incelenebilir (Örsel). Tütün harmanlarının detaylı bir tasnifi tablo 

1. De verilmiştir.  

 

Kurutma Metodu Tütün Tipi Kullanılış Yeri 

1-Flue-Cured  Virginia Sigara, pipo, çiğneme 

2- Air-Cured 

a- Light air cured tütünler 

b- Dark air cured 

 

Burley-Maryland 

Cured Amerikan tütünleri 

 

Sigara, çiğneme, enfiye sigara 

3-Sun-Cured 

a- Oriental Tütünler 

Türkiye, Yunanistan, 

Bulgaristan, Yugoslavya 

Sigara, Pipo 

4-Fier Cured  Enfiye, çiğneme, pipo 

5- Tasnifi Dışı Tütünler Perique 

Black-Fat 

Hasankeyf 

Tömbeki 

Enfiye Çiğneme, Pipo  

Nargile 

Kaynak: (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı DPT, 1990) 

Flue Cured tipi tütün üretimi açısıandan incelendiğinde diğer türlere göre çok daha önemli bir yere 

sahiptir. Çünkü bu tütün tipi dünya üretiminin hemen hemen yarısını teşkil etmektedir. Burley tipi tütün 

dünya üretiminin %10’unu Oriental tütünler ise dünya üretiminin yaklaşık %10-15’ini oluşturmaktadır.  

(T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı DPT, 1990, s. 13).  
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Türkiye’de Tütün Üretimi 

 Türkiye’de üretilen tütün türü oriantel tip tütündür. Dünyada oriental tip tütün üreten ülkeler içerisinde 

Türkiye birinci sırada yer almaktadır. Gerek bu ürünün aromatik tadı ve kokusu gerekse bu ürünün 

kalitesi bakımından birinci sırada yer almaktayız (Sarıoğlu, 1980). Tablo 2. De 2016 yılında üretilen 

tütün miktarları verilmiştir.  

Tablo2. Bölgerele Göre Sözleşmeli Tütün Üretim Bildirimi 

Bölge Üretici 

(Adet) 

Alan 

(da) 

Miktar 

(kg) 

Ege 40.031 729.452 59.955.916 

Karadeniz 8.101 78.600 9.404.549 

Marmara 2.232 26.723 2.450.997 

Doğu Anadolu 136 1.432 204.550 

Güney Doğu Anadolu 6.357 127.125 13.860.430 

Akdeniz 1.310 11.699 1.282.300 

Toplam 58.167 975.031 87.158.742 

Kaynak: (T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017) 

Tütün üretim miktarları ve üretici rakamları incelendiğinde Ege Bölgesinin açık ara farkla birinci 

olduğunu görmekteyiz. Ege Bölgesinden sonra ikinci üretim miktarları fazla olan bölge Güney Doğu 

Anadolu Bölgesidir. En az üretici ve en az üretim alanının olduğu bölge ise Doğu Anadolu Bölgesidir.  

 

Grafik 1’de görüldüğü üzere 2006 yılından sonra üretici sayısı azalmakta, azalan üretici sayısı ile paralel 

üretim miktarında da azalma meydana gelmiştir. 2011-2012 ve 2016-2017 yıllarında dip yapmıştır. 

Özellikle tütün üretiminin emek yoğun bir ürün olması, tütünün dikiminden toplanılmasın, 
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kurutulmasından satışına kadar olan süreçte hep emek isteyen bir üründür. Çok fazla emek yoğun 

olmasından kaynaklı tütünden elde edilen gelirin azalması üründen vazgeçilmesine neden olmaktadır.  

Grafik 

2 de Türkiye’nin 2006-2017 yılları arasında tütün ithalat ve ihracat rakamları verilmiştir. 2011 yılına 

kadar olan süreçte makas bizim lehimizeyken 2011 yılı sonrası makas tersine geçmiş ithalat rakamları 

ihracatın üzerine çıkmıştır. Grafik 2’de 2014 yılı sonrası ihracat rakamlarımız düşmüş, ithalat rakamları 

artmış ve dış açık tütünde artış göstermiştir.  

Gördes İlçesinde Tütün Üretimi 

Gördes’te tütün üretimine bakacak olursak; Gördes’in toprak ve iklim yapısı itibari ile Türk tütünü için 

elverişli yapıya sahiptir. Çalışan Gördes çiftçisi bu tütünü kaliteli olarak yetiştirmektedir. Tütün ziraati 

aile işletmesi şeklinde yapılmakta olup herkes tütün yetiştirmekte görevlidir. Beş yaş ile doksan beş yaş 

arası insanlarımız tütün üretiminde bir görevi vardır. 2000’li yıllara kadar Gördes’in ekonomisi tütün 

tarımına dayalıydı. Yoğun tarla işleri nisanda dikim ile başlayıp eylül sonunda kırımın bitmesi ile biterdi. 

Bu dönemde düğün, sünnet vb yapılmaz Gördes’in sokakları terk edilmiş şehir havasında olurdu. 

Gördes’te 350bin dekar tarım arazisinin yaklaşık yarısında tütün üretimi yapılmaktaydı. Bir sezonluk 

tütün parası ile aile bir yıllık geçimini sağlayabilirdi. Günümüzde tütün üreticileri, kıraç ve verimsiz 

topraklarda daha yüksek para kazandıran ve yılların getirdiği alışkanlıklardan dolayı tütün üretimine 

devam etmektedirler. Şuan tütün üretimi gençler tarafından talep görmediği için tütün üreticileri yaş 

ortalaması 50’dir. Ortalama olarak 1 dekar buğdayın cirosu 500tl iken tütünün cirosu 1800tl’dir. 

Gördes’in toplam tarım alanı 350bin dekar olup şuanda 43bin dekar tütün üretimi yapılmakta ve 3300ton 

rekolte elde edilerek Gördes’e 50milyontl para girişi sağlamaktadır. 2002 yılından önce tekel serbest 

piyasayla birlikte tütün tespitlerine çıkar randıman verir, devletin açıkladığı fiyattan randımana göre 

alım yapardı. Çiftçilerimiz tütününe kim daha yüksek fiyat verirse ona satardı. 2002 yılından sonra  4733 

sayılı Tütün Yasası ile destekleme alımları bitmiş, sözleşmeli üretim modeline geçilmiştir. 2002 yılına 

kadar tütün üretimi en parlak yıllarını yaşamış olup o tarihten sonra tütün üretimi hızlıca azalmıştır. 

Tüccarlar 2009 yıllarına kadar tekelin elinde bulunan stokları kullandı bu dönemde de  tütüne çok düşük 

fiyatlar verdiler. Bir çok uzman tütün üreticisi bu işi o dönemde bıraktı. Tütün tarımı babadan oğula 

çileli bir iştir.  Genç nesil tütün tarımını öğrenemedi. 2009  yılından sonra tüccar tütün alımı yaparken  

piyasada tütün üreticisi ve tütün azaldığı ı için randımana bakmadı. Bütün tütünleri baş fiyattan satın 

aldı. Daha önceden baş fiyatta tütün satılmaz iken bütün tütünler başfiyattan satılır hale geldi. Taki 2017 

yılı tespitlerde tekrar randıman uygulaya başlandı.  
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Sonuç 

Tütün üretimi, diğer tarımsal ürünler içerisinde en zahmetli olan tarımsal üründür. Makineli tarımın 

sadece tek ayağı ülkemizde kullanılmakta o da tütünün fidesi dikilirken kullanılmaktadır. Sonraki 

süreçte hep emek yoğun olarak üretimi gerçekleşmektedir. Tütün ürünü özellikle kıraç alanlarda 

yetiştirilmesinden dolayı avantajlı ürün grubunda yer almaktadır. Dağlık engebeli ve kıraç araziler tütün 

ürünüyle değerlendirilebilinir ve çok daha fazla kazanç sağlayabilirler çiftçilerimiz. Tütünün üretiminde 

en büyük problem üretim sürecinin çok zahmetli olmasıdır. Bu zahmetlerden dolayı genç çiftçilerimiz 

ne yazıkki bu ürüne yönelmemektedirler. Gördes ilçesinde tütün üretim, yaş ortalaması 50’nin üzerinde 

seyretmektedir. Peki bu sürecin çözümü için ne yapılması gerekir; özellikle makineli tarıma geçilmesi 

bir çok problemi ortadan kaldıracaktır. Ülkemizde oriental tipi tütün üretilmekte ancak maryland ve 

burley tipi tütünler de üretilebilmektedir. Bu tip tütünlern üretilmesi, ve sonraki süreçlerde makineli 

tarımın desteklenmesi kırsal alanda tütün ürününün üretimini arttıracaktır. Üretimin artmakla kalmayıp 

kentten kırsala da göç başlayacaktır Gördes bölgesinde. Bu süreçte özellikle atıl vaziyette kalan tekel 

depolarının kurutma depoları olarak kullanılarak, yetiştirilen tütünlerin toplanması için makinelerin 

getirilmesiyle üreticiler teşvik edilmelidir. Önemli bir ihraç kalemimiz olan şark tipi tütünün dünyadaki 

üretimi %32’si ülkemize aittir. Bu oran daha yukarlara çekilip yüksek ihraç değeri olan ürünümüzün 

devamını sağlayabilmek için gerekli desteklerin yapılarak genç nüfusun tütün üretimine yönelmesi 

sağlanmalı ve bu şekilde artan üretim sayesinde ihracat miktarımızı da arttırabiliriz. 
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20. TÜRK DÜNYASINDA KADIN HAREKETLERİ  

 

Gözde TOPRAKCI ALP19 

 
Özet 

Türk Dünyasında kadın hareketinin gelişimi birinci ve ikinci dalga kadın hareketi adı altında farklı 

dönem ve farklı özellikler etrafında şekillenmiştir. Bu ayrım tarihte feminist yazarların ele aldığı dünya 

kadın hareketlerinin eski ve yeni toplumsal hareketlerine göre yapılmıştır. Türkiye’de ise 1980 

döneminde küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni politik eğilimlerin etkisi olmuştur. Kadın 

hareketleri kadınların yer aldığı her noktada kadınların eşitliği, özgürlüğü ve refahı için çabalayan pek 

çok dayanışma ve farkındalık çalışmalarından ibarettir. Günümüzde pek çok kadın örgütü gündeminde 

kadın emeğine özgü yapısal sorunları ele almakla kalmayıp kadınların sosyal, siyasal ve sendikal hayata 

eşit katılımı ile ilgili sorunları da irdelemektedir. Çağdaş toplum düzeyinde bile bugün kadınlar erkek 

egemen yapıyla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla kadın hareketleri geçmişten 

günümüze toplumsal eşitliğin sağlanması noktasında önemli bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın amacı 

tarihsel süreçte kadın hareketleri ve örgütlerini kadın emeği açısından değerlendirmek ve ortak gündem 

politikalarını sosyal ve iktisadi yönden tartışmaktır. Tarihsel süreçte kadın haklarını temsil eden 

örgütlerin yapısı ve stratejisi, günümüz kadın hareketlerindeki dönüşümler ve modern eğilimler 

değerlendirilecektir. Bu yönde atılacak adımlar için çözüm önerileri, kamu politikaları ve sivil toplum 

kuruluşları ile ilişkiler tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kadın Emeği, Kadın Hareketleri, Toplumsal Cinsiyet. 

Jel Kodları  : J160. 

Abstract 

The development of the women's movement in the Turkish world has been shaped around different 

periods and different characteristics under the name of first and second wave women's movement. This 

distinction is made according to the old and new social movements of the world women's movements. 

In Turkey in 1980 also it has been the impact of the new political trend emerging with globalization. 

Women's movements consist of many solidarity and awareness activities that strive for the equality, 

freedom and welfare of women at every point where women are involved. Today, many women's 

organizations not only address the structural problems specific to women's labor, but also address the 

problems of women's equal participation in social, political and trade union life. Even at the level of 

contemporary society, women today have to struggle with the male-dominated structure. Therefore, 

women's movements are important in terms of achieving social equality from past to present. The aim 

of this study is to evaluate women's movements and women's organizations in terms of women's labor 

in the historical process and to discuss common agenda policies in social and economic terms. The 

structure and strategy of organizations representing women's rights in the historical process, 

transformations in contemporary women's movements and modern trends will be evaluated. Solution 

proposals, public policies and relations with non-governmental organizations will be discussed for the 

steps to be taken in this direction. 

Key Words: Women's Labor, women's Movements, Gender. 

19 Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri doktora öğrencisi, 05354405762, 
toprakcigoz@gmail.com. 
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Jel Cods: J160. 

1. Giriş  

Kadınlar Osmanlı döneminden başlayarak, Cumhuriyet dönemi ve Neo liberal dönemde de dâhil her 

alanda eşitlik ve özgürlük idealleri için cinsiyetçiliği ve baskıyı sona erdirmeyi amaçlayan bir hak 

mücadelesine girişmişlerdir. Çünkü kadınlar geçmişten günümüze devam eden ev içi alanlara hapsolan 

bir ideoloji içerisinde yer almış ve yaşlı, çocuk bakımı, temizlik, yemek pişirme gibi ev işlerine 

yönlendirilirken erkekler ise toplumsal kurumlarda; eğitim, siyaset, hukuk, din, sağlık, kültür, sanat 

alanlarında yer almıştır. Ancak kadınlara yüklenen ev içi görevlerin, iddia edildiği gibi, onların 

doğasının gereği olmadığı ve erkeklerin sahip olduğu haklardan kadınların da yararlanması gerektiği 

gerçeği küresel çapta dikkat çekmektedir. Bu anlamda kadın hareketleri kadınların yer aldığı her noktada 

kadınların eşitliği, özgürlüğü ve refahı için çabalayan pek çok dayanışma ve farkındalık çalışmalarından 

ibarettir. Başta kadınlar toplumsallaşmasının önünde engel olarak gördükleri geleneklere, eşitsizliklere, 

hukuksal ve eğitim hakları yoksunluğuna karşı mücadele etmeye yönelmişlerdir.  Günümüzde ise pek 

çok kadın hareketi toplumda kadın emeğinin güçlenmesi ve kalkınması kapsamında 

bilinçlendirilmektedir. Dolayısıyla kadın örgütleri ve dernekleri gündeminde kadın emeğine özgü 

yapısal sorunları ele almakla kalmayıp kadınların sosyal, siyasal ve sendikal hayata eşit katılımı ile ilgili 

sorunları da irdelemektedir. Bu noktada kadın hareketleri geçmişten günümüze toplumsal eşitliğin 

sağlanması noktasında önemli bir nitelik taşımaktadır. 

 

2. 1980 Öncesi (1.Dalga) Kadın Hareketlerinin Gelişimi 

Birinci Dalga kadın hareketi, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarını kapsayan, kadınların hak 

mücadelesi yolunda ilk defa ayaklandıkları bir dönemdir. Bu dönemde kadınlar, en temel haklara 

ulaşmak için başta oy kullanmayı kapsayan ve ardından siyasal, sosyal, kültürel ve eğitim haklarını da 

içinde barındıran haklar için ilk hareketlerini başlatmışlar ve dünyanın neresinde olursa olsun haklı 

mücadelelerini sürdürebilmek için dernekler kurup örgütlenmeye başlamışlardır. 

19. yüzyılda feminizm, kadınların hak ve özgürlüklerini elde edebilmek için tüm ülke kadınlarının el ele 

verip birlikte mücadele etmelerini savunuyordu. 1888 yılında Washington’da kurulan “Uluslararası 

Kadın Konseyi’nin” (International Council of Women- ICW) amaçları belirlenmiş ve “yüzyıl boyunca 

ortaya atılan çeşitli feminist talepler kadının ezilişine son verecek bir eylem planı çerçevesinde 

birleştirilmiştir”. Konseyin temel amacı “Kadınların kurtuluşu erkeklerin de kurtulmasını sağlayacaktır 

düşüncesi ile barış, yardımlaşma, sanayi ilişkileri, meslekler, sosyal ve siyasal mücadeleler ve 

hapishane, hastane, din kurumları gibi kurumlarda reform ile kadınların ilk, orta ve yükseköğretim 

düzeylerinde eğitim görmesi” olmuştur (Persentili, 2013; aktaran Sezer, 2018). 

1904 yılında İngiltere’de ve Amerika’da kadının ekonomik, siyasal ve ailesel mücadelesi için 

“Uluslararası Kadın Oy Hakkı İşbirliği” (The International Woman Suffrage Alliance-IAW) 

kurulmuştur. Daha sonra ise yine İngiltere’de IAW ile aynı amaca hizmet eden “Kadınların Sosyal ve 

Siyasal Birliği Derneği” adında yeni bir dernek daha kurulmuştur. Her iki kuruluşun da amacı bu 

dönemde çalışma hayatındaki kadınların yaşam şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirmek ve eşit işe eşit 

ücret ilkesi gereği kadın ve kadınların hak mücadelesinde güçlü bir şekilde yer almaktır. Kadın 

örgütlerini temsil eden “Uluslararası Kadın Konseyi” (ICW), düzenli aralıklarla bir araya gelerek  

“uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, barışın sağlanması, fuhuşun önlenmesi, çocukların sağlık ve 

yaşam koşullarının düzeltilmesi, gençlerin eğitimi, emekçilerin çalışma koşulları ve ücretleri” 

konularında karar mekanizmalarına baskı grubu oluşturmuşlardır (Persentili, 2013; aktaran Sezer, 

2018). Buradan hareketle kadının sadece anne ve eş rollerinden ibaret olmadığını aynı zamanda 

kadınların bir birey olarak sosyal, siyasal ve sendikal hayata eşit katılım haklarının da olduğunu dile 

getirmektedir. 
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Batı’da İkinci Dünya Savaşı da yine kadınların iş hayatına girebilmeleri için büyük bir olanak 

sağlamıştır. Erkeklerin savaşa katılmaları, kadınların cephe gerisinde gerekli malzemelerin 

üretilebilmesi için iş hayatına girmelerini gerektirmiştir. Fakat savaştan sonra erkelerin cephelerden geri 

dönmeye başlamaları ve kadınların bulundukları işlerden ayrılmak istememeleri pek göz önünde 

olmayan toplumsal bir sürtüşmenin oluşmasına sebep olmuştur. Bunun yanında özellikle batı 

devletlerinde kadının eve döndürülebilmesi için bir tür devlet feminizmi olan refah feminizminin daha 

fazla vurgulanmasına sebep olmuştur. Buna karşı daha radikal ve devrimci bir kadın kurtuluşu 

hareketinin ortaya çıkması kaçınılmazdır çünkü bu refah feminizmi kadınların ev yaşantılarını övüyor 

ve bir anne olarak kadınların daha değerli bir varlık olduklarını iddia ediyordu (Yiğit Çavuşoğlu, 2015). 

Diğer taraftan bu durum kadınların mücadeleci ve kararlı oluşunu göstermiştir. Ancak kadınların işi 

bırakmalarını gerekli kılacak birkaç politikanın bu dönemde hayata geçirilmesine vesile olarak iş 

yerlerinde açılan kreş ve yuvalar kapatılmış, ataerkil toplum yapısı ile kadın işini bırakmaya zorlanmıştır 

ve çalışma hayatından dışlanmıştır. 

Dünya çapında kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele hikâyesi kadının toplumda bir birey 

olarak kendini kanıtlaması ile başlamış ve bu durum kadın-erkek eşitliğini gözeten bir yasal statü ile 

evrensel hale getirilmiştir. Ancak diğer taraftan kadınların hak mücadelesi yolunda tek başına 

ilerleyemeyeceğini unutmayarak gerekli destekleri sağlamak gerekmektedir. Bu da 19. yüzyılın ikinci 

yarısı ve 20. yüzyılın başlarına tekâmül eden kadın haklarını koruyan ve güçlendirilmesini sağlayan 

çeşitli sivil toplum örgütleri ve derneklerdir.  

Kadınların toplumsal, siyasal açıdan erkeklere eşit hale gelmesi Avrupa’dan Amerika’ya kadar büyük 

çabaları gerektiren bir süreç olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Birinci dalga kadın hareketinde 

kadının tek isteği erkek merkezli kamusal alanda kendine yer edinebilmekken, savaş dönemlerinde 

kadınlara sunulan hakların savaşların bitimiyle geri alınması, sözde eşitlik sağlanması, İkinci dalga 

kadın hareketinin daha şiddetli olmasına neden olmuştur. Kadının yerinin ev ve aile yanı olması 

söylemleri, kadının çalışma hayatından dışlanması veya çok düşük ücretle çalıştırılması, ekonomik 

anlamda kadınların sömürülmesi gerçeği kadınları erkeklere göre eşitlikçi olmayan bir mücadeleye itmiş 

ve ikinci dalga kadın hareketinin doğmasına sebep olmuştur. 

3. Osmanlı Döneminde Kadın Hareketlerinin Gelişimi 

Osmanlı ve İslamiyet kültüründe geleneksel anlamda kadını koruma ve yaşatma çabası olsa da bir 

imparatorluk haline gelen Osmanlı Dönemi’nde kadının sosyal statüsü giderek zayıflamaya başlamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü kaybetmesi ile kadın ve erkek arasında eşitsizlikler artmış, 

kadınlara ait bazı sosyal haklar zamanla kaybolmuş ve Osmanlı Türk kadını bu dönemde zor yaşam 

şartları altında ayrıştırılan bir grup olmuştur (Sezer, 2018). Birçok kültürde ve toplumda ataerkillik 

olduğu gibi Osmanlı toplumunda da katı bir şekilde ataerkil kurallar hâkimdi ve kadın erkeğin bir adım 

gerisinde kalmak zorundaydı. 

Osmanlı Dönemi’nde hâkim olan ataerkil yapının kadını gitgide değersiz bir konuma ittiği sadece 

toplumsal anlamda değil eğitim, idari, dini ve yönetimsel anlamda da belli olmaktaydı. Ancak 1839 

Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile birlikte çağdaşlaşma ilk etkilerini göstererek kadın ve 

erkeğin eşit şartlara sahip olabileceğinin altını çizmiş oldu. Tanzimat Dönemi ile birlikte Batılı 

toplumlardaki kadınlar gibi Osmanlı kadınları da toplum içerisinde yer almaya başlamış, eğitim hakkı 

tanınmış, sosyal faaliyetlere katılmaya başlamış ve çalışma hayatında yer almanın önü açılmıştır. 

1908 yılında İkinci Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde aktif bir biçimde örgütlenmeye başlayan 

kadınlar, “Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi” olmak üzere birçok dernek kurarak 

sistemli bir biçimde mücadele etmişlerdir. Bu dönemde görünür olmak isteyen kadınlar dernek, gazete, 

dergi, kulüp gibi alanlarda aktif olmaya başlamışlardır. Çıkarılan kadın dergileri ve kurulan kadın 
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dernekleriyle kadınların topyekûn bir hareketi başlattıkları II. Meşrutiyet dönemi, feminizmin doruk 

noktasına ulaştığı bir dönemdir. 

Osmanlı Dönemi’ndeki dernekleri kuruluş amaçlarına göre yardım dernekleri, kadınları eğiterek meslek 

kazandırmayı amaç edinen dernekler, kültür amaçlı dernekler, ülke sorunlarına çözüm bulmayı 

amaçlayan dernekler, ülke savunmasına yönelik dernekler, farklı etnik grupların kadın dernekleri, siyasi 

partilerin kadın kolları, feminist kadın dernekleri ve son olarak da siyasal amaçlı kadın dernekleri olarak 

ayrı ayrı sınıflandırmak mümkündür (Sezer, 2018). Söz konusu yardım dernekleri arasında 1908 

Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi ve Müslüman Kadın Birliği vb. dernekler yer almaktadır. 

Kadınları eğiterek meslek kazandırmayı amaçlayan dernekler arasında 1913 Osmanlı Türk Hanımları 

Esirgeme Derneği ve Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyyesi vb. dernekler yer almaktadır. 

Kültür amaçlı dernekler arasında Osmanlı Kadınlar Cemiyeti ve Asri Kadın Cemiyeti vb. dernekler yer 

almaktadır. Ülke sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan dernekler arasında Mamulat-ı Dahiliyye 

İstihlakı ve Kadınlar Cemiyeti Hayriyesi yer almaktadır. Ülke savunmasına yönelik dernekler arasında 

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti vb. dernekler yer 

almaktadır. Farklı etnik grupların kadın dernekleri arasında Beyoğlu Rum Cemiyet-i Hayriye-i 

Nisvaniyesi ve Çerkez Kadınları Teavün Cemiyeti vb. diğer dernekler yer almaktadır. Feminist kadın 

dernekleri: Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’dir. Siyasal amaçlı kadın dernekleri arasında 

ise Kadınlar Halk Fırkası, Türk Kadınlar Birliği ve Kadın Varlığı dernekleri yer almaktadır (Çakır, 2011; 

aktaran: Sezer, 2018). 

Osmanlı döneminden Cumhuriyet Dönemine geçerken kadınların özgürlük ve eşitlik mücadeleleri 

devam etmiştir. Kadınlar dernek kurarak, gazete ve dergiler yayınlayarak dönemin cinsiyetçi sorunlarını 

eleştirmekte ve hak ve ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Böylece kadınlar edilgen konumlarından 

sıyrılmışlar ve başarılı bir örgütlenme bilincine bürünmeye başlamışlardır. 

4. Cumhuriyet Döneminde Kadın Hareketlerinin Gelişimi 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması ile birlikte arka arkaya pek çok inkılap ve 

reform uygulamaya konulmuş, Osmanlı Devleti dönemine özgü politikalar ise etkisini kaybetmeye 

başlamıştır. Cumhuriyet döneminin kadınlar açısından en belirgin kazanımı 1930 yılında seçme yani oy 

kullanma hakkının, 1933 yılında köy heyetlerine seçme-seçilme hakkının ve 1934 yılında ise 

milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması ile kadın-erkek eşitliği savunulmaya çalışılması diğer 

bir deyişle kadının statüsünde iyileştirme yollarına gidilmiş olmasıdır (Sezer, 2018). Türkiye’de 

kadınlara tanınan bu haklar, cumhuriyet dönemi inkılapları kapsamında batılılaşma/modernleşme 

düşüncesi ile kadınlara verilmiş haklardır. Kadınlara toplumsal yaşamda tanınan özelliklerin yanı sıra 

siyasal yaşama da katılma hakkı tanınmıştır. Böylece toplumsal her alanda kadın ve erkek eşit konuma 

getirilmiştir. 

Bu dönemde kadınlar tarafından düzenlenen mitinglerle halkın bilinçlendirilmesi ve ulusal savaşın 

kazanılmasında son derece etkili olmuştur. Özellikle Halide Edip Adıvar hem yazdığı yazılarla hem de 

düzenlediği mitinglerle dönemin önde gelen kadınları arasında yer almıştır (Gönenç, 2012). 

1.Dalga Cumhuriyetçi Feminizmin önde gelen isimlerinden olan Nezihe Muhiddin, 1923 yılında 

Kadınlar Halk Fırkası’nı (KHF) kurmuştur. Kadınlar Halk Fırkası, kadınların siyasi ve toplumsal 

haklarını kazanması adına çalışmalar yapmak, bu hakları savunmak ve kadınların statüsünü daha iyi 

seviyelere taşımak için çalışan bir örgüt olarak nitelendirilmektedir (Sezer, 2018). 1923 yılında Nezihe 

Muhiddin tarafından kurulmaya çalışılan KHF başarısız olunca, tüzüklerinde değişikliğe giderek 1924 

yılında “Türk Kadın Birliği” (TKB) ismini alarak yeniden kurulmuşlardır. TKB, kadınlara tanınan 

hakları korumak, kadınların eğitim ve kültür alanında yükselmelerini sağlamak ve kadın ve erkeğin 

toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurucuları arasında, Nezihe 

Muhiddin, Latife Bekir ve Sabiha Zekeriya Sertel yer almıştır. 
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Bu dönemde kadınla erkeğe eşit eğitim hakkının tanınması hakkında 1924 yılında Tevhidi Tedrisat 

kanunun kabulü, kadınlara yönelik laik ve çağdaş hakların kazanılması hakkında 1926 yılında Medeni 

kanunun kabulü, kadınlara belediye üyeliklerine seçme ve seçilme hakkı tanınması adına 1930 yılında 

belediyeler yasasının kabulü Cumhuriyet Dönemi’nde kadına yönelik özgürlük ve toplumsal statünün 

artmasına sebep olmuştur. 

1945 yılı Çok Partili hayata geçiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik yapısında yaşanan 

dönüşümler ile birlikte kadının siyasi ve sosyal hayata katılımı artmış ve kamusal alana girme şansı 

çoğalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlar pek çok hakka sahip olarak özgürlükçü ve 

mücadeleci bir bilinçle hareket edip toplumsal cinsiyet kalıplarının dışına çıkarak ataerkil yapının içinde 

var olmaya devam etmiştir. 

1980 Türkiye’sine doğru ilerlerken gelişen kadın hareketi ile toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulamaya 

başlayan kadın ataerkil değerlere karşı önemli bir ideolojik saldırı başlatmıştır. Eve hapsolan ve aile içi 

geleneksel rollere sahip olan kadın, bu kimliğinden sıyrılarak toplumsal konumunu sorgulayarak emek 

mücadelesi etrafında harekete geçmiş ve çalışma ve sosyal hayat, siyasi ve sendikal hayata eşit katılım 

noktasında bilinçlenmiştir. 

5. 1980 Sonrası (2.Dalga) Kadın Hareketlerinin Gelişimi 

1980’lı yıllarda gelişip güçlenen küresel kadın hareketinin temelini “Kadına Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi” (CEDAW) oluşturur. Türkiye 1985 yılında bu sözleşmeyi 

onaylayarak 19 Ocak 1986 yılında yürürlüğe sokmuştur. CEDAW’ın temel gündem politikaları arasında 

öncelikle, “toplumsal ve ekonomik gelişme ve kalkınma açısından bakılarak kadınların dışlanmasını ve 

gereksinmelerinin algılanmasını engelleyecek politikaların ve stratejilerin öngörülüp uygulanması” yer 

almaktadır. Diğer taraftan “Dünyada silahlı çatışma, savaş, etnik ayaklanma ve etnik temizlik, soykırım, 

güvensizlik yaratan siyasal gerilim ve zorla göç koşulları vb. durumlarda kadınların yaşadığı sorunların 

ele alınmasıdır”. Son olarak ise küresel kadın hareketinin en yaygın örgütlenme ve politika geliştirme 

alanı “kadının insan hakları” kavramı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Küresel kadın hareketinin amacı 

kadınların hem genel hem özgün nitelikli ezilmişliklerini ortadan kaldırmak için küresel bir gündem 

yaratmaya çalışmak, bunun için ittifaklar, ağ örgütlenmeleri ve koalisyon siyasetleri inşa etmek ve 

bunun sonucu oluşan siyasal gündemi dünyanın her yerinde yerel ve ulusal gündemlere eklemleme 

yapmaya çalışmaktır (Sancar, 2013).  

Türkiye’de 1980 askeri darbesi siyasal alanda bir alan yaratarak farklı feminizmlerin ortaya çıkmasına 

araç olmuştur. Bu dönemde Osmanlı’daki ve Türkiye’deki kadınlarla ilgili reformlardan sonra, önceki 

dönemlerin eleştirileri yapılmıştır. Aktivist kadınlar, erkek taraflılıklarını ve toplumsal bilimler 

epistemolojisindeki taraflılıkları gidermeye çalışmışlardır. 

Türkiye’de kadın hareketinin 1980 sonrasında ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi dünyada 

egemen olmaya başlayan neo-liberal politikalara bağlı olarak gelişen bireycilik fikrinin keşfidir. Refah 

devleti anlayışının terk edilerek yerine devlet müdahalesini en aza indirmeyi ve bireysel özgürlükleri 

arttırmayı hedefleyen neo-liberal politikalar, bireyi ve cemaatleri öne çıkarmış ve kitleleri aktif 

politikadan uzaklaştırma yoluna gitmiştir. Diğer taraftan 1980 sonrasında Türkiye’de ortaya çıkan kadın 

hareketinin örgütlenme biçimi ve eleştiri noktaları dikkate alındığında özellikle “sosyal demokrat, 

sınıfsal ve ulusal hareketlerin eleştirisi üzerinden biçimlenen kimlik temelli hareketler ile paralellik 

taşıdığı” görülmektedir (Şenol, 2010). 

1980 sonrasında feminizmin doğması ile birlikte kadın hareketi feminist bir kimlik edinme sürecine 

girmiş ve kadın hareketleri eylemleri artarak bu anlamda Dünya çapında pek çok etkinlik ve miting 

düzenlenmeye başlamıştır. Kadınlara özgül sorunları temele alan bu hareketlilik kadın grupları 

arasındaki dayanışmayı sağlamayı amaçlıyordu. Dolayısıyla 1980 sonrası kadın hareketi kamusal ve 

özel arasındaki belirgin ayrımın sorgulanmasını politik mücadele ekseninde ele almıştır. 1990 yılında 
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kadın politikalarını geliştirmek amacıyla “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” - KSSGM 

kurulmuştur. Dolayısıyla kadın sorunlarının devlet tarafından kabul edildiğini göstermesi açısından 

önemli bir adım olmuştur. 

1980 ve sonrası, Türkiye’de kadınların toplumsal cinsiyete ilişkin problemlerin tartışıldığı, çalışma 

hayatında kadın emeğinin belirginleştiği ve kadın örgütlenmelerin ses getirdiği ve ayrıca feminizmin 

topluma mal olduğu bir dönem olmuştur. Toplum içindeki kadın konumunun kendi özel alanını arayan 

bir nitelik kazandığı, kişisel olarak nitelendirilen kadın sorununun bütünsel boyut kazandığı ve ideolojik, 

etnik, psikolojik, ulusal ve dinsel çerçevede kendi kimliğini arayan kadınların arttığı bir dönem olarak 

ön plana çıkmıştır. 

6. Günümüz Türk Dünyasında Kadın Hareketleri ve Kadın Emeği Mücadelesi 

Osmanlı Devleti dönemi ile başlayıp Cumhuriyet döneminde nitelik kazanan kadın hareketleri ve ortaya 

çıkan örgütler, yayınlanan gazete ve dergiler, kurulan dernekler ile kadın emeğinin ve haklarının görünür 

kılınmak istendiği bir akım başlatarak Türk kadınının modernleşmesine ön ayak olmuştur.  

1980 sonrası dönemde ortaya çıkan küreselleşmenin etkisi ile birlikte emek piyasasının yapısı değişmiş 

ve emek piyasasını neo-liberal politikalar etkisinde yeniden yapılandıran yasal ve kurumsal 

düzenlemeler ön plana çıkmıştır. Söz konusu düzenlemeler neticesinde, kadın istihdamı oranları giderek 

azalmış ve işsizlik artmıştır. Bununla birlikte esnek çalışma, enformel çalışma, geçici çalışma, 

mevsimlik çalışma, evde çalışma ve kısmi süreli çalışma gibi istikrarsız ve çoğu zaman kadınlarla 

özdeşleştirilmiş güvencesiz çalışma biçimleri ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla kadın istihdamının daha 

çok, örgütsüz, işverenlerin sendika karşıtlığının güçlü olduğu özel sektörde ve hizmetler sektöründe, 

enformel, geçici, kısa süreli ve güvencesiz işlerde yoğunlaşması, kadınların örgütlenme ve sendikalaşma 

eğilimini düşüren bir etki yaratmıştır (Urhan, 2014). 

 

Türkiye’de sendikal örgütlenmede çeşitli zorluklar bulunmakla birlikte kadınlar için örgütlenme 

önündeki engeller ve hak arama mücadelesinin zorlukları daha fazladır. Kadınlar, işçi olarak çoğunlukla 

sendikal örgütlenmenin olmadığı işyerlerinde istihdam edilirler, sendikalaşma çabaları erkeklerin 

egemen olduğu bir alana girmek olarak algılandığı için toplum açısından olumlu karşılanmaz (Toksöz 

ve Memiş, 2018). 

Kadınların istihdama katılımını artırmak için hükümet tarafından pozitif ayrımcılık kapsamında 

değerlendirebilecek yasal düzenlemeler yapılmakta ve fiilî eşitlik sağlanması noktasında yapısal 

gereklilikler benimsenmektedir. “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” 

kapsamında hükümet tarafından “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu” kurulmuş 

ve “kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek 

eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi 

için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanmasını” amaçlamıştır. Diğer 

taraftan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), “kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve 

kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan 

çalışmalara destek vermek, ve sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün 

alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda 

bulunmayı” amaçlamaktadır. 

Sosyal politika kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kalkınma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gibi kurum ve kuruluşlar kadın emeğinin güçlendirilmesi ve 

kalkındırılması sürecinde, kadının çalışma hayatına etkin katılımı ile kalkınmanın fırsat ve 

imkânlarından eşit biçimde yararlanmasını sağlayacak ortak çalışmalar yaparak özellikle 2023 Türkiye 

hedefleri kapsamında “kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdam ile 
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mücadele edilecektir” temel amacı altında alınacak tedbirler ve yönetilecek politik kararlarda söz konusu 

sorumlu kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği son derece önemlidir. 

Sivil toplum örgütleri ve diğer kamusal aktörler ile kamu hizmeti yürüten meslek örgütleri, dernekler ve 

sendikaların çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yürüttükleri çalışmalar dikkate 

alındığında bu anlamda Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 

(KAGİDER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve 

Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kadın Çalışma 

Grubu (TMMOB), Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), Türk Tabipler 

Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler 

Kurulu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sanayici ve İş İnsanları 

Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 

Kadın Sekreterliği, TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu, DİSK Kadın Komisyonu, HAK-İŞ Kadın Komitesi 

gibi kadın emeğinin güçlendirilmesi ve kalkındırılması noktasında günümüzde aktif olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler (Toksöz ve Memiş, 2018). 

7. Sonuç  

Türkiye’de kadın hareketinin geçmişten günümüze yaşamış olduğu dönüşüm ve kadın hareketlerinin 

şekillendiği süreçler ve etkilendiği toplumsal olaylar tarihsel açıdan değerlendirilmiştir. Tarihsel süreçte 

kendilerine biçilen değer yargılarını ve toplumsal cinsiyet rollerini tartışmaya başlayan kadınlar, 

toplumda ve aile içinde var olan ataerkil yapıyı sorgulayarak hak arama mücadelesini başlatmışlardır. 

Bu mücadele sürecinde, pek çok dernek, örgüt ve tartışma grubu kurulmuştur, feminist çevreler ve bu 

çevrelere öncülük eden lider kadınlar bir araya gelerek çeşitli yayınlar ve dergiler hazırlamışlardır. Bu 

noktada geçmişten günümüze kadın hareketine bakıldığında, her türlü eşitsizlik ve hak ihlalinde 

kadınların daha fazla etkilenmiş dikkat çekmektedir. Ancak bu durum tüm toplumlarda sadece kadın 

sorunu olarak algılanmasından ziyade bir insanlık sorunu olarak algılanıp evrensel bir boyutta çözüme 

ulaştırılmalıdır. Son yıllarda uluslararası çapta başlayan kadın hareketi evrensel bir boyut kazanmış ve 

sosyal taraflarla cinsiyetçi platformlarda kadın hakları ve söylemleri yer bulmuştur. Diğer bir deyişle 

kadına özgül sorunlar ve bu sorunların çözümü için oluşturulan stratejiler tüm dünya ülkelerinin 

gündeminde tartışılır hale gelmiştir. 

Türkiye’de kadın hareketleri, kadınlara yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve ataerkil toplum 

yapısının bir nebze de olsa dönüştürülmesinde önemli rol oynamıştır. 1980’lerden bu yana güçlenen 

kadın hareketleri, kadınların cinsiyet sebebiyle yaşadıkları haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı 

mücadelenin merkezi olmuştur. Kadın hareketleri ve mücadeleleri sayesinde toplumsal cinsiyetten 

kaynaklanan pek çok sorun, kamuoyu gündeminde yer almakta ve tartışılmaktadır. Aynı zamanda 

toplumsal cinsiyetin yarattığı sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak ve kadın birlikteliği davranış ve 

bilincini yaygınlaştırmak açısından kadın hareketleri önemlidir. 

11. Kalkınma Planı’nda yer alan hedefler çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği olgusunun 

benimsenmesi ve güçlendirilmesi noktasında “özellikle kadınların eğitim ve öğrenime erişimi ile sosyal 

ve ekonomik hayata katılımının artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının toplum 

içindeki statüsünün geliştirilmesi için farkındalığın artırılmasına” yönelik çalışmalar sosyal taraflarla 

işbirliği içerisinde yapılmaktadır (11. Kalkınma Planı). 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek adına; 

kadın ve sivil toplum kuruluşlarının ilişkisi güçlü tutmak adına bir mekanizma kurulmalıdır,  Toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusunda kamuoyunun gösterdiği direnç, farkındalık yaratma 

ve siyasi kararlılık yolu ile aşılmalıdır, Türkiye, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, CEDAW ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki 

uluslararası politikalar ve hedefler yerine getirilmelidir,  kadına şiddete yönelik destek ve danışma 

merkezlerinin sürekli hizmet vermeli ve gereklilikleri yerine getirilmelidir, Türkiye’de kadın ve eğitim 
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ilişkisi için kapsamlı stratejiler ve etkin kaynaklar gereklidir 

(http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr). 

Sonuç olarak kadınların güçlendirilmesi ve kaynaklara eşit katılımı için hem ulusal hem uluslararası 

düzeyde farkındalıklara ihtiyaç vardır. Bağımsız kadın hareketinin geçmişten günümüze topluma 

kazandırılmasından ziyade başarıyla sürdürülmesi noktasında sivil, siyasal ve kamusal mekanizmalarda 

toplumsal eşitliğin egemen olması önemlidir. 
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21. TÜRKİYE’DE KADINLARIN YEREL SİYASETTEKİ KONUMU VE YEREL 

KARAR ALMA SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: SİYASİ PARTİLERİN KADIN 

KOLLARINDA BİR ARAŞTIRMA 

Buğra ÖZER20 

Seda GÖKSOY21 

 

Özet 

Bu çalışmada kadınların siyasetin neresinde olduğu anlaşılmaya çalışılmış ve bunun üzerine çalışmaya 

öncelikle siyaset ve yerel siyaset ile ilgili temel kavramların tanımı ile başlanılmıştır. İkinci bölümde 

tezin asıl konusu olan kadının siyasal hayata katılımı, Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi 

olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca ikinci bölümde, dönemlere ait Kadın dergileri ve derneklerinin 

içerikleri araştırılarak, dönemin kadınlara dair bakış açısı ve yaklaşımı anlaşılmaya çalışılmıştır. Avrupa 

Birliği’nin kadınların siyasete katılımı konusunda beklentileri ve Kent Konseyleri- Kadın Meclisleri 

konularına da değinilerek üçüncü bölüme geçilmiştir. Üçüncü bölümde ise kadınların siyasette 

oynadıkları roldeki mevcut durum ele alınarak, parlamento, komisyonlar ve mahalli idarelerdeki temsili 

incelenmiştir. Son bölümde ise alan araştırması yapılarak, üç partinin kadın kollarından ondört kadın ile 

derinlemesine görüşme yapılmıştır. Sorulara verilen cevaplar frekanslara ayrılarak hangi soruda kaç 

kişiden aynı tarz veya farklı tarz cevaplar alındığı karşılaştırılmış, sorulara kaçamak veya çekingen 

cevap verenlerin çekincelerinin nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Kadın, eş ve anne olmanın getirdiği 

zorlukların siyasetteki güçlerini ve varlıklarını ne derece etkilendiği üzerine çok konuşulmuş ve  çıkan 

genel sonuç; aslında kadınların siyasette istenilen seviyede olamadıkları, daha fazla yöneten ve karar 

veren mekanizmalarda yer almak istedikleri ve bunun için de partilerin, kurum ve kişilerin sorumluluk 

bilincinde olması gerektiği şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler Kadın, Siyaset, Yerel Siyaset, Siyasi Parti. 

Jel Kodlar   Q58, Q59 

 
LOCATING FEMALE POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY AND ITS IMPACT ON 

LOCAL DECSISION MAKING: A RESEARCH ON THE WOMEN AUXIALLARY 

ORGANIZATIONS OF POLITICAL PARTI 

Buğra Özer, Ph.D.22  

Seda Akyaka, Ma23 

Abstract 

This work is an attempt to locate women in the very heart of poltics by means of laying out the 

Fundamentals of politics and local politics. The women participation in politics will be shed light upon 

for the eras of Ottoman, National Movement and Republican times. An analysis shall also accompany 

for the related participation for the EU and Women Assemblies within the Urban Councils. Thirdly 
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female participation is also attempted to be analyzed from the perspective of parliamentary, commission 

and local political levels an empirical analysis will be in the subsequent sections putting out the results 

of semi structured interviews with 14 women from 3 political parties. A descriptory statistical analysis 

will be based on the convergent and divergent responds with a hermeneutic reading of respondents’ 

hesitations about the participation. The female condition’s stereotypically known as motherhood and 

partnership  upon political participation is discussed in terms of the hardship in the processes. The study 

attempts to underline the fact female participation in Turkish politics is not at the desired levels yet 

reiterates that women do want to participate at more decision making levels with the proposition that 

institutions have to be in the very awareness and know  

Keywords : Women, Political participation local politics, politics, political parties 

JelCodes  Q58, Q59 
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23. HANEFÎ-EŞʻARÎ AYRIŞMASINI YANSITAN İNTERDİSİPLİNER BİR METNİN 

TEOLOJİK ANALİZİ24 

Ar. Gör. Dr. Ömer SADIKER25 

Özet 

Araştırmamızda h. V. asrın ikinci yarısı Maveraünnehir bölgesinde yaşayan Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-

Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd adlı eserinin 126. sayfasında yer alan Hanefi geleneğe mensup yazar ile 

kimliği belirtilmeyen bir Eşʻarî arasında geçen münazara metni tahlil edilmektedir. 

Hanefilik ve Eşʻarîlik İslâm esaslarının temelinde ayrışmanın bulunmadığı Ehl-i Sünnet’i temsil eden 

ana iki damarı oluşturmaktadır. Bu günde olduğu gibi bu iki grup sarmal bir şekilde Ehl-i Sünnet üst 

kimliği altında varlığını devam ettirmiştir. Fakat özellikle de erken dönemlerde bazı bölgelerde bu ayrım 

kendini göstermiş zaman zaman da farklı saiklerle çatışmalara neden olmuştur. 

Çalışmamızda konu edilen eser ayrışmanın kendini sarahaten gösterdiği metin özelliği taşımaktadır. 

Metin fıkhi konularda Hanefiliği eleştiren Eşʻarî birine karşı itikadî/kelamî konularda Eşʻarîliği eleştiren 

bir Hanefînin münazarasını yansıtmaktadır. İnterdisipliner metin tanımlaması da fıkıh ve kelam 

konularının bir arada bulunmasından ileri gelmektedir. Bu durum aynı zamanda fıkıh ve kelamın 

kaçınılmaz diyaloğunun bir resmidir. Araştırmamızda sözü edilen ayrışmanın dini ve sosyokültürel 

zeminine ek olarak hangi fıkhi-kelamî konuların tartışmaya konu olduğu ve bunların kendi 

disiplinlerindeki yeri analiz edilecektir.   

THEOLOGICAL ANALYSIS OF AN INTERDISCIPLINARY TEXT WHİCH REFLECTING 

HANEFÎ-EŞʻARÎ 

Hanafiism and Ash'arism constitute two main schools of Ahl-i Sunnah in the context of Islamic belief 

principles. These two groups continued their existence under the name of Ahl al-Sunnah. However, this 

distinction has been manifested in some regions especially in the early stages and has led to conflicts 

with different motives from time to time. This work which is the subject of our study is a text that clearly 

reflects the separation. This text reflects the debate of a Hanafi scholar who criticizes Ash'arism in 

theological issues against an Ash’ari scholar who criticizes Hanafiism in fiqh subjects. The 

interdisciplinary definition of the text stems from the combination of fiqh and kalam. This is also a result 

of the inevitable dialogue of fiqh and theology. The religious and sociocultural background of the 

divergence and which jurisprudential issues are the subject of discussion and their place in their own 

disciplines will be analyzed in our study. In our study, the debate is analyzed between the Hanefî-

Mâtürîdî tradition and the unidentified a scholar who is Ash'ari in the work of et-Temhîd fî Beyâni’t-

Tevhîd which written by Abu Skhuur al-Salimî who lives in Maveraünnehir in the second half of the 

5th century. 

Anahtar Kelimeler : Hanefilik-Eşarilik, Kelam-Fıkıh diyaloğu, Ebû Şekûr es-Sâlimî. 

Jel Kodları  : Y3, Z0. 

24 Metnin alıntılandığı eser: Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd, thk. Ömür Türkmen, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yay.-Daru İbn Hazm, İstanbul-Beyrut 2017/1438, 126. 

 : اارت  اشرتاا قاال لى ا  الووو  االلةا  نددم  ا  الس  احدم  حت  المزاا  حتى اتت  اههه قال المهتدى ابو شكور السالمى رحمه هللا

ااول دا  اة ااذراناه ارأسه اقدماه. ث  اتسط خت  التمام ا ااوم نسزه اااول بالفارسزة : اى خداى بارك ـ اردى هللا امتت ـ اااتأ بالفارسزة مادار آ

ـ ث  اتمع ا اسلد سامتا ا اارد اق  الارود سامتا ث  اضتد. ا هذه نتادحك ؟ قال هذا طردا البى حدزفة رحمه هللا  بتك ستا ـ اردى قوله "مدهامتا "

زب اال مراقب. ثا ألصتابه قاهتته ا قس  : ااك  حرتادا  با  هللا حرالى ما ما  خالاا اال رازقا اال مرتودا قت  ا  اخسق الخسق ااآل  لز  بغاقت اال م

لزوم لز  بتسول ا قت  الوحى ما ما  رسوال. ا المؤمن بالمرلزة اداص اامااه. قكذلك المرتود الذى انتاد  بااه ما ما  مرتودا ث  ا التسول ا

ن م صار مرتودا ا ا  هذا التسول الذى ما ما  رسوال ث  صار رسوال ث  نال ا من المؤمن الذى اداص اامااه بالضتك ا اتوه. اكتفى بهذا الادر

 . ا اروذ باهلل من ذلك.الغتاا 
25 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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1. Giriş  

Çalışmamız başlıkta belirtildiği üzere interdisipliner bir metnin tahlilinden oluşmaktadır.  Metin Hanefî-

Mâtürîdî geleneğe mensup biyografi kitaplarında hayatı hakkında neredeyse herhangi bir bilgi 

bulunmayan Ebû Şekûr es-Sâlimî’ye aittir.  

Ebû Şekûr es-Sâlimî, “el-Mühtedî Ebû Şekûr Muhammed b. Abdisseyyid b. Şuayb el-Keşşî es-Sâlimî 

(el-Leysî) el-Hanefî” tam ismiyle bilinmektedir. Künyesinde geçen Muhammed b. Abdisseyyid b. 

Şuayb ismi, Ebû Şekûr künyesi, el-Mühtedi lakabı, el-Keşşî, es-Sâlimî ve el-Hanefî ise nisbetidir 

(Sadıker, 2019:14). 

Künyesinde belirtilen el-Keşşî nisbesi, eğitim aldığı hocalarının bulunduğu yerler, eseri içerisinde 

bahsettiği bölgeler ve müstensihlerin düştüğü notlardan yola çıkarak Sâlimî'nin Semerkand’da yaşadığı 

söylenebilir.  

Doğum ve vefat tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmaktadır. Fakat et-Temhîd’te öğrencilik yaptığı 

yıllara dair verdiği 461-463 tarihine ve söz konusu eğitimin yirmili yaşlarda alındığı kanaatine istinaden 

hicri 440 yıllarında doğmuş; muasır olduğu Ebû’l-Yüsr el-Pezdevî ve Ebû’l-Muîn en-Nesefi’nin vefat 

tarihlerinden yola çıkarak Sâlimî'nin de beşinci asrın ilk çeyreğinde vefat etmiş olabileceği dile 

getirilmektedir (Sadıker, 2019:18-19).  

Kaynaklarda Sâlimî'ye et-Temhîd fi Beyani’t-Tevhid ve Kitabü’l-Mirac adlı iki eser nispet edilmiştir. 

Bunlardan Kitabü’l-Mirac’a henüz ulaşılamamıştır.  Ama gün geçtikçe erişilen yazmalar bu hususta yeni 

gelişmelere yol açaçaktır. Bununla beraber eserin içeriği hakkında bilgi sahibiyiz. Fadlullah Mâcevî’nin 

beyanına göre otuz bölümden oluşmakta, on bölümü miraçla ilgili bilgileri yirmi bölümü de miracın 

hikmetini ihtiva etmektedir (Mâcevî, el-Fetâvâ’s-Sȗfiyye fi Turuki’l-İlhamiyye, İstanbul Müftülük 

Kütüphanesi, kayıt no: 340, tasnif no: 297/511.). 

 et-Temhîd fi Beyani’t-Tevhid Sâlimî'nin günümüze ulaşan eseridir. Dolayısıyla görüşlerine de bu eser 

üzerinden ulaşılabilmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere et-Temhîd, tevhîd ve tevhîdle ilgili esasları 

ihtiva eden kelam orjinli bir eserdir. Kelam ilminin bütün konularına temas eden eser, bilgi, varlık, iman, 

nübüvvet, ahiret, İslami ve İslam dışı mezhepler vb. bir çok konuya açıklık getirmiştir. Bunların yanısıra 

özellikle de gelenek içerisinde Hanefî ve Eşʻarî ayrışmasını sarahaten ortaya koyan ve onları muhalif 

bir mezhep olarak gören  ilk eser özelliği taşıdığı söylenebilir. 

Çalışmamıza konu olan metin et-Temhîd’in “Allahın yaratma sıfatının ezeliliği” başlığı altında 

geçmektedir. Bu konu fili sıfatların ezeliliği ya da hadisliği üst başlığı altında da ele alınır. Problem 

Mutezile ile olduğu gibi Ehl-i Sünnet mezhepleri Hanefiler ile Eşʻariler arasında da ayrışma konusudur. 

Fakat burada Hanefîler ve Eşʻarîler arasında cereyan eden ayrışmaya vurgu yapılmıştır. Bu aynı 

zamanda Mutezile için de cevap niteliği taşımaktadır.  

Sâlimî başlık altında Ehl-i Sünnet tanımlamasıyla Hanefî-Mâtürîdîleri kastetmekte, Eş’arîler’i de 

Kerramiyye ile birlikte dile getirmektedir. Bu tanımlama iki manayı ihtiva etmektedir. Birincisi 

Eşʻariyye Ehl-i Sünnet sınırının dışında bırakılmıştır. İkinci olarak da Eşʻariyye Kerramiyye ile birlikte 

anılmıştır. 

Sâlimî'nin beyanınca Ehl-i Sünnet’e göre (ki bununla Hanefî-Maturidileri kastetmektedir) Allah ezelde 

yaratıcıdır. Allah’ın bütün fiili sıfatları, zati sıfatları gibi kadimdir.  O, fili sıfatlarda geçenlerle ezelde 

mevsuftur. Eşʻarîler ve Kerramiyye’ye göre ise mahlukatı yaratmadan önce yaratıcı değildir. 

Müellif, Eşʻarîler ve Kerramiyye’ye nispet ettiği bu görüşün reddi bağlamında uzunca açıklamalarda 

bulunmaktadır. Bunlara yaratma eylemini gerçekleştirmeden önce yaratma eyleminin bilinmesinin 

zorunlu olması, bu sıfatlardan biriyle meşgul iken diğer sıfata da kudretinin yetmesi ve dolayısıyla yeni 
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bir eyleme geçtiğinde daha önce aktif olan sıfatın ondan ayrılmaması, sıfatlarda artma ve eksilmenin 

olmayacağı yönünde açıklamalarda ve delillendirmelerde bulunmuştur.  

Ayrıca sıfatların ezeli olduğu kabul edildiğinde muhalifler tarafından öne sürülen itirazlara da yer 

vermektedir. Örneğin eylem gerçekleşmeden önce onu yerine getirecek olana eylemi yapma ismi 

verilemeyeceği yine mahlukat olmadan Allah yaratıcı olarak isimlendirildiğinde yaratılmadan önce 

mahlukatın da yaratılmış olarak isimlendirilmesi gerekeceği sorusuna cevaplar verir. Ardından çalışma 

konumuzu ele alan münazara metnine değinir.   

2. Münazara Metni ve Değerlendirilmesi 

Münazara metni “Kale el-Muhtedi Ebû Şekûr es-Sâlimî” sözüyle başlamakta ve “Nâzartü Eşʻariyyen fe 

kâle lî” ifadesindeki “nâzartü” kelimesinden anlaşılan müşareket manasından bunun yüz yüze bir 

görüşme biçiminde olduğu anlaşılmaktadır. İfadeye göre Sâlimî Eşʻari mezhebine mensup biri ile 

münazara etmekte ve haklılık iddiasıyla birbirlerine muhalif mezhebin hatalı yaklaşımları üzerinden 

eleştiriler yöneltmektedir.  

Eşʻarî şahıs ilk olarak “İnne’l-vudûe ve’s-salâte ındeküm en yeclise ehadüküm tahte’l-mîzâb hattâ 

yebtelle vechühû ve zirââhü ve ra’sühû ve kademâhü” sözüyle abdest konusunu dile getirmektedir. 

Metin “size göre namaz abdestinin geçerli olması için bir oluğun altına oturup yüz, kollar, baş ve ayaklar 

ıslanacak kadar beklemek yeterlidir” ifadesiyle Hanefilerin namaz abdesti alırken sadece farzları yerine 

getirmekle yetindiği, sünnet, müstehap ve adabına riayet etmediği ve bu hususta hassasiyet gütmediği 

imasını yansıtmaktadır. 

İkinci olarak “sümme yebsüte hure’l-hamâm ve yekûme aleyh” sözü ve “sonra namaz örtüsünü banyo, 

tuvalete serip üzerinde namaz kılar” anlamıyla namaz kılınan yerin necasete yakın bir yerde olmasının 

Hanefilerce mahzurlu olmadığı ve namazın caiz olabileceği anlayışına eleştirisini dile getiriyor. 

Üçüncü eleştirisi konusu da “ve yekûle bi’l-Farisiyye ey Hudâye büzürk yaʻnî Allahü ekber ve Yakrae 

bi’l-Farisiyye mikdâra ayetin ve yekûle dû berk-i sebz yaʻnî kavlehü müdhâmmetân” metninde 

geçmektedir. Metin “Allahü ekber yerine Farsça olarak hudâya büzürk, yine Farsça olarak bir ayet olan 

müdhâmmetân karşılığında “yemyeşil cennetler” manasına dû berk-i sebz der” anlamınadır. Eleştiri 

konusu namazda kıraat meselesidir. Burada Hanefîlerin namaz içinde Arapça’nın dışında başka dillerde 

kıraat yapmayı caiz görmesi ve farz olan kıraatın bir ayetle yerine getirilebileceği eleştirisi yer 

almaktadır.  

Eşʻarî şahsın dördüncü eleştirisi rükû, secde ve son oturuşta okunacak dualarla ilgilidir. Metinde bu 

“sümme yerkea ve yescüde sâkiten ve yekʻude vakte’l-kuûdi sâkiten” ifadeleriyle geçmektedir. Anlamı 

ise “sonra rükû, secde ve son oturuşta bir şey okumadan susarak oturur” şeklindedir. Eşʻarî şahsın 

ifadesiyle Hanefiler rükû ve secdede Kur’an’da yer aldığı şekliyle de olsa tesbihin dışında dua okumayı 

caiz görmezken (Dalgın, 2009: 271-272), son oturuşta da tahiyyat okumayı namazın rüknü ve farzı 

olarak görmemiş vacip saymışlardır (Atar, 2011:563-564). Dolayısıyla Hanefilerce son oturuşta tahiyyat 

okumadan sadece beklemekle namazın asgari farzı yerine gelmiş olur. Burada da yine dile getirildiği 

üzere namazın kılınması hususunda hassasiyet gösterilmediği ve farzları yerine getirmekle yetinildiği 

eleştirisi yapılmaktadır. 

Son olarak Eşʻarî şahıs “sümme yadride / sonra yellenerek namazdan çıkar” ifadesiyle namazdan 

ayrılma hususunda eleştiri de bulunmuştur. Hanefilere göre namazı selam ile bitirmek farz yani rükün 

değil vaciptir. O yüzden selam vermeden, namazı bitirme kastı ve bilinciyle namazı sonlandıran gülme 

ve yellenme gibi herhangi bir eylemle de namazdan sahih olarak çıkılabilir (Öğüt, 2009: 344).  

Son cümle olarak Eşʻarî şahıs “ve hâzihî ıbadetüküm / işte sizin ibadet etme şekliniz budur” diyerek 

alaylı bir şekilde ibadet etme biçimlerinin sıradan ve yüzeysellikten ibaret olduğunu ima etmiştir.  
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Eşʻarî şahsın Hanefileri eleştirmek adına ileri sürdüğü görüşler İslâmî ilimlerin ibadetler alt başlığı 

altında bulunan fıkıh ile alakalıdır. Dolayısıyla şahsın Sâlimî’yi eleştirisi fıkıh üzerinden gelmiştir. 

Çalışmanın başlığında disiplinler arası metin denmesinin gerekçesi metnin ilk kısmını oluşturan eleştiri 

konularının fıkhi ikinci kısmının ise kelamî konular olmasıdır. 

Sâlimî Eşʻarî şahsın yaklaşımına ve iddialarına “kale hâzâ taʻnen li Ebî Hanîfete rahimehüllah ve 

lieshâbihî” ifadesiyle cevap vermiştir. Ona göre Eşʻarî şahsın ileri sürdüğü iddialar Ebû Hanîfe ve 

ashabını yerme ve onlara hakaret etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.  

Bu tartışma, yaşandığına dair ihtilafları barındırmakla beraber zaman olarak da Sâlimî'den hemen önce 

yaşanan, bölgede Eşʻarîler ile Hanefîler arasındaki yüksek gerilimi yansıtan Sultan Mahmud’un 

huzurunda gerçekleşen ve Şafiî fakihi Kaffal el-Mervezî’nin (ö. 417) başını çektiği bir olayı 

hatırlatmaktadır. Şafii kaynaklarda geçtiğine göre Hanefî olmakla beraber hadis ilmine ilgi duyan ve 

hadislerde belirtilen hususlara Şafiî mezhebinin daha uygun olduğu kanaatine varan Sultan Mahmud, 

düşüncesini test etmek amacıyla Kaffal’a her iki mezhebe göre iki rekât namaz kılmasını söyler. Ancak 

Kaffal namazda Şafii fıkhının taʻdil ve erkânını bütünüyle gözetmesine karşın Hanefîlerin zaruret 

durumları için cevaz verdiği ruhsatlarla namazları tamamlar. Öyle ki abdestini nebizden alır, köpek 

derisinden tabaklanmış elbise giyer, kıraatı Farsça yapar, tadili erkâna riayet etmeden hızlıca kılar. 

Hurma nebiziyle alınan abdest sebebiyle sinekler Kaffal’ın üzerine hücum eder. Bunun üzerine Sultan 

Mahmud da Hanefilikten Şafiiliğe geçer. Anılan olayın gerçekleştiği varsayıldığında Sâlimî'nin Eşʻarî 

şahsa hakareti kastettiği ithamı yersiz durmamaktadır (Cüveynî, 2003:84: Kalaycı, 2012:123). 

Bundan dolayı Eşʻarî şahsa cevap olarak Sâlimî “fe ecebtühû ve kultü” söylemini kullanmış ve ardından 

da karşı tarafa aynı üslup ile cevaplar vermiştir. Sâlimî'nin cevabı fıkıh ile alakalı değil kelam ilminin 

temel meselelerinden olan yaratıcının zatı ve sıfatları, peygamberin risaletinin öldükten sonra da devam 

etmesi ve imanın eksilmesi ile alakalıdır.  

İlk olarak o, “inneküm taʻtakîdûne bi enne’llâhe taâlâ mâ kâne hâlikan ve lâ râzikan ve lâ maʻbûden 

kable en yahluka’l-halka / sizler mahlukatı yaratmadan önce Allah’ın yaratıcı, rızık verici ve mabut olma 

sıfatlarını taşımadığına inanıyorsunuz” sözüyle Eşʻarî şahsı eleştirmektedir.  

Metinde fiili sıfatlar ve onların ezeli ya da hadis olması konusuna işaret edilmektedir. Zira yaratmak, 

rızık vermek ve mabud olmak Allah’ın insan ya da alem ile ilişkisini konu edinen sıfatlarıdır. Bu tür 

sıfatlara fili sıfatlar denir. Sâlimî'nin vurguladığı üzere Eşʻarîler bunun hadis olduğunu yani sıfatla ilgili 

ilahi eylemin gerçekleşmesine takiben sıfatın terettüp ettiğini iddia etmişlerdir. Sâlimî böyle bir 

anlayışın fiili sıfatlardan ifade edilen niteliklerin eylem gerçekleşmeden önce Allah’ta bulunmaması 

anlamına geleceğini ifade ederek eleştiride bulunmuştur.  

Hanefî Mâtürîdîlerde fiili sıfatlar zati sıfatlar gibi kadimdir. Allah fiili sıfatlarda ifade edilen niteliklere 

onların âlemde tecellisi olmadan da sahiptir. Zira bir eylemi yerine getirmeye sahip olan o eylemi yerine 

getirmeden ilgili sıfatla nitelenmelidir. Hatta anılan sıfata sahip olması zorunludur. Dolayısıyla 

Eşʻariyye ve Hanefî-Mâtürîdî mezhepleri arasında ayrışma konusu olan fiili sıfatların ezeliliği problemi 

bu münazara metninde açıkça ortaya konmuştur. 

İkinci olarak Sâlimî fiili sıfatlara sahip olmanın eylemin gerçekleşmesine bağlı olması durumunda 

yaratıcının gelecekte yani ahirette meydana gelecek ilahi fiillere de sahip olamayacağını vurgulamak 

üzere “ve’l-âne leyse bigâfirin ve lâ musîbin ve lâ muâkıbin /  Allah şu anda kullarını mağfiret eden, iyi 

amellerine karşılık olarak sevap kötü eylemlerine karşı da ceza veren sıfatlarına henüz sahip değildir” 

tezinin de ileri sürülmesi gerekeceğini belirtmektedir. Yaratma ve rızık verme sıfatlarına kulları olmadan 

önce sahip olamayan bir yaratıcı ceza ve mükâfat günü gelmeden onları affetme, amellerinin karşılığını 

verme gibi sıfatlara da sahip olamaz diyerek Sâlimî fili sıfatların hudusü görüşünü eleştirmektedir.  

Üçüncü olarak Sâlimî, Eşʻariyye mezhebinin vefatından sonra peygamberin risaletinin son bulacağına 

yönelik görüşünü de eleştiri konusu yapmıştır. Bunu da “ve’r-resulü el-yevme leyse bi rasülin ve gable’l-
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vahyi mâ kâne rasûlen / size göre resul bu gün için resul sayılmamakta ve vahiy gelmezden önce de 

resul sayılmıyordu.” metni ile ifade etmektedir. Sâlimî'nin ifadesince Eşʻariyye’ye göre peygamberin 

risaleti vefatıyla son bulur. Yine resul vahiy gelmeden evvel peygamber sayılmaz. Oysa Hanefî-

Mâtürîdîlerde ölüm ile peygamberlik son bulmaz. Bu durum Eşʻarîler ile Hanefî-Mâtürîdîler arasındaki 

ayrışmalardan bir diğeridir.   

Sâlimî'nin Eşʻarî şahsa yönelttiği dördüncü eleştiri konusu metinde “ve’l-mü’minü bi’l-maʻsiyeti 

yenkusu imanühû ” ifadesiyle vücut bulan imanın artması ve eksilmesi meselesidir. Sâlimî Eşʻarîleri 

ameli imana dâhil etmeleri ve bunun sonucu olarak günah işleme sebebiyle imanın eksilmesi görüşlerini 

eleştirmektedir. Oysa Hanefî-Mâtürîdîlerde amel imana dâhil değildir.  Bu yüzden günah işlemekle 

imanda bir eksilme söz konusu olmaz. 

Sâlimî sonuçta bu görüşlerin neden olduğu durumu “fekazalike el-maʻbûdü ellezî iʻtekatte biennehû mâ 

kâne maʻbûden sümme sâra maʻbûden. Ve enne hâzâ’r-rasûle ellezî mâ kâne rasûlen sümme sâra rasûlen 

sümme uzile. Ve men el-müminü’llezî yenkusu imânühû bi’d-dıhki ve nahvihî / sizin maʻbud olarak 

inandığınız zat önceleri mabud değil iken sonradan maʻbud, önceleri resul olmayan kişi de sonra resul 

hatta daha sonra da azledilmiş biri olmuş. Ayrıca gülme ya da benzeri günahlarla imanı noksanlaşan 

mümine ne demeli!” ifadeleriyle dile getirmiştir.  

Eleştiri Allah’ın fiili sıfatların hudusü anlayışının maʻbud olmayan birinin sonradan mabud, ilah 

olmayan birinin sonradan ilah olmasındaki muhalliğinedir. Yine Allah’ın seçkin kulları olan 

peygamberlerin ölümleriyle risaletlerinin son bulması hatta günahları sebebiyle azledilmelerinedir. 

Tasdikten ibaret olan imanın küçük günahlarla noksanlaştığı anlayışınadır.  

Sâlimî bu anlayışın yol açtığı sonuçları “yüktefâ bihâzâ’l-kadri mine’l-kabâvet ve neûzü billahi min 

zâlike / kabavet olarak bu yeterlidir. Biz böyle bir kabiliğe düşmekten Allah’a sığınırız.” ifadesiyle 

gabavet ve Allah’a sığınılacak bir durum olarak nitelemiştir. 

4. Sonuç 

Metin bölgede insanlar arasında cereyan eden Hanefî-Eşʻarî çatışmasının esere yansımış bir örneğidir. 

Metinde Şafiîliğin Eşʻarîlik, Mâtürîdîliğin de Hanefîlik içerisinde meczelmuş biçimde ifade edilmesi 

dikkati çekmektedir. Bu bölgede Mâtürîdîliğin Hanefîlik, Şafiîliğin de Eşʻarîlik üzerinden okunması 

olarak yorumlanabilir. Zira Eşʻarî şahıs fıkhi konularda eleştiri yaparken, Hanefî kimliğe sahip Sâlimî 

kelamî konularda eleştiri yapmaktadır. Bu durumda Hanefî fıkhi eleştirisi yapan birine kelamî konularda 

Ebû Hanîfe adına cevaplar verilmesi Ebû Hanîfe’nin sadece fıkıh alanında değil kelamî konularda da 

önder ve imam konumunda görüldüğünü gösterir.  

Bu tartışma fıkıh ve kelamî konulardaki ayrışmanın neticesi olarak yorumlamanın yanında siyasi 

ayrışmanın etkisinin bir sonucu olarak da yorumlanmaya açıktır. Zira Sâlimî’nin Eşʻarî’ye negatif 

yaklaşımı, tebeası bulunduğu Batı Karahanlılar’ın tehdit unsuru gördüğü Selçuklu’ya ve Eşʻarî merkezli 

din politikasına tepki olarak da okunabilir. Bu durumda Batı Karahan hükümdarı Tamgaç Han’ın kendi 

adına yaptırdığı medreseyi Nizamiye’ye alternatif görmesi gibi,  Sâlimî’nin de Eşʻarî’yi Ehl-i Sünnet 

dışı sayması, Selçuklu bünyesindeki Horasan Eşʻarîliğinin Maveraünnehir’dekileri mürciî ve bidʻatçı 

kisvesiyle ithamlarına cevap niteliği taşımaktadır. 
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24. EŞʻARÎ KADISI HALÎMÎ’NİN NAZARINDA İMAN  26 

Ar. Gör. Dr. Ömer SADIKER 

 

Özet 

Halîmî adıyla meşhur Ebû Abdillâh Hüseyin b. Hasen b. Muhammed b. Halîm el-Halîmî el-Cürcânî 

(339/950-403/1012), mütekaddimûn devri Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihidir. İlmî faaliyetlerinin yanı 

sıra başta Buhara olmak üzere çeşitli beldelerde kadılık görevinde bulunan ve “şeyhü’ş-Şâfiiyyîn, reîsü 

ehli’l-hadîs” gibi unvanlar alan bölgenin meşhur bir âlimidir.  

Zaman zaman elçilik görevlerini de üstlenen Halîmî, Eş‘arî mezhebinin Mâverâünnehir bölgesinde 

yayılmasını sağlayan âlimlerden biridir. Genel Eşʻarî anlayışta olduğu üzere dinen yükümlü olmanın 

ancak tebliğin ulaşmasına bağlayan Halîmî, kadılık görevi üstlenmesinden dolayı olsa gerek kendisine 

tebliği ulaşmayalar hakkında ileri sürülen görüşleri ve bunların hukuki yansımaları Kitabü’l-Minhâc fî 

Şuabi’l-Îmân adlı eserinde detaylıca ele almıştır.  

Akıl sahibi olmasına rağmen kendi varlığı ve yaratıcısı hakkında tefekkürde bulunmayanların durumu 

veya akıl yürüterek bir inancı benimseyenlerin doğru ya da yanlış bir anlayışa ulaşması halinde 

karşılaşacakları hukuki durum Halîmî’nin gündemini meşgul etmiştir. Biz de bu çalışmamızda Eşʻari 

bir kadının iman meselesine götüren akıl ve haber unsurlarını nasıl değerlendirdiği ve bunda etkili olan 

kıstasları ele alacağız.  

FAITH IN THE HALIMÎ WHO İS KADİ OF ASH’ARİ 

Abu Abdillah Hussein b. Hasen b. Muhammad b. Halîm al-Halîmî al-Jürcânî (339 / 950-403 / 1012)who 

known as Halimî is a Ash'arî theologian and Shafi'i fakih in the period of mutakaddimûn. In addition to 

his scientific activities, he served as a kadi in various towns like Bukhara and took the titles “Şeyhü’ş-

Şafiiyyîn and Reîsü ehli’l-hadîs”. Halîmî who occasionally acts as an ambassador is one of the scholars 

who contributed to the spread of Eş‘arî section in Mâverâünnehir region. Halîmî who connected the 

religious responsibility only to the arrival of the communiqué as in the Ash'arî understanding, probably 

because of his duties as a kadi, he was not content to mention the views put forward about not reaching 

the communiqué and discussed the legal implications of this in detail in his book named Kitabü’l-

Minhâc fi Şuabi’l-Îmân. Halimî addressed the legal situation of those who did not contemplate about 

their existence and creator, despite having a reason and who reached a right or wrong understanding by 

adopting a belief in reason. In our study, we will examine a kadi of Ash'ari how evaluates the elements 

of reason or news that make it necessary to believe and the criteria that affect it. 

Anahtar Kelimeler : İman, tebliğ, Halîmî. 

Jel Kodları  : Y3, Z0. 

26 Metnin alıntılandığı eser: Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd, thk. Ömür Türkmen, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yay.-Daru İbn Hazm, İstanbul-Beyrut 2017/1438, 126. 

شكور السالمى رحمه هللا : اارت  اشرتاا قاال لى ا  الووو  االلةا  نددم  ا  الس  احدم  حت  المزاا  حتى اتت  اههه قال المهتدى ابو 

ااول دا  اة ااذراناه ارأسه اقدماه. ث  اتسط خت  التمام ا ااوم نسزه اااول بالفارسزة : اى خداى بارك ـ اردى هللا امتت ـ اااتأ بالفارسزة مادار آ

 اردى قوله "مدهامتا " ـ ث  اتمع ا اسلد سامتا ا اارد اق  الارود سامتا ث  اضتد. ا هذه نتادحك ؟ قال هذا طردا البى حدزفة رحمه هللا بتك ستا ـ

اال مراقب. زب ثا ألصتابه قاهتته ا قس  : ااك  حرتادا  با  هللا حرالى ما ما  خالاا اال رازقا اال مرتودا قت  ا  اخسق الخسق ااآل  لز  بغاقت اال م

ث   اا التسول الزوم لز  بتسول ا قت  الوحى ما ما  رسوال. ا المؤمن بالمرلزة اداص اامااه. قكذلك المرتود الذى انتاد  بااه ما ما  مرتود

بهذا الادر من صار مرتودا ا ا  هذا التسول الذى ما ما  رسوال ث  صار رسوال ث  نال ا من المؤمن الذى اداص اامااه بالضتك ا اتوه. اكتفى 

 الغتاا . ا اروذ باهلل من ذلك.
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1. Giriş  

İman kelimesi “güven içinde ve emniyette olmak” anlamına gelen “e-m-n” kökünden ifal kalıbında 

mastardır. Terim olarak “güven ve huzur içinde olmak, tasdik etmek ve kalben onaylamak” manalarını 

ihtiva etmektedir. Terim anlamları içerisinden özellikle tasdik etmek kavramı teolojik bir mahiyete sahip 

olup, Allah’ın tek ilah olduğuna ve Hz. Peygamber’in Allah katından getiriş olduğu şeylerin tamamına 

inanılması ve kalben onaylanması anlamına gelir (İsfehâni, 2000: 24; Lamişî, 1995: 127; Şık, 2017: 8-

9). 

İman kavramı İslâm düşüncesinde birçok yön ve açıdan ele alınmıştır. İmanın mahiyeti, inanılması 

gerekenler açısından tasnifi, artması ve eksilmesi, İslâm kavramı ile ilişkisi bunlardan bazılarıdır. 

İmanın ele alındığı konulardan biri de iman etmeyi zorunlu kılan kaynağın ne olduğu ve bunun pratiğe 

yansıması meselesidir. Başka bir ifadeyle müslüman sayılabilmek için iman etmek zorunludur. Fakat 

bunu gerektiren unsur insanın iç dinamiği olan akıl mıdır yoksa hariçten bir tebliğ gerekli midir? 

sorunsalı İslâm alimlerinin tartışageldiği bir mesele olmuştur. Tartışma klasik bir yapıyı haizdir.  Zira 

günümüz tekniği ve teknolojisi olup bitenlerin an be an insanlığa yayılmasına imkan vermektedir. Bu 

yüzden böyle bir tartışmanın gereksizliği hatıra gelebilir. Lakin bütün bu imkanlara rağmen yer yüzünde 

kendisine ulaşılamayan kabileler olduğu gibi bilgi kirliliği sebebiyle hakikati test ve tespit etme imkanı 

zorlaşanlar da vardır. Hal böyle olunca iman etmenin zorunluluğu iç dinameklerden mi yoksa dış 

dinamiklerden mi kaynaklandığı tartışması haklılığını ve canlılığını günümüz şartlarında da sürdürmüş 

olmaktadır.   

İman etmeyi zorunlu kılan unsurun neliği tartışmasına günümüz imkanları dairesinde cevap aramak 

gereklidir. Fakat bu cevap elbetteki geçmiş tartışmalardan oluşan birikimler üzerine kurulmalıdır. Zira 

geçmişi üzerine kurulmayan bir meselenin geleceği olmaz. Bu sebeple probleme erken dönemde nasıl 

bakıldığını tespit etmek ve bu tespitte dikkate alınan kıstasları gün yüzüne çıkarmak önem 

arzetmektedir.  

İmanın zorunlu kılan unsurlar tartışmasının erken dönem tarafları rey ve hadis ekolleridir. Rey ekolüne 

göre akıl iman etmeyi zorunlu kılmak için yeterlidir. Akıl sahibi herkes herhangi bir tebliğe ihtiyaç 

duymadan yaratıcının varlığına ve birliğine iman etmelidir. Şayet bunu gerçekleştirmez ise dinen 

sorumlu olur. Hadis taraftarlarına göre ise kişinin sorumlu olması için iman etmesinin gerekliliği ve 

neye iman edeceğine dair bir haberin veya tebliğin ulaşması gerekmektedir. Böyle bir tebliğ ulaşmadığı 

müddetçe insanlar inançlarından dolayı sorumlu olmazlar. Söz konusu tartışayı değerlendirenlerden biri 

de Şafiî-Eşʻarî paradigmayı benimseyen Halîmî’dir.  

Halîmî, mütekaddimûn devri Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihidir. 339/950 yılında Cürcan’da doğan 

Halîmî, tahsilini tamamladıktan sonra ilmî faaliyetlerinin yanı sıra başta Buhara olmak üzere çeşitli 

beldelerde kadılık görevinde bulunmuş ve “Şeyhü’ş-Şâfiiyyîn, reîsü ehli’l-hadîs” gibi unvanlar alarak 

bölgenin meşhur bir âlimi olmuştur. Zaman zaman elçilik görevlerini de üstlenmiştir. Eş‘arî mezhebinin 

Mâverâünnehir bölgesinde yayılmasını sağlayan âlimlerden biri olan Halîmî, 403/1012 yılında 

Buhara’da vefat etmiştir. Kaynaklarda muhaddis, fakih, kelâmcı ve edip diye anılan müellif özellikle 

esmâ-i hüsnâ konusunda kendisinden sonra gelen Eş‘arî âlimleri üzerinde etkili olmuştur (Halîmî, 1979: 

neşredenin girişi 13-19; Yurdagür, 1997: 340). 

Halîmî’den bahseden kaynaklarda birçok kitabının varlığından söz edilse de günümüze ulaşan tek 

eserinin Kitabü’l-Minhâc fî Şuabi’l-İmân olduğu bilinmektedir. Eser, imanla ilgili temel konuların 
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işlendiği on kısımdan ibarettir. Onuncu kısmı da imanın şubeleri başlığı altında akaid, fıkıh ve ahlaka 

dair konuları içeren yetmiş yedi alt başlıktan ibarettir. 

Eserin muhteviyatını oluşturan imanla ilgili dokuz başlık şunlardır:  

1- İmanın hakikatini beyan. 

2- İmanın artması ve eksilmesi. 

3- İmanda istisna. 

4- İmanı ifade eden söylemler. 

5- Mukallit ve ihtiyaten inananın imanı. 

6- Ebeveyni ya da başka unsurlara tabi olarak gerçekleşen iman. 

7- İmanı geçerli olan ve olmayanlar. 

8- Kendisine tebliğ ulaşmayanlar. 

9- Tebliğ ulaşmasına rağmen haklılığına delil ararken ölenlerin durumu.  

10- İmanın şubeleri. 

Bu çalışmamızda ele aldığımız konu eserin sekizinci bahsi olan Halîmî’nin tebliğ ulaşmayanların 

imanını değerlendirdiği bölümdür. Bu bölümde o, hiçbir şekilde iletişim imkanı olmayan, dış dünyadan 

bütünüyle kopuk yaşayan birey ve ya da toplumların iman etme eylemlerinin olabirlik imkanı, bunu 

gerekli kılan unsurun neliği ve neticesinde hayatın akışı içerisinde vuku bulan öldürme ve benzeri 

hususlarda hukuki olarak terettüp eden cezai uygulamaları ele almıştır.  

2. İman Etmeyi Yükümlü Kılan Unsur 

Halîmî hiçbir surette herhangi bir dinden ya da peygamber davetinden haberdar olmamış, âlemde 

yaratıcının var olduğu inancına sahip birilerini tanımadığı gibi böyle birinin olduğuna dair öngörüyü de 

ileri süremeyen biri yoktur ama böyle biri var ise onun inançla yükümlü olup olmaması hakkında bazı 

görüşler ileri sürüldüğünü dile getirmiştir (Halîmî, 1979: I, 175).  

Ona göre konu hakkında görüş ortaya koyanlardan ilki, insanın (aklının) bir şeyin iyi ya da kötü 

olduğunu bilme ya da yükümlü olup olmama hususunda kati hükümler ortaya koyma kabiliyetinde 

olduğunu ileri sürenlerdir. Bu anlayışa göre akıl sahipleri kendisi ve varlığı hakkında düşünmeli, 

hükümlerin mükâfatlarını ayrıntılı bir şekilde birbirinden ayırmalı ve iyice anlamalıdır. Sonra da gerçek 

ve kesin delillerle onlar arasında doğru olanlarla istidlalde bulunmalıdır. Bunları yerine getirmesi 

vaciptir. Hal böyle iken akıl sahipleri sözü edilenleri yapabilme kudretine sahip olup da ihmal etmiş ve 

yüz çevirmişse onlar kendisine davet ulaşan ama ondan yüz çeviren kimseler hükmünde olur (Halîmî, 

1979: I, 175-176). 

İkinci grup da aklın kati hükümler koyabilecek kabiliyette olduğunu kabul etmeyenlerdir. Onlara göre 

akıl marifetullaha ulaştıran bir yol/araç olarak kabul edilse de buna yönelik akıl yürütmenin ya da 

Allah’a iman etmenin gerekliliği hususunda bireyin davet alması gerekir. Ancak bu şartla akıl yürüterek 

Allah'a ulaşmak vacip olur. Çünkü marifetullaha akıl yürüterek erişmek ile Allah'ın vaatlerini, 

emirlerini, yasaklarını ve insana yararlı olan diğer eylemleri bilmeye ulaşmak aynı seviyededir. Nasıl ki 

ilahi vaatler ve yararlı eylemler ancak Allah'ın bildirmesiyle zorunlu oluyorsa Allah'ın bilinmesi de 
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ancak davetle zorunlu olur. Hal böyle olunca “Allah kullarının küfre girmesine razı olmaz” ayeti (Zümer 

39/7) gereğince ıssız yerde yaşayanların iman etmesinin gerektiğine dair tebliğin onlara ulaştırılmış 

olması gerekir. Bu durumda da âlemde davet ulaşmayan kimselerin varlığından söz edilemez. Aynı 

zamanda böyle bir meseleyi gündeme getirip insanların kâfir ya da mümin olduğuna yönelik çıkarımda 

bulunmanın bir anlamı da kalmaz (Halîmî, 1979: I, 176). 

Halîmî’nin sorumluluğu akletmeye değil de davetin ulaşmasına dayandıranlardan olduğu 

anlaşılmaktadır. Zira o, tebliğ ulaşmış kimseler tarafından kendilerine bir şekilde davet ulaşmayan fakat 

hak ve doğru bir anlayış üzere olan kimselerin Müslüman sayıldığını belirtir. Çünkü başkasının eriştiği 

davet haberi, kendisine haber ulaşmayan kimseyi bağlamaz. Kuba ehli buna iyi bir örnektir. Haberleri 

olmaması sebebiyle kıblenin Kâbe’ye tahvili onların aleyhlerine sonuçlanmadı. Onlar kıblenin 

tahvilinden sonra da haberleri olmaması sebebiyle Mescid-i Aksa’ya yönelmeye devam ettiler. Haber 

ulaştıktan sonra da bu zaman zarfında kıldıkları namazlarını kaza etmediler. Nitekim Allah da tebliğ 

etmek için resulün gelmesi anlamında “Resul gönderinceye kadar azap edici değiliz” (İsra 17/15) 

buyurmuştur. Peygamberin daveti ulaşmayan kimseler, peygamber gönderilmeyen kimseler gibidir. 

Aynı şekilde Hz. Peygamber’e evinde vahiy indiğinde onun tarafından tebliğ edilmeden önce kavmi 

indirilenlerle sorumlu tutulmamıştır (Halîmî, 1979: I, 176). Halîmî’ye göre Hz. Peygamber’den uzakta 

olanlar için de durum aynıdır. Onlara tebliğ edilinceye kadar Hz. Peygamber’e bildirilenle sorumlu 

değildirler (Halîmî, 1979: I, 176).  

Halîmî namaz, oruç gibi ibadetlerin yükümlülüğünün tebliğ edilmeye bağlı olduğu gibi Allah’ın 

birliğinin bilinmesinin de yine ancak tebliğle olabileceği anlamında açıklamalarda bulunmaktadır. 

Halîmî’nin ifadesince Hz. Peygamber Muaz’ı Yemen’e gönderdiğinde ona insanları Allah’tan başka 

ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in de onun resulü olduğuna şahitlik etmeye davet etmesini 

emretmiştir. Yine Hz. Peygamber seriyye gönderdiği zaman komutanına düşmanla karşılaşıldığı zaman 

şehadete davet edilmesini ve ancak İslam'a davet ettikten sonra savaşılmasını emretmiştir. Ona göre bu 

verilerden davet ulaşmayan kimselerin sorumlu tutulmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Savaşın 

yapılabilmesi ancak tebliğe bağlıdır. Hatta İslam’a davet etmeden onlarla savaşılması caiz değildir. 

Çünkü savaş ancak din uğruna yapılır. Bu durumda davet ve tebliğ yapılmadan savaşılması muhal olur.  

Tebliğ yapılan toplum davete icabet ederse savaşa gerek kalmaz. Aksi takdirde toplum davete icabet 

etmeme hususunda ısrar etmeye devam ederse savaş gerekir. Bu da sorumlulukta asıl olanın tebliğ 

olduğunu ortaya koyar.  

3. İman İlgili Hükümler 

Akıl sahibi olmayanlar iman etmekle yükümlü olmadığı bilinmektedir. Fakat akıl sahibi olanlar böyle 

değildir. Onlar Allah’ın kendilerine vermiş olduğu bu herkesi bağlayan delil ile yaratıcının varlığı ve 

birliğine yönelik çıkarımlarda bulunmalıdır.  

Halîmî’ye göre tefekkür etme melekesine sahip iyiyi ve kötüyü ayırt etme vasfını taşıyan bir akıl sahibi 

iki durumdan birini taşır.  

1- Böyle bir kişi herhangi bir inanca yönelmez, yaratıcının var olması gerektiği fikrine dahi 

erişemez ve hayvanlar gibi bir yaşantı sürerse kâfir sayılır.  O yüzden böyle bir kişi 

öldürülürse katiline kısas gerekmez(Halîmî, 1979: I, 175) . 

2- Söz konusu kişi bir inanç benimsemişse bakılır:  
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a) Edinilen inanç tahrif olmadan önceki Hıristiyanlık gibi kökeni itibariyle doğru bir din 

anlayışı olur ve Hz. Peygamber’in tebliği ulaşmadığı için mevcut inancından İslam’a 

geçmemişse bu Müslüman sayılır. Böyle bir kişi katledilirse katilin Müslümanı 

öldüren bir kimsenin vermesi gerektiği kadar diyet vermesi vacip olur. Halim bu 

genel görüşle beraber bazı Eşʻarîlerin kısas gerektiğini söylediğini işittiğini dile 

getirmiştir (Halîmî, 1979: I, 175). 

b) Edinilen inanç köken itibariyle doğru bir din anlayışı olur fakat inancın içine giren 

batıl/yanlış şeyler onun dinden çıktığını gösterirse bu kişi Müslüman sayılmaz. 

Muharref dinin kökeni Hristiyanlık veya Yahudilik ise böyle bir kimseyi öldürene 

Müslüman için verilmesi gereken diyetin üçte birini ödemesi vacip olur. Öldürülen 

kişi Mecusi ise Mecusilikte gereken diyet vacip olur (Halîmî, 1979: I, 175).  

c) Issız yerde yaşayan bölge halkı putperest ya da Allah’ın varlığını tanımayan kimseler 

iseler, kâfir sayılırlar. Onlar adına (can güvenliğini teminat altına alacak) herhangi 

bir güvence olmadığı için böyle bir kişiyi katledene de ceza icap etmez (Halîmî, 

1979: I, 175). 

Halîmî’nin ihtimal dairesindeki olgulara yönelik cezalar takdir etmesi onun kadılık yapmasıyla 

doğrudan ilişkili olduğunu hatıra getirmektedir. Zira uzun seneler kadılık yapmıştır. Bu yüzden sadece 

onların iman ya da küfrüne yönelik hükümlerini belirtmemiş ve durumuna göre ne kadar diyet ödemesi 

gerektiğini de ifade etmiştir.  

Halîmî bunlara ilave olarak takdir edilen cezai hükümlerin gerekçelerine de yer vermiştir. Bu bağlamda 

o, akletme melekesine sahip mümeyyiz bir kimsenin herhangi bir dine inanmadığı takdirde neden küfre 

girdiğini açıklamıştır. Ona göre böyle bir kimse Hz. Peygamber’in davetini işitmemiş olsa bile kesin 

olarak Hz. Peygamber öncesi peygamberlerden birinin davetini işitmiştir. Zira birçok peygamber 

gönderilmiş ve onlar uzun zamanlar davette bulunmuşlardır. Onlara iman edip tabi olanlar kadar inkâr 

edip muhalefet edenler de olmuştur. Tebliğ haberi, muhatapların anlayabilecekleri şekilde kendi 

dillerinde olmuştur. O halde Allah’tan bahseden bir haber işitip de çıkarım yapabildiği halde gerçekliği 

hakkında akıl yürütmeyi terk eden bir kişi, bu davranışıyla davetten yüz çevirmiş olur ve küfre girer 

(Halîmî, 1979: I, 175). 

4. Sonuç  

Halîmî akıl sahibi kimselerin herhangi bir inanca sahip olunmadığında küfre girmesi hususunda ortaya 

koyduğu gerekçe onun meseleye yaklaşımını ortaya koymaktadır. Zira böyle bir kimse Hanefî Mâtürîdî 

anlayışta aklını kullanmamakla sorumlu olduğu ileri sürülür. Fakat Halîmî Hz. Peygamberin haberi 

ulaşmamışsa bile atalarından gelen haberler ona ulaşmış olmalıdır demektedir. Bu da sorumluluğu akla 

yükeyen Hanefî Mâtürîdî anlayışın aksine sorumluluğu tebliğe dayandıran Eşʻarî anlayışla paralellik 

göstermektedir. Haddi zatında Halîmî bazılarının aklın böyle bir yetiye sahip olduğu imkânının 

düşünenlerden de bahsetmektedir. Fakat kendisinin bu görüşte olmadığı anlaşılmaktadır. 

Halîmî’nin aklı sorumlu görenlerle ayrıştığı nokta Allah’ın varlığı ve birliğinin bilinmesi ile emir ve 

yasaklarının bilinmesi arasındaki denklemdedir. Sorumluluğu akletmeye bağlayanlar bilişsel düzlemde 

bu iki olguyu ayrı değerlendirirler. Yani akıl başka bir desteğe ihtiyaç duymadan Allah’ın varlığına ve 

birliğine ulaşmaya muktedirdir. Fakat O’nun emir ve yasakları, vaatleri, isimleri vs. ritüeller akıl 

yürütmekle bilemez. Bunlar ancak tebliğ yoluyla bilinebilir. Ne var ki Halîmî bu kanaatte değildir. O, 

Allah’ın bilinmesi ile emirler, yasaklar, vaatler, isimler ve sair riütellerin bilinmesinin aynı bilişsel 
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düzeyde olduğunu ve ulaşılabilmesi açısından aralarında bir fark bulunmadığını ileri sürer. O, her iki 

olgunu ancak tebliğ ile bilinebileceğini ifade etmektedir. Bu ayrı çıkış noktası farklı sonuçlar ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.  
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25. DİN-SİYASET İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SÜNNİ DÜŞÜNCEDE “DİNİ 

OTORİTE” 

Hamdi AKBAŞ27 

İsmail ŞIK28 

 

Özet 

Ehli Sünnet, dinî otoritenin doğrudan doğruya her şeyin yaratıcısı olan Allah olduğunu 

savunurken risalet müessesinin de Allah’ın buyruklarını insanlara iletip uygulanması ve 

açıklanması bakımından dinî otorite olduğunu, imamet ve velayet kurumlarının ise sosyolojik 

kökenli olmaları nedeniyle birer siyasî otorite olarak kabul edilmeleri gerektiğini iddia 

etmektedir. Zira peygamberlere kitap ve hikmet ile birlikte otorite de verildiğinden onların 

otoriteleri, risalet ile kazanılmış bir otorite olmaktadır. Sünnî anlayış imamet ve velayet 

hususunda ise ilk dönemlerdeki siyasî tecrübeden de hareketle, Şia’nın iddia ettiği imamet 

anlayışına tepki olarak bu müesseseleri dinî bir zeminde değerlendirmemiştir. Bu nedenle onlar 

imameti, vasıfları taşımak kaydıyla herhangi bir şahsın Peygamber’in halifesi sıfatıyla din ve 

dünya işlerinde İslam ümmetini yönetmesi etkinliği olarak yorumlamışlardır. Onlara göre imam 

yahut halife, doğrudan İslam ümmetinin seçimiyle veya meşveretle başına gelmelidir. Ancak 

bazı Ehli Sünnet âlimleri, imametin bazı vasıflara sahip olması gerektiğini söylemişlerdir. 

Onlara göre “İmamlar içlerinden iki kişi kalıncaya kadar Kureyş’tendir” şeklindeki Hz. 

Peygamberin sözüne istinaden imamın/halifenin Kureyş kabilesine mensubiyetinin de olması 

gerekmektedir. Bu çalışmamızda Sünnî düşüncenin ortaya koyduğu din siyaset düzleminde dini 

otorite anlayışını ele almaya çalışacağız. Zira devlet yöneticilerinin siyasî bir zeminde 

otoritelerini güçlendirmek için kendilerine ilahi bir dayanak oluşturmak istemeleri din-siyaset 

ilişkisinde bazı problemlere kapı aralamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Siyaset, Otorite 

Religious Authority e in Sunni Thought on the Relationship between Religion and Politics 

Abstract 

The Ahl al-Sunnah argues that Allah, the creator of all things, is a religious authority, and that 

the prophethood is a religious authority in terms of transmitting and applying God's 

commandments to people and imam and custody institutions should be accepted as political 

authorities because of their sociological origin. Because the authority of the prophets is given 

to them with their books and wisdom, their authority becomes an authority acquired by 

prophethood. Ahlı Sunnah did not evaluate the institutions of imam and custody on a religious 

basis, contrary to Shia's nderstanding of imamets, based on the political experience in the early 

periods. Therefore, they interpreted imamet as the activity of any person to manage Islamic 

society in religious and world affairs as the caliph of the Prophet, provided that he possessed 

the qualifications. According to them, the imam or the caliph should come to the administration 

either by the choice of Islamic society or by consultancy. However, some of the scholars of the 

27 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Arş. Gör. 
28 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi 
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Ahl al-Sunnah have said that imamate must have certain qualities. According to them, “Imams 

are from the Quraysh until two of them remain” and the imam / caliph should be a member of 

the Quraysh tribe. In this study, we will try to examine the concept of religious authority on the 

basis of religion and politics which is revealed by Sunni thought. The fact that the administrators 

of the state wanted to establish a divine foundation for strengthening their authority on a 

political basis revealed some problems in the relationship between religion and politics. 

Keywords: Religion, Politics, Authority 

 

 

GİRİŞ 

Otorite kavramı, emretme ve itaat ettirme hakkı ve gücü; nüfuz ve salahiyet ile alanında 

kendisini kabul ettirmiş başarılı kimse gibi anlamlara gelir. Otorite kendi içinde gücü, güç de 

aynı şekilde otoriteyi ifade etmektedir. Dinî otorite ise dinî ilimler sahasında yetkin, bilgi ve 

tecrübesiyle kendisini içerisinde bulunduğu toplumuna kabul ettirmiş kimse şeklinde 

anlaşılmaktadır.  

Müslüman toplumlarda dinî otorite, Allah ile O’nun bir otorite olarak tanımladığı risalet 

otoritesi ve peygamberden sonra onun yerine geçmek üzere hilafet imamet ile velayet otoritesi 

şeklinde ortaya çıkmış ve varlığını sürdürmüştür. İslam düşüncesindeki otorite ile güç 

kavramları arasındaki ilişki, halifelik ve sultanlık ile bağlantılı olarak eğitici, yol gösterici 

anlamda hâkimiyetle de ilişkilendirilmiştir. İslâm dünyasında din-siyaset ilişkisi üzerinden 

otorite, daha çok hilâfet/imamet ile velayet kavramları çerçevesinde tartışılmıştır. Ancak İslam 

âlimleri gerek insan yaşamının mümkün olması, gerekse niteliksel olarak refah düzeyi yüksek 

bir toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için peygamberden sonra siyasî bir otoritenin 

gerekliliğine de hükmetmişlerdir.  

1. Ehli Sünnet’e Göre Dinî Otorite 

Ehli Sünnet, dinî otoritenin asıl sahibinin doğrudan doğruya Allah olduğunu savunurken 

Allah’ın buyruklarını insanlara iletip uygulaması ve açıklaması bakımından risalet otoritesinin 

de dinî bir otorite olduğunu öne sürmektedir. Onlara göre peygamberlere kitap ve hikmet ile 

birlikte otorite de verilmiştir. Bu bağlamda elçilerin otoritesi, risalet ile kazanılmış bir otorite 

olmaktadır. Zira Kur’an’da “Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek, 

gerek mümin olan bir kadın için kendi işlerinde buna aykırı hareket etme muhayyerliği yoktur. 

Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu 

sapıtmıştır”(Ahzab 33/36) ayetinde olduğu gibi peygamberlerin dinî meselelerde Allah 

hükümlerini insanlara aktarması bakımından peygamberlere itaat edilmesini vurgulayan birçok 

ayet mevcuttur. 

İslâm dünyasında din-siyaset ilişkisi üzerinden otorite daha çok Hz. Peygamberden sonra 

oluşan dinî ve siyasî kurumlar üzerinden tartışılmıştır. Genel manada İslam düşüncesindeki 

otorite halifelik/imamet ve velayet/ulema ile bağlantılı olarak hâkimiyetle de 

ilişkilendirilmiştir. İslam âlimleri Hz. Peygamber’in vefatıyla peygamberliğin sona erdiği, buna 

karşılık toplumun idaresiyle ilgili işleri bazı yetkili şahıs ve merciilere devredilerek yürütülmesi 

ve böylece müslümanların düzen içinde yaşamasının temin edilmesi gerektiği hususunda icma’ 

etmişlerdir.(Cüveynî, 2016, 344; Gazalî, 1971, 175; İbn Haldun, 2014, 424) Bu bağlamda İslam 
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ümmetinin barış ve huzurunu tesis etmesi için ortaya çıkan devlet başkanlığı meselesi, Şia gibi 

ekoller tarafından itikâdî bir perspektifte değerlendirilerek inanç öğesi şeklinde kabul edilmesi 

üzerine kelam âlimleri tarafından klasik kelam kitaplarında imamet başlığı altında ele 

alınmıştır. (Cüveynî, 2016, 333; Gazalî, 1971, 175)  

Sünnî ulemanın bu tavrı meseleyi Şia’nın itikâdî bir problem olarak görmesine tepki niteliğinde 

olmuştur. Bu çerçevede Maturidî’nin Kitabu’t-Tevhid’i gibi ilk dönem klasik Sünnî kelam 

kaynaklarında imamet konusunun müstakil bir başlık altında değerlendirilmediği de görülür. 

Ayrıca Sünnî kelamcılar, bu konunun içtimaî ve siyasî olduğunu söyleyerek meseleyi toplumsal 

çıkarlarla da ilişkilendirerek ele almışlardır. Zira klasik kelam kitaplarında devlet 

başkanının/imamın, müslümanların yönetimde genel tasarruf hakkına sahip olması şeklinde 

tanımlanmaktadır.(Nesefî, 2005, 431; Cürcanî, 2012, 376) Bu tarif üzerinden de genel kastın 

imametin din ve dünya işlerini kapsamına alınması ve bu nedenle devlet başkanlığının Hz. 

Peygamberin vekili olarak din ve dünya işlerinde yapılan başkanlıktan ibaret olması gerektiği 

söylenmiştir. (Taftazanî, 2011, 469; İbn Hümam, 1347h., 141; İbn Haldun, 2014, 421)  

Genel manada peygamberler kendilerine tâbi olan toplumların doğal siyasî önderleri olmakla 

beraber bu, her zaman devlet başkanlığı şeklinde tezahür etmemiştir. Hz Davut ve Süleyman 

gibi peygamberler devlet başkanı olarak görev yaparken Hz Şuayp, Hz. Zekeriya ve Hz. İsa 

gibi peygamberler de toplumun dini önderleri olmuşken siyasî ve askerî liderlik 

yapmamışlardır. (Şık v. dğr., 2016, 68) Ancak Hz. Peygamberin risalet rehberliğinin yanı sıra 

şartlar gereği oluşan siyasî liderlik vazifesine de sahip olması, onun hem dinî hem de siyasî bir 

otorite olmasını sağlamış ve kendinden sonraki din-siyaset anlayışını etkilemiştir. Sonraki 

dönemde halifetullah kavramının gündeme gelmesi de bu durumun bir göstergesi olmuştur. 

Çünkü müslüman zihniyet dinî rehberliği siyasal liderlikten ayırmamış, hem dinî hem de 

dünyevî işleri üstlenecek olan yönetici için halifetullah kavramını dile getirmiş ve 

hilafet/imamet dinî bir zeminde değerlendirerek kutsal bir konuma çıkarmıştır. Böylece ilk 

önceleri siyasî bir nitelik taşıyan bu mesele, daha sonra itikâdî bir meseleye dönüşerek 

müslüman düşünce dünyasında uzun yıllar varlığını sürdürmüştür. Nitekim bazı Ehli Sünnet 

âlimleri, imametin içerdiği kuvvet kullanma ve cebr uygulama yetkisinden dolayı yöneticiyi 

ilahi bir güçle desteklenen dinî bir otorite olarak kabul etmişlerdir.( İbn Teymiyye, 1998, 129) 

Kur’an’ın siyasal anlamda bir yönetim modeli belirlemekten ziyade hakka ve adalete bağlı 

olma, meşveretle iş görme, zulmü önleme, İslam’ın emir ve kurallarına uygun davranma gibi 

yönetimin uyması gereken genel ilkelerden bahsetmesi ve Hz. Peygamberin kendisinden sonra 

kimin halife olacağı hususunda herhangi bir görüş beyan etmemesi, hilafet/imamet meselesinde 

farklı uygulamalara kapı aralamıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ilk dört halifenin iş 

başına geliş usulleri ve yönetim tarzları, bunu takip eden Emevi ve Abbasi iktidarları müslüman 

âlimler için önemli bir bilgi birikimi ve gözlem konusu olmuş, hilafetle ilgili görüşler de bu 

bağlamda dile getirilmiştir. İlk halifelerin Kureyş kabilesinden olması ve imamların Kureyş’ten 

olması gerektiği haberinin ve inancının ortaya çıkması din-siyaset açısından yöneticinin bir 

kabileye hasredilmesine ve mevcut siyasal anlayışın nasla desteklenerek dinî bir altyapıya 

dönüşmesine ortam hazırlamıştır. Nitekim bazı Ehli Sünnet âlimlerinin peygamberden rivayet 

edilen habere istinaden imametin Kureyş’e ait olduğu düşüncesi üzerinden imamete dinî bir 

itibar yüklemiş (Pezdevî, 2015, 294; Cüveynî, 2016, 347; Bakıllanî, 1987, 471-472; Bağdadî, 

2016, 312-314) ve böylece imamın Hz. Peygamber tarafından tayin edilmesi iddiasında bulunan 

Şiî düşünceye de yaklaşılmıştır. Bu bakımdan İslam literatüründe çeşitli eserlerde ifade edilen 
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görüşler ile V. /Xl. yüzyıldan itibaren telif edilen “el-Ahkamü's-Sultaniyye” türü eserlerde yer 

alan ifadeler, müslüman âlimlerin kendi şartları, gelenek ve imkânları içinde en iyi yönetim 

biçimini arama ve mevcut sistemi iyileştirme çabaları olarak değerlendirilebilir. (Avcı, 1998, 

539-540) 

Sünnî düşünce, din işlerinin düzeninin dünya düzeniyle, dünya düzeninin de kendisine itaat 

edilen bir imametin varlığıyla gerçekleşebileceğini, iyiliğin emredilip kötülüğün 

nehyedilmesinin imametle sağlanabileceğini öne sürerek imametin gerekliliğini zorunlu 

kılmaktadır.(Gazalî 1971, 176;Taftazanî 2011, 469; İbn Hümam, 1347h.,141) Ancak Ehl-i 

Sünnet’e göre, imamet, kesinlikle dinî esaslar arasında değildir. Çünkü imamet, vasıflarını 

taşıyan herhangi bir şahsın, din ve dünya işlerinde Peygamber’in halifesi sıfatıyla İslam 

ümmetini yönetmesi etkinliğidir. İmam ya da halife doğrudan ümmetin meşvereti ve seçimiyle 

işbaşına gelir. (Bağdadî, 2016, 317; Nesefî, 2005, 449) Nitekim imamet, ilâhî bir makam 

olmadığından, imamın masum veya özel bir bilgiye sahip olması da düşünülemez; çünkü küçük 

veya büyük günahlardan korunmuş olma ile vahiy kaynaklı özel bilgi, peygamberlere has bir 

durumdur. (Bağdadî, 2016, 315; Nesefî, 2005, 440) Bu bağlamda Sünnîlik, halife otoritesini 

Şiîlerin meşruluk araçlarından farklı bir şekilde temellendirmiş ve kelam âlimlerinin 

icma’sından hareketle yöneticiye mutlak itaati savunmuştur. (Bağdadî, 2016, 318) Zira Ehli 

Sünnet’in siyasal geleneği süresince vurgulanan değerlerin uyum, itaat ve siyasal edilgenlik 

olduğu da bilinmektedir. (Evkuran, 2016, 109) 

Sünnî düşüncede Maturidî ise Hz. Peygamberden sonra toplumu yönetecek kişinin yönetime 

getirilme biçimindeki farklılıkların şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterdiğine ve dolayısıyla 

bu durumun dinî bir mesele olmadığına işaret ettiğini dile getirmektedir. Aksi takdirde devlet 

yönetiminin doğrudan dinle ilişkilendirilen bir müessese olması halinde ilahî iradenin bu 

meseleyi çözümsüz bırakmaması gerekirdi. Zira dünyevî işlerin yürütülmesi, hukukun 

uygulanması, güvenliğin sağlanması ve ortaya çıkan ihtilafların çözüme kavuşturulması gibi 

toplumsal huzuru tesis edecek görevlerin bir yönetim aracılığıyla gerçekleşeceği aklen 

temellendirilebilir.(Nesefî, 2005, 439; Düzgün, 2014, 351) Nitekim din, insanların kim ve hangi 

niteliklere sahip birisi tarafında idare edileceği konusuyla ilgilenmemiş ve bu meseleyi insanın 

kendisine bırakmıştır. Buradaki siyasî otoritenin biçimlendirilmesinin insana bırakılmasının 

anlamı da değişen zaman ve mekânın gereklerine uygun olarak siyasî yapılanmalara ve 

çözümlere imkân vermektir. Dolayısıyla birçok Sünnî düşünür, imametin dinî bir otorite 

olmayıp siyasî bir otorite olduğu ve siyasî otoritelerin oluşumunun beşerî bir zeminde 

oluştuğunu ifade ettiği bilinmektedir. Bu nedenle Ehli Sünnet ulemasının ilk dört halifenin 

sıralamasını vakıa üzerinden değerlendirmesi ve seçimi icma’ ile kayıt altına alması da aklî bir 

tavır olarak görülebilir.(Cüveynî, 2016, 345; Nesefî, 2005, 443)  

Şia’nın dinî otorite olması bakımından imametin naibi olarak gördüğü velayet/ulema otoritesi 

hususunda Ehli Sünnet düşünürleri, fakih veya müçtehidin nitelikleri nedeniyle kamu velâyetini 

temsil yetkisine sahip olmadığı kanaatindedir. Zira onlara göre bu yetki ancak ümmet tarafından 

verilebilir ve ümmetin biat etmediği kimsenin de velayet hakkı olmaz. Bu bakımdan Şiî velâyet-

i fakih anlayışı ile Sünnî velâyet anlayışı arasında bazı temel farklılıklar mevcuttur. Otorite 

konusundaki bu farklılıkların “dinî” değil, tarihsel temelli olduğu, ilk dört halife dönemi, 

özellikle de Hz. Osman ve Hz. Ali ile Emeviler dönemindeki sosyo-politik şartlar neticesinde 

ortaya çıktığı söylenebilir.(Özarslan, 2005, 58) 
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Sünnî tasavvuf anlayışında velayet, Şia’da olduğu gibi risalet ve hilafet/imamet olgusunun 

devamı olarak görülmekte ve bu müessese dinî bir otorite olarak konumlandırılmaktadır. Çünkü 

sufî anlayışta veli, bazı niteliklere sahip kişi olarak müntesipleri tarafından kendisine verilmiş 

bir dinî otoriteye sahip olan kişi şeklinde algılanmaktadır. Bu bakımdan veli ve şeyhlerin otorite 

ve yetkisi, kapsamlı bir Tanrı ile insan görüşüne dayanan velayet-nübüvvet konusunun önemli 

bir yönünü teşkil eder.(Demirli, 2007, 238)  

Ehli Sünnet içerisinde bazı âlimler de içtihad yetkisinin aidiyeti üzerinden ulemanın Kur’an ve 

sünnette hüküm verilmemiş hususlarda dinî otorite olarak kabul edilebileceğini savunmuşlardır. 

Ancak onlara göre Müslüman din âlimlerinin ve velilerin dinî otoritesi, onları inanç ve 

ibadetlerin yanı sıra haram ve helal belirlemeye veya bunları değiştirmeye yetkili kılmaz. Bu 

açıdan Müslüman din âlimlerinin dinî otoritesinin dinin doğru anlaşılmasına, tebliğ edilmesine, 

dini hayatta örneklik yapılmasına ve dinin korunmasına yönelik olduğu öne sürülebilir.(Yavuz, 

2006, 33) 

2. Sonuç 

Ehli Sünnet uleması Allah ve Resulünün dini otorite olduğu hususunda icma’ etmiş iken 

hilafet/imametin siyasal anlamda devlet yönetimine tekabül ettiğini, velayetin/ulemanın dinî bir 

otorite olarak algılanmasına karşılık bu otoritenin toplumun, oluşturacağı kurullar üzerinden 

yöneticinin denetlenmesini ifade ettiğini ve sosyal denetim mekanizması olarak emr/yönetimi 

ilgilendiren bir müessese olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda risalet otoritesi, vahyin 

doğruladığı ve onayladığı tek dinsel otorite olmakla birlikte, hilafet/imamet ve velayet 

otoriteleri de insanlar tarafından oluşturulmuş ancak dinî bir düzlemde değerlendirilmiştir Bu 

nedenle hilafet/imamet ve velayet otoritelerinin dinî yaşam için vazgeçilmez olduklarını iddia 

etmek de pek de tutarlı olmayacaktır.  

İslam düşüncesinde siyaset mekanizması ile hedeflenen temel gaye, insanlara dünya huzurunun 

tesis edilmesi ve sürdürülebilir kılınması, toplumsal çıkarların uzlaştırıp dengelenmesi ve devlet 

işlerinin düzenlenip toplumun yönetilmesi adına ehil yöneticilerin başa getirilmesidir. Bu 

bakımdan yönetim ya da yöneticilerin toplumlar üzerinde sınırsız bir yetki alanına sahip 

oldukları da söylenemez. Nitekim Hz. Peygamberin vefatıyla nübüvvet görevinin sona erdiğini 

ve onun yerine geçecek devlet başkanında peygamberlere özgü olan dinî yetki ve niteliklerin 

bulunmadığını iddia eden Sünnî yaklaşım, hilafeti “İslam toplumunu yönetme ve dinî değerleri 

koruma açısından Hz. Peygambere halef olmak” şeklinde tanımlayarak din ve siyasetin sağlıklı 

bir şekilde konumlandırılmasına önemli katkılar sağlamıştır.  
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26. BEYHAKÎ VE “DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE” ADLI ESERİ  
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Özet 

Hz. Peygamberin nübüvvetinin ispatına yönelik bir tavır şeklinde ortaya çıkan delailü’n-nübüvve 

anlayışının önemli bir ismi olan ve kelam, hadis ve ahlak sahalarında çalışmaları bulunan Ahmed b. 

Hüseyin el-Beyhakî, hocası Ebû Sa‘d Muhammed b. İbrâhim el-Hargûşî’nin “el-Medhal ilâ Kitâbi 

Delâʾili’n-Nübüvve” adlı eserinden de ilham alarak “Delâʾilü’n-Nübüvve ve Maʿrifetü Ahvâli Sâhibi’ş-

Şerîʿa” isimli bir çalışma kaleme almıştır. “Delailü’n-Nübüvve” şeklinde meşhurlaşan bu çalışmasında 

Beyhakî, sahih rivayetler kullanmaya özen göstermiş, Hz. Peygamberin herhangi bir insandan farklı ve 

peygamberliğine işaret olan yanları ile mucizelerini toplamış ve böylece Hz. Peygamberin nübüvvetini 

delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Bir giriş ve on bir bölüm şeklinde düzenlenen bu eserin giriş 

kısmında peygamberlerin nübüvvetinin mucizelerle ispat edilebileceği ifade edildikten sonra Hz. 

Peygamberin en büyük mucizesinin Kur’an olduğu ve bunun diğer mucizelerden daha güçlü bir delil 

olduğu dile getirilmiştir. Biz bu tebliğimizle eseri ana hatlarıyla ilim dünyasına tanıtmayı ve eserin 

günümüz nübüvvet algısının şekillenmesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaya 

çalışacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Beyhakî, Delailü’n-Nübüvve 

 

Beyhakî and his work “Delailü’n-Nübüvve” 

Abstract 

Muhammad’s prophethood as an attitude towards the emergence of delailü’n-nübüvve understanding of 

the important name Ahmed b. Hüseyin al-Beyhakî who has studies in the fields of kalam, hadith and 

morality, he was inspired by his teacher Abu Sa‘d Muhammad b. İbrâhim al-Hargûşî's work “al-Medhal 

to Kitâbi Delâʾili’n-Nübüvve” and wrote a work called “Delâʾilü’n-Nübüvve and Maʿrifetü Ahvâli 

Sahibi’ş-Şerîʿa. Beyhakî, in his work known as “Delailü’n-Nübüvve”, took care to use authentic 

narrations, he gathered the signs of the prophet which is different from any other human being and his 

miracles and thus, he tried to put forward the prophethood of the Muhammad with proofs. In the 

introduction part of this work, which is organized as an introduction and eleven chapters, it is stated that 

miracles can be proof of prophethood. Later, it was stated that the greatest miracle of the Prophet was 

the Qur’an and this was more powerful evidence than the other miracles. With this communiqué, we 

will try to introduce the work to the world of science and to show how the work has an effect on the 

formation of today's prophethood perception. 

Keywords: Kalam, Bayhaqi, Delailü’n-Nübüvve 
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Giriş 

Kelam ilminin konuları içinde itikâdî esasların “Tevhid-Nübüvvet-Me’âd” şeklinde üç asıl olarak 

zikredildiği göz önünde bulundurulduğunda, risâlet ve nübüvvetin delillerle ispatı konusu, mezkûr 

ilkelerin ikincisi ile ilgili temel inanç meseleleri içine girmektedir. Allah tarafından elçi olarak seçilip 

gönderildiğini iddia eden bir kişinin gerçekten iddiasında doğru söyleyip söylemediğinin kesin bir 

şekilde bilinmesi gerekir. Bu çerçevede Hz. Peygamberin nübüvvetini inkâr eden kimse ya da gruplara 

karşı İslam âlimlerince “Delâilü’n-Nübüvve”, “Hücecü’n-Nübüvve”, “İsbâtü’n-Nübüvve” ya da 

“A’lamu’n-Nübüvve” isimli Hz. Peygamberin nübüvvetini ispata yönelik çalışmalarla delâil geleneği 

oluşmuştur. Delailü’n-nübüvve türü ilk müstakil eserler İslam müdafaasını üstlenen Mutezilî âlimler 

tarafından telif edilmiştir. Hicri III. asırla birlikte selefiyyeye bağlı hadisçiler tarafından da kaleme 

alınan delailü’n-nübüvve türü eserlerde nübüvvet, özellikle de Hz. Peygamberin nübüvveti, Kur’an’ın 

yanında çeşitli rivayetlerde zikredilen olağanüstü olaylara dayanılarak ispat edilmeye 

çalışılmıştır.(Serdar, 2016, 27-28) 

Selef âlimlerinden İmam Şâfiî’nin İsbâtü’n-Nübüvve adıyla bir eser kaleme aldığı nakledilir. Buharî de 

el-Câmiʿu’ṣ-Saḥîḥ’indeki “Kitâbü’l-Menâkıb”ın “ʿAlâmâtü’n-Nübüvve fi’l-İslâm” adını taşıyan 

hacimli babında konuyla ilgili olarak elliden fazla rivayet kaydetmiştir. Daha sonra ise Ebu İshak el-

Cüzcânî’nin Emârâtü’n-Nübüvve’si zikredilebilir. Bilindiğine göre delâilü’n-nübüvve adını kullanan ilk 

Selef âlimi Ebu Zür‘a er-Razî’dir. Davud ez-Zahirî’nin Aʿlâmü’n-Nebî’si, Ebu Davud es-Sicistânî’nin 

Delâʾilü’n-Nübüvve’si, İbn Kuteybe’nin Aʿlâmü’n-Nübüvve’si, İbn Ebu’d-Dünya, Cafer b. Muhammed 

el-Firyabî, İbn Hibban, Taberanî ve Ebû Zer el-Herevî’nin Delâʾilü’n-Nübüvve’leri, Ebu’l-Ferec İbnü’l-

Cevzî’nin ed-Dürrü’s-Semîn fî Hasâisi’n-Nebiyyi’l-Emîn’i, Takıyyüddin İbn Teymiyye’nin en-

Nübüvvât’ı ve Suyûtî’nin el-Ḫaṣâʾiṣü’l-Kübrâ’sı selef âlimlerinin bu konuya dair eserlerinden 

bazılarıdır.(Yavuz, 1994, 116) 

1. Hayatı ve Eserleri 

Tam adı Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali el-Beyhakî olan müellif, 384/994’te Nişabur’a bağlı Beyhak 

bölgesinin Hüsrevcird köyünde doğmuştur. İlk tahsilini Beyhak’ta yapan Beyhakî, on beş yaşında iken 

hadis, daha sonra da fıkıh öğrenmeye başlamıştır. Fıkıh ilminde hocası Ebü’l-Feth Nâsır b. Muhammed 

el-Mervezî’dir. Muhtelif hocalardan faydalanmak maksadıyla İsferâyin, Tus, Hemedan, İsfahan, Rey, 

Nişabur, Bağdat, Kufe ve Mekke gibi yerleri dolaştı.(İbn Hallikan, 1978, 75-76) Hadis ilminin en önemli 

meselelerini Hâkim en-Nisaburî’den öğrenmiş ve hocaları içinde en çok ondan faydalanmıştır. Diğer 

hocaları arasında muhaddis, kelâm ve fıkıh âlimi İbn Furek, zahid ve vaiz Harguşî, fakih ve muhaddis 

İbn Mahmiş, mutasavvıf Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Ebû Hazim el-Abduyî, muhaddis, fakih ve kelâm 

âlimi Ebû İshak Rükneddin el-İsferayinî, muhaddis Ebû Zer el-Herevî ile muhaddis ve fakih Ebû Bekir 

el-Berkanî gibi meşhur âlimler bulunmaktadır.(Topaloğlu, 1983, 335-338)Yetiştirdiği öğrenciler 

arasında ise Şeyhülkudât İbnü’l-Beyhakî diye bilinen oğlu İsmail b. Ahmed, Hafîdü’l-Beyhakî diye 

anılan torunu Ubeydullah b. Muhammed, Mekke ve Medine fakihi muhaddis Furavî, Horasanlı 

muhaddis Zahir b. Tâhir, muhaddis Ebu’l-Mealî Muhammed b. İsmail el-Fârisî, İbn Mende ve Ebu’l-

Muzaffer el-Kuşeyrî gibi önemli isimler bulunmaktadır.(Topaloğlu, 1983, 338-340) 

Beyhakî 406/1015 yılından itibaren eserlerini telif etmeye başladı. Hadis ilmindeki sağlam bilgisi ve 

güçlü hâfızasıyla kendini kabul ettirmiştir. Onun ilimdeki yerini tespite çalışan otoriteler, hem hadis 

hem de fıkıhtaki üstünlüğüne ve Eş‘arî kelâmındaki geniş bilgisine özellikle işaret ettikten sonra çeşitli 

ilimlere vâkıf olduğunu, daha önce benzeri görülmeyen eserler verdiğini ve 1000 cüzü bulan eserlerinin 

hacmi itibariyle de seleflerini geçtiğini ifade etmişlerdir. Beyhakî 10 Cemaziyelevvel 458/1066’da 

Nişabur’da vefat etmiş, cenazesi Beyhak’a nakledilerek doğduğu yer olan Hüsrevcird’de toprağa 

verilmiştir.(Kandemir, 1992, 59) 
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Beyhakî’nin hadis, fıkıh, ahlak ve akaid alanlarında birçok eser telif ettiği bilinmektedir. Bu eserleri 

muhaddislere has metotla her rivayetin senedini zikredip uydurma olduğunu bildiği bir haberi eserlerine 

almamayı prensip edinmiştir. Onun hadis, fıkıh, ahlak ve akaid alanlarında telif ettiği önemli eserleri 

şöyledir: 

Hadisle ilgili olanlar: es-Sünenü’l-Kübrâ, el-Medhal ilâ Kitâbi’s-Sünen, Ma‘rifetü’s-Sünen ve’l-Âsâr, 

es-Sünenü’s-Sugrâ, el-Kırâ’atü Halfe’l-İmâm, Kitâbü Tahrîci Ehâdîsi’l-Üm ve Fezâ’ilü’l-Evkât. 

Şafiî Mezhebiyle/fıkıhla ilgili olanlar: Menâkıbü’ş-Şâfi‘î, Beyânü Hata’i men Ahta’e ‘ale’ş-Şâfi‘î, el-

Mebsût, el-Hilâfiyyât beyne’ş-Şâfi‘î ve Ebî Hanîfe ile Ahkâmü’l-Kur’ân.  

Ahlakla ilgili olanlar: el-Âdâb, ez-Zühdü’l-Kebîr, el-Erbaʿûne’s-Sugrâ ve ed-Da‘avâtü’l-Kebîr. 

Akaidle ilgili olanlar: el-Esmâ’ ve’s-Sıfât, el-Câmi‘u’l-Musannef fî Beyâni Şu‘abi’l-İmân, el-İ‘tiḳâd 

ve’l-Hidâye ilâ Sebîli’r-Reşâd, Kitâbü’l-Kazâ ve’l-Kader, Kitâbü’l-Ba‘s ve’n-Nüşûr, İsbâtü ‘Azâbi’l-

Kabr, Kitâb fî Hayâti’l-Enbiyâ’ fî Kubûrihim ve Delâ’ilü’n-Nübüvve. (Beyhakî, 2017, 14-19) 

2. Delailü’n-Nübüvve Adlı Eseri 

Hz. Peygamberin nübüvvetinin ispatına yönelik bir tavır şeklinde ortaya çıkan delailü’n-nübüvve 

anlayışının önemli bir ismi olan Beyhakî, hocası Ebû Sa‘d Muhammed b. İbrâhim el-Hargûşî’nin “el-

Medhal ilâ Kitâbi Delâʾili’n-nübüvve” adlı eserinden de ilham alarak “Delâʾilü’n-nübüvve ve maʿrifetü 

ahvâli sâhibi’ş-şerîʿa” isimli bir çalışma kaleme almıştır.(Kırış, 2015, 98) “Delailü’n-Nübüvve” şeklinde 

meşhurlaşan bu çalışmasında Beyhakî, sahih rivayetler kullanmaya özen göstermiş, Hz. Peygamberin 

herhangi bir insandan farklı ve peygamberliğine işaret olan yanları ile mucizelerini toplamış ve Hz. 

Peygamberin nübüvvetini delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Beyhakî’nin Delâʾilü’n-nübüvve’si, 

muhteva ve plan bakımından büyük çapta Ebû Nuaym el-İsfahanî’nin aynı adı taşıyan eserine benzer. 

Kitapta daha çok sahih hadislere yer verilmiş, nübüvvetin delili mahiyetindeki harikulade olayları ihtiva 

eden rivayetlerin zayıf veya mevzû olanlarına işaret edilmiştir. (Yavuz, 1994, 117-118) 

Kendinden önceki siyer kitaplarından oldukça fazla istifade eden Beyhakî Delailü’n-Nübüvve’deki 

babları da bu doğrultuda tertip etmiş olmalıdır. Eserini toplam bir giriş olmak üzere 678 babdan meydana 

getirilmiş olup kitap adı altında herhangi bir bölüm oluşturmamıştır. Giriş kısmında geçmiş 

peygamberlerin nübüvvetiyle Hz. Muhammed’in nübüvvetinin ancak mucizelerle ispat edilebileceği 

belirtildikten sonra Hz. Peygamber’e ait en büyük mucizenin Kur’an-ı Kerim olduğuna ve Kur’an’ın 

taşıdığı çeşitli i‘câz yönleriyle diğer mucizelerden daha kuvvetli bir delil teşkil ettiğine işaret edilmiştir. 

Haberin kısımları, haber-i vahidin delil oluşu, hadislerin nevileri ve hadis usulüne dair çeşitli konular 

hakkında verilen kısa bilgilerle giriş kısmı tamamlanmıştır. (Yavuz, 1994, 118) 

Muhtevası birbirine yakın babları “واب جماعة  adı altında bir araya getirerek toplam 20 bölüm halinde ”اب

rivayetleri tertip etmiş olup bölümler şu başlıklardan oluşturulmuştur: 

● Hz. Peygamberin soyu, isimleri, doğumu, çocukluk dönemi ve bu sırada meydana gelen 

harikulade olaylarla ilgili bölüm. 

● Allah Resulü’nün bedenî ve ahlakî özellikleri ve geçmiş ilahî kitaplardaki vasıflarına 

ilişkin bölüm. 

● Hz. Peygamber’in doğumundan nübüvvetle görevlendirilmesine kadar geçen hayatı 

boyunca ortaya çıkan nübüvvet alâmetlerine ilişkin bölüm. 

● Hz. Muhammed’in nübüvvetle görevlendirilmesi, vahyin başlaması, Müslümanlığı ilk 

kabul edenler, müşriklerin Müslümanlara yaptığı eziyetler, Habeşistan’a hicret, mi‘rac 

olayı, Akabe biatları, Mescid-i Nebevî’nin inşası, kıblenin Kâbe yönüne çevrilmesi ve 

bu hadiselerde ortaya çıkan mucizeler ile ilgili bölüm. 

● Resulullah’ın Gazveleriyle ilgili bölüm 
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● Bedir Gazvesiyle ilgili bölüm 

● Uhud Gazvesiyle ilgili bölüm 

● Hendek/Ahzab Gazvesiyle ilgili bölüm 

● Hudeybiye Umresi ile ilgili bölüm 

● Hayber Gazvesiyle ilgili bölüm 

● Mekke’nin fethi ile ilgili bölüm 

● Tebük Gazvesiyle ilgili bölüm 

● Hz. Peygambere gelen Arap heyetlerini anlatan bölüm 

● Hz. Muhammed’in doğumundan peygamber oluşuna, hicretinden bilinen gazvelerine ve 

seferlerine kadar cereyan eden olayların dışındaki nübüvvet alametleri ve işaretleri ile 

ilgili bölüm 

● Allah Resulü’nün duası ile yiyeceklerde ve içeceklerde bereketin olması ile ilgili haberler 

ile diğer dualarını kısa olarak açıklayan bölüm 

● Bazı Yahudi âlimlerinin, Hz. Peygamber’e sordukları sorulara aldıkları tatmin edici 

cevaplardan sonra müslüman olmaları ile ilgili bölüm 

● Hz. Peygamber döneminde onun nübüvvet alametlerinden birini rüyasında gören 

kimselerin durumu ile ilgili bölüm 

● Vahyin gelişinin Hz. Peygamber üzerinde müşahede edilen etkileri ve bunların 

nübüvvetine delil oluşu ile ilgili bölüm. 

● Hz. Peygamber’in hastalanması ve vefatı sırasında meydana gelen harikulade olaylarla 

ilgili bölüm 

● Resulullah’ın hutbelerinde söyledikleri ile ilgili rivayetlere ait olan bölüm. 

Bölüm başlıkları incelendiğinde bu eser sadece Hz. Peygamber’in mucizelerini anlatan bir çalışma 

olmakla birlikte bir siyer ve megazi kitabıdır. Ayrıca Hz. Peygamberin şemaili ile ilgili geniş bir 

bölümün olması aynı zamanda bu eserin bir şemail kaynağı olmasını sağlamıştır.(Kırış, 2015, 103-105) 

Beyhakî bu eserini kaleme alırken birçok kaynaktan iktibaslarda bulunmuştur. Bunlar başta Buhari ve 

Müslim’in Sahih’leri ile Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i, Tayalisî’nin Müsned’i, Buhari’nin et-Tarihü’l-

Kebir’i, Abdürrezzak es-San’ani’nin Musannef’i ile İbn Mende’nin Ma’rifetü’s-Sahabe’si ve Delailü’n-

Nübüvve’si yer almaktadır. Kelamî konularda ise İbn Huzeyme, Ebu Süleyman el-Hattabî, Ebu 

Abdullah el-Halimî ve Ebu Mansur el-Eyyubî gibi âlimlerden nakillerde bulunmuştur. Siyer ve megazi 

kaynaklarından İbn İshak, Musa b. Ukbe, Urve b. Ez-Zübeyr ile Vakidî’den bol miktarda alıntılar 

yapmıştır. Lügat âlimleri olan Ezherî, Asmaî ve Ebu Bekr b. El-Enbarî’den oldukça fazla istifade eden 

Beyhakî, aynı zamanda kendi eserleri olan Sünen ve el-Esma ve’s-Sıfat gibi meşhur eserlerine de 

göndermeler yapmıştır. (Kırış, 2015, 117-120) 

Beyhakî’nin bu eseri, önce Abdurrahman Muhammed Osman’ın tahkikiyle 1389/1969 yılında Kahire’de 

iki cilt halinde, daha sonra Abdülmu‘tî Kal‘acî’nin tahkikiyle 1405/1985’te Beyrut’ta yedi cilt şeklinde 

yayımlanmıştır.  

Sonuç 

Mutezile ile ortaya çıkan nübüvvet müdafaası, sonraki dönemlerde ashabu’l-hadisçilerin çalışmalarıyla 

devam etmiştir. Hicri IV. asrın önemli âlimlerinden biri olan Beyhakî, itikadî konularla yakından 
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ilgilenirken özellikle akaide dair hadisleri ihtiva eden ve bunlara yorumlar getiren kitaplar yazmış ve 

böylece Selefî-Eş‘arî bir çizgi takip etmiştir.  

İslam nübüvvet anlayışının kurumsallaşmasında önemli yere sahip olan bu eser, Hz. Peygamberin 

mucizelerini içeren her türlü rivayeti bir araya getirmek ve onun nübüvvetini ispat etmek için kaleme 

alınmış olmanın yanında sonraki birçok siyer ve şemail çalışmalarına da kaynaklık etmesi bakımından 

oldukça önemlidir. Bu tür eserlerde nübüvvet ve özellikle Hz. Muhammed’in nübüvveti, Kur’an’ın yanı 

sıra çeşitli rivayetlerle nakledilen harikulade olaylara dayanılarak ispat edilmeye çalışılmış, buna 

karşılık mucize vb. olayların nübüvvete delil oluş keyfiyeti üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştır. 

Bazı rivayetlerin tekrarlandığı görülmesine rağmen veciz bir kitap olan Kur’an-ı Kerîm’den istifade 

edilerek ciltler dolusu eserlerin meydana getirilişini önemli bir i‘câz noktası olarak kaydeden bu eser, 

âlimlerin takdir ederek başvurduğu önemli bir kaynak haline gelmiştir. Özellikle İbn Kesîr’in el-

Bidâye’si ile Suyûtî’nin el-Ḫaṣâʾiṣü’l-Kübrâ’sında ondan bolca nakiller yapılması bu hususu teyit edici 

mahiyettedir. 
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Özet 

 

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sisteminin 

bir tamamlayıcısı olarak kamu emeklilik sistemine ek olarak destekleyici nitelikte özel 

emeklilik sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. 27 Ekim 2003 yılında ilk emeklilik 

sözleşmesinin tasdik edilmesi ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) resmi olarak 

başlamıştır. Ancak bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerde tasarrufta bulunmaları ve bu 

tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi sonucu emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etme 

amacıyla oluşturulan bireysel emeklilik sisteminde toplanan fonlar gelişmiş ülkelerin çok 

gerisinde kalmıştır. Bireysel emeklilik sistemine katılımı daha da arttırmak amacıyla 1 Ocak 

2017 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik Otomatik katılım yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada 

OECD ülkelerindeki Bireysel Emeklilik Fonları ile ülkemizde ki Bireysel Emeklilik Fonlarının 

karşılaştırılması yapılması amaçlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler : Bireysel Emeklilik Sistemi, Emeklilik Yatırım Fonları, Otomatik 

katılım  

 

Jel Kodları  : G22, G23  

 

1. Giriş 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde Dünyada en çok tartışılan konulrdan biri sosyal güvenlik 

sistemlerinde yaşanan finansman kirzleridir. Krizlerin temel nedeni emeklilik sistemlerindeki 

mali açıklardır. Sanayileşmiş ülkelerdeki emeklilik açıkları, bireylerin yaşam süreklerinin 

uzaması ve artan sağlık harcamalarından kaynaklanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise, 

emeklilik yaşının düşürülmesi, emeklilik fonlarının kamu tarafından kullanımı ve karşılıksız 

ödemeler şeklindeki politik müdahaleler emeklilik açıklarının başlıca nedenidir. Sosyal 

güvenlik sistemlerindeki mali kriz öncelikle parametrik reformlarla giderilmeye 

çalışılmaktadır. Bu reformlar yetersiz kalmakta ve sistematik reformlara başvurulmaktadır. 

Sosyal güvenliğin özelleştirilmesi, emeklilik sistemlerine özel yönetimli bir emeklilik planının 

dahil edilmesi sistematik bir refomdur (UŞUN, 2005). 
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Bünyesinde sağlık güvencesi ve emeklilik planları bulunduran sosyal güvenlik kavramı ilk 

olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. İnsanlar çalışamayacak yaşa geldikleri 

zaman kendi geçimlerini sağlamak için gelire ihtiyaç duyarlar. Sosyal güvenlik sistemi 

sayesinde insanlar çalıştıkları dönemde prim yatırarak emeklilik dönemlerini finanse etmiş 

olurlar. Günümüzde ülkelerin uyguladığı emeklilik sistemlerinde sorunlar meydana gelmiştir. 

Bu sorunlar yüzünden sistem açık vermiş ve ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri zarar etmeye 

başlamıştır. Bu sorunlardan başlıcaları arasında, tıp biliminde yaşanan gelişmeler sayesinde 

ortalama insan ömrünün uzaması, yeni nesil insanların çocuk sahibi olmak istememeleri ve 

buna bağlı olarak çalışan nüfusun azalması sayılabilir. Bu sorunlar, ülkeleri bu konuda önlemler 

almaya itmiştir (ŞAHİN & BAŞARIR, 2019, s. 212). 

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin en büyük sorunu kronik olarak verdiği açıklardır. Bu açıklar 

yapısal ve siyasi tercihlerinin ürünü olmakla beraber bütçe üzerinde ağır bir yük 

oluşturmaktadır. Konu üzerinde çalışan araştırmacılar, bütçenin kara deliği olarak sosyal 

güvenlik açıklarına işaret etmektedirler. Her yıl düzenli olarak açık veren sosyal güvenlik 

sistemi, Hazine tarafından bütçe transferleri yoluyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Yapılan bütçe 

transferleri bütçe açıkları ve kamu kesimi borçlanma gereğini arttırmaktadır. Bu nedenle bu 

yapısal sorunun üzerine eğilmek birden çok mali göstergeye yönelik yapısal sorunları çözüm 

sağlamaya çalışmak amacını gütmektedir (YURDADOĞ, AKÇA, & BOZATLI, 2019). 
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Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumunun verileri Tablo 1 de özet olarak verilmiştir..  

Tablo 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gelirleri, Emekli Aylığı Ve Sağlık  Ödemeleri        

Bin TL  

Yıllar 

Devlet Katkısı 

Hariç Prim 

Gelirleri  

 Değişim 

Oranı  

(%)   

  

Emekli Aylığı 

Ödemeleri    

Sağlık 

Ödemeleri                                    

Toplam 

Ödeme   

Prim 

Gelirlerinin 

Emekli 

Aylıklarını 

ve Sağlık 

Ödemelerini 

Karşılama 

Oranı (%)               

  

2000 6.575.348   6.756.700 2.633.552 9.390.252 70,0 

2001 9.739.521 48,1 10.696.600 4.575.995 15.272.595 63,8 

2002 14.821.913 52,2 16.687.400 7.629.027 24.316.427 61,0 

2003 21.178.426 42,9 25.174.200 10.661.718 35.835.918 59,1 

2004 27.423.790 29,5 30.660.700 13.150.129 43.810.829 62,6 

2005 30.882.405 12,6 38.537.100 13.607.884 52.144.984 59,2 

2006 41.619.875 34,8 45.075.855 17.666.674 62.742.529 66,3 

2007 44.051.735 5,8 52.311.728 19.983.275 72.295.003 60,9 

2008 54.546.453 23,8 59.136.539 25.345.913 84.482.452 64,6 

2009 54.579.182 0,1 68.603.972 28.810.684 97.414.657 56,0 

2010 66.912.858 22,6 78.957.499 32.508.883 111.466.382 60,0 

2011 89.560.568 33,8 91.615.378 36.500.378 128.115.756 69,9 

2012 99.359.243 10,9 105.293.799 44.110.561 149.404.360 66,5 

2013 118.728.578 19,5 119.161.662 49.888.693 169.050.355 70,2 

2014 135.238.559 13,9 134.391.514 54.551.175 188.942.688 71,6 

2015 159.480.052 17,9 151.990.402 59.355.576 211.345.978 75,5 

2016 184.445.994 15,7 185.157.568 67.992.868 253.150.436 72,9 

2017 208.064.459 12,8 209.545.653 77.632.066 287.177.719 72,5 

2018 255.619.125 22,9 245.105.705 91.512.240 336.617.945 75,9 

Kaynak: (SGK, 2019) 

Tablo 1 incelendiğinde 2000 yılında 6.575.348 TL olan prim gelirinin 2018 yılında 255.619.125 

TL’ye yükseldiği, giderlerin ise 9.390.252 TL’den 336.617.945 TL’ye yükseldiği 

görülmektedir. 2018 yılında devlet katkısı olmadan toplanan primlerin emekli aylığı ve sağlık 

ödemelerinin ancak %75,9’unu karşılayabildiği, 2000 yılı ile 2018 yılı arasındaki karşılama 

oranlarının ortalaması alındığında %66,2 olduğu anlaşılmaktadır.  
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2. Bireysel Emeklilik Sistemleri 

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince 

yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam 

standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. 

Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek 

bir gelir oluşturur. Bireysel emekliliğin amaçlarını, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının 

yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini 

yükseltmek, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı arttırmak ve ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunmak olarak sayabiliriz (EGM, 2019). 

Bireysel Emeklilik Sistemleri “Belirlenmiş Fayda Modeli” ve “Belirmiş Katkı Modeli” olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Belirlenmiş Fayda Modelinde, Emeklilik döneminde alınmak istenen 

emeklilik ödemeleri başta tespit edilerek, bu maaşı alabilmesi için gerekli tasarruf miktarının 

belirli formüllerle önceden hesaplanmasına dayanmaktadır. Yani kişinin emeklilik döneminde 

alacağı emeklilik ödemeleri önceden belirlenmiştir. Belirlenmiş Katkı Modelinde ise, kişinin 

emeklilik döneminde ne alacağı önceden belli değildir. Belirlenmiş olan katkı miktarlarının bir 

emeklilik hesabında belli bir süreye veya belirli bir yaşa kadar yatırıma yönlendirilmesi 

sonucunda elde edilecek getirilere göre hesaplanmaktadır.  

Günümüzde gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkede, çalışanlara gönüllü ya da zorunlu 

biçimde sunulan belirlenmiş katkı esaslı emeklilik sistemleri, katılımcılardan toplanan 

primlerin emeklilik yatırım fonları aracılığıyla çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına 

yönlendirilmesi ve etkin bir fon yönetimi çerçevesinde, birikimlere yatırım getirisinin 

sağlanması şeklinde yürütülmektedir. Yatırım döneminin sonunda, emekliye birikimleri toplu 

olarak ödenmekte veya ömürboyu emekli maaşı bağlanmakta, bazen de belirli bir miktar toplu 

ödeme ile birlikte emekli maaşı bağlanmaktadır (ALTINTAŞ, 2009). 

 

Tablo 2. Bireysel Emeklilik Özet Verileri 

Katılımcıların Fon Tutarları 
93.256,6 

 
milyon TL 

Faizli Fon Tutarı 
83.487,8 

 
milyon TL 

Faizsiz Fon Tutarı 
9.768,8 

 
milyon TL 

Devlet Katkısı Fon Tutarı 
15.090,2 

 
milyon TL 

Faizli Fon Tutarı 
13.976,6 

 
milyon TL 

Faizsiz Fon Tutarı 
1.113,7 

 
milyon TL 

Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 
6.809.917 

 
Kişi 

Katkı Payı Tutarı 
64.297,2 

 
milyon TL 

Yatırıma Yönlenen Tutar 
63.215,8 

 
milyon TL 

Kaynak: EGM (18 Ekim 2019) 
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Bireysel emeklilik özet verileri incelendiğinde, toplamda 93.256,6 milyon TL fon toplandığını, 

bu fonların %11’inin faizsiz fonlardan oluştuğu görülmektedir. Yatırıma ise 63.215,8 milyon 

TL yönlendirildiği görülmektedir.  

 

Tablo 3. Bireysel Emeklililk Şirketlerinin Fon Miktarları 

   Fon Tutarı 

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 131.118.450    

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.              3.018.836.850    

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.            12.848.434.475    

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.            17.123.895.066    

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.            17.658.034.583    

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.                 446.234.057    

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 374.031.308    

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.              2.370.302.732    

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 723.754.659    

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.              1.689.175.020    

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.            13.417.986.102    

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.              4.325.942.415    

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.              1.601.910.916    

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.              1.679.770.428    

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.              3.348.867.185    

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.              7.662.152.759    

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.              4.836.180.234    

TOPLAM            93.256.627.239    

Kaynak: EGM (18 Ekim 2019) 

 

Toplam 93.256.627.239 TL’lik fon birikiminin, %19’luk kısmı Avivasa Emeklilik ve Hayat 

A.Ş. tarafından toplanmış ve fon miktarı en yüksek olan bireysel emeklilik şirketi olmuştur. En 

fazla katılımcı sayısına sahip (1.105.280 kişi) Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ise 

13.417.986.102 TL fon miktarına sahip olmuştur. 
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3. Otomatik Katılım Sistemi 

 

Bireysel emeklilik sistemine derecede katılım istenilen düzeye ulaşmaması nedeniyle ve 

bireysel tasarruf oranlarının artırılması amacıyla  1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 4632 

sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile birlikte işerenler çalışanlarını  

Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dahil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede işverenler esas 

aylığın en az %3’ünü sisteme aktarmakla yükümlüdürler. Çalışanlar istediği kadar sistemde 

kalma hakkına sahiptir. OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, 45 

yaşını doldurmamış, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları 

(5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4a ve 4c maddeleri 

kapsamındaki çalışanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi 

kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanları) kapsamaktadır. Bu sisteme 

otomatik olarak dahil edilen çalışanlar sistemde kalmaları halinde, sosyal güvenlik sisteminin 

sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelire kavuşurlar (EGM, 2019). 

Tablo 6. OKS Özet Veriler 

Çalışanların Fon Tutarı 7.471,2 milyon TL 

          Faizli Fon Tutarı 2.765,2 milyon TL 

          Faizsiz Fon Tutarı 4.705,9 milyon TL 

          Faiz bilgisi iletilmeyen fon tutarı* 0,0 milyon TL 

Katkı Payı Tutarı 5.956,9 milyon TL 

Çalışan Sayısı 5.312.995 kişi 

Sertifika Sayısı 6.243.560 adet 

İşveren Sayısı 208.535 adet 

 

 OKS özet verileri incelendiğinde, toplam fon tutarının %63’nün faizsiz fon tutarı olduğu, 

208.535 işverenin 5.312.995 çalışanı otomatik katılım sistemine dahil ettiği, sertifika sayısının 

ise çalışan sayısından fazla olduğu görülmektedir. 

4. OECD Ülkelerinde Bireysel Emeklilik Fonları  

Emeklilik varlıkları dünya genelinde 2018’de 40 trilyon ABD dolarını aşmış durumdadır. 

Bunun 28 trilyon ABD doları gibi büyük bir kısmı emeklilik fonlarından toplanmıştır. 

Emeklilik fonları, emeklilik sigortası sözleşmeleri ve diğer emeklilik tasarruf ürünleri yoluyla 

biriktirilen emeklilik varlıkları, 2018'in sonunda 44.1 trilyon ABD Doları (OECD bölgesinde 

42.5 trilyon ABD Doları ve diğer raporlama bölgelerinde 1.6 trilyon ABD Doları) olarak 

gerçekleşmiştir. Ancak son on yılda, neredeyse tüm raporlama ülkelerinde emekli aylığı 

aktifleri nominal olarak artmıştır (Pensıon Markets In Focus 2019 Report, 2019, s. 9). 
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Tablo 9. Emeklilik fonlarındaki varlıklar ve tüm emeklilik araçları (2018) 

 
 

OECD Ülkeleri 

Emeklilik Fonları 

Tüm 

Emeklilik 

Araçları 

% Değişim 
Milyon 

ABD Doları 
   GSYİH % GSYİH % 

Avusturalya 9,2 1.810.346 132,6 135,4 
Avusturya -4,1 24.508 5,5 .. 
Belçika -3,8 37.531 7,3 .. 
Kanada 2,9 1.459.272 85,6 .. 
Şili 3,7 193.110 70,2 70,2 
Çek Cumhuriyeti 5,6 20.935 8,9 8,9 
Danimarka 1,2 154.373 45,4 199 
Estonya 8,2 4.511 15,4 16,9 
Finlandiya -2,7 127.560 47,7 .. 
Fransa 4,3 19.007 0,7 .. 
Almanya 0,9 261.058 6,7 .. 
Yunanistan -0,8 1.584 0,7 .. 
Macaristan 0,2 5.876 3,9 5,3 
İzlanda 8,9 36.328 150,8 160,1 
İrlanda 1,3 115.073 31,6 33,5 
İsrail 2,2 203.224 57,4 .. 
İtalya 2,1 153.430 7,6 9,8 
Japonya -1,1 1.398.144 28,2 .. 
Kore 12,9 191.066 12 .. 
Letonya 6,3 529 1,6 13,8 
Litvanya 7,1 3.689 7,1 7,1 
Lüksemburg 1,9 1.883 2,8 .. 
Meksika 5,1 168.311 14,1 .. 
Hollanda -1,2 1.514.345 171 .. 
Yeni Zelenda 6,7 54.481 27,4 27,4 
Norveç 0,1 39.834 9,8 .. 
Polanya -12,3 42.112 7,5 .. 
Portekiz -1,5 22.292 9,7 .. 
Slovakya 5,4 12.038 11,7 11,7 
Slovenya 5,1 2.954 5,6 6,8 
İspanya -3,7 121.421 8,8 12,5 
İsveç .. 22.610 4,1 90,6 
İsviçre -0,7 888.799 126,9 .. 
Türkiye .. 14.520 2,1 .. 
İngiltere -0,3 2.809.112 104,5 .. 
ABD -5 15.637.266 76,3 135,1 
OECD Toplam -3,9 27.573.129 53,3 

 

 Kaynak: (OECD, 2019)  

Tablo 9 incelendiğinde; İngilitere, ABD (tüm emeklilik araçları), İsviçre, Hollanda, İzlanda ve 

Avusturalya’nın emeklilik fonlarının miktarının GSYİH’lalarının üzerine çıktığı, 2018 yılı 

sonunda emeklilik fonlarının büyüklüğünün 27.573.129 milyon ABD dolarına ulaştığı, 

emeklilik fonlarının GSYİH’ya oranı en yüksek olan ülkenin (%171) Hollanda olduğu 

görülmektedir. Türkiye ise 2,1 ile Yunanistan (0,7) ve Fransadan sonra emeklilik fonlarının 

GSYİH’ya oranı en küçük olan ülkeler arasında yer almaktadır.  

5. Sonuç 
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Sosyal güvenlik sistemindeki açıkların her geçen yıl daha da artması ve önümüzdeki yıllarda 

da artarak devam edeceğinin öngörülmektedir. Buna karşı önlem almak, kişilerin emeklilik 

dönemlerinde de rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla bireysel emeklilik 

sistemlerinin uygulamaya konulması zorunluluk haline gelmiştir.  

Birçok OECD ülkesinde yıllar öncesinen başlayan bireysel emeklilik sistemleri, Türkiye’de 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik  Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 2001 yılında başlayan 

süreç 27 Ekim 2003 yılında ilk emeklilik fonlarıyla birlikte sistem faaliyete geçmiştir.   

Hem çalışanların emeklilik hayatlarında ek bir gelire sahip olarak daha rahat bir yaşam 

sürmeleri, hem de sermaye piyasalarına uzun vadeli kaynak sağlanarak ekonomik kalkınmaya 

katkı sağlamak için bireysel emeklilik sistemlerine katılımın zorunlu olarak yapılmasına devam 

edilmesi, çalışanların cayma hakkını hemen kullanmamaları ve sistemden çıkmamaları için en 

az 5 yıl veya daha uzun süre prim yatırmış olma gibi şartların getirilmesi yerinde olacaktır. 
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29 SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ 

Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer34 

 

Özet 

Askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin sıkça araştırılan bir konu olmasına rağmen, 

ülkelerin askeri harcadıkları seviyenin rakiplerine ve müttefik ülkelerine veya üye oldukları uluslararası 

kuruluşlara dayanarak ihmal edildiği göz ardı edilmektedir. Buna göre, çalışmada, 19 G-20 ülkesi için 

askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Bu 

çalışmada iki grup Panel veri modeli uygulanmıştır. İlk panel grubu askeri ihracatçı. İkincisi askeri 

ithalatçı. Çalışmanın sonuçları, ABD için geribildirim hipotezinin var olduğunu, büyüme hipotezinin G-

20 Ülkeleri ve Türkiye için geçerli olduğunu desteklemektedir. 

 

ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN DEFENSE EXPENDİTURES AND 

ECONOMİC GROWTH BY PANEL DATA METHODS 

Abstracts: 

As though it is a frequently researched topic that the relationship between military expenditures and 

economic growth, it is ignored that the level of military expenditures of countries based on their rival 

and allied countries or international organizations which they are members. Accordingly, in study, the 

relationship between military expenditures and economic growth is examined with the panel data 

analysis for 19 G-20countries. In this study two groups of Panel data models are applied. First panel 

group is military exporter. Second is military importer. The results of study support that feedback 

hypothesis exists for the U.S., growth hypothesis is valid for G-20 Countries and Turkey. 

 

SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ 

 

Peki gerçekte savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki nasıl tarif edilebilir? Bu 

ilişkiyi kısaca devlet harcamalarındaki artışın beraberinde piyasada toplam talep üzerinde bir artışa 

sebep olması;  söz konusu talep artışının artarak sanayii canlandırması ve artan sanayii üretiminde 

beraberinde ekonomiyi büyütmesi olarak tarif etmek mümkündür. Fakat söz konusu büyümenin (üretim 

artışının) maliyeti beraberinde enflasyon artışını getirmektedir. Talep şoku başta kısa dönemli üretim 

artışları yaratmakla beraber uzun vadede tabi üretim düzeyini değiştirmez. Faiz haddi ve enflasyon 

seviyelerinde bir artışa sebep olur. Tabi bu tanım ani bir şok dalgası halindeki hükümet ve savunma 

harcamaları için geçerli bir kavramdır. 

Oysa uzun süreli savunma harcamalarında ekonomi bir şokla karşılaşmayacağı için ekonominin genel 

dengesi söz konusu şok etkisini absorbe edecektir. 

Amerikan ekonomisi incelenecek olursa savunma sanayii araştırmaları yapan ve savunma sanayii 

sistemleri üreten pek çok orta ve büyük boy işletmeye göze çarpacaktır. Bu işletmeler gerek ürettikleri 

yeni teknolojiler gerekse diğer sektörlerden aldıkları girdiler ve diğer sektörlere verdiği çıktılar 

açısından Amerikan ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer sektörlerden aldığı girdiler ve 

diğer sektörlere verdiği çıktılar tabirleri irdelenecek olursa örneğin savunma sanayii bilimsel araştırma 

34 İstanbul Üniversitesi, kutluk@istanbul.edu.tr 
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sektöründen çok büyük destek almakta ve bu sektörü maddi olarak desteklemektedir. Aynı şekilde 

ürettiği yeni teknolojiler vasıtasıyla iletişim, ulaştırma gibi sektörleri desteklemektedir. Bu gün 

kullandığımız cep telefonu gibi iletişim teknolojileri ve havacılık teknolojileri savunma sanayiinin birer 

çıktısı durumundadır. Bu çıktı teknolojiler ulaştırma ve iletişimi gerek kolaylaştırarak gerekse 

hızlandırarak mal ve hizmet üretimi üzerine pozitif etki yapmış dolayısıyla büyüme üzerinde önemli rol 

oynamışlardır. Bunu bir üretim şoku olarak değerlendirmek de mümkündür. 

Piyasada yaşanan üretim (arz) yönlü bir şok hem milli geliri arttırmış olacak hem de fiyatlar genel 

düzeyini aşağıya çekmiş olacaktır. Bu tip arz şokları genellikle yeni teknolojiler sayesinde olmaktadır. 

Sanayii devrimi bu tip arz şoklarına en güzel örneklerden biridir. İktisat politikası açısından toplam arzı 

arttıracak, teşvikler gerek fiyat düzeyini düşürmek gerekse üretimi arttırmak açısından para ve maliye 

politikalarından daha tesirli olacaktır. 

Diğer taraftan geleneksel iktisadın çok ünlü iki ekonomisti olan David RICARDO ve Adam SIMITH’e 

göre askeri harcamalar üretici olmayan sadece kendi sektörü içinde hapis olmuş sadece tüketen ve 

lüzumsuz harcamalardır. Büyümeye etkileri olamaz. Birleşmiş milletlerin 1973 ekonomik kalkınma 

raporuna göre ise savunma harcamaları gelişmekte olan ülke ekonomileri için büyümeye önemli bir 

engel olarak gösterilmektedir.  

Öte taraftan Paul Kennedy (1987) yılında iki kutuplu bir dünyada ABD ve Sovyetlerin silah pazarlarını 

örnek vererek askeri harcamalarını azaltan tarafın dünya silah ticaretindeki payını kaybederek önemli 

bir ekonomik pazar kaybedeceğini dile getirmiştir. Kennedy’e göre her şeye rağmen silah ticareti üretim 

üzerinde etkisi olan bir ekonomik aktivitedir.  

Bu arada milletlerin hayatta kalabilmeleri için hasımlarına karşı savunma ve bunun için yapılan savunma 

harcamaları zaruridir.” 

KULLANILAN VERİ SETİ 

Çalışmada SIPRI Military Expenditure Database © SIPRI 2019 ve IMF verileri kullanılmıştır. G-20 

ülkelerine ait savunma harcamaları SIPRI den GSMH verileri ise IMF veri tabanından temin edilmiştir. 

1992 -2018 yılları arasında 27 yıllık gözlemle çalışılmıştır. Kullanılan veriler gerek savunma 

harcamalarının gerekse GSMH verilerinin logaritmik halleridir. Böylece aradaki direk elastikiyetler elde 

edilmiştir. 

AMPİRİK SONUÇLAR 

Yapılan modelleme çalışmaları ve Hausman testi sonrasında Tesadüfi etkiler modeline karar verilmiş; 

kurulan tesadüfi etkiler modellerine spesifikasyon ve varsayımlardan sapmalarla ilgili testler yapıldıktan 

sonra robust tahmin modelleri kurulmuştur. Bu modelleme aşaması esnasında bütün G-20 ülkelerini 

kapsayan bir model, silah ihracatçısı ülkeleri kapsayan bir model, silah ithalatçısı ülkeleri kapsayan bir 

model olmak üzere üç farklı panel veri ekonometrisi modeli kurulmuştur. Son olarak Türkiye’ye özel 

bir klasik ekonometrik model kurulumuştur. Buradaki temel amaç ülke guruplarına göre parametrelerin 

testi ola gelmiştir. Son olarak kurulan Türkiye özelindeki klasik ekonometrik model spesifikasyon ve 

varsayımlardan sapmalarla ilgili testler yapıldıktan sonra kabul edilmiştir. 
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G-20 ÜLKELERİ 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        513 

Group variable: id                              Number of groups  =         19 

 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.9187                                         min =         27 

     between = 0.7169                                         avg =       27.0 

     overall = 0.7462                                         max =         27 

 

                                                Wald chi2(1)      =    1308.40 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 19 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

        LGDP |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     Lmilexp |   1.039196   .0287294    36.17   0.000     .9828871    1.095504 

       _cons |   1.563831    .144384    10.83   0.000     1.280844    1.846819 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .24444658 

     sigma_e |  .07136642 

         rho |   .9214591   (fraction of variance due to u_i) 

 

 

İTHALATÇI 13 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        351 

Group variable: id                              Number of groups  =         13 

 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.9228                                         min =         27 

     between = 0.5069                                         avg =       27.0 

     overall = 0.6090                                         max =         27 

 

                                                Wald chi2(1)      =    1014.50 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 13 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

        LGDP |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     Lmilexp |   1.055438   .0331365    31.85   0.000     .9904917    1.120384 

       _cons |   1.552351   .1805842     8.60   0.000     1.198413     1.90629 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .27890205 

     sigma_e |  .07577922 

         rho |  .93125142   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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İHRACATÇI 6 

 

. xtreg LGDP Lmilexp,re robust 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        162 

Group variable: id                              Number of groups  =          6 

 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.9047                                         min =         27 

     between = 0.8478                                         avg =       27.0 

     overall = 0.8542                                         max =         27 

 

                                                Wald chi2(1)      =     607.52 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 

 

                                     (Std. Err. adjusted for 6 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

        LGDP |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     Lmilexp |   .9857033   .0399912    24.65   0.000     .9073219    1.064085 

       _cons |   1.698488   .1452332    11.69   0.000     1.413836    1.983139 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .17530172 

     sigma_e |  .05985178 

         rho |  .89560101   (fraction of variance due to u_i) 

 

 

TÜRKİYE 

 

Dependent Variable: LOG(GDP)     

Method: Least Squares     

Date: 07/22/19   Time: 19:20     

Sample: 1 59     

Included observations: 59     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

C  2.667034 0.178856 14.91161 0.0000 

LOG(MILEXP) 1.094196 0.021609 50.63580 0.0000 

     

R-squared   0.978252     Mean dependent var  11.60793 

Adjusted R-squared  0.977871     S.D. dependent var  1.471051 

S.E. of regression  0.218831     Akaike info criterion -0.167721 

Sum squared resid  2.729567     Schwarz criterion  -0.097296 

Log likelihood  6.947758   Hannan-Quinn criter. -0.140230 

F-statistic   2563.984      Durbin-Watson stat  0.289702 

Prob(F-statistic)  0.000000    
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SONUÇ 

İlk model incelendiğinde savunma harcamalarının G-20 genelinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Askeri harcamalarda %1 lik bir artış GSMH de %1,039 luk bir artış yaratma gücüne 

sahiptir.  

İkinci model incelendiğinde savunma harcamalarının silah ithalatçısı on üç  ülke için de pozitif bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Askeri harcamalarda %1 lik bir artış GSMH de %1,055 lık bir artış yaratma 

gücüne sahiptir. Silah ithalatçısı bu ülkelerde daha büyük bir elastikiyete sahip olması ilginçtir. 

Üçüncü model incelendiğinde savunma harcamalarının silah ihracatçısı altı ülke için de pozitif bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Askeri harcamalarda %1 lik bir artış GSMH de %0,9857 lik bir artış 

yaratma gücüne sahiptir. 

Türkiye’ye ait model incelendiğinde savunma harcamalarının Türkiye için de pozitif bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Askeri harcamalarda %1 lik bir artış GSMH de %1,094 lük bir artış yaratma 

gücüne sahiptir. Buradan Türkiye’de milli gelirin savunma harcamaları elastikiyetinin G-20 içerisinde 

çok yüksek olduğu söylenebilir. 

Savunma harcamaları açısından G-20 ülkeleri incelendiğinde zaten gelişmiş olan bu ülkelerde savunma 

harcamalarını büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu pozitif etki 

zaten sanayileşmiş bu ülkelerde önemle savunma harcamalarının teknoloji yaratma etkisinden de 

kaynaklanmaktadır. Silah ihracatçısı 13 ülkede ve Türkiye’de milli gelirin savunma harcamaları 

elastikiyetinin G-20 içerisinde çok yüksek olması tartışılması gereken bir konudur. Türkiye’de savunma 

sanayiinin güçlenmesinin ve artan savunma harcamalarının gelir yaratma etkisi modeller sonunda da 

açıkça görülebilmektedir. 
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31. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DEMOKRASİYE KATKILARI: 

KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Haydar EFE   

Öğr. Gör. Meiramkul ISSAYEVA 

 
Modern dünyada gelişmiş ülkelerin tercih ettiği rejim demokrasidir. Demokrasi sistemin temel ilkeleri 

ise: eşitlik, siyasi seçimler, çok partili sistem, hukukun üstünlüğü, plüralizm, laiklik, şeffaflık, anayasal 

güvence, güçler ayrılığı ve sivil toplumdur. Sivil toplum örgütlerinin amacı ilgi alanları aynı olan sosyal 

grupların  gönüllü olarak bir araya gelerek kendi problemlerini çözmektir. Sivil toplum örgütleri, 

toplumda siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal ve bireysel işlevler üstlenmektedir. 

Vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, odalar, dernekler şeklinde farklı isimlerle ortaya çıkan sivil 

toplum örgütlerinin, örgütlenme biçimi ve işlevi farklı olsa da ortak özellikleri vardır. Sivil toplum 

kuruluşlarının ortak özellikleri: devletten özerk olmak, gönüllü olmak, kar beklememek ve kollektif 

çıkar için çalışmaktır. Bu özellikler onu demokratik bir yönetim için vazgeçilmez kılar. 

STK'lar tüm demokratik ülkeler için olduğu gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için de çok önemlidir. 

Bu çalışma, Kazakistan’da henüz yeni gelişmekte olan STK’ların bu ülkenin demokratik gelişimlerine 

olası katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kazakistan, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), Demokrasi  

POSSİBLE CONTRİBUTİON OF NGOS TO THE DEVELOPMENT OF DEMOCRACY İN 

THE KAZAKHİSTAN REPUBLİC 

In the modern world, the regime preferred by developed countries is democracy. The basic principles of 

the democratic system are: equality, free elections, multiparty system, rule of law, pluralism, secularism, 

transparency, constitutional guarantee, separation of powers and civil society.  The purpose of non-

governmental organizations is to solve their own problems by coming together voluntarily. Non-

governmental organizations have different activities such as political, cultural, economic, social and 

individual functions. 

Non-governmental organizations can be in different forms such as foundations, trade unions, 

professional associations, chambers and associations. Although the organization and functions of non-

governmental organizations are different, they have common characteristics. Common features of civil 

society organizations: being autonomous from the state, volunteering, not expecting profits and working 

for collective interest. These characteristics make it indispensable for a democratic administration. 

NGOs are very important for the Central Asian Turkish Republics as well as for all democratic countries. 

This study aims to reveal the possible contribution of the newly developing NGOs in Kazakhstan to the 

democratic development of this country. 

Key Words: Kazakhstan,  Non Governmental Organizations (NGO’s), Democracy 
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Giriş 

20 yüzyılda devlet yapısında ve fonksiyonlarında önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklerden 

biri de devletin etki alanının zaman geçtikçe kısıtlanmaya başlamasıdır. Günümüzde dünyanın çoğu 

ülkelerinde insanların hak arayışının bir neticesi olarak demokrasi rejimi yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Demokrasinin bir uzantısı olarak sivil toplum kuruluşları giderek yaygınlaşmaktadır. Sivil toplum 

kuruluşları, devletin desteğini almadan, toplumsal yaşamda kendiliğinden örgütlenme ve kendi kendini 

yönetme özelliğine sahiptir. Üçüncü sektör olarak bilinen sivil toplum kuruluşları, devletin 

(otoritenin/yönetimin) alacağı kararları etkileyebilmek için siyasi olmayan metotları kullanır, toplumun 

sivil faaliyetlerinin daha aktif hale gelmesini sağlar. 

Çalışmamızın amacı Kazakistan’daki sivil toplum kavramının anlamını ortaya koymak ve sivil toplum 

kuruluşlarını istatistikî verilere dayanarak farklı boyutlarda incelemektir. 

1. Sivil Toplum Nedir? 

Sivil toplum tanımının kapsamı çok geniştir; siyasi gruplar, işçi sendikaları, dini kurum ve kuruluşlar, 

loncalar, spor kulüpleri, sanat ve kültür dernekleri, küçük ve büyük özel sektör girişimleri, birlikler, 

odalar bu tanımın içeriğine ait kuruluşlardır .  

Sivil toplumun fonksiyonları çok geniştir; en önemlisi de devlet ve birey arasında köprü bağını kurmak, 

bireyin çıkarlarını korumak, bireylerden oluşan farklı sosyal grupların problemlerini devlet 

kuruluşlarına iletmek, hükümet üzerinde toplumsal kontrolü oluşturmak gibi farklı işlevleri 

gerçekleştirmektir.  

Modern dünyada sivil toplum kuruluşlarının demokrasiye katkılarından söz etmeden önce, sivil toplum 

kavramı ilk ne zaman ortaya çıktığını ortaya koymak gerekir. Sivil toplum kavramı Antik Yunan’a kadar 

uzanır. Sivil toplumu Aristo “birbirine dostluk ve dayanışmada bulunan insan topluluğu olarak” 

tanımlamıştır ve bu topluluğu da “Koinonia Politike” olarak isimlendirmiştir. Aristoya göre “Koinonia 

Politike” devletten ayrı değil, devletle eş anlamlıdır ve iç içedir .  

Sivil Toplum tanımı “Koinonia Politike” teriminden sonra Çicero tarafından “Sosietas Civilis” olarak 

Latinceye çevrilmiş ve bu sivil toplumu kanunlar tarafından yönetilen bir kent olarak tanımlamıştır . 

Sivil toplumun sahip olduğu anlamın bugünkü haline ulaşması 12. yüzyıl ve 19. yüzyıllar arasında 

Batı’da gerçekleşen gelişmeler neticesinde olmuştur. Şehir hayatında ticaretin canlanması, hukuk 

kuralların sağlanması, kendi askerlerinin ve mahkemelerinin oluşması gibi değişimler şehir özgürlüğünü 

ve gelişimini sağlamıştır.  Bu gelişmeler sürecinde de oluşan toplumsal sınıflar, toplum bilimi 

düşünürlerinin en çok araştırdığı ve tartıştığı bir konu haline gelmiştir ve bu araştırmalar sivil toplum 

düşüncesinin derin bir şekilde incelenmesine yol açmıştır .  

Sivil toplum tanımı, tarihsel süreç içinde evrim geçirmiştir. Antik çağda sivil toplum devletle özdeş 

olarak, daha sonraki süreçlerde devletten özerk bir alan olarak tanımlanmakta, bazı modern yaklaşımlara 

göre de sivil toplum devlete karşı konumda olduğu düşüncesi savunulmaktadır.  Sivil toplum kavramı 

çerçevesinde Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hegel, Karl Marx, Antonio Gramsi, 

A.Tocqueville gibi düşünürlerin farklı yaklaşımları vardır. İsmi geçen düşünürlerin sivil toplum 

hakkında görüşlerini kısaca açıklamakta yarar vardır. Toplumsal sözleşme kuramcılarına göre, insanlar 

yaşadığı özgürlükler ve hakların sınırsız olduğu doğa durumdan sözleşme neticesinde toplum durumuna 

geçmiştir. Toplumsal Sözleşme Kuramcılarından Hobbes’a göre insanlık için tehlikeli savaş olan kaotik 

doğa durumundan kendilerini kurtarmak için sözleşmeyle toplum durumuna (devlet)  geçecek ve 

insanlar doğal haklarını bu topluma/devlete devredeceklerdir.  Hobbes devlet ve toplum ayırımını 

yapmamıştır, sözleşmecilerden Rousseau ise toplumun ortaya çıkışını doğa durumunda özel mülkiyeti 
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koruma ihtiyacına bağlamaktadır. Toplumsal sözleşmecilerin üçüncü düşünürü Locke ise doğa 

durumundaki doğal haklarının daha iyi korunması için bir topluma ihtiyaç duyulduğu görüşündedir .  

Hegel’ göre sivil toplum, aile ve devlet arasındaki ara konumdur. Marx’a göre de sivil toplum,  ekonomi 

ilişkilerinin gerçekleştiği bir alandır. Gramsci’ye göre ise, Devlet=sivil toplum + politik toplum 

modelinden çıkarak, Devlet = sivil toplumdur . A.Tocqueville ise sivil toplum terimi yerine “Bağımsız 

Kurumlar” terimini kullanmıştır ve bu da demokrasiyi işleten devletin dışında var olan bağımsız güç 

anlamına gelmektedir .  

Sivil toplum hakkındaki tartışmalar 16. yüzyıl ve 19. yüzyıl arasında yoğunlaşır ve bu tartışmalar iki 

farklı grupta sınıflandırılmaktadır. Birinci grupta,  Machiavelli, J.Bodin, T.Hobbes’tan oluşan 

düşünürler devlet ve toplumu birleşik ve özdeş olarak görürler. İkinci grup ise Locke, Montesquieu, 

A.Smith, A.Ferguson, A.Tocqueville, B.Constant gibi düşünürlerden oluşmaktadır. Adı geçen 

düşünürlere göre devlet ve toplum ayrıdır, birey devlet karşısında özerktir, devlette bireye öncelik verilir 

düşüncesindedirler .  

Sivil toplum kuruluşları tanımı Avrupa’da Non-Governmental Organizations (Hükümet Dışı 

Kuruluşlar) olarak, ABD’de ise Private Volunteer Organizations (Özel Gönüllü Kuruluşlar) kavramıyla 

bilinmektedir . 

2. Kazakistan’da Sivil Toplum Kavramı ve Gelişimi 

Sivil toplumun gelişim adımları 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinden  sonra hızlanmaya 

başlamıştır. Sivil toplumun bir sonraki hızlı gelişimini sağlayan olayların biri de Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesidir . Kazakistan Cumhuriyeti SSCB 

bağımsızlığından iki üç ay sonra 2 Mart 1992 yılında BM’ye üye olduğu tarihten itibaren söz konusu 

Bildirge önem kazanmaya başlamıştır. Kazakistan’da sosyalist sistemden liberal demokrasiye geçiş 

döneminden itibaren yani 1990 yıllarında yeni bir tanım olarak ortaya çıkmıştır.  

Sivil toplum kuruluşlarının eşanlamlısı olarak bilinen hükümet dışı kuruluşlar ülkelere göre farklı 

kapasitedir. Amerikan örneğinde dini gruplar da sivil toplum kuruluşlarına dâhil edilmektedir . Benzer 

bir biçimde Kazakistan örneğinde de dini organizasyonlar hükümet dışı kuruluşlar olarak bilinmekte ve 

sivil toplum çatısı altında bulunmaktadır. Kazakistan’da Sivil Toplum Kuruluşlarından bahsederken iki 

farklı kavram dikkat çekmektedir: Birincisi, “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar”, ikincisi ise “Hükümet 

Dışı Kuruluşlardır.”  

Kazak kaynaklarında, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar kavramının tanımı “16 Ocak 2001 tarihli N142 

Sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar” kanununda açıklanmıştır. Bu kanuna 

göre, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, temel amacı gelir olmayan ve kazançları katılımcılar arasında 

bölünmeyen tüzel kişiliklerdir .  

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar kanununun 6.maddesinde kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar; kurumlar, dernekler, anonim şirketler, tüketici kooperatifleri, vakıflar, dini 

dernekler, sendikalar ve yasal düzenlemelerle diğer benzeri örgütlenmeler şeklinde tüzel kişilik birlikleri 

kurulabilir .   

Aynı kanunun 4. maddesinde kâr amacı gütmeyen kuruluşların amaçları şu şekilde açıklanmıştır: “Kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar; sosyal, kültürel, bilimsel, eğitici, hayırsever, idari hedeflerle vatandaşların 

ve kuruluşların haklarının ve meşru çıkarlarının korunması; anlaşmazlıkları ve çatışmaların çözülmesi;  

vatandaşların manevi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması; sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, çevre 

koruma, kültür ve sporu geliştirmenin yanı sıra, halkın refahını ve kuruluş üyelerinin refahını sağlamaya 

yönelik başka diğer amaçlar için organize edilebilir . 

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kavramının tanımı Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunun 34. 

maddesinin 3. fıkrasında da açıklanmıştır; “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş olan bir tüzel kişi olarak 
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kurum, halk dernekleri, anonim şirket, tüketici kooperatifi, vakıf, dini dernekler şeklinde veya bir başka 

yasaya göre farklı örgütlenme biçimlerinde de oluşturulabilir .  

Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK) ise, halk dernekleri, devlet dışı vakıflar, toplumsal sorunları çözmek 

amacıyla örgütlenen tüzel kişilerdir .  Hükümet dışı kuruluşların çalışma alanları; insan hakları, çevre 

ve ekoloji, toplumsal cinsiyet sorunları ve sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupların çıkarlarının 

korunması gibi geniş bir sahayı kapsamaktadır. Hükümet Dışı Kuruluşlar, vatandaşlar tarafından yerel, 

ulusal veya uluslararası düzeyde örgütlenen gönüllü, kâr amacı gütmeyen bir birliktir.  HDK, farklı 

örgütlenme şekilleriyle faaliyetlerini sürdürürler. 

“Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Hukuku” adlı eserde sivil toplum tanımı şöyle yapılmıştır: İnsana 

güven ve barış atmosferini sağlayan, geleneğe, hukuka, ahlaki ve manevi ideale saygı duyan, yaratıcı ve 

girişimcilik özgürlüğünü sağlayan, insanın ve vatandaşın hak kullanımını yüksek oranda sağlayan, 

devlet faaliyetlerinin denetimi ve sınırlama mekanizmasını yaratabilen özgür demokratik hukuk 

toplumudur . 

Öte yandan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 25 Temmuz 2006 tarihli N154 sayılı 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde Sivil Toplumu Geliştirmenin 2006-2011 Dönemleri Planı kararında, “sivil 

toplum, devlet ve devlete ait organlardan bağımsız olarak; siyasi, ekonomik, kültürel, ulusal, dini, aile 

ve diğer tüm ilişkiler sistemini temsil ediyor ve kişisel çıkarların çeşitliliğini yansıtır” diye 

belirtilmektedir .   

Adı geçen kararda sivil toplum kuruluşları kavramı aşağıdaki kurumları içerir: Siyasi partiler, yerel 

topluluklar, sendikalar, dini dernekler, yaratıcı, sosyal ve bilimsel sendikalar ve dernekler, medya, çok 

çeşitli faaliyet türlerini uygulayan kamu dışı vakıflar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, tüzel kişilik 

birlikleri, toplumsal amaca hizmet eden diğer kamu dışı kuruluşlar .  

Kazak bilim insanı R.Absattarov, sivil toplumun kavramını açıklarken söz konusu kavramı bir dar ve 

bir de geniş çerçevede ele almaktadır. Geniş anlamda sivil toplum, devlet tarafından kontrol edilmeyen 

toplumun tüm yaşam alanlarıdır. Sivil toplumun dar anlamı ise, toplumun ve devletin tüm alanlarında 

hukukun üstünlüğünün sağlanması, kişi özgürlüğünün, çıkar ve haklarının, aynı zamanda insanların 

ekonomi, sosyal ve manevi çıkarlarını elde etmek için çeşitli kuruluşlar altında örgütlenmesine garanti 

sağlayacak demokratik kurumlar ve hukuk devletinin işlemleridir .  

Absattarov’a göre, sivil toplumun özellikleri şunlardan oluşmaktadır: İnsanların ve vatandaşların 

mümkün olduğunca hak ve özgürlüklerini sağlamak, kendi kendini yönetme özelliği, farklı sosyal 

gruplar ve kuruluşlar arasında rekabet, kamuoyu özgürlüğü ve plüralizm, yönetim meşruluğu ve 

demokrasi rejimidir  .  

Kazakistan Cumhuriyetinde Sivil toplumun geliştirilmesi için 13 Eylül 2016 yılında Kazakistan 

Cumhurbaşkanı kararı ile Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı kurulmuştur . 2 Temmuz 2018 

tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı Kazakistan Cumhuriyeti 

Anayasasının 44.maddesi kararıyla Kazakistan Cumhuriyeti Kamu Kalkınması Bakanlığı olarak 

yeniden adlandırıldı . Günümüzde 2019 yılı Ocak ayından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Medya ve 

İletişim Bakanlığı ile Kamu Kalkınması Bakanlığı birleştirilerek Kazakistan Cumhuriyeti Medya ve 

Kamu Kalkınması Bakanlığı kuruldu.  

Kazakistan Cumhuriyeti Medya ve Kamu Kalkınması Bakanlığı dört komiteden oluşmaktadır: Diyanet 

İşleri Komitesi, Sivil Toplum İşleri Komitesi, Gençlik ve Aile İşleri Komitesi, Medya (Bilgi) Komitesi 

. Kazakistan’da Sivil Toplum Kuruluşlarının denetimleri adı geçen bakanlıktaki Sivil Toplum İşleri 

Komitesi tarafından yürütülmektedir. 

Kazakistan Cumhuriyetinde Sivil Toplum Kuruluşlarının (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve/veya 

Hükümet Dışı Kuruluşlarının) işlemlerini denetleyen mevzuatlar aşağıdakilerdir : 16 Ocak 2001 

yılındaki Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hakkında Kanun, 27 Aralık 1994 tarihindeki Medeni Kanun, 
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11 Ocak 2011 yılındaki 483 sayılı Dini Faaliyetler ve Dini Dernekler Kanunu, 27 Haziran 2014 yılındaki 

211 sayılı Sendikalar Kanunu’dur. Bu mevzuatların yanı sıra, Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı ülkede 

demokrasiyi geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla 2006 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nde “Sivil 

Toplumu Geliştirmenin 2006-2011 Dönemleri Planı” kararını yayınlamıştı . 

Kazakistan’da sivil toplum kuruluşlarının (hükümet dışı kuruluşlar) gelişimi henüz yenidir. 

Kazakistan’daki sivil toplum kuruluşlarının tarihi birkaç aşamadan oluşmaktadır;  

Birinci aşama, 1980-1994 yıllarında yaklaşık 500 STK sayısı vardı ve çoğu da insan haklarının 

korunması konusunda faaliyet göstermekteydi. İkinci aşamada ise, STK’ların sayısında hızlı bir artış 

görülmektedir ve 1994-1997 yıllarında STK’ların sayısı 1600’ü bulmuştur ve bu sayı farklı uluslararası 

vakıflar ile organizasyonların yatırım desteği sayesinde elde edilmişti. Bu STK’lar genel olarak büyük 

şehirlerde faaliyetlerini yürütmektedir. 1998-2005 tarihleri arasındaki üçüncü aşama, STK’nın 

gelişiminin dönüm noktası bir dönemdir ve STK’lar hakkındaki mevzuatlar bu döneme aittir. Dördüncü 

aşama ise 2005’ten sonrası olarak sayılır, bu aşamada STK’lar ile devlet kuruluşlarının işbirliklerinin 

yoğunluk kazandığı ve STK’ların devlet tarafından desteklendiği bir dönemdir .  

Kazakistan’daki STK’ların gelişimindeki en önemli aşama dördüncü dönemde kat edildi, Kazakistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 25 Temmuz 2006 tarihli N154 sayılı “Kazakistan Cumhuriyetinde 

Sivil Toplumu Geliştirmenin 2006-2011 Dönemleri Planı” kararı alındı . Bu karar ülkedeki demokratik 

reformların sürecini hızlandırmak için ve Kazakistan’ın dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer almasını 

sağlamak amacıyla planlanmıştır.  

Kazakistan’daki STK’lar faaliyetleri gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda yetersiz bulmaktayız ve bu 

eksiklikler aşağıdaki faktörlerden kaynaklanmaktadır : 

- Bağımsızlığını kazanmasıyla beraber, siyasi sitemini sosyalist sistemden liberal 

demokrasiye değiştiren bir ülke olarak demokrasi koşullarının tam oturmaması, 

demokrasi bazı şartlarının uygulanmaması, 

- Ülkede sivil toplum hakkında bilimsel araştırmaların yetersizliği ve bu konunun önem 

kazanmaması, 

- STK’ların da toplumda aktif olmaması ve kendi sesini duyduramaması, kuruluş 

amaçlarını yeterince gerçekleştirememesi, 

- STK’ları çalışmalarını topluma tanıtmada zorluklarla karşılaşması, medyanın ve 

vatandaşların konuya olan ilgisizliği, 

- Vatandaşların örgütlenme kültürünün yetersizliği, 

- STK’ların kendi arasında işbirliğinin ve dayanışmasının yetersizliği. 

- STK’ların sadece büyük şehirlerde yoğun çalıştığı ve bu durumun ülke 

coğrafyasındaki diğer kalan kısmında STK çalışmalarının aynı seviyede olmadığını 

gösteriyor ve bu durumun çözümü bulunması gerekmektedir. 

- Son yıllarda Kazakistan Cumhuriyeti’nde STK’ların gelişimindeki eksikliklerle 

beraber bazı ilerlemeler de gözlenmektedir. Bunlar: 

- STK’ların bazı örgütlenme biçimleri hakkında kanunlar ve mevzuatlar, zaman 

koşullarına göre yeniden kabul edilmektedir. Bu durum, STK’ların gelişimine önemli 

katkılarda bulunmaktadır.   

- Kazakistan Cumhuriyeti’nde toplumun tüm alanlarında STK’ların kurulması ve 

sayılarının büyük ölçüde artması çok önemli bir gelişme olarak görülmelidir. Sayıları 

artan STK’ların etkinliklerinin de zamanla artması beklenmektedir.  
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- Devlet, birçok kararına STK’ları da dâhil ederek seslerini çıkarmalarına varoluşunu 

belli ettirmelerine yardımcı olmaktadır. Şüphesiz en önemli gelişme olarak sayılması 

gereken kararlara dâhil etme durumları STK’ların kendilerine güven kazanmalarını 

sağlayacaktır.   

Sonuç 

Gelişmiş demokratik ülkelerin temel özelliklerinden biri olan sivil toplum kavramı, Kazakistan 

Cumhuriyeti’nde çok geç oluşmakla birlikte son dönemde STK’ların sayılarının ve etkinliklerinin 

giderek artmasıyla birlikte Kazakistan Cumhuriyeti’nin daha fazla destek ve işbirliğine de tanık 

olmaktayız. Bu kapsamda, STK’ların devletin bazı karar alma sürecine katılması şüphesiz çok önemli 

bir gelişme olarak görülmelidir.  Dolayısıyla, STK’ların daha demokratik bir Kazakistan’ın oluşmasında 

gelecekte daha önemli roller oynaması beklenmektedir.  

Kazakistan’daki STK’ların giderek güçlenmesi ve Kazak demokrasisine daha fazla katkıda 

bulunabilmeleri için uluslararası STK’larla daha fazla ilişkiye geçilmesi ve onların deneyimlerinden 

faydalanılması da diğer bir önemli husustur.  
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32. TÜRK KONSEYİ BÜNYESİNDEKİ ULAŞIM STRATEJİLERİNİN TÜRK 

DÜNYASINA KATKISI 

Dinara Taldybayeva 

 

Özet 

11 Mart 2019 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Türk Keneşi (Türk Konseyi) Gümrük 

İdareleri Başkanları 7. Toplantısı gerçekleştirilmiştir (Türk Keneşi, 2019). Toplantıya, Kazakistan 

Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov, Kırgız Cumhuriyeti Devlet 

Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili Sultan Mamasadykov ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan 

Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur katılım sağlamışlardır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019). Görüşmeler 

sırasında Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Üye Devletlerin Sınır Geçiş Noktalarının 

(Border Crossing Points – BCP’ler) ziyaret edilmesi, Üye Devletlerin İpek Yolu ve Kervansaray 

girişimlerine katılımı gibi konuların önemini vurgulamıştır. Düzenlenen toplantının önemli bir sonucu, 

tarafların, Türk Keneşi Üye Devletleri’nin Gümrük İdareleri arasında Gümrük Muhafazası alanında 

İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzalaması olmuştur. Mutabakat zaptı, Trans-Hazar Uluslararası 

Taşımacılık Güzergâhının (Middle Corridor – Orta Koridor) geçtiği ülkelerdeki bütün gümrük 

prosedürlerinin kolaylaştırılması amacını taşımaktadır (Habar 24, 2019)  

 

11 Mart 2019 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Türk Keneşi (Türk Konseyi) Gümrük 

İdareleri Başkanları 7. Toplantısı gerçekleştirilmiştir (Türk Keneşi, 2019). Toplantıya, Kazakistan 

Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov, Kırgız Cumhuriyeti Devlet 

Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili Sultan Mamasadykov ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan 

Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur katılım sağlamışlardır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019). Görüşmeler 

sırasında Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Üye Devletlerin Sınır Geçiş Noktalarının 

(Border Crossing Points – BCP’ler) ziyaret edilmesi, Üye Devletlerin İpek Yolu ve Kervansaray 

girişimlerine katılımı gibi konuların önemini vurgulamıştır. Düzenlenen toplantının önemli bir sonucu, 

tarafların, Türk Keneşi Üye Devletleri’nin Gümrük İdareleri arasında Gümrük Muhafazası alanında 

İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzalaması olmuştur. Mutabakat zaptı, Trans-Hazar Uluslararası 

Taşımacılık Güzergâhının (Middle Corridor – Orta Koridor) geçtiği ülkelerdeki bütün gümrük 

prosedürlerinin kolaylaştırılması amacını taşımaktadır (Habar 24, 2019)  

7 Kasım 2013 tarihinde Nur-Sultan’da düzenlenen Yeni İpek Yolu 2. Uluslararası Ulaşım-Lojistik İş 

Forumu kapsamında Kazakistan Demiryolu Ulusal Şirketi, Azerbaycan Demiryolları A.Ş., Gürcistan 

Demiryolları A.Ş. yöneticileri tarafından Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhının 

geliştirilmesi için Koordinasyon Komitesini kurma konusunda anlaşma imzalanmıştır (Trans-Caspian 

International Transport Route Middle Corridor)    (Middle Corridor Resmi Web-Sayfası, 2019). Daha 

sonraki yıllarda projeye bölge devletleri tarafından ilgi artmış, tarafların sayısı yükselmiş ve Şubat 

2017’de merkez ofisi Nur-Sultan’da olan projeye yönelik bir  ‘‘Uluslararası İşbirliği’’ kurulmuştur 

(Kazinform, 2017). Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı Uluslararası İşbirliği Tüzel Kişiler 

Birliği olarak adlandırılan projede günümüzde Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan’ın demiryolları ve 

limanları, Kazakistan Demiryolu Ulusal Şirketi, Azerbaycan Demiryolları A.Ş., Gürcistan Demiryolları 

A.Ş., Aktau Uluslararası Deniz Ticari Limanı Ulusal Şirketi, Azerbaycan Hazar Denizi Gemicilik 

Şirketi, Bakü Uluslararası Deniz Ticari Limanı ve Batumi Deniz Limanı katılmaktadır. Ayrıca, projeye 
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daimî üye olarak, Ukrayna, Polonya, Çin ve Türkiye’den demiryolu şirketleri ve limanları da katılmıştır 

(Kazakistan Demiryolu, 2019).   

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı üzerine ilgi gösteren devlet ve şirketlerin sayısının hızlı 

bir şekilde artması Avrupa ile Asya arasında ulaşım sektörünün önemini vurgulamaktadır. Trans-Hazar 

Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile Ukrayna 

üzerinden geçerek Avrupa’ya kadar uzanmaktadır. Shihetszy (Çin) -Dostyk-Aktau-Alyat güzergâhını 

izleyen test niteliğindeki ilk konteyner treni, 2015’in Ağustos’unda Bakü Uluslararası Deniz Ticaret 

Limanı'na ulaşmıştır (Novosti.az, 2016). Böylece, Çin’den 28 Temmuz’da çıkan yük treni 4 768 km yol 

gitmiş (bunun 4 258 km’si – demiryolu, 510 km’si – deniz yolu), ve Çin, Kazakistan ve Azerbaycan 

topraklarından geçerek, 1 700 ton ürünü 6 gün içerisinde hedefine ulaştırmıştır. Karşılaştırmalı olarak 

belirtmek gerekirse, daha önce bu tür yük nakliyeleri Bender Abbas ve Poti limanları üzerinden 25-40 

günlük bir sürede ulaştırılıyordu (1news.az, 2015). Bu arada projenin başlangıç sürecinde ve daha sonra 

hız kazanmasında özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan’ın ulusal şirketlerinin önemli roller 

üstlenmekte olduğunu belirtmek gerekir. Azerbaycan’ın Alyat’taki Bakü Deniz Limanı’nın açılışı ve 

Bakü-Tiflis-Ceyhan demiryolunun faaliyete başlaması projenin önemini artırmıştır. Uluslararası 

İşbirliği Kurumu’nun resmi verilerine göre, 2017 yılında güzergâh üzerinden yapılacak yük 

taşımacılığının -tahminî olarak- 725 bin ton olması planlanmış, ama 2017’nin ilk 10 ayında 1 milyondan 

fazla yük ulaştırılmıştır. Kazakistan’ın Kurık Limanı’nın projeye dâhil olması ile birlikte Kazakistan ile 

Azerbaycan arasında transit yük taşımacılığı için daha kolaylık sağlanmıştır. Kurık Limanı Bakü 

Limanı’na Aktau Limanı’ndan daha yakın mesafede bulunmakta ve Aktau’dan 22 saat süren yolculuk, 

Kurık’tan 18 saat sürmektedir. Yılda 7 milyon tondan fazla yük geçirme kapasitesine sahip olan ve 

uluslararası ulaştırma koridoru ağına giren Kurık Limanı, Çin ile Kazakistan sınırındaki Khorgos 

gümrük kapısından Kurık’a gelen yük ulaşımını Bakü’ye nakledecektir (24kz, 2017).  

Bu arada, 5 Eylül 2016 tarihinde Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Pekin’den Londra’ya kadar 

uzanacak ulaşım koridorunu kurmak için TUTG kapsamında Aşhabat Deklarasyonu’nu imzaladığını 

hatırlamakta fayda vardır (TrendAz, 2016). Hâlihazırda Türkmenistan ile Kazakistan arasında 

demiryolu bağlantısını sağlayan ve 2014 yılında faaliyete geçen Kazakistan-Türkmenistan-İran 

demiryolu hattının da olduğu dikkate alınırsa, Çin ürünlerinin Avrupa’ya nakliyesi açısından TUTG 

projesi için Türkmenistan’ın önemi de büyüktür. 2018 yılın Mayıs ayında Türkmenistan’da Hazar 

Denizi kıyısının en büyük ticari limanı Türkmenbaşı Limanı kullanıma sunulmuştur. Türkmenbaşı 

uluslararası deniz limanının inşası 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönem Başbakanı olan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle GAP İnşaat şirketi tarafından 2 milyar dolarlık maliyet ile 

başlatılmıştı (Vedomosti, 2013). Toplam 1 milyon 200 bin m2’lik alana sahip olan çok amaçlı deniz 

limanı Avrasya bölgesindeki ulaşım altyapısına büyük katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Limanın 

bölgedeki ekonomik gelişmelerde önemli bir pozisyona sahip olacağı beklenmektedir. Türkiye’nin 

TUTG projesinde aktif girişimcilik rolünü üstlendiğinin diğer bir örneği olarak, Aralık 2018’de 

Ankara’da düzenlenen Kazak-Türk Yatırım Forumu sırasında Kazakistan Demiryolu ile TCDD 

Taşımacılık A.Ş. arasında stratejik işbirliği anlaması imzalanmıştır. Anlaşma demiryolu ulaşımı 

alanında işbirliği ve özellikle Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı kapsamında iki ülkenin 

ulaşım-lojistik sisteminin geliştirilmesi konusunu içermektedir.      

Türkmenbaşı Limanı, petrol ürünlerinin dışında yıllık 300 bin yolcu, 75 bin yük aracı, 400 bin konteyner 

gibi farklı kategorileri kapsayarak toplamda 17 milyon ton yük ulaşımını sağlayabilecek kapasiteye 

sahiptir (TurkmenbashiSeaPort, 2018).  

Hazar Denizi’nin çevresinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri’nin 

bulunması ve deniz etrafındaki projelerin, 2018 Hazar Denizi Statüsü ile ilgili kararların alınmasının 

getirdiği ivmeyle, özelikle 2019’da daha aktif bir şekilde tartışılır hale gelmesi, TUTG projesi ile ilgili 

önemli gelişmelere de katkı vermiştir. Özellikle 2019’un bahar ayları Türk Dünyası’nda ulaşım 

sektöründeki entegrasyona hız verilen bir dönem olarak tanımlanabilir. 16 Nisan 2019 tarihinde 
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Kazakistan’ın Aktau Deniz Limanı’ndan Kazakistan’ın tarım ürünlerini ve Çin’den gelen elektronik 

ürünler, kumaş gibi diğer günlük tüketim mallarını içeren konteynerleri taşıyan ‘‘Türkistan’’ adlı 

besleyici gemi (feeder vessel) Azerbaycan’ın Bakü Limanı’na doğru yola çıkmıştır. Bu geminin her 

hafta düzenli bir şekilde sefere konması planlanmaktadır ve bu durumun, Middle Corridor (TUTG) 

üzerindeki yük ulaşım hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olacağı beklenmektedir (TUTG Resmi Web-

sayfası, 2019). Ayrıca, 17 Nisan 2019 tarihinde Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları toplantısı Bişkek’te 

düzenlenmiş ve üye devletler ile Türkmenistan, Özbekistan ve Macaristan arasında ulaştırma alanında 

işbirliğini artırmak için Trans Hazar koridorunun geliştirilmesine yönelik fırsatlar görüşülmüştür. 

Toplantıda ayrıca, Mayıs 2019’da Aktau’da Uluslararası Lojistik Forumu’nun düzenlenmesi hakkında 

karar alınmıştır (Türk Keneşi, 2019). Türk Keneşi, Türk Dünyası ülkeleri arasındaki entegrasyonun 

sağlanmasını ulaşım alanındaki bölgesel işbirliği aracılığıyla ve Trans-Hazar koridoru üzerinden 

sağlamayı deneme yolundadır. Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı, Çin ile Avrupa 

arasında yük ulaşımını sağlamanın yanı sıra, Avrasya bölgesinde transit konumunda olan Türk 

Cumhuriyetleri arasında ekonomik entegrasyonun da gelişmesine katkı sağlayacaktır. 1990’lardan bu 

yana devam etmekte olan Türk Dünyasındaki işbirliği arayışları dünya entegrasyon süreçlerinde olduğu 

gibi ilk olarak ekonomide entegrasyonun geliştirilmesinin daha verimli olabileceği anlayışına varmıştır. 

2009 yılında Nahçıvan’da Türk Dünyasının motor ülkeleri sayılan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Kırgızistan’ın katılımıyla kurulan Türk Keneşi, 10 yıllık kısa denebilecek bir süreç içerisinde Türk 

Cumhuriyetleri’nin birlikteliğini sağlamada somut adımlar atmıştır. Bu ülkeler, Trans-Hazar 

Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı’na Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’ın da katılması için de 

çaba harcamaktadır. Diğer bir ifadeyle TUTG, Türk Dünyası için, ulaşım aracılığıyla ticari ve ekonomik 

ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacak yeni bir ‘‘kervan yolu’’nun hayata geçirilmesi için büyük bir 

fırsat sunmaktadır.  

 

 

 

KAYNAKÇA:  

Türk Keneşi (2019), Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları Yedinci Toplantısı 11 Mart 2019 

Tarihinde Kazakistan’ın Başkenti Astana’da Düzenlenmiştir, Alınan Yer: 

https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-gumruk-idareleri-baskanlari-yedinci-toplantisi-11-

mart-2019-tarihinde-kazakistanin-baskenti-astanada-duzenlenmistir_1767, Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

T.C. Ticaret Bakanlığı (2019), Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları 7. Toplantısı, Alınan Yer: 

https://www.ticaret.gov.tr/kurumsal-haberler/turk-konseyi-gumruk-idareleri-baskanlari-7-toplantisi, 

Erişim Tarihi: 12.03.2019. 

Habar Ajansı Haber Portalı, Perspektivy Transkaspiyskogo Transportnogo Koridora Obsudili v Astane, 

(Astana’da Trans-Hazar Ulaşım Koridoru’nun Perspektifleri) Alınan Yer: 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/301591-perspektivy-transkaspijskogo-transportnogo-koridora-

obsudili-v-astane, Erişim Tarihi: 14.03.2019. 

Middle Corridor Resmi Web-Sayfası (2019), Proje Tarihçesi, Alınan Yer: http://titr.kz/ru/ob-

assotsiatsii/history, Erişim Tarihi: 14.03.2019. 

Kazinform (2017), Plan Razvitiya Transkaspiyskogo Transportnogo Marshruta Utverdili v Baku, 

(Trans-Hazar Taşımacılık Güzergahını Geliştirme Planı Bakü’de Onaylanmıştır), Alınan 

Yer:https://www.inform.kz/ru/plan-razvitiya-transkaspiyskogo-transportnogo-marshruta-utverdili-v-

baku_a3013103, Erişim Tarihi: 25.03.2019. 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

Kazakistan Demiryolu (2019), Alınan Yer: https://www.railways.kz/ru/company/ia6/, Erişim Tarihi: 

25.03.2019.  

Novosti.az (2016), Alınan Yer: https://novosti.az/caspian/1324.html, Erişim Tarihi: 25.03.2019. 

1news.az (2015), Alınan Yer: http://www.1news.az/mobile/news/transkaspiyskiy-transportnyy-

marshrut-otkryt-i-obladaet-ogromnym-potencialom---foto, Erişim Tarihi: 25.03.2019.  

24kz, (2017), Alınan Yer: https://24.kz/ru/news/social/item/264720-ao-nk-ktzh-i-ao-tcdd-tasimacilik-a-

s-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve, Erişim Tarihi: 26.03.2019. 

TrendAz (2016), Alınan Yer: https://www.trend.az/business/economy/2656666.html, Erişim Tarihi: 

15.04.2019. 

Vedomosti (2013), Turkmenistan 2 Milyar Dolarlık Deniz Limanı İnşasını Başlatmıştır, Alınan Yer: 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2013/08/16/turkmeniya-nachala-stroit-na-kaspii-novyj-port-

za-2-mlrd, Erişim Tarihi: 18.04.2019. 

TurkmenbashiSeaPort, (2018), Alınan Yer: http://turkmenbashiseaport.tm/ru/page/O-nas---Na-

segodnyashnij-den-port-Turkmenbashi, Erişim Tarihi: 18.04.2019. 

TUTG Resmi Web-sayfası (2019), http://titr.kz/ru/press-tsentr/novosti/106-zasedanie-obshchego-

sobraniya-mezhdunarodnoj-assotsiatsii-tmtm-pod-predsedatelstvom-sauata-mynbaeva-sostoyalos-v-

gorode-kiev, Erişim Tarihi: 17.04.2019.  

 

Türk Keneşi (2019), Alınan Yer: https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-konseyi-4-ulastirma-

bakanlari-toplantisi-17-nisan-2019-tarihinde-biskekte-duzenlenmistir_1792, Erişim Tarihi: 18.04.2019. 

  



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

 

33 ALTIN FİYATLARI KAOTİKMİDİR? 
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ÖZET 

Bu çalışmada kaos teorisi uygulamaları yardımıyla bu zorlukları ortaya koymayı amaçladık. Başlangıç 

koşullarına hassas bağımlılık kaotik deterministik modeller finansal veriler görünüşte rastgele 

hareketleri anlamada güçlü bir araç sağlamaktadır. Dinamik sistemler önceki çalışmalarda doğrusal 

ve/veya doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak analiz edilmektedir. Kararlı doğrusal sistemler için 

kullanılan doğrusal yöntemler, genellikle doğrusal olmayan analizde başarısız olmasına rağmen, ancak, 

sorun hakkında sadece sezgi vermektedir. Bu sebeple dinamik sistemleri açıklayan fark denklemleri bir 

doğrusal olmayan değişkendeki, öngörülemeyen dinamikleri ortaya çıkabilir. Kaos teorisi doğrusal 

olmayan analiz yöntemleri gibi dinamik sistemlerin incelemek için kullanılır. Düzensiz bir koşulu ifade 

eden kaos "başlangıç koşullarına hassas bağımlılık" ile karakterize edilebilir. Bu çalışmada viz, ham 

verilere BDS testi, önceden süzülmüş verilere BDS testi, korelasyon boyut testi ve Brock Artığı testi 

olmak üzere dört test kullanılmıştır. Finansal piyasalar borsa, döviz piyasası gibi piyasalarda kaosun 

varlığı kabul görmektedir. Bu testlerin sonuçları altın piyasalarında kaos varlığı için kanıtlar 

sunmaktadır. Bu çalışmada, zaman serilerinin kaotik analiz yöntemleri, bir değişkenin ayrık veya sürekli 

ölçümler incelenmiştir dayanarak elde edilen kaotik analiz yöntemleri çeşitli kaotik zaman serisi 

yöntemleri de uygulanmıştır. 

The applications of the chaos theory related to economy have aimed to overcome these difficulties. 

Chaotic deterministic models with sensitive dependence on initial conditions provide a powerful tool in 

understanding the apparently random movements in financial data. The dynamic systems are analyzed 

by using linear and/or nonlinear methods in the previous studies. Although the linear methods used for 

stable linear systems, generally fails at the nonlinear analysis, however, they give intuition about the 

problem. Due to a nonlinear variable in the difference equations describing the dynamic systems, 

unpredictable dynamics may occur. The chaos theory or nonlinear analysis methods are used to examine 

such dynamics systems. The chaos that expresses an irregular condition can be characterized by 

“sensitive dependence on initial conditions”. We employ four tests, viz. the BDS test on raw data, the 

BDS test on pre-filtered data, Correlation Dimension test and the Brock’s Residual test. The financial 

markets considered are the stock market, the foreign exchange market. The results from these tests 

provide very weak evidence for the presence of chaos in gold Prices. In this study, the methods for the 

chaotic analysis of the time series, obtained based on the discrete or continuous measurements of a 

variable are investigated. The chaotic analysis methods have been applied on the time series of various 

systems. 

Kaos, deterministik bir sistemin düzensiz yani hiç beklenmedik bir şekilde davranabilmesidir. Örneğin, 

düzgün bir borudan akan bir sıvının akışında bazen kaotik durumlar görülebilir. Akışkanın akış hızı 

belirli bir değeri aştıktan sonra akışta girdaplar oluşur ve Newton kanunları geçerliliğini yitirir. Yani 

artık akış kaotiktir. 

35 İstanbul Üniversitesi, kutluk@istanbul.edu.tr 
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Kaotik süreçlerin teknik özellikleri şunlardır; 

 

1- Başlangıç durumuna hassas bağımlılık  

 

2 - Rasgele olmama durumu.  

Kaos teorisinin temel önermeleri de aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

a .Düzen düzensizliği yaratır. 

b.Düzensizliğin içinde de bir düzen vardır. 

c .Düzen düzensizlikten doğar. 

d.Yeni düzende uzlaşma ve bağlılık değişimin ardından çok kısa süreli olarak kendini gösterir. 

e.Ulaşılan yeni düzen, kendiliğinden örgütlenen bir süreç vasıtasıyla kestirilemez bir yöne 

doğru gelişir. 

 

3-Fraktal Geometri 

Kaosun Varlığını Tespit Etmek İçin Yapılan Analizler 

Kaotik sistemler matematiksel olarak genellikle iki şekilde ifade edilebilmektedirler 

 

i. Sürekli sistemler için diferansiyel veya kesikli sistemler için fark denklemleriyle, 

ii. Denklemlerin bilinmediği durumlarda deneysel veriyle. 

 

1 Karşılıklı bilgi yöntemi 

2- Gömülüboyut 

Lyapunov Üstelleri (Lyapunov Exponents) 

Doğrusalsızlığın Tespiti (Detecting of Nonlinearity) 

Varson ve Doran (1995) kaosu rastgele ve doğrusal olmama durumundan Grassberger ve 

Procaccia’nınkorelasyonintegrali boyutu ile ayırt etmeyi denemişlerdir. Ancak bu metodun 

dezavantajları, çok uzun veri setine ihtiyaç duyması ve bir istatistik testi kurmamasıdır. Bundan 

dolayı Brock, Dechert ve Scheinkman (1987) uzamsal korelasyonun ölçüsü ile ilgili olan bir 

test istatistiğini yani, BDS testini önermişlerdir. Bu test, “bağımsız benzer dağılımlı (i.i.d.)” 

hipotezlerinden sapmaları belirlemede kullanılabilmektedir ve Grassberger ve Procaccia 

(1983)’nınkorelayon integraline dayanmaktadır [Amilon ve Byström, 1998]. BDS testi, yokluk 

hipotezinin doğruluğu altında test istatistiğinin dağılımı bilinmediğinden doğrusal olmama veya 

kaos için doğrudan bir test istatistiği sağlamamaktadır. Ancak bu testi,kaotik hareketin varlığı 

hakkında dolaylı bir kanıt olarak kullanmak mümkündür [Barnett, 1998]. BDS testi varsayımı 

olmaması, uygulamasının kolaylığı ve teorik sebeplerden dolayı en fazla kullanılan doğrusallık 

testidir. Test istatistiği farklı boyutlarda korelasyon integralinin hesaplanması ile elde 

edilmektedir. Korelasyon integralinin doğrusallığa karşı aşırı duyarlı olması, bu testi güçlü 

kılmaktadır. Korelasyon integralinin bulunması parametrik olmayan bir yöntemdir. Buna 

karşılık test istatistiği ortalaması sıfır, varyansı bir olan normal dağılıma sahip olmaktadır 

[Aktaş ve Kozoğlu, 2007]. 

Korelasyon integrali 

Korelasyon integrali üç boyutlu korelasyona dayanan bir yöntemidir. ε yarıçapına sahip bir alan 

veya hacim içinde kalan noktaların sayılması ile elde edilmektedir. Korelasyon integrali de, ε 

yarıçapı içinde kalan toplam nokta sayısının N(N-1) değerine bölünmesi ile elde edilmektedir. 

Burada N, veri kümesindeki toplam nokta sayısı olarak alınmaktadır [Öztürk, 2008]. Buna göre 
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korelasyon integralinin değişik ε yarıçapları için hesaplanması ve log-log koordinat sistemine 

işaretlenmesi sonucu elde edilen noktaların oluşturduğu doğrunun eğimi hesaplanmaktadır. 

UYGULAMA 

 

Altın fiyatları gibi ekonometrik zaman serilerinde gözlenebilen kırılma ve patlamaların 

oluşturduğu yüksek frekans, normal dağılımlı bir doğrusal modelde tutarsız davranışın bir 

örneği olarak ele alınmaktadır. Bu konuda Campbell, Lo ve MacKinlay şöyle demektedirler. 

[Barnett, 1998]. 
 

“Çoğu ekonomik durum doğrusal olmayabilir. Deneylerden elde edilen kanıtlar ve tesadüfi iç 

gözlemlere göre, yatırımcıların davranışları riske göre belirlenmektedir ve beklenen getiri 

doğrusal değildir. Dolayısıyla opsiyon, tahvil gibi birçok finansal sözleşmenin konu olduğu 

durumda yapılar doğrusal değildir. Bundan dolayı finansal ekonometrinin doğal sınırlarında 

doğrusal olmayan modelleme vardır”. 

Bunun nedeni doğrusal olmayan modellerin, hem stokastik, hem de deterministik olabilen bu 

tür davranışları açıklayabilmesidir. Diğer yandan, kaotik bir süreç, deterministik ve aynı 

zamanda tamamen rassal olduğundan davranışının ayırt edilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla 

kaotik sistemler de doğrusal olmayan modellerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Sistemdeki 

deterministliğin ve rassallığın model içinde üretilebilmesi, ekonomideki genel durumlardan 

farklı olan kaotik modeller açısından oldukça önemli olmaktadır. 

Çalışmada, kaotik yapının tespiti için karşılıklı bilgi yöntemi, korelasyon integrali, BDS testi 

ve son olarak da, kaotik yapının varlığı hakkında kesin bir kanıt olabilen Lyapunov üstelleri 

kullanılacaktır. 

Kaotik yapının tespiti için, veri grubunun zaman frekanslarının küçük olması sistemin gerçek 

yapısını ortaya koyacağından günlük veriler tercih edilmiştir. Buna göre çalışmada, Gram Altın 

Fiyatları   17.02.2011-28.10.2019 tarihlerine ait 2252 kapanış değerleri kullanılmıştır. 

Uygulamada, birçok kaos analizi için VRA 5.1 (Visual Recurrence Analysis) paket programı 

ve R Studio ya ait … paketlerinden faydalanılmıştır. 
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One-sample Kolmogorov-Smirnov test 
 
data:  GOLDRET 
D = 0.07058, p-value = 3.64e-10 
alternative hypothesis: two-sided 
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BDS Test 
 
Test Results: 
  PARAMETER: 
    Max Embedding Dimension: 3 
    eps[1]: 0.61 
    eps[2]: 1.221 
    eps[3]: 1.831 
    eps[4]: 2.441 
  STATISTIC: 
    eps[1] m=2: 6.5627 
    eps[1] m=3: 8.295 
    eps[2] m=2: 7.5869 
    eps[2] m=3: 9.8475 
    eps[3] m=2: 8.7695 
    eps[3] m=3: 11.0138 
    eps[4] m=2: 9.6978 
    eps[4] m=3: 11.7019 
  P VALUE: 
    eps[1] m=2: 5.283e-11  
    eps[1] m=3: < 2.2e-16  
    eps[2] m=2: 3.277e-14  
    eps[2] m=3: < 2.2e-16  
    eps[3] m=2: < 2.2e-16  
    eps[3] m=3: < 2.2e-16  
    eps[4] m=2: < 2.2e-16  
    eps[4] m=3: < 2.2e-16 
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Title: 
 Teraesvirta Neural Network Test 
 
Test Results: 
  PARAMETER: 
    lag: 1 
    m|df: 2 
    t-lag-m|df: 2248 
  STATISTIC: 
    Chi-squared: 31.3782 
    F: 15.7779 
  P VALUE: 
    Chi-squared: 1.536e-07  
    F: 1.568e-07  
 
Description: 
 Tue Jan 07 12:06:06 2020 by user: Shaman 
 
> wnnTest(GOLDRET, lag = 1, qstar = 2, q = 10, range = 4, title = NULL, des
cription = NULL)  
 
Title: 
 White Neural Network Test 
 
Test Results: 
  PARAMETER: 
    lag: 1 
    q: 10 
    range: 4 
    qstar|df: 2 
    t-lag-qstar|df: 2248 
  STATISTIC: 
    Chi-squared: 10.2943 
    F: 5.152 
  P VALUE: 
    Chi-squared: 0.005816  
    F: 0.005856  
 
Description: 
 Tue Jan 07 12:06:06 2020 by user: Shaman 
 
> runsTest(GOLDRET) 
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 Runs Test 
 
 
data:  x 
Standard Normal = 0.95614, p-value = 0.339 
alternative hypothesis: two.sided 
 
V1/0 V2/0 V1/1 V2/1 V1/2 V2/2 V1/3 V2/3 V1/4 V2/4 V1/5 V2/5 
[1,]    1  101    2  102    3  103    4  104    5  105    6  106 
[2,]    2  102    3  103    4  104    5  105    6  106    7  107 
[3,]    3  103    4  104    5  105    6  106    7  107    8  108 
[4,]    4  104    5  105    6  106    7  107    8  108    9  109 
[5,]    5  105    6  106    7  107    8  108    9  109   10  110 
[6,]    6  106    7  107    8  108    9  109   10  110   11  111 

                 m1           m2           m3 

fraction    0.9989605    1.0000000              

total    1924.0000000    2.0000000    0.0000000 

                m1           m2           m3           m4           m5           m6 

fraction 6.435218e-01 5.111861e-01 4.422940e-01 3.947834e-01 3.664057e-01 3.455815e-01 

total    1.850256e+06 8.062660e+05 3.177660e+05 1.154000e+05 3.985200e+04 1.317200e+04 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

(Intercept)      lambda  
  1.5490151  -0.7898885  

SONUÇ 

 

Bütün test ve çıktılar kaotikliği destekler niteliktedir. Yani Borsa İstanbul’a ait getirilerin 

doğrusal olarak modellenebilmesi mümkün değildir. İlişki ancak nonlinear denklem 

sistemleriyle incelenebilir.  
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36. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 36 

Seval ÖZTÜRK37 

Muhammed KARATAŞ38 

 

 

ÖZET 

Araştırmada, kadınların çalışma yaşamında yaşadığı sorunlar incelenmiştir. TÜİK ‘in işgücü 

istatistikleri, eğitim oranları vb. veriler kullanılarak ulusal bazda ve bölgesel olarak kadın ile ilgili genel 

görünüm elde edilmeye çalışılmış ve bu veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.  

Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluşuyor olmasına rağmen kadınlar çalışma yaşamında ikincil 

işgücü olarak görülmektedir. Evdeki sorumlulukları, doğurganlık, analık, cinsiyet ayırımcılığı, kadının 

gelir getirici bir işte çalışmasının uygun görülmemesi, kadının çalışma yaşamına girmesi önünde engel 

oluşturmaktadır.  

Kadının çalışma yaşamına girmesi ile üstlendiği işgören rolü kadının evdeki rollerinin üstüne 

eklenmiştir. Kadının çalışma yaşamına dâhil olabilmesi için evdeki sorumluluklarını ailenin diğer 

bireyleri ile paylaşması gerekmektedir.  Temizlik işleri, mutfak işleri, ince el becerisi gerektiren işlere 

olan yatkınlık, analıktan ötürü çocuk bakımındaki tecrübe; duygusal ve şefkatli yapı mesleklerin 

cinsiyete göre sınıflandırılmasının bir sebebi olarak düşünülebilir. Ayrıca doğurganlık, analık hali 

kadının çalışma yaşamına ara vermesini gerektirdiğinden anneler görevde yükselememekte,  karar 

verme mekanizmalarına yönetici olarak atanamamaktadır. Eğitimde kız çocuklarının dezavantajlı 

konumda olması öğrenim seviyesinin daha düşük olmasına sebep olmaktadır. Düşük öğrenim 

seviyesinin kadınların geri planda, düşük ücretli, emek yoğun, uzun süre ayakta çalışılması gereken 

işlerde çalışmasına yol açmaktadır.  

PROBLEMS WOMEN FACED İN EMPLOYMENT 

ABSTRACT 

In this study, the problems experienced by women in working life were examined. It has been tried to 

obtain an overview of women on a national and regional basis by using data such as labor force statistics 

and education rates of TUIK.  

Although half of the Turkish population consists of women, women are seen secondary labor force in 

working life. Women's responsibilities at home, fertility, maternity, gender discrimination and negative 

attitude towards women's income- generating work create obstacles to women’s labor force 

participation. With the participation of women in working life, their responsibilities increased. 

Therefore, it is necessary to share the household responsibilities with other members of the family in 

36 Bu çalışma, Seval ÖZTÜRK tarafından Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof.Dr.Muhammed 
KARATAŞ’ın danışmanlığında yürütülen “Kadınların İstihdam Edilmelerinde Karşılaştığı Sorunlar “Antalya 
Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
37 İş ve Meslek Danışmanı- İŞKUR 
38 Prof.Dr., Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

Bölümü Öğretim Üyesi  
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order to participate in working life. Women's susceptibility to cleaning, kitchen work, manual dexterity, 

experience in child care due to maternity and emotional and compassionate structure may be considered 

as a reason for the classification of occupations by gender. In addition, since fertility and maternity 

require women to take a break from working life, mothers cannot move up to an executive position and 

cannot be appointed as manager for decision-making mechanisms.  

The disadvantage of girls in education leads to lower levels of education. The low level of education 

leads women to work in the background, in low paid job, labor intensive and long-standing jobs.  

 

 

GİRİŞ 

Toplumumuzda kadınların öncelikle evin işleyişinden sorumlu olduklarına dair bir düşünce vardır. 

Temizlik, yemek, ütü, çocuk bakımı, hasta bakımı, vb. ev içi işler kadın işi; gelir getirici bir işte çalışma, 

alışveriş vb. dışarı işleri erkek işleri olarak algılanmaktadır. Kadınların evdeki sorumlulukları iş 

yaşantısına da yansımaktadır. Kadın çalışma yaşamına girerek sahip olduğu işgören rolü ve 

sorumlulukları kadının evdeki anne, eş, ev hanımı olmasının getirdiği sorumluluklarının üstüne 

eklenmektedir. Kadın bu sorumlulukları ailenin diğer üyeleri ile paylaşabildiği oranda çalışma yaşamına 

tutunabilmektedir. Kişinin kendi gelirini elde edebiliyor olması, yeni bir sosyal çevresinin oluşması vb. 

kazanımlar kadınların öz güvenini desteklemekle beraber ailenin refah düzeyini de yükseltmektedir. 

Kadınların evdeki sorumlulukları nedeniyle iş-aile dengesini kuramaması, kadının çalışmasının uygun 

olmadığına dair geleneksel önyargılar, eğitime erkekler kadar rahat ulaşamama, göç etkisi, kadının 

ikincil işgücü olarak düşünülmesinden ötürü ucuz işgücü olarak görülmesi, doğurganlık, analık hali, vb 

nedenler kadının işgücüne katılımını zorlaştırırken, işgücüne katılmış olan kişiyi de işinden 

koparabilmektedir. 

1. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN 

II. Dünya Savaşı sonrası hizmet sektörünün gelişmesi ve kadınların bu sektöre uygun olmaları kadın 

istihdamını arttırmıştır. Kadının üstlendiği bu yeni rol evdeki rollerinin üstüne eklenmiştir ve kadının 

üstündeki yük artmıştır. Ülkemizde kadınlar 1950’li yıllar itibariyle çalışma yaşamına aktif olarak 

girmeye başlamıştır. Fakat toplumsal olarak ikinci planda görülen kadın, ekonomik olarak da ikinci 

planda kalmış ve kadının geliri, erkeğin gelirine ek bir gelir olarak kabul edildiği için; ucuz işgücü olarak 

görülmüştür.  Ayrıca Kocacık ve Gökkaya  (2005: 199); işgücü maliyetlerinin düşürülebilmesi için 

işgücünün merkez ve çevre olarak ele alındığı, merkezde işgücünü erkeklerin, çevrede ve aralarda ise 

kadınların istihdam edildiğine dikkati çekmektedir. Kadın toplumsal yaşamda ikincil rollerde görüldüğü 

gibi çalışma yaşamında da ikincil işgücü olarak görülmektedir. Bu düşünce kadının çalışma yaşamında 

işten çıkartılmada tercih edilecek ilk kişi, düşük ücretle çalıştırılabilecek işçi olarak algılanmasına sebep 

olmaktadır. 

“Pek çok toplumda meslekler yatay olarak katmanlaşarak “kadın işi” ve “erkek işi” olarak ikiye 

ayrılırlar. Genel olarak “kadın işi” düşük statülü ve ücretli, geçici, güvencesiz olan niteliksiz işlerden, 

buna karşı “erkek işi” yetki ve sorumluluk gerektiren, yüksek ücretli, sürekli, güvenceli olan nitelikli 

işlerden oluşmaktadır“(Parlaktuna, 2010;1222). Yaraman’a göre de ucuz emek kadınların kamusal alana 

çıkışının önemli nedenlerinden biridir. Yaraman; ucuz emek talebinin çalışma yaşamına çektiği 

kadınlar, hem nitelikli işgücü oluşturmak hem de nitelikli işgücü oluşturmak hem de nitelikli işgücü 

yetiştirmek, toplumsal anneliği daha iyi ifa etmek için eğitime yönelmiş ve yönlendirilmiş olduklarını 

belirtmiştir ( http://www.aysegulyaraman.com/makale/yanilsamanin_neresindeyiz.pdf).   

http://www.aysegulyaraman.com/makale/yanilsamanin_neresindeyiz.pdf
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Türkiye’de göç etkisi ile kırsaldan ayrılan kadınlar öncelikle, ev hanımı olmayı tercih etmiştir. Kırsalda 

tarım işçisi olan, ücretsiz aile işçisi olan kadın, çalışma yaşamından uzak kalmıştır. Toplumda kadının 

çalışmasını uygun görmeyen geleneksel görüş ile kadının çalışmasının ailenin yoksul olduğunu 

çağrıştırması düşüncesi onların çalışmasının önünde engel olmuştur. Kadına; kadının doğurganlığına 

atıf yaparak, onu ailenin şefkat merkezine koyup, kutsallaştırarak kadının yerinin evi; görevinin eşine, 

çocuklarına varsa aile büyüklerine bakması olduğu öğretilmiştir. Kadınlar çalışma yaşamına 

girdiklerinde ev yaşantılarındaki rutin işleyişi de devam ettirmek zorundadır. Toplumsal algı; ev işleri, 

çocuk-yaşlı bakımı vb. işleri kadına ait işler olarak görmektedir. Kadınlara göre bu değiştirilemeyen 

sosyal bir durumdur.  

Tablo 1 İşgücüne Dâhil Olmayanların Yıllara Göre İşgücüne Dâhil Olmama Nedenleri 

İşgücüne dâhil olmayanların yıllara göre işgücüne dâhil olmama nedenleri 

  İş aramayıp, çalışmaya 

hazır olanlar   

Yıllar 

Toplam 

İş bulma 

ümidi 

olmayanlar Diğer (1) 

Mevsimlik 

çalışanlar 

Ev 

işleriyle 

meşgul - 

ev 

hanımı 

Eğitim/    

Öğretim Emekli 

Çalışamaz 

halde - 

engelli, 

yaşlı vb. Diğer 

2014 28 200 615 1 869 94 11 589 4 470 3 827 3 922 1 814 

2015 28 176 676 1 726 94 11 498 4 486 4 082 3 878 1 736 

2016 28 185 658 1 762 89 11 098 4 541 4 160 4 036 1 843 

2017 28 251 637 1 627 85 11 133 4 467 4 366 4 009 1 926 

2018 28 380 546 1 624 155 11 061 4 472 4 536 4 040 1 944 

* Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi 

nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri – 2018 

 

Tablo 1’de işgücüne dâhil olmayanların yıllara göre işgücüne dâhil olmama nedenleri incelendiğinde; 

2018 yılında işgücüne dâhil olmayan 28 380 kişiden 11 061 kişisi ev kadınıdır. Yıllar bazında 

bakıldığında ev işleriyle meşgul – ev hanımlarının sayısının 2014 yılına göre 2018 yılında düştüğü 

görülmektedir. Türkiye’de göç etkisi ile kırsaldan ayrılan kadınlar öncelikle, ev hanımı olmayı tercih 

etmiştir. Kırsalda tarım işçisi olan, ücretsiz aile işçisi olan kadın, çalışma yaşamından uzak kalmıştır.  

TÜİK verilerine göre 2018 yılında işgücüne dâhil olmayanların %38,7'sinin bakım sorumluluğu 

bulunurken erkeklerde bu oran %14,8, kadınlarda ise %45,9 olmuştur 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30707). Bu veri kadınların işe dâhil olamayıp ücretsiz ev 

işçisi olarak çalıştıklarının göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu veri sadece evli olan, bakmayla 

yükümlü olduğu çocuğu olan kadınları akla getirmemelidir. Bu oran içinde öğreniminden ayrılmak 

zorunda kalan ya da bir üst öğrenim kurumuna kayıt yaptıramayan genç kadınlar bulunmaktadır. TÜİK’ 

e göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı genç erkeklerde %15,6, genç kadınlarda ise 

%33,6’dır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30723).  

Türkiye’de çalışma yaşamında kadınlar istihdam edilmekte sorun yaşadıkları için istihdam oranları 

erkeklere göre oldukça düşüktür. TÜİK 2018 ‘de erkek nüfusunu 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın 

nüfusunu 40 milyon 863 bin 902 kişi olarak açıklamıştır. Nüfusun yarısının kadınlardan oluşuyor 

olmasına rağmen işgücüne katılımın bu kadar düşük olması, bu oranda işgücünün kullanılamıyor 

olmasının ekonomik kalkınmayı olumsuz etkilediği söylenebilir. İşgücüne katılan kadın ulusal düzeyde 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30707
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30723
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ekonomiye katkı sağlamakla birlikte aile gelirinin artmasına katkısı olacağından ailenin refah düzeyinin 

arttırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Tablo 2.  2018 Yılı Türkiye’de Düzey Bölgelerine Göre İşgücüne Katılım ve İşsizlik 

Oranları 

Bölgelere Göre İşgücüne Katılım ve İşsizlik Oranları (+15 yaş) 

  Erkek Kadın 

  

İşgücüne 

Katılım 

oranı 

İşsizlik 

Oranları 

İşgücüne 

Katılım 

oranı 

İşsizlik 

Oranları 

Kastamonu, Çankırı, Sinop-TR82 70,2 3,7 43,5 7,1 

Aydın, Denizli, Muğla-TR32 71,9 5,2 42,2 9,6 

Antalya, Isparta, Burdur-TR61 72,9 9 40,7 16,3 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane-TR90 69,4 5,8 40,4 6,8 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-TR21 78,9 5 40 12,5 

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya-TR83 71,2 5,6 39,9 7,8 

İzmir-TR31 74,1 10,8 38,7 19,3 

İstanbul-TR10 77,1 10,9 37,9 15,5 

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak-TR33 72,3 5,7 35,9 9 

Bursa, Eskişehir, Bilecik-TR41 70,7 6,9 35,2 13,1 

Zonguldak, Karabük, Bartın-TR81 66,4 5,9 34,2 12 

Türkiye-TR 72,7 9,5 34,2 13,9 

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova-TR42 75,2 8,4 34 14,3 

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli-TRB1 71,7 7 33,8 10,1 

Ankara-TR51 72,5 8 32,8 14,7 

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir-TR71 71,5 8,3 32,6 16,5 

Balıkesir, Çanakkale-TR22 66,1 4,2 32,6 8,7 

Adana, Mersin-TR62 69,2 9,8 31,9 14,3 

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan-TRA2 68,8 5,5 31,1 4,7 

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-TR63 70,2 12 29,8 18,7 

Konya, Karaman -TR52 72,8 5,3 29,8 7,3 

Erzurum, Erzincan, Bayburt-TRA1 69,4 7,6 27,6 7,3 

Kayseri, Sivas, Yozgat-TR72 70,4 10,8 26,4 19 

Şanlıurfa, Diyarbakır-TRC2 72 18,7 25 18,6 

Van, Muş, Bitlis, Hakkâri-TRB2 73 22 24,4 20 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis-TRC1 71,8 12,8 21,9 12,5 

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt-TRC3 65,7 22,6 17,8 33,2 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri – 2018 

Tablo 2’te Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar kadın istihdam oranına 

belirgin şekilde yansımaktadır. Kadınların işgücüne katılım oranlarının en düşük olduğu düzey 

bölgeleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndedir. Bu bölgelerde kadın işsizlik oranları 

da diğer bölgelere göre yüksektir. Bu bölgelerdeki geleneksel bakış açısı kadınların çalışması 

önünde bir engel oluşturmaktadır. Ayrıca bölgede iş olanağının az oluşu kadınları işgücü 

piyasasına girişini zorlaştırmaktadır. Önder (2013: 44), yapılan araştırmalarda göç eden kadın, 
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yerli kadın işçiye göre; göç eden kadın, göç eden erkeğe göre dezavantajlı konumda olduğunu 

ifade etmektedir. 

 

2. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

Kadınlar çalışma yaşamına girdiklerinde aile – iş dengesi kuramama, cinsiyet ayırımcılığı, 

taciz, gebelik durumu ve analık halinden dolayı işverenin ön yargılı olması gibi nedenlerden 

dolayı sorun yaşarlar. 

Kadınlar ev yaşantılarındaki rutin işleyişi her zaman devam ettirmek zorundadır. Sabah kahvaltı 

hazırlamak, çocukların okula gitmesine yardımcı olmak, okul sonrası çocukların okuldan 

alınması, var ise kurslara ulaşımın sağlanması, evdeki yaşlı – hasta insanın bakımı, evin 

temizlenmesi, akşam yemeği hazırlanması vb. işler kadınların sorumlulukları olarak 

görülmektedir. Kadının iş hayatına girebilmesi için bu sorumlulukları aksatmayacak şekilde 

yerine getirmesi gerekmektedir ya da bu sorumlulukları paylaşacak bir eş veya yardımcının 

varlığı gerekmektedir. 

Önder’e (2013: 43) göre çalışma saatlerinin kadının ev işleri aksatmayacağı şekilde 

düzenleyebilmesini sağlayan esnek çalışma, evli ve çocuklu kadınların işgücüne katılım 

oranının artmasını sağlamıştır. Ayrıca Önder (2013: 44); kısmi çalışma, uzaktan çalışma gibi 

esnek çalışma modellerinin kayıt dışılığı azalttığı gibi kadınların iş hayatından kopmalarının 

önüne geçeceğine vurgu yapmıştır. 

İmalathane, hastane, turizm işletmeleri, havacılık sektörü, bar ve restoran, çamaşırhane, benzin 

istasyonları vb. işyerlerinde gece çalışılması yapılmaktadır. Ülkemizde geleneksel aile 

yapısında yaşayan aileler için gece çalışması yapılan bu türde işyerleri kadın çalışmasına uygun 

değildir. Önder’e (2013) göre; iş arayan kadınların temel iki talebini sigortalı iş ve normal mesai 

saatleri oluşturmaktadır. 

Kadınların çalışmasına engel olan faktörlerin başında evde yaşlı, hasta, çocuk bakmak zorunda 

olmaları ve bu bireyleri bırakacak bir yer olmaması, kreş ve bakım evinin ücretlerinin kadının 

gelirini anlamsızlaştıracak kadar yüksek olması, ulaşılabilirliğin pratik olmaması gelmektedir. 

. 

Çalışma yaşamında ayrımcılık cinsiyet ayrımcılığı, yaş ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, farklı 

coğrafyada yetişmeden dolayı oluşan kültürel ayrımcılık, siyasi ayrımcılık, ekonomik 

ayırımcılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı kadını doğrudan etkilemektedir. 

Toplumsal algı nedeniyle insanlar işleri ve meslekleri erkeğe uygun iş ve meslekler; kadına 

uygun iş ve meslekler olarak sınıflandırmıştır. Kadınlar her zaman doğaları gereği öğretmen, 

hemşire, sekreter, temizlik görevlisi, mutfak elemanı bakım işleri gibi işlerde çalıştırılmak 

istenmektedir. Kadınlar bu mesleklerde yönetici konumuna gelememekte ve alt sınıf çalışanı 

olarak kalmaktadır. Bu durum kadınların yönetimde söz sahibi olmayan pasif işgücü olmalarına 

neden olmaktadır. 

Kadınlar işgücü piyasasında dezavantajlı grup olarak kabul edilmektedir. Bu durum kadınların 

dışlanmışlığının bir göstergesidir. İstihdamda cinsiyete dayalı fırsat eşitliğinin olmaması 

kadınların çalışma yaşamına girişini zorlaştırmaktadır. Yılmaz ve Zoğal’ a (2015: 6) göre; 

cinsiyet ayrımcılığından ötürü kadınlar çalışma yaşamı faaliyetlerine tam olarak 

katılamamakta, kamusal olanaklardan faydalanamamakta, sağlıksız koşullarda çalışmakta, 

işyerinde haksızlığa ve tacize uğramakta ve karar mekanizmalarında yer alamamaktadırlar. 

Oğuz ve Kan (2001: 1); toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesi için cinsiyet 

ayrımcılığında dengeli bir yaklaşımın olması gerektiğini, toplumu oluşturan bütün bireylerin 
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tüm olanaklara eşit bir şekilde ulaşması gerektiğini vurgulamışlardır. Kadınların çalışma 

yaşamına dâhil olabilmeleri ve çalışma yaşamından kopmamaları için cinsiyet ayrımcılığının 

son bulmasının yanı sıra kadın istihdamını destekleyici çalışmalar yapılmalıdır.

19 Temmuz 1967 ‘de Türkiye’de yürürlüğe giren İLO 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi (1951) 

erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

ILO’ nun 111 No’lu Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi’nde Madde 1’de Ayırım deyimi;’’ 

Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan iş veya 

meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık 

gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı, ilgili üye, memleketin, varsa temsilci, iş ve işveren 

teşekkülleri ve diğer ilgili makamlarla istişare etmek suretiyle tespit edeceği, meslek veya iş 

edinmede veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan 

bütün diğer ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı ifade eder. ‘’ olarak 

geçmektedir(ILO Sözleşme Maddesi). 

ILO’nun Dünya’da İstihdam ve Sosyal Görünüm- Eğilimler 2018 raporuna göre; kadınların 

işgücü piyasasına katılması erkeklere göre daha az muhtemeldir. Kadınların %26’sı istihdama 

katılmada küresel bir cinsiyet ayrımcılığıyla karşı karşıya kalmaktadır (ILO, 2018:2). 

Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele için toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının 

önemi günümüzde artmış ve işgücü piyasasında kadınların her zamankinden eğitimli ve 

katılımcı olması önem kazanmıştır (ILO, 2018:5). İşgücü piyasasında işin niteliği ile ilgili 

sorunlara rağmen, işsizlik ve cinsiyet eşitsizliği küreseldir ve bunların karakteri ve önceliği 

ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre değişmektedir (ILO, 2019:2). 

Avrupa Parlamentosu Vatandaşların Hak ve Anayasa İşleri Politikalar Birimi’nin Avrupa 

Birliği’ndeki Genç Kadınların İşsizliği ile ilgili 2017’de yayınladığı rapora göre genç kadınlar 

erkeklere göre daha fazla yarı zamanlı, geçici işlerde çalıştırılmaktadır ve düşük maaş alma 

olasılıkları daha yüksektir. Aynı raporda cinsiyet farklılığının genç erkeklerde ve genç 

kadınlarda istihdam edilmede değişik şartların oluşmasına neden olduğu, eğitim ve çalışma 

yaşamında uzlaştırma politikaları için etkili tasarılara ihtiyaç duyulduğunun üstünde 

durulmuştur. TÜİK verilerine göre; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı genç 

erkeklerde %15,6, genç kadınlarda ise %33,6’dır 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30723). Bu veri genç kadınların erkeklere göre 

başka bir dezavantajlı durumunu göstermektedir. 

Çalışma yaşamında işyerinde yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet her çalışanın 

karşılaşabileceği bir sorundur. Baypınar’ a (2003) göre kişiye yöneltilen istenmeyen eylem, söz, 

davranış, kişiye rahatsızlık verebilecek ima, cinsiyete yönelik gerçekleştirilen yaklaşımlar, 

çalışana küçük düşürücü görevler vermek ahlak ve iyi niyete aykırı olan tutumlar psikolojik 

şiddet olarak tanımlanabilir. 

Toplumumuzda genel olarak aile içinde, sosyal alanlarda ve iş yaşantısında kadınların 

erkeklerden daha güçsüz olduğu düşüncesi yaygındır. Einarsen (2000: 386) erkeklerin, erkekler 

tarafından zorbalığa uğrarken; kadınların hem erkekler hem kadınlar tarafından zorbalığa 

uğradığını belirtmiştir. Kadınlar her türlü şiddeti, doğası gereği daha etkili ve zor yaşarlar. 

İşyerinde yaşanan psikolojik şiddet kadının işe tutunmasına engel olabilmektedir. Yaşanacak 

en ufak bir taciz vakası ise kadını işten kopartmaktadır. İşyerinde şiddet, zorbalık, taciz içerikli 

davranışlara maruz kalan kadınların sosyal yaşamlarında bu etkiden kurtulmaları çok daha 

zordur. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30723
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Yaşanan psikolojik şiddet; taciz, yıldırma, zorbalık şeklinde gerçekleşebilir. İşyerinde yaşanan 

rekabet ortamında güç eşitsizliği içinde olan çalışanlardan güçlü olan kişi zayıf olana şiddet 

eğilimi gözlenebilmektedir. Güç eşitsizliği içinde yaşanan şiddet genel olarak güçlü olanın 

pozisyonu gereği sağlam olan konumuna güvenerek görevini kötüye kullanması ve mağdur olan 

kişinin işe ihtiyacı olması, güçsüz olmasından kaynaklanır. Üstlerden gelen taciz iş güvencesi, 

terfi, eğitim imkânları, çalışma ortamının ayarlanması, iş yükünün belirlenmesi gibi iş 

yaşantısına doğrudan yansıyacak kararları etkileyeceğinden mağduru çok zor durumda bırakır. 

Kişi davranışa maruz kalmaya boyun eğmek ya da iş yaşantısını doğrudan etkileyecek kararları 

kabullenmek arasında kalabilmektedir. 
İşyerlerinde genel itibari ile güçsüz, işten çıkarılma potansiyeli yüksek, çalışmak zorunda olan, çaresiz 
ve savunmasız kişiler şiddet ve tacize maruz kalmaktadır. Einarsen (2000: 386) şiddet ve tacizin erkek 
egemen; büyük özel şirketler ve sanayi işyerlerinde daha fazla görüldüğünü savunmaktadır. Baypınar 
(2003) toplumumuzda genel olarak 30 yaş altında, bekâr, dul, ayrı yaşayan, iş hayatına sonradan girmiş 
tecrübesiz olan, herhangi bir sendikaya bağlı olmayan, sosyal yaşantısında bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler olan, işe çok ihtiyacı olanlar şiddet, zorbalık ve tacize maruz kaldığını belirtmiştir. 
 

Sonuç 

Kadınların çalışma yaşamında yaşadıkları sorunlar, binlerce yıldır olagelen ataerkil sistemin 

toplumda kadınlar hakkındaki oluşturduğu algılardan meydana gelmektedir. Berktay’a (2015) 

göre kadınlar eş – anne rolünde kutsallaştırılmış, olumlu davranışlar ve rollerle 

bağdaştırılmıştır.  Günümüzde kadın evinde, toplumsal çevresinde, çalışma yaşamında ataerkil 

sistemin kendisine dayattığı daima ikincil konumda kalma durumundan kaynaklı birçok sorun 

yaşamaktadır.  

Kadınlar ev eksenli olan temizlik görevlisi, büro işçisi vb. mesleklerde veya analık rolü ile 

bağdaşan sabır ve şefkatli olmayı gerektiren öğretmen, sağlıkla ilgili meslekler de tercih 

edilmektedir. Çocuklar öğrenim sırasında yeteneklerine göre alanlara yönlendirilmeli, cinsiyete 

göre meslek seçimi yaptırılmamalıdır. Bu kapsamda projeler geliştirilmeli bu kapsamda halkın 

rahatlıkla katılım sağlayabileceği eğitimler verilmelidir.  

Kadın istihdamının düşük olduğu bölgeler belirlenip, işyerlerine çalışan sayısına göre belli bir 

oranda kadın çalıştırma zorunluluğu getirilmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılması kadın 

istihdamına katkıda bulunacaktır. Bu düzenlemeler her ne kadar kadının güçsüz ve dezavantajlı 

olduğunu kabul edildiğinin bir göstergesi gibi görünse de onları olumlu yönde etki edecektir.  

Ayrıca kadın çalışanlara yönelik esnek çalışma planlarının düzenlenmesi, kreş yardımları vb. 

kadını destekleyici uygulamalar arttırılmalı ve daha çok kadının bu imkânlardan faydalanması 

sağlanmalıdır. İşgücü piyasasında cinsiyete dayalı olarak mesleklerin sınıflandırılması kadının 

belli mesleklere yönelmesine sebep olmaktadır. Bu durum onlar için dezavantajlı bir durumdur. 

Kadın böylelikle emek yoğun ve düşük ücretli mesleklerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu 

durumun başlıca nedeni kız çocuklarının eğitim olanaklarına erkekler kadar rahat 

ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kız çocuklarının eğitimden daha etkin ve 

daha uzun süreli yararlanması sağlanmalıdır. Bunun için ailelere bunun gerekli olduğu 

seminerler, toplantılar düzenlenmeli; kamu spotları hazırlanmalı, sosyal medyada etkin olarak 

takip edilen kişilere ulaşılarak onların konuya dâhil edilmesi ve mesaj vermede desteğin 

sağlanması, gazete ve dergilerde reklamların verilerek toplumsal bilincin geliştirilmesi 

sağlanmalıdır. 
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37. BREXİT REFERANDUMU SONRASI BİRLEŞİK KRALLIĞIN YAŞADIĞI 

SİYASİ KRİZLER VE BİRLEŞİK KRALLIK-AVRUPA İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ 

Prof. Dr. Haydar EFE 

Öğr. Gör. Meiramkul ISSAYEVA 

 
 

Özet 

 

2016 yılında Birleşik Krallık’ta yapılan Brexit referandumun sonucunda ülkenin Avrupa Birliği’nden 

ayrılması yönünde bir sonuç ortaya çıktı. Bu referandum, aynı zamanda ülkede pek çok tartışmayı ve 

krizi de beraberinde getirdi. Ülkeyi referanduma götüren Başbakan Cameron’un istifası sonrası 

başbakan olan May de ülkeyi Birlik’ten ayırma girişimlerinin başarısızlığa uğraması sonrası istifası etti. 

Yeni başbakan Johnson’un “sert brexit” taraftarı tutumu sonrası parlamento ile başbakan arasında 

yaşanan kriz hem ülkenin hem de Avrupa Birliği’nin en önemli gündem maddelerinden biri durumuna 

gelmiştir. 

Birleşik Krallıkta Brexit Referandumu sürecinde hem ülke içinde hem de Avrupa Birliği’yle Birleşik 

Krallık arasında yaşanan krizlere odaklanan bu çalışma, Brexit’in Birleşik Krallık-Avrupa Birliği 

ilişkilerinin geleceği üzerinde etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Brexit, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık. 

 

 

Özet 

 

In the Brexit referendum in the UK in 2016 resulted in the country's separation from the European 

Union. This referendum also brought about many debates and crises in the country. After the resignation 

of Prime Minister Cameron, which took the country to a referendum, the Prime Minister May also 

resigned after attempts to separate the country from the Union failed. The crisis between the parliament 

and the prime minister, following the new prime minister Johnson's “hard brexit” stance, has become 

one of the most important agenda items of both the country and the European Union. 

This study, which focuses on the crises in the UK between the European Union and the UK during the 

Brexit Referendum process in the UK, aims to reveal the effects of Brexit on the future of UK-EU 

relations. 

 

Key words: Brexit, European Union, United Kingdom 
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Giriş 

 

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına atfen “Britanya” ve “Exit”(Çıkış) kelimelerinin 

kısaltılarak birleştirilmesinden oluşan “Brexit” kavramı, hem Britanya hem de Avrupa Birliği siyaseti 

açısından en çok kullanılan kavramlardan biri olmuştur. 23 Haziran 2016 tarihinde Britanya’da yapılan 

Brexit referandumuyla yaklaşık % 51.89 oy oranıyla Britanya Avrupa Birliği’nden ayrılmaya karar 

verdi. Yaklaşık 30 milyon seçmenin 17.4 milyonu Brexitten yana oy kullandı . Birlik’ten ayrılmayı 

düzenleyen Avrupa Birliği Antlaşması’nın 50. maddesi ilk olarak uygulanacağından Birleşik Krallığın 

nasıl bir yol izlenerek AB’den ayrılması konusu net değildir.  

Brexit Referandumu sonrası Britanya’da yaşanan siyasi kriz aradan üç yıldan fazla zaman geçmesine 

rağmen hala devam etmektedir. Britanya’nın iç pazarda kalıp kalmayacağı veya Britanya’nın iç 

pazardan ayrılması durumunda nasıl bir anlaşmayla AB ile bağlanacakları halen belirsizliğini 

korumaktadır. AB üyeliğinden daha önce ayrılma yaşanmadığından, hem Britanya’nın hem de Avrupa 

Birliği’nin geleceğini kaçınılmaz olarak etkileyecek bu ayrılmanın sonuçları ve Britanya-AB ilişkilerine 

yansımalarının nasıl olacağı iki ülke arasında başlayacak ayrılma müzakerelerin sonucuna göre ortaya 

çıkacaktır. Bu çalışma, Britanya’da Brexit referandumu sonrası yaşanan krizleri ortaya koymayı ve 

Avrupa Birliği-Birleşik Krallık arasında yaşanan müzakerelerdeki sorunlara odaklanmaktadır.  

1. Birleşik Krallık-Avrupa Birliği İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar 

Birleşik Krallığın Avrupa Birliğiyle ilişkileri her zaman sorunlu olmuştur. 25 Mart 1957 tarihinde 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması imzalanırken Birleşik Krallık eski sömürgeleriyle kurmuş 

olduğu İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth)  ilişkilerinin zarar görme ihtimalini gerekçe gösterip 

AET üyesi olmamıştır. Ardından, bu uluslar üstü (supra nasyonal) örgüte karşı Norveç, Portekiz, 

Danimarka, İsviçre ve İzlanda ile birlikte Avrupa Serbest Ticaret Alanı’nı (EFTA) kurmuştur. Ancak, 

1960’ların hemen başında AET’nin başarıları karşısında pişman olup AET’ye tam üye olma kararı alan 

ve 1961 yılında Topluluğa tam üyelik başvurusu yapan Birleşik Krallık de Gaulle’ün vetosuna 

takılmıştır. De Gaulle, Britanya’nın AET’ye üyeliğine karşı çıkarak Britanya’yı ABD’nin “Truva Atına” 

benzetmiştir. İngilizlerin Avrupa’da birlik fikrine karşı olduğunu ve Birliğe girerlerse, Birliğin işleyişini 

bozacaklarını ifade etmiştir.  Bir zaman sonra ikinci kez başvuran Britanya’yı de Gaulle tekrar veto 

etmiştir.  

Birleşik Krallık AB’ye ancak, de Gaulle iktidardan uzaklaştıktan sonra birinci genişleme dalgasında 

İrlanda ve Danimarka’yla birlikte üye olabilmiştir. 1 Ocak 1973 yılında üyelik başladıktan iki yıl sonra 

İşçi Partisi üyeliği referanduma götürmüş, yapılan referandum sonucunda Britanya halkının % 67’si 

Toplulukta kalma yönünde oy kullanmıştır. Ancak, bu referandumdan tam 41 yıl sonra aynı konuda 

ikinci bir referandum yapıldı. Ancak, bu sefer hem İşçi Partisi hem de Muhafazakâr Parti AB’de kalma 

yönünde kampanya yapmalarına rağmen sonuç AB’den ayrılma yönünde oldu.  

Birleşik Krallık, 1979 yılında Topluluk üyelerinin oluşturmuş olduğu Avrupa Para Sistemine katılmadı. 

Ardından, 1980’lerin başında Fransa ile Topluluk arasında yaşanan Ortak tarım Politikasının Topluluk 

tarafından finansmanına karşı çıkan Britanya’ya Topluluğa yapmış olduğu katkının bir bölümünün geri 

verilmesi şeklindeki ödün sayesinde çözüm bulunmuştur.  

Birleşik Krallık,”opt-out”(dışarda kalma) hakkını kullanarak Schengen alanına katılmadığı gibi, avro 

bölgesine de dâhil olmamıştır. Ayrıca, Avrupa Sosyal Şartı, Temel Haklar Şartı gibi belgelere de imza 

atmadı. Birliğin oluşturmaya çalıştığı Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Avrupa Güvenlik ve Savunma 

Politikalarına da mesafeli durmuştur.  

2.Brexit Referandumu ve Sonrasında Yaşanan Krizler 
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2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında onaylanıp yürürlüğe giren, Birliğe son şeklini veren Lizbon 

Antlaşması ilk defa Birlikten ayrılmayı düzenledi. Söz konusu (Avrupa Birliği Antlaşması ABA 50. 

Maddesi şu hükümleri içerir: “1.Her üye devlet, kendi anayasal kurallarına uygun olarak Birlik’ten 

çekilmeye karar verebilir.  

2.Çekilme kararı alan üye devlet, niyetini AB Zirvesi’ne bildirir. Birlik, söz konusu devletle, AB Zirvesi 

tarafından belirlenen yönlendirici ilkeler ışığında, bu devletin Birlik ile gelecekteki ilişkisinin 

çerçevesini dikkate alarak, çekilmeye ilişkin kuralları belirleyen bir anlaşmayı müzakere eder ve 

akdeder. Bu anlaşma, AB’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 218. maddesinin 3. paragrafına uygun 

olarak müzakere edilir. Anlaşma, Birlik adına, AP’nin muvafakatini aldıktan sonra, nitelikli çoğunlukla 

hareket eden Konsey tarafından akdedilir.  

3. Anlaşmalar’ın ilgili üye devlete uygulanması, çekilme anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte, bunun 

gerçekleşmemesi halinde, AB Zirvesi oybirliğiyle ve ilgili üye devletle mutabık kalarak süreyi 

uzatmadığı takdirde, 2. paragrafta belirtilen bildirimden iki yıl sonra sona erer.  

4. … çekilen üye devletin AB Zirvesi’ndeki veya Konsey’deki temsilcisi, AB Zirvesi veya Konsey’de 

kendisini ilgilendiren görüşmelere ve kararlara katılamaz…”  Ancak, 50. maddenin daha önce hiç 

uygulanmamış olması ve Britanya ile AB arasında nasıl bir ilişki modelinin kurulacağının belli 

olmaması, AB’den ayrılma müzakerelerinin zorlu geçeceği ve problemler yaşanacağı anlamına 

geliyordu. 

Britanya Başbakanı Cameron, İngiltere’de yapılacak seçimleri kazanması halinde ülkeyi AB’den 

ayrılma konusunda bir referanduma götürmeyi düşündüğünü seçimlerden önce kamuoyuyla paylaşmış, 

ancak yapılacak referandumda ülkenin AB’de kalması yönünde oy kullanacağını ve kampanya 

yapacağını da ilan etmiştir. 

Cameron, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderdiği mektupta  AB’den dört başlıkta bir takım 

taleplerde bulunmuştur: Ekonomik yönetişim, egemenlik, rekabetçilik ve göç. Tusk’un bu talepler 

doğrultusunda hazırladığı anlaşma metni, 18-19 Şubat 2016 tarihindeki toplanan Avrupa Konseyi 

toplantısında kabul edildi. Böylece, Birleşik Krallığın AB ile özel statüsü ile ilgili anlaşmayı 

kesinleştirildi. Ancak, söz konusu anlaşma ile Birleşik Krallığın yukarıda saydığımız önemli alanlarda 

Birliğin dışında kalmaya devam etmesini garantilerken, alınan önemli ödünler de Brexit yanlılarını 

mutlu etmedi . 

İktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekillerinin yarısı, bir kısım İşçi Partisi milletvekilleri ve son 

seçimlerde % 13 o alan Nigel Farage liderliğindeki Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKİP) Brexit 

lehine kampanya yürüttü. “Vote leave- Çıkmak için Oyverin” kampanyasını şimdiki başbakan o 

zamanın da Londra Belediye Başkanı Boris Johnson yaptı. Ayrılma yanlıları AB’nin Birleşik Krallığı 

geri bıraktığı, Birleşik Krallığın AB’ye yardım yapmak yerine kendi önceliklerine para ayırması 

gerektiğini savunuyorlardı. Egemenlik konularında AB’nin yetki alanının genişlediği ve birçok konuda 

Birleşik Krallık yerine AB’nin karar verdiği ve göç konusu özellikle gündeme getirerek, Avrupa Birliği 

yüzünden Britanya’nın göç dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtilerek, Türkiye ile AB arasında yaşanan 

vize serbestliği diyaloğunu buna örnek gösterdiler .  

Britanya seçmeninin % 72.2’inin katıldığı 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan Brexit Referandumu 

sonucunda ayrılma yanlıları, % 51.89’la zafere ulaştı. 17 410 742 seçmen ayrılma yönünde oy 

kullanırken, 16 141 241 seçmen AB’de kalma yönünde oy kullandı. İngiltere ve Galler ayrılıktan yana 

oy kullandı. İngiltere’de % 53.4 ayrılık yönünde oy kullanırken, % 46.6 Birlik’te kalma yönünde oy 

kullandı. Galler’de de aynı yönde bir sonuç çıktı. Galler halkının % 52.5’i ayrılma ve % 47.5’i Birlik’te 

kalma yönünde oy kullandı. Öte yandan, İskoçya ve Kuzey İrlanda Birlik’te kalma yönünde oy kullandı. 

İskoçya halkı % 62,0 oranında kalma yönünde oy kullandı. Kuzey İrlanda’da bu oran % 55.8 oldu. 
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(bbc.com, 2017) Gençler ve yüksek eğitimli insanlar AB’de kalma yönünde oy kullanırken, 50 yaş ve 

üzeri insanlarla eğitim düzeyi düşük insanlar arasında ayrılma yönünde tercihte bulundurlar.  

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, tüm ülke genelinde yapılan 

seçimlerde Birlikten ayrılma yönünde oy kullandı. Bölgesel bazda ise İngiltere ve Galler AB’den 

ayrılma yönünde oy kullanırken İskoçya ve Kuzey İrlanda AB’den ayrılma yönünde oy kullandı. Bu 

durum, Britanya’dan ayrılma eğilimi içinde olan bölgelerdeki ayrılma taleplerini yeniden gündeme 

getirdi. İskoçya Başbakanı Sturgeon, İngiltere’nin İskoçya’nın Birlik içinde kalmayı tercih ettiğinin 

altını çizmektedir.  

Referandum sonuçları, Birleşik Krallık’taki derin sosyal, ekonomik ve kültürel bölünmeyi gün yüzüne 

çıkarmıştır. Britanya’nın AB’den ayrılma kararına karşın İskoçya’nın Birlik’te kalma kararı, uzun 

zamandır devam eden İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılma tartışmalarını yeniden gündeme 

getirmiştir.  (İKVMonthly, 2016: 8) 2014 yılındaki bağımsızlık referandumunda Birleşik Krallık’ta 

kalmaya karar veren İskoçya’nın yeniden referanduma gidebilmesi gündeme geldi. İskoçların Brexit 

referandumunda  % 62 oy oranıyla AB’de kalmayı tercih ettiklerinin altını çizen İskoçya Başbakanı 

Nicola Sturgeon, Britanya Hükümetine farklı önerilerde bulundu. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı 

İskoçya’nın bir yandan Birleşik Krallığın bir parçası olması ve aynı zamanda AB ortak pazarıyla olan 

bağlantılarının devam etmesidir . (dw.com, 2017) İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, May 

hükümetinin İskoçya’da yetkisinin bulunmadığını belirterek, Birleşik Krallığın Tek Pazar’dan ayrılması 

durumunda ikinci bir referandumun kaçınılmaz olacağının altını çizdi. Westminster hükümetinin 

İskoçların desteklemediği politikalar uyguladığı, dolayısıyla, İskoçya’nın Avrupa Tek Pazar’ında 

kalmasının çeşitli yolları olduğu ve en iyi seçeneğin de bağımsız bir ülke olarak AB’ye üye olması 

olduğunu altını çizdi. Ardından, İskoçya Hükümeti, Birleşik Krallığın geri kalanının Tek Pazar’dan 

ayrılması durumunda bile, İskoçya’nın Tek Pazar’da kalmasına olanak tanıyacak tekliflerin yer aldığı 

60 sayfalık bir belge yayınladı.  

Söz konusu belgede,  (www.gov.scot) İskoçya’nın Brexit referandumunda AB’de kalma yönünde karar 

verdiğini, İskoç hükümetinin de bu arzuyu paylaştığı, İskoç halkının Brexit’e oy vermediğini ve “sert” 

bir Brexit’in İskoçya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarına ciddi bir zarar vereceği, hayat 

standardını ve istihdam seviyesini düşüreceğinin altı çizilerek, İskoçya Parlamentosu’nun gücünün 

artırılması; Birleşik Krallık’ın AB gümrük birliğinden ve Tek Pazar’ından ayrılmayı seçmesi 

durumunda İskoçya’nın AB ve Avrupa Tek Pazar’ıyla mümkün olan en yakın ilişkiler kurması 

önerilmektedir.    

AB Tek Pazarı’nda, İngiliz ve İrlandalılar iki ülke arasında serbest dolaşımdan faydalanmaktadırlar. 

Ancak, Brexit sonrasında Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır oluşma olasılığı gündeme gelmiştir. 

Sınır oluşmasından endişe duyan İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı ile görüşen Avrupa Komisyonu 

başkanı Junker “İki ülke arasında sert sınırlar istemediklerini ve iki ülke arasındaki sınırların 

olabildiğince açık olmasını ve “Hayırlı Cuma” Antlaşması’nın tehlikeye girmesini istemediklerini” 

ifade etmektedir. Zira, iki ülke arasında 1998 yılında imzalanan antlaşma otuz yıllık bir silahlı çatışmayı 

sona erdirmişti.  (euronews.com, 2017) 

Brexit referandumunun hemen ardından Başbakan Cameron istifa etti. Temmuz 2016’da Başbakanlığa 

ve Muhafazakâr Parti genel başkanlığına Theresa May seçildi. Lordlar Kamarasının Britanya’nın 

Avrupa Birliği’nden resmen ayrılma sürecini başlatma izni vermesiyle birlikte, May Avrupa Konseyi 

Başkanı Tusk’a 29 Mart 2017 tarihinde müzakerelerin başlatılmasıyla ilgili bir mektup yazdı. Bu arada, 

Britanya’da 8 Haziran 2017 tarihinde yapılan erken seçimde Muhafazakâr Parti parlamentoda 

çoğunluğu kaybetti. Buna rağmen, 19 Haziran 2017 tarihinde Brüksel’de müzakereler başlatıldı .  

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 8 Aralık 2017 tarihinde Brüksel’de bir araya gelerek ilişkilerin 

geleceğini belirleyecek müzakerelerin ikinci aşamasına geçmeyi kararlaştırdılar. Bu kapsamda,  Birleşik 

Krallık’ta bulunan Birlik vatandaşlarının kalıcı oturma hakkından yararlanması, Avrupa Birliği Adalet 
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Divanı’nın (ABAD) yetkisinin Birleşik Krallık’ta devam edecek olmasıdır. Birleşik Krallıkta ikamet 

eden Birlik vatandaşlarının sekiz yıl boyunca bu konudaki davalarına bakan mahkemelerin konuyu 

ABAD’a taşıyabilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, İrlanda ile Birleşik Krallık arasında fiziki bir sınır 

olmayacağı ve “Hayırlı Cuma” anlaşmasına sadık kalınacağı üzerinde anlaşıldı. Üzerinde anlaşılan son 

konu ise  Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’ne 35-39 milyar sterlin arası ödeme yapmasıdır . 

May’in Trump’la görüşmesi, Britanya’nın AB’den çıkma görüşmelerini başlatmasının ardından yeni 

güvenlik, siyaset ve ticaret ortağı arayışı olarak niteleniyor. May görüşmede “ABD ile Britanya’nın bu 

dünyanın görüp bildiği en büyük ilerlemeci güçler olduğunu” ABD ile Britanya’nın yeniden dünyaya 

liderlik edebilecekleri vurgusu yapmıştır . 

Britanya Başbakanı Theresa May, Ankara’ya yaptığı ziyaretin amacı Brexit sonrasını planlamaktır. Bu 

kapsamda, Türkiye ile Serbest Ticaret Antlaşması yapılması ve güvenlik ve savunma alanında işbirliğini 

artırmak amaçlanıyor. Zira Britanya ortak pazardan ayrılıyor ve dolayısıyla da her iki taraf için de 

Türkiye ile bir Serbest Ticaret Antlaşması’na ihtiyaç duyulmaktadır. Brexit sonrasında Britanya da 

Türkiye gibi AB üyesi olmayan NATO üyesi bir devlet oldu.   Öte yandan, May’in sözcüsünün Türkiye 

yolunda “Başbakan Türkiye ile angaje olmanın İngiltere’nin çıkarına olduğunu düşünüyor” ifadeleri 

Britanya’nın Türkiye’nin batıdan kopmasını istemediği şeklinde yorumlanabilir.   

Birleşik Krallık hükümetinin Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesi gereği Birlik’ten ayrılması 

müzakerelerinin Britanya Parlamentosu’nun onayı olmaksızın başlaması kararını Britanya Yüksek 

Mahkemesi reddetti. May, parlamento onayına gerek olmadığını belirtirken, Mahkeme, Brexit 

müzakerelerinin ancak parlamento onayıyla başlayabileceğine ve parlamentonun bu konuda bir yetki 

yasası çıkarması gerektiğine hükmetti. Ardından, 8 Şubat 2017 tarihinde Avam Kamarası, ayrılma 

müzakerelerini başlatma yetkisini hükümete verdi. Lordlar Kamarası ise hükümetten Britanya’daki 

Birlik vatandaşlarının haklarının güvence altına alınmasını istedi ve Birleşik Krallığın Avrupa 

Birliği’yle yapacağı anlaşmanın da Parlamentonun onayına sunulmasını istedi. Yasa tasarısını tekrar 

Avam kamarasına gönderdi. Avam Kamarası bu değişiklikleri kabul etmedi. Sonuçta, Avam 

Kamarası’nda görüşmeleri ardından Lordlar Kamarası’nda 13 Mart 2017 tarihinde kabul edildi. 

Başbakan May, 29 Mart 2017 tarihinde Tusk’a ayrılık sürecini başlatan bir mektup gönderdi. Mektupta 

güvenlik ve ekonomi konularında derin işbirliği öneriyordu   .   

Öte yandan, Avrupa Birliği, 29 Nisan 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu’nu Birleşik Krallıkla 

müzakereleri yapmakla görevlendirdi ve Brexit müzakerelerinin ilkelerini belirledi. Müzakere ilkeleri 

arasında en önemlisi, Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallıkla ileriye yönelik bir ticaret anlaşmasını ancak 

ayrılık gerçekleştikten sonra yapacağı kararıdır. İkincisi, Britanya’daki AB vatandaşlarının hakları 

konusunda teminat verilene kadar gelecekteki ilişkilerin görüşülmemesinin kararlaştırılmasıdır. 

Sonuncu olarak, Birleşik Krallıkla İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır sorununun çözülmesi ve Birleşik 

Krallığın Avrupa Birliğine olan borcunun tespit edilmesi şart koşuldu .  

Daha önce Birleşik Krallığın erteleme talebini kabul eden ve Brexit tarihini 29 Mart 2019’dan 12 Nisan 

2019’a uzatan AB liderleri Birleşik Krallık ile anlaşarak Brexitin  31 Ekim 2019 tarihine ertelenmesi 

üzerine uzlaştılar.  

May, Avrupa Birliği’yle ayrılma anlaşmasını imzalamasının ardından, söz konusu anlaşma üç defa 

Birleşik Krallık parlamentosuna gelmiş ve üç defa da reddedilmiştir. Bunun Üzerine Başbakan May, 24 

Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açıklamada 7 Haziran 2019 tarihi itibariyle istifa edeceğini belirtmiş ve  

"Brexit'i gerçekleştirememiş olmak benim için daima derin bir üzüntü konusu olacaktır. Yeni bir 

başbakanın bu çabayı yürütmesi İngiltere açısından daha iyi olacaktır"  diyerek Brexitin gerçekleşmemiş 

olmasından dolayı pişmanlığını ifade etmiştir. 

Avrupa Birliği için önemli olan ihtiyat maddesi, Birleşik Krallığın Kuzey İrlanda bölümüyle İrlanda 

Cumhuriyeti arasında “Hayırlı Cuma” antlaşmasıyla kaldırılan fiziki sınırların ve sınır kontrollerinin 
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yeniden başlamasının önüne geçmek. Johnson hükümeti ise May döneminde yapılan sınır kontrolüne 

ihtiyat maddesini yeniden gözden geçirmek istemektedir . 

Son gelişmelerden biri ise, Avrupa Parlamentosu’nun Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden düzenli bir 

şekilde ayrılmasını destekleyen bir karar almış olmasıdır.  Kararda Kuzey İrlanda ile İrlanda 

Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşumunu önlemeye dönük bir “tedbir madde” olmaksızın ayrılığın 

kabul edilmeyeceğinin altı çizilmiştir. 

2 Ağustos 2009 tarihinde yayımlanan “Sarı Çekiç Operasyonu” isimli raporda, Birleşik Krallığın 

Avrupa Birliğinden ayrılmasından sonra üçüncü ülke statüsüne geri döneceği ifade edilerek, kamunun 

ve iş dünyasının anlaşmasız bir Brexit durumuna hazırlıksız olduğu ifade edilmektedir. AB’den çıkış 

şekli konusunda bir karara varılmaması, üçüncü tarafların hazırlanacağı bir somut durum yaratmadığı 

ve dolayısıyla, AB’den ayrılma yorgunluğunun giderek artmasıyla bu hazırlık seviyesinin giderek 

düşeceği öngörülmektedir . 

Raporda, Birleşik Krallığın AB’den ayrılması durumunda AB’ye seyahat eden Birleşik Krallık 

vatandaşlarının AB ülkelerine gitmesi veya AB’den gelmesi durumlarında sınır kontrollerinin 

artırılmasının sorun oluşturacağı ifade edilmektedir. Kontrollerin hava alanlarında ve limanlarda 

gecikmelere yol açacağının da altı çizilmektedir. Ayrıca, taze yiyecek arzının azalacağı, AB ile Birleşik 

Krallık arasında bilgi paylaşma ve kanun yaptırımlarının sekteye uğrayacağı da not edilmektedir. Düşük 

gelir grubundan insanların yiyecek ve petrol fiyatlarının artışından kötü bir şekilde etkileneceği tahmin 

edilmektedir. Son olarak, Brexitin lehinde ve aleyhindeki protestoların toplumda gerilimlere ve 

kargaşaya yol açma ihtimali de hesaba katılmaktadır . 

Avam Kamarası, Anlaşmasız Brexiti gündeme getiren Başbakan Johnson’a karşı Eylül 2019’da 

anlaşmasız Brexit’i engelleyen bir yasa çıkardı. Söz konusu yasa Başbakanın 31 Ekime kadar yapacağı 

ayrılma müzakerelerinin genel çerçevesini düzenlemektedir. Yasa gereğince 31 Ekim 2019 tarihine 

kadar Avrupa Birliği ile bir anlaşma sağlanamazsa, Johnson Avrupa Birliği’nden yeni bir erteleme 

talebinde bulunmak zorundadır. Başbakan Johnson, bu yasanın çıkmasında muhalefetle birlikte hareket 

eden 21 muhafazakâr partili vekili partiden ihraç etti. Ardından, Johson’un getirdiği 15 Ekim 2019’da 

erken seçim önerisi de parlamentodan kabul bulmadı . 

Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılmazsa Johnson’u ertelemeye 

zorlayan yasası, Brexit konusunda mutlaka bir anlaşma sağlamayı vaat eden ve AB’den ek süre istemek 

yerine ölmeyi tercih edeceğini söyleyen Başbakan için büyük bir yenilgi olarak görülmelidir . 

Eski Başbakan May’in Avrupa Birliği’yle ayrılığı düzenleyen bir anlaşmasının Birleşik Krallık 

Parlamentosu’nda yapılan üç oylamada da onaylanmaması nedeniyle muhtemel bir anlaşmasız Brexiti 

önlemek için ilk olarak 22 Mayıs 2019 tarihine, ardından da 31 Ekim 2019 tarihine ertelenen Brexit, 

Başbakan Johnson’a rağmen, 31 Ocak 2020 tarihine kadar ertelendi. .  

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk Birlik üyesi ülkelerinin liderlerine Brexit’in ertelenmesi yönünde öneride 

bulunağını açıklamasının ardından,  Avrupa Komisyonu üyeleri Brexit’in yeniden ertelenmesi 

konusunda anlaştılar. Muhalefet lideri Corbyn, Johnson’un erken seçim teklifini desteklemek için 

öncelikle anlaşmasız Brexit tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir . Zira, anlaşmasız 

Brexit durumunda Birleşik Krallık AB gümrük birliğinden ve tek pazardan çıkmış olacak.  

Sonuç 

Brexit referandumunun üzerinden üç yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen Britanya’nın Avrupa 

Birliği’nden ayrılamamış olması, ilk uygulanan ABA’nın 50. maddesinin yakın gelecekte de birçok 

soruna yol açacağı tahmin edilmektedir. Britanya halkının Brexit konusunda ikiye ayrıldığı bir ortamda 

ayrılmanın maliyetinin de hayli yüksek olması nedeniyle daha pek çok sorunu beraberinde getirmesi 

muhtemeldir. Bunlarla birlikte, ayrılmanın nasıl olacağı, “yumuşak Brexit”mi “sert brexit” mi? 
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konusundaki belirsizlik de halen devam ettiği gibi tekrar bir Brexit referandumunun yapılması da 

masadadır.  
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38. VAN KIRGIZLARININ TARİHİ 

Doç. Dr. N. ISABAEVA.39 

 

Özet 

İranlı Hafız’ın kaynaklarına göre 15-16. yüzyıllarda, daha doğrusu 1575 yılı Kırgız kabileleri Doğu 

Pamir’e ve Sarı-Köl zirvesine yerleşmeye başlarlar. 16. yüzyılın ikinci yarısında Buhara’nın emiri 

Abdulla Han Badahşan, Şugnan ve Ruşan’ı fetheder ve Kırgız kabilelerine Doğu Pamir’i kullanmalarına 

olasılık verir. Üçüncü aşamada Kalmuk ve Cungar kabileleri Galdan Han ve onun halefleri önderliğinde 

1671 yılından 1759 yılına kadar tüm Doğu Pamir’i fetheder. Yaklaşık 100 yıl Kırgız ve Kalmuk 

kabileleri sürekli savaşırlar ve sonuçta Kırgız kabileleri galip çıkarak Kalmukları Doğu Türkistan’a 

kovarlar. 17. yüzyılın sonunda tüm Kalmukların kovulmasından sonra, Kırgızlar Kuzey, Merkezi ve 

Doğu Pamir’in geniş alanlarına yerleşmeye başlarlar. 18-19. yüzyıllarda Kırgızların yaşam alanı tüm 

Pamir’e yayılarak Afgan Gindukuş’una kadar büyümüştür. 18. yüzyılda Pamir’de Kırgızların sayısı 20 

bin, 19. yüzyılda – 35 bin, 20. yüzyılda ise 85 bini buluyordu. Yaklaşık 1830-1840 yıllarında Kırgız 

kabileleri Küçük ve Büyük Afgan Pamiri’nin, Vahan ve Gindukuş’un bölgesinde bulunan yüksek dağlı 

vadilerine yerleşmeye başlarlar. O dönemlerde Afganistan’daki Kırgızların sayısı yaklaşık olarak 5 bin 

500 kişiyi buluyordu. Aynı zamanda Rus İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluğu karmaşık siyasi 

entrikalar koşullarında Afganistan bölgesi de dahil olmak üzere kendi dış siyaset sorularını çözüyordu. 

1893-1895 yıllarında Afgan temsilcileri bulunmaksızın ‘‘Durand Hattı’’ olarak bilinen hatla İngiliz-

Afgan sınırları ve bundan sonra Pamir bölgesinde Rus-Afgan sınırları belirlenmiştir. Bu durum Afgan 

Kırgızları kabilelerinin asıl Kırgız etniğinden yaklaşık 100 yıla ayrılmasına sebep olmuştur.  

Zakir Şah’ın egemenliğinde mal ve hayvanlara olan ‘‘ondalık vergisi’’ kaldırılmış. Zakir Şah’ın 

egemenlik dönemi Afgan Kırgızlarının yeniden canlanma ve güçlenme dönemi olarak sayılır. Afgan 

Kırgızlarının önderi Rahmankul Han Acı Afganistan kralının desteği ile parlamentede senatör görevine 

ve Vahan ve Afgan Pamiri’nin Afgan valisi ünvanı ve ayrıcalıklarına sahipti.  

1973 yılı Zakir Şah’ın devrilmesinden sonra Afgan Kırgızları eski statü ve durumunu kaybederek 

yaklaşık 23 yıla kadar kendi kaderine bırakılmıştı. 1978 yılı Rahmankul Han Acı yeni hükümetin 

baskısından sakınarak Afganistan’dan Pakistan’a Kırgızların büyük kısmını (yaklaşık 2 bin kişi) 

çıkartarak Pakistan’dan siyasi barınak istemiştir. Böylece, uzun zaman süren dış siyasi görüşmelerden 

sonra 1980 yılı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Afgan Kırgızlarına barınak vererek onları Pakistan’dan 

Türkiye’nin Doğu tarafına götürmüş, 102 Afgan Kırgızları ailesine (yaklaşık 900 kişi) hayatını 

sürdürmek için Van gölü etrafında bir bölge ayırt etmiştir.    

Аннатация  

 

Ван кыргыздарынын тарыхы. 

      Памир тоолору дүйнөнүн эң бийик тоо системаларынын бири, анын жалпы аянты 70 миң 

чарчы чакырымды түзүп, бир канча өлкөнүн курамына кирет. ХIХ кылымдын аягында, ХХ 

кылымдын башында дүйнөдөгү чоң держава мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыгынан улам, 

аталган аймак 3 бөлүккө бөлүнүп кеткен. Түндүк-батыш тарабы Орусия империясына, Чыгыш 

тарабы Цин империясына жана түштүк тарабы Англиянын протектораты болгон Ооганстанга 

карап калат. 

      Эми ушундай зор мейкиндикке кыргыздар кайсы кылымда, кандай тарыхый бурулушта 

барып калгандыгынын сыры бүгүнкү күнгө чейин изилдөөчүлөрдү кызыктырып келет. Кээ бир 

39 Kırgız Milli Universitesi, nazgulia@bk.ru 
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маалыматтар боюнча Памирде кыргыздар байыртадан эле жашап келген жана аларга жыл өткөн 

сайын кыргыздардын жаңы толкуну Енисейден жана Чыгыш Түркстан аймактарынан кошулуп 

турган деген  илимий божомолдор айтылат.  Ал эми Памирге алгач кыргыздар, жергиликтүү 

карыялардын ата бабаларынын  айтуусуна караганда ХVIII кылымда, Алай аймагынан жайыт 

жер которуп олтуруп барып калышкан. Кийинки келгендер 1920-жылдары Совет бийлигинен 

чочулап келишкендер болгон. 

Ачкыч сөздөр: көч, кугунтуктоо, геосаясат, саясий кызыкчылык. 

                                    

                                          History of the Van Kyrgyz. 

     Pamir mountains are one of the highest  mountains in the world system, whose total area of  70.000 

square km. Al the and of the 19th century 2 at the beginning of 20th century, the territory was divided 

into 3 parts by superpower geopolitical reason. 

The North-west side was occupied by Russian Empire. 

The East side was occupied by Qing Empire.  

The East side was occupied by British Empire.  

     There are historical researches still, how Kyrgyz got the place. According to the last some news, says 

that kyrgyz comes  from Yenisei  to Eastern  Turkistan, but ancestors says that they  from Alay in 18th 

century, to other came from Soviet Union domination in 1920.    

Kew word: migration, track down, geopolitics, political interest. 

 

Киришүү 

Памир тоолору дүйнөнүн эң бийик тоо системаларынын бири, анын жалпы аянты 70 миң чарчы 

чакырымды түзүп, бир канча өлкөнүн курамына кирет. Түндүгүнөн Кыргызстандын Алай, Чоң-

Алай кырка тоолору, түштүгүнөн Пакистандын түндүк, Ооганстандын түндүк-чыгыш 

бөлүктөрү, ал эми Чыгышынан Кытайдын Уйгур-Цинзиян автономдуу районунун түштүк-батыш 

бөлүгү  жана батыш-борбордук бөлүгү Тажикстан аймагынын жарымын ээлеп жаткан жер 

«Памир тоолору» деген аныктама менен дүйнөлүк география терминине кирип калган. ХIХ 

кылымдын аягында, ХХ кылымдын башында дүйнөдөгү чоң держава мамлекеттердин геосаясий 

кызыкчылыгынан улам, аталган аймак 3 бөлүккө бөлүнүп кеткен. Түндүк-батыш тарабы Орусия 

империясына, Чыгыш тарабы Цин империясына жана түштүк тарабы Англиянын протектораты 

болгон Ооганстанга карап калат. 

Эми ушундай зор мейкиндикке кыргыздар кайсы кылымда, кандай тарыхый бурулушта барып 

калгандыгынын сыры бүгүнкү күнгө чейин изилдөөчүлөрдү кызыктырып келет. Кээ бир 

маалыматтар боюнча Памирде кыргыздар байыртадан эле жашаган жана аларга жыл сайын 

уруулардын жаңы толкуну Енисейден жана Чыгыш Түркстан аймактарынан кошулуп турган 

деген  илимий божомолдор бар.  Ал эми Памирге алгач кыргыздардын келишин үч жана беш 

этапка бөлүп караган маалыматтар кездешет. Ошондой эле жергиликтүү калктын айтуусуна 

караганда ХVIII кылымда Алай аймагынан жайыт жер издеп барышкан жана кийинки 

кошулгандар 1920-30 жылдары Совет бийлигинен чочулап келишкендер болгонун белгилешкен.   

Жогоруда сөз кылган беш этапты бөлүп карасак: 

Кыргыздардын Памирге келишинин алгачкы этабы -  Енисейдеги Кыргыз дөөлөтүнүн 

кыйрашынан жана түндүк Кытайдагы кидандардын кысымынан улам кыргыз (кыпчак жана 

тейит) уруулары Чыгыш Түркстанга, андан ары Памирге келишкен деген пикир айтылган. Башка 
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көз караш боюнча,  Алтай  жана Жунгариядагы кыргыздар Моголистан мамлекетинин курамына 

кирген. Ошол доордун тарыхчылары кыргыздарды могол урууларына таандык кылышкан.  ХV 

кылымда кыргыздар Иртыштан азыркы Түндүк Кыргызстандын аймагына жер которушат.  

Андан кийинки маалыматтарда, ХVI кылымдан баштап, памирлик кыргыздар жөнүндө алардын 

Бадахшан,  Вахан,  Шуган, Рушан ж.б. ушул сыяктуу аймактардагы саясий окуяларга 

катышкандыгы тууралуу маалыматтар кезигет. Орто кылымга таандык «Абдулла наме» 

сочинениясынын  автору  төмөндөгүдөй маалымат келтирген «1575-жылы Бухар эмири 

Абдулланын жоктугунан пайдаланган кыргыздар, Памирдин батыш бөлүктөрүнө чабуул коюп, 

Гисарды көздөй келе жатып, жолдон көптөгөн олжого ээ болушкан. Бирок акырында,  хандын 

аскерлеринен талкаланып, кайрадан Каратегинге кайтып келишкен». ХVI кылымдын аягында 

Бухара эмири Абдулла  хан, батыш Памирдеги кичинекей өз алдынча хандыктар болгон Вахан, 

Шугнан, Рушанды каратып алат. Бирок Абдулла хан чыгыш Памирдеги кыргыздарга өз 

үстөмдүгүн орното алган эмес. 

Мындан тышкары дагы бир маалыматта, кыргыздардын алгач  Памирге келиши,  тарыхчы 

Махмуд ибн  Валинин эмгегинде ХVII кылымдын биринчи жарымы  деп жазылган. Эмгекте 

1637-1638-жылдары  өзбектер  эң алгач Хуталлян  чебин баш ийдиришкенде, алардын башында 

Бакы аталык  жана шах Гариб турган. Шахтын өлүмү менен анын ордуна анын иниси делинип 

кичинесинен ордодо жетилген  кыргыз улутундагы адам келген. Кийинчерээк Шах Кыргыз 

Бадахшан, Рушан, Шугнан жана Каратегинди каратууга жетишкен.    

Памир кыргыздары Чыгыш Түркстандык кыргыздарга салыштырмалуу дээрлик калмактардын 

туткунунда болушкан эмес. Кээси келген учурда калмак үстөмдүгүнө каршы жана ак-тоолуктар 

менен кара-тоолуктардын ич ара  күрөшүнө катышышкан. Мухамед-Садык Кашкарынын 

билдирүүсү боюнча, курамында каратоолук кожолор болгон калмактарга каршы күрөштө 

кыргыз урууларынын төмөнкү топтору: кыпчак, тогуз кыпчак, сары кыпчак, найман жүз-угул, 

ж.б.  катышышкан. Орус архивдик булактарында  «Памирлик кыргыздар көз карандысыздыкка 

көнүшкөн, алар эч качан бирөөлөр тарабынан эзилип  афгандык же кытай бийлигин  тааныган 

эмес»- деп эскерилет.  Ушундай себептерден улам, кытайлардын Памирлик кыргыздардын 

үстүнөн жүргүзгөн бийлиги солгун болгон. Себеби кытай бийлиги аларды башка мусулмандарга 

салштырмалуу чочулоо менен караган. Алардын баш ийбестиги «мамлекеттик дегээлдеги иш» 

деп, кескин белгилеген. Чынында Памир кыргыздары жасаган иштери боюнча кытай 

башкаруучуларына жооп беришкен эмес.  

Кыргыздардын Памирге келүүсүнүн экинчи толкуну ХVIII кылымдын ортосуна туура келген. 

1758-1759-жж. Цин империясынын Маньчжурлук кытай аскерлери  Чыгыш Түркстанды басып 

алганда, Кашгардын башчылары Бадахшанга качкан. Аларды артынан кууган кытайлык генерал 

Фу Де Памирдеги Яшиль-Куля аймагына чейин жетип  талкалап, ал аймакка өз аскерин 

жайгаштырган. Ал жактагы памирлик кыргыздар өз алдынчалыгын сактап кала алышкан. 

Памирге Ферганадан көчүп келген кыргыздардын акыркылары ХVIII кылымдын аягында жана 

ХIХ кылымдын башталышына туш келген. ХIХ кылымда Памир аймагы Кокан хандыгы, Кашгар 

эмири жана Вахан башчыларынын бөлүшүүсүнө душар болот. Бирок мындай саясий кырдаал 

кыргыздарга эч кандай таасир берген эмес. Кыргыздар алардын бийлигин формалдуу түрдө 

тааныганы менен мурдагыдай эле аталган аймактын чыныгы ээси катары эркин көчүп конушкан. 

Салыкты да ар дайым төлөшкөн эмес. Ыгы келген учурда өз эркиндиги үчүн куралдуу 

кагылышууларга барышкан.  Кокан ханы Мадалинин көргөзмөсү боюнча алгачкы жолу Памирде 

Бустан-Берек жана Таш-Курганда чептер курулган. Ал чепке эң алгач хандын ишенимдүү адамы 

катары Ляшкер кушбеги келген. Андан кийин Алайлык найман уруусунан кыргыз Баиб датка, 

кыргыздардын кара тейит  уруусунан Тилла датка,  найман уруусунан Каракул датка жана 

Топалды  Тосат кыргыз тейит уруусунан болгон.  Кокан ханынын Памирдеги эң акыркы  өкүлү   

тажиктерден чыккан Ниязали болгон. Кыргыздардын башка тарапка жүргүзгөн талоончул 
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жортуулдарын Кокон хандыгынын өкүлү колдоп турган. Кыргыздардын Каратегин жергесине 

келишинин тарыхына токтолсок, алгачкы маалыматты Махмуд Ибн Валинин эмгегинен көрүүгө 

болот.  Анын белгилөөсүнө таянсак, «1636-жылы кыш мезгилинде Каратегин аркылуу Гиссарга 

12000 кыргыз, 12 башчысы менен келип, Балхта өзбек ханынын кабыл алуусунда болгон».  Бул 

өңдүү экинчи билдирүү, 1683-жылдагы Жунгар хандыгынын чабуулунан качып келген окуя 

менен байланышат. Дагы бир көз караш боюнча кыргыздар  Памирге андан  да эрте, ХIII 

кылымдын башында Чынгыз хандын кысымы астында келгенин белгилейт. 

Үчүнчү көчүү мезгилинде  аталган аймактагы кыргыздар кайрадан өз урууларына көчүп 

кетишкен жана бул аймакка көнгөн уруулар гана калган. Аларга кыдырша, бостон, кыргыз-

кыпчак, охтачы, тейит, найман ж.б. кирген. ХVIII кылымда Памирди жердеген кыргыздардын 

ичинен тейит, кесек, найман, кыпчак урууларынын бирге жашагандыгы ар түрдүү булактарда  

көбүрөөк эскерилет. Баса белгилей кетсек, Памирге барган  батыш европалык  жана орус 

окумуштуулары ал жерде жашаган кыргыздарды негизги төрт топко бөлгөн. Алар тейиттер, 

кесектер, кыпчактар жана наймандар.  ХIV-ХVIII кылымдарда Каратегин жана Фергана 

өрөөнүнөн журт которушкан уруулар кесектер. 

Окумуштуусу Реми Дор  ХVIII кылымга  чейин Памирде эл отурукташкан эместигин, В.В. 

Бартольддун оюна кошулуу менен алгач тейиттер  Алай аймагына жайгашып, ал жактан ХIХ 

кылымдын  башында Памирге  көчүп  келишкен деген пикирин айтат. Памирдеги эң чоң уруу 

тейиттер жана алар калктын көпчүлүгүн түзгөн. Кыргыз урууларынын ичине Иртыш менен 

Илини жерлеген Булгачы деген могол уруусу да кирген. Анын ичине бостон, тейит, жоо кесек, 

дөлөс, кыдырша жана канды уруулары кирген. ХIХ кылымда алар Ферганага жер которуп 

«ичкилик  кыргыз» делинип атала баштаган.  

Кытай булактарында бурут кыргыздары бири чыгыш (тяньшандык)  экинчиси батыш  (памир, 

алай) деп экиге бөлүнгөн  . 

Памирлик  кыргыздардын көз карашында, алар  уруулук жактан   өздөрүн оң канатка 

тиешелүүбүз деп эсептешет. Бирок,  алардын ичинде  сол канатка тиешелүү да уруулар  

кездешкен.  Памирлик кыргыздардагы  тейит, кесек, найман, кыпчак деген аталыштагы төрт ири 

уруулар төмөндөгүдөй майда урууларга бөлүнгөн.  

¬- Тейит – сары тейит, кара тейит, кочкор, шахим, текрең, навруз, алапа, кутан. 

-  Кесек - жыгдым, кызыл аяк, кыдырша, мамачар, кесек, мөшкө,  кош кулак. 

- Найман - мурза, жору, жоон  пут, куралай, көк эчки, куран. 

- Кыпчак - чела, колчок, мудурук, сарт.  

Мындан тышкары алардын ичинде калмактар, казактар  жана вахандар да кездешкен. Алгач 

калмак уруулары кул катары кызмат кылып, кийинчирээк кыргыздардын арасына сиңип 

кетишкен. Бүгүнкү күнгө чейин Памирлик кыргыздардын калкынын саны так айтыла элек. 

Атайын эл катоо жүргүзүлбөгөндүктөн, калктын санын билүү үчүн айрым бир маалыматтарга 

таянсак. 1972–жылы Совет өкмөтү тарабынан берилген жардамды бөлүштүрүүдө боз үйлөрдүн 

саны 469 болгон. Ошондо элдин жалпы  саны 3000 дин тегерегинде болcо, Г. Редардын иликтөөсү  

боюнча  Ооган чек арасында болжол менен 20 миң кыргыз жашайт деген маалымат берет. Бирок 

кийинчирээк бул маалымат башка изилдөөчүлөр тарабынан  такталып, 20 миңдин ичине 

Памирлик кыргыздардан башка элдерди да кошо киргизишкени  аныкталган. Изилдөөчүлөр  П. 

Мирвальд  менен Х. Ромерлердин «Вахандагы байкоолор» деген  илимий  география архивинин   

жазган материалында  1000 жакын адам бар деп жазышкан.  Памир кыргыздарын изилдөөдөгү 

көрүнүктүү адис  Назиф Шахрани «Ооганстандагы кыргыздар жана вахилер» деген китебинде 

1921-жылы Ооганстанда жүргүзүлгөн эл каттоодо 1800 чамасында кыргыз болсо, 1970-жылдары 

алардын саны ошол бойдон калганын жазат. Улуу Памирге  караганда,  элдин  дээрлик  көп 
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бөлүгү  Кичи  Памирде жайгашкан жана тейит уруусуна тиешелүүлөр  басымдуулук  кылары 

эскерилген.  Ал эми сары тейит уруусу хан тукуму катары элге кызмат кылган. Улуу Памирде 

дээрлик 100 түтүн, кызыл аяк уругунан чыккандар болушкан. Калган уруулар  майдаланып,  ар 

бир уруудан үч төрттөн кездешкен.   

Памирлик кыргыздарды изилдөөдө алардын башчысы Рахманкулдун   орду чоң. Батышта 

Рахманкул жөнүндө алгачкы маалыматтарды америкалык журналисттер Жин менен Френк  

Шордун «Марк Полонун изи менен» деген китебинде беришкен.  Аталган журналистер атактуу 

италиялык саякатчы Марк  Полонун изи менен саякаттап баратып, 1949-жылы сентябрда Ооган-

Кытай чек арасына жакын  жерде Рахманкулдун көчүнө жолугушат. Франк  Шор чек арадан өтүү 

боюнча Рахманкулдан жардам сурайт. Ал аларды  ат менен камсыз кылып, жол көрсөткөн. Кийин 

алар Кытайдан эмес, Кашмирдин түндүгүндөгү Хунза княздыгына туш болуп, ал жердеги  Мигар 

кыштагынан Памирлик кыргыздар жөнүндө төмөндөгүдөй маалыматтарды угат: «Рахманкул эки 

жыл мурун советтик Памирге кирип келип, кербенге кол салгандыктан артынан келген 

куугундан коркуп, Кытайга кирип, Миңтеке чек аралык заставасына жакын жерден орун алган. 

Кийинчирээк чек арадагы аскерлерди конокко чакырып, баарын өлтүрүп куралдарын аттарын 

тартып алып,  Кичи  Памирге  Ооган чек арасы аркылуу өтө качкан» деген  билдирүү алган. 

Тилекке каршы кыргыздарды башкаларга жек көргөзүүгө далалат жасалган маалыматтар ар 

дайым айтылып келгенин белгилөөгө болот. Анын себеби кыргыздардын эч кимге моюн сунуп, 

салык төлөп жашаганды каалабаганы жана эркин көчүп конуп өз алдынчалыкка 

умтулушкандыгы болгон. Бул көрүнүштү өз изилдөөсүндө тыш тараптар ар дайым Памирлик 

кыргыздарды мыкаачы  катары көрсөтүүгө аракет жасашканын  изилдөөчү Реми Дор да баса 

белгилеген.   

Кийинчирээк  Франк  Шордун  жубайынын үйлөнүү саякатын  баяндаган китебинде,  памирлик 

кыргыздар жөнүндө кененирээк төмөндөгүдөй маалыматтар камтылган.  Памирге бет алардан 

мурда саякатчылар Кабулда болушуп, Закир-Шахтын колдоосуна ээ болушкан. Закир-Шах 

аларды кытай-ооган чек арасынын, оогандык кыргыздар жашаган аймагына узатып барыш үчүн 

офицер Рашидди жана тилмеч Коханды кошуп берген. Алардын жазгандары боюнча: «Биз Харат 

менен Нурс аркылуу өтүп,  Вахандагы акыркы ооган посту Сархадга келдик. Ал жерден 

кыргыздар Ооганстанга  баш ийишкени менен Кытай менен СССРдин, Пакистандын ортосунда  

ээн эркин көчүп конушуп, эч  ким менен эсептешпегени тууралуу маалымат алдык. Андан 

тышкары алардан жосунсуз жоруктарынан (кытай чек арачыларын мууздап салышканы) жана 

алдын ала болжоого болбогон мүнөздөрү  менен башкалардан айырмаланарын билдиришкен. 

Бул жерден Памирлик кыргыздар дагы эле көчмөндүк кулк-мүнөзүн жоготпогонун байкоого 

болот. Бизди узатып баргандар, кыргыздарды өзгөчө бир эл катары карагандарын билдирип 

кооптонушту. Бул тарапка мурда мындай экспедиция келбегенин, ал тургай чек ара башчысы ал 

жерде өзүнүн мурда болбогонун  билдирген. Бирок изилдөөчүлөр  баардык кыйынчылыктарга 

карабай,  кыргыздарга баруу оюнан кайткан эмес. Акырында кыргыздар менен болгон 

жолугушуу, мурда кыжалат кылган бардык коркунуч ойдон арылткан. Ал гана эмес саякатчылар 

кыргыздарды өтө урматтап, алардын башкалардан айырмасын төмөндөгүчө сүрөттөшкөн. 

Эркектери дээрлик бою узун, кең көкүрөк, зирек, сергек болсо, аялдары тыкан жана жүздөрү 

жагымдуу. Мурда изилдешкен башка элдерге  салыштырмалуу жашоо шарты жакшы жана таза 

жашашканын белгилешкен. Тамак ашы жалаң белок менен витамин, минералдардан 

тургандыктан, дене бою чымыр келип,  адамзат жашоого мүнкүн эмес жерди багынтып 

жашагандарына баа берген. Чет элдик изилдөөчүлөрдү шахтын буйругу менен ар дайым чек ара 

башчысы коштоп жүргөн,  аларды ага дайындагандыгы үчүн жалгыз өздөрүн кыргыздарга  

жиберүүдөн  чочулаган. Бирок кыргыздардын ар бир айылынан аларды жылуу кабыл алып,  

коноктогону алардын кыргыздарга болгон көз карашын толук өзгөрткөн.  Ал тургай, бир Базай 

күмбөз деген айылга келгенде, өзүн Куолан Ларх деп тааныштырган кыргыз жигит Рахманкул 

деген башчыбыз силерди күтүп жатат деген сөзү, аларды коштоп жүргөн чек ара башчысына 
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жакпай  калган.  Рахманкул хан саякатчыларды өтө кадырлоо менен каршылап, алардын 

саякатын мындан ары коштоп барганга кишилерди жабдыктары менен берип узаткан. Аталган 

саякатчылар көздөгөн жерине үч күн калганда, күтүлбөгөн кырдаалдан улам, көздөгөн жерине 

(Үрүмчү) жетпей, жогоруда сөз кылган түндүк Пакистандын Хунзу деген жеринен чыгышкан.   

Памирлик кыргыздарды изилдеген окумуштуулардын ичинен, Индиана университетинин 

профессору антрополог Назиф Шахрани  эң көрүнүктүү орунда.  Изилдөөчүнүн  эмгегинин 

баалулугу түздөн түз алардын жашоосуна өзү катышып, баардык тараптан иликтегендигинде. 

Мындан тышкары окумуштуу өз изилдөөлөрүндө, Памирлик кыргыздардын жетимиш жыл үрп 

адаттын, тилин сактап, башка элге ассимиляциялашпай  жашап келгенине Рахманкулдун жеке 

зор салымын белгилейт. Себеби Рахманкул Кабулда абройлуу адам болгондуктан, анын өтүнүчү 

боюнча аларга түз жер деле беришмек. Бирок хан жогоруда белгилегендей,  өз эли менен эч кимге 

көз каранды болбой жашаганга далалаттанган. Чындыгында эле Памирде алардын өз эркиндиги  

колунда, Афган өкмөтүнө анчейин көз каранды эмес болушкан. Анын үстүнө  

малдарынын  саны арбын болгондуктан, Кабулдан жайыт маселеси чыкмак. Ошол мезгилде 2000 

кыргыз үчүн 40 миңден ашык кой эчки, төрт миңден ашык топоздору болгону жазылган.  

Памирлик кыргыздар өз тарыхында кандай гана кыйынчылыктарды башынан өткөрбөсүн, ар 

бири биз үчүн Памир бейиштин төрү деп даңазалашат же алар  «Ар кимге өз мекени Кашмир» 

деген лакапты колдонушкан. Бул мекенди сагынуу ырларынын көбү ушул мезгилде 

чыгарылганын белгилесек болот. Эми сөз кезеги Памирлик кыргыздардын азыркы учурда  

Вандык кыргыздар деген аталышка ээ болуш тарыхына өтсөк. 1978-жылдын июлунда  Ооган 

кыргыздарынын башчысы Рахмакул хан орус бийлигинин жана коомдогу социалдык 

өзгөрүүлөрдөн улам  Кичи Памирдеги  эли менен бирге (1300 адам) Пакистанга ооп кетүүгө 

мажбур болушкан.   Бул Пакистанга жол алуудан мурда жергиликтүү элдердин айтуусуна 

караганда, хан ажы өз уулдарын тыңчы катары бир катар  чет өлкөлөргө жиберип, ал жакта 

жашаганга ыңгайлуу жер караткан. Бирок абал кескин өзгөрүлүп, тез арада Памирден кетүү 

маселеси жаралганда, Пакистанга кетүү сунушталган. Рахманкул хан алгач элди козгобой өзү 

гана туугандары менен кетүүгө камданган. Бирок Пакистан тарабынан качкын деген макам алмак 

үчүн эл керек болгон. Жалпы эл да хан ажысыз кантип жашай алышарын элестете алышпай, 

аларда кошо кетүүлөрүн билдиришкен.   

Ал арада профессор Шахрани памирчилердин Пакистанга ооп кеткенин угуп, көңүлү тынбай, 

Америкадан учуп келген. Алардын акыбалын көрүп, эл аралык уюмдарга шашылыш кат 

жөнөткөн. Англис тилинде макала жазып, ал кезде эч ким билбеген памирлик качкындарды  

дүйнө коомчулугуна тааныткан. Окумуштуунун жеке эскерүүсү төмөндөгүдөй «Гилгитке мен 

1979-жылы июнда бардым. Абалдары оор, жардам берген киши жок. Малын сатып, союп 

түгөтүп,  ач-жылаңач калышкан. Мен БУУнун Качкындар агенттигине кат жаздым. Ошондон 

кийин кыргыздарды чогултуп, Гилгиттин жанына чатырдан лагер куруп беришти. Чыгыш 

Түркияга кеткенге чейин кыргыздар ошол лагерде үч жыл жашашты.   Качкындар лагериндеги 

турмуш какыраган талаага түшкөн ак чатырлуу лагерде памирчилерге тамак уюштурулуп, 

дарыгерлер келип турушкан. Балдар мектепке жиберилген». 

Бирок Пакистанга келгенде эч ким өздөрүн жакшы сезе алышпады.  Көпчүлүк калк тоодон 

алгачкы жолу түшүшү эле. Алар жайгашкан жерде тоо болсо да,  жери чөлгө окшоп какыраган, 

турмушу жакыр Имитте жайыт жокко эсе болгон.  “Пакистандын жери тар болот. Малчылыкка 

болбойт. От жок, малдарыбызды саттык” – деп эскерген  Кудаяр Субанкул уулу. Тыңыраактары 

койду ылдыйдагы Гилгитти көздөй айдап барып, арзанга сатышат.  Памирде Рахманкул хандын 

10 миңдеген майда жандыгын кармоо мүнкүн болбой сатууга мажбур болгон. Негизинен 

кыргыздар Гилгит, Хонза деген шаарларда  жан сакташкан. Аялдар үйдө калып, эркектер арзан 

акчага жалданып иштешет. Күндүн ысыгынан балдардын ичи өтүп, өлүм көбөйөт. Ай айланбай 

улам бир үйдөн өкүрүк чыгып, кошок кошулат.    Турдакун ажы Атабек уулу памир 
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кыргыздарынын ооган парламентиндеги мурдагы депутаты болгон: 200-350 чакты киши, 

негизинен кыздар, аялдар, жаш балдар аптапка, ооруга чыдабай өлүп кеткенин эскерген.  1200 

чакты кыргыз ошондо ар бир төртүнчүсүнөн ажыраган. Дүйнөдөгү эң суук аймактардын биринен 

келген памирликтер ысыктан айрыкча азап тартышкан. Кудаяр Субанкул уулунун айтымында, 

көнбөгөн тамактан да кыйналышкан:  Ылдыйда кан басымы түшүп кетет. Пакистанда суу жок, 

ичсеңиз да жылуу ичесиз. Микробдошуп, куртташып, ич оору болду. 45-50 градус ысыкта тамак 

иче албай калышкан. Кыргыздар биз эт жегибиз келет, бирок жакшыраак эт таба албайбыз деп 

эскеришкен ал күндөрдү. 

Көпчүлүк Памир кыргыздарынын мекен тууралуу, кусалык, арман ырынын башаты дал ошол 

климаты жагынан эч Памирге окшобогон ысык жерге келгенде жаралган. Элдин жарымы 

кусалыктын айынан кайра өз туулган жерине кайтып кеткен. Азыркы Ван аймагында жашаган  

памир кыргыздарынын тарыхын жана каада-салттын изилдөө бүгүнкү күндө өтө маанилүү, 

себеби аталган аймакта ар кайсы уруудан куралган бир конгломерат түзүлгөн. Алардан алынган 

бардык маалыматтар  биздин өткөн доордогу тарыхыбызды чагылдырган табылгыс булак. 
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42. VERGİ HUKUKUNDA ÇOCUK KAVRAMI VE ÖNEMİ 
 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY40 

 

Özet 

 

Çocuk, ilk bakışta hukuk ve eğitim alanlarıyla ilgili bir kavram olarak düşünülse de kendine özgü pek çok 

yönleri bulunmaktadır. Büyük Türkçe Sözlüğe göre “bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde 

bulunan küçük yaştaki oğlan veya kız” anlamına gelen çocuk kavramı, ilgili kanunlar çerçevesinde farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. Bunun nedeni kavramın objektif olarak tanımlanmasında yaşanılan sorunlardır. 

Sorunun çözümüne yönelik olarak çocukluk dönemi ile gençlik dönemini ayırmada “yaş” önemli bir faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre çocuk deyiminden 

henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre ise çocuk daha 

erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise 15 

yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi genç işçi; 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış 

ve ilköğretimini tamamlamış kişi ise çocuk işçi olarak tanımlanmıştır. Medeni Kanun’un 11’inci maddesine 

göre erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar. Erkek veya kadın onyedi 

yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı 

yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Yine onbeş yaşını dolduran küçük, 

kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesinde 

ise mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetin şart olmadığı hükmüne yer verilmiştir. 

Görüldüğü üzere kanun koyucu çocukluk halinin onsekiz yaşına kadar olmasını istediği düzenlemeleri 

kanun maddelerinde özellikle belirtmiştir. Bunun dışında onsekiz yaş sınırı getirmediği durumlarda 

çocukların büyüklerin hukukuna tabi olduğunu kabul etmiştir. Bu çalışmada vergi hukuku bakımından 

çocuk kavramı incelenecek, çocuklara yapılan ödemeler ile çocuklar için yapılan giderlerin vergi 

karşısındaki durumu, matraha etkileri üzerinde durularak ortaya çıkan sorunların çözüm önerileri 

getirilmeye çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Medeni Kanun, Vergi Usul Kanunu, Vergi Ehliyeti, Vergilendirme. 
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Abstract 

 

While the term “child” is recognized as a concept related to law and education at first sight, it bears a number 

of unique characteristics. Defined as “a boy or girl at young age in growing period between infancy and 

puberty” in the Great Turkish Dictionary, the term “child” is defined under various scopes within the 

framework of the related laws. This is due to the problems faced for objectively defining the term, itself. 

For the solution of this problem, the age factor is of vital importance for separating the childhood and 

adolescence period. As can be seen in Turkish Penal Code no.: 5237 - Article: 6, the term “child” is described 

as someone who is underage; meaning under 18. According to Child Protection Law no.: 5395, the term 

“child” is described as someone under eighteen years old, even if he/she is not in puberty. In Labor Law 

no.: 4857, those who are 15 years old or older, yet under 18 are defined as young worker, while those who 

are 14 years old but haven’t turned to 15 and haven’t completed the primary education are defined as child 

worker. According to the Civil Code, Article: 11, adulthood starts after turning to 18 years old. Marriage 

makes the individual an adult. No woman or man can get married unless he/she is 17. However, the judge 

may adjudicate on the marriage of a woman or man who is 16 to get married under extraordinary situations 

and based on a significant reason. Similarly, a minor who is 15 years old may be recognized as an adult at 

his/her own discretion or upon the consent of his/her parents by the court decision. In the Tax Procedure 

Law – Article: 9, there is a provision stating that the obligation and tax liability do not require legal capacity. 

As can be clearly seen, the lawmaker has specifically stated the regulations in the law articles, in which the 

childhood period is defined to be until 18 years old. Apart from that, it is accepted for children to be 

subjected to the law for adults, unless an age limit is enforced for those who are under 18. In this study, we 

aim to analyze the term “child” in terms of tax law, along with coming up with solution suggestions for 

current problems by means of dwelling on the state of tax procedures against the payments made for children 

and expenditures of the same, including its effects on tax assessment. 

 

Keywords: Child, Civil Code, Tax Procedure Law, Tax Capacity, Taxation. 

 

JEL Classification Codes: K15, K34, H20. 

 

1. Giriş 

Medeni Kanuna göre çocuğun sağ ve tam doğumuyla başlayan kişilik, ölümle sona ermektedir. Kanunda da 

vurgulandığı üzere çocukluk kişiliğin ilk aşaması olup belli bir ana kadar olan süreci kapsar. Bu sınır genel 

olarak kişinin onsekiz yaşını doldurmasına kadar geçen zaman dilimi başka bir ifadeyle de ergin olmasına 

kadar geçen süreyi ifade eder. Kişi bu zaman diliminde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, maddi ve 

manevi varlığını koruma ve geliştirme, mülkiyet ve miras hakları gibi Anayasanın kendisine tanıdığı ve 

koruduğu bazı haklara sahip olur. 1982 Anayasa’sının 49’uncu maddesine göre çalışma, herkesin hakkı ve 

ödevidir. Bu çerçevede herkes, dilediği gibi sözleşme yapma ve çalışma hürriyetine sahip olup özel teşebbüs 

kurabilir. Devlet çalışma hayatını geliştirmek, desteklemek ve devamını sağlamak üzere gerekli tedbirleri 

almak zorundadır. Bununla birlikte hiç kimseden gücüne uymayan, yaşı ve cinsiyetine uygun olmayan 

işlerde çalışması istenemez. Küçüklerin, kadınların ve bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları 

bakımından özel olarak korunması anayasal bir zorunluluktur. Hukuk düzeni; kişiye, sahip olduğu bu 

hakların yanında yerine getirmesi gayesiyle bazı ödevleri de yükler. Vergi ödevi de bu ödevlerden birisi 
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olup Anayasanın 73’üncü maddesine göre herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre 

vergi ödemesi zorunludur. Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesi; vergi kanunlarına göre üzerine vergi 

borcu tereddübeden gerçek veya tüzel kişiyi mükellef, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi 

dairesine karşı muhatap olan kişiyi ise vergi sorumlusu olarak tanımlamıştır. Kanunun 9’uncu maddesinde 

mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetin şart olmadığı hükmüne yer verilmiş; kişinin hak 

ehliyetine sahip olması, mükellef veya vergi sorumlusu olabilmek için yeterli görülmüştür. Görüldüğü üzere 

henüz ergin olmayan bir kişinin bile vergi kanunları karşısında mükellef veya vergi sorumlusu olabilmesi 

mümkündür. Bu çalışmada çeşitli hukuk dallarına göre farklı tanımlamaları yapılan çocuğun, vergilendirme 

işlemleri karşısında durumu incelenecek ve vergi hukuku bakımdan önemi açıklanmaya çalışılacaktır.  

2. Genel Olarak Çocuk Kavramı  

En kısa tanımıyla çocuk, insan yavrusu, küçük yaştaki insan anlamına gelmektedir. Büyük Türkçe Sözlüğe 

göre “bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan küçük yaştaki oğlan veya kız” anlamına 

gelen çocuk kavramı, ilgili kanunlar çerçevesinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunun nedeni kavramın 

objektif olarak tanımlanmasında yaşanılan sorunlardır. Sorunun çözümüne yönelik olarak çocukluk dönemi 

ile gençlik dönemini ayırmada “yaş” önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Karaman & Özçalık, 

2007, s. 32). Gelişim psikolojisinde ve tıpta çocuk kavramı ise, yaş ile sınırlara ayrılarak incelenmektedir. 

Buna göre, insanın gelişimi açısından çocukluk çeşitli dönemler mevcuttur; bunlar, bebeklik dönemi (oral 

dönem, 0-2 yaş), ilk çocukluk dönemi (oyun çağı, 2-6 yaş), orta çocukluk dönemi (okul çağı dönemi, 6-12 

yaş), ergenlik dönemi (13-19 yaş)’dir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2009). Kavram olarak doğrudan doğruya 

eğitim ve hukuk alanıyla ilgili gibi görünen bu kavram pek çok yönü itibarıyla çeşitli alanları 

ilgilendirmektedir. Hukukta çocuk, bir hısımlık deyimidir. Belirli bir ana-babadan türeyen evlat anlamına 

gelmektir. Bunun yanında çocuk on sekiz yaşından küçük olup; henüz erginliğini kazanmamış olan kişidir 

(Serozan, 2005, s. 3). Medeni Kanuna göre kişilik çocuğun sağ olarak doğumuyla başlar. Kanunda doğumun 

ne zaman tamamlandığına dair bir hüküm bulunmamakla birlikte literatürde çocuğun ana rahminden 

tamamen ayrılmış olması tam doğum olarak kabul edilir. Sağ doğum ise, çocuğun anadan bağımsız olarak 

bir an için bile olsa yaşamış olmasıdır (Zevkliler, Acarbey, & Gökyayla, 1999, s. 173). Şu halde; çocuğu, 

sağ ve tam doğduğu andan itibaren ergin olduğu ana kadarki devrede bulunan gerçek kişi olarak tanımlamak 

mümkündür. Çocuk kavramı, hukukta birinci anlamda küçüğü yetişkinden ayırmak; ikinci anlamda ise, ana-

baba ile olan soybağını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır (Mangır, 2011). Medeni Kanunun 11’inci 

maddesine göre bir kişi evlendiğinde veya on sekiz yaşını doldurduğunda ergin olur.  Erkek veya kadının 

onyedi yaşını doldurmadan evlenmesi ancak hakimin olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebebin varlığı 

nedeniyle vereceği izne bağlıdır. Bu durumda da erkek veya kadının onaltı yaşını doldurmuş olması şarttır. 

Yine onbeş yaşını dolduran küçüğün, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkeme kararı ile ergin kılınması 

mümkündür. Bu üç durumda da kişinin hukuken çocukluktan çıktığı kabul edilir.  

Uluslararası hukuk bakımından çocuk kavramı 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’

maddesinde çocuk; bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit 

olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır (OHCHR, 1989) şeklinde tanımlamaktadır. 

Yine Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 2’nci maddesinin c bendine göre 

çocuk, on sekiz yaşından küçük kişiyi ifade eder (Convention on Contact concerning Children, 2003). 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 17.06.1999’ da kabul ettiği 182 sayılı Çocuk İşçiliği Sözleşmesi’nin En 

Kötü Biçimleri Sözleşmesinin 2’nci maddesine göre bu sözleşmenin amaçları doğrultusunda çocuk kavramı 

18 yaşın altındaki tüm kişilere uygulanır (OHCHR, 1999). Türk Medeni Kanunu 10. ve 11’inci maddeleri 

incelendiğinde çocuk kavramının tanımına yönelik olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 
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benzerlik gösterdiği görülmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre çocuk 

deyiminden henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre 

ise çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder. Yapılan 

düzenlemelerin Medeni Kanun hükümleriyle örtüştüğü görülmektedir. Görüldüğü üzere hukuki açıdan 

gerek ulusal mevzuat hükümleri gerekse de uluslararası düzenlemeler çocukluğun bitişini kesin olarak 

saptamayı mümkün kılmıştır. Her ne kadar bu benzerlikler varsa da çalışma hayatı bakımından “çalışan 

çocuk” ve “genç işçi” kavramları toplumlar arasında farklı anlamlara gelebilmektedir.  

Uluslararası Çalışma Örgütü 15 yaşın altında çalışma hayatına atılan çocukları; çalışan çocuk veya çocuk 

işçi olarak kabul etmekte, 15-24 yaş arasındaki kimseleri ise genç işçi olarak değerlendirmektedir (Karaman 

olmak üzere iki farklı grupta incelenebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71’inci maddesi çocukları çalıştırma 

yaşını düzenlemiştir. Madde hükmüne göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

Bununla birlikte zihinsel, bedensel, sosyal veya ahlaki gelişmelerine ve öğrenime devam edenlerin 

okullarına engel olmayacak şekilde 14 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılması mümkündür. Yine aynı 

şartlara haiz olarak 14 yaşını doldurmamış çocuklar sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde önceden izin 

büyük önem vermiş bu nedenle çocuğa gördürülen işin çocuğun okula gitmesine, mesleki eğitimine devam 

etmesine zarar vermemesi gerektiği hükmüne gerek kanun metninde gerekse de çıkardığı yönetmeliklerde 

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2004) yer vermiştir. Ancak İş Kanunu kapsamı dışında olan ve özel 

düzenlemelere de bağlı olmayan işlerde uygulama alanı bulan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

173’üncü maddesinde çalışmaya ilişkin alt sınır olarak 12 yaş belirlenmiştir (Civan, 2017, s. 226). Kanuna 

göre 12-16 yaş arasındaki küçük işçiler çocuk işçi, 16-18 yaş arasındakiler ise genç işçi sayılmaktadır. 6356 

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17’nci maddesine göre 15 yaşını dolduran işçiler, işçi 

sendikalarına üye olabilir. Yine Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde 16 yaşından büyükler ve 

küçükler için ayrı ayrı asgari ücret belirlenmesi öngörülmüşken bu hüküm 19 Nisan 2014 tarihinde 

değiştirilmiştir.  

Yapılan açıklamalar incelendiğinde özellikle çocukluğun bitişine ilişkin yaş sınırında herhangi bir tereddüt 

olmamakla birlikte özellikle çalışma hayatı bakımından farklı kanunlar ile çocuk işçi ve genç işçi 

ayrımlarının yapıldığı ve yaş sınırı bakımından birbiriyle çelişen düzenlemeler olduğu göze çarpmaktadır. 

Yine mevcut bu düzenlemelerde Medeni Kanunda yer alan ergin sayılmaya dair hükümlerin dikkate 

alınmadığı görülmektedir. Ancak her ne kadar bu farklılıklar mevcut olsa da günümüzde çocuğun ergin 

sayılabilmesi için, bedensel ve cinsel olgunluk değil, düşünsel olgunluğa önem verilmekte ve bu olgunluğun 

kız ve erkek çocuk için eşit olarak on sekiz yaşında tümüyle elde edildiği varsayılmaktadır (Serozan, 2005, 

s. 10). 

3. Vergi Hukukuna Göre Çocuk Kavramı 

Vergilemede genellik ilkesi gereğince mali güce sahip herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte 

kişinin mükellef veya vergi sorumlusu olabilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekmez. Başka bir 

ifadeyle sağ ve tam doğan herkes mükellef veya sorumlu olabilir. Dolayısıyla mali güce sahip olan kişi 

çocuk bile olsa vergi yükümlüsü hatta vergi sorumlusu olabilmektedir (Kıldiş, 2009, s. 85). Literatürde vergi 

ehliyeti kavramı ile açıklanan bu durum vergi emniyeti açısından önemlidir. Buna göre kişi, küçük veya 

kısıtlı olduğunu ve vergi ehliyeti bulunmadığını öne sürerek yükümlülükten kaçamayacak dolayısıyla da 

vergi alacağı emniyet altına alınmış olacaktır (Çomaklı, 2008, s. 138). Vergi hukuku bakımından kanun 

koyucu çeşitli vergi kanunlarında çocuk kavramına yönelik hükümlere yer vermiş ve genel olarak çocukluk 
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halinin 18 yaşına kadar olmasını istediği düzenlemeleri madde hükümlerinde belirtmiştir. Bunun yanında 

çocuk kavramının hangi durumlarda bu yaşın üstündekileri de kapsayacağını özel olarak belirtmiştir. Vergi 

kanunlarında çocuk kavramıyla ilişkilendirilen hükümler kanunları ve özellikleri itibarıyla kısaca şu 

şekildedir. 

3.1. Vergi Usul Kanunu Yönünden  

Kanun; mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyeti şart olarak görmemiş, küçüklerin mükellef 

veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen şekli ve maddi ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından 

yerine getirileceğini hüküm altına almıştır. Medeni Kanunun 335’inci maddesine göre ergin olmayan çocuk 

ana ve babasının velayeti altındadır. Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır. 

Buna göre vergi kanunları karşısında küçüklerin kanuni temsilcileri bunların velileri (anne veya baba) veya 

varsa vasileri olmaktadır. Medeni Kanuna göre fiil ehliyeti tam olan bir kişinin mükellef olarak ceza ehliyeti 

de tamdır. Küçükler tam ehliyetli olmadığına göre ceza ehliyetinden de bahsedilemez (Şenyüz, 2013, s. 52). 

Vergi Usul Kanunu’nun 332’nci maddesine göre bu kişiler eylemlerinden sorumlu olmayacakları için 

cezaya da muhatap tutulmazlar. Bu kişilerin vergi ödevlerini yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkan 

cezalar kanuni temsilci olmaları sıfatıyla veli veya vasiden tahsil edilir (Tosuner & Arıkan, 2019, s. 63).  

 

3.2. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden 

Gelir Vergisi Kanunu’nda küçük çocuk, çocuk ve velayet altındaki çocuk kavramlarına gelir unsurları 

itibarıyla farklı madde hükümlerinde sıklıkla yer verilmiştir. Özellikle asgari geçim indirimine yönelik 

32’nci maddede çocuk kavramına yönelik olarak açıklamalar yapılmıştır. Madde hükmüne göre çocuk; 

mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya 

babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını 

doldurmamış çocukları, ifade eder. Çocuk ve küçük çocuk ifadelerinin birlikte yer aldığı 41’inci madde 

ticari kazançların tespitinde gider kabul edilmeyen ödemelere yöneliktir. Madde hükmünde bazı bentlerde 

küçük çocuk, bazı bentlerde ise çocuk kavramına yer verilmiştir. Kanunda küçük çocuk kavramına yönelik 

olarak herhangi bir tanım yapılmamış olmakla birlikte bentlerde geçen küçük çocuk kavramından 18 yaşını 

doldurmamış (Kıldiş, 2009, s. 87) ve mükellef tarafından bakmakla yükümlü olunan çocukların anlaşılması 

gerekir (GİB, 2009). Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı çocuk veya küçük çocuk kavramından tahsilde olanlar 

için 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiğine yönelik düzenlemeler yapmıştır (GİB, 2012). 

25 yaşını doldurmuş çocukların küçük çocuk kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır (GİB, 2012). 

Kavrama ilişkin olarak Kanunda küçük, küçük çocuk, çocuk, velayet altındaki çocuk ve bakmakla yükümlü 

bulunan engelli kişi ifadeleri kullanılmış olup madde numaraları itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 1’de de görüldüğü üzere kanun koyucu özellikle gelirin veya gelirin safi tutarının tespitine yönelik 

hükümlerde çocuk kavramına yer vermiştir. Kanunun zirai kazançlarda vergileme başlığını taşıyan 53’üncü 

maddesinde; kazancın gerçek usulde tespiti bakımından işletme büyüklüğü ölçülerinin aşılıp aşılmadığının 

belirlenebilmesi için kişinin kendisi, birlikte yaşadığı eşi ve velayet altındaki çocuklarına ait işletmelerin 

birlikte dikkate alınacağı; basit usulde ticari kazancın tespiti başlıklı 46’ncı maddesinde ise gerçek usulde 

vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde 

vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından 

itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de 

uygulanır hükümlerine yer verilmiştir. Anılan hükümler değerlendirildiğinde gelirin safi tutarının tespiti 

dışında kişinin doğrudan doğruya vergilendirme usulünün tespiti bakımından da çocuk kavramına vurgu 

yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte ölüm nedeniyle faaliyetin çocuklar tarafından devralınması hali 

genç girişimcilerde kazanç istisnasına engel bir durum olarak görülmemiştir. Çocuk veya küçük çocuğun 

gelir vergisi yönünden mükellef veya vergi sorumlusu olması durumunda Vergi Usul Kanunu çerçevesinde 

yükümlülere yüklenmiş şekli ve maddi vergi ödevlerin (bildirme, defter tasdik ettirme, beyanname verme, 

ödeme v.b.) tamamı kanuni temsilciler tarafından yerine getirileceği tabiidir.  

3.3. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Yönünden 

Türkiye’de bulunan mallar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait malların veraset yoluyla veya 

herhangi bir surette ivazsız (bedelsiz) olarak bir kişiden diğer bir kişiye intikali ile Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının aynı yollarla yurtdışında bulunan malları iktisap etmesi veraset ve intikal vergisinin 

konusunu oluşturmaktadır. Verginin matrahı bu malların; miras yoluyla intikal etmesi halinde mirasın 

açıldığı, ivazsız intikallerde ise hukuken iktisap edildiği, gün Vergi Usul Kanunu’na göre yapılacak 

değerleme sonunda bulunan değerleridir. Matraha uygulanacak tarife ise Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yer almaktadır.  
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Malların, veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi halinde artan oranlı farklı tarifelerin 

uygulanacağı görülmektedir. Kanunda tarifenin hemen altında bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından 

(evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız 

intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır hükmüne yer verilmiştir. 

Görüldüğü üzere çocuk kavramı bu kanun hükümlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Ancak buradaki çocuk, 

-önceki kısımlarda yapılan çocuk ve küçük çocuk kavramlarından farklı olup- Medeni Kanunda kan 

hısımlığı olarak tanımlanan biri diğerinden gelen kişiler arasındaki üstsoy-altsoy hısımlığını ifade eder. 

Başka bir ifadeyle çocuk kavramı diğer hukuk dallarında olduğu gibi “yaş” ile sınırlandırılmamıştır. 

Dolayısıyla bir kişinin çocuklarından ivazsız bir şekilde mal iktisap etmesi halinde çocuğun yaşına 

bakılmaksızın malın değerine göre uygulanacak oranlar, -tarifedeki matrah dilimleri itibarıyla- sırasıyla %5, 

%7,5, %10, %12,5 ve %15 olacaktır. 

Kanunun istisnalar başlığını taşıyan 4’üncü maddesine göre yapılacak değerleme sonucunda menkul ve 

gayrimenkul malların değerlerinin evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuk ve eşten her birine isabet eden 

miras hisselerinin 2019 takvim yılı için 250.125 TL’si, çocuk bulunmaması halinde eşe isabet eden miras 

hissesinin 500.557 TL’si vergiden istisnadır. Görüldüğü gibi Kanun hükümlerine göre çocuk, verginin 

oranına veya istisna tutarına doğrudan doğruya etkide bulunarak verginin ödenecek tutarını belirlemektedir. 

Ancak unutulmaması gereken nokta çocuğun yaşının bir önemi yoktur. Kişi altsoyundan olduğu müddetçe 

ivazsız intikaller için vergi oranlarının yarısına göre vergi ödeyecektir. Yine çocuğun olmaması halinde eşe 

isabet eden miras hissesi için uygulanacak istisna tutarı iki katına çıkmaktadır. 

 

3.4. Özel Tüketim Vergisi Yönünden 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesine göre Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan 

kayıt ve tescile tabi mallardan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre harp veya vazife malulü sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların 

eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus 

olmak üzere ilk iktisabı vergiden istisnadır. Burada kullanılan çocuk kavramı; hayatını kaybetmiş harp veya 

vazife malulü ile ortak ve dul eşin kendi velayeti altındaki reşit veya mümeyyiz olmayanlar ile reşit olmuş 

çocuklarının tamamını kapsar. Başka bir ifadeyle veraset ve intikal vergisinde olduğu gibi Medeni Kanun 
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kapsamında kişinin altsoyu olan çocuklarından birisi herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın bu istisnadan 

bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilir.  

3.5. Harçlar Kanunu Yönünden 

Harçlar, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine 

katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan 

mali yükümlülüklerdir (Tosuner & Arıkan, Türk Vergi Sistemi, 2019, s. 475). Harçlar Kanunu’nun 1’inci 

maddesine göre alınacak harçlardan birisi de pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, 

vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçlarıdır. İkamet tezkeresi almak isteyen yabancılar, Türkiye'ye 

pasaportları ile giriş yaptıkları tarih itibarıyla vize veya vize muafiyet süresi dolmadan önce yurtdışındaki 

temsilciliklerimiz, Türkiye'deki emniyet müdürlükleri ve varsa Göç İdaresi Ofislerine başvuru yaparlar. 

Kanunun 88’inci maddesine göre Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen yabancı profesör ve uzmanlarla, iş sahibi 

olmayan eşleri ve çocuklarına ikamet tezkeresi harç alınmadan verilir. Kanunun 91’inci maddesine göre 18 

yaşını bitirmeyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır. Görüldüğü üzere 

Kanun 88’inci maddede şartları haiz yabancı profesör veya uzmanların çocukları için harç alınmamasını 

öngörürken, bu madde ile küçük çocuk kavramı ile ifade edilen 18 yaşını doldurmayan çocuklar için 

verilecek ikamet tezkereleri için yarım harç alınmasına hükmetmiştir.  

4. Vergi Ceza Hukukuna Göre Çocuk Kavramı 

Sorumlu kişiler tarafından, olumlu veya olumsuz bir hareketle meydana getirilen ceza tehdidini taşıyan bir 

kanundaki tarife uygun ve hukuka aykırı fiillere (Bayraklı H. H., 2006, s. 60) suç denir. 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun 2’inci maddesine göre kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez 

ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunun 6’ncı maddesine göre ceza kanunlarının uygulamasında henüz 

onsekiz yaşını doldurmamış kişi çocuk olarak kabul edilir. Kanunda tanımlanmış bir fiili işleyen kimsenin 

cezalandırılabilmesi için bulunması gereken ehliyete ceza ehliyeti denir (Altundiş, 2007, s. 170). 31’inci 

maddeye göre fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler 

hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Bu hüküm 

fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince 

gelişmemiş 12-15 yaş arası çocuklar için de geçerlidir. Ancak bu çocuklar için çocuklara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolunur. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler 

hakkında suça dair cezalar daha kısa süreli olarak uygulanır. Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki 

anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli 

derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Görüldüğü üzere Ceza Kanunu; çocuk kavramını uygulanacak 

yaptırımlar yönünden;                12 yaşını doldurmamış olanlar, 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını 

doldurmamış olanlar ve     15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler yönünden ayrı 

ayrı düzenlemiştir. Durum böyle olmakla birlikte kanuna göre fiil ehliyeti olmayan, ceza ehliyeti 

bulunmayan veya akıl hastası 12 yaşından küçük bir kişinin vergi mükellefi veya vergi sorumlusu olması 

mümkündür. Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesi mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni 

ehliyeti şart koşmamıştır. Dolayısıyla hak ehliyetine sahip herhangi bir kişi mali güce sahip olup verginin 

konusuna giren işlemlerin muhatabı olduğunda mükellef ve/veya vergi sorumlusu olabilecektir. Kanunların 

bu kişiler için öngördüğü şekli ve maddi ödevler ise bunların kanuni temsilcileri tarafından yerine 

getirilecektir. Dolayısıyla bu ödevlerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak cezai durum nedeniyle 

sorumluluk da bu kişilere ait olacaktır. Başka bir ifadeyle kanuni temsilcilerin vergi kanunlarına aykırı 

hareket etmeleri nedeniyle velayet veya vesayet altında bulunanların sorumluluğu yoktur.  
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5. Geçmiş Dönem Uygulamaları ve Diğer Kanunlar Yönünden Çocuk Kavramı 

29.07.1998 tarihinde yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanunu’nun aile reisi beyanı başlıklı 93’üncü 

maddesine göre çocuk kavramı mükellefin 18 yaşını doldurmamış evlatlarını ifade etmek için 

kullanılmaktaydı. Yine ücretliler için vergi iadesi uygulamasının yürürlükte bulunduğu dönemde yaş 

sınırına bakılmaksızın, ücretli ile birlikte oturan ve ücretli tarafından bakılan (gelir vergisine tabi geliri 

bulunmayan; nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan 

ücretli ile birlikte oturan) kişi çocuk olarak kabul ediliyordu (GİB, 2004). Anılan uygulamalar günümüz 

itibarıyla yürürlükte olmadığından çocuk kavramına yüklenen manaların bir önemi kalmamıştır. Çocuk 

kavramı diğer kanunlar yönünden de kişinin geliri üzerinde değişiklik meydana getirebilmektedir.  

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35’inci maddesine göre 

küçüklerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan 

amme alacakları kanuni temsilcilerinin (veli veya vasi) mal varlıklarından tahsil edilir. Buradaki küçük 

ifadesi ile Medeni Kanuna göre fiil ehliyetine sahip olmayan dolayısıyla da kendi fiilleriyle borç altına 

giremeyen kişiler kastedilmektedir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci ve müteakip maddelerine göre evli bulunan devlet 

memurlarına; her ay aylıklarıyla birlikte, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın çocuklarından her biri 

için (geçimini sağladığı üvey çocukları dahil) 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş 

grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden aile yardımı ödeneği ödenir. Bu ödeme çocuğun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren 

başlar ve çocuğun; ölümü, evlenmesi ve 25 yaşını doldurmasına kadar devam eder. 25 yaşını bitirdiği halde 

evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit 

edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam edilir. Kendileri hesabına ticaret yapan veya 

gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim 

yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), ile burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için bu ödeme 

yapılmaz. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre ölüm aylığının 

bağlanmasında çocuk kavramı; bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve 

dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya 

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirip malül olduğu anlaşılanların veya 

yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarını ifade 

eder. Görüldüğü üzere erkek çocuklar için engelli olmamak kaydıyla 25 yaşına kadar olan süreç çocuk 

kavramına dahil edilmişken; kız çocukları için herhangi bir yaş sınırlaması getirilmemiştir. Kız çocuklarına 

evlenmemiş olmaları kaydıyla -evliyken boşananlar veya dul kalanlar dahil- ölüm aylığı bağlanabilecektir. 

Çocuğun; evlat edinilmiş olması, tanınmış veya soybağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuk 

olması veyahutta sigortalının ölümünden sonra doğmuş olması ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir.  

 

6. Sonuç 

Geçmişten günümüze önemini ve değerini koruyan aile kavramı toplumun temel taşı olmuştur. Bu nedenle 

başta Anayasa olmak üzere diğer kanunlarla da korunmuştur. Anayasa’ya göre aile; resmi evlilikler 

neticesinde ortaya çıkan anne-baba ve varsa evlatlıklar dahil çocuklardan oluşur. Medeni Kanun resmi 

evlilikler dışında kalan birlikte yaşamaları veya dini nikah ile kurulmuş birliktelikleri yok hükmünde sayar 

ve aile kavramına dahil etmez. Çocuk kavramı da kısaca aile olmanın sonucu ortaya çıkmış insan yavrusu 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

olarak tanımlanabilir. Anayasa ve diğer kanunlar çerçevesinde kişinin sahip olduğu mülkiyet ve miras 

hakları çerçevesinde çocuğun da vergiye konu olan işlemlere taraf olması söz konusu olabilir. Bu yönüyle 

genel çerçeve bir kanun olan Vergi Usul Kanunu kişinin mükellef ve/veya vergi sorumlusu olabilmesi için 

hak ehliyetine sahip olmasını yeterli bulmuştur. Nitekim bu hükmü takiben küçüklere ilişkin şekli ve maddi 

vergisel yükümlülüklerin kimlerce yerine getirileceğini düzenlemiştir. Kanunda velayet ve vesayet altında 

bulunanlar için “küçük” ifadesi kullanılmış olmakla birlikte bu kavram diğer vergi kanunlarında küçük 

çocuk, çocuk, velayet altında çocuk ve bakmakla yükümlü olunan çocuk ifadeleriyle genişletilmiştir. Yine 

vergi kanunları dışında diğer kanunlarda çocuk kavramına yer verilmiş ve her kanunun kapsamına göre 

farklı tasnifler yapılmıştır. Yapılan tasnifler genellikle “yaş” unsuru dikkate alınarak gerek ulusal gerekse 

de uluslararası mevzuatta yerini almıştır. Çocuk; kendisiyle ilişkilendirilebilen ödemelerin çokluğu, aile 

kavramı ve ödevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak 

vergilendirilebilecek gelir tutarını etkilediğinden vergi hukuku açısından önemli bir kavram olmuştur. Bu 

kadar önemli bir kavram olmakla birlikte bazen aynı kanun maddesinde bazen de aynı kanun maddesinin 

farklı bentlerinde anılan ifadelerle birbirinden ayrı anlamlarda kullanılabilmektedir. Ortaya çıkan bu durum 

yorum farklılıklarına dolayısıyla da vergi kayıplarına neden olabildiği gibi özelge taleplerinin çokluğu 

nedeniyle de zaman kaybına neden olarak vergilemenin etkinliğine tesir etmektedir. Her ne kadar diğer 

alanlarda çeşitli tanımlamaları yapılmış olsa da kavramın, tebliğler veya diğer düzenlemeler ile yapılan 

açıklamalarla yönlendirilmesi uygulamasına son verilerek vergi kanunları açısından açıkça tanımlanması 

gerekmektedir. Maddi ve şekli vergisel ödevleri düzenleyen genel nitelikteki Vergi Usul Kanunu’nda 

konuya ilişkin yapılacak düzenleme ihtiyaçlara cevap verebilecektir. 
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43. İDEOLOJİNİN ÇOCUĞUN DÜŞÜNCE DÜNYASINI İSTİSMARINA BİR ÖRNEK: 

GİFTPİLZ (ZEHİRLİ MANTAR) 

Doç. Dr. H. Kazım KALKAN41 

 

Özet 

Totaliter ideolojilerin hüküm sürdüğü siyasi yapılar ellerindeki tüm imkânlarla tahakküm altına aldıkları 

bireylerin düşünce dünyasını etki altına alma amacı güderler. Eğitim bu hedef doğrultusunda kullanılan en 

önemli araçlardan biridir. Birey çok küçük yaşlardan itibaren eğitimin tüm kademelerinde propagandaya 

maruz bırakılır. Amaç bireye neyi ve nasıl düşünmesi gerektiğini sürekli telkin ederek onun kendine çizilen 

dar ideolojik dünyanın dışına çıkmasının önlenmesidir. Almanya’nın Nazi rejimi altında geçirdiği yıllar 

eğitimin tüm alanlarının ve kademelerinin sapkın bir ideoloji tarafından istismar edilmesinin örnekleriyle 

doludur. Bu dönemde özellikle Yahudi düşmanlığı, nasyonal sosyalist ideolojinin ana saç ayaklarından 

birini teşkil ettiğinden ders kitaplarında kendisine sık sık yer bulmuştur. Hatta durum o kadar ileri dereceye 

varmıştır ki, tek amacı Yahudi düşmanlığını genç nesillere aşılamak olan kitaplar dahi yazılmıştır. Bu 

çalışmayla da bahsettiğimiz kitaplarsan biri olan Giftpilz (zehirli Mantar) adlı çocuk kitabı ve buradaki 

Yahudi tiplemesi ele alınmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde kitapta yer alan 17 okuma parçasına ait genel 

bilgiler verilmiş, devamında ise Yahudilere atfedilen özellikler fiziki ve ahlaki olmak üzere iki alt başlık 

altında incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Eğitimde ideoloji, Antisemitizm 

Jel Kodları  : I280 

 

AN EXAMPLE OF İDEOLOGY'S ABUSE OF THE CHİLD'S WORLD OF THOUGHT: 

GİFTPİLZ (POİSON MUSHROOM) 

 

Abstract 

 

Political structures dominated by totalitarian ideologies aim to influence the world of thought by the 

individuals they dominate with all the means at their disposal. Education is one of the most important tools 

used for this goal. The individual is exposed to propaganda at all levels of education from a very young age. 

The goal is to prevent the individual from leaving the narrow ideological world drawn to himself by 

inculcating what and how to think.  

Germany's years under the Nazi regime are full of examples of the abuse of all areas and levels of education 

by a perverted ideology. During this period, especially since anti-Semitism was one of the main pillars of 

national socialist ideology, it found itself frequently featured in textbooks. In fact, the situation has reached 

such an advanced level that even books have been written whose sole purpose is to instill anti-Semitism in 

the younger generations. This study also covered the children's book Giftpilz (poisonous mushrooms), one 

of the books mentioned, and the Jewish typesetting here. In the introduction section of the study, general 

41 Gazi Üniversitesi, Tel. 0554-5386814, k.kalkan@gazi.edu.tr 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

information about the 17 reading parts in the book was given, and in the continuation, the characteristics 

attributed to Jews were examined under two sub-headings, physical and moral. 

 

Key Words: Ideology in education, antisemitism 

 

 

1. Giriş 

Totaliter ideolojilerin hüküm sürdüğü siyasi yapılar ellerindeki tüm imkânlarla tahakküm altına aldıkları 

bireylerin düşünce dünyasını etki altına alma amacı güderler. Eğitim bu hedef doğrultusunda kullanılan en 

önemli araçlardan biridir. Birey çok küçük yaşlardan itibaren eğitimin tüm kademelerinde propagandaya 

maruz bırakılır. Amaç bireye neyi ve nasıl düşünmesi gerektiğini sürekli telkin ederek onun kendine çizilen 

dar ideolojik dünyanın dışına çıkmasının önlenmesidir.  

Almanya’nın Nazi rejimi altında geçirdiği yıllar eğitimin tüm alanlarının ve kademelerinin sapkın bir 

ideoloji tarafından istismar edilmesinin örnekleriyle doludur. Bu dönemde özellikle Yahudi düşmanlığı 

nasyonal sosyalist ideolojinin ana saç ayaklarından birini teşkil ettiğinden ders kitaplarında kendisine sık 

sık yer bulmuştur. Hatta durum o kadar ileri dereceye varmıştır ki, tek amacı Yahudi düşmanlığını genç 

nesillere aşılamak olan kitaplar dahi yazılmıştır. Bu çalışmayla da bahsettiğimiz kitaplarsan biri olan 

Giftpilz (zehirli Mantar) adlı çocuk kitabı ve buradaki Yahudi tiplemesi ele alınmıştır.  

1.1 Yöntem 

Çalışmanın ilk bölümünde kitap ve kitapta yer alan 17 okuma parçasına ait genel bilgiler verilmiş, 

devamında ise Yahudilere atfedilen fiziki ve karakteristik özellikler tarama yoluyla saptanmıştır. Söz 

konusu özellikler iki alt başlık altında sınıflandırılmış, devamında rakamsal verilerle incelenmiş ve 

yorumlanmıştır.  

2. Antisemitizm 

Antisemitizmi en basit haliyle Yahudi karşıtlığı şeklinde tanımlanabilir. Antisemitizm her ne kadar kavram 

olarak çok uzun bir geçmişe sahip olmasa da, bir olgu olarak antik çağdan bu yana mevcuttur ve dolayısıyla 

kökenini antik çağa kadar dayandırmak mümkündür. Yahudiliğin Dönemin çok tanrılı din anlayışı ile 

bağdaşmayan Tek tanrılı din anlayışına sahip olması onu diğer halklar nezdinde zaten farklı bir konuma 

oturtmuştu. Ayrıca Büyük İskender’in helenleştirme politikaları karşısında direnmeleri Yahudilerin yunan 

devletlerince de bir tehdit unsuru olarak algılanmaları sonucunu doğurmuştu (Klein, Losemann ve günther 

1988, 12). Roma imparatorluğu döneminde iki defa isyan etmişler ve bu isyanlar kanlı bir şekilde 

bastırılmıştı. Bir müddet sonra bir din olarak tamamen yasaklanmasıyla Yahudilik Roma devleti nezdinde 

de sakıncalı bir hal almıştı. Hristiyanlığın orta çıkışı ve yaygınlaşmasıyla birlikte Yahudilerin işi daha da 

zorlaşmıştı. İsa Peygamberin ölümünden sorumlu tutulmaları Yahudilere duyulan tepkinin dozunu 

arttırarak, olayı artık bir düşmanlığa dönüştürmüş oldu. Orta çağ boyunca Yahudiler ekonomik 

kısıtlamalardan, din değiştirmeye zorlanmaya, sürgünden soykırıma kadar birçok insanlık dışı muameleye 

maruz kaldılar . Yahudi düşmanlığı Avrupa’da ilk defa kavramın ilk kez kullanıldığı 1879 yılında ortaya 

çıkmamıştır. (Bergmann 2006) Söz konusu kavramın ortaya çıkışından çok önce de Yahudiler Hristiyan 

Batı’nın yaptığı zulümleri yaşamak zorunda kalmışlardı. Dolayısıyla antisemitizmim Hristiyan batı 

medeniyetinin insanlığa kötü bir hediyesi olduğunu söylemek yanlış olmaz.  
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Bu açıdan bakıldığında Alman Nazilerinin yaptıkları aslında atalarından devraldıkları mirası geliştirmekten 

başka bir şey değildi. Nasyonal sosyalist düşünce,  Hristiyan batı medeniyetinden miras olarak aldığı Yahudi 

düşmanlığını geliştirip siyasal doktrininin ayrılmaz bir parçası haline getirmişti. Böylelikle her totaliter 

ideolojinin ihtiyaç duyduğu “içerideki somut düşman” açığı da kapatılmıştı. Özellikle Hitler’in 1933 yılında 

imparatorluk şansölyesi olması ve propaganda için ayrı bir bakanlık kurmasıyla antisemitizm yeni bir evreye 

girmiş Almanya’da bir devlet politikası haline gelmişti. (Kalkan 2018, 70). 

 

 

3. Bulgular ve Yorum 

3. 1. Kitabı meydana getiren hikâyeler 

Kitap her biri diyaloglardan oluşan toplam 17 kısa hikâyeden meydana gelmektedir. Hikâyelerin seçiminde 

okula yeni başlayan bir çocuğun hayatında yer alması muhtemel tüm unsurların yer almasına bilhassa dikkat 

edildiği anlaşılmaktadır. Böylece çocuğun bir Yahudi’yle karşılaşması mümkün olan tüm alanlarda 

Yahudi’yi dışlaması ve ona düşmanlık etmesi hedeflenmektedir.  

 

1. Hikâye: Zehirli mantar  

Kitaba ismini veren bu hikâyede Yahudiler “zehirli mantar”a benzetilmektedir. Ormanda mantar toplama 

esnasında bir anne ve oğlu arasında geçen diyaloğu konu edinmektedir. Zehirli mantarların iyi mantarlardan 

ayırt edilmesinde olduğu gibi, Yahudi’nin de de Almandan ayırt edilmesi gerekir fikri üzerine inşa 

edilmiştir. 

 

2. Hikâye: Bir Yahudi nasıl tanınır?  

Yahudilerin fiziksel görünüşlerini betimlemek için uydurulmuş bir hikâyedir. Yahudiler son derece kötü 

fiziki özelliklerin atfedildiği hikâyede amaç “çocukların Yahudileri dış görünüşlerinden tanımalarını ve kötü 

fizik yapısı ile kötü karakter izlenimi oluşmasını sağlamaktır.” (Yurdakul 2019, 97) 

 

3. Hikâye: Yahudiler bize nasıl geldi?  

Yahudilerin kendilerini kamufle ederek Yahudi değilmiş gibi yaşadıklarını ve böylelikle Alman toplumu 

içerisinde kabul gördüklerini anlatarak, Alman halkının bunlara kanmaması gerektiği fikrini telkin 

etmektedir. 

 

4. Hikâye: Talmud nedir? 

Yahudilerin dini inançları ve kutsal kitapları hakkında manüpülatif bilgileri çocuklara aktarmak için 

yazılmıştır. Yahudilerin, Yahudi olmayanlarla dost olmalarının mümkün olmadığı, çünkü dini kitaplarında 

Yahudi olmayanlara karşı düşmanlık yapılmasının emredildiği anlatılmaktadır. 

 

5. Hikâye: Yahudiler neden vaftiz edilir?  
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Kilise –Yahudilik ilişkisini konu edinmektedir. Bir zencinin vaftiz edilerek Alman olması ne kadar düşük 

bir ihtimalse, bir Yahudi’nin de Yahudilikten çıkmasının o kadar düşük bir ihtimal olduğu fikri üzerine inşa 

edilmiştir.  

 

6. Hikâye: Alman bir çiftçi evini ve çiftliğini nasıl idare eder?  

Yahudilerin kırsal kesimde yaşayabilmesi ve barınabilmesine engel olmak amacıyla yazılmıştır. Babasının 

telkinlerine uyan küçük Paul, büyüdüğünde Yahudileri evine ve çiftliğine almayacağının sözünü 

vermektedir. 

 

7. Hikâye: Yahudi tüccarlar nasıl hile yapar?  

Yahudi tüccarların dolandırıcı ve hilekâr oldukları fikrini çocuklara empoze etmektedir. Amaç Almanların 

Yahudilerden alış veriş yapmalarını önleyerek Yahudilerin ticaretini baltalamaktır. 

 

8. Hikâye: Hans ve Else’nin yabancı adam ile deneyimi  

İki Alman çocuğuna şeker vererek kaçırmaya çalışan bir yahu dinin hikâyesi anlatılmaktadır. Çocuklara 

Yahudilerin çocuklar için tehlikeli olduğu ve onlardan uzak durmaları gerektiği mesajı verilmektedir. 

 

9. hikâye: İnge’nin Yahudi bir doktoru ziyareti  

İnge adlı bir kız çocuğunun istememesine rağmen annesinin zoruyla bir Yahudi doktora muayeneye 

gitmesini ve bir cinsel taciz vakasına şahit olmasını konu edinmektedir. Amaç Alman çocuklarının Yahudi 

doktorlardan uzak durmasını sağlamaktır. 

 

10. Hikâye: Yahudi çalışanına nasıl davranır? 

23 Yaşındaki bir Alman gencinin Yahudi bir işadamının yanında çalışırken maruz kaldığı kötü muameleleri 

anlatmaktadır. Yahudi Almanı köleleştirmeye çalıştırmaktadır ve hiçbir Alman bir Yahudi yanında 

çalışmamalıdır ana fikri üzerine kurulmuştur. 

 

11. Hikâye: Yahudi avukatlar, iki kadını nasıl dolandırdı?  

İki Yahudi avukatın kendilerine başvuran iki alman kadını nasıl dolandırdıkları hikâye edilmiştir. Almanlar 

asla Yahudi avukatlara vekâlet vermemelidir tezini işlemektedir. 

 

12. Hikâye: Yahudiler hayvanlara nasıl eziyet eder?   

İki Alman çocuğunun Yahudilerin kurban ritüellerine şahit olmalarının anlatıldığı bir hikâyedir. Yahudilerin 

insanlara olmadığı gibi hayvanlara da değer vermedikleri ve “hastalık derecesinde gaddar” oldukları imajı 

verilmeye çalışılmaktadır. 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

 

13. İsa Peygamber, Yahudiler hakkında ne dedi?  

Bir kadın etrafındaki çocuklara haç üzerinde asılı duran İsa peygamberi göstererek Yahudilerin ona nasıl 

ihanet ettiklerini anlatmaktadır. 

 

14. Para, Yahudilerin Tanrısıdır! 

Lisolette ve annesi arsında geçen diyalog şeklinde bir hikâyedir. Yahudilerin para için yapamayacakları 

kötülük olmadığından ve Yahudi için en önemli şeyin para olduğundan bahsetmektedir. 

 

15. İşçi Hartmann nasıl Nasyonal Sosyalist oldu? 

Dürüst bir Alman işçisi katıldığı toplantıda bir Yahudi’nin sosyalizm hayranlığı ve aşağılayıcı konuşmaları 

nedeniyle Nazilerin safına katılmayı seçer. Çünkü sosyalistler ve Yahudiler kendilerinden başkasını 

düşünmemektedir. 

 

16. Dürüst Yahudi var mı?  

Bir lokantada aynı masada yemek yiyen üç Alman ve bir Yahudi arasındaki diyaloğu konu edinmektedir. 

Diyaloğun sonunda kendini dürüstmüş gibi pazarlayan Yahudi Solomon’un aslında hiç de dürüst olmadığı 

ortaya çıkar ve toplantıyı terk eder. 

 

17. Yahudi sorununu çözmeden insanlık için kurtuluş yoktur! 

Kitabın kapanış hikâyesidir. Kitabın yayıncısı Julius Streicher övülmekte ve onun Hitler’in fikirlerini 

destekleyen görüş ve eylemlerinden bahsedilmektedir. 

 

3. 2. Yahudilere atfedilen karakteristik özellikler 

Tablo 1. Yahudilere atfedilen karakteristik özellikler 

  

1 güvenilmez 1 

2 acımasız 2 

3 ahlaksız 2 

4 alçak 1 

5 bölücü 1 

6 cani 1 

7 çocuk istismarcısı 1 
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8 dolandırıcı 2 

9 elinden her şeyini alan 1 

10 emek sömürücüsü 1 

11 gaddar 1 

12 hain 3 

13 hakaret eden 1 

14 hilekar 1 

15 hırsız 1 

16 hırslı 1 

17 iğfal eden 1 

18 kandan zevk alan 2 

19 katil (insan ve hayvan) 2 

20 kavgacı 1 

21 kıskanç 2 

22 kavgacı 1 

23 kıskanç 2 

24 köpek gibi davranan 1 

25 kötü 1 

26 nefret kusan 2 

27 öfkeli 2 

28 ölüm saçan 1 

29 paracı 1 

30 paraya tapan 1 

31 suç işleyen 1 

32 suçtan sakınmayan 1 

33 utanmaz 1 

34 vahşetten zevk alan 1 

35 vicdansız 1 

36 uğursuz 1 

37 yalancı 2 
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38 yüzsüz 1 

  toplam 50 

 

  

Zehirli Mantar isimli hikâye kitabında toplam 38 farklı olumsuz içerikli ifade kullanılmıştır. “hain” üç kez 

ile en çok kullanılan olumsuz ifade durumundadır. Bunu ikişer defa ile acımasız, ahlaksız, dolandırıcı, 

kandan zevk alan, katil, kıskanç, nefret kusan, öfkeli ve yalancı ifadeleri izlemektedir.  

Kitapta dikkat çeken bir diğer olgu ise “şeytan” sözcüğünün kullanım sıklığıdır. İlgili sözcük kitapta tam 19 

yerde geçmektedir ve tamamı Yahudileri betimlemek için kullanılmıştır. Yahudi olanlara şeytansı özellikler 

atfedilmiş ve Yahudi adeta “insan kılığına girmiş şeytan” şeklinde betimlenmiştir. Burada Nazilerin her 

zaman olduğu gibi yine pragmatist davrandıklarını görmekteyiz. Aslında Hristiyan inancıyla pek barışık 

olmayan Nazi ideolojisi ihtiyaç duyduğunda ya da kendisine fayda sağlayacağına inandığında Hristiyanlığa 

ait unsurları da kullanmaktan çekinmemiştir. Yine kitabın beşinci hikâyesi olan  “Yahudiler neden vaftiz 

edilir?” bölümünde Yahudilerin Hristiyan kiliselerinden uzak tutulması ve Yahudilere Hristiyanlığa geçiş 

imkânı tanınmaması savunulmaktadır. 

3. 3. Yahudilere atfedilen fiziki özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Yahudilere atfedilen fiziksel özellikler 

alın hafif eğik 

bacaklar Kısa, eğri, düz tabanlı 

boy orta 

burun tik işareti gibi, altı sayısı formunda, kalın, eğri 

dudaklar dolgun 

eller şişko 

kaşlar kalın, etli,  

kollar kısa 
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kulaklar çok büyük, kirli, kepçe 

saçlar koyu, kıvırcık 

sakallar bitli, uzun 

 

Fiziki özellikler açısından bakıldığında kullanılan ifadelerin tamamının negatif olduğu söylenemez. Bazıları 

nötr, bazıları ise olumsuz içerikli sözcüklerdir. Örneğin bacaklar, burun, eller, kulaklar ve sakallar 

olumsuzluk içeren ifadelerle birlikte kullanılmıştır. Buna karşılık boyun orta, dudakların dolgun, kolların 

kısa, saçların koyu ve kıvırcık olması gayet normal özelliklerdir ve her milletin içerisinde bu tariflere uyan 

birileri mutlaka vardır. Rakamsal olarak gidersek toplam on bir isimden dört tanesinin betimlemeleri 

olumsuz, yedi tanesininki ise nötrdür.  

Düz mantıkla düşünüldüğünde yukarıda bahsedilen nötr fiziki özelliklerin kitapta yer almamasının 

propaganda açısından daha faydalı olacağı iddia edilebilir. Fakat bu durumda elde kalan isimler fiziki bir 

betimleme için yetersiz kalabilirdi. Ama Nazi ideolojisi fiziksel özelliklere büyük önem atfettiğinden ve 

ayrıca bu sayede düşman somut ve görünür hale getirile bilindiğinden böylesi bir durum ortaya çıkmıştır.  

Kolların kısa olması tek başına düşünüldüğünde herhangi bir olumsuzluk içermez. Ama “kısa kollu” 

ifadesini bir sürü olumsuz ifadeyle birlikte kullanıldığında, yani olumsuzluk içeren sözcüklerin bulunduğu 

bir sıralamadaki ögelerden biri olduğunda, “kısa kollu” da olumsuz bir anlama bürünür. Zehirli mantar 

kitabının Yahudilerin fiziksel özelliklerinin betimlendiği hikâyede yapmak istediği şey tam da budur. 

Sonuç 

Bu çalışmayla Hitler dönemi Almanya’sında okumaya yeni başlayan çocuklara Yahudi düşmanlığı aşılamak 

amacıyla yazılan “zehirli mantar” isimli hikâye kitabı ve bu kitapta çocuğun düşünce dünyasının nasıl 

propagandaya maruz bırakıldığı incelenmiştir. Çocuğun sürekli karşılaştığı kişiler ve mekânların yer aldığı 

hikâyelerde çok yoğun bir Yahudi aleyhtarlığı yapıldığı görülmektedir. Yahudi düşmanlığı fiziksel 

özellikler ve karakteristik özellikler olmak üzere iki ana eksene oturmuştur. Fiziksel açıdan ele alındığında 

Yahudiler çirkin, pis, bitli, kötü kokan, vb. özelliklere sahip insanlar şeklinde betimlenmektedir. 

Karakteristik bakımından incelendiğinde; Kitapta bazıları birkaç kez, bazıları da yalnızca bir defa dile 

getirilen toplam 32 özellikten bahsedildiği görülmektedir. Hepsi de kötü olan bu özellikleri bütün Yahudiler 

taşımaktadır. Yahudilerin kötü olduğu ve Almanların onlardan uzak durması gerektiği bütün hikâyelerin 

ana fikrini teşkil etmektedir. 
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44 YENİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN 

TEŞVİK UYGULAMALARI 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY42 

 

Özet 

 

İktisadi yaşamın var olduğu ilk günden bu yana istikrarlı büyüme ve bu büyümede devamlılığın 

sağlanabilmesi, en önemli problemlerinden birisi olmuştur. Bu durum; iktisadi, siyasi ve mali sonuçlarının 

yanında, cari açığın azaltılması, etkin kaynak kullanımı, işsizlik, gelirin adil dağılımı v.b. gibi doğrudan 

doğruya toplumun genel refah düzeyini etkileyen pek çok hususu bünyesinde barındırmaktadır. Toplumsal 

ihtiyaçların giderek artması ve bu ihtiyaçların en azından bir kısmının Devlet tarafından karşılanılması 

zorunluluğu, Devletin iktisadi yaşama müdahalesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede teşvik politikaları 

maliye politikasının öncelikli bir aracı olmuştur. Vergi teşvikleri de bu politikanın başarıya ulaşabilmesi ve 

sürdürülebilir bir büyüme için -gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi- ülkemizde de azımsanmayacak 

öneme sahiptir. Önceden belirlenmiş iktisadi hedeflere ulaşabilmek vergi mevzuatında değişiklikler yapmak 

suretiyle bazı faaliyetler için vergisel olarak kolaylık veya ayrıcalık sağlamak vergi teşviki olarak 

tanımlanır. Başka bir ifadeyle vergi teşviki; girişimcilerin tercihlerini belli sektörlerden yana kullanmaları 

için üzerlerindeki vergi yüklerinin azaltılmasıdır. Vergisel teşvik düzenlemeleri dolaylı ve dolaysız vergiler 

yönünden ikiye ayrılır. Dolaylı vergiler yönünden teşviklerin temel amacı ihracatı artırmaktır. Buna karşılık 

dolaysız vergiler yönünden teşvik düzenlemeleri ise genellikle oluşan kazancın belli bir süre 

vergilendirilmemesi veya düşük oranlı vergilendirilmesine yöneliktir. Gelir Vergisi Kanunu’nun konusu 

gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesidir. Gelir vergisi genel, sübjektif karakterli ve dolaysız bir 

vergidir.  Bu çalışmada yeni girişimcilere yönelik olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan teşvik 

uygulamalarının amacı, gerekçeleri ve işleyişi teorik bir çerçevede ele alınmış ve düzenlemeler hakkında 

bilgi verilerek mevcut teşvik uygulamalarının genel değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu 

düzenlemelerin işsizliği ve cari açığı azaltmadaki rolü üzerinde durularak toplumsal refahı artırmaya katkısı 

vurgulanmıştır. Uygulamaların etkinliği ve sonuçları üzerinde olası sorunlara yönelik çözüm önerileri 

sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Tatili, Vergi Teşviki, Vergi İstisnası, Girişimci, Gelir Vergisi Kanunu. 
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INCENTIVE PRACTICES WITHIN THE INCOME TAX LAW ORIENTED AT NEW 

ENTREPRENEURS 

 

 

Abstract 

 

Since the day when economic life became a part of our lives, steady growth and sustainability in growth has 

been recognized as one of the most important problems. This matter comprises of many factors directly 

affecting the general welfare level of the society such as minimizing the current deficit, effective use of the 

resources, unemployment, fair income distribution, etc., along with the economical, political and financial 

consequences. The gradual increase of social needs and rendering it as a must for the State to meet at least 

a certain part of these needs made it inevitable for the State to intervene the economic life. Within this 

framework, the incentive policies have become a prioritized tool for fiscal policy. Tax incentives, on the 

other hand, are of vital importance to our country – just like other developing countries – for enabling this 

policy to succeed and to ensure a sustainable growth. Tax incentive is described as providing convenience 

and granting privileges in terms of taxation procedures for certain activities b means of making amendments 

on the tax legislation in order to reach the pre-specified economic targets. In other words, the tax incentive 

is the ligthing of tax burdens of entrepreneurs for allowing them to get into the industries of their choices. 

Taxative incentive regulations are categorized under two groups: direct taxes and indirect taxes. The 

objective of incentives in terms of direct taxes is to increase the export volumes. On the other hand, the 

incentive regulations in terms of indirect taxes are generally oriented at either not subjecting the income to 

taxation or subjecting it to a relatively lower tax rate. The subject of the Income Tax Law is the taxation of 

the income generated by real entities. The income tax is a general, subjective-characterized and direct tax. 

In this study, the objective, grounds and procedure of incentive practices in the Income Tax Law are 

theoretically analyzed as oriented to the new entrepreneurs, while carrying out a general overview on the 

current incentive practices by means of providing information on the regulations, as well. Describing the 

role of these regulations on minimizing the unemployment rate and current deficit, its impact in improving 

the social welfare is underlined. Possible problems concerning the effectiveness and results of these 

practices are discussed, thus providing solution suggestions. 
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1. Giriş  

1982 Anayasasının 5’inci maddesinde kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini koruyarak maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmak Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 48’inci ve müteakip maddelerine göre ise 

herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahip olup özel teşebbüs kurabilir. Çalışma, herkesin hakkı ve 

ödevidir. Devlet çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye yönelik 

tedbirleri almak zorundadır. Bu süreçte devlet; kamu hizmetlerinin artan maliyetlerini karşılamak ve 

büyümenin devamlılığını sağlamak durumundadır. Zira nüfusumuz giderek artmakta ve kişilerin ihtiyaçları 

günden güne çeşitlenmektedir. Devlete atfedilen görevlerdeki artış sorunların çözümüne yönelik tedbirleri 

daha da önemli hale getirmektedir.  

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizin de alışılagelmiş sorunları vardır. Özellikle ekonomik 

kriz anında daha da ciddi hissedilen bu sorunlardan birisi de işsizlik sorunudur.  Nitekim resmi istatistiki 

veriler de bu yönde gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısı Eylül 

2019 ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 puan artış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Bu değişim genç nüfusta (15-24 yaş arası) daha fazla oranda olmuş ve işsizlik oranı %4,5 puanlık artış ile 

%26,1’e; 15-64 yaş arasında ise %2,4 puanlık artış ile %14,1’e yükselmiştir. Aynı dönemde tarım dışı 

sektörlerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise %1,6 artarak %23,6 

olmuştur (TÜİK, 2019). Görüldüğü üzere işsizlikle birlikte kayıt dışı istihdam oranı da son yılda ciddi artış 

göstermiştir. Öteden bu yana zaman zaman düşme trendi yakalasa da işsizlik ülkemizin kronik sorunlarından 

biri hali gelmiştir. Hiç şüphe yok ki genç nüfusumuzun fazla olması ve dalgalanmalar yaşanmakla birlikte 

giderek artmasının sorunun bu hale gelmesindeki rolü büyüktür. Etkileri çok yönlü bu sorun aynı zamanda 

toplum barışını da tehdit etmektedir. Ancak olumsuz sonuçlarına rağmen durumun avantaja çevrilmesi de 

mümkündür. Nitekim dünyada ve ülkemizde gençlerin kurduğu ve ciddi bir ekonomi oluşturan iktisadi 

kuruluşların sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Genç nüfusun teknolojide ve bilişim sektöründe 

gerçekleşen hızlı değişime çabuk uyum sağlaması sorunun çözümünde pozitif yönlü bir fayda sağlayabilir. 

Devletin iktisadi, sosyal ve hukuki boyutlarıyla çeşitli sektörlere olumlu ve/veya olumsuz etkileri olan ve 

giderek daha fazla kendini hissettiren bu soruna karşı doğrudan çözüme yönelik tedbirleri ivedilikle alması 
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ve uygulamaya koyması kaçınılmaz olmuştur. Öteden bu yana sorunla sürekli olarak mücadele çalışmaları 

çerçevesinde çeşitli tedbirler alınmış hatta vergi mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatında yer verilen ciddi 

teşvik uygulamalarıyla çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan 

düzenlemeler de anılan düzenlemeler arasında yer almaktadır. Bu düzenlemelerden en önemlisi de genç 

girişimcilere yönelik kazanç istisnası uygulamasıdır. 

2. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre ticari, zirai veya mesleki 

faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi 

itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından 

 kısmı, 

belirli şartlarla gelir vergisinden istisnadır ve beyan edilecek diğer kazançlarla ilişkilendirilmez. İstisnadan 

yararlananların beyana tabi başka gelirlerinin olması istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmez. Kanun 

koyucu bu şartları aşağıdaki şekilde tespit etmiştir. Buna göre söz konusu kazançların istisnadan 

yararlanabilmesi için; 

 Mükelleflerin işe başlamayı kanuni süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirmiş olması, 

 Kendi işlerinde bilfiil çalışmaları veya işin kendileri tarafından sevk ve idare edilmesi, 

 Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde her bir ortağın anılan 

şartların tamamını taşıması, 

 Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, 

faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya 

üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması, 

 Var olan bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, 

şartlarının birlikte sağlanması şarttır. Kazanç elde edilmese veya elde edilen kazanç tutarı 

istisna haddinin altında kalmış olsa bile mükelleflerce beyanname verilmesi zorunludur. Bu 

durum Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesine göre sahibi olduğu binayı mesken olarak 

kiraya verenlerin 2019 takvim yılı için 5.400 TL’lık kısmının vergi dışı kalmasına engel 

olmaktadır. Başka bir ifadeyle genç girişimci kazancı nedeniyle beyanname vermek zorunda 

olduğu için bu istisnadan yararlanamaz. Kazancın istisna hükümleri kapsamında gelir vergisi 

dışında kalmasının Kanunun 94’üncü maddesi kapsamındaki ödemeler üzerinden yapılacak 

vergi kesintisine (tevkifat uygulaması) etkisi yoktur. Yapılan vergi kesintileri verilecek yıllık 

beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek olup, mahsup edilemeyen 

tutarlar mükellefe genel kurallar çerçevesinde iade edilir. Herhangi bir şartın gerçekleşmemesi 

durumunda kişinin bu istisnadan yararlanması mümkün değildir. 

3. İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Gerekli Şartlar 

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun iktisadi, mali ve sosyal bazı nedenlerden 

dolayı yine vergi kanunlarında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde belirli bir süre veya süresiz olarak 

vergi dışı bırakılması olarak tanımlanan istisna düzenlemeleri genel olarak belirli şartların varlığı halinde 
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uygulanır. Genç girişimciler için öngörülen bu istisna uygulaması da belli şartları gerçekleşmesi halinde 

hüküm ifade eder. Söz konusu bu şartlar mükellefin kendisine yönelik olabildiği gibi şekli veya maddi 

vergisel ödevlerin yerine getirilmesine yönelik de olabilmektedir.  

3.1. Mükellefin Şahsına Yönelik Şartlar 

İstisnadan yararlanabilmenin temel şartı mükellefin, mükellefiyetin tesis ettirildiği tarih itibarıyla 29 yaşını 

doldurmamış olmasıdır. Başka bir ifadeyle 30 yaşından gün almış olanların bu istisnadan yararlanma imkanı 

yoktur. İşsizliğin azaltılması amacıyla gençlere yönelik olarak yapılan bu düzenlemeden ancak tam mükellef 

gerçek kişiler yararlanabilir (GİB, 2016).  Türkiye’de yerleşmiş olanlar ve Türk vatandaşları (çalışma ve 

oturma izni alarak 6 aydan fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları hariç) vergi kanunlarının 

uygulaması bakımından tam mükellef sayılırlar (Tosuner & Arıkan, 2019, s. 27). Dolayısıyla bu kişiler 

dışında kalan dar mükellef gerçek kişilerin istisnadan diğer şartları taşıyor olsalar bile yararlanması mümkün 

değildir. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı 

istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların istisna 

şartlarını ayrı ayrı taşımaları gerekmektedir. Bir ortağın şartları taşımaması durumunda diğer ortakların da 

istisnadan yararlanma imkanı ortadan kalkar.  

Genç girişimcilere yönelik bu istisnanın yanında sigorta primi teşviki uygulaması da getirilmiştir (GİB, 

2019). 5510 sayılı Sigortalar Kanunu’nun 81’inci maddesinin ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin 

primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olan gerçek 

kişilerin primlerinin 1 yıl süreyle belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Ancak 

genç girişimcilere yönelik sigorta prim teşvikinden; bu hüküm gereğince 18-29 yaş arasındaki gençler 

yararlanabilir. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak yapılması halinde sadece bir ortak, sigorta 

primi teşvikinden yararlandırılır. 

İstisnadan yararlanmak için mükellefe yönelik şartlardan bir diğeri de, genç girişimcinin kendi işinde bilfiil 

çalışması veya işin sevk veya idaresinde bulunmasıdır. Bilfiil çalışma kişinin işinde veya bu işin gerektirdiği 

yardımcı olması amacıyla çırak veya kalfa çalıştırması, seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük 

gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinin başında bulunmaması bu şartı bozmaz. Yine kişinin, 

sevk ve idare ettiği işin dışında ücretli olarak başka bir işverene bağlı, sigortalı ve vardiyalı çalışıyor ve/veya 

çalışmaya başlamış olması şartın ihlal edilmesi anlamı gelmez diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 

istisnadan yararlanmaya da engel olmaz (GİB, 2017).  

3.2. Elde Edilen Gelir Unsuruna Yönelik Şartlar 

Bu istisnadan ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde sayılan gelir unsurlarından ticari, zirai ve 

mesleki kazanç elde edenler yararlanabilir. Bununla birlikte -mükellefiyete ilişkin şartların yanında- 

mükellefiyet kaydı açılacak kişinin adına ilk kez mükellefiyet tesis ettirilmiş olması gerekir. 29 yaşını 

doldurmamış olup öteden beri faaliyette bulunanlar ile faaliyette bulunmakta iken anılan düzenleme 

nedeniyle faaliyeti terk edip yeniden mükellefiyet tesis ettirenlerin bu istisnadan yararlanması mümkün 

değildir. Zira burada ilk defa gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesi şartı ihlal edilmiş 

olmaktadır. İstisnadan yararlananların, yararlanma süresi içinde faaliyetlerini ticari, zirai veya mesleki 
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faaliyet olarak değiştirmesi veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumunda istisnadan kalan süre 

kadar yararlanmaları mümkündür. 

3.3. Vergisel Yükümlülüklere Yönelik Şartlar 

Vergi Usul Kanunu’nun 168’inci maddesine göre işe başlamayı bildirme mükelleflerin ödevlerinden biridir. 

Vergiye tabi ticaret ve sanat erbapları ile serbest meslek erbapları, adi şirket ortakları işe başlama tarihinden 

itibaren on gün içinde faaliyete başladıklarını elektronik ortamda veya yazılı olarak ilgili vergi dairesine 

bildirmek zorundadır. Bu bildirim kendileri tarafından yapılabileceği gibi iradi temsilcisi durumundaki 

avukatları veya mali müşavirlerince de yapılabilir. İstisnadan yararlanılabilmesi işe başlamanın mutlaka 

kanuni süresi içinde bildirilmesi gerekir. Şartların tamamı sağlandığında genç girişimcilere yönelik 

istisnadan yararlanmak için ayrıca vergi dairesine başvuru yapılmasına veya belge alınmasına gerek yoktur.  

3.4. İstisna Tutarına Yönelik Şartlar 

Şartların tamamını haiz mükellefler faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi 

boyunca ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı 

için vergi ödemezler. Söz konusu faaliyetlerin birlikte yapılması halinde her faaliyet için ayrı ayrı değil bu 

faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplamı için bir defa istisna uygulanır. Takvim yılı içinde işe 

başlanılması veya işin terk edilmesi durumunda da kazancın bu tutara kadar olan kısmı vergiden istisnadır. 

Başka bir ifadeyle vergilendirme döneminin kıst dönem (12 tam aydan daha kısa bir süre) olduğu haller için 

de istisnadan tam olarak yararlanılır (Çelik, 2016, s. 240). Her dönem için 75.000 TL’lik istisna tutarı ayrı 

ayrı uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde indirim konusu yapılamayan tutarın ertesi yıla 

devredilmesine imkan yoktur. Yine önceki faaliyete devam ederken yeni bir faaliyete başlamak -kıst 

dönemler dahil en fazla- üç vergilendirme dönemi uygulanacak olan istisna süresini uzatmaz. Genç 

girişimciler şartları kaybettikleri yıl, istisnadan da yararlanamayacaklardır. Şartları taşımaları halinde 

kazançları gerçek usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbapları üçer aylık dönemler 

halinde ödedikleri geçici verginin hesabında -istisna şartlarının kaybedildiği tarihe kadar- söz konusu bu 

istisnayı dikkate alacaklardır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesine göre ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 

2019 takvim yılında elde ettikleri kazançların 11.000 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisi matrahının 

tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilir. Genç girişimcilerde kazanç 

istisnasından yararlanan mükellefler, kazançlarının basit usulde tespit edilmesi halinde ayrıca bu indirimden 

yararlanamaz. Ancak üç vergilendirme dönemi sonunda basit usulde vergilendirmeye devam edilmesi 

durumunda herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın bu indirimden yararlanılması mümkündür (GİB, 2019). 

3.5. İşletmeye Yönelik Şartlar 

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis 

edilecek olanlar için gerekli şartlardan biri de işletmeye yöneliktir. Yeni bir işletme kurulması veya faaliyeti 

durdurulan veya faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde 

de istisnadan yararlanılması mümkündür. Ancak devralınan söz konusu bu işletmelerin girişimcinin eşine 

veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarına ait olmaması gerekir. Kanun 

koyucu bu duruma bir istisna getirmiştir. Buna göre ölen bir kişinin eşi ve çocukları tarafından, ölenin 
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faaliyetinin devralınması durumunda eş veya çocukların istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları 

kaydıyla üç vergilendirme dönemi boyunca bu istisnadan yararlanması mümkündür. Ölen mükellefin 

şartları taşıyıp taşımadığının önemi yoktur. Şartların tamamını sağlamış olsalar da mevcut bir işletmeye 

veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar, genç girişimciler için Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen 

bu istisnadan yararlanamazlar. 

4. Sonuç 

Gençlerin ekonomik hayata katılımlarını artırmak ve giderek artan işsizliği önlemeye yönelik olarak 

getirilen Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası düzenlemesi şartları haiz girişimciler açısından ciddi katkı 

sağlayabilecek bir düzenleme olmuştur. Nitekim ülkemiz açısından yeni faaliyete başlayan mükelleflerin 

beyan ettikleri gelir ve ödedikleri vergi ortalamaları aşikardır. Düzenlemenin uygulamasına yönelik olarak 

çıkarılan tebliğ ve vergi idaresi tarafından verilen özelgeler incelendiğinde konunun tüm boyutları, büyük 

bir titizlikle açıklanarak hüküm altına alınmıştır. Ancak geçmiş dönem teşvik uygulamaları incelendiğinde 

yeterli denetimlerin yapılmadığı veya ihmal edildiği durumlarda art niyetli kişilerin maddi açıdan daha 

büyük çaptaki düzenlemeleri bile suistimal ettiği görülmüştür. Bu nedenle istisnadan yararlanan 

mükelleflerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, sistemi amacına daha da yaklaştırabilecektir. Ayrıca 

yapılacak denetimler ile düzenlemenin etkileri tüm yönleriyle tespit edilerek üretime yaptığı ve/veya 

yapamadığı katkıların da izlenmesi gerekmektedir. Başarılı olamayan düzenlemelerin vergi matrahında 

meydana getirdiği aşınmanın ciddi boyutları düşünüldüğünde uygulamanın çözüme katkı odaklı sonuçları 

sıklıkla irdelenmelidir. Aksi yöndeki tespitlerin artması halinde söz konusu düzenlemeye derhal son 

verilerek girişimcilere yönelik alternatif uygulamalar düşünülmelidir.  

Ülkemiz açısından yatırımın artırılmasına ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik son yıllarda 

izlenen olumlu politika ve oluşan pozitif yönlü iklimin özellikle ülke dışından kaynaklanan nedenlerle 

manipüle edilmesi Devlet üzerindeki beklenti ve baskıyı artırmaktadır. Sorunların çözümüne yönelik olarak 

getirilen bu düzenlemelerin başarıya ulaşabilmesi için vergi ve sosyal güvenlik primlerinden vazgeçmenin 

yanında, hiçbir risk üstlenmeden kolay yoldan para kazananlara yönelik yeni vergileme rejimleri geliştirmek 

gereklidir. Bu durum yatırım yapmak isteyenlerin sayısını artıracağı gibi her türlü riski üstlenerek yatırım 

yapmış olanlara da psikolojik bir destek olacaktır.  Özellikle bu alanda kısa vadeli çözüm üretmek yerine 

daha ciddi ve disiplinli vergi politikaları izlenmelidir.  
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45. ALMAN DİLİ EĞİTİM ANA BİLİM DALLARINDA SON YİRMİ YILDA 

YAPTIRILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. H. Kazım KALKAN43 

 

Özet 

 

Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi ve Mütercim 

Tercümanlık bölümlerinde uzun zamandan beri lisansüstü çalışmalar yapılmaktadır ve bunların neticesinde 

hatırı sayılır bir külliyat meydana gelmiştir. Söz konusu çalışmaların belli bir alanda ve belli bir zaman 

diliminde yapılanlarını mercek altına alarak çeşitli değerlendirmelerde bulunmak bu araştırmanın temel 

amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında 1997-2007 ve 

2008-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü çalışmalar incelenmişlerdir. Böylece Alman Dili Eğitimi 

Anabilim Dallarında onar yıllık zaman dilimlerindeki eğilimler saptanmıştır. İnceleme yalnızca Alman Dili 

Eğitimi Anabilim Dallarında yapılan lisansüstü çalışmaları kapsamaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı, 

Mütercim Tercümanlık, Alman Dilbilimi,  Alman Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı, vb. gibi 

alanlarda/bölümlerde yapılan lisansüstü çalışmalar araştırmaya dâhil edilmemiştir. Yüksek Öğretim 

Kurulu’nun tez tarama sistemi aracılığıyla elde edilen veriler, üniversiteler, doktora, yüksek lisans, alanlar 

ve konular olmak üzere çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler : Alman Dili Eğitimi, Almanca Lisansüstü,  

Jel Kodları  : I280 

AN OVERVIEW OF THE GRADUATE THESIS WRITTEN IN THE LAST TWENTY YEARS IN 

THE DEPARTMENTS OF GERMAN LANGUAGE EDUCATION 

Abstract 

Graduate studies have long been conducted in the Departments of German language and literature, German 

language education and interpreting at the Universities of the Republic of Turkey, resulting in a considerable 

collection. The main purpose of this research is to make various evaluations by examining the studies in 

question in a certain area and in a certain period of time. For this purpose, graduate studies conducted in the 

Departments of German language education between 1997-2007 and 2008-2018 were examined. Thus, 

trends in ten-year time periods were determined in the Departments of German language education. The 

review covers only postgraduate studies in the Departments of German language education. German 

language and literature, interpreting, German Linguistics, German culture and literature, etc. graduate 

studies in such areas/departments are not included in the research. The data obtained through the thesis 

screening system of the board of Higher Education are covered under various topics such as universities, 

Ph. D., master's degree, fields and subjects.  
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II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

Key Words: German Language Education, German Graduate School 

 

1. Giriş 

Yükseköğretim kurumlarının en önemli görevlerinden biri de üniversitelerin ve sanayinin ihtiyaç duyacağı 

bilim insanlarını yetiştirmektir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesine yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin 

en önemli aşamalarını ise yüksek lisans ve doktora çalışmaları oluşturmaktadır.  Türkiye Cumhuriyeti 

Üniversitelerinin Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Karşılaştırmalı edebiyat ve Mütercim 

Tercümanlık bölümlerinde uzun zamandan beri lisansüstü çalışmalar yapılmaktadır  ve bunların neticesinde 

hatırı sayılır bir külliyat meydana gelmiştir. Söz konusu çalışmaların belli bir alanda ve belli bir zaman 

diliminde yapılanlarını mercek altına alarak çeşitli değerlendirmelerde bulunmak bu araştırmanın temel 

amacını oluşturmaktadır. 

1. 1. Yöntem 

Bu amaca yönelik olarak Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında 1997-2007 ve 2008-2018 yılları arasında 

yapılan lisansüstü çalışmalar incelenmişlerdir. Böylece Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında onar yıllık 

zaman dilimlerindeki eğilimler saptanmıştır. İnceleme yalnızca Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında 

yapılan lisansüstü çalışmaları kapsamaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Alman 

Dilbilimi,  Alman Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı, vb. gibi alanlarda/bölümlerde yapılan lisansüstü 

çalışmalar araştırmaya dâhil edilmemiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun tez tarama sistemi aracılığıyla elde 

edilen veriler, üniversiteler, doktora, yüksek lisans, alanlar ve konular olmak üzere çeşitli başlıklar altında 

ele alınmıştır.  

2. Lisansüstü Çalışmalar 

Günümüz Türkiye’sinde gerek bilim insanı yetiştirmede gerekse bilginin üretilmesinde en önemli kaynak 

üniversitelerdir. Üniversiteleri bu derece önemli halen getiren en önemli unsur şüphesiz ki bu kurumlarda 

yürütülen lisansüstü çalışmalardır. Çakar’a göre (Çakar, 1997, s. 65) lisansüstü eğitim, belli bir alanda 

derinlemesine çalışarak, lisans eğitimini aşan daha üst seviyede bilgi ve etkinliğe sahip olan yüksek ihtisas 

gücünü yetiştiren eğitim programıdır. Lisansüstü eğitimin amacı ülkenin gereksinim duyduğu bilim adamı 

ve öğretim üyesi gibi yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve ülke sorunlarını çözmeye ve teknik alanda 

gelişme sağlamaya yönelik araştırmalar yapmaktır (Sevinç, 2001, s. 126). “Lisansüstü eğitimde; lisans 

eğitimine göre bireye daha kapsamlı bilimsel araştırmalar yapma, karmaşık sorunları çözebilme, mesleki 

alanlarda uzmanlaşma, bilgi üretebilme ve sentez yapabilme yöntem ve becerisi kazandırılmaya çalışılır.” 

(Karaman & Bakırcı, 2010, s. 111) 

3. Bulgular 

Araştırmanın bu aşamasında Tez sayısı, tez yazanların cinsiyet dağılımı, tezlerin üniversitelere göre 

dağılımı, tezlerin alanlara göre dağılımı ve tezlerin konulara göre dağılımı şeklinde bir sınıflandırmaya 

gidilerek Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında yapılan tezler incelenmiştir. 
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3. 1. Lisansüstü Tez Sayısı 

Tablo 1. Lisansüstü Tez Sayısı 

Lisansüstü Tez Sayısı 

 

1997-2017 2008-2018 

Sayı % % Sayı 

Doktora 21 36 29 25 

Yüksek Lisans 37 64 71 61 

Toplam 58 100 100 86 

 

Türkiye’deki üniversitelerin; alman dili eğitimi Ana bilim dallarında 1997-2017 döneminde toplamda 58 

adet lisansüstü tez çalışması yapılmıştır. Bunların 21’i doktora, 37’si yüksek lisans düzeyindedir. 2008-2018 

döneminde yapılan toplam 86 tez çalışmasının 25’i doktora 61’i yüksek lisans düzeyindedir. Toplam rakam 

üzerinden değerlendirildiğinde lisansüstü çalışmaların sayısında %50’ye yakın bir artış gözlemlenmektedir. 

Doktora tezlerindeki artış yalnızca 4 tane ile sınırlı kalırken, yüksek lisans tezlerindeki artış 21 tane olarak 

gerçekleşmiştir. 

3. 2. Lisansüstü Araştırmacıların Cinsiyet Dağılımı 

Tablo 2. Yüksek Lisans Tezlerinde Araştırmacıların Cinsiyet Dağılımı 

Yüksek Lisans Tezlerinde Cinsiyet Dağılımı 

Yüksek Lisans Tezlerinde Cinsiyet Dağılımı 

1997-2007 2008-2018 

  Sayı % % Sayı 

Erkek 13 35 23 14 

Kadın 24 65 77 47 

Toplam 37 100 100 61 

 

1997-2017 yılları arasında yüksek lisans tezi yazan erkek oranı %35 iken, aynı rakam 2008-2018 yılına 

gelindiğinde %23’e düşmüştür. Aynı dönemde yüksek lisans tezi yazan kadın oranı ise %65’den %77’ye 

yükselmiştir. Yüksek lisans alanında yapılan tez çalışmalarında çok net bir kadın ağırlığı görülmektedir. 

2007-2017 döneminde yapılan her üç lisansüstü çalışmadan ikisi kadın araştırmacılar tarafından yapılırken, 

2008-2018 döneminde her dört çalışmadan üçün kadın araştırmacılar tarafından yapılmıştır.  
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Tablo 3. Doktora Tezlerinde Araştırmacıların Cinsiyet Dağılımı 

Doktora Tezlerinde Cinsiyet Dağılımı 

1997-2007 2008-2018 

  Sayı % % Sayı 

Erkek 15 71 32 8 

Kadın 6 29 68 17 

Toplam 21 100 100 25 

 

1997-2017 yılları arasında Doktora tezi yazan erkek oranı %71 iken, aynı oran 2008-2018 yılına 

gelindiğinde %32’ye düşmüştür. Aynı dönemde doktora tezi yazan kadın oranı ise %29’dan 69’a 

yükselmiştir. 2008-2018 döneminde yapılan lisansüstü çalışmalarda kadın araştırmacı ağırlığının çok 

belirgin bir artış gösterdiği ve bununla eşgüdümlü olarak erkek araştırmacı sayısının azaldığı dikkat 

çekmektedir. 

3. 3. Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Tablo 4. Doktora Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı 

  1997-2007 2008-2018 

Anadolu 6 3 

Çukurova 5 12 

Gazi 3 7 

Hacettepe 4 3 

Marmara 3 0 

Toplam 21 25 

 

2008-18 döneminde yapılan doktora çalışmalarında hafif bir artış görülmektedir. 1997-2007 döneminde en 

çok tez yazılan kurumlar Anadolu ve Çukurova üniversiteleri iken bir sonraki dönemde Çukurova ve Gazi 

en çok doktora tezi yazılan üniversiteler konumuna gelmişlerdir. Marmara, Hacettepe ve Anadolu 

üniversitelerinde yazılan doktora tezlerinin sayısında bir düşüş gözlemlenmektedir. 

Tablo 5. Yüksek Lisans Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı 

  1997-2007 2008-2018 

Anadolu 14 3 

Atatürk  - 3 
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Çanakkale On sekiz Mart  - 4 

Çukurova 7 18 

Dicle  - 4 

Gazi 10 17 

Hacettepe  - 3 

İstanbul 3  - 

Marmara 2 1 

Necmettin Erbakan  - 3 

On dokuz Mayıs  - 1 

Sakarya  - 1 

Selçuk 1  - 

Trakya  - 3 

Toplam 37 61 

 

1997-2007 döneminde Anadolu Üniversitesi yapılmış olan 14 Tez ile En çok Yüksek Lisans Tezi yaptıran 

Üniversite konumundadır. Anadolu Üniversitesini 10 tez ile Gazi Üniversitesi takip etmektedir. Üçüncü 

sırayı 7 tez ile Çukurova Üniversitesi almaktadır. 2008-2018 döneminde sırasıyla Çukurova, Gazi ve 

Çanakkale 18 Mart en fazla yüksek lisans tezi yazılan Üniversitelerdir. 1997-2017 döneminde toplam 7 

Üniversitede Yüksek Lisans tezi yapılmışken bu rakamın 2008-2018 döneminde 13’e yükseldiği 

gözlemlenmektedir. 2008-2018 döneminde gerek yazılan tez, gerekse tez yazdıran üniversite sayısında 

neredeyse iki katına varan bir artış söz konusudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

 

3. 4. Tezlerin Alanlara Göre Dağılımı 

 

Tablo 6. Yüksek Lisans Tezlerinin Alanlara Göre Dağılımı 

  1997-2017 2008-2018 

  Sayı % % Sayı 

Çeviri 3 8 11 7 

Dilbilim 3 8 7 4 

Edebiyat 9 25 25 15 

Kültür Aktarımı 0 0 11 7 

Yabancı Dil Öğretimi 21 58 46 28 

 Toplam 36 100 100 61 

 

İki zaman diliminde yapılan yüksek lisan tezleri karşılaştırıldığında çeviri, dilbilim ve edebiyat alanlarında 

yapılan çalışmalarda çok belirgin bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır. En büyük değişiklik kültür aktarımı 

alanında yaşanmıştır. 1997-2007 arasında hiç çalışmanın yapılmadığı bu alanda 2008-2018 döneminde 7 

tane çalışma yapılmıştır. Yabancı dil öğretimi alanında yapılan çalışmaların sayısı ise rakamsal olarak 

artmasına rağmen yüzde bazında ele alındığında %8’lik bir düşüş yaşanmıştır.   

 

Tablo 7. Doktora Tezlerinin Alanlara Göre Dağılımı 

  1997-2017 2008-2018 

  Sayı % (%) Sayı 

Çeviri 2 10 8 2 

Dilbilim 1 5 8 2 

Edebiyat 8 38 8 2 

Kültür Aktarımı 2 10 4 1 

Yabancı Dil Öğretimi 8 38 72 18 

  21 100 100 25 

 

İki zaman diliminde yapılan doktora tezleri karşılaştırıldığında çeviri, dilbilim ve kültür aktarımı alanlarında 

yapılan çalışmalarda çok belirgin bir farkın olmadığıdır. En çarpıcı iki değişiklik edebiyat ve yabancı dil 

öğretimi alanlarında yaşanmıştır. Edebiyat alanında yapılan tezlerin oranı %38’den %8’e düşmüştür. Buna 
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karşın yabancı dil öğretiminde yazılan tezlerin oranı neredeyse ikiye katlanarak %38’den %72’ye 

yükselmiştir. Dolayısıyla Alman Dili eğitimi Anabilim dallarında yazılan doktora tezlerinde yabancı dil 

öğretimi alanına doğru çok net bir yönelme olduğu söylenebilir. 

3. 5. Tezlerin Konulara Göre Dağılımı 

 

Tablo 8. Yüksek Lisans Tezlerinde Konu Dağılımı 

  1997-2007 2008-2018 

  Sayı % % Sayı 

Ders Materyalleri 3 14 14 4 

Dilbilgisi -   - 14 4 

Drama/ Oyunla Almanca 1 5 7 2 

Edebi Metinlerle Dil Öğretim 1 5 7 2 

Fonetik 2 10  - -  

Haberlerle Almanca 1 5 4 1 

Kelime Dağarcığını Geliştirme 2 10 7 2 

Konuşma 2 10  - -  

Metodoloji 1 5 4 1 

Öğrenme Stratejileri  - - 4 1 

Program Hazırlama - - 7 2 

Proje/Teknoloji Destekli Dil Öğretimi - - 11 3 

Turizm Almancası - - 4 1 

Tutum/Algı Ölçekleri 2 10 4 1 

Ülke Bilgisi 1 5  - - 

Yabancı Dil Politikaları 3 14 11 3 

Yazma Becerileri 2 10 4 1 

Toplam 21 100 100 28 

 

Her iki dönemde de “ders materyalleri, drama/oyunlarla Almanca, edebi metinlerle dil öğretimi, metodoloji, 

kelime dağarcığını geliştirme ve yabancı dil politikaları” gibi konu başlıklarının sıklık bakımından aşağı 

yukarı aynı olduğu söylenebilir. “fonetik, konuşma ve ülke bilgisi” 1997-2007 döneminde olup, 2008-2018 

döneminde olmayan konu başlıklarıdır. 1997-2007 döneminde dört temel beceriden ikisi olan yazma, 

konuşma ve konuşmanın alt dalı sayılabilecek “fonetik”  alanlarının toplamı %30’a denk gelmektedir. 2008-
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2018’de ise bu oran %4’düşmektedir. Buradan hareketle birinci dönemde çok özel olarak dört beceriye çok 

daha fazla önem verildiği, ikinci dönemde ise bu hassasiyetin ortadan kalktığı gözlemlenmektedir. 

Tablo 9. Doktora Tezlerinde Konu Dağılımı 

  1997-2007 2008-2018 

  Sayı % % Sayı 

Almanca Öğretiminde Çeviri - - 6 1 

Ders Materyalleri 1 13 11 2 

Deyimlerle Almanca - - 6 1 

Dilbilgisi - - 11 2 

Dil Politikası 2 25 - - 

Edebi Metinlerle Dil Öğretimi - - 11 2 

Filmlerle Dil Öğretimi - - 6 1 

Kelime Dağarcığını Geliştirme - - 6 1 

Metot 3 38 6 1 

Okul Öncesi Dil Eğitimi - - 6 1 

Okuma 1 13 - - 

Öğrenme Stratejileri - - 6 1 

Sözlük Kullanımı - - 6 1 

Teknoloji Destekli Dil Öğretimi 1 13 6 1 

Tutum/Algı Ölçekleri - - 17 3 

Toplam 8 100 100 18 

 

Her iki dönemde de ağırlığı aşağı yukarı aynı olan tek konu başlığı “ders materyalleri”dir. Birinci dönemde 

yer alıp ikinci dönemde hiç çalışılmayan iki konu başlığı “dil politikaları” ve “okuma”dır. Ayrıca 1997-

2007 döneminde %38’lik bir ağırlığı olan “metot” 2008-2018 döneminde %6’ya düşmüştür. Yine 2008-

2018 döneminde daha önce ele alınmamış olan farklı on tane konu başlığı üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Dolayısıyla 2008-20018 döneminde yapılan çalışmaların hem sayısı artmış hem de ele alınan konular daha 

geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 

Sonuç 

Bu çalışmayla 1997-2007 ve 2008-2018 dönemleri arasında Alman Dili Eğitimi Anabilim dallarında yazılan 

lisansüstü tezler çeşitli açılardan ele alınarak incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler 2008-2018 

döneminin gerek yapılan tez sayısı gerekse konu çeşitliliği bakımından açık ara önde olduğunu göstermiştir. 

Çalışmalar kendilerini yazan bilim insanlarının cinsiyeti açısından ele alındıklarında; 2008-2018 döneminde 
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yapılan çalışmalarda kadın ağırlığının çok belirgin şekilde arttığı görülmektedir. 1997-2007 döneminde 5 

üniversitede doktora yapılırken, 2008-2018’de bu rakam 4’e inmiştir. Yüksek lisansta ise aynı rakam 6’dan 

12’ye yükselmiştir. Tezlerin yazıldığı alanlar açısından bakıldığında her iki dönemde de yüksek lisans 

tezlerinin yaklaşık yarısının “yabancı dil öğretimi” alanında yazıldığı anlaşılmaktadır. Fakat doktora 

düzeyindeki çalışmalarda bu oran 2008-2018 döneminde %72’ye çıkmaktadır. Dolayısıyla Alman Dili 

eğitimi Anabilim dallarında yazılan doktora tezlerinde “yabancı dil öğretimi” alanına doğru çok net bir 

yönelme olduğu söylenebilir. 1997-2007 dönemindeki yüksek lisans çalışmalarında çok özel olarak dört 

beceriden birine hitap eden araştırmalara çok daha fazla önem verilmiş(%30), 2008-2018 döneminde ise 

(%4) bu hassasiyet maalesef ortadan kalkmıştır.  
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46-YABANCILAR İÇİN MOBİL UYGULAMALI RESiMLİ TEMEL SÖZLÜK44  

Prof.Dr. Muammer NURLU45  

 

ÖZET 

Yeni bir dil öğrenen birey dilbilgisi kuralları ile değil, bildiği sözcük ve cümle yapıları ile kendisini ifade 

eder. Anlama ve anlatma becerilerinin etkili kullanımı, bireyin hedef dilin sözcüklerine ne kadar hâkim 

olduğuna ve bunu nasıl kullandığına bağlıdır. Bu kapsamda Türkçe öğretimini destekleyici en önemli 

araçlardan biri sözlüklerdir. Fakat yabancıların Türkçe öğrenirken başlangıç düzeyinde başvuracağı 

sözlükler yok denecek kadar azdır.  

Yabancı dil öğretiminin teknolojik zemninlere taşınmasıyla birlikte, elektronik tabanlı sözlükler de 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine hem Türkiye’de hem de yurt dışında 

ilginin günden güne arttığı son dönemlerde Türkçe öğrenmeye yeni başlayanların en çok gereksinim 

duyduğu ders araçlarından biri henüz Türkçe öğretiminde olmayan Yabancılar İçin Mobil Uygulamalı 

Resimli Temel Düzey Türkçe Sözlük’tür. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak 

üzere, temel düzeyde (A1 ve A2), tek dilli, örnek cümleli, resimli ve sözlükbilim ilkelerine uygun bir Türkçe 

sözlüğün yokluğu hissedilmektedir.  

Böyle bir sözlük şu aşamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır: Birinci aşamada oluşturulacak sözlükte yer 

alacak madde başlarının (sözcüklerin) belirlenmesi, bu sözcüklerin düzeye göre hangi 

anlamının/anlamlarının verileceğine karar verilmesi, kapsamıyla alanında ilk olacağı için sözlük yazım 

ilkelerinin ortaya konması amacıyla belge taraması yapılmalıdır. İkinci aşama, birinci aşamadaki veriler ve 

bunların çözümlenmesi, değerlendirilmesi sonucunda sözlüğün yazılması, resimlenmesi ve 

kitaplaştırılmasını kapsamalıdır. Böylece sözlükteki her madde başına ait tüm tanım, örnek, görsel ve 

sözcükler gözden geçirilerek olası hatalar, eksiklikler asgari düzeye indirilmiş bir sözlük oluşturulmalıdır. 

Bu sözlükten 100 adet basım yapılarak çalışmanın üçüncü aşamasına geçilecektir. Veri toplama 

tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formları ve araştırmacı notları kullanılarak örneklem olarak bir 

üniversitesinin Türkçe Öğretim Merkezi’nde Türkçe öğrenen 100 öğrenci amaçsız örneklem seçimiyle 

belirlenecektir. Böylece elde edilen verilerin çözümlenmesi/değerlendirmesi sonucunda sözlükteki olası 

eksiklikler ve hatalar saptanacaktır. Bu eksiklikleri bizzat sözlüğün hedef kitlesinin dile getirmesi ve 

görüşlerini ortaya koyması sözlüğün son şeklini almasında etkili olacaktır. Dördüncü aşamada sözlük 

basılacaktır. Beşinci aşamada ise, sözlüğün dijital ortama aktarılarak kullanım alanının gelişmesine ve 

yaygınlaşmasına olanak sağlanacaktır. 

Bildirimizde, yabancılar için temel düzey için hazırlanmasının geregine inandığımız bu sözlüğü uygulamalı 

örneklerle işleyerek konuya ilişkin önrilerimiz ortaya konulacaktır. 

 Anahtar sözcükler: mobil sözlük., sözlük, tek dilli sözlük, Türkçe öğretimi, Türkçe sözlük. 

44 Aynı başlıklı çalışma Prof. Dr. M. Nurlu gözetiminde S. Dağdelen, N. Özkan, A. Kutlu, Dr. C. B.Korkmaz, Y. E. Çekici, 
Dr. M. Yıldırım, T. Güler’den oluşan, alanda çalışan dr. ve doktora öğrencileri tarafından yürütülmektedir. 
45 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğt. Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi. 
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2. Konunun Amacı  

Milletler, düşüncelerini, amaçlarını dil aracılığıyla göstermekte, başka milletlerle oluşturduğu 

ilişkilerde her zaman dili kullanmaktadır. İnsanlar ve toplumlar bu ilişkilerde ya kendi dilini 

kullanacak veya ilişki kuracağı milletin dilini öğrenecektir. Anlama ve anlatma etkinliği olan dilin 

anlamlı ses veya ses birliklerine sözcük denir. İnsanlar,  duygu, düşünce ve hayallerini sözcükler 

yardımıyla ifade eder ve başkalarına aktarır. Ana dili eğitiminin yanı sıra yabancı dil öğretiminde 

de sözcük önemli bir yer tutmaktadır.  

 

“Yabancılar İçin Mobil Uygulamalı Temel Düzey Resimli Türkçe Sözlük”te yer alacak sözcükler 

belirlenirken Türkiye’de ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanmış 

başlangıç düzeyi ders kitaplarında (Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti, Gazi 

TÖMER Türkçe Öğretim Seti, Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti, 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti, İzmir Yabancılar İçin Türkçe Seti, DİLMER Yayınları, 

Türkçe Okuyorum 1-2) yer alan sözcükler dikkate alınmalıdır.). Bu kitapların başlangıç 

düzeylerinde yer alan sözcüklerden böyle bir proje kapsamında çalışan uzmanların ürünleriyle bir 

sözcük havuzu oluşturulacaktır. Her bir sözcük için basitleştirilmiş tanımlama yapılacak, düzeye 

uygun örnek cümleler verilerek, varsa uğradığı ses değişimleri gösterilecek, sözcük fiilse nesne 

alıp almadığı gösterilecek, fiillere uygun durum ekleri belirtilecek, varsa eş ve karşıt anlamları 

verilecek, öğrencinin sözcüğü bağlam içinde öğrenmesi ve kodlaması sağlanacaktır. Bu yolla -

projenin temel amacı- son yıllarda uluslararası piyasada daha fazla söz sahibi olmaya başlayan 

ülkemizin dilinin ve kültürünün öğretilmesine katkı sağlamak ve Türkçenin dünya dilleri arasında 

modern yöntemlerle öğretimini yaygınlaştırmaktır. 
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Önerilen projenin konusu, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen temel düzey (A1- A2) 

kullanıcıları/öğrencileri için tek dilli ve resimli Türkçe sözlük oluşturmaktır. Bu konu 

çerçevesinde araştırmanın kapsamını temel düzeydeki yabancıların bilmesi gereken Türkçe 

sözcüklerin saptanması, yabancı dilde yazılmış tek dilli sözlüklerin incelenmesi ve bu bağlamda 

hazırlanacak temel düzey Türkçe sözlüğün içeriğinin oluşturulması için gereken ölçütlerin 

belirlenmesi oluşturmaktadır.  

 

Bu proje konusunun sınırları şu şekilde belirlenmelidir: 

1. Sözlük, Türkçe öğerenen yabancıların temel düzey dil kullanıcıları için hazırlanacaktır. 

2. Sözlük; tanımların, açıklamaların ve örnek cümlelerin sadece Türkçe yapıldığı tek dilli 

sözlük türündedir. 

3. Sözlüğün kullanımı ile ilgili açıklamalara (kısaltmaların anlamı gibi) ana bölümden önce 

yer verilecektir.  

4. Sözlük yazımı için alanında uzman kişilerden oluşan 7 kişilik bir kadro ile çalışılacaktır. 

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel düzeyde (A1 ve A2), tek dilli, örnek cümleli ve 

resimli, sözlük bilim ilkelerine uygun bir Türkçe sözlük nasıl olmalıdır? 

 

Yukarıdaki temel sorunun alt sorunları aşağıda belirtilmiştir: 

1. Sözlükte yer alacak madde başları (sözcükler) nelerdir? 

2. Madde başlarının anlaşılmasını kolaylaştıracak resimleri nelerdir? 

3. Madde başları hangi sözcük türüne (isim, fiil, zamir vb.) girmektedir? 

4. Bu madde başları çekimlenme sırasında hangi ses bilgisel değişikliklere uğramaktadır? 

5. Fiil türündeki madde başları hangi durum ekleriyle beraber kullanılmaktadır? 

6.Madde başlarının temel düzeye uygun bir biçimde tanımı nasıldır? 

7.Tanımların anlaşılması için verilecek örnek cümleler nasıl olmalıdır? 

8. Temel düzeyde Türkçe öğrenenlerin, hazırlanan sözlüğe ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

3. Verilerin Toplanması 

Beş aşamada oluşturulacak sözlük çalışması için veri toplanması çalışmanın birinci ve üçüncü 

aşamalarında olmak üzere toplam iki şekilde gerçekleştirilecektir: 

 

 

 

Birinci aşamada verilerin toplanmasında izlenecek yol şu şekilde olmalıdır: 
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1. Öncelikle TDK tarafından yayımlanan Büyük Türkçe Sözlük’te yer alan madde 

başlarının alfabetik sırası ve yazımı esas alınmalıdır. Her bir madde başı sözlüğün 

içerisindeki şekliyle korunmalı ve  ayrıca her bir sözcüğün bağlam içerisindeki 

kullanımı da gösterilmelidir. 

2. Oluşturulacak sözlük yabancı dil olarak Türkçe öğrenen hedef kitleye hitap 

edeceğinden bu sözlük kullanıcılarını düşünerek bir düzeylendirme yapılmalıdır. 

Çünkü yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi Diller için Avrupa Ortak Çerçeve 

Metni kapsamında A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerini kapsayan basamaklı kur 

sistemi halinde ilerlemektedir. Her bir basamağın yeterlik tanımları farklı olduğu 

için içerik oluşturulması da farklı olmalıdır. 

3. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders öğretim setlerinin 

arkasında yer alan sınıflamalardaki gibi alfabetik sözcük sıralamaları esas 

alınmalıdır. 

4. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde söz varlığının sıklık ve yaygınlığı ile ilgili 

hazırlanmış bilimsel makaleler, lisansüstü çalışmalar göz önünde 

bulundurulmasında yarar vardır. 

5. Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni içerisinde yer alan dil kullanım alanları göz 

önünde bulundurularak bu alanlarla ilgili sözcüklere yer verilmelidir. 

Üçüncü aşamada;  

1. Sözlüğün yazma işlemi tamamlandıktan sonra eksikliklerini öğrenmek ve daha 

nitelikli hale getirebilmek için 100 adet basım yapılmalıdır. 

2. Örneğin; Gazi Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören 100 öğrenci amaçsız örneklem 

yöntemiyle belirlenmelidir. 

3. Basılan sözlükler belirlenen öğrencilere verilerek 1 ay boyunca bu sözlükleri 

kullanmaları istenmelidir. 

4. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formları düzenlenmeli; Bu 

görüşme formları benzer konulara yönelmek yoluyla değişik insanlardan aynı tür 

bilgilerin alınması amacıyla hazırlanmalıdır.. Görüşmeci önceden hazırladığı konu 

ve alanlara sadık kalarak hem önceden hazırlamış olduğu soruları sorma hem de 

bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorabilecektir. 

 

Bu amaçla öğrencilere aşağıdaki sorular sorulacaktır: 

1- Sözlüğü en çok hangi durumlarda kullandınız? (Ders çalışırken, kitap okurken, 

TV izlerken vb.) 

2- Sözlükte aradığınız sözcükleri bulabildiniz mi? 

3- Sözcüklerin açıklamalarını anlayabildiniz mi? 

4- Sözcüklerle görseller uyumlu muydu? 
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5- Görsellerin sözcükleri anlamanızda nasıl bir etkisi oldu? 

6- Örnekler tanımlara uygun muydu? 

7- Sözlükle ilgili beğendiğiniz noktalar nelerdir? 

8- Sözlükte eksik gördüğünüz durumlar nelerdir? 

9- Bunların dışında sözlükle ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa yazınız. 

 

 

4. Mobil Sözlüğün Önemi 

Özellikle Y ve Z kuşağı ile birlikte aranan her bilginin sanal âlemde bulunabileceği tezi, eğitim ve 

öğretim konusunda da kendini göstermektedir. Y kuşağının eğitmen/yönetici konumuna gelmesi 

ve Z kuşağının da gereksinimlerinin artmasıyla birlikte eğitim/öğretim ortamları geleneksel 

ortamlardan sanal/elektronik ortamlara taşınmaya başlanmıştır. Bilginin ve bilgi kaynaklarının 

yayımında basılı ortam kadar elektronik ortamın da kullanılması, mobil eğitim ve e-öğrenme 

sürecinde bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, kaynakların hem dijital ortama aktarılıyor hem de 

dijital ortamda üretiliyor olması böyle bir sözlüğün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu 

gelişmeler sâyesinde ekonomik, fiziksel vb. gerekçelerle eğitim-öğretim sistemi içerisine etkin 

bir şekilde katılamayan birçok insan mobil ve uzaktan eğitim uygulamaları sâyesinde sistemin 

parçası haline gelmeye başlamıştır.  

 

Yabancılar İçin Mobil Uygulamalı Resimli Türkçe Sözlük’ün en önemli özelliklerinden biri, 

öğrencilerin sözcüklere teker teker ulaşma olanağının yanında aralarında anlam örüntüsü olan eş 

ve zıt anlamlı sözcüklere ve anlamayı hızlandıran görsellere de ulaşma olanağı sağlamasıdır. Bu 

mobil sözlük çalışması, başlangıç düzeyinde öğrencilerinin en çok gereksinim duyacakları ve 

temel yaşam alanlarına göre bir bütünlük oluşturan sözcüklere hızlı ulaşabilecekleri bir çalışma 

olarak ortaya çıkacaktır. Örneğin “gelmek” sözcüğüne tıklayan öğrenci, ilgili arayüz altında 

sözcüğün tanımına dil bilgisel özelliklerine, bağlamı ortaya çıkaran örnek cümleye, varsa eş ve 

zıt anlamlarına ulaşabilecektir. Bu hususta öğrenci, birçok sözcüğü görecek ve sözcüklerin 

birbiriyle anlam örüntüsünü de kavrayarak öğrenmiş olacaktır. Sözlükte yer alan sözcükler, 

nitelikli ve yüksek çözünürlüklü resim ve fotoğraflarla desteklenerek sözlük için hazırlatılacak 

veri tabanına yüklenmelidir.  

 

Bu uygulamayı önemli kılan diğer bir özellik ise geliştirilebilir olmasıdır. Alanda çalışan 

araştırmacılar ilerleyen süreçlerde yabancılara Türkçenin öğretimi için orta ve ileri düzeyde yer 

alan sözcükler üzerinde de çalışabilirler, Türkçenin telaffuz ve sesletim kurallarına uygun olarak 

seslendirme aşaması gibi birçok yenilikçi eklenti ve modeller ortaya koyulabilir. 
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Sonuç olarak, böyle bir çalışmanın temel amacı uluslararası ilişkilerde daha fazla söz sahibi 

olmaya başlayan ülkemizin dilinin ve kültürünün öğretilmesine katkı sağlamak ve Türkçenin 

dünya dilleri arasında modern yöntemlerle öğretimini yaygınlaştırmaktır. 

 

Yabancılar için mobil uygulamalı temel düzey resimli Türkçe sözlük  için örnek sayfa aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Mobil uygulamalı temel düzey resimli Türkçe sözlük sayfası 
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5. Mobil Uygulamanın Geliştirilme Süreci  

1. Uygulamaya yüklenecek verilerin çözümlemesi yapılmalı. 

2. Görselleştirmeye uygun madde başı sözcükleri, grafik - tasarımcı tarafından 

hazırlanmalıdır. 

3. Mobil uygulamanın arayüzü ve menüsünün tasarımı oluşturulmalıdır. 

4. Ana sayfa, menüler ve tüm alt sayfalar amaca uygun tasarlanmalıdır. 

5. Arama kutusunun yeri, sözcüklerin ekrana çıkışı, sözcük içindeki eş ve karşıt 

anlam gibi etkileşimler amaca uygun tasarlanmalıdır. 

6. Veri tabanı tasarımı oluşturulmalıdır.  

7. Veri nasıl ve nerede tutulacağı veriler arasında nasıl bir ilişki kurulacağı 

belirlenmelidir.  

8. Sözlüğün yazımı sona erdiğinde veri tabanına giriş işlemi başlatılmalıdır. 

9. Uygulamanın normalleşme yapısı üzerine çalışılmalıdır. 

10. Database ve Data Center haberleşmesi için web API yazılmalıdır. 

11. Grafik tasarımlar mobile uyarlanmalıdır. 

12. Bilgilerin havuzdan çekilmesi ve ekranda gösterilmesi sağlanmalıdır. 
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13. Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve QR kodlarının uyumu kontrol edilmelidir. 

6. Sonuç 

Yabancılara Türkçenin öğretimi alanında temel düzeye uygun, resimli, tanımlarıyla birlikte örnek 

cümlelerin, eş ve karşıt anlamlarının verildiği böylesine işlevsel bir sözlük bulunmamaktadır. Bu 

boşluğu tamamlamak daha önce Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezler 

(TÖMER)’inde çalışmış, bu alanda doktorasını tamamlamış, yurtdışı deneyimi olan bir 

araştırmacı topluluğu ile hedeflenen proje gerçekleştirilmelidir. Türkiye’nin tarihî birikimini 

kullanarak dünyadaki eski yerine tekrar güçlü bir şekilde gelebilmesi için çağdaş dil öğretim 

yöntem ve teknikleriyle, dilini ve kültürünü yabancılara öğretmesi gerekir. Bu amaçla yukarıda 

sıraladığımız özelliklere sahip, alanında uzman bir kadroyla hazırlanacak sözlük projemiz 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yol haritasına da uygun olmak durumundadır. Devletimizi 

temsil edenlerin özellikle eski Osmanlı coğrafyasını ziyaretlerinde (Balkanlar, Orta Doğu 

ülkeleri, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde) Türkçe öğretimi üzerinde yapılan ikili antlaşmaların, 

Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sürekli ve temelli olması 

için bu konunun üzerinde durulması gerekir. Böyle bir durumda, büyük bir gereksinimi 

karşılayacak olan Yabancılar İçin Mobil Uygulamalı Temel Düzey Resimli Türkçe Sözlük 

yazımının alana hizmet edeceği düşüncesindeyiz.   

 

Hazırlanması hedeflenen sözlük temel düzey için gerçekleştirilmelidir. Temel düzeydeki 

öğrencilerin sözcüğün anlamını kolaylıkla öğrenmeleri için resimler kullanılmalıdır. Resimler, 

özellikle dili yeni öğrenenler için oldukça yararlı araçlardır. 

 

Resimlerin temel düzey Türkçe sözlükte kullanılması öğrencinin sözcüğün anlamını kısa sürede 

öğrenmesini sağlamakla birlikte kalıcılığı üzerinde de olumlu etki bırakması açısından önemlidir. 

Resimlerin yanı sıra, tanımlardan sonra örnek cümlelere yer verilmesi Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin sözcüğün cümle içinde nasıl kullanıldığını, hangi ekleri aldığını, eklenme sırasında 

oluşabilecek ses değişimlerini görmesi açısından da önemlidir. Ayrıca bu kitapta sözcüklerin eş 

anlamları ve karşıt anlamlarına da yer verilmelidir. Bu sâyede kişi hem sözcüğün anlamını 

öğrenecek hem de eş ya da karşıt anlamını görme olanağına da sahip olacaktır.  

 

Ana dilini öğrenenler, anlamlandıramadıkları bir sözcüğü farklı yollardan öğrenebilir ve kendi 

dilinin potasındaki birçok girdiden bunu çözümleyebilir. Özellikle yabancı dil öğrenenler, dil 

öğrenim süreçlerinde anlama veya anlatma sıkıntısı yaşadığı, bilinmeyenleri nasıl açıklayacakları 

noktasında da eksiklik duyabilirler. Bu noktada çeşitli uyaranların olduğu hedef dildeki bir sözlük 

yabancı dil öğrenen için işlevsel olabilir. Bu gereksinim duyulacak sözlükte yer alan 

özelleştirilmiş tanımlama, sözcük bağlamına uygun örnek cümle, dilbilgisel ilişkilerine özgüt 

bilgiler ve ilişkiye girdiği diğer sözcüklerin bir arada olması, öğrenicinin bilinmeyenden hızla 

bilinene ulaşmasını sağlayacaktır. 
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Yabancılar İçin Mobil Uygulamalı Temel Düzey Resimli Türkçe Sözlük, Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretilmesi alanında önemli bir gereksinimi karşılayacaktır. Ayrıca bu çalışmayla çeşitli 

nedenlerle ülkemize gelen yabancıların (eğitim görmek için gelenler, ticaret yapmak isteyenler, 

çeşitli amaçlarla Türkiye’ye yerleşenler ve özellikle son yıllarda ülkelerindeki savaş nedeniyle 

ülkemize göç etmek zorunda kalan Suriyeliler vb.) düzeylerine uygun tanımlarla ve resimlerle 

Türkçe sözcüklerin anlamlarını daha kolay öğrenebilmeleri sağlanacaktır. Bunun yanı sıra her 

sözcük için örnek cümle kurulacak ve böylelikle okuyucunun kafasına hem sözcüğün anlamı 

yerleşecek hem de cümle içinde aldığı eklerle birlikte nasıl kullanıldığı gösterilmiş olacaktır. 

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, son yıllarda birçok akademik çalışma 

gerçekleştirilmektedir. Ancak genel olarak gereç geliştirme, özel olarak da sözlük hazırlamaya 

ilişkin akademik araştırmalar oldukça sınırlıdır. Hazırlanan sözlükler, daha çok araştırmacıların 

deneyim ve sezgisine göre oluşturulmakta, bilimsel adımlar takip edilmemektedir. Bu bağlamda 

böyle bir çalışma, hem alandaki sözlük gereksinimine karşılık gelecek hem de bilimsel bir yöntem 

izlemesiyle de alandaki diğer sözlüklerden ayrılacaktır.  

 

Yabancılara Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması; edebiyatımızın, milletimizin ve bakış 

açımızın dünyaya tanıtılması için gerekli bir girişimdir. Ayrıca bu, Türkiye’nin milletimizin 

önüne koyduğu hedeflerden biridir de. Bu nedenle ülke olarak kendimizi dünyaya tanıtmamız 

kaçınılmazdır. 

 

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçıp bize sığınan 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği 

yapmaktayız. Bunun dışında, yine kendi ülkelerinde aynı kaderi paylaşıp Türkiye’ye göç eden 

Afganistan, Irak ve İran uyruklu göçmenler de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Türkiye, Türk 

Cumhuriyetleri içinde sanayi, tarım, teknoloji, eğitim ve askerî alanlarda en gelişmiş ülkedir. Bu 

zenginliği paylaşmak ve ortak tarihî geçmişin pekiştirilmesi, gelecek kuşakların bilinçli bir 

şekilde yetişmesi için bu ülkelere ilgili eğitim politikaları uygulanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında Türkçenin ve Türk kültürünün en iyi şekilde öğretilmesi için tasarlanmış programlar 

çerçevesinde hareket edilmelidir. Bu amaçla yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ve 

Maarif Vakfı’na bağlı okullar, yurt içinde Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri 

(TÖMER) hizmet vermektedir. Ayrıca yabancılara özel kurs veren birim ve kuruluşların varlığını 

da unutmamak gerek. Bu kurumlarda Türkçe sözlüklere gereksinim duyulmaktadır. Bu 

gereksinimleri karşılamak için ortaya koyacağımız Yabancılar İçin Mobil Uygulamalı Temel 

Düzey Resimli Türkçe Sözlük, devletimizin ve milletimizin dilinin dünyada tanınmasına 

katkısının olacağını düşünülmektedir. 
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Öz: 

Bu makalede son 20 yılda Türkiye ve Almanya’da doğan kız ve erkek çocuklarına verilen en popüler 10 

isim incelenerek, bu isimlerin anlamları ve veriliş sebepleri dini ve sosyo-kültürel açıdan ele alınmıştır. 

Çalışmanın amacı, 1999-2008 ve 2009-2018 dönemlerinde, Türkiye ve Almanya’da en yaygın olan ilk 10 

kız ve erkek isimlerini tespit etmek ve bu isimlerin hangi ölçütler doğrultusunda çocuklara verildiğini 

belirlemektir. Bu adlara, istatistik veriler kullanılarak ulaşılmıştır. Son 20 yıl, iki on yıllık dilimlere ayrılarak 

etimolojik olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklar kullanılarak her iki toplumun 

ad koyma nedenleri benzerlik ve farklılıklara göre ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Ad seçimi, Ad verme kriterleri, Almanca kişi adları, Türkçe kişi adları 

 

Abstract: 

In this study, the 10 most popular names of girls and boys born in Turkey and Germany were examined for 

the last two decades. The meanings and the reasons of these names were investigated according to religious 

and socio-cultural aspects. 

The aim of this study is to determine the most ten popular names of Turkish and German girls and boys 

during the periods 1999-2008 and 2009-2018 to specify the criteria why these names were given to children. 

These names were evaluated by analyzing statistical data. The last 20 years have been divided into two 

decades, compared and examined etymologically. The reasons for the naming of both communities were 

approached according to similarities and differences using local and foreign sources. 

Keywords: Name choice, Name giving criteria, German person names, Turkish person names 

 

1. Giriş  

İnsanların tarih boyunca canlı ve cansız her şeye isim/ad verme geleneği neredeyse insanlık tarihi kadar 

eskidir. İnsanoğlu, tarihin en eski çağlarından beri, karşılaştığı nesneleri başka insanlara aktarmak ve 

birbiriyle karıştırmamak için bu yola başvurmuştur. Bunun yanı sıra insanların dünya üzerinde çoğalmaları 

ve birlikte yaşamaya başlamaları ile birlikte bir adla anılmaları elzem bir hal almıştır. Söz konusu ad verme 

gelenekleri de toplumlardan toplumlara değişiklik göstermektedir. Günümüzde doğmuş bir çocuğa isim 

vermek dünyadaki bütün toplumların ortak bir özelliğidir. 

46 Gazi Üniversitesi 
47 TOOB ETÜ Üniversitesi 
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“Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim.” olarak 

tanımlanan “ad” kavramı (TDK Sözük, 2019) aynı zamanda bizi, kökenimizi ve kültürümüzü yansıtan bir 

unsur olarak ifade edilebilir. 

Bu tanımlamadan hareketle adların, toplumların aynı zamanda kültürel bir yansıması olduğu sonucuna 

varılmaktadır. İsim verme olayı her toplumda görülse de isimler ve isim seçimindeki ölçütler farklılıklar 

göstermektedir. Toplumların gelenek-görenekleri, değer yargıları ve inançları isim vermede önemli 

etkenlerdendir.  

Bulunduğumuz iletişim ve teknoloji çağında değişime uğrayan tercihlerimizden biri de çocuklara konulan 

isimlerdir. Estetiğin ve güzelliğin ön planda olduğu günümüzde, gelenek ve dini unsurların yanı sıra 

çocuklara verilen adların estetik olmasına ve “kulağa hoş gelmesine” de dikkat edilmektedir. Değişimlerin 

ve kültürel yok oluşların bireysel ve toplumsal olarak her ne kadar önüne geçilmeye çalışılsa da 

bulunduğumuz teknoloji çağında bazı değişimleri engelleyememekteyiz.  

Bunun yanı sıra, Schramm’ın da belirttiği gibi: “Esas isim kendi bireyini yaratır. İnsan için ismi, o olmadan 

gerçek anlamda yaşaması mümkün olmayan değerli bir hazinedir.” (Schramm, 1957, s. 7) 

 

Bu düşüncelerden hareketle araştırmada Türk ve Alman çocuklarına son yıllarda verilen adlarda ne gibi 

değişikliklerin olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda, öncelikle Türk ve Almanların isim 

vermede ne tür hassasiyetleri ön planda tuttukları, iki ve daha fazla isim vermenin arkasında yatan 

nedenlerin ne olduğu tartışılıp, son 20 yılda Türkiye ve Almanya’da doğan kız ve erkek çocuklarına verilen 

en popüler 10 isim nitel araştırma yöntemlerinden Doküman İnceleme Yöntemine göre incelenecektir. Söz 

konusu isimlerin kökenleri, anlamları ve veriliş sebepleri dini ve sosyo-kültürel açıdan ele alınarak her iki 

toplumun ad koymadaki benzerlikleri, farklılıkları ve hassasiyetleri ortaya çıkarılacaktır.  

2. Türklerde İsim Verme Gelenekleri 

Türk toplumunda olduğu gibi, diğer toplumlarda da bireylerin kullandıkları adların anlam ve özelliklerini 

taşıdıklarına yaygın olarak inanılmaktadır. Bu nedenle çocuğun yaşamı boyunca ona sağlık, kuvvet, güç, 

şans ve başarı getireceği düşünülen isimler tercih edilmektedir. 

Türkiye örneğinde ise “ebeveynler çocuklarına isim verirken çoğunlukla ismin dini bir anlama sahip 

olmasını isterler. Bu nedenle yeni doğan çocuklara kutsal kişi, ay ve gün adları verilir. Bu adlar, İbrahim, 

Ali, Ömer, Mustafa, Muhammet, Mehmet, Ramazan, Şaban, Recep, Arif, Arife vb. gibidir.” (Acıpayamlı, 

1992) 

Dini isimlerin yanı sıra özellikle son yıllarda popüler olan isimlerin de ebeveynleri tarafından çocuklara 

verildiği dikkat çekmektedir. “Popüler isimlerin çoğu, gelenek ve göreneklere bağlı ya da dini bir kökene 

sahip olup aynı zamanda kulağa farklı ve hoş gelen isimlerdir. Birçok sözcük kişi adı olmadığı halde, 

Kur’an-ı Kerim’de geçtiği için çocuklara isim olarak verilmektedir. ‘Aleyna’ sözcüğü buna bir örnek olup 

anlamı ‘üzerimize olsun’ demektir.” (Uca, 2004, s. 149) 

Türklerin, araştırmada karşılaştırılacak Alman adlarından farklı olarak doğadaki birçok güzellik ve değerleri 

de kişi adı olarak kullandıkları görülmektedir. “Bu isimler gül, lale, sümbül, gümüş, mercan, deniz vb. gibi 

isimlerdir. Yaşanılan coğrafi çevre ve bu çevreyi oluşturan unsurlar bu isimlerin verilmesinde etkilidir.” 

(Uca, 2004, s. 147) 

Ad verme kültüründe bir diğer husus olan aile büyüklerinin ve saygın kişilerin adını çocuklara verme 

geleneği günümüzde halen devam etmektedir.  Zengin’in de dediği gibi aileler bu isimleri çocuklarına 
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vererek onlara değer verdiğini gösterir ve bu isimler sayesinde onları manevi olarak yaşatırlar. (Zengin, 

2014) 

Türkiye dışında yaşayan Türklerde, yaşadıkları ülkelerde kendilerine yardımcı olan bir yabancının ismini 

çocuklarına verdiği görülmüştür. Uca bu konuda şöyle bir örnek vermiştir: Alman birinin Türk bir aileye 

yardım etmesi ve evini onlara tapu etmesi üzerine Türk aile “Alzey” ismini çocuklarına vermiştir. (Uca, 

2004, s. 148) 

Ayrıca, Türk bir bireyin yabancı biriyle evlenmesi sonucu doğan çocuklarına Türkçe olmayan adlar koyması 

da yaygındır. (Gözaydın, 1982, s. 213-215) 

 

 

2.1. Türklerin İki Ya Da Daha Fazla İsim Verme Nedenleri 

Erkek ve kız isimlerini seçerken her ne kadar son yıllarda geleneksellikten uzaklaşılsa da, Türk kültüründe 

aile büyüklerinin isimlerini yeni doğan çocuklara vermek hâlâ çok yaygındır. Bu gibi durumlarda 

çoğunlukla iki isim verilmektedir. Bir aile büyüğünün adının yanı sıra ikinci isim olarak da anne babanın 

seçtiği daha modern bir ismin yer aldığı görülmektedir. Ailelerin iki veya daha fazla isim vererek, bir yandan 

modanın, popülerliğin ve estetiğin ön planda olduğu günümüze uyum sağlarken, diğer yandan da gelenek 

ve göreneklere bağlı kalmış oldukları görülür. 

3. Almanlarda İsim Verme Gelenekleri 

Almanların yeni doğan çocuklara isim vermede ne tür hassasiyetleri gözettikleri 1947 yılında kurulmuş ve 

Alman devleti tarafından desteklenen Alman Dil Topluluğunun (Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS) 

Allensbach Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsüne (Institut für Demoskopie Allensbach - IfD) yaptırmış 

olduğu “İsim Seçiminin Nedenleri” (Motive der Vornamenwahl) başlıklı araştırmanın elde ettiği bulgulara 

göre aktarılmaya çalışılacaktır.  

Söz konusu araştırmada, Almanya’daki ebeveynlere göre, günümüzde isim vermedeki en önemli rolün, 

isimlerin kulağa hoş gelmesi nedeniyle, estetik kriterler (%72) olduğu belirtilmektedir. Verilecek ismin 

soyadı ile uyumlu olması ve ismin uzunluğu (%27) dikkate alınan isim tercihlerindeki diğer bir ölçüt olarak 

göze çarpmaktadır. Diğer önemli ölçütler ise, çocuğa verilen adın onu herhangi bir sebepten dolayı 

dezavantaja düşürmemesi, yani çevresi tarafından isminden dolayı damga yememesi (%42) ve aynı 

zamanda ismin her yaşa uygun olmasıdır (%31).  

Yukarıda belirtilen kriterlerin dışındaki unsurlar ise sadece her 5 ebeveynden birisi için önemli olduğu 

belirlenmiştir. Örneğin, ismin anlamı (%16) ya da ismin geleneksel ya da dini bir isim olması gibi (%7-11).  

Son on yılda estetik ölçütlerin öneminin arttığı tespit edilmiştir (%72). (GfdS & IfD, 2018) 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle isim vermedeki en önemli üç kriter şu şekilde sıralanmıştır: 

1- İsmin ses uyumu güzel olması 

2- İsmin soy ad ile uyumlu olması 

3- İsmin dezavantaj getirmemesi  

Tarihsel süreç incelendiğinde, eskiden ebeveynlerin ad vermede daha çok geleneklere önem verdikleri 

görülmüştür (70 yaş üstü ebeveynlerin %50’si). Söz konusu araştırmaya katılan kişiler özellikle ilk doğan 

çocuklarına eski bir isim ya da aile büyüklerinin bir ismini vermeye özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. 
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Günümüzde ise bunun %4’lerde olduğu ve ünlülerin ya da tarihte önemi olan kişilerin adlarını verdikleri 

görülmektedir. 

 

Vaftiz anne ya da vaftiz babaların isimlerini çocuklarına verme geleneğinin ise günümüzde neredeyse hiç 

kullanılmadığı belirtilmektedir. (GfdS & IfD ,2018). 

Kız çocuklarına isim verirken ismin ses uyumuna (Klang), erkek çocuklarına verilen isimlerden daha çok 

dikkat edildiği ifade edilmiştir. Oransal olarak bakıldığında; kız çocuklarında ebeveynlerin %79’u ses 

uyumuna dikkat ederken, erkek çocuklarında ebeveynlerin %65‘i ses uyumuna dikkat ettikleri 

belirlenmiştir.  

Eğitim düzeyi yüksek olan ebeveynlerin isimdeki ses uyumuna, eğitim düzeyi düşük olan ebeveynlere göre 

daha çok önem verdiği görülmüştür. Eğitim düzeyi daha düşük olan ebeveynler, ses uyumundan ziyade 

çocuklarının isimlerinden dolayı yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek veya onlara karşı ayrımcılık 

yapılmasına neden olmayacak adları düşünerek isim verdiklerini belirtmişlerdir. 

Ebeveynlerin isim seçimlerinde genelde zorlanmadıkları, en önemli esin kaynağı da kendi ebeveynleri ve 

yakın arkadaş çevresindeki isimler olduğunu belirtmişlerdir. Ebeveynlerin neredeyse 1/3’ü aile, arkadaş ya 

da tanıdık vesilesiyle çocuklarına isim koyduklarını söylemişlerdir. Ayrıca ilk çocuğa verilecek olan ismin 

de genelde önceden düşündükleri (%35), %18’i de tesadüfi isim bulduklarını belirtmişlerdir. %15’i ise bir 

adlar kitabından isim seçmiştir. (GfdS & IfD, 2018) 

3.1. Almanların İki Ya da Daha Fazla İsim Verme Nedenleri 

Yine aynı araştırmanın elde ettiği sonuçlara göre, ebeveynlerin %29’u, ilk doğan çocuklarına iki veya daha 

fazla isim vermişlerdir. Eğer çocuklarına aile fertlerinden birinin ismini vermişlerse birden fazla isim verme 

olayı daha sık görülmektedir. Katılımcılar, çocuklara iki ya da daha fazla isim verilmesinde en çok estetik 

nedenlere göre karar verdiklerini söylemiş ve 1/3’ü çoklu isimleri daha güzel bulduklarını ifade etmişlerdir.  

 

Geçmişte çoklu isim vermenin en önemli nedeni isimlerin ebeveynler için bir anlam taşıması olsa da, 

günümüzde bu durum değişmiştir.  Yapılan araştırma neticesinde günümüzde iki ya da daha fazla isim 

verme geçmişin aksine estetik kaygılar neticesinde gerçekleşmektedir. (GfdS & IfD, 2018) 

4. En Çok Kullanılan Türk İsimleri ve Kökenleri 

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) elde edilen veriler neticesinde 1999-2008 ve 2009-2018 yılları 

arasında kız ve erkek çocuklara verilen en popüler isimler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Tablo 1. 1999-2008 Yılları Arası Türkiye’de Kız ve Erkek Çocuklarına Verilen En Popüler 

10 İsim 

 Kız Erkek 

1. Zeynep Yusuf 

2. Elif Mehmet 

3. Merve Mustafa 
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4. İrem Ahmet 

5. Fatma Furkan 

6. Esra Emre 

7. Büşra Ali 

8. Ayşe Enes 

9. Emine İbrahim 

10. Sıla Ömer 

Kaynak: TÜİK, 2018 

 

Tablo 2. 2009- 2018 Yılları Arası Türkiye’de Kız ve Erkek Çocuklarına Verilen En Popüler 

10 İsim 

 Kız Erkek 

1. Zeynep Yusuf 

2. Elif Mustafa 

3. Ecrin Ahmet 

4. Yağmur Mehmet 

5. Zehra Muhammed 

6. Eylül Berat 

7. Hiranur Ömer 

8. Azra Eymen 

9. Nisanur Emir 

10. Nehir Miraç 

Kaynak: TÜİK, 2018 

 

4.1. Türkçe Kız ve Erkek İsimlerinin Köken Bakımından Gruplandırılması 

Yukarıdaki tablolarda yer alan ve hemen hemen son yirmi yılda Türklerin çocuklarına koymuş oldukları 

isimler Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü kullanılarak dilsel, dini ve diğer bağlamında incelendiğinde 

aşağıdaki tespitler ortaya çıkmaktadır: 

Kökene Göre 
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• Türkçe kökenli kız ismi: Yağmur  

• Arapça kökenli kız isimleri: Ayşe, Azra, Büşra, Ecrin, Emine, Esra, Elif, Eylül, Fatma, 

Hiranur, İrem, Merve, Nehir, Nisanur, Sıla, Zehra, Zeynep 

• Türkçe kökenli erkek isimleri: Emre, Mehmet 

• Arapça kökenli erkek isimleri: Ali, Ahmet, Berat, Emir, Enes, Eymen, Furkan, Miraç, 

Muhammed, Mustafa, Ömer, Yusuf 

• İbranice kökenli erkek isimleri: İbrahim 

Din ve İnançlara Göre 

• Kız isimleri: Ayşe, Azra, Büşra, Ecrin, Emine, Esra, Elif, Fatma, Hiranur, İrem, Merve, 

Nehir, Nisanur, Zehra, Zeynep. 

• Erkek isimleri: Mehmet, Ali, Emir, Eymen, Furkan, Muhammed, Mustafa, Ömer, Yusuf, 

İbrahim 

Diğer 

• Kız isimleri: Yağmur, Nehir, Sıla 

• Erkek isimleri: Emre, Berat, Emir, Enes 

5. En Çok Kullanılan Alman İsimleri ve Kökenleri 

Tablo 3’de, 1999-2008 yılları arası, Tablo 4’de ise 2009-2018 yılları arası Almanya’da verilen en popüler 

kız ve erkek isimleri aşağıdaki gibidir (GfdS & IfD, 2018): 

 

Tablo 3. 1999- 2008 Yılları Arası Almanya’da Kız ve Erkek Çocuklarına Verilen En Popüler 

10 İsim 

 Kız Erkek 

1. Marie Maximilian/ 

Alexander 

2. Sophie/Sofie Leon 

3. Maria Lukas/ Lucas 

4. Anna/ Anne Paul 

5. Laura Luca 

6. Leonie Tim 

7. Lena Felix 

8. Lea(h) Jonas 
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9. Julia David 

10. Johanna Niklas 

Kaynak: GfdS & IfD, 2018 

Tablo 4. 2009- 2018 Yılları Arası Almanya’da Kız ve Erkek Çocuklarına Verilen En Popüler 

10 İsim 

 Kız Erkek 

1. Sophie/Sofie Maximilian 

2. Marie Alexander 

3. Maria Paul 

4. Sophia/Sofia Elias 

5. Mia Leon 

6. Emma Ben 

7. Anna Luca/Luka 

8. Hannah/Hanna Louis/Luis 

9. Emilia Lukas/Lucas 

10. Johanna Noah 

Kaynak: GfdS & IfD, 2018 

 

 

5.1. Almanca Kız ve Erkek İsimlerinin Köken Bakımından Gruplandırılması 

Söz konusu popüler isimler incelendiğinde aşağıdaki gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır: 

Kökene Göre 

• Cermen kökenli kız ismi: Emma 

• Yunan kökenli kız isimleri: Sophia/ Sofia, Sophie/Sofie 

• Latin kökenli kız isimleri: Emilia, Laura, Leonie, Julia, Anna, Johanna, Maria, Marie, Mia 

• İbranice kökenli kız isimleri: Hannah/ Hanna, Lea(h), Lena 

• Cermen kökenli erkek isimleri:  Louis/Luis 

• Yunan kökenli erkek isimleri: Alexander, Luca, Tim 

• Latin kökenli erkek isimleri: Felix, Maximilian, Leon, Paul, 
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• İbranice kökenli erkek isimleri: Ben, David, Elias, Jonas, Noah 

 

Din ve İnançlara Göre 

• Kız isimleri: Anna, Hannah/ Hanna, Johanna, Lea(h), Lena, Maria, Marie, Mia, Sophia/ Sofia, 

Sophie/Sofie 

• Erkek isimleri: Ben, David, Elias, Jonas, Lucas/ Lukas, Noah, Paul, Tim 

Diğer 

• Kız isimleri: Emma, Emilia, Laura, Leonie, Julia 

• Erkek isimleri: Louis/Luis, Alexander, Maximilian, Leon, Felix 

6. Bulgular ve Sonuç 

Tablo 1 ve 2 incelendiğinde, 20 yılda kızlar ve erkekler için birinci sıradaki isim değişmemiştir (Zeynep, 

Yusuf). Üstelik kızlarda, ikinci sıradaki isim de (Elif) değişmemiştir. 

Kızlar için ilk 2 sıradan sonra değişim oldukça büyüktür. Ayşe, Fatma, Emine, Merve, Esra, Büşra ve Sıla 

isimleri son 10 yılın en popüler 10 ismi arasına girememiştir. Diğer taraftan erkek isimlerindeki değişim 

daha sakin olup ilk 5’teki tek değişim Furkan isminin yerini Muhammed ismine bırakmasıdır. Eymen ve 

Miraç isimleri son 5 yıl içerisinde ivme kazanarak ilk 10’a girmiştir ve 2018 yılının sırasıyla 2. ve 4. sıradaki 

isimleridir. Kızlardaki değişimin daha ani ve hızlı olmasının nedeni toplumda kızlar için estetik kaygısının 

daha ön planda olması olarak değerlendirilebilir. Erkekler için ise daha çok geleneklere ve dini nedenlere 

bağlı isimler seçilmektedir. 

Tablo 3 ve 4 incelendiğinde, Almancada kullanılan isimlerde Türkçedekine göre ilk 10’da çeşitlilik daha az 

olup genelde birbirini çağrıştıran isimlerdir. Marie, Maria, Sophie/Sofie, Anna/Anne ile 

Maximilian/Alexander, Leon, Lukas/Lucas, Luca, Paul isimleri 20 yıldır ilk 10’da yer almaktadır. 2018 

yılında, kızlar için ilk üç isim: Marie, Sophie/Sofie ve Maria olurken erkekler için ise Paul, Alexander ve 

Maximilian’dır. 

İki toplum için de ilk 3’teki isimlerde değişim yok denilecek kadar azdır. Listenin altlarına indikçe değişim 

artmaktadır. Estetik ve kulağa hoş gelen isimlerin seçilmesinin iletişim olanaklarının kolaylaşması ile 

popülerleşen unsurların farkına varılması ile başladığı düşünülmektedir. Bu nedenle, isimlerde estetiğin ön 

planda tutulması yenidir ve buna rağmen değişim hızlı olmakla birlikte bundan sonraki 20 yılda ilk 3 ismin 

de değişeceği beklenmektedir. 
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Özet 

 

Gelişmiş ülkeler arasında yer almak isteyen Türkiye özellikle 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme modeline 

geçmesi ve sanayileşmeye önem vermesiyle geçmiş yıllarda dikkate değer bir büyüme ve gelişme içerisinde 

olmuştur. Buna paralel olarak enerji üretim ve tüketim dengesi açısından bakıldığında artan bir enerji 

ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. Enerjide dışa bağımlılığın olması gerek cari açık açısından gerekse enerji 

güvenliği açısından çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Geçmişten gelen ortak tarihsel ve 

kültürel bağlara sahip Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan 

Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda Türk Birliği yolunda önemli adımların atıldığı ve bir 

çok alanda işbirliğinin oluşturulduğu görülmektedir. Çalışmada enerji kaynağı zengini Türk Cumhuriyetleri 

ile Türkiye arasında olası bir Türk (Turan) Birliği yolunda enerji konusunda oluşturulacak işbirliğinin 

karşılıklı bir “kazan-kazan” olup olmadığı karşılaştırmalı tanımsal istatistik yöntemi incelenerek 

değerlendirilecek, sonuç ve önerilerde bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler :Enerji, Türk Birliği, Enerji Politikaları 

Jel Kodları  :Q4, Q48. 

 

ENERGY POLICIES ON THE ROAD OF THE TURKIC (TURAN) UNION 

Abstract 

Turkey, which wants to be among the developed countries, has achieved remarkable growth and 

development in the past years, especially in the post-1980 period due to its use of export-led growth model 

and give importance to industrialization. In parallel to this, it has faced an increasing energy need at the 

point of balance of energy production and consumption. Turkey's dependence on foreign energy is one of 

the problems that must be solved both in terms of current account deficit and energy security. The relations 

between Turkey and the Turkic Republics, which have common historical and cultural ties from the past 

and gained their independence after the collapse of the Soviet Union, have taken important steps towards 

Turkic union in recent years and cooperation has been established in many areas. In this study, the 

cooperation between the energy-rich Turkic Republics and Turkey on the energy issue towards a possible 
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Turkic (Turan) Union will be examined and evaluated by the comparative descriptive statistics method 

whether it is a mutual “win-win” and suggestions will be made. 

 

Keywords: Energy, Turkic Union, Energy Policies 

Jel Codes :Q4, Q48.  

1. Giriş  

Sanayi devrimi ile başlayan süreçte yeni buluşların endüstride kullanılmaya başlanması enerjiye duyulan 

ihtiyacın şiddetini dünya çapında artırmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınma hedefiyle yol alan ülkelerde 

enerjinin üretimde yoğun olarak kullanılmaya başlaması hemen hemen her ülkede olduğu gibi Türkiye’yi 

de yeni arayışlara sürüklemiştir. Özellikle 1980 sonrasında Türkiye’de dışa açık ve ihracata dayalı büyüme 

modeline geçilmesiyle birlikte tarım sektörü yerini sanayi ve hizmetler sektörüne devretmeye başlamış ve 

bu doğrultuda petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe artmıştır 

(Mucuk ve Uysal, 2009, s.105-106). 

Küresel ölçekte ekonominin yapısında meydana gelen değişim neticesinde enerji faktörü uluslararası 

ilişkilerde oldukça önemli bir rol almaya başlamıştır. Enerji üreticisi ve dağıtıcısı olan ülkeler öncelikle 

kendi kaynakları üzerinde sınırsız egemenliğe sahip olmak ve ihracat gelirlerini yükseltmeyi arzularken, 

tüketici ülkeler ise enerji kaynaklarının sürekliliğini, güvenliğini, ulaşımını ve fiyatlardaki istikrarı 

korumayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda enerji kaynağı zenginliğine sahip ülkeler ile bu ülkeler üzerine 

hakimiyet kurmayı arzulayan ülkeler arasındaki ekonomik çatışma her geçen gün önemini daha da 

artırmaktadır. Küresel güçlerle tek başına rekabet edemeyen enerji zengini ülkeler bu zorlukları aşmak için 

ikili veya çok taraflı politikalar yürütmektedir (Alodalı ve Usta, 2017, s. 163-164). 

Uluslararası ilişkilerde işbirliğinin öneminin giderek arttığı 1990’lı yıllarda uluslararası sistemin kritik 

dönüm noktalarından biri olan Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıdır. Bu süreçte uluslararası sistem yeni bir 

oluşum sürecine girerken Türk Dünyası jeopolitiğine bakıldığında ise Sovyetler Birliği ile bağını koparmış 

ve bağımsızlıklarını açıklamış olan Türk devletlerinin uluslararası sistemin birer parçası konumuna 

geldikleri görülmektedir. Uzun süreler Sovyetler Birliği hegemonyasında kalan ve birbiriyle sağlıklı ilişkiler 

kurması engellenen bu devletler bağımsızlıkları ile birlikte hem ulus devlet oluşturmaya başlamışlar hem 

de Türk Dünyası’nın birer parçaları olarak birbiriyle işbirliğinin yollarını bulmaya çalışmışlardır. (Erol ve 

Çelik, 2017, s. 16-17). 

Mart 1991 tarihinde Turgut Özal’ın Kazakistan’ı ziyaretinden kısa bir süre sonra Nazarbayev’in (25 Eylül 

1991’de) Türkiye ziyareti Türk Dünyası’nda işbirliğini geliştirme arzusunun başlangıç temelleri olarak 

nitelendirilebilir. O dönemde henüz Sovyet Rusya’nın varlığının devam etmesi nedeniyle Kazakistan ile 

Türkiye’nin doğrudan temas kurması riskli olmakla birlikte bu iki ülkenin dil, kültür ve tarih bağlarının 

gücünü dikkate alan Nazarbayev bu riskleri göze alarak işbirliği yolunda adımların bir an önce atılması 

gerektiğini düşünerek bu yolda ilk kıvılcımı başlatmıştır. Aradan geçen zamanda önemli adımların atıldığını 

görmekle birlikte ilişkilerin yeterli düzeyde geliştirilemediği görülmektedir (Kara, 2017, s.329-330).  

Türkiye ile bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri arasında ilk yirmi yılda sınırlı düzeyde etkileşim 

sağlanabilmiştir. Türkiye’nin bölge ülkelerine yönelik yaklaşımı da zamanla değişmiştir. 1990’lı yıllardaki 

romantik bakış açısı 2000’li yıllarda yerini daha pragmatik yaklaşıma bırakmış ve böylelikle daha pozitif 

sonuçlar elde edilebileceği düşünülmüştür. Örneğin Türk Devletleri arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye 

getirecek konseyler oluşturulmuştur (Budak, 2013, s. 136-137).  
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Küreselleşen dünyada değişen koşullar şüphesiz Türkiye’yi de etkilemiştir. Bu doğrultuda enerji talebi artan 

Türkiye enerji kaynakları açısından zenginliğe sahip Türk Cumhuriyet’leriyle karşılıklı ilişkileri geliştirmesi 

hem Türkiye hem de diğer Türk Devletleri açısından karşılıklı pozitif kazançlar (win-win) sağlaması 

kuvvetle muhtemeldir. Bölgede bir Türk (Turan) Birliğinin kurulması sadece enerji konusunda değil gerek 

enerji dışındaki diğer ekonomik konularda gerekse de yıllardır süregelen Türk kültürünün devam 

ettirilmesinde yeni bir dönüm noktası olabilecektir. 

Bu çalışmada Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerindeki mevcut enerji durumu, Türk Birliği yolunda karşılıklı 

kazançları ortaya konularak çalışma sonuç ve öneriler ile tamamlanacaktır. 

2. Türkiye’de Enerji Durumu 

Ülkelerin değişen üretim ve tüketim kalıpları, gelişen teknolojinin beraberinde yeni kaynaklara 

erişilebilirliğin artması, çevresel sorunların gün geçtikçe artması gibi enerji alanında yaşanan gelişmeler 

küresel enerji sektörüne yön vermektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019, s.14). Enerji 

kaynaklarının dünya genelinde dengesiz dağılması ve arz-talep farklılıklarından kaynaklanan ülkeler 

arasındaki enerji kaynaklarına hakim olma mücadelesi geçmişten günümüze kadar kesintisiz devam etmiş 

ve gelecekte de hız kesmeden devam edeceği aşikardır. Bu mücadele içerisinde yer alan tüm ülkeler enerji 

güvenliğini temin etmeye yönelik politikalar uygulamaya başlamışlardır. Enerji güvenliği kısaca enerji 

kaynaklarını makul fiyatlarla elde edebilmek olarak tanımlanırken daha geniş anlamda ise yakıt türü, kaynak 

çeşitlendirme düzeyi, ihraç/ithal bağımlılık düzeyi gibi birçok unsuru içermektedir (Telli, 2016, s. 48). Yani 

bir ülkenin büyüme ve kalkınmasını sürekli kılabilmesi için kendinde mevcut olmasa dahi talep ettiği enerji 

kaynaklarını temin etmede sorun yaşamaması gerekmektedir. Bu durumda gelişmiş ülkeler enerji 

kaynaklarının sürekliliği ile meşgulken, gelişmekte olan ülkeler ise artan enerji gereksinimini 

karşılayabilme çabası içerisindedirler (Yazar, 2011, s.11). Bu kapsamda Türkiye’nin enerji politikaları kıt 

olan doğal kaynakları optimum seviyede kullanmakla birlikte enerjinin zamanında, güvenilir, yüksek kalite 

ve uygun fiyatla sunularak büyüme ve kalkınmaya ivme kazandıran yapıda olması gerekmektedir.  Bu 

sebeple Türk Cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarının önemi yadsınamaz niteliktedir (Narin, 2006, s.165).   

Türkiye’nin büyüme oranlarına parallel şekilde enerji ihtiyacı da gün geçtikçe yükselmektedir. Son çeyrek 

asırlık dönemde yıllık birincil enerji tüketimi 55 milyon ton karşılığı petrolden 155 milyon tona ulaşan 

Türkiye’de enerji tüketimi ilgili dönemde yaklaşık üç kat artmıştır. Artan enerji talebinin beraberinde 

Türkiye için kronik sorun haline gelen dış ticaret açığı ve cari açık ülke ekonomisini önemli ölçüde 

etkilemektedir (KPMG, 2019, s.5). Bu doğrultuda toplam enerji tüketiminin yaklaşık %70’i ithalat yoluyla 

karşılandığı görülmektedir. Bu da enerjiye olan dışa bağımlılığı artırmıştır. Özellikle jeopolitik risklerin 

yükseldiği dönemlerde bu sıkıntı daha da belirgin hale gelmektedir. Ülke içerisinde tüketilen enerji 

miktarının üretilenden yaklaşık üç kat daha fazla olması enerji açığının boyutunu görebilmek adına 

önemlidir (Eroğlu, Yeter ve Çidem, 2018, s. 113). Bu yönüyle enerji ithalatı mali ve ekonomik krizlere 

zemin hazırlayan ve kırılganlık göstergelerinden biri olan cari açık sorununun temel değişkenlerinden biri 

olmaya devam etmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Türkiye’nin enerji 

politikasında radikal bir değişim gerçekleştirmesi gerekmektedir (Erdoğdu vd., 2015, s. 171).  

Tablo 1’de Türkiye’nin dış ticaret rakamları ve bu rakamlar içerisinde enerjinin payı yer almaktadır. Aşağı 

ve yukarı yönlü ufak dalgalanmalar olmakla birlikte yıllar itibariyle toplam ithalatımızın yaklaşık %20’si 

enerji kaynaklarından oluşmaktadır. 2010 yılında 38.497 milyar $ olan enerji ithalatı 2012 yılında zirve 

yaparak 60.117 milyar $ seviyesine yükselmiştir. Bu yıldan itibaren toplam ithalata paralel olarak kısmen 

azalmalar görülse de 2017 yılında tekrar yükselişe geçmiş ve 2018 yılında 43.004 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo 1. Türkiye’nin Dış Ticaret ve Enerji Rakamları 

Milyar $ 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GENEL İHRACAT 113.883 152.462 151.803 157.610 143.839 142.530 156.993 167.967 

GENEL İTHALAT 185.544 236.545 251.661 242.177 207.234 198.618 233.800 223.046 

DT Hacmi 299.428 389.007 403.464 399.787 351.073 341.148 390.793 391.014 

DT Dengesi -71.661 -84.083 -99.859 -84.567 -63.395 -56.089 -76.807 -55.079 

İhracat/İthalat (%) 61 64,5 60,3 65,1 69,4 71,8 67,1 75,3 

ENERJİ İHRACATI 4.469 7.708 6.725 6.112 4.518 3.211 4.327 4.411 

ENERJİ İTHALATI 38.497 60.117 55.917 54.889 37.843 27.169 37.205 43.004 

Enerji DT Hacmi 42.967 67.826 62.642 61.001 42.362 30.381 41.532 47.415 

Enerji DT Dengesi -34.028 -52.409 -49.193 -48.778 -33.325 -23.958 -32.878 -38.594 

İhracat/İthalat (%) 12 12,8 12,0 11,1 11,9 11,8 11,6 10,3 

Enerji İhracat Payı % 3,9 5,1 4,4 3,9 3,1 2,3 2,8 2,6 

Enerji İthalat Payı % 21 25,4 22,2 22,7 18,3 13,7 15,9 19,3 

ENERJİ HARİÇ İHRACAT 109.414 144.754 145.078 151.498 139.320 139.318 152.666 163.556 

ENERJİ HARİÇ İTHALAT 147.047 176.428 195.744 187.288 169.391 171.449 196.595 180.042 

Enerji Hariç DT Hacmi 256.461 321.181 340.822 338.786 308.711 310.767 349.261 343.599 

Enerji Hariç DT Dengesi -37.633 -31.674 -50.666 -35.789 -30.071 -32.131 -43.929 -16.486 

İhracat/İthalat (%) 74 82,0 74,1 80,9 82,2 81,3 77,7 90,8 

Enerji Hariç İhracat Payı % 96 94,9 95,6 96,1 96,9 97,7 97,2 97,4 

Enerji Hariç İthalat Payı % 79,3 74,6 77,8 77,3 81,7 86,3 84,1 80,7 

Kaynak: T.C.Ticaret Bakanlığı, 2019 (DT=Dış Ticaret)(https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-

istatistikleri) 

https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri
https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri
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Tablo 2. Türkiye’nin Enerji Talebi 

 
2006 2012 2013 2018 

Birincil Enerji Talebi (BTEP) 99.642 119.302 123.600 154.000 

Elektrik Enerjisi Talebi (GWh) 174.637 241.949 255.000 341.000 

Kişi Başı Birincil Enerji Tüketimi (TEP/kişi) 1,44 1,59 1,62 1,92 

Kişi Başı Elektrik Enerjisi Tüketimi (kWh/kişi) 2.517 3.231 3.351 4.241 

Doğal Gazın Elektirk Üretimindeki Payı (%) 45,80 43,20 43,00 41,00 

Yenilenebilir Kaynakların Elektrik Üretimindeki Payı (%) 25,30 27,00 27,70 29,00 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 10. Kalkınma Planı (2019) 

 

 

Tablo 3’de ise Türkiye’nin enerji ithalatının hangi kaynaklardan meydana geldiği gçsterilmektedir. 

Tablodan görüleceği üzere Türkiye’nin enerji ithalatı her kalemde yıllar itibariyle artmaktadır.  

 

Tablo 3. Türkiye’nin Enerji İthalatı 

Türkiye İthalatı 2000 2005 2010 2015 2017 

Petrol (1000 bbl/d) 435 472 342 506 503* 

Doğal gaz (Bfc) 508 938 1.343 1.710 1.947 

Elektrik (milyar Kwh) 3,8 0,6 1,1 7,1 6,3* 

Kömür (1000 ST) 14.331 19.136 23.516 37.456 42.165 

Kaynak: EIA (The U.S. Energy Information Administration), International Energy Statistics (2019) 

https://www.eia.gov/beta/international/ (*’lı değerler 2016 rakamlarını göstermektedir) 

 

Üretimde marjinal çıktıyı belirleyen fosil yakıtları son dönemlerde hafif bir azalma eğilimi gösterse de halen 

ciddi öneme sahiptir. Şöyle ki Kasım 2018 tarihinde toplam elektrik üretiminin %24,4’ü doğal gazdan, 

%11,5’i petrolden ve %10’u kömürden ve %0,3’ü fuel oil ve diğer fosil yakıtlardan olmak üzere yaklaşık 

yarısı (%47,2) bu kaynaklardan sağlanmaktadır (KPMG, 2019, s.14). 2017 yılının Ağustos ayına kadar olan 

sürede 20,1 milyon ton ham petrol ithalatı yapan Türkiye 2018 yılının aynı döneminde 15,7 milyon ton 

ithalat yapmıştır. Bu azalmada şüphesiz OPEC ve Rusya’nın arz kısma politikaları ve ABD’nin İran’a 

yaptırım uygulayacağını açıklaması etkili olmuştur (KPMG, 2019, s.19). Türkiye’de doğal gaz ithalatı 

incelenecek olduğunda ise 2000 yılından bu yana artışın sürekli olduğu görülmektedir. Doğal gazın ithalata 

bağımlılık oranı %99 olan Türkiye, 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık beşte birlik bir artışla 55,2 m³ 

https://www.eia.gov/beta/international/
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doğal gaz ithalatı gerçekleştirilirmiştir. Kısa vadede doğal gaz tüketiminde bir azalma görülebilse de orta 

vadede doğal gaz ithalatı büyümeye devam etmesi öngörülmektedir. Kısa dönemde azalmanın nedeni olarak 

yenilenebilir enerjinin payının yükselmesi ve kömür kullanımının artması sebebiyle elektik üretiminde 

doğal gaz kullanımının azalması gösterilebilir. Fakat buradaki azalma nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme 

gibi faktörlerin neden olacağı artışı karşılayacak seviyede olmamasından dolayı gelecek yıllarda doğal gaz 

talebindeki artışın süreceği tahmin edilmektedir. Buradaki diğer bir sorun ise ithalatın yarısından fazlasının 

Rusya’dan sağlandığı ardından ise İran ve Azerbaycan’ın yer aldığı görülmektedir (KPMG, 2019, s.22-23). 

Bu durum kaynak ülke çeşitliliği açısından tehlike oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin enerji kaynaklarında doğal gazın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kapsamında katıldığı 

İklim Eylem Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında da bu duruma vurgu yaparak katı yakıtlar yerine doğal gazın 

yaygınlaştığını ve beraberinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının da 2023 yılına kadar %30’lardan 

%39’lara yükseltilmeye çalışacağını dile getirmiştir. Görülmektedir ki doğal gaz Türkiye’nin gündeminde 

önemli bir paya sahip olmaya devam ededcektir. Bu doğrultuda Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle yakın 

ilişkide olması gelecekte enerji politikalarında önemli bir adım olabilecektir. 

Türkiye, dünya genelinde ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip ülkelerle yakın 

komşu olması ve Avrupa pazarına bir geçiş ülkesi konumunda olması nedeniyle stratejik bir konumdadır. 

Bu konum Türkiye’ye enerji güvenliği kapsamında avantajlar sağlarken bir takım sorumlulukları da 

beraberinde getirmektedir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2018).  

3. Türk Cumhuriyetlerinde Enerjinin Konumu 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Orta Asya’daki Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve 

Kırgızistan bağımsızlıklarının otuzlu yıllarını yaşamaktadır.  Yükselen ekonomiler arasında özel bir yere 

sahip olan bu ülkeler gün geçtikçe önem kazanan ekonomik potansiyelleri, jeostratejik konumları ve petrol, 

doğal gaz gibi zengin enerji kaynaklarıyla ABD, AB ve diğer batılı ülkelerin radarında yer almaktadır. 

Ancak bu ülkelerde sermayelerinin gerektiğinden az olması ve mevcut teknolojilerinin yetersiz kalması gibi 

sebeplerden ötürü mevcut petrol ve doğal gaz rezervlerini kendileri işleyememiş, bu nedenle de diğer ülke 

şirketleriyle anlaşmak zorunda kalmışlardır. Bu bağlanmda Rusya, Türkiye, ABD, AB, Çin, Hindistan, İran 

ve Pakistan gibi  bölgede oynanmaya başlayan jeorkonomik karakterli “yeni büyük oyun”un parçası olan 

çok sayıda ülke ve uluslararası şirket Türk Cumhuriyetlerindeki bu enerji kaynaklarını dünya pazarlarına 

taşımak ve bu alanda otorite kurabilmek için ciddi rekabete girişmişlerdir (Budak, 2013, s. 128; Narin, 2006, 

s.156-157; Tunay, 2017, s.172).   

Tablo 4 Türk Cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarının rezevlerini göstermektedir. Petrolde Kazakistan ve 

Azerbaycan; doğal gazda Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan; kömürde ise Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan önemli kaynaklara sahiptir. 

Tablo 4. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Enerji Rezervleri 

Rezevr 2000 2005 2010 2015 2019 

Petrol (Milyar bbl) 

Azerbaycan 1,2 7 7 7 7 

Kazakistan 5,4 9 30 30 30 

Tacikistan 0 0 0,3 0,3 0,3 
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Türkmenistan 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Doğal gaz rezerv (Tfc) 

Azerbaycan 4,4 30 30 30 30 

Kazakistan 66 65 85 85 85 

Kırgızistan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tacikistan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Türkmenistan 101 71 265 265 265 

Elektrik (Milyar Kwh) 

Azerbaycan 0,4 0,9 0,5 0,3 1,1 

Kazakistan 0 3,6 1,8 1,6 2,6 

Kırgızistan 3,2 2,7 1,8 0,2 0,2 

Tacikistan 3,9 4,3 0,3 1,4 1,4 

Türkmenistan 1 1,3 2,4 3,2 3,2 

Kömür (Milyon ST) 

Kazakistan 20.885 20.668 28.255 28.255 28255* 

Kırgızistan 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070* 

Tacikistan 413 413 413 413 413* 

Kaynak: EIA, International Energy Statistics (2019) https://www.eia.gov/beta/international/ (*’lı değerler 

2017 rakamlarını göstermektedir) 

 

Tablo 5 ise yine bu ülkelerin enerji kaynaklarındaki ihracat rakamlarını göstermektedir. Buna göre Petrol 

ve doğal gaz ihracatı Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da her geçen gün artmakta ve ülkelerin temel 

gelir kaynağı olmaktadır.  

Azerbaycan net enerji ihracatçısı konumundadır. Ham petrol ve doğal gaz üretimi ve ihracatı Azerbaycan 

ekonomisinin ve devlet gelirlerinin merkezindedir. Azerbaycan’ın petrolünün çoğu Bakü-Tiflis-Ceyhan 

boru hattı (BTC) üzerinden batıya ihraç edilmektedir. Ülke, doğal gaz ihracatının çoğunu Hazar'dan 

Gürcistan aracılığıyla Türkiye'ye ve Güney Avrupa'ya göndermektedir. Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) boru 

hattının genişletilmesi, Türkiye'den geçecek olan Trans-Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve Türkiye 

sınırından geçmek üzere planlanan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) projeleri ile Türkiye ve Azerbaycan 

arasındaki enerji politikalarında önemli adımlar atılmaktadır  (EIA, 2019b, s. 1-5). 

politikalarında önemli adımlar atılmaktadır  (EIA, 2019b, s. 1-5). 

Tablo 5. Türk Cumhuriyetlerinin Enerji İhracatları 

İHRACAT 2000 2005 2010 2015 2016 

Petrol (1000 bbl/d) 

https://www.eia.gov/beta/international/
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Azerbaycan 113 286 853 675 659 

Kazakistan 588 1.070 1.383 172 1.246 

Türkmenistan 32 50 26 69 69 

Doğal gaz (Bfc) 

Azerbaycan 0 0 192 259 255 

Kazakistan 120 176 411 434 461 

Türkmenistan 1.381 1.596 709 1.423 1.284 

Elektrik (milyar Kwh) 

Azerbaycan 0,4 0,9 0,5 0,3 1,1 

Kazakistan 0 3,6 1,8 1,6 2,6 

Kırgızistan 3,2 2,7 1,8 0,2 0,2 

Tacikistan 3,9 4,3 0,3 1,4 1,4 

Türkmenistan 1 1,3 2,4 3,2 3,2 

Kömür (1000 ST) 

Kazakistan 28.923 27.302 20.863 6.932 4.273 

Kırgızistan 6 0 6 18 18 

Kaynak: EIA, International Energy Statistics (2019) https://www.eia.gov/beta/international/  

 

Türkmenistan, Hazar Denizi kıyısındaki beş ülkeden biri olup, büyük miktarda petrol ve doğalgaz rezervine 

sahip bir bölgedir.  Ülke dünyanın en büyük altıncı doğal gaz rezervinin sahibi ve ilk 15 kuru doğal gaz 

üreticisi arasında yer almaktadır. Geniş petrol ve doğalgaz kaynak rezervine rağmen Türkmenistan, altyapı 

yetersizliğinden dolayı ihracat kapasitesi sınırlı kalmış ve enerji piyasalarında önemli bir oyuncu 

olamamıştır. Geçtiğimiz birkaç yılda, ülke rezervlerini geliştirmek ve Çin gibi çeşitli ülkelere daha fazla 

doğal gaz ihraç etmek için yatırımlarını artırmaktadır (EIA, 2019c).  

Özbekistan, büyük ölçüde doğal gaz rezervlerine sahiptir ve ülkenin ekonomisi enerji kaynaklarına yüksek 

oranda bağımlıdır. 2015 yılında Özbekistan, Rusya ve Türkmenistan'dan sonra Avrasya'daki en büyük 

üçüncü doğal gaz üreticisi olmuştur. Özbekistan, Türkmenistan'dan Rusya ve Çin'e akan doğalgaz için 

transit ülke olarak da hizmet vermektedir.  

Kazakistan, Rusya'dan sonra Avrasya'daki 2. en büyük ve ABD'nin ardından en büyük 12. Petrol rezervine 

sahip ülke konumundadır. Kazakistan’ın ham petrol ihracatının büyük bir kısmı Hazar Denizi’nden Avrupa 

pazarlarına gitmektedir. Doğal gaza bakacak olduğumuzda ise yıllık brüt üretim 2006'dan 2016'ya neredeyse 

iki katına (0,9 Tcf'den 1,6 Tcf'ye) çıkmıştır. (EIA, 2019d, s. 1-4). 

Bölgedeki diğer Türk ülkelerinden Kırgızistan ve Tacikistan’ın enerji kaynakları diğerlerine göre daha 

sınırlı olsa da bölgedeki tüm Türk ülkelerinin bileşimi ciddi bir güç meydana getirebilecektir.  

https://www.eia.gov/beta/international/


   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

4.Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Karşılıklı Kazanımlar 

Türk Cumhuriyetlerindeki mevcut yüksek enerji kaynaklarına karşılık Türkiye’nin enerji tüketimi ve enerji 

ithalatı yukarıda değinildiği üzere oldukça yüksektir.  Bölge genel olarak değerlendirildiğinde 

oluşturulabilecek bir Türk (Turan) Birliği enerji konusunda hem Türkiye’ye kaynak ülke çeşitliliği açısından 

avantaj sağlayacak hem de Türk Cumhuriyetlerine önemli büyüklükteki Türkiye pazarına ve oradan da 

Avrupa pazarına erişimi kolaylaştıracaktır. 

Konumu itibariyle ekonomik, sosyal, kültürel açılardan çeşitli avantajlara sahip olan Türkiye, aynı zamanda 

dünyanın en sıkıntılı ve istikrarsız coğrafyalarından Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar bölgesinde yer 

alması nedeniyle de birtakım jeopolitik riskleri de barındırmaktadır. Şekil 1’de de görüleceği üzere Türkiye 

enerji arz ve talep edenlerin birleştiği bir merkez konumundadır. Böylelikle Türkiye enerji talep eden ülkeler 

açısından enerji talep güvenliği, arz eden ülkeler içinse enerji arz güvenliği açısından kritik bir ülkedir. 

Bunun yanında Türkiye kendi özelinde ciddi boyutlarda petrol ve doğal gaz tüketicisi olması nedeniyle de 

enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler açısından önemli bir pazardır (Oral ve Özdemir, 2017, s. 949). 
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Türkiye enerji coğrafyası bakımından sadece doğu-batı arasında değil, aynı zamanda kuzey-güney arasında 

bir terminal ve merkez olma özelliğini bünyesinde barındırmaktadır. Dünyadaki petrol ve doğalgaz 

rezervlerinin %70’inin Türkiye’nin yakın coğrafyasında bulunması ülkenin stratejik konumunu daha da ön 

plana çıkarmaktadır. Yani Türkiye’nin enerji kaynakları bakımından hem üretim hem de tüketim alanları 

arasında konumlanması ülkeyi transit rolünün ilerisine taşıyarak enerji dağıtım merkezi olabilme ihtimalini 

güçlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında Azerbaycan, Türkmenistan, Doğu Akdeniz gibi bölgelerdeki 

zengin rezervlerin küresel enerji ticaretindeki payının artması ve petrol ve doğal gazın Avrupa’ya güvenilir 

ve devamlı naklini sağlamasında kilit görev görmesi açısından uygulanacak olan projelerde Türkiye’nin yer 

almaması düşünülemez (Oral ve Özdemir, 2017, s. 954). Şekil 2’de Türkiye’nin yer aldığı ve alacağı enerji 

nakil hatları sergilenmektedir. Şekilden de görüleceği üzere Türkiye Orta Asya’daki enerji kaynaklarının 

Avrupa’ya taşınmasında anahtar bir ülkedir. Bölge ülkeleri incelendiğinde Türkiye alıcı ve transit, 

Azerbaycan satıcı ve transit, Kırgızistan alıcı ve transit, Özbekistan satıcı ve transit, Türkmenistan satıcı ve 

transit Kazakistan satıcı ülke potansiyeline sahiptir. (Aslanlı, 2017, s. 31). 
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Türkiye’nin bölgeye yönelik oluşturacağı jeoekonomik politikalar, bölgedeki enerji kaynakları üzerine 

oynanan oyunda uzun vadeli söz hakkına sahip olmasını sağlayacak unsurları kapsamalıdır.  Faaliyette olan 

ve Kazak petrolünü Ceyhan terminallerine taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Orta Asya’daki 

doğal gazın Avrupa’ya ve uluslararası pazarlara taşınmasını sağlayan faaliyetteki Bakü-Tiflis-Erzurum ve 

proje aşamasındaki Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı 

projesinin gerçekleşmesi Türkiye’ye enerji köprüsü fonksiyonu tanıyacaktır. (Budak, 2013, s. 139). 

Sonuç 

Türkiye enerji politikalarını düzenlerken kısa vadeli ihtiyaçlardan ziyade uzun dönemli bir yapıyı 

oluşturmak gerekir. Bu doğrultuda jeopolitik konumumuzu ve doğal kaynak rezervlerimizi göz önünde 

bulundurarak iyi ve doğru planlanmış bir politika ülkemizin yararına olacaktır (Eroğlu vd., 2018, s. 107).  

Dünyada entegrasyonların giderek arttığı günümüzde Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki Türk 

Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerini ciddi boyuta taşıması ve bir Türk (Turan) Birliğinin oluşturulması 

şüphesiz tüm Türk ülkelerine avantaj sağlayacaktır. Bu avantajlar sadece ekonomi anlamında kalmayıp 

kültürel, sosyal ve siyasi alanda da kendini gösterecektir. Konuyu enerji politikaları özeline 

indirgediğimizde uzun vadeli ve ciddi sermaye yatırımlarının planlandığı enerji politikalarının oldukça 

önemli olduğu yeni dünya düzeninde oluşturulacak “Türk Dünyası Enerji İşbirliği” net ithalatçı 
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pozisyonundaki Türkiye için enerji güvenliğinin sağlanması, net ihracatçı durumundaki Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri için ise Türkiye ve oradan da Avrupa pazarına erişimini güvenilir bir şekilde sağlanması 

açısından oldukça önemli ve gereklidir. Böylelikle kazan-kazan (win-win) politikası birlikteki tüm ülkelere 

kazanç sağlayacağı görülmektedir.  
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51. TÜRK VE ALMAN DEYİMLERİNDE “ŞEYTAN” 
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Özet 

Gerek dini, gerekse kültürel bağlamda “Şeytan” kavramı toplumların kültürlerinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Dini bir unsur olarak literatürde kendisine yer bulan ve kutsal kitaplarla birlikte insanoğlunun 

söz varlığına giren bu sözcük, insanlık tarihi kadar eskidir. Evrenin neredeyse en kötü varlığı olarak kabul 

edilen “Şeytan”, çeşitli söyleyiş ve deyişlerde halen yaşatılmaktadır.  

Kâinatın varoluşundan bu yana çeşitli din ve inanç sistemlerini benimseyerek, hayatlarını bu doğrultuda 

düzenlemeye gayret göstermiş olan insanların büyük çoğunluğu, her şeyden üstün ve mutlak güç sahibi olan 

bir “Yaratıcının” varlığına inanmaktadır. Bununla birlikte melek, şeytan ve cin gibi ruhani varlıklara olan 

inançlarını da sürdürmektedirler. Dini boyutunun yanı sıra bu kavram, toplumların söz varlıklarında da 

yaşatılmış ve Türkçe ve Almancada olduğu gibi hemen hemen tüm dillerin sözcük dağarcıklarında kendisine 

yer bulmuştur. 

Tüm bu düşüncelerden hareketle, nitel araştırma yöntemlerinden Doküman İnceleme Yönteminin 

kullanıldığı çalışmada; Şeytan, dil-kültür ilişkisi ve deyimler hakkında kuramsal bilgiler verildikten sonra 

örneklem olarak seçilen Türkçe deyimler için Türk Dil Kurumunun (TDK) “Deyimler Sözlüğü” ve Almanca 

deyimler için “Duden (Redewendungungen und sprichwörtliche Redensarten)” adlı sözlüklerinden elde 

edilen deyimler analiz edilerek her iki toplumun “Şeytana” bakış açısı ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Deyimlerde Şeytan, Türk Kültründe Şeytan, Alman Kültüründe Şeytan 

Jel Kodları  : Z000 

 

1. Giriş  

Gerek dini, gerekse kültürel bağlamda “Şeytan” kavramı toplumların kültürlerinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Dini bir unsur olarak literatürde kendisine yer bulan ve kutsal kitaplarla birlikte insanoğlunun 

söz varlığına giren bu sözcük, insanlık tarihi kadar eskidir. Evrenin neredeyse en kötü varlığı olarak kabul 

edilen “Şeytan”, çeşitli söyleyiş ve deyişlerde halen yaşatılmaktadır.  

Kâinatın varoluşundan bu yana çeşitli din ve inanç sistemlerini benimseyerek, hayatlarını bu doğrultuda 

düzenlemeye gayret göstermiş olan insanların büyük çoğunluğu, her şeyden üstün ve mutlak güç sahibi olan 

bir “Yaratıcının” varlığına inanmaktadır. Bununla birlikte melek, şeytan ve cin gibi ruhani varlıklara olan 

inançlarını da sürdürmektedirler. Dini boyutunun yanı sıra bu kavram, toplumların söz varlıklarında da 

51 Gazi Üniversitesi, muhammetkocakgazi.edu.tr (Yazışma yapılacak yazar)  
52 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, edacaglar.sr@gmail.com 
 
 
 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

yaşatılmış ve Türkçe ve Almancada olduğu gibi hemen hemen tüm dillerin sözcük dağarcıklarında kendisine 

yer bulmuştur. 

Tüm bu düşüncelerden hareketle, nitel araştırma yöntemlerinden Doküman İnceleme Yönteminin 

kullanıldığı çalışmada; Şeytan, dil-kültür ilişkisi ve deyimler hakkında kuramsal bilgiler verildikten sonra 

örneklem olarak seçilen Türkçe deyimler için Türk Dil Kurumunun (TDK) “Atasözleri ve Deyimler 

Sözlüğü” ve Almanca deyimler için “Duden Redewendungungen und sprichwörtliche Redensarten” adlı 

sözlüklerinden elde edilen deyimler analiz edilerek her iki toplumun “Şeytana” bakış açısı ortaya konacaktır. 

2. Şeytan, Dil-Kültür İlişkisi, Deyim 

Dilbilimciler  “Şeytan” kelimesinin etimolojik köken itibariyle Arapça’ya ya da İbranice’ye dayanması 

hususunda ihtilafa düşmüşlerdir.  

“Şeytan” kelimesinin Arapça kaynaklı olduğunu düşünen dilbilimciler ilgili kelimenin etimolojik kökeni 

üzerinde temelde iki yaklaşım benimsemişlerdir: Bunlardan ilkine göre şeytan sözcüğü Arapçadaki “şatn” 

(şütun) kelimesinden türetilerek “uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak, muhalefet etmek” manasına 

gelirken diğerine göre ise bu kelimenin “şeyt” kelimesinden türetilerek  “öfkesinden yanıp tutuşmak” 

mânasına geldiği yönündedir. (Acar, 2016, s. 313; Çelebi, 2010, s. 99) 

Bazı dilbilimciler ise “şeytan” kelimesinin İbranicedeki “satan” kelimesinden türetilerek Arapçaya geçtiğini 

ve “satan” kelimesinin İbranicede “’düşmanlık etmek, suçlamak, karşı gelmek’ mânasında” kullanıldığını 

ileri sürmektedirler. (Çelebi, 2010, s. 99) 

Dil, kültürün kayda geçirilip korunmasında ve nesilden nesile aktarılmasında en önemli araç konumundadır. 

Bir toplumun konuştuğu dilin, içerisinde tarihi kültürün derin izlerini barındırdığı gerçeğinden hareketle, 

bir bireyin ana dilini öğrenirken sadece kendi dilini öğrenmekle kalmadığı, buna ilaveten atalarına özgü 

karakteristik yaşam biçimlerini ve mensubu olduğu toplumun kendine has özelliklerini de öğrendiği 

söylenebilir. 

Kültür, varlığını sürdürebilmesi için nasıl ki dile ihtiyac duyuyorsa aynı şekilde dil de varlığını koruması ve 

dinamizmini yitirmemesi için kültüre ihtiyaç duymaktadır. (Göçer, 2012, s.  51,53) Kısacası, dil ve kültür 

hiçbir suretle birbirlerinden ayrı düşünülemez, birinin var olması diğerine bağlıdır. 

Aksan, bu ifadeye göndermede bulunarak; çoğu zaman dildeki bir kelimenin bile o dili konuşan milletin 

inançları, gelenekleri, maddî ve manevî kültürü ve bireyler arasındaki sosyal ilişkiler, hakkında fikir 

verebileceğini, kültürün bir yaşam tarzı olması sebebiyle aynen dile yansıdığını ifade etmiştir. (Aksan, 2000; 

akt. Açık & Demir, 2011, s. 54) 

Dünya üzerindeki birtakım nesnelere, olaylara ya da varlıklara olan yaklaşımımız, yalnızca dini 

inançlarımızın bir eseri değil, aynı zamanda sahip olduğumuz kültürün, dilin ve daha birçok unsurun 

kapsamı ve özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada özellikle bir toplumun benimsediği kültürün 

özelliklerini muhteva eden ve önemli dil birliklerinden birini teşkil eden deyimler önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Kültürün birer aynası olarak kabul edilen “atasözü ve deyimlerin aynı dili kullanan toplumların tarih 

boyunca edindikleri bilgi, birikim ve tecrübe sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz.” (Boylu, 2014, s. 21) 

Yiğitoğlu ve Yalçınkaya’ya göre, insanlar tarafından yıllarca kullanılan, toplumların kültürel mirası olarak 

nitelendirilen atasözleri ve deyimler, bir durumu en kolay ve anlaşılır bir şekilde açıklamak için başvurulan 

söz kalıplarıdır. Atasözleri ve deyimlerin bir kısmı, ait oldukları toplumun yaşantı biçimi ve değerlerini 

yansıtmasının yanı sıra evrensel bir nitelik göstererek dünyanın birçok yerinde de geçerli olabilirken, diğer 
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kısımları ise yalnızca ait oldukları toplumun değer yargıları ve perspektifini yansıtmaktadır. (Yalçınkaya ve 

Yiğitoğlu, 2016, s. 1661) 

Tüm bu gerekçelerden dolayı “Tarihin en eski dönemlerinden itibaren deyimler ve atasözleri birçok bilim 

insanının yoğun ilgisine mazhar olmuş, antropologlar ve halkbilimciler tarafından kültürlerin bir yansıması 

olarak kabul edilmiş ve yapılan çalışmalarda bunlara sıklıkla yer verilmiştir.” (Sarıtaş, 2012, s. 176) 

Yukarıda bahsedilen özellikler dikkate alındığında, deyimlerin anadilimizi en iyi şekilde kavrayabilmemiz 

ve inceliklerinin farkında olarak kullanabilmemiz için dikkate alınması gereken en önemli dil birlikleri 

olduğu görülmektedir. Dilimizde bulunan deyimlerin kültürel açıdan arka planına vâkıf olmak, dilimizi ve 

kültürümüzü daha iyi özümseyebilmemiz ve sosyal ilişkilerimizde daha başarılı olabilmemiz için ön koşul 

olarak görülebilir. 

3. Türkçe ve Almancadaki “Şeytan”la İlgili Deyimler 

Araştırmamızın ana konusunu oluşturan “Şeytan” kavramı gerek Türk, gerekse Alman dilinde yer alan 

deyimlerin bir parçası olmuş ve bu doğrultuda çeşitli anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Adı geçen 

kavramın hangi anlamlarda kullanıldığı, nasıl tasvir edildiği açıklamalarıyla birlikte bu başlık altında 

gösterilecektir. Bilindiği üzere deyimler çeşitli “deyim sözlükleri” vasıtasıyla kayda geçirilmiştir. Buna 

rağmen sözlükler incelendiğinde, büyük oranda kendi aralarında tutarlı olmasına rağmen farklılıklar da göze 

çarpmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir sözlükte yer alan bir deyim, bir başkasında yer almayabilir. Bu nedenle, 

araştırmada Türkçe deyimler için örneklem olarak Türk Dil Kurumunun (TDK) “Deyimler Sözlüğü” ve 

Almanca deyimler için “Duden Redewendungungen und sprichwörtliche Redensarten” adlı sözlükler 

seçilmiştir. 

Tablo 1. İçerisinde “Şeytan” Sözcüğünü Barındıran Türkçe Deyimler  

Türkçe Deyim Açıklaması İçerdiği Anlam 

 

Aksi şeytan İşler yolunda gitmediği zaman “ne kadar 

ilgisiz, münasebetsiz” anlamında 

kullanılan bir söz. 

Uğursuzluk, Talihsizlik 

(olumsuz) 

(birinde) şeytan tüyü olmak Kendini herkese kolaylıkla sevdirme 

özelliği bulunmak 

Sevecenlik 

(olumlu) 

(birinden) şeytan elini çekmiş Uygunsuz bir iş yapacak veya kötülük 

düşünecek durumu olmayan çok yaşlı 

kimseler için kullanılan bir söz. 

Zararsız olma 

(olumsuz) 

Cin olmadan şeytan (adam) 

çarpmak 

Gücünün üstündeki işleri başarmaya 

kalkışmak. 

Haddi aşma 

(olumsuz) 

Kör şeytandan bulmak Kaderi kötü olmak. Uğursuzluk, Talihsizlik 

(olumsuz) 

Şeytan aldatmak Bazı davranışlarda iradeli, güçlü Zayıf iradeli olma 
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davranamamak, nefsine uymak (olumsuz) 

Şeytan azapta gerek “Sevilmeyen bir kimse zorluk içinde 

kaldığında bunu hak etmiştir” anlamında 

kullanılan bir söz. 

Oh demek 

(olumlu) 

Şeytan diyor ki Yapılmaması gereken bir davranışı yapma 

isteği duyulduğunda söylenen bir söz 

Dürtme 

(olumsuz) 

Şeytan dürtmek Durup dururken uygunsuz, kötü bir 

davranışta bulunmak 

Dürtme 

(olumsuz) 

Şeytan geçmiş gibi Birkaç kişinin konuştuğu sırada kısa bir 

süre sessizlik olması durumunda kullanılan 

bir söz. 

Sessizlik 

(belirsiz) 

Şeytan gibi Çok zeki ve kurnaz. Kurnazlık 

(olumsuz) 

Şeytan görsün yüzünü Sevilmeyen, görmek bile istenilmeyen 

kimse için söylenen bir söz. 

Tiksinme, Nefret 

(olumsuz) 

Şeytan kulağına kurşun Aksama ihtimali bulunan durum veya işler 

düzenli gittiğinde “nazar değmesin” 

anlamında söylenen bir söz 

Sakınma 

(olumlu) 

Şeytana külahı (pabucu) ters 

giydirmek 

Çok kurnaz olmak Kurnazlık 

(olumsuz) 

Şeytana parmak ısırtmak Çok kötü ve çirkin bir şey yapmak. Kötülük yapma 

(olumsuz) 

Şeytana uymak Kötü bir şey yapma isteğine kapılmak. Dürtme 

(olumsuz) 

Şeytanın arka bacağı (kıç 

bacağı veya art ayağı) 

Çok akıllı ve yaramaz (çocuk). Kurnazlık 

(olumsuz) 

Şeytanın bacağını (ayağını) 

kırmak 

- Herhangi bir sebeple yapılmayan bir işe 

başlamak veya gidilmeyen bir yere gitmek; 

- Uğursuzluğu, şanssızlığı, aksiliği 

yenmek. 

Şans, Talih 

(olumlu) 

Şeytanın gör dediği Başkalarının göremediği, farkına 

varamadığı incelikler veya gerçekler. 

Dikkatli olma 

(olumlu) 
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Şeytanın işi yok “ne hikmetse, aksilik bu ya” anlamında  

kullanılan bir söz.  

Uğursuzluk, Talihsizlik 

(olumsuz) 

Şeytanın yattığı yeri bilmek Bilinmesi ve hatırlanması güç şeyler 

bilmek, çok kurnaz ve açıkgöz olmak 

Kurnazlık 

(olumlu) 

Kaynak: TDK Deyimler Sözlüğü, 2019 

 

 

 

 

 

Tablo 2. İçerisinde “Şeytan” Sözcüğünü Barındıran Almanca Deyimler  

Almanca Deyim Açıklaması İçerdiği Anlam 

Ein Teufel/Satan in 

Menschengestalt 

Adi, alçak insan Hakaret 

(olumsuz) 

Der Teufel ist ein 

Eichhörnchen. 

Her an kötü sürprizlerle 

karşılaşabiliriz 

Bilinmezlik 

(olumsuz) 

Der Teufel ist los. Anlaşmazlık, kavga, öfke vs. gibi 

durumların hâkim olduğu ortamlar 

için kullanılır. 

Kargaşa 

(olumsuz) 

Der Teufel hats gesehen! Bir şeylerin ters gittiği ve bir konuda 

başarılı olunamadığında kullanılan 

bir ifadedir. 

Uğursuzluk, 

Talihsizlik 

(olumsuz) 

Der Teufel steckt im Detail. En çok önemsiz görülen şeylerde 

büyük sorunlar ortaya çıkar. Şeytan 

ayrıntıda gizlidir. 

Yanıltıcı 

(olumsuz) 
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Der Teufel scheißt immer 

auf den großen Haufen. 

Para parayı çeker. Şans, Talih 

(olumlu) 

Der Teufel soll jdn./etw. 

holen  

Beddua ifadesi Beddua 

(olumsuz) 

Hol mich der Teufel!; der 

Teufel soll mich holen! 

Bu ünlemi kullanan bir kişi “eğer 

söylediklerim yalan ise şeytanın 

kölesi olayım” demektedir. 

Bu kalıbı kullanarak bir kişi kendisi 

tarafından söylenen bir ifadenin 

doğruluğunu vurgulamaktadır. 

 

 

İnandırma, İkna etme 

(olumlu) 

Jemanden reitet der Teufel. Bir kişinin düşünmeden, dikkatsizce 

davranması; 

Tedbirsizlik, 

Düşüncesizlik 

(olumsuz) 

Bei etwas hat der Teufel 

die/seine Hand im Spiel. 

Birtakım sorunların çıkmasından 

dolayı bir şeyin sürekli sekteye 

uğraması, bir şeyde sürekli bir 

aksiliğin çıkması 

Uğursuzluk, 

Talihsizlik 

(olumsuz) 

In jdn. ist der Teufel wohl 

gefahren. 

Bir kişinin aklı başında değilmiş gibi, 

deli gibi davranması 

 

Aklını yitirme 

(olumsuz) 

Auf etw. erpicht sein wie der 

Teufel auf die arme Seele; 

hinter etw. her sein wie der 

Teufel hinter der armen 

Seele. 

Bir şeye aşırı düşkün olmak, bir şeyi 

mutlaka elde etmek istemek. 

Hırs, Tutku 

(olumsuz) 

Wie der Teufel Çok hızlı olmak anlamında ya da 

büyük bir gayret gösterme anlamında 

kullanılır. 

Süratli, Sebat 

(olumlu) 

Den Teufel nach etw. fragen Bir şeye aldırmamak, önem 

vermemek, bir şeyi umursamamak 

Boş vermişlik 

(olumsuz) 
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Sich den Teufel um etw. 

scheren 

Bir şeyle hiç ilgilenmemek 

 

Boş vermişlik 

(olumsuz) 

Den Teufel werde ich 

tun{und…} 

Hiçbir durumda, asla İmkânsızlık 

(olumsuz) 

Den Teufel mit/durch 

Beelzebub austreiben 

Bir kötülüğü başka bir kötülükle 

(başka bir kötülük yaparak) ortadan 

kaldırmaya çalışmak 

Kötülüğe kötülükle 

mukabele 

(olumsuz) 

Den Teufel im Leib haben Kendini frenleyememek, hareketli 

olmak, kudurmuş gibi davranmak 

Aklını Yitirme 

(olumsuz) 

Sich den Teufel auf den 

Hals laden 

Başını derde sokmak Bela 

(olumsuz) 

Den Teufel an die Wand 

malen. 

Uğursuzluk getirmek, felakete sebep 

olmak 

Uğursuzluk, 

Talihsizlik 

(olumsuz) 

Es hat den Teufel mit etw. Bir konuda sürekli bir sıkıntıyla 

karşılaşıldığını ifade etmek için 

kullanılır. 

Uğursuzluk, 

Talihsizlik 

(olumsuz) 

Dem Teufel ein Ohr 

abschwätzen. 

İyi konuşma yeteneği olan kimse ya 

da geveze kimse için kullanılır. 

 

Geveze 

(olumsuz) 

Gibt man dem Teufel den 

kleinen Finger, so nimmt er 

die ganze Hand. 

Kötü bir alışkanlığa bir kere 

başlanırsa ondan kurtulmak mümkün 

olmaz. 

Kötü Alışkanlık 

(olumsuz) 

Ich will des Teufels sein/der 

Teufel soll mich holen, 

wenn… 

Söylenen bir ifadenin doğru olduğunu 

vurgulamak için kullanılan bir 

kalıptır. 

İnandırma, İkna Etme 

(olumlu) 

Des Teufels sein. Aklı başında değilmiş gibi 

davranmak, mantıkdışı davranmak 

Aklını Yitirme 

(olumsuz) 
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Des Teufels Gebetbuch Oyun kartlarını adlandırmak için 

kullanılan bir kalıptır. Oyun kartları 

için “şeytanın dua kitabı” benzetmesi 

yapılmıştır. 

Şans oyunlarını 

kötüleme 

(olumsuz) 

In Teufels Küche kommen. Çok müşkül bir duruma düşmek. Sıkıntıya düşmek 

(olumsuz) 

Jemanden in Teufels Küche 

bringen. 

Birini çok zor bir duruma düşürmek Birini sıkıntıya 

düşürme 

(olumsuz) 

In drei/in des Teufels 

Namen. 

Öfkeyi dile getiren bir ifadedir. 

Bu deyim “Tanrı aşkına - in Gottes 

Namen” kalıbıyla benzeşen bir 

kalıptır. Buradaki “drei Teufel” kutsal 

teslis, üçlemedeki Tanrının ayrı ayrı 

üç kişiden oluştuğunu temsil 

etmektedir. 

Öfke, Kızgınlık 

(olumsuz) 

Auf Teufel komm raus. Bütün gücüyle, elinden geleni ardına 

koymadan 

Tüm Gücüyle 

(olumlu) 

Es müsste den Teufel 

zugehen, wenn … 

Bir şeyin ihtimal dışı olduğunu ifade 

etmek için kullanılır. 

İmkânsızlık 

(olumsuz) 

Wenn man vom Teufel 

spricht, kommt er. 

Alaylı bir yorumdur. 

Lafı geçen birinin (beklenmedik bir 

şekilde) o anda orada belirmesini 

ifade eder. 

Şaşırma  

(belirsiz) 

Zum Teufel (noch einmal)! Öfke, kızgınlık belirtmek için 

kullanılan bir ünlemdir. 

Öfke, Kızgınlık 

(olumsuz) 

Geh/scher dich zum Teufel! Defol git! Cehennem ol! anlamında 

kullanılır. 

Kovma 

(olumsuz) 

Fahr zum Teufel! Beddua ifadesi Beddua 

(olumsuz) 
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Teufel auch! Bir duruma hayranlık duyarak ya da 

korku içerisinde şaşırıldığında 

kullanılan bir ünlemdir. 

Şaşırma 

(olumlu) 

Teufel noch [ein]mal! Kızgınlık ünlemi Öfke, Kızgınlık 

(olumsuz) 

Pfui Teufel! Nefret etme, tiksinme ünlemi Tiksinme, Nefret 

(olumsuz) 

Kein Teufel Hiç kimse  Hiç kimse 

(olumsuz) 

Ei der Teufel! Şaşırma ünlemi Şaşırma 

(olumsuz) 

Hols der Teufel! Şaşırma, Öfkelenme ünlemi Şaşırma, Öfke 

(olumsuz) 

Weiß der Teufel! Bir şeyi bilmediğini ifade etmede 

kullanılır. 

Bilmeme 

(olumsuz) 

Zum Teufel sein/gehen Bozulmak, kırılmak, parçalanmak ya 

da kaybolmak 

 

Tahribat, Kaybolma 

(olumsuz) 

Jemanden zum Teufel/zu 

allen Teufeln wünschen 

Birine hiçbir şekilde katlanamamak 

ve onun kendisinden çok uzaklara 

gitmesini dilemek 

 

Tahammülsüzlük 

(olumsuz) 

Jemanden zum Teufel 

jagen/schicken 

Birisini defetmek, kovmak 

 

Kovma 

(olumsuz) 

Kaynak: Drosdowki, G. ve Stubenrecht, W. S., 1992, s. 766-770 

 

4. Bulgular 

İlgili deyim sözlüklerinde yapılmış olan incelemeler neticesinde Almancada 45, Türkçe de ise 21 deyimin 

“Şeytan” sözcüğünü içerdiği tespit edilmiştir. Yukarıdaki tablolarda yer alan “Şeytan” ile ilgili her iki dilde 

yer alan deyimlerin açıklanması ve kategorize edilmesinden edilen sonuçlardan hareketle her iki dilde de 

şeytan ile ilgili yer alan deyimler için bu başlık altında istatistikler oluşturulmuştur. Buna istinaden birinci 
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tabloda iki dilde de anlamca olumlu (+), olumsuz (-) veya belirsiz (?) olan deyimlerin verilerine yer 

verilmiştir. İkinci tabloda Almancada deyimler kategorilere göre ayrılmıştır. Üçüncü tabloda Türkçedeki 

deyimler kategorilere ayrılarak verilmiştir. Dördüncü tabloda ise Türkçedeki şeytan ile ilgili deyimlerin 

kategoriler bazında istatistiği yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Şeytan İle İlgili Deyimlerin Almanca ve Türkçedeki Olumlu ve Olumsuz Anlamları 

 

 

Almanca deyimlerde şeytan ile ilgili toplam 45 deyimden anlamca olumlu (+) altı, anlamca olumsuz (-) 38 

tane deyim bulunmaktadır. Bir deyim ise belirsiz olarak kategorizelendirilmiştir. Buna karşılık Türkçede 

şeytan ile ilgili toplamda 21 deyim olmakla birlikte anlamca olumlu (+) yedi, anlamca olumsuz (-) 13, 

belirsiz olarak ise bir tane deyim vardır.  

Bu verilerden hareketle, Almancada “Şeytan” ile ilgili deyimlerin Türkçedekilerin iki katından daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4. Türkçe ve Almancadaki “Şeytan” İle İlgili Deyimlerin Olumlu (+) / Olumsuz (-) 

Anlam İçermesine Göre Kategorize Edilmesi 
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Almanca Türkçe

Olumlu (+) Olumsuz (-) Belirsiz

 Almanca Türkçe 

Olumlu (+) 6 7 

Olumsuz (-) 38 13 

          Belirsiz (?) 1 1 
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Grafiğe bakıldığında her iki dilde yer alan deyimlerin olumlu-olumsuz olma oranlarının farklılık gösterdiği 

söylenebilir. Almancada anlamca olumlu-olumsuz bulunan deyimlerin oranında büyük bir fark 

gözlemlenirken; Türkçede bu oran birbirine çok yakın olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 5. Almancadaki Şeytan İle İlgili Deyimlerin Kategorilere Göre İstatistiği   

 

Grafiğe bakıldığında, içerisinde Almancada “Uğursuzluk, Talihsizlik”, “Şaşırma” ve “Öfke, Kızgınlık” 

anlamı barındıran deyimlerin diğer kategorilerle karşılaştırıldığında çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. 

“Aklını Yitirme” kategorisi ise üç deyim ile bunları takip etmektedir. İçerisinde “Kovma”, ”Beddua” ve 

“İnandırma, İkna Etme” anlamı barındıran kategorilerin ise eşit oldukları görülmektedir. Bunların dışında 

kalan ve ortak bir başlık altında toplanamayan deyimler ise 24 tanedir ve “Diğer”  kategorisi altında 

sıralanmıştır. 
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Kategori

Uğursuzluk, Talihsizlik 4

Şaşırma 4

Beddua 2

Öfke, Kızgınlık 4

İnandırma, İkna Etme 2

Kovma 2

Aklını yitirme 3

Diğer 24
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Yukarıdaki grafik incelendiğinde, Türkçede şeytan ile ilgili bulunan deyimlerin Almanca deyimlere oranla 

daha az çeşitlilik gösterdiği oluşturulan kategori sayılarından ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kategoriler 

incelendiğinde, “Kurnazlık” anlamını içeren deyimlerin çoğunlukta olduğu, ”Uğursuzluk, Talihsizlik” ve 

“Dürtme” kategorilerinin toplamda üçer deyimle onu takip ettiği görülmektedir. Sadece birer anlam içeren 

ve ortak bir başlık altında toplanamayan11 deyim ise “Diğer” kategorisi altında sıralanmıştır. 

5. Sonuç 

İnsanlık tarihi kadar eski olan “Şeytan” kavramının kişilerin hafızalarında olumsuz bir algı uyandırdığı 

bilinen bir gerçektir. Zamanla bu sözcük deyimlerde de kendisine yer bulmuş ve her toplumda farklı 

kategorilerde anlamlandırılmıştır. Yukarıda bahsedilen olumsuz algının kimi deyimlerde anlam 

iyileşmesine uğrayarak olumlu anlamlara dönüştüğü de bilinmektedir.  

“Şeytan” sözcüğünü içerisinde barındıran deyimlerden hareketle Türk ve Alman Toplumlarının “Şeytana” 

bakış açsının belirlenmeye çalışıldığı araştırmada, çeşitli kuramsal bilgilere yer verildikten sonra Türk Dil 

Kurumunun ve Alman Duden Yayınlarının deyim sözlüklerinde bulunan ve “Şeytan” ifadesinin yer aldığı 

deyimler belirlenmiştir. Söz konusu deyimler ise içerdikleri anlamlara göre kategorilere ayrılarak daha çok 

hangi amaca yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir.    

Elde edilen sonuçlar çeşitli tablolarla aktarılmış, bu kapsamda Almancada Şeytan ile ilgili toplamda 45 

deyim bulunurken, Türkçede 21 tane deyimin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Tespit edilen deyimlerin 

Almanca olanlarının 6 tanesinin, Türkçe olanlarının ise 7 tanesinin anlamca olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Her iki dilde yer alan deyimlerde “Şeytanın” nasıl algılanıp tanımlandığı sorusundan hareketle; Almancada 

“Şeytan” sözcüğünü içeren deyimlerin içerisinde anlaşmazlığı, kavgayı, öfkeyi ve kaosu barındırdığı, bunun 

yanı sıra her an karşılaşılabilecek kötü sürprizleri betimlemek için de kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Birine 

beddua etmek ve bir konuda söylenenlerin doğruluğunu vurgulamak için de ilgili sözcüğü barındıran 
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deyimlerin kullanıldığı görülmektedir. Almancada bulunan bazı deyimlerde şeytan kelimesi başını belaya 

sokma, zor bir duruma düşme gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Aklını yitirme, delirme anlamıyla da 

Almancada Şeytan ile ilgili bulunan birçok deyim bağdaştırılmıştır. Dikkat çeken diğer bir nokta da, karşı 

tarafa kızıldığında, öfke duyulduğunda ya da karşı tarafa tahammül gösterilemediğinde söylenebilecek 

birtakım cümleler Almancada “Şeytan” sözcüğüyle bir bağlam içerisinde verilmesidir. 

Türkçede şeytanla ilgili bulunan deyimler bakıldığında ise, “Şeytanın” insanları kötü bir davranışta 

bulunmaları için aldatma, kandırma yönlerinin ön plana çıkmış olduğu görülmektedir. Daha çok yaramaz, 

sivri zekâlı, kurnaz insanlara yönelik anlatımların da şeytan kelimesiyle bağdaştırıldığı anlaşılmaktadır. 

Hem Almanca hem de Türkçe deyimlerde “Şeytan” büyük oranda uğursuz bir varlık olarak telakki edildiği 

için bir şeyin sürekli aksaması, sekteye uğraması gibi olumsuzluklar her iki dilde de Şeytanla 

alakalandırılmıştır. 

Tüm bu çıkarımlardan hareketle, her iki dilde bulunan deyimlerdeki şeytan algısının genel hatlarıyla 

birbirleriyle örtüştüğü, şeytanın kötü ve olumsuz bir imajı olduğu, “Şeytan” sözcüğünün Türkçeye nazaran 

Almancada daha fazla deyimde yer aldığı, daha fazla farklı anlamlarda kategorize edildiği ve daha fazla 

olumsuz anlam barındırdığı sonucuna varılmıştır. 
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Özet 

Devlet bütçesi, genel itibariyle kamu gelir ve giderlerinin tahminleyen ve bunların uygulanmasına izin veren 

hukuki belgedir. Bu kurumun bir ülkenin gelişme ve kalkınma politikalarında önemli fonksiyonları vardır. 

Kurumun günümüzdeki anlamına ulaşması için halk ve krallar arasında ciddi mücadeleler olmuştur. 

Dolayısıyla günümüz bütçe yaklaşımı kolay ulaşılmış bir durum değildir. Kamu bütçesinin uygulanabilmesi 

için, kamu adına hareket eden meclis ve organlar tarafından onanması gerekir. Bu onama ve tasdik, bütçe 

hakkının ulus tarafından kullanılmasının doğal bir sonucudur. Bütçe kurumu, 1215’de Magna Carta’da 

başlayıp 1683 tarihli “Bill Of Rights” Kanunu ile İngiltere’de yerleştikten sonra 1789 Fransız İhtilali’nin 1 

numaralı kanunu ile vergilerin ancak kanunla konulabileceği ilkesine ulaşması ve 1862 tarihli Genel 

Muhasebe Kararnamesi ile Fransa’da sistematize edilmiş ve oradan tüm dünyaya ve 1876 Anayasası ile 

ülkemize gelmiştir. Bu çalışmada bütçe anlayışının Osmanlı Devleti’nde ne gibi aşamalar sergilendiği 

belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Bütçe Hakkı, Kamu Bütçesi, Osmanlı Devleti 

Jel Kodları  : H61, H69, N43. 

 

Budget Understanding in the Ottoman Empire 

Generally, the state budget is a legal document that estimates and permits the implementation of public 

revenues and expenditures. This institution has important functions in the development and development 

policies of a country. There have been serious struggles between the kings and the people in order for the 

institution to reach its current meaning. Therefore, today's budget approach is not easily reached. In order 

to implement the public budget, it must be approved by the councils and bodies acting on behalf of the 

public. This approval and approval is a natural result of the exercise of the budget right by the nation. After 

the budget institution started in Magna Carta in 1215 and settled in England with the 83 Bill Of Rights tarihli 

Law dated 1683, it reached the principle that with the Law No. 1789 of the French Revolution and the 

principle that taxes could be put only by law, and in 1862, the General Accounting Decree has been 

systematized and from there to the world and came to our country with the Constitution of 1876. In this 

study, the stages of budget understanding in the Ottoman Empire will be indicated. 
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1. Giriş 

Devlet bütçesi, genel itibariyle kamu gelir ve giderlerinin tahminleyen ve bunların uygulanmasına izin veren 

hukuki belgedir. Bu kurumun bir ülkenin gelişme ve kalkınma politikalarında önemli fonksiyonları vardır. 

Dolayısıyla, bütçe, kamu kesiminin iktisadi anlamda bir planı olarak nitelendirilmektedir (Batırel, 1990:1).   

Kurumun günümüzdeki anlamına ulaşması için halk ve krallar arasında ciddi mücadeleler olmuştur. 

Dolayısıyla günümüz bütçe yaklaşımı kolay ulaşılmış bir durum değildir. Kamu bütçesinin uygulanabilmesi 

için, kamu adına hareket eden meclis ve organlar tarafından onanması gerekir. Bu onama ve tasdik, bütçe 

hakkının ulus tarafından kullanılmasının doğal bir sonucudur.  

Bütçe kurumu, 1215’de Magna Carta’da başlayıp 1683 tarihli “Bill of Rights” Kanunu ile İngiltere’de 

yerleştikten sonra 1789 Fransız İhtilali’nin 1 numaralı kanunu ile vergilerin ancak kanunla konulabileceği 

ilkesine ulaşması ve 1862 tarihli Genel Muhasebe Kararnamesi ile Fransa’da sistematize edilmiş ve oradan 

tüm dünyaya ve 1876 Anayasası ile ülkemize gelmiştir. Bu çalışmada bütçe anlayışının Osmanlı Devleti’nde 

ne gibi aşamalar sergilendiği belirtilecektir. 

2. Bütçe Hakkının Gelişimi 

Bütçe hakkı basit bir şekilde tanımlanacak olursa, kamu harcamaları ve gelirlerinin miktar ve bileşimini 

belirleme hakkıdır (Batırel, 1979:5). Bütçe hakkının halk tarafından elde edilebilmesi için bazı aşamalar 

gerçekleşmiştir. Ilk olarak krallıkla halk arasında vergileme konusunda çatışmalar olmuş, uzun süren 

mücadeleler sonunda nihayet kralın ancak halkın temsilcilerinden oluşan meclisin kabul edilmesi halinde 

halktan vergi toplaması mümkün hale gelmiştir (Vural & Rakıcı, 2016:129). Daha sonraki aşamada meclis, 

Kral’ın ve Saray’ın harcamalarını da onaylama yetkisini elde etmiştir. Üçüncü aşamada ise her yıl gelir ve 

giderleri önceden onaylama hakkına sahip olmuştur. Böylece meclisin (parlamentonun) bu gelişmelerin 

sonucunda “bütçe hakkı”na sahip olması; 

-Vergilerin ve diğer gelir kaynaklarının meclis tarafından onaylanması, 

-Harcamaların (ödenek tahsisi ile) meclis tarafından onaylanması, 

-Devletin gelir ve giderlerine ait onay işleminin her yıl meclis (parlamento) tarafından yeniden 

yapılması, şeklinde üç aşamadan geçerek ortaya çıkmıştır (Canbay & Gerger, 2012:162).  

2.1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Tanzimat Fermanı’na Kadar Bütçe Anlayışının Gelişimi 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839 Tanzimat Fermanı’na kadar geçen dönemde bütçe kurumunun 

varolduğu konusunda genel bir fikir birliği yoktur. Dolayısıyla bu dönemde bütçe hakkının da varolduğunu 

söylemek uygun değildir (Çiçek & Dikmen, 2015:86). Osmanlı’nın kuruluş yıllarında İslam mali usullerinin 

kullanıldığı ve bir şeriat bütçesi hazırlandığı söylenebilir. Bu sistemde, devlet gelir ve giderleri 4 kısma 

ayrılmakta ve bu kısımlar arasında aktarma yapılmamaktaydı. Bu tipte bir mali usulün bir bütçe sistemi 

olarak ifade edilmesi mümkün değildir. Bu sistemde gelir ve giderlerin her yıl tahmin edildiklerine dair bir 

kayıt yoktur (Feyzioğlu, 1997:27). Osmanlı Devleti’nde bütçeler mali teşkilâtın başı olan defterdarlık 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

makamı (Baş Defterdarlık) tarafından hazırlanırdı. Defterdar, sadece devlet maliyesini yönetmez, devlet 

hesaplarını da tutar, muhafaza ederdi (Çataloluk, 2015:504).  

17. yüzyılda geçmiş yılların gider ve gelirlerini gösteren “hesap hülasaları” düzenlenmiştir. Osmanlı Devlet 

Bütçesi; merkezi devlet bütçesi, eyaletler bütçesi ve vakıf bütçesi şeklinde üç gruba ayrılmaktaydı 

(Çataloluk, 2015:505). Eyalet ve Vakıf bütçeleri merkezi devlet dışında hazırlanır ancak, gelir ve giderleri 

ayrıntılı olarak düzenlenerek merkezi devlet idaresine gönderilirdi. Merkezi devlet bütçesi, eyalet ve vakıf 

bütçelerinden gelen gelirlerle birlikte hesaplanırdı. Bazı yazarlarca bir tür bütçe olarak adlandırılan bu hesap 

cetvellerinin bir özelliği genellikle, sadece merkezi devlet yönetimine ait belirli gelir ve giderleri içermiş 

olmalarıdır. Kamu gelir ve giderlerinin gerçek tutarlarını bulabilmek için, bu bütçelerde yer alan rakamlara; 

büyük vakıf ve tesislerin, has, zeamet ve tımarların gelirlerini, hizmet karşılığı sağlanan vergi 

muafiyetlerini, anlaşmalı ve tabi ülkelerin ödemek zorunda oldukları haraç ve hediyelerin tutarlarını 

eklemek gerekmektedir (Halıcı, 1980:49). 

Modern bütçe mantığına uygun olmamakla birlikte, Osmanlı’da bütçeyle ilgili ilk kayıtlardan birinin 1564-

1656 yılı kayıtları olduğu belirtilebilir. 1564-1565 yılında gelirin 183 milyon akçe olduğu, giderlerin ise 

189 milyon 657 bin akçe olduğu ve açığın altı milyon beş yüz altmış dokuz bin akçe olduğu belirtilmektedir 

(Karamursal, 1989:118). Ancak, bu bütçe daha çok kesin hesap şeklindedir. Ziya KARAMURSAL’in 

(1989) eserinde belirtildiği üzere bazı yazarlar Osmanlı’da bütçenin ilk defa 1860-61 yılı bütçesinde 

gerçekleştiğini, bazı yazarlar ise 1863-1864 yılı bütçesinde gerçekleştiğini belirtmiştir (Karamursal, 

1989:120-122). Osmanlı bütçe sisteminde devlet, gelirine göre gider yapardı. Toplanan gelirler belirli 

giderlere tahsis edilirdi. Bugünkü anlamda bir bütçe anlayışına uygun olmayan bu sistemde bütçe gelirlerini 

“şer”i ve “örfi” gelirler meydana getirmekteydi. Zekat, öşür, cizye, haraç, “şer”i gelirleri oluştururken, 

mahalli ticaretten, zanaattan vb. alınan gelirler de “örfi” gelirler grubunda yer almaktaydı.  

Sabri TEKİR’in Maliye Tarihi kitabında 1527-28 ve 1669-70 mali yıllarına ait iki dönem bütçe rakamları 

karşılaştırılmıştır. İki dönem arasında hazine gelirlerinin toplam gelirler içindeki payları itibariyle önemli 

farklar dikkat çekmektedir. 1527-28 döneminde hazine gelirlerinin toplam kamu gelirleri içindeki payı %51 

iken, bu oran 1669-70 döneminde %24’e düşmüştür. Bu durumun nedeni olarak Avrupa ve Asya’daki sınır 

boylarında bulunan kalelerin savunulmasının büyük masrafları gerektirmiş olması gösterilmiştir. Bu 

nedenle, Avrupa kıtasında Tuna nehri kuzeyinde kalan eyaletlerde padişah haslarına ait gelirlerin hemen 

hepsi ile; savaş durumuna göre Diyarbekir, Musul, Bağdat, Girit... gibi vilayetlerde padişah haslarının büyük 

bir bölümünün gelirleri hep yerinde harcanmış, bu yüzden hazinenin gelir ve giderleri arasında yer 

almamaya başlamıştır. Büyük gelir kaynaklarına sahip olan Mısır’ın bile, hazineye katkısı gittikçe 

azalmıştır. Öte yandan, bazı alanlarda devletin artan gelirlerinden merkezi devlet bütçesine bir hisse 

ayrılmayarak, bu gelirlerin, sarayın günden güne artan lüks harcamalarını karşılamak üzere padişahların 

kişisel hazinelerine mal edilmesi de, merkezi yönetim ve denetimindeki mali alanın son derece daralmasına 

yol açmıştır (Tekir, 1985:54-56). Dolayısıyla bu dönemde bütçe ilkelerinden genellik (Gayri-safi usul, 

adem-i tahsis) ve birlik ilkelerinin uygulandığını söylemek mümkün değildir. Bu bütçelerde yatırım 

harcamalarının payı son derece sınırlıdır. Çünkü, bu tür hizmetler genellikle vakıflar, ocaklıklar ve bazı 

vergi muafiyetleri ile yürütülmekteydi. Gelirler tahmini olarak değil bizzat devlet idaresine girdikten sonra 

tespit edilerek kesin rakamlar şeklinde cetvellerde yıllık olarak düzenlenirdi. Osmanlı Devletinde bütçenin 

yıllık olması eski bir gelenekti. Padişahın oluruna (onayına) sunardı. Padişahın oluru ile mukaddime ve 

cetveller geçerlilik kazanırdı (Tüğen, 2008:13-14).  

Tanzimat dönemine kadar Osmanlı bütçelerinin özellikleri şöyle sıralanabilir (Öner, 2001:102-108): 
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- Bütçe dönemi gelirler için güneş yılı, giderler için ay yılı kabul edilmiştir. Güneş yılı iki 

nevruz arası süredir ve 365 gündür. Nevruz başlangıcı önce 11 Mart kabul edilmiş, daha 

sonra 21 Mart olarak değiştirilmiştir. Ay yılı ise 354 gündür. Aradaki 11 günlük farktan 

dolayı 33 senedi bir kayıp yıl ortaya çıkmakta, buna bağlı olarak giderler gelirler açısından 

karşılıksız kalmaktadır. Bu durum ise mali karışıklıklara neden olmaktaydı. 

- Bütçelerin en tipik özelliği olan geleceğe yönelik bir öneri paketi niteliğine bu dönem 

bütçelerinde rastlanmamaktadır. Bütçeler sınırlı devlet faaliyetlerinin sonuçlarını yansıtan 

bir tür dönem sonu kesin hesap cetveli şeklindedir. Bütçelerde devletin giderleriyle gelirleri 

ve aralarındaki farklar da gösterilmektedir. 

- Bütçeler bütün gelir ve gider kalemlerini içermemekte, sadece merkezi yönetimin belirli 

gelir ve gider kalemlerini içermekteydi. Eyaletlerin gelirleri ile, tımar usulü ve vakıf usulü 

ile finanse edilen kamu hizmetlerinin gelir ve giderleri bunun dışında kalmaktaydı. Yalnız 

eyaletlerdeki padişah haslarından elde edilen gelirlere yer verilmekteydi. Bilinen bütçeler 

içinde bunun tek istisnası 1527-28 yılı bütçesidir. Bu bütçede padişah hasları dışındaki 

haslarla, tımar hasılatı ve dirlik sahiplerinin sayısı da belirtilmiş, ayrıca bunların eyaletlere 

göre dökümü de yapılmıştır. 16. ve 17. yüzyıla ait bilinen diğer bütçelerde ne eyaletler ne 

de tımar ve vakıf gelirlerine rastlanmaktadır. Nakliyattaki güçlük ve riskler, doğrudan 

devlet tarafından toplanan gelir kalemlerinde bile toplanan meblağların, mahalli masraflar 

çıktıktan sonra kalan kısmının merkeze gönderilmesi usulünün (safi hasılat usulü) 

benimsenmesini gerektirmiştir. Bundan dolayı devletin genel masrafları ile genel gelirlerin 

tam tutarı bilinememekte, ancak safi hasılat tutarı ile merkezde yapılan harcamaların tutarı 

belli olmaktaydı. Bu uygulama 17. yüzyıldan itibaren bütçelerde görülen rakamların 

azalmasına sebep olmuştur. Nitekim 16. yüzyıl bütçelerinde devlet gelirlerinin yaklaşık 

%49’luk kısmı bütçede görünmezken 17 yüzyılda askeri ve siyasi dengenin Osmanlılar 

aleyhine bozulması sonucunda, padişah hasları ile bazı eyaletler gelirlerinin mahallinde sarf 

edilmesi ve Mısır irsaliyesinin devlet gelirleri arasında gösterilmeyip padişahın özel 

hazinesi olan Ceyb-i Hümayun hazinesine girmesi dolayısıyla, bu oran 1660’larda %75’e 

yükselmiştir. 

- (1680-1750) yılları arasında kısa zaman aralıklarıyla olağanüstü durumlar birbirini 

izlediğinden; gerek elden çıkarılan yerlerin gelirlerinin kesilmesi gerekse çeşitli nedenlerle 

bazı gelirlerin toplanamaması sonucu gelir kayıpları oluşmaktaydı. Diğer yandan padişahın 

toplanmasını durdurup bağışladıkları araziler kamu gelirlerinin azalmasına neden 

olmaktaydı. Ancak, bütçeler bağlanırken bu gelir kayıpları hesaba katıldığından bütçelerde 

brüt gelir rakamları olmuştur. Daha sonra gelir kayıpları bu rakamdan düşülerek net gelire 

ulaşılmaktaydı.  

- 16 yüzyılda gelir ve giderlerin sınıflandırılması defterdarlıklara yani coğrafi yayılışa göre 

iken, 17. yüzyıldan itibaren bütçelerde maliye kalemlerine göre bir sıralamaya gidilmiştir. 

Buna göre, bütçeler genellikle denetleme görevini üstlenen maliye kalemlerince tutulan 

kayıtların değerlendirilmesiyle oluşmaktadır ve bir tür genel yıl sonu dökümü şeklindedir. 

Gelir kalemleriyle ilgili sistematik, maliye kalemlerince yapılmakta; gider kalemleri işleme 

ağırlık getiren bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Oluşturulan gelir ve gider defterlerinin 

bir araya getirilerek bütçeye dönüştürülmesi Baş muhasebe kalemince yapılmaktaydı.  
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Çok hazineli bu dönemde yeni hazinelerin gelir ve giderlerini gösteren ayrı bütçeler düzenlenmiştir. 

Genellikle bir hesap özeti şeklinde devletin gelir ve giderlerini yansıtan bütçe uygulamaları, zaman içinde 

değişen mali anlayışa göre şekillenmiştir. 16. yüzyıla ait yayınlanan devlet bütçeleri ile Tanzimat dönemine 

kadar elde olunan bütçeler incelendiğinde, bütçelerin önerileri içeren birer bütçe kanunu olmayıp merkezi 

hazine veya hazinelere ait gelir ve giderlere ilişkin yıl sonu kesin hesap durumlarını yansıtan günümüz 

ifadesiyle bir çeşit bütçe kesin hesap kanunları olduğu belirtilmektedir (Öner, 2001:101-102). Dolayısıyla, 

Tanzimat'a kadar geçen devrede devletin safi gelir ve giderleri ayrıntıları ile defterlere kaydedilmekle 

beraber, tahmin esasına dayanan genel bir bütçe yapılması gereğinin hissedilmediği söylenebilir. 17. 

yüzyılda bütçeye benzer biçimde, devlet gelir ve giderlerinin yıllık muvazeneleri yapılmış ise de, bunların 

sadece geçmiş yılların gelir ve gider rakamlarının toplanması ile oluşturulan birer hesap özetinden ibaret 

olduğu anlaşılmaktadır. Tanzimat dönemine kadar gerçek anlamda bir devlet bütçesinin yapılamayışı ile 

ilgili olarak şunları belirtmek mümkündür (Falay, 1983:68-69): 

- Devletin kuruluş yıllarında İslam mali sisteminin uzantısı olarak şeriat bütçelerinin 

uygulanması söz konusu olmuştur. 

- O dönemdeki bazı belgeler bir tür hesap pusulası veya kesin hesap cetveli niteliğindedir. 

Ayrıca, bu hesap cetvelleri sadece merkezi devlet yönetimine ilişkin belirli gelir ve 

giderleri içermektedir. 

- Bu belgeler kendi aralarında bir seri oluşturmamaktadırlar ve yorumlanma açısından 

zorlukları içermektedirler.  

- Bütçe dönemi olarak gelirlerde güneş yılı (365 gün) ve giderlerde ise ay yılı (354 gün) 

esas alınmaktadır. İki dönem arasında 11 günlük fark 33 yılda bir, gider bütçesinin gelir 

açısından karşılıksız kalması sorununu ortaya çıkarmaktaydı. Bu duruma sıvış yılı 

denilmekte ve gelir-gider uyuşmazlığı nedeniyle mali kriz ve karışıklıklara neden 

olmaktaydı. 

 

2.2. Tanzimat Fermanı Sonrası Dönemde Bütçe Anlayışının Gelişimi 

Tanzimatla birlikte giren batı kurumlarından biri de bütçelerdir. Tanzimat’ın temel ilkelerinden biri, tüm 

kamu gelirlerinin hazinede toplanması, tüm kamu giderlerinin de hazineden karşılanmasıydı. Böyle bir 

anlayışa ulaşabilmek için devletin bütün gelir ve giderlerinin bir bütçede gösterilmesi ve idaresi zorunluluğu 

vardı. Osmanlı bütçe anlayışı Tanzimat döneminde önemli gelişmeler göstermiştir. Eğer bütçe olayı bütçe 

hakkıyla birlikte düşünülüyorsa, Tanzimat döneminde bile bir Osmanlı bütçesinden söz etmek mümkün 

değildir. Çünkü ne Tanzimat Meclisi ne de Meclis-i Umumi, halk tarafından seçilmiş kişilerden kurulu 

değildir.  

Tanzimat Fermanı’nda bütçe kavram olarak yer almamıştır. Bununla birlikte, bütçe düşüncesini ortaya 

koyan ve bir tür bütçe yapılması gereğini kesin olarak belirten şu ifadelere rastlanmaktadır: “Ulu devletimiz 

karada ve denizdeki askeri masrafların ve öteki harcamalarının da gerekli kanunlarla sınırlanıp belirlenmesi 

ve ona göre yürütülmesi gerekmektedir” (Halıcı, 1980:84). Bu metne göre burada savunma ve diğer kamu 

hizmetlerinin yapılması için zorunlu giderlerin kanunlarla önceden sınırlanması ve tespit edilmesi gereğine 

işaret edilmiştir. 

İlk olarak 1840 yılında Mansure Hazinesi, Redif Hazinesi ve Hazine-i Amire gibi hazineler kaldırılarak 

Maliye Hazinesi’yle birleştirilmiştir. Belli bazı devlet gelirlerini belli bazı giderlere tahsis amacını taşıyan 

farklı hazinelerin kaldırılmasıyla Maliye Hazinesi ve Maliye Nezareti tüm devlet gelir ve giderlerini yöneten 
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tek hazine ve idare haline gelmiştir. Bu ilk ve en önemli adımdan sonra maliye hazinesi devletin tüm 

malvarlığının sahibi olup muvazene adıyla ve bütçe usulüne yakın bir tarzda her yıl defterler düzenlemeye 

başlamıştır. Diğer yandan mali işlemlerde Hicri takvim yerine Rumi (Mali) takvimin kullanılmaya 

başlanması da önemli bir adımdır. Böylece Hicri ay takvimi yerine mali yıl başının Mart ayında başlayıp 

Şubat ayında sona erdiği Rumi takvime geçilmiş ve ay takvimi ve güneş takvimi arasındaki 11 günlük 

farktan doğan sorun ortadan kaldırılmıştır.  

Devlet hizmeti karşılığı gelir tahsili yetkileri ile vergi muafiyetleri de Tanzimat döneminde kaldırılmıştır. 

Böylece mevcut vergilerden muaf tutulma karşılığı devlete kereste vs. ürün sağlayan köy ve kazalar genel 

esaslara göre vergilenerek ayni yükümlülüklere son verilmiştir. Bu gibi hizmetlere ilişkin giderlerin devlet 

hazinesince karşılanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca vali konaklarının yakacak, tamir vs. giderleri mahalli 

halk tarafından karşılanmaktayken Tanzimat ile bu uygulama da son bulmuştur (Öner, 2001:291-294).  

Genel olarak tartışılmakla birlikte ilk Osmanlı bütçelerinin 1850 ya da 1863 yılında uygulanmaya başladığı 

görülmektedir (Vercan & Çakır, 2000:126-129). Bütçelerin hazırlanması görevi 1845 yılında çıkarılan bir 

karar ile, Meclis-i Vala ile Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. 1846 yılından 1855 yılına kadar bütçeler bu 

karara göre hazırlanmakla birlikte, bunun için yapılmış bir hukuki düzenleme yoktur.  

Osmanlı Devleti’nde Bütçe ve Kesin Hesaba ilişkin ilk düzenlemelerden biri 1262 (1846) yılındadır. 

Aşağıdaki Tablo 1 ve 2, ilgili yılın gelir ve giderlerini genel hatlarıyla vermektedir. 

Tablo 1. 1846-7 Mali Yılı Gelirlerinden Yapılan Tahsilatın Gelir Bürolarına Göre Dağılımı 

Gelir Bürosu Tahsilat (Kuruş) Yüzde 

Anadolu Gelirleri 341.092.859 49,1 

Rumeli Gelirleri 241.086.135 34,7 

Asitane Gelirleri 77.441.560 11,1 

Ağnam Gelirleri 21.198.145 3,0 

Müteferrik Gelirler 14.208.560 2,1 

Toplam 695.027.259 100,0 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1996:24. 

 

 

1855 yılında bütçelerin hazırlanma, onaylanma ve denetlenmesi ile ilgili esasları belirleyen “Hazine-i 

Celilenin Muvazene Defterinin Sureti Tanzimine Dair Nizamname” kabul edilmiştir. Buradaki muvazene 

defterinden kastedilen bütçedir. Bütçe tabiri yabancılardan alınmıştır. Kesin hesap sonuçlarını ise Meclis-i 

Muhasebe-i Maliyenin incelemesi öngörülmüştür. Bu nizamname ile devlet bütçesinin ana hatlarının tespit, 

hazırlık, görüşme, tasdik ve denetim işlerini yürütme bakımından çok faydalı bir düzen oluşturulmuşsa da, 

bu esasların uygulama aşamasına geçirilmediği görülmüştür. Çünkü, bir yandan Müslümanlar ve Müslüman 

olmayanlar arasındaki eşitlik prensiplerinin tahakkuk ettirilememiş olmasını bahane eden Ruslar’ın dıştan 

baskısı, diğer yandan memleketin sosyal bünyesinde esaslı iyileştirmeler yapılamamasından doğan iç 

huzursuzluklar, sözü edilen nizamnamenin uygulanmasını geciktirmiştir (Vercan & Çakır, 2000:130).  

Tablo 2. 1846-7 Mali Yılı Ödemelerinin Ödeneklere Göre Dağılımı 

Ödeneğin Türü Ödeme Miktarı (Kuruş) 

Nizamiye 244.361.557 

Darphane-i Amire 53.566.407 

Tersane 32.808.634 
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Mühimmat-ı Harbiye 11.020.579 

Tophane 4.828.937 

Memurin Maaş 96.114.598 

Bedelat ve esham faizleri ve vezaif 44.618.029 

Evkaf-ı Hümayun 15.378.094 

Dökümhaneler ve Maadin-i Hümayun 1.916.223 

Saire 104.510.045 

Toplam 609.123.103 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1996:24. 

 

Abdülaziz döneminde (1861-1876) ortaya konulan bütçeler düzenli olarak her yıl yapılmayıp daha çok iç 

ve dış borç verenleri tatmin içi zorunlu olarak yapılmıştır. Bu dönem dış borçlanmanın son derece arttığı ve 

alınan dış borçların sarayın lüks harcamalarına gittiği bir dönemdir. Bu dönemde önemli atılımlar yapılmaya 

çalışılmıştır. Örneğin, Sadrazam olan Fuat Paşa’nın saraylarda, konaklarda altın ve gümüş eşyanın 

kullanımını yasak etmek ve herkesin elinde bulunan altın ve gümüş kapları toplayıp sikke kestirmek tedbiri 

ile ilgili olarak padişah Abdülaziz’in tepkisi üzerine söyledikleri oldukça ilginçtir: “Efendimiz varisi 

saltanatsınız, lakin borca batmış Türkiye’ye varis oldunuz!” (Koçu, 2002:539). Aynı dönemde Sadrazam 

Fuat Paşa, maliyeyi düzene sokmak için 1861-1862 yılı için bir bütçe taslağı yapmıştır. Fuat Paşa bütçeyi 

hazırlarken mali disiplini gerçekleştirmek için bir taraftan da mali teşkilatta ve kurallarda önemli 

değişiklikler gerçekleştirmiştir. Maliye Nezareti, devletin mali işlerinden sorumlu bir merkez haline 

getirilmiştir. Devlet dairelerinin tahvil çıkararak borçlanmaları yasaklanmış; gelir ve giderlerinin bütçe 

usulüne göre tutulması kabul edilmiştir. Ayrıca, devlet dairelerinin hesaplarının denetlenmesi amacıyla 

Sayıştay kurulmuştur (Öner, 2001:303-304).  

Osmanlı Devleti’nde günümüzdeki bütçe anlayışına benzer ilk bütçe ise 1863-64 yılında hazırlanmıştır. 

Böylece Tanzimat döneminde batılı anlamda bütçe geleneği doğmuştur (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

1996:3). 1863 bütçesi harcamaların artmasına rağmen bir bütçe fazlası tahmininde bulunmuştur. Ne var ki, 

gerçek gelir ve harcamalara ilişkin hiçbir düzenli veri bulunmamaktadır. Bu rakamların, genellikle Avrupalı 

konsolos ve yatırımcıları reformların meyve verdiğine ikna etmek ya da yeni kredilere gereksinim olduğunu 

göstermek için hazırlanmaktaydı. Ancak, 1857-1866 döneminde yıllık 2 milyon sterlin dış kredi alınmış 

olması o dönemdeki bütçe açıklarını belirtmektedir (Kıray, 1995:126). 

1863-1864 yılı bütçesinin hazırlanmasına temel teşkil eden çalışma, 4 Haziran 1860 tarihinde “Yüksek 

Hazine Şurası” adını alan Mali Islahat Komisyonu ile başlamıştır. Bu komisyonun gerçekçi bir bütçe 

hazırlamak için gerekli bilgiyi ilgili bakanlıklardan elde etmeye çalıştığını ve bu işte büyük zorluklarla 

karşılaştığını belirtmek mümkündür. Her bakanlığın elinde kendine ait gelirler bulunmaktaydı ve Maliye 

Bakanlığı bunlar üzerinde bir kontrol yapamıyordu. Maliye Bakanlığı’nın böyle bir yetkisi yoktu. Gider 

yönünden ise Bakanlıklar elde ettikleri gelir kadar harcama yapmaktan ziyade daha fazla harcama 

yapıyordu. Hazine’nin bunu nasıl karşılayacağını ise dikkate almıyorlardı. Komisyon bu amaçla 

bakanlıkların gelirlerinden fazla harcama yapmalarını önlemek istiyordu. Ayrıca, diğer bakanlıklar elindeki 

bazı gelir kaynakları Maliye Bakanlığı’na vermek istiyordu. Ancak komisyon bu amaçlarına ulaşamamıştır. 

Harbiye, Bahriye ve diğer bazı bakanlıklar tarafından bazı gelirler toplanmaya devam etmiştir. Bu 

komisyonun çalışmaları sonucunda ilk bütçenin hazırlanması sağlanmıştır. Bu bütçe esasen devletin mali 

durumunu yabancı ülkelere tanıtmak gayesiyle hazırlanmış ve borç alınmasını sağlayacak belge olmuştur 

(Coşkun, 1994:17). 1863-64 bütçesinde iç ve dış borç ödemeleri bütçenin yaklaşık %24’ünü oluştururken, 

yatırımlar %0.3 ve Saray %8.5 pay almaktaydı (Du Valey, 1978:105-111 ; Faroqhi, ve diğerleri, 1997:138-

139).     
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1872 yılında kabul edilen “Devlet-i Aliyenin Bütçe Nizamnamesi” ile 1855 tarihli nizamname ile 

uygulanmayan bütçenin kontrolüne ait hükümler yeniden düzenlenmiştir. Diğer yandan 5 Temmuz 1873 

tarihinde personel rejimi hakkında kararname yayınlanmıştır. Devletin tüm mülki ve askeri memurlarına 

bütçeden yapılacak özlük ödemeleri ile yolluklarını düzenleyen bu ilk kararname ile memurların atanma ve 

maaş düzenlerinin esasları belirlenmiştir (Öner, 2001:296-298). 

Türkiye’de bütçe hakkı ilk defa 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile kabul edilmiştir. İlk anayasa taslağı için II. 

Abdülhamit, anayasa hazırlama yetkisiyle donatılmış bir komisyon kurmuştur. Hükümette ya da merkezi 

yönetimde tecrübe sahibi 16 devlet memuru, ulemadan 12 ve 2 yüksek rütbeli subay Mithat Paşa'nın 

başkanlığında toplanmıştır. Anayasa taslağına göre, seçimle gelmiş bir Temsilciler Meclisi'yle, kendisi 

padişah tarafından atanmış Ayan Meclisi iki yapılı bir yasama gücü olacaktı. Bu anayasa padişaha 

olağanüstü hal ilan etme yetkisini ve acil tehlike geçinceye kadar tüm anayasal güvenceleri askıya alma 

iznini veriyordu (Palmer, 1995:231-232). Zaten bu madde de Anayasanın padişah tarafından askıya 

alınmasına temel teşkil etmiştir. 

Bu Anayasanın 25. maddesi bütün vergilerin kanun ile alınacağı, 20. maddesi bütçenin yıllık olacağı, 98. 

maddesi bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve Meclis’te görüşüleceği hususlarına aittir. Ayrıca, kesin hesap 

kanunu kabul edilmiştir (Akça, 1996:6). 

1293 (1876) Kanun-ı Esasi bütçe hakkı ve uygulaması yönünden çok önemli bir adımdır. Bu anayasa ile 

(Çiçek & Dikmen, 2015:91-94 ; Öner, 2001:380); 

- Seçimle gelen meclisler toplum adına karar alıp kanunları yapacaktı. 

- Bütçe tasarısını hükümet hazırlayacak, meclise sunacak, meclis bunu ayrıntılı bir 

incelemeden sonra değiştirerek ya da aynen muhafaza ederek onaylayacaktı. Bütçe kanunu 

madde madde, ekli gelir ve gider cetvelleri bölüm bölüm meclisin onayına sunularak 

kesinleşecekti. 

- Bütçe devletin yıllık gelir ve giderlerini gösteren bir kanun olarak tanımlanmıştı. 

- Özel bir kanunla belirtilmeden devlet hazinesinden ayrıca para harcanmayacak, yapılan 

harcamalar meclis tarafından kontrol edilecek ve bu amaçla bir Divan-ı Muhasebat 

kurulacaktı. Böylece ilk defa gelir ve giderlerin kontrolü için hükümet üstünde bir kurum 

görev yapacaktı. 

- Meclisin toplantı halinde bulunmadığı bir dönemde ortaya çıkan ve bütçe dışında para 

sarfını gerektiren hallerde hükümete yetki verilmişti. 

- Anayasanın getirdiği bütçe hakkı bazı hallerde zayıflayabilir. Zira, meclis hükümetin bütçe 

tasarısını reddederse adişah devreye girerek, meclisi feshedebilir, süresi bitmiş eski yıl bütçesinin 

uygulanma süresini bir yıl daha uzatabilir ve kanun gücünde kararname çıkararak kendini meclisin yerine 

koyabilirdi.  

İlk Mebusan Meclisi 2 Haziran ile 16 Haziran 1877 tarihleri arasında bütçeyi görüşmüştür. Bu görüşmeler 

sırasında sert tartışmalar olmuştur. Görüşmelerde hükümetin özellikle harcamalar yönünden şiddetle 

eleştirilmesi padişah ve hükümette endişeler yaratmıştır. Kısa zaman sonra II. Abdülhamit meclisi 

dağıtmıştır. Bir daha toplanmasına izin verilmemesi üzerine anayasa uygulamadan kaldırılmıştır. Böylece 

bütçe hakkı da uygulamadan kalkmıştır. I. Meşrutiyet döneminde hükümetlerce her yıl bütçeler yapılmaya 

devam etmiştir. Bütçeler Maliye Nezareti’nce düzenlenmiş, padişahın iradesiyle tayin edilen küçük bir 

Nazırlar Komisyonu’nca incelenmiş, Vekiller Heyetince son şeklini alıp Padişah tarafından onaylanarak 
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yürürlüğe konulmuştur. Bu dönem bütçelerine ilişkin bilgiler her yıl çıkarılan ve yayınlanan sal 

muhasebelerinde yer almaktadır. Bu dönem bütçelerinin bir özelliği de Duyun-ı Umumiye İdaresinin bütçe 

uygulamalarına yaptığı etkilerle ilgilidir. Bu idarenin kurulmasından sonra devlet bütçeleri fiilen ikiye 

ayrılmıştır. Bir yanda Osmanlı devletinin gelir ve giderleri, diğer yanda devlet içinde devlet olan Duyun-ı 

Umumiye İdaresi’nin gelir ve giderleri bulunmaktadır. Bu nedenle devletin gelir ve giderlerinin tümünü 

kapsayan bir bütçe uygulaması mevcut değildir. 

Türkiye'de gerçek anlamda bütçe fikrinin ve bütçe hakkının II. Meşrutiyet Dönemi’nde girdiğini kabul 

etmek gerekmektedir. Modern anlamda ilk bütçe II. Meşrutiyet ile birlikte hazırlanarak Meclis-i Mebusan’a 

sunulmuş ve kabul edilmiştir (Vural & Rakıcı, 2016:143). II. Meşrutiyet’e kadar yıl içinde veya sonunda 

bütçe ve harcamalar üzerinde Maliye Bakanlığı’nın kontrol yetkisi yoktu. Her bakan kendi dairesinin bütçesi 

ile ilgili asıl ita amiri olup, gelirlerini nerelere harcayacağını bildirmek zorunda değildi. II. Meşrutiyet’in 

ilanı ve 1876 Anayasası’nın yeniden yürürlüğe konulmasını takiben Osmanlı Meclisi’nce Anayasa’da bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler “bütçe hakkı” üzerinde bir yenilik getirmemiştir. Bütçe ve 

maliye konularında 1876’daki hükümler aynen muhafaza edilmiştir. Mebusan ve Ayan Meclisleri 

toplanarak 1325 (1909) yılı bütçesini görüşüp onaylamışlardır. Bu suretle bütçe hakkı padişahtan tekrar 

milletin temsilcilerine geçmiştir (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2000:4).  

23 Temmuz 1908 tarihinde padişah II. Abdülhamit tarafından yürürlüğe girdiği ilân edilen II. Meşrutiyet’ten 

sonra devlet gelirlerinin merkezde toplanması için maaşlı memur sistemine geçilerek düzenli bir tahsil 

teşkilâtı kurulmuştur. 1910 yılında Muhasebe-i Umumiye Kanunu kabul edilerek bütçe uygulamaları, devlet 

harcamalarının yapılması, gelirlerin toplanması için yeni esaslar getirilmiştir (Tüğen, 2008:15-16).  

1909 bütçesi sistematiği ve içeriği itibariyle, daha sonraki yıllar ve Cumhuriyet dönemi bütçelerine temel 

oluşturan ilk örnek bütçe olmuştur. Bu bütçe devletin mali hayatında ilk defa genellik ve birlik kuralını 

kabul etmiştir. 1909 bütçesinden önceki bütçelerde devletin birden fazla bütçesi, tahsil ve gider idaresi 

bulunmaktaydı. Bu hususta şunlar belirtilebilir (Öner, 2001:382): 

- Duyun-ı Umumiye İdaresi kendisine tahsis edilen gelirleri toplar, giderlerini düştükten 

sonra kalan ile dış borçları öderdi, 

- Ülke savunması için silah ve cephane alan Teçhizat İdaresi için vergilere eklenen hisseler 

Maliyece tahsil edilip sarf edilmek üzere bu idareye verilirdi, 

- Özel gelir ve giderleriyle idare olunan emekli Sandıkları vardı. 

- Maarif Nezareti’nin özel gelirleri ve muhasebesi vardı. 

- Hizmet ifası için gelir tahsil eden bütün dairelerin müstakil vezne ve muhasebeleri vardı. 

Bu veznelerde toplanan paralar da o dairelerin giderlerine harcanırdı: Orman ve madenler 

hasılatı Orman ve Maadin Nezareti veznesinde, pul hasılatı ve nakdi cezalar Adliye Nezareti 

veznesinde, mürur teskereleri, pasaport hasılatı Dahiliye Nezareti veznesinde toplanır, 

Maliye Nezareti’nin bunlardan bilgisi olmazdı. 

1909 bütçesi ile dairelere dağıtılmış olan devlet gelirleri Maliye Hazinesi’ne aktarılmıştır. Duyun-ı 

Umumiye İdaresi’nin gelir ve giderleri de genel bütçeye dahil edilerek, şeklen olsun devlet bünyesine 

girmiştir. 1909 yılında yalnız Evkaf Nezareti ile Hudut ve Sevahili Sıhhiye İdaresi’nin ayrı bütçeleri 

kalmıştır. Bütçenin birliği prensibi bir yıl sonra 1910 yılında kabul edilen Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

ile teyit ve kural olarak benimsenmiştir. Daha sonra genel bütçeden başka Evkaf Nezareti, Karantinalar, 

Ziraat bankası, Emniyet Sandığı için katma bütçeler yapılmış, bütün daireler devletin genel bütçesine dahil 

olmuştur. Böylece devlet veznesi bir sayılmıştır. 1909 bütçesinin ardından, II. Meşrutiyet döneminin mali 
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açıdan gerçekleştirilen en önemli olayı, devlet bütçesinin uygulanmasını bir yıllık değil, devamlı olarak bir 

düzen altına almak amacıyla hazırlanan Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Genel Muhasebe Kanunu)’nun 

yürürlüğe konulmasıdır. Bu kanun, Fransız Genel Muhasebe kanunu esas alınarak hazırlanmış, 1910 yılında 

1908 yılından geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.  

Bu kanun ile bütçenin hazırlanmasına, uygulanmasına, devlet hesaplarının tutulmasına, denetlenmesine ait 

usuller yasal bir temele bağlanmıştır. Bu kanun ile bütçede safi hasılat usulü yerine Gayri Safi Hasılat Usulü 

kabul edilmiştir. Bütün devlet gelirleri Hazinede toplanacak ve bütün devlet harcamaları genel hazineden 

yapılacaktı. Bu merkezi sistemden yalnız devletin dış borçlarının ödenmesine ayrılan gelirler istisna 

edilmişti. 1911 tarihli bu temel kanun 1927 yılına kadar uygulanmış, 1927 yılında halen yürürlükte olan 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun kabulüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet muhasebesine 

ait ilk temeller 1911 tarihli bu kanunla atılmış, ilkeleri 1050 sayılı kanunla da benimsenerek günümüze 

kadar devam ettirilmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin kanunlaşan en son bütçesi 1918 yılı bütçesi oldu. Mebusan ve Ayan Meclisleri’nin 

toplanamaması nedeniyle 1919 yılı bütçesi düzenlemedi. Osmanlı Hükümeti, 1918 bütçesini 1919 yılında 

da uygulama kararı almıştır. 1920 yılı başlarında yeniden toplanan Mebusan ve Ayın Meclisleri bütçe 

çalışmalarına başlamadan İngilizler tarafından dağıtılmıştır (Öner, 2001:384). 

II. Meşrutiyet’ten sonra hazırlanan bütçelerle (1909-1918) ilgili olarak şunları belirtmek mümkündür (T.C. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2000:5):  

- Kanunların ilk maddelerinde, devlet hizmetlerinin gerektirdiği ödenekler ile gelirlerin 

tahmini miktarları gösterilmekte; gelirlerin tahsili için idareye yetki verilmekte, 

- Kanunsuz olarak hiçbir şekilde vergi toplanamayacağı ve gelir elde edilemeyeceği, 

- Her türlü gelir ve devlet hazinesine ait hasılatın Maliye tarafından toplanabileceği, diğer 

dairelerin böyle bir yetkiyi hiçbir şekilde kullanamayacağı, 

- Yıl içinde elde edilecek gelirlerin ancak o yıl giderlerinin karşılanmasında kullanılabileceği, 

- Mali yılın Mart ayının birinde başlayıp Şubat ayı sonunda biteceği ve harcamalar için mali 

işlemlerin ve belgelerin tamamlanması bakımından en çok iki aylık bir süre verilebileceği, 

- Dairelerin kendilerine verilen ödenekten fazla harcama yapamayacakları, 

- Bütçenin bölümleri arasında aktarmanın kanunla yapılacağı, maddeler arasındaki 

aktarmanın ise Maliye Bakanlığı’nın olumlu görüşüne bağlı olduğu belirtilebilir. 

3. Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin gerek Tanzimat öncesi gerekse Tanzimat sonrası dönemde, gerçek alamda bütçe 

hakkını içeren ve modern bütçenin özünü barındıran bir bütçe yapısından söz etmek mümkün değildir. 

Modern anlamda bütçeye benzer çalışmalar özellikle 1909 yılı ve sonrasında çok kısa bir dönem için 

uygulanabilmiş ancak bütçe ilkelerini gerçek anlamda içermemiştir.  

Osmanlı Devleti, yüzölçümü itibariyle oldukça değişken bir alanı kapsadığından ve merkez - taşra 

arasındaki mesafenin ve bağın uzaklığından gelir ve gider mantığında farklı uygulamalar olmuş ve 

dolayısıyla bu tür uygulamalar bütçe mantığına da yansımıştır. Örneğin, gelirler genel olarak tahsil 

edildikleri yerlerde harcanmış, defter kayıtlarında ise net değer esasından dolayı gelir-gider farkı 

kaydedilmiştir. Ayrıca vergi toplama yöntemlerinin farklı olması ve bazı bölgelerden yıllık salyane 

alınması, ülkede vergi sisteminde birliği zedeleyici uygulamalara yol açmıştır. Kamu giderleri yönünden ise 
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dirlik sisteminin kendine özgü niteliği, vakıfların bazı kamu giderlerini üstlenmesi gibi farklı uygulamalar 

sonucu net olarak kamu giderlerinin içeriği ve toplamı ortaya konulamamıştır. 

Devletin son dönemlerinde görülmeye başlanan bazı bütçelerde ise dönemin koşulları itibariyle bütçe 

ilkelerinin tam olarak uygulanabildiğini ve bütçe hakkının olduğunu belirtmek mümkün değildir. Bu 

dönemde dış borçlanmanın yoğunluğundan dolayı mali yapıda Duyun-ı Umumiye ve Maliye Nezareti 

şeklinde ikili bir yapılanma mevcut olmuştur. Böyle bir mali yapılanmada ise kamu gelirlerinin bu iki kurum 

arasında dağıtılması zorunluluğu, kısacası iki başlılık, bütçe anlayışında modernizmi ve reformları 

engelleyici olmuştur. 1876 Anayasası ile bütçe hakkının topluma verildiği hususun ise doğru olduğunu 

belirtmek mümkün değildir. Bu dönemde oluşturulan Meclis-i Mebusan’ın seçim ve temsil özelliğinin tam 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Padişahın gerek olduğunda parlamentoyu kapatma yetkisinin olduğu 

göz önüne alındığında, temsilcilerin bütçe hakkını halk adına kullanabildiklerini söylemek yerinde 

olmamaktadır.  

Bütçe hakkının Cumhuriyet döneminde gerçek anlamda uygulamaya konulduğunu ifade etmek 

gerekmektedir. Bütçe hakkının halk adına TBMM’e verildiği ifade edilirken, bütçe ilkeleri yönünden birlik 

ve genellik ilkelerinin ise tam olarak uygulanabildiğini belirtmek güçtür. Diğer yandan, yıllık olma, önce 

giderlerin-sonra gelirlerin onanması, açıklık, doğruluk gibi bütçe ilkeleri de bütçe uygulamalarında tam 

olarak ruhunu bulamamaktadır. Bu çerçevede önemli bir kanundan bahsetmek gerekmektedir. 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu mali anlayışta olduğu gibi, bütçe anlayışında da önemli 

değişiklikler getirmiştir. Örneğin, 9. madde; “Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan 

misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu 

idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu 

çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye 

Cumhurbaşkanı yetkilidir”, denilmek suretiyle performansa dayalı bütçe sistemini getirmiştir. Bütçe ilkeleri 

yönünden ise kanunun 13. maddesinde bütçe ilkeleri sayılmış ve bütçelere saydamlık, performans, çok yıllı 

olma gibi çağdaş ilkeler kazandırılmıştır. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, Osmanlı bütçe anlayışı ve Türk bütçe anlayışı, içinde bulundukları 

dönem itibariyle sağlıklı karşılaştırma yapılmasına imkân vermeyecek anlayışlardır. Osmanlı Devleti’nin 

mevcut olduğu 6 asır içinde dünyada özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında modern bütçe anlayışı yönde 

eğilimler artmış, bu dönemde ise zaten Osmanlı mali yönden iflasa gittiğinden bu tür reformları 

yapamamıştır.  

Osmanlı Devleti’nde bütçe hakkının elde edilmesi için bazı çalışmalar özellikle Tanzimat sonrası dönemde 

yapılmıştır. Ancak burada iki olay bu hakkın uygulanmasını kesintiye uğratmıştır. İlk olarak II. 

Abdulhamid’in Meclisin faaliyetlerini durdurması (I. Meşrutiyet’in sona ermesi) bütçe hakkının şeklen de 

olsa halk adına kullanımını engellemiş diğer yandan ise Duyun-ı Umumiye’nin kurulması da bu hakkı fiilen 

ve mali açıdan sınırlandırmıştır.  

Diğer yandan, Osmanlı mali ve idari yapılanması Türkiye’den oldukça farklı olduğundan, merkezi bir 

bütçenin oluşturulması son dönemdeki zorunluluğa kadar gerçekleşememiştir. Zaten, Cumhuriyet 

döneminde dahi tek bir bütçeden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Kanımca bu iki dönemin analizini daha 

çok bütçe hakkının gelişimi yönünden yapmak uygun olacaktır. Bu hususta ise Cumhuriyet idaresinin bu 

hakkın kullanımında, yapılanmasından dolayı oldukça başarılı olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Ancak 

temsili demokrasilere has sorunların bu hususta dikkate alınmaması gerekmektedir. 
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53. İKTİSADİ PERSPEKTİFTEN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAKIŞ: FARKLI 

İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

NEDENLERİ VE SONUÇLARINA YÖNELİK  DEĞERLENDİRME 

Canan CAN55 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KILIÇ56 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ57 

 

Özet 

Küresel iklim değişikliği problemi, iktisatçılara kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan en önemli 

tehditlerden biridir. Maalesef ki farklı zaman ve boyutlarda olsa dahi bu tehditten kaçabilecek ülke 

bulunmamaktadır. Bu durumdan ötürü küresel iklim değişikliği problemi hem ulusal hem de uluslararası 

boyutta dünyanın gündemini meşgul etmektedir. Konuyu iktisatçıların gündeminde öncelikli sıraya taşıyan 

en önemli adım, 1987 Brutland Raporu ile sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya atılmasıdır.  Bundan 

sonraki süreçte küresel iklim değişikliği probleminin nedenleri, sonuçları ve bu problemle mücadele için 

uygulanması gereken politikaların neler olacağı üzerinde farklı iktisadi okullar farklı görüşler ortaya 

koymaktadır. Çalışmanın temel amacı, farklı iktisadi bakış açıları çerçevesinde küresel iklim değişikliği 

probleminin değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada literatür değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmanın 

birinci bölümünde iklim değişikliği ve küresel iklim değişikliği kavramları değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde küresel iklim değişikliğinin ekonomik nedenleri ve ekonomik sonuçları 

değerlendirilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise farklı iktisadi okulların küresel iklim değişikliğine 

yaklaşımı değerlendirilmektedir. Sonuç ve değerlendirme ile çalışma tamamlanmış olmaktadır. Çalışmanın 

bu konuyu ele alan diğer çalışmalardan farkı iktisadın yeni bir alanı olan davranışsal iktisadın küresel iklim 

değişikliği yaklaşımını çalışma kapsamına dahil ediyor olmasıdır.  Anahtar Kelimeler : Küresel İklim 

Değişikliği, Davranışsal İktisat, Sosyal Politika 

Jel Kodları  :F60, F64, I3. 

 

AN OUTLOOK ON GLOBAL CLIMATE CHANGE FROM THE PERSPECTİVE OF 

ECONOMY:AN EVALUATION ABOUT THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF GLOBAL 

CLIMATE CHANGE WITHIN THE SCOPE OF DIFFERENT ECONOMIC APPROACHES 

Abstract 

Global Climate Change problem is one of the most important threatenings that remind economists about the  

scarcity of resources. Unfortunately even if different time and dimensions,  there is not any country which 

could escape from this threatening. Because of this condition global climate change problem has occupied 

the world agenda, both  national and international dimension. The most important step prioritize this subject 

on the economist’s agenda is sustainable development concept came forward via Brundtland Report in 1987. 

Next to this process different economic schools have revealed different opinions about the causes and  
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consequences  of global climate change problem and about  the policies applied to combat this problem. 

The main aim of this study is to evaluate the global climate change problem within the scope of different 

economic aspects. So in the first part of the study the climate change and global climate change concepts 

are evaluated. In the second part of the study the economic causes and the economic consequences of global 

climate change are evaluated. In the third part of the study different economic school’s approximation on 

the global climate change is evaluated. The study is finished with conclusion and evaluation part.   The 

difference of this study is to incorporate behavioral economics approach in to the scope of this study. 

Keywords: Global Climate Change, Behavioral Economy, Social Policy 

Jel Codes : F60, F64, I3. 

 

1. Giriş  

İnsanların sınırsız isteklerini sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığı 

kabul edilen iktisat alanının iklim değişikliğinin küresel ekonomi ve uluslararası ticaret, enerji güvenliği, su 

güvenliği ve gıda güvenliği üzerinde artan etkisine kayıtsız kalması elbette ki beklenemez. İklim 

değişikliğinin tüm ülke ekonomilerini değişen oranlarda etkilemesi ve iklim değişikliği ile mücadelenin 

dünya ekonomik ve siyasi geleceğini ve enerji ihtiyacını çok yakından ilgilendirmesi sebebiyle uluslararası 

toplumun gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.  

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde ki farklılıklar ve uyguladıkları iktisadi görüşlerin yansımaları iklim 

değişikliğine bakış açılarını etkilemekte ve bunun bir sonucu olarak da bu duruma karşı tutumlarında 

çeşitlilik oluşmasına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin yerel ölçekte mi yoksa küresel ölçekte mi 

çözülmesi gerektiği sorusu ve çözümde hangi ülkelerin ne kadar katkı sağlaması gerektiği ya da çözümün 

devlet aracılığıyla mı yoksa bireysel sorumluluklarla mı gerçekleşeceği ciddi tartışma konularına sebep 

olmaktadır.  

Sanayi Devrimi sonrası ciddi boyutlara ulaşan, maliyeti düşürmek ve daha fazla kazanıp büyümek üzerine 

kurulu sistemin içinde öncelik sıralamasında kendine arka sıralarda yer bulabilen  küresel iklim değişikliği 

ve çevre düzenlemeleri malesef ki günümüz koşullarında artık göz ardı edilemez hale gelmiştir. Toplumsal 

tepkilerinde ortaya çıkmasıyla duyarsız kalamayan devletler ve uluslarası şirketler bazı adımlar atmak 

zorunda kalmıştır.  

2. İklim Değişikliği ve Küresel İklim Değişikliği 

İklim değişikliği kavramından önce iklim nedir sorusuna cevap vermek konunun daha anlaşılır olması için 

gereklidir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) iklimi dar anlamda “ortalama hava”,  daha kesinlik taşıyan 

anlamda ise “belirli bir zaman boyunca ilgili miktarların değişkenliği ve ortalamaları bakımından istatiksel 

tanımıdır” şeklinde ifade etmektedir  (www.wmo.int). İklimi belirleyen temel etmenlere enlem derecesi, 

yükselti, topoğrafik yapı, geniş su kütlelerine olan yakınlık ve genel atmosferik sirkülasyona hâkim olan 

koşullar sayılabilmekte (Özyuvacı, 1999: 251) olup  bu koşulların etkileri farklı coğrafyalarda  farklı iklim 

koşullarının oluşmasını sağlamaktadır.  

İklim değişikliği ise “Hava olayları ayrı tutulmak koşuluyla, tüm zaman ve alan ölçeklerinde iklimin 

ortalama durumundaki ve standart sapmalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki istatistiklerindeki 

değişmeler” olarak tanımlanmaktadır (Arıkan ve Özsoy, 2008: 13). 

Yeryüzündeki ışınım dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan iklim değişikliklerinde atmosferde bulunan ve 

kısa dalgalı güneş enerjisine karşı geçirgen ancak uzun dalgalı ışınıma karşı  geçirgen olmayan bazı gazlar 
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“sera etkisi” denilen etkide bulunmaktadır. Bu gazların atmosferde miktarının artması küresel ısınmayı, 

küresel ısınma da küresel iklim değişikliğini tetiklemektedir (Arıkan ve Özsoy, 2008: 13). 

İklim değişiklikleri jeolojik zaman periyotları boyunca iklimlerin sürekli değişmesi sebebiyle (Erol, 1993: 

11) doğal süreçlerden kaynakabilirken insan kaynaklı nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. İnsan kaynaklı 

iklim değişiklikleri özellikle fosil yakıt kullanımı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

 18. yy’da Sanayi Devrimiyle kitlesel üretime geçilmesi sonucu ortaya çıkan üretimin sağladığı ekonomik 

kalkınma daha fazla enerji ihityacını doğurmuş ve bu ihtiyaçlar fosil yakıtlarla yakıtlar (kömür, petrol vb.)  

karşılanmıştır (http://data.worldbank.org). Pek çok kişinin ölümüne neden olan İkinci Dünya Savaşı sonrası  

ekonomilerini canlandırmak isteyen ülkeler sanayi faaliyletlerine hız vermiş ve çıkan enerji ihtiyacını 

doğaya zararı kanıtlanmış fosil yakıtlardan karşılamayı seçmiştir. İklim değişikliklerinin olumsuz etkileri 

uzun vadede ortaya çıktığından hükümetler kısa vadeli çıkarları için vatandaşlarının uzun vadeli 

geleceklerini göz ardı ederek ekonomik külfete katlanmamak adına doğayı tahrip edip küresel ısınmaya 

neden olan fosile dayalı yakıtları kullanmayı tercih etmektedir.  2015 itibariyle enerji ihtiyacının %80’i fosil 

yakıtlardan sağlanmaktadır  (Can, 2019: 1; Başoğlu, 2014: 177). 

 Çevre ile alakalı problemler yeni ortaya çıkmış olmamakla birlikte küresel bir boyutta ele alınması kısmen 

yeni sayılmaktadır. 1970’ler itibariyle özellikle Afrika’da görülmeye başlayan açlık sorunu, tüm dünyada 

hızla artan çölleşme tehlikesi, asit yağmurları ve toprak erozyonu gibi sorunlarla çevre konusuna duyarlılık 

artmış ve  1980’lerde bio-çeşitlilikte azalma riskinin belirmesi, ozon tabakasının incelmesi bu durumun 

ciddi şekilde ele alınmasını gerektirmiştir (Mutlu, İrdem ve Üre, 2015: 80-81). İklim değişikliğinin temel 

sebebinin bilimsel olarak insan faaliyetleri olduğu kanıtlanınca  (Başoğlu, 2014: 176; Şanlı ve Özekicioğlu: 

2007: 461) sebep olabileceği pek çok duruma  (küresel yokluk ,açlık ve göç dalgaları,…) karşı önlem 

alınması kaçınılmaz olmuştur. Biraz once sayılan pek çok durum sanayileşmenin olumsuz etkilerini ortaya 

koayrken aynı zamanda çevrenin serbest bir mal olmadığınıda göstermiştir (Başoğlu ve Telatar, 2013: 8). 

Küresel iklim değişikliğinin her ülkeyi aynı derecede etkimeleyeceği bilimsel olarak ortaya konarken 

gelişmekte olan ülkeleri daha fazla tehdit etmektedir (Başoğlu, 2014: 180). Öte yandan gelişmekte olan 

ülkelerin gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapatabilmek için ucuz enerji kaynaklarına daha fazla 

gereksinim duydukları ortadadır.  İklim değişikliğine yol açacak şekilde ekosistemin bozulmasını sadece 

sanayileşmenin bir sonucu olarak görmek eksik olmaktadır. Günümüzde asıl sorun, ekonomik büyümeye 

bağımlı hale gelmiş ve gelişmiş Batı ülkelerinde başlayan tüketim çılgınlığı ve bağımlılığının küreselleşme 

ile birlikte tüm dünyaya yayılmasıyla kimliğini tüketimle özdeşleştirmiş olan tüketim toplumudur (Wright 

ve Nyberg: 2014: 205-206). 

3. Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Nedenleri ve Sonuçları 

Küresel iklim değişikliklerinin nedenleri çevresel kirlenme ve küresel ısınma olmak üzere iki başlık altında 

toplayabiliriz. Çevresel kirlenme; nüfus baskısı, hava kirliliği, orman alanlarının tahribatı ve enerji tüketimi 

olmak üzere dört alt başlıkta ele alınırken küresel ısınma ise sera etkisi ve ozon tabakasının tahribatı ile sera 

etkisi yaratan gazlar (CO2, CH4, N2O, O3, Karbonmonoksit, Su buharı ve Kloroflorokarbonlar ve 

Halonlar),  olmak üzere üç alt başlıkta ele alınmaktadır.  (Can, 2019: v). 

Ozon tabakasındaki incelme en iyi bilinen küresel çevresel sorundur. Dünya kamuoyunun bu soruna karşı 

göstermiş olduğu tepki, bir küresel çevre sorununa karsı gösterilen en uygun, en örgütlü refleks olarak 

değerlendirilmektedir. Klorin taşıyan klorofloro karbonların (CFC’lar) üretimi ozon tabakasındaki 

incelmenin temel nedenidir. Bu incelmeye ilk defa 1970’li yıllarda bilim adamları tarafından açıklansada 

konuyla ilgili yayınlanan raporlar ve özellikle NASA tarafından yapılan yayınlar sonrasında konu 

kamuoyunun ve politikacıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. 16 Eylül 1987’de 150’den fazla ülke 
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temsilcisi Kanada’nın Montreal şehrinde toplanmış ve Montreal Protokolünü imzalayarak ozon tabakasında 

incelmeye neden olan maddelerin salınımının azaltılmasını amaçlamışlardır.  1995 yılı itibariyle ozon 

tabakasının incelmesinde en önemli madde olan klorin taşıyan kolorofloro karbonların üretimi 1988’e göre 

%76 oranında azalmış olsada  bu süreç 2000 yılının sonuna doğru ozon tabakasındaki incelmenin yeniden 

tehlikeli boyutlara ulaşmışmasıyla tehdit oluşturmaya devam etmiştir (Tuna, 2000: 5). 

Küresel iklim değişikliğinin pek çok etkisi olmakla birlikte en genel mana da insan sağlığı üzerine etkileri 

ve ekonomik etkileri olarak iki başlıkta ele alabiliriz. İnsan sağlığı üzerinde etkileri doğrudan (2003 yılında 

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası ve 2005 yılında meydana gelen Katrina kasırgası) ve dolaylı 

(vektörlerin coğrafi ve mevsimsel özelliklerinde değişmelere bağlı olarak sıtma, dang ateşi, viral 

ensefalitlerde  artış, su ve gıda kaynaklarının azalmasıyla su ve gıda ile bulaşan hastalıklarda artış) olarak 

ortaya çıkmaktadır (Nur ve Sümer, 2008: 303). 

Çalışmanın ana konusunu oluşturan küresel iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinde ise iki tür iktisadi 

maliyet ortaya çıkmaktadır. Bunlar küresel ısınmaya, bu yolla da iklim değişikliğine neden olan zararlı 

emisyonların azaltılmasının ekonomiye maliyeti ve zararlı emisyonların azaltılmaması, dolayısıyla da iklim 

değişikliği sonucu doğrudan veya dolaylı olarak katlanılacak ekonomik maliyetlerdir. Nicholas Stern’in 

tahminlerine göre karbon salınımını aşağılara çekmenin yıllık maliyeti Dünya GSYİH’sının %1’i kadar 

olması beklenirken iklim değişikliğinin önlenememesi çok daha büyük maliyetlere yol açacaktır (Yalçın, 

2010: 193).  

Küresel iklim değişikliğinin ekonomik sonuçları ülkelere göre farklılık göstersede her ülkenin bundan az 

yada çok etkilenmesi kaçınılmazdır. Özellikle küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışlarının, ülkelerin 

bulundukları coğrafi konumlarına gore ekonomik faaliyetler ve maliyetlerini etkilemesi beklenmektedir. 

Yapılan tahminlere göre belli bir sıcaklık değişimine kadar (1 – 2℃) sıcaklık artışından gelişmiş ülkelerin 

ekonomik kazanç sağlaması, gelişmekte olan ülkelerinse zarara uğraması beklenmektedir. Belli bir dereceyi 

aşan sıcaklık artışlarındayse ülkelerin ekonomik gelişmelerine bakılmaksızın her iki ülke grubuna da 

ekonomik zarar vermesi beklenmektedir. Aşağıdaki tablo’da bu durum daha net bir şekilde gösterilmiştir 

(Kılıç, 2009: 28). 

 

Tablo1: İklim Değişikliğinin Makroekonomik Etkileri 

Ülke Kategorisi Sıcaklık Artışı Sıcaklık Artışının Etkisi 

Gelişmekte Olan 

Ülkeler 

Sıcaklıktaki herhangi bir 

derecelik artış 

Genel olarak, sıcaklıklar 

yükseldikçe net ekonomik zarar 

Gelişmiş Ülkeler 

2oC’ye kadar sıcaklık artışı Net ekonomik kazanç 

2oC - 3oC arasında bir artış Nötr veya kazanç/kayıp 

3oC’nin üzerinde bir artış Net zarar 

Kaynak: Değer ve Anbar, 2008: 232   
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Bazı çalışmalarla sıcaklıklardaki artışların etkileri tahmin edilmeye çalışılmış ve 1 – 2,5℃ arasındaki ılımlı 

ısınmalarda Avrupa ve Kuzey Amerika gibi Kuzey Yarımküredeki gelişmiş ülkelerin GSYİH’larının yüzde 

birkaç puana kadar artabileceği, bunun karşılığında Afrikanınsa %4 civarında kayıpla karşılaşacağı 

görülmüştür. Daha yüksek sıcaklık artışlarında ise daha öncede belirtildiği gibi bölge fark etmeksizin 

GSYİH’larda düşüş gözleneceği belirtilmiştir.  Başka bir çalışmaya göre de küresel ölçekte 6℃’lik bir artış 

dünya GSYİH’sında yaklaşık %10’luk bir kayba neden olacaktır. Yine başka bir çalışmada gelişmiş 

ülkelerde 2080 yılına kadar tarımsal üretim kazançlarında küçük yüzdesel artışlar öngörülürken (%3-8), 

gelişmekte olan ülkelerde %1-7 arasında tarımsal üretim kaybı öngörülmektedir. Bu çalışmada küresel 

üretimin istikrarlı görünmesine karşılık tarımsal üretimdeki bölgesel farklılıkların zamanla daha keskin 

şekilde ortaya çıkacağı, fiyatların ve yoksul ülkeler için açlık riskinin artacağı ortaya koyulmaktadır. Yine 

aynı çalışmada 2080 yılına kadar tarımsal ürünlerin fiyatlarının %8-20 arasında artacağı tahmin 

edilmektedir. Ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte doğal afetlerin çok daha sık ve daha büyük boyutlarda 

görülmesi beklenmektedir (Kılıç, 2009: 29). 

Ülkelerin kalkınma çabaları içinde ortaya çıkan bu süreç “sürdürülebilir kalkınma” kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Gelişmiş pek çok ülke 19.yy’da kalkınma sürecini tamamlasa da insanoğlunun 

sınırsız ihtiyaçları doğrultusunda devam eden üretim süreci  ilk kez, Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları 

Koruma Birliği (IUNC) tarafından hazırlanan “Dünya Koruma Stratejisi” isimli raporda kullanılmış olan 

sürdürlebilir kalkınma kavramının doğmasına neden olmuştur (Baykal ve Baykal, 2018: 11). Pek çok tanımı 

olsa da temel üç kavram olan çevre, toplum ve ekonomi üzerine odaklananan tanımların en kapsamlısı 

olarak “Ekonomik açıdan dünya piyasalarıyla rekabet edebilen, insanın temel ihtiyaçlarının uygun şekilde 

karşılandığı, refah düzeyini yükseltici, sosyal açıdan hakkaniyetçi, eşitlikçi, dezavantajlı grupları kapsayıcı 

ve yaşam kalitesini yükseltici, çevre açısından çevre kirliliğini önleyici ve yaşamı destekleyici doğal 

sistemlerin korunacağı şekilde birbirini destekleyici ve bütünleyici nesiller içi ve nesiller arasında dengeli 

bir planlama, uygulama ve yönetme sürecidir” diye tanımlanabilir (Kalkınma Bakanlığı ,2012: 7-8). 

Aşağıda şekilde iklim değişikliği durumunda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını sağlayacak temel 

öğeler verilmiştir. 

Küresel ısınma üretim faktörlerinin bir kısmının kullanılamamasına bir kısmının ise verimsiz kullanılmasına 

neden olarak öncelikle  ekonomik kalkınma ve refahı tehdit etmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkeler iklim 
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değişikliği sürecine uyum sağlamakta gelişmemiş ülkelere göre çok daha avantajlı olacağı ve yapılması 

gereken yatırımları yapabileceği bilinirken gelişmemiş ülkelerde gelir dağılımı adaletsizliğinin daha artması 

beklentisi  küresel iklim değişikliğinin büyük sosyal adaletsizliklere de neden olabileceğini göstermektedir. 

Bu durumda sosyal açıdan büyük tepkilere neden olabilecektir. Üçüncü olarak ise çevresel sürdürülebilirlik 

ile ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir (Aktan ve Vural, 2019). 

4. İktisadi Okulların Küresel İklim Değişikliğine Yaklaşımları 

Toprağa dayalı bir üretim biçimi olan feodalizm doğayla uyumluyken kapitalizm doğayı kendisine tabi 

kılmış ve üretim biçimiyle doğada oluşturduğu tahribatı umursamamıştır. Liberal ekonomi büyük bir 

zenginleşme ve gelişme sağlarken aynı zamanda doğayı insanın hizmetindeki bir nesneye dönüştürerek tüm 

doğal varlıkları metalaştırmış ve iktisadi bir değer haline getirmiştir (Kılınç, 2012: 152). 

İnsanların ekonomik faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan ve  küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının  

azaltılması neoliberal ekonomik düzende iklim değişikliğinin çözümü olarak görülmekte ve  sosyal, 

kültürel, siyasi ve etik boyutlarına pek dikkat edilmemektedir (Eriksen, 2011: 9). 

Ülkelerin iklim değişikliğine yaklaşımında realist okulun izlerini görmek mümkündür.  Realist paradigma 

devletlerin gücünü artırmasına odaklanmakta ve ekonomik ve siyasi güce erişmek için doğanın ne kadar 

tahrip edildiğiyle ilgilenmemektedir. Doğaya faydacı şekilde yaklaşan realistler, devletlerin gücünü 

arttırmasına hizmet ettiği sürece doğadan maksimum düzeyde fayda sağlanmasına onay vermekte doğanın 

tahrip edilmesinin ardından bu durumun devletlerin gücünü ne şekilde etkileyeceği üzerine kafa 

yormamaktadır. Günümüz siyasi düzeninde de devletlerin ulusal çıkar ve güvenlikleri iklimle mücadelen 

daha önceliklidir (Oğuz, 2009: 27). 

Liberal teori, uluslararası işbirliğinin ve bir iklim rejiminin oluşturulması gerektiğine ve uluslararası 

normların devletler arasındaki görüşmelerle sağlanmasına vurgu yapmaktadır. Çünkü çevre ve iklim sorunu 

devletlerin ortak sorumluluk alanına girmekte olup küresel ısınma ve iklim değişikliği devletlerin tek başına 

üstesinden gelebilecekleri bir sorun değildir. Bu nedenle tek başına alınacak önlemlerle çözülemeyecek bir 

sorun tam da liberal teorinin öngördüğü biçimde devletlerin işbirliğini zorunlu kılmaktadır (Oğuz, 2009: 

30). 

Bireyin özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan neo-liberalizm devletin piyasaya her tür müdahalesini 

özgürlüğün zedelenmesi olarak gördüğü için hiçbir devlet müdahalesini kabul etmemektedir. Bu nedenle 

çevrenin korunması da devletin görev alanında ya da sorumluluğunda görülmemektedir. Neo-liberal 

düşünceye göre çevre, iklim değişikliği gibi sorunlar piyasa ilişkileri içinde çözülmeli, devletler iklim 

değişikliği ile mücadele adı altında piyasaya kesinlikle müdahale etmemelidir (Harvey, 2005. 71; Harvey, 

2006: 145-146). Neo-liberalizm ile birlikte başkalarını düşünme, toplumsal dayanışma gibi toplumsal 

değerler ve kolektif duyarlılık hızla gözden düşerken küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele gibi 

kolektif mücadele gerektiren sorunlar bireyin sorumluluk alanına hapsedilmektedir (Apple, 2006: 25). 

Friedman ve Hayek’in “piyasalar iyidir, hükümetler kötüdür” yaklaşımı ile de çevre sorunları ve iklim 

değişikliği gibi problemler piyasaların değil kötü hükümetlerin bir sonucu olarak kabul edilmektedir (Çolak, 

2006: 355). 

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri artık inkâr edilemez bir şekilde kendini göstermeye başlayıp 

kamuoyundan da tepkiler gelmeye başlayınca  şirketler müşteri kaybetme korkusuyla çevreci uygulamalara 

mecbur kalmışlardır.  En çok sera gazı emisyonlarına neden olan şirketler genellikle çokuluslu şirketler 

olduğundan uzun zamandır sera gazı emisyonlarını azaltmaları için çevrecilerin baskısıyla karşı 

karşıyadırlar (Weinhofer ve Hoffmann, 2010: 77).  Dünya Ticaret Örgütü benzeri geniş katılımlı uluslararası 

toplantılarda yine en çok protesto edilen bu çok uluslu şirketler olmakta ve bu baskılar bu şirketlerin iklim 
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değişikliğiyle mücadele etmek, en azından mücadele ediyormuş gibi görünmek zorunda bırakmıştır.  90’lı 

yılların sonlarından itibaren “yeşil ürünler ve işlemler”, “yeşil”, “doğa dostu” markalar geliştirerek bu 

baskıları göğüsleyeme çalışmış,  gerek web sayfalarında gerek şirket içinde “doğa dostu ekipler” oluşturarak 

“yeşil” görünmeyi önemli ölçüde başarmışlarıdır. Artık günümüzde “doğa dostu” görünmek şirketler için 

bir prestij meselesine dönüşmüştür. “İklim dostu” bio-yakıt kullanımını teşvik eden havayolu şirketleri, 

kırsal kesimdekiler için “karbon çiftçiliğini” teşvik eden finansal kuruluşlar ve hatta karbondan arındırılmış 

bira geliştiren firmalar ortaya çıkmıştır. Green (yeşil) yeni bir sektör haline gelmiştir. Büyük bir firma 

CEO’sunun da belirttiği gibi, yeşil ürünler ve hizmetler sunma sürecinin temel gayesi her ne kadar doğayı 

koruma süsü verilse de doğanın korunmasından ziyade doğada neden oldukları tahribat konusunda toplumda 

artan tepki ve eleştirilere karşı dayanak oluşturma ve yeşil ve doğa dostu imajının sağladığı ekonomik 

kazancın fazlasıyla farkında olmalarıdır. Kurumsal çevrecilik başlığı altında doğaya en çok zarar veren, 

ürünleriyle küresel ısınmaya olumsuz katkısı inkâr edilemeyecek birçok firma (nerdeyse tüm petrol 

şirketleri) doğa dostu piyasasında liderliği ele geçirmişler, bununla da kalmayıp çevrecilik alanındaki sosyal 

sorumluluk proje ödülleriyle ödüllendirilmişler ve bu şirketlerin doğaya verdiği zarar bu sayede 

gizlenebilmiştir. Ayrıca şirketlerde iklim değişikliğiyle mücadele edildi algısı yaratmak için geri dönüşüm 

kutuları bulundurulmakta, bilgisayarlar ve monitörler mesai bitiminde kapatılmakta, ışıklar söndürülmekte 

ve kâğıt havlu yerine el kurutucuları kullanılmakta, böylelikle kolektif eylem gerektirmeyen, bireysel 

gönüllülüğe dayalı “çevreci” davranışlar teşvik edilmekle birlikte şirketlerdeki çevreci ekip de 

meslektaşlarının gündelik alışkanlıklarında küçük bir değişiklik yapmalarını sağlayarak şirketlerinin çevreci 

gözükmesine hizmet etmektedirler. Joanne Swaffield ve Derek Bell’in, kurumsal çevrecilik konusunda 

hazırladıkları bir çalışma da bu sonuçları desteklemektedir. Büyük firmaların çevre ile ilgili birimleri ile 

görüşmeler yapmışlar ve bu görüşmeler sonrası iş yerinde çevreci vatandaş rolü üstlenmiş görüşme yapılan 

çalışanların tamamen neo-liberal anlayışa uyumlu ve neo-liberal etiğe riayet ederek hareket ettikleri tespit 

edilmiştir. Ancak bu kişiler görüşmeler sırasında motivasyonlarını şekillendirenin “gelecek nesillere karşı 

sorumluluk hissi”, “doğru olanı yapmak” ve “ adalet” olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu çalışmayla yazarlar 

iklim değişikliğiyle mücadelede neo-liberalizmin hegemonyasının nasıl işlediğini göstermişlerdir 

(Swaffield ve Bell, 2012: 248, 256, 279; Wright ve Nyberg, 2014: 207-211).  Swyngedow da iklim 

değişikliğinin sistemik bir değişimi gerektirdiğini belirterek mevcut ekonomik, siyasi ve sosyal sistemi 

muhafaza ederek bu sistemik değişikliğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ileri sürmektedir 

(Swyngedow,2007. 191). 

İklim değişikliği konusunda normatif yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü süreçlere yön veren 

teoriler güç ve çıkar ilişkilerine vurgu yaparken, neo realist neo liberal yaklaşımlar iklim değişikliği ile ilgili 

uluslararası norm ve kuralların oluşturulmasını zorlaştırmakta ve devletlerin çıkarlarının ortaklaşmaması, 

uluslararası örgütlerin neo-liberal politikaları ve serbest ticareti önceleyen yaklaşımları, iklim değişikliğinde 

küresel normların uygulanmasını engellemekteyken iklim değişikliği ile mücadele için daha çok çıkarların 

bir köşeye konulup ortak hareket edilmesi gerekmektedir (Zengin, 2015: 153). 

Hakim iktisadın çevre politikalarıgörüldüğü üzere geleneksel rasyonalite modellerine dayanmaktadır. 

Bireylerin sınırsız rasyonaliteye sahip olduğu varsayımına dayalı geleneksel rasyonalite modellerinde; 

piyasa dışı çevresel kaynakların rekabetçi kullanım alanları arasında etkin dağılımı üzerinde durulmaktadır. 

Bu yaklaşım; Pigo’nun negatif dışsallık yaklaşımı, Coas’ın çevre kirliliği kontrolünde mülkiyet hakları 

yaklaşımı, çevresel değişmelerin kar-maliyet analizi, toplumsal kaynak yönetimi, nesiller arası eşitlik 

sorunu ve sürdürülebilir kalkınma gibi normatif çevre iktisadına yönelik çalışma alanlarında da varlığını 

devam ettirmektedir. Hakim iktisat teorisine dayalı çevre politikaları; çevrenin korunmasına ilişkin arzu 

edilen sonuca ulaşılamaması durumunu piyasa başarısızlığı üzerinden değerlendirmektedir. Piyasa 

başarısızlığı ise dışsallıklar, rakipsiz mallar, dışlanamayan fayda ve maliyetler ve asimetrik bilgiye 
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dayandırılmaktadır. Buradan hareketle modern iktisat teorisyenleri piyasa başarısızlığının nedenlerini göz 

önünde bulunduran çevre politikaları oluşturmaktadır. Toplu paylaşım kuralları, Pigocu vergilendirme, 

satılabilir ruhsatname, yükümlülük kuralları bu politikalar arasında yer almaktadır. Modern iktisat 

teorisyenlerinin, piyasa başarısızlığını önlemek adına yeni piyasalar oluşturma veya piyasa benzeri teşvik 

yaratma çalışmaları rasyonel birey varsayımına dayanmaktadır (Venkatachalam, 2008:640; Shogren ve 

Taylor, 2008: 27).  

Davranışsal iktisatçıların çalışmaları ile bireylerin gerçekte sınırsız rasyonel olmaktan ziyade sınırlı 

rasyonel olduğunu ortaya koymaları ile birlikte modern iktisadın çevre ekonomisi yaklaşımları ve bunun 

uzantısında gelişen çevre politikalarında dönüşüm yaşanmaktadır. Çevre politikalarında dönüşüm yaratma 

ihtiyacı, bireylerin bilişsel yanlılıklarına dayandırılmaktadır. Ayrıca çevresel malların kamu malı niteliğinde 

olması ve sosyo psikolojik faktörlerin kamu malları üzerinde etkili olması, sosyo psikolojik faktörleri göz 

önünde bulunduran bir çevre politikasını gerekli kılmaktadır.  Davranışsal iktisatçıların çevre iktisadı 

çalışmalarına en önemli katkılarından biri çevresel malların piyasa dışı değeri üzerine gerçekleştirdikleri 

çalışmalar aracılığıyla olmaktadır. Konu ile alakalı gerçekleştirilen deney sonuçları; mülkiyet etkisi 

yanlılıkların varlığı neticesinde ortaya çıkan tercihlerdeki uyumsuzluk durumunda mülkiyet haklarına dayalı 

çevre politikaları ile her zaman Pareto etkin sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. 

Şöyle ki; Pichert vd. (2008)’e göre bireylere yeşil enerji kullanımından vazgeçmek için diğer enerji 

kaynaklarının ne kadar daha ucuz olması gerektiği sorulduğunda söyledikleri değer, yeşil enerji kullanımına 

geçme karşılığında ne kadar daha fazla bedel ödemeye razı oldukları sorusu karşılığında söyledikleri 

değerden çok daha fazla olmaktadır. Davranışsal yaklaşımlar benzer şekilde  bireylerin satüko yanlılığı 

davranışının da modern iktisadi yöntemlerle çevresel problemleri çözmenin güçlüğünde önemli faktörlerden 

biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bireylerin statüko yanlılığından ötürü; çevre kirliliğini önlemeye yönelik 

daha etkin teknolojilerin ortaya çıkmasına karşın, çevreyi kirletenlerin halihazırdaki daha yüksek maliyetli 

teknolojilere bağlı kaldıkları ortaya koyulmaktadır. Bu da çevre kirliliğini kontrol etmede en ideal sonuca 

ulaşmayı engellemektedir (Venkatachalam, 2008: 640-642; Croson ve Treich, 2014: 336; Pichert vd., 2008: 

69).  

Davranışsal iktisatçıların katkılarından bir diğeri; risk ve belirsizlik altında karar verme durumunda 

bireylerin beklenen fayda teorisi yaklaşımından farklı bir davranış kalıbı izlediğinin ortaya koyulmasıdır. 

Buna göre bireyler; herhangi bir düşük olasılıklı ama çok kötü sonuçlanabilecek bir olayı, daha yüksek 

olasılıklı bir olaymış gibi algılama eğilimine sahip olmaktadır. Burada temel hareket noktası bireylerin 

kayıplarına kazançlarından daha fazla değer vermesidir. Buna göre beklenen fayda ve zarara dayalı çevre 

politikaları bireylerin çevresel riskleri azaltmak adına ödemeye razı oldukları bedelin hafife alınmasına 

neden olmaktadır. Davranışsal yaklaşımlarla birlikte çevre politikalarında; beklenen fayda teorilerinden 

ziyade betimleyici modellerin daha etkili olacağı düşünülmektedir (Shogren ve Taylor, 2008: 30-32).  

Davranışsal iktisatçıların üzerinde durduğu bir başka yanlılık; bireylerin bugünkü 100 TL’yi yarınki 105 

liraya tercih ederken bir yıl bir gün sonraki 105 lirayı bir yıl sonraki 100 liraya tercih etmesi biçiminde 

kendini gösteren tercihlerdeki tutarsızlıktır. Buna göre bugün ve gelecek arasında tercihte bulunma 

durumunda hakim iktisadın üstel iskontolama yaklaşımının geçersiz olduğu, buna karşılık hiperbolik 

iskontolamanın geçerli olduğu ortaya koyulmaktadır. Özellikle çevre politikaları açısından bireylerin tercih 

tutarsızlığının, bireylerin bugüne gelecekten daha fazla değer verdiğinin ve dün aldığı kararla şimdi aldığı 

kararın farklı olabileceğinin göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır. Buradan hareketle davranışsal 

çevre politikaları kapsamında bireylerin dahil olmak isteyecekleri  uygun taahhüt yönteminin dizayn 

edilmesi ile çevresel problemlerin çözümünde daha etkili olunacağı düşünülmektedir (Hepburn ve Duncan, 

2010: 193-196). 
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Bireyler karar verme süreçlerinde belirli bir çerçeveye bağlı kalmaktadır. Bireylerin karar çerçevesi 

değiştirildiğinde, bireylerin tercih özgürlüğü korunmakla beraber düşük maliyetle davranış değişikliği 

yaratılmış olmaktadır. Bireyin çevreye yararlı davranışlarda bulunmasının sağlanması ve bu yolla iklim 

değişikliği ile mücadele edilmesi sürecinde dürtme yöntemlerinden yararlanılabilmektedir.  Bu süreçte 

yararlanılabilecek dürtme yöntemleri; varsayılan seçeneğin değiştirilmesi, toplumsal normlar ve sosyal 

karşılaştırma yapılması, daha görünür hale getirme, basitleştirme ve fiziksel ortamı değiştirmedir (Cooper, 

2017: 13). Yeşil dürtme de denilen bu yönteme ek olarak davranışsal çevre politikaları kurumsal çevre 

sorumluluğu politikalarını da kapsamaktadır. Yeşil dürtmede daha ziyade yukarıdan- aşağıya bir yapı hakim 

olup, devlet ve yarı devlet kurumları tüketicilerin sınırlı rasyonaliteye sahip olmaları üzerinden dürtmeyi 

tasarlamaktadır. Kurumsal çevre sorumluluğu politikaları kapsamında ise firmalar tüketicilerin çevreye 

yönelik tercihlerini dikkate almaktadır. Dürtme ve kurumsal çevre politikaları davranışsal iktisadın iki temel 

yaklaşımı üzerinden şekillenmektedir. Bunlar; sınırlı rasyonalite ve sosyal tercihlerdir (Croson ve Treich, 

2014: 336).  

 Davranışsal çevre politikası kapsamında en yaygın kullanılan dürtme yöntemi varsayılan seçeneğin 

değiştirilmesi yaklaşımıdır. Varsayılan seçeneğin (default) değiştirilmesi yaklaşımına göre bireylerin sınırlı 

rasyonaliteye dayalı davranışlarından biri pasif seçim olup; bireyler kendileri bir tercihte bulunmaktansa 

“default” olarak adlandırılan ve kendisine daha öncesinde otomatik olarak atanmış olan durumda kalmayı 

tercih etmektedir. Buradan hareketle dürtme politikası kapsamında “default” uygulaması ile bireyler 

kendileri için en iyi tercihe otomatik olarak dahil edilmektedir (Beshears vd., 2008: 1788) Default yöntemi  

aracılığıyla çevresel problemleri çözmenin mümkün olduğu ortaya koyulmaktadır. Küresel iklim değişikliği 

problemini çözmeye ilişkin olarak dünyada yeşil enerji kullanımının teşvik edilmeye çalışıldığı bir durumda 

default yönteminin etkili olabileceği ortaya koyulmaktadır. Şöyle ki; Pichert vd. (2008) Güney Almanya’nın 

“Black Forest” bölgesinde, Berlin’de halka açık yerlerde ve Max Planck Enstitüsü’nde gerçekleştirdiği 

deneyler neticesinde  yeşil enerji kullanımının atanmış seçenek (default) olduğu durumda katılımcıların 

büyük çoğunluğunun yeşil enerji kullanımına devam etmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır (Pichert vd., 

2008: 69-70). Benzer şekilde Avrupa’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranındaki artışa katkı 

sağlayacağı düşünülen akıllı şebeke sistemi ile ilgili olarak; sisteme otomatik olarak dahil olmuş bireylerin 

sistemi kullanma oranlarının sistemi tercih edip etmeyeceği sorulan bireylerin sistemi tercih etme oranından 

daha yüksek olduğu ortaya koyulmaktadır (Thogersen ve Ölander: 350-351). Sonuçta default uygulamasının 

akıllı şebeke sistemine geçişi teşvik etmede önemli bir politika aracı olabileceği ortaya koyulmuş 

olmaktadır.  

Daha görünür hale getirme ve basitleştirme yaklaşımları aracılığıyla çevreyi korumaya yönelik 

uygulamalarda bireylerin öz imajlarına verdikleri değer üzerinden hareket edilmektedir. Şöyle ki çevreye 

duyarlı tüketici olma gibi kendisine pozitif öz imaj kazandırmaya çalışan bireylerin teşvik edilmesi yoluyla 

bireyler daha çevreye duyarlı davranışlar sergilemektedir. Bu yolla kendine ait bazı değerleri dışa vurumsal 

hale getirmek ve kendi hayalindeki öz imaja  uygun davranışlar sergilemek adına bazen yeşil ürünleri tercih 

etmektedir. Basitleştirmeye dayalı dürtme uygulaması ile bireyler çok fazla zihinsel çaba sarf etmeden 

çevreye uygun gıda tüketimini tercih etmiş olmaktadır. Et tüketiminin küresel ısınmanın önemli 

tetikleyicilerinden biri olmasından hareketle çevreyi koruma politikasının uzantısında bireylerin et tüketim 

miktarını azaltmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen basitleştirmeye 

dayalı dürtme uygulaması ile; kafeteryadaki yemek dizaynı bireylerin etten ziyade sebze yemeklerini tercih 

etmelerini sağlayacak şekilde yeniden organize edilmektedir. Bu yolla tüketiciler kendilerini kontrol etmek 

için zihinsel çaba göstermekten kurtarılmış olmakta ve et tüketiminin azaltılmasında arzu edilen sonuca 

ulaşılmaktadır (Schubert, 2017: 331).  
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Görünür hale getirme uygulamalarına örnek oluşturabilecek bir uygulama ABD’de Honolulu bölgesinde 65 

örneklem ile yapılmaktadır. Örneklemde yer alan kontrol grubu dışındaki evlerin bir kısmına 90 gün, diğer 

kısmına ise 60 gün süre ile ev içi göstergeler takılmaktadır. Göstergeler aracılığıyla, hanede yaşayanlara 

elektrik tüketimlerine ilişkin gerçek zamanlı bilgi verilmektedir. Bu uygulama aracılığıyla bireylerin 

elektrik tüketimleri görünür hale getirilmekte ve elektrik tüketim düzeyi günün hangi saati olduğuna da 

bağlı olarak % 11 oranında azaltılmış olmaktadır (Sand vd, 2016: 25). Benzer şekilde;  “Ambient Orb” 

olarak adlandırılan ve şebekedeki enerji kullanım oranına ve dolayısıyla enerjinin ucuz ya da pahalı 

olmasına göre renk değiştiren bir top aracılığıyla bireyler enerji kullanım düzeyine ilişkin 

bilgilendirilmektedir. Uygulama sonucunda; enerji kullanımının yoğun olduğu dönemde orb kullanıcılarının 

enerji kullanımının %40 oranında azalması görünür hale getirme uygulamasının etkili olduğunu 

göstermektedir (Thompson, 2019).  

Toplumsal normlar ve sosyal karşılaştırma yoluyla da bireyler çevreye duyarlı davranışlar sergilemeye 

teşvik edilebilmektedir. Özellikle yeşil enerji kaynaklarının gri enerji kaynaklarına tercih edilmesi gibi 

karbon emisyonunu azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına yönelik hayati politikaların 

etkinliğinde toplumsal normlar ve sosyal karşılaştırma etkili olmaktadır. Nitekim tüketiciler diğer 

tüketicilerin de yeşil enerji kaynaklarını tükettiğini öğrendiğinde yeşil enerji kaynaklarını tüketmeye hevesli 

olmaktadır. Özellikle toplumda iyi imaja sahip bireylerin tüketimi bu noktada daha etkili olmaktadır 

(Sunstein ve Reisch, 2014: 129) Toplumsal normlar ve sosyal karşılaştırma yoluyla dürtme uygulamalarına 

OPOWER şirketinin son dönem yaptığı çalışma örnek gösterilebilmektedir. OPOWER şirketi Kuzey ve 

Güney Kaliforniya, Washington, Minesota, Illionis, Kolarado ve Virjinya eyaletlerinde, eyalette 

yaşayanların bir bölümüne enerji tüketimlerini ve kendi bölgelerinde yaşayan diğer bireylerin enerji 

tüketimlerini gösteren ve enerji tüketimini azaltmak için ne yapabileceklerine yönelik tavsiye içeren rapor 

göndermektedir. OPOWER şirketi kontrol grubunu olarak adlandırdığı bir grup yerleşiğe rapor 

göndermemektedir. Sonuçta OPOWER şirketi rapor gönderme yoluyla enerji kullanım düzeyini % 2 

oranında azaltmış olmaktadır. Buna göre, her ne kadar bireyler sosyal normların etkisi altında olmadıklarını 

belirtmiş olsa da sosyal normlar ve sosyal karşılaştırma uygulamalarının enerji kullanımının azaltılması ve 

bu yolla karbon emisyonunun azaltılarak çevrenin korunmasında diğer uygulamalardan daha etkili ve hatta 

daha az maliyetli olduğu ortaya koyulmaktadır. Şöyle ki; farklı enerji kullanımını azaltma programlarında, 

program maliyeti kilovat/ saat başına 1,6 ile 6,4 sent arasında değişim gösterirken, OPOWER şirketi 

uygulamasının maliyeti kilovat/ saat başına 2,5 sent olmaktadır. Program aracılığıyla her bir metrik ton 

başına 165 dolar tasarruf edilmiş olmaktadır (Allcott, 2011: 1082-1083; Allcott ve Mullainathan, 2010: 

1204-1205).   

Benzer şekilde; otel müşterilerini konakladıkları süre boyunca aynı havluyu kullanmaya yönelik dürtme 

çalışmasında da sosyal karşılaştırma yaklaşımından yararlanılmaktadır. Çevreye daha az deterjan salınması 

ve daha az su kullanılması gibi çevreye yönelik olumlu katkı sağlamanın hedeflendiği uygulamada 80 gün 

boyunca 190 odada kalan 1058 otel müşterisine rastgele dağılımla iki farklı mesaj iletilmektedir. Mesaj 

kağıtlarından birinde doğayı korumak için havlularınızı yeniden kullanabilir misiniz, diğerinde ise otel 

müşterilerinin % 75’i doğayı korumak için havlularını tekrar kullanıyor, siz de bu gruba dahil olmak ister 

misiniz mesajları yer almaktadır. Neticede; sosyal karşılaştırma mesajını alanların havlularını tekrar 

kullanma düzeylerinin diğer mesajı alanlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Golstein vd., 

2008: 472-475).  

Özellikle 2008 yılında Thaler ve Sunstein’in dürtme kitabını yayınlaması ve ardından 2009’da Sunstein’in 

Beyaz Saray’da etkin bir pozisyon alması ile, davranışsal yaklaşımların politika yapım sürecindeki etkisi 

artmıştır. Obama’nın da desteğiyle Sunstein kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla birçok düzenlemede 
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bulunmuştur. Çevre Koruma Örgütü de kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla davranışsal yaklaşımları 

sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik düzenlemelerde kullanmakta ve kongre onayı olmaksızın yakıt 

tasarrufu standartlarını belirlemektedir (Halpern ve Sanders, 2016: 54). Benzer şekilde Avrupa Birliği de 

dürtme politikalarını benimsemiş olup, çevresel politika ve yasalarının merkezine dürtmeyi 

yerleştirmektedir. Diğer düzenleyici müdahalelerle birlikte dürtme politikalarının da kullanıldığı 2020 AB 

Geneli Çevresel Eylem Programı; AB çevre politikalarının üçüncü safhasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

uygulanacak politikalardan biri; enerji tüketimi ve çevre kirliliğinin azaltılmasına ilişkin olarak bireyleri 

taahhüt altına sokma sisteminin benimsenmesidir. Bunun yanında bireysel ve toplumsal davranışların 

değiştirilmesi yoluyla kaynak kullanımının arttırılacağı ve çevre üzerindeki baskıların azaltılacağı üzerinde 

durularak, bu bağlamda enerji verimliliğine yönelik etiketleme sistemi gibi birtakım dürtme politikalarının 

gerekliliği üzerinde durulmaktadır (Hacker ve Dimitropoulos, 2017: 161). 

Neticede birçok ülkede çevre kirliliğinin azaltılması, enerjinin etkin kullanılması ve iklim değişikliğinin 

önlenmesine ilişkin dürtme politikaları uygulanmaktadır. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik dürtme 

örneklerinden biri; Kopenhag’da sokaklara yeşil ayak izleri çizilerek çöplerin atılmaması ve şehir 

temizliğine yönelik farkındalık yaratma uygulamasıdır. Bu yolla çok düşük maliyetle şehirdeki kirlilik 

düzeyi  % 46 azaltılmıştır. Enerjinin etkin kullanılmasına yönelik en yaygın uygulamalardan biri daha 

öncesinde de bahsedildiği üzere enerji verimliliği etiketleridir. Buna göre yaklaşık 40 ülkede farklı 

şekillerde enerji verimlilik etiketleri dizayn edilerek tüketici tercihleri etkin enerji kullanımı doğrultusunda 

yönlendirilmektedir. ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından oluşturulan ve zorunlu niteliğe sahip 

enerji rehberi enerji verimliliği etiketlerinden biridir.  AB’de, Asya ülkelerinin bir kısmında ve Güney 

Amerika’da yaygın olarak kullanılan enerji verimliliği derecelendirme sistemi (A+,A++,A+++) dürtme 

uygulamalarından biridir. Enerji verimliliği etiketlerinin ve enerji verimliliği derecelendirme 

uygulamalarına ilişkin farklı ülkelerde gerçekleştirilen saha deneyleri her iki dürtme uygulamasının da 

enerji verimliliğinde etkili olduğu sonucuna ulaşmaktadır (Hacker ve Dimitropoulos, 2017: 164-167).  

Neticede; davranışsal politikaların çevresel problemlerin çözümünde, modern iktisadın çevre 

politikalarından daha etkin ve düşük maliyetli olduğu ortaya koyulmaktadır.  Aynı zamanda davranışsal 

çevre politikaları uygulamaları gerek ülke bazında gerekse küresel ölçekte her geçen gün yaygın hale 

gelmektedir. 

4. Sonuç 

Ekonomik, siyasal ve sosyal maliyetleri bulunan küresel iklim değişikliği ile mücadelede yalnızca ulusal 

ölçekte politika ve stratejiler yeterli olmamakta, yasal bağlayıcılığı ve yaptırımları bulunan uluslararası 

işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca çok uluslu şirketler; neo-liberal politikalar ve küreselleşme ile 

beraber uluslararası ekonomide her geçen gün daha fazla söz sahibi olmakta ve bu şirketlerin yalnızca 

iktisadi kar elde etme motivasyonuna sahip olmaları küresel iklim değişikliği probleminin çözümünü her 

geçen gün daha da zorlaştırmaktadır.  Fosil yakıta dayalı üretim yapmakta ısrar eden bu şirketler, 

göstermelik tedbirlerin dışında, karlarını artırmaktan başka bir şey düşünmemektedir. Son yıllarda 

üretimlerini az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kaydıran çok uluslu şirketler, batılı ülkelerdeki çevre 

mevzuatlarının ve hukuk kurallarının göreli daha ağır olması nedeniyle, gittikleri ülkelerin hukuksal ve 

ekonomik zayıflıklarından istifade ederek, iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük zarar vermektedirler. 

Azgelişmiş ülkelerdeki ucuz işgücü ve hammaddeleri sömüren şirketler, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde 

yapmalarına izin verilmeyecek ölçüde doğayı tahrip etmektedirler. Uluslararası sözleşmelerde gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında benzer yükümlülüklere 

sahip olmaması ve gelişmiş ülkelerin yükümlülüklerinin daha fazla olması, gelişmekte olan ülkelerde 
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varlığını arttıran çokuluslu şirketlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Yine neo-liberal politikaların 

uzantısındaki küresel ekonomik rekabet iklim değişikliği ile mücadelenin başarısına engel olmaktadır. 

İklim değişikliğini önleme çabalarının başarısızlığında bir diğer etken, ülkelerin çıkar ve önceliklerinin her 

zaman uyumlu olmamasıdır. Dünyada en yüksek büyüme rakamlarına sahip Çin ve Hindistan gibi 

sanayileşmekte olan ülkelerle, sanayi sonrası evreye geçmiş ülkelerin, iklim değişikliği konusunda 

politikaları ve stratejileri aynı olmamakta, küçük ada devletleri ile karşılaştırıldığında, AB ülkeleri gibi 

sanayileşmiş ülkeler, sera gazı salgılayan fosil yakıtlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 

Küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarının uzun vadede ortaya çıkıyor olması, iklim değişikliği ile 

mücadelede ortak küresel eylem planlarının gerçekleştirilmesini zorlaştırmakta ve geciktirmektedir. Kısa 

vadeli hedeflere ve çıktılara uzun vadede elde edilcek çıktılara gore daha fazla önem atfedilmesi, iktisadi 

büyümeyi çevresel sorunlarla mücadele kaygısının önüne geçmektedir. Sonuçta yapısal olmayan çözüm 

yöntemleri ile devletler de tıpkı şirketler gibi çevreci görünmeye çalışmakta ve gerçek çözüm üretme kaygısı 

taşımayan çevreci politikalarla iklim değişikliği ile mücadele etmeye çalışmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen tüm bu sebeplerden ötürü daha öncede belirtildiği gibi iklim değişikliği konusunda 

normatif yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Süreçlere yön veren teoriler güç ve çıkar ilişkilerine vurgu 

yaparken, neo realist neo liberal yaklaşımlar iklim değişikliği ile ilgili uluslararası norm ve kuralların 

oluşturulmasını zorlaştırmakta ve devletlerin çıkarlarının ortaklaşmaması, uluslararası örgütlerin neo-liberal 

politikaları ve serbest ticareti önceleyen yaklaşımları, iklim değişikliğinde küresel normların uygulanmasını 

engellemekteyken iklim değişikliği ile mücadele için daha çok çıkarların bir köşeye konulup ortak hareket 

edilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut neo liberal uygulama temelli yaklaşımlar her ne kadar çözümler 

sunuyormuş gibi görünsede altında yatan yaklaşım da doğanın korunmasından ziyade doğayı kirletenlerin 

çıkarlarının korunmasının yatıyor olması bu yaklaşımlarla bir çözüm elde edilemeyeceğini göstermektedir. 

Bu sebeple davranışsal yaklaşımlar uygulamaya konulmalıdır. Davranışsal politikaların çevresel 

problemlerin çözümünde, modern iktisadın çevre politikalarından daha etkin ve düşük maliyetli olduğu 

ortaya koyulmaktadır.  Aynı zamanda davranışsal çevre politikaları uygulamaları gerek ülke bazında 

gerekse küresel ölçekte her geçen gün yaygın hale gelmesi gelecek açısında umut ışığı doğurmaktadır. 
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54. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ KULLANIMININ AKADEMİK 

BAŞARIYA OLAN ETKİSİ58 

Büşra KARATAŞ59 

Zafer TANGÜLÜ60 

 

Özet 

Dijital öykülemenin, öğrencilerin akademik başarısına olan etkisinin incelendiği araştırmada, sosyal bilgiler 

dersi, 7. sınıf programından seçilen konulara yönelik dijital öyküler oluşturulmuştur. 2017/2018 eğitim-

öğretim yılında, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir ilçede yer alan, rastgele seçilen bir ortaokulun 7. sınıf 

öğrencilerinin yer aldığı iki farklı şubede toplam dört hafta uygulama yapılmıştır. Araştırmada gerçek 

deneysel desenlerden, öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Deney grubunu 31 öğrenci 

oluştururken, kontrol grubunu 30 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçlarını sosyal bilgiler 

dersi akademik başarı testi oluşturmaktadır. Verilerin analizi ise SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, deney Doarttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Dijital öyküleme yöntemi, öyküleme yöntemi, sosyal bilgiler, başarı 

 

THE EFFECT OF THE USE OF DIGITAL STORY ON THE ACADEMIC SUCCESS OF 

STUDENTS IN SOCIAL STUDIES 

Abstract 

In the study which examines the effect of digital storytelling on students' academic achievements the course, 

digital stories about the subjects called in the field of social studies, in 7th grade were formed. In the 

2017/2018 academic year, a total of four weeks were conducted in two different branches of 7th grade 

students in a randomly selected secondary school in The Mediterranean Region. In the research, randomized 

design with pretest-posttest control group was used. The study group consisted of 31 students, while the 

control group consisted of 30 student. In the experimental group, the lesson was studied with digital stories 

created by the researcher. In the control group, traditional methods were taught. The data collection tools of 

the study were composed of the social studies academic achievement test. The data were analyzed by SPSS 

20 package program. According to the findings of the study, it was concluded that the academic success of 

the experimental group increased more than the academic achievement of the control group.  

Key words: Digital storytelling, storytelling, social studies, success 

 

 

58 Bu çalışma Büşra Karataş tarafından Doç. Dr. Zafer Tangülü danışmanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde sonuçlandırılan “Dijital Öykü Kullanımının Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin 
Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi” adlı yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.  
59 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Muğla, 
busra.mugla@gmail.com 
60 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Muğla, 
zafertangulu@gmail.com 
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GİRİŞ 

Değişimin devamlılığı nedeniyle eğitimde kullanılan bilgi ve beceri kazandırma yöntemlerinin de yeniden 

yapılandırılmasını gerekmektedir. Toplumsal değişmeler eğitim kurumlarında başladığından, teknolojik 

gelişmelerin de eğitime dâhil edilmesi için çeşitli politikalar geliştirilmektedir (Tekin ve Polat, 2014). 

Teknolojik gelişmelerle birlikte 2000’li yılların başından itibaren eğitim alanında da hızla yayılmış ve 

öğretim yöntem-tekniklerini de etkilemiştir (Sarıtaş, 2013). Ülkemizde teknolojik gelişmelerin eğitimde de 

yaygınlaşmaya başlamasıyla, FATİH projesi kapsamında öğretmenlere hem yüzyüze eğitimler hem de 

uzaktan eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin en önemli sebebi, teknolojiyle öğrenciyi bir araya getirip, 

eğitime entegrasyonunu sağlayacak kişinin öğretmen olmasıdır (Gülcü, Solak, Aydın ve Koçak 2013).  

Eğitimde teknolojik araç-gereçlerin kullanımı ile öğrencilerin derse olan ilgisini ve başarısını arttırmak 

amacıyla çağa uygun olarak dijital öykü yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre bilişim teknolojileri 

ve multimedya araçları kullanılarak dijital öyküler hazırlanmakta ve eğitimde kullanılmasıyla öğrenme 

süresini kısaltıp, zevkli ve anlaşılır hale getirmektedir (Turgut ve Kışla, 2015). Dijital öyküler, geleneksel 

öyküyle, teknolojik imkânları birleştirerek ortaya çıkarılan bir öğretim yöntemidir (Kocaman Karoğlu, 

2015). Literatürde birçok dijital öyküleme tanımı bulunmakla birlikte; Yüksel, Robin ve McNeil (2011) 

dijital öykülemeyi multimedya araçları ve kaynakları ile bilgi paylaşımı ve öykü anlatma olarak 

tanımlamıştır. Dijital öykü anlatımı, 1990’lı yılların başında California’da Dana Atchley ve Joe Lambert 

tarafından geliştirilmiştir (Hartley, 2010). Dijital öykü ilk olarak Joe Lambert ve Atchley tarafından 

1980’lerin sonunda Berkeley’de ortaya çıkarılmıştır ve 1990’ların başında Lambert ve Atchley’e Nina 

Mullen’in de katılımıyla öncelikle San Fransisco’da Dijital Medya Merkezi’i, daha sonra ise Berkeley’de 

Dijital Öyküleme Merkezi kurulmuştur (Baki, 2015).   

Dijital öykünün eğitim alanında kullanılması için birçok neden vardır ve bunlardan birisi, dijital öykülerin 

öğrencilerin dikkatini çekerek bilgiyi keşfetmelerine olanak sağlamasıdır (Robin, 2006). Teknolojideki 

gelişmelerle birlikte kullanımı yaygınlaşan dijital cihazlar sayesinde, dijital öykü oluşturmanın da maliyeti 

düşmüş ve öğrenmeyi kolaylaştıracak dijital öyküler kullanılmaya başlanmıştır (Yüksel, 2011). Dijital 

öykünün en belirgin özelliği, multimedya araçlarını kullanarak eğitimde bilgi vermek amacıyla 

kullanılmasıdır ve öğrencilerin öğrenmesini de kolaylaştırma potansiyeline sahiptir (Xu, Park ve Baek, 

2011). Robin (2006), öğrencilerin dijital öykü oluştururken kazanacakları becerilerin; araştırma becerisi, 

yazma becerisi, organizasyon becerisi, teknoloji becerisi, sunum becerisi, görüşme becerisi, kişiler arası 

beceriler, problem çözme becerisi, değerlendirme becerileri olduğunu ifade etmiştir. Dijital öykü 

oluşturmak isteyen eğitimci ya da öğrencilerin dikkat etmesi gereken dijital öykünün oluşturulma aşamaları 

ise şu şekildedir: 

 İlk aşamada öykü için bir konu seçimi yapılır. Sonra seçilen konuya uygun resimler, 

fotoğraflar ve kullanılmak istenen görseller, öyküye uygun sesler ve toplanması gereken 

diğer bilgiler araştırılır. Bu aşamada öykünün oluşturulma amacı da belirlenir. 

 İkinci aşamada öykü oluşturan kişi, topladığı görüntü, ses ve bilgilerin içeriklerini 

düzenleyerek aralarında seçimlerde bulunur. Seslendirmeler görüntüye uygun olmalıdır. 

Bu noktada birden fazla seslendirmeci kullanılabilir. 
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 Üçüncü aşamada ise yapılan seslendirmeler, görüntüler üzerine kaydedilerek öykü 

oluşturulur. 

 Son aşamada ise öyküyü oluşturan kişi, dijital öyküsünü sunarak, geri bildirimleri 

değerlendirir. Öyküyü oluşturan bir öğretmense, meslektaşlarına da sunarak öyküsünü 

geliştirmek adına görüşlerini alabilir. İsteyen meslektaşlarına da dijital öyküleme 

oluşturmayı öğretebilir (Xu ve diğerleri, 2011). 

Windows Movie Maker İle Dijital Öykü Oluşturma Basamakları        

Araştırmada Windows Movie Maker programı kullanılarak dijital öykü oluşturulmuştur. Faydalanmak 

isteyen diğer araştırmacılar için ise gerekli bilgiler bu bölümde verilmiştir.                                     

 

 

Dijital öyküleme kullanılacak olan resimler, fotoğraflar ve videolar, Resim 1’de kırmızı daire içerisine 

alınmış “video ve fotoğraf ekle” bölümünden, programa yüklenmektedir. 
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Dijital öykünün ismi, için Resim 2’de yer alan “başlık” sekmesinden eklenmektedir. Yine aynı menüde 

yer alan “açıklama yazısı” sekmesinden görsel kaynaklara metin eklemek ve o metinlerin düzenlenmesi 

mümkündür. 

 

Dijital öykü metnine göre yapılacak olan seslendirmeler, programın başlangıç menüsünde yer alan “anlatımı 

kayda al” sekmesine tıklayarak kolaylıkla yapılmaktadır. Eğer kayıtlar başka cihazlarda yapılıp, programa 

eklenilmek istenilirse yine aynı menüde yer alan “ses ekle” sekmesinden eklenebilir. 
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Öyküye görsellerin, seslendirmelerin eklenmesinden sonra arka plâna müzik eklemek için ana menüde 

bulunan “müzik ekle” sekmesine tıklanır.  

 

Müziğin, seslendirme ses seviyesini geçmemesi ve öykünün anlaşılmasını güçleştirmemesi için Resim 5’te 

yer alan müziğin akışını gösteren yeşil alana çift tıklanarak, müziğin sesinin istenilen şekilde ayarlanabildiği 

menü açılmaktadır. 
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Öyküdeki görsellere animasyon geçişleri eklemek için, ana menüden “animasyonlar” sekmesinden geçişler 

eklenir. 
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Oluşturulan dijital öykünün kaydedilmesi için ana menünün en sağında bulunan “filmi kaydet” sekmesinden 

verilen seçenekler arasından en uygunu seçilerek öykünün birleştirilmesi sağlanır. “Yüksek tanımlı ekran 

için” kaydetme seçildiğinde, öykü daha yüksek çözünürlükte kaydolur ve projeksiyon gibi görüntüyü 

büyütmeye yarayan cihazlarda daha az görüntü bozulmaları yaşanır. 

Sosyal Bilgiler öğretim programına göre, topluma sorumluluklarını bilen, görevlerini yerine getiren ve 

çevresiyle uyum sağlayabilen insanlar yetiştirmek, sosyal bilgiler dersinin en temel amaçlarındandır. 

Öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini uygulayıp, farklı öğretim yöntemleri denememeleri ve 

yapılandırmacı anlayışla ders işlememeleri, dersi sıkıcı hale getirip, öğrenme sürecini zorlaştırabilmektedir 

(Sidekli, Tangülü ve Yangın, 2013). Bu nedenle Sosyal Bilgiler dersinin daha verimli geçmesini sağlamak 

amacıyla, teknolojiden faydalanıp dijital öyküleme ile dersin işlenmesi daha verimli olacaktır.  

Genel Amaç ve Alt Amaçlar 

1. Araştırmanın amacı dijital öyküleme yaklaşımı kullanımının sosyal bilgiler derslerinde 

öğrencilerin akademik başarısına olan etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir. 

2. Sosyal bilgiler akademik başarı testine göre deney grubu ve kontrol grubunun öntest 

puanlarının arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Sosyal bilgiler akademik başarı testine göre deney grubunun öntest ve sontest puanlarının 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Sosyal bilgiler akademik başarı testine kontrol grubunun öntest ve sontest puanlarının 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Sosyal bilgiler akademik başarı testine göre deney grubu ve kontrol grubunun sontest 

puanlarının arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

YÖNTEM 
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Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 

Nicel araştırma, araştırmacının problemi tanımlamasını ve çalışılacak kavramla ilgili test edilecek hipotezler 

üretmesini gerektirir (Golafshani, 2003).  

Evren ve Örneklem 

Bu deneysel araştırma ise örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme kullanılmış ve grupların seçilme 

olasılığının eşit olduğu bir yöntem tercih edilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde, 

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilin ilçesinde rastgele seçilen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 

ortaokulun,  iki farklı şube ile yürütülmüştür. Deney grubunu 31, kontrol grubunu 30 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmanın çalışma grubuna ait cinsiyet dağılımları Tablo 2.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.1. Deney ve kontrol gruplarının cinsiyete göre dağılımları 

                Grup             Kız                    Erkek                    Toplam                         

                                            N       %            N      %                  N     % 

                Deney Grubu      15    48,4           16    51,6                31    100 

                Kontrol Grubu    16    53,4           14    46,6                30    100 

 

Tablo 2.2’ye göre, deney grubunun %48,4 (N=15)’ünün kız öğrenci, %51,6 (N=16)’sının erkek öğrenci 

olduğu, kontrol grubunun ise %53,4 (N=16)’ünün kız öğrenci, %46,6 (N=14)’sının erkek öğrenci olduğu 

görülmektedir. Bu tabloya göre deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin cinsiyet dağılımlarında farklılık 

olduğu, fakat bu farklılığın araştırmanın sonucunu etkilemeyecek düzeyde olduğu görülmüştür 

Veri Toplama Araçları 

Toplamda 4 hafta süren araştırma süreci boyunca nicel verilerin elde edilmesinde Sosyal Bilgiler Dersi 

Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Bu veri toplama aracı hem deneysel işlemden önce hem de deneysel 

işlemden sonra kullanılmıştır. 

Akademik Başarı Testi  

Akademik başarı testi toplamda 207 öğrenciye uygulanarak veriler toplanmıştır. Başarı testi geliştirilmeden 

önce araştırmada kullanılmak üzere sosyal bilgiler dersi, 7. sınıf programından Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

öğrenme alanındaki Ekonomi ve Sosyal Hayat ünitesi belirlenmiştir. Pilot uygulamalar neticesinde 207 

öğrenciye ulaşılarak testin geçerlik ve güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. 35 soruluk akademik başarı 

testinin KR-20 güvenilirlik katsayısı .84 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Test maddelerinin analizi sonucunda 

ise, madde güçlüğü ve madde ayırt ediciliklerine göre 15 soru daha testten çıkartılmıştır.  

 

Verilerin Analizi  

Deney ve kontrol gruplarına uygulanan akademik başarı testinin öntest ve sontest puanlarının arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığına ve verilerin normallik değerlerine SPSS 20 paket programı kullanılarak 

bakılmıştır. 
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BULGULAR 

Akademik Başarı Testi İle İlgili Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi olan, sosyal bilgiler akademik başarı testine göre deney grubu ve kontrol 

grubunun öntest puanlarının arasında anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin t-Testi sonuçları Tablo 3.1.’ 

de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Deney ve kontrol gruplarından elde edilen akademik başarı öntest puanlarının bağımsız gruplar 

t-testi sonuçları 

Gruplar N 
Ortalama 

Puan 

Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu 31 51,29 10,61 ,502 ,462 

Kontrol Grubu 30 48,33 16,45   

 

 

Tablo 3.1’e göre, bağımsız gruplar t-testinin sonucuna göre p değeri ,462 olarak analiz edilmiştir. T 

değerinin ,502 olması ise (p>0,05), anlamlı farklılığın olmadığının bir başka göstergesidir. Verilerden elde 

edilen bulgulara göre H1 sıfır hipotezi kabul edilir. 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan, sosyal bilgiler akademik başarı testine göre deney grubunun öntest 

ve sontest puanlarının arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır.  

Tablo 3.2. Deney grubunun öntest ve sontest puanlarına ilişkin ilişkili örneklemler t-testi sonuçları 

Gruplar N �̅� 
Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu Öntest 31 51,29 10,61 -2,310 ,028 

Deney Grubu Sontest 31 59,16 19,16   

 

Tablo 3.2’ ye göre T değerinin ise -2,310 olması (p<0,05) ise anlamlı farklılığı kanıtlar niteliktedir. Bu 

sonuçlar, deney grubunda, dijital öykü kullanımının akademik başarılarına olumlu yönde etki ettiğini 

göstermektedir. Verilerden elde edilen bulgulara göre H2 sıfır hipotezi reddedilir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan, sosyal bilgiler akademik başarı testine göre kontrol grubunun öntest 

ve sontest puanlarının arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır.  
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Tablo 3.3. Kontrol grubunun öntest ve sontest puanlarına ilişkin ilişkili örneklemler t-testi 

sonuçları 

Gruplar N �̅� 
Standart 

Sapma 
t p 

Kontrol Grubu 

Öntest 
30 48,33 10,61 

,666 ,511 

Kontrol Grubu 

Sontest 
30 50,66 14,36 

  

 

Ders kitabıyla ve düz anlatımla ders işlenen kontrol grubunda, sosyal bilgiler akademik başarı testinin öntest 

(X =̅48,33) ve sontest (X ̅=50,66)  sonuçlarına göre 2,33 puanlık bir artış söz konusu olsa da, t değerinin 

,666  ve p değerinin ise ,511 (p>0,05) olması nedeniyle kontrol grubunun öntest ve sontest sonuçları arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu söylenememektedir. Verilerden elde edilen bulgulara göre H3 sıfır hipotezi 

kabul edilir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan, sosyal bilgiler akademik başarı testine göre deney grubu ve 

kontrol grubunun sontest puanlarının arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır.  

 

Tablo 3.4. Deney grubu ve kontrol grubunun sontest puanlarına ilişkin ilişkili örneklemler t-testi 

sonuçları 

Gruplar N �̅� 
Standart 

Sapma 
t p 

Deney Grubu 

Sontest 
31 59,16 19,16 

-2,149 ,036 

Kontrol Grubu 

Sontest 
30 50,66 14,36 

  

 
Tablo 3.4’e göre, grupların arasında sontest verilerine göre 8,5 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlılığı, 

p değerinin ,036 olması ile kanıtlanabilir (p<0,05). Bu durumda sosyal bilgiler derslerinde dijital öykü 

kullanılarak işlenen derslerde, öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir düzeyde etkisinin olduğu 

söylenebilir. Verilerden elde edilen bulgulara göre H4 sıfır hipotezi reddedilir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tartışma ve Sonuç 

Deney grubu ve kontrol grubunun öntest puanlarının arasındaki farklılık sonuçlarına göre  t değeri ,502 

(p>0,05), p değeri ,462 (p>0,05) olduğundan, deney grubu ve kontrol grubunun öntest puanlarının arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  
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Deney grubunun akademik başarı öntest ve sontest puanları arasındaki t-Testi sonuçlarına göre p değerinin 

,028 (p<0,05) olması anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre dijital öyküleme yöntemi ile 

ders işlenmesi, deney grubunun öğrenmesini kolaylaştırmış ve akademik başarılarını artırmıştır. Nitekim, 

Hung ve diğerleri (2012), yaptığı araştırmaların sonucunda dijital öykü anlatımının, öğrenme yöntemi olarak 

kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarını etkili bir şekilde artırabileceği sonucuna ulaşmışlardır. 

Kontrol grubunun akademik başarı testi öntest ve sontest sonuçlarına göre t değerinin ,666 ve p değerinin 

,511 (p>0,05) olması ise bu farkın anlamlı olmadığına göstermektedir. Kontrol grubunda ders kitabı temel 

alınarak ve düz anlatımla ders işlenmesi, öğrencilerin akademik başarılarında bir değişiklik olmadığına 

göstermektedir. 

Deney grubu ve kontrol grubunun akademik başarı sontest puanlarının arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığı incelenmiş ve deney grubunun sontest puanının 59,66 , kontrol grubunun sontest puanının ise 

50,66 olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda p değerinin ,036 (p<0,05) olması ile anlamlılık kazanmaktadır. 

Bulgular, sosyal bilgiler dersinde dijital öykü kullanılmasının akademik başarı üzerinde olumlu etkisini 

ortaya koymaktadır. Sosyal bilgiler derslerinde öykü kullanımının konu alan Sidekli, Tangülü ve Yangın 

(2013)’ın çalışmalarının bulgularında da öykü anlatımı ile ders işlenen deney grubunun akademik 

başarısının, kontrol grubundan daha yüksek çıktığı görülmüştür. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, geleneksel yöntemlerle ders işlenen kontrol grubunda akademik başarı 

az da olsa artmıştır. Dijital öykülemeyle ders işlenen deney grubunda akademik başarı anlamlı olacak 

düzeyde artmıştır. Iki grubun deney sonundaki akademik başarı sontest puanlarına bakıldığında, deney 

grubunda görülen artış daha fazla olmuştur.  

Öneriler 

 Araştırmada sosyal bilgiler dersi konuları işlenmiştir. Başka derslerde ve konularda dijital 

öyküleme yöntemi uygulanıp, farklı durumlara olan etkisi araştırılabilir. 

 Dijital öykü kullanımının yaygınlaştırılması için öğretmenlere hizmetiçi eğitim programları 

uygulanabilir. 

 Araştırmada kullanılan dijital öykü programından farklı programlar tercih edilebilir. 
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Özet 

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin (8.sınıf) amaçları kısaca şöyle sıralanabilir. 

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavrar. Millî 

Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik 

anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar. İnsan hakları, ulusal egemenlik, 

milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı 

ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. Atatürk’ün dünya görüşünü 

ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur. Bu dersin öğretimi 

sırasında eğitimciler bazı kavramları sıklıkla kullanmaktadır. Bu kavramlardan bazıları şöyledir: 

‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenliktir.’’ Ortaokul 

öğrencilerinin bu kavramlara yönelik metaforik algılarıyla ilgili yapılan araştırmada öğrencilerin İnkılap 

Tarihi dersinde sıklıkla geçen bu kavramlara yönelik algılarını metaforlar yoluyla belirleyebilmek 

amaçlanmıştır. Bu kavramlar hem ülke yönetimi hem de hayatın her alanında kullanılabilecek kavramlardır. 

Öğrencilerin bu kavramlara yönelik algıları devlete, millete, yönetim şekillerine, gelecekle ilgili planlarına 

ışık tutabilecektir. Öğrencilerin bu kavramlara yönelik algıları öğretim planlarını programlayanlara eksik ve 

anlaşılamayan yönlerle ilgili fikir verebilir. İlgili literatür tarandığında Ortaokul öğrencilerinin 

‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenlik’’ algılarını 

metaforlar yoluyla tespit amacıyla yapılan çalışmaların oldukça az olduğu görülmüş ve bu kavramlara 

yönelik algılarını belirleyebilmek için derinlemesine bir çalışma yapılması gerekli bulunmuştur. Metafor, 

dilin sembolik amaçlı kullanımına bağlı olarak bir kavram veya durumu başka bir kavram, bir durumla ifade 

etme biçiminde tanımlanabilir. (Pehlivan, İ., Aydın,A.,2010) 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim ile desenlenmiştir. Olgu bilim araştırılacak konuyla 

ilgili derinlemesine bir çalışma yapılacağında tercih edilen bir yöntemdir. Veriler içerik analizi yoluyla 

çözümlenmiştir. Çalışmada Ortaokul öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, 

İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenlik’’ ile ilgili algılarının derinlemesine tespit edilmesi amaçlandığı için 

olgu bilim kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Muğla ilinin Menteşe ilçesinde ki 

bir Ortaokulda  8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı 28 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilmiştir. Ölçme 

aracı olarak ‘‘Atatürkçülük…………………gibidir. Çünkü……………….’’ soruları sorularak 

öğrencilerden veriler toplanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İnkılap Tarihi ile ilgili sorulan 

7 kavramla ilgili öğrenciler geçerli olan 90  metafor üretmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, Demokrasi, Cumhuriyet, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli 

Egemenlik 
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MIDDLE SCHOOL 8.METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE CONCEPTS THAT 

STUDENTS FREQUENTLY ENCOUNTER IN THE HISTORY OF REVOLUTION AND 

KEMALISM 

Abstract 

History of the Republic of Turkey and Atatürk of course (8th grade) objectives can be briefly summarized. 

Understands the historical meaning and importance of the Turkish Revolution realized under the leadership 

of Atatürk. Understands from the National Struggle, the Turkish nation can overcome all difficulties with 

the understanding of freedom, independence, patriotism, national unity and solidarity. Understands the 

meaning and importance of human rights, national sovereignty, nationalism, democracy, modernity, 

secularism and republic for the Turkish nation and organizes their lives according to democratic rules. 

Becomes an advocate of Atatürk's thought system by adopting Atatürk's world view and thoughts. Educators 

often use some concepts during the course. Some of these concepts are as follows: ‘Atatürkism, Republic, 

Democracy, Independence, Revolution, Modernization, National Sovereignty. These concepts can be used 

both in country administration and in all areas of life. Students' perceptions of these concepts will be able 

to shed light on the state, nation, management styles and plans for the future. Students' perceptions of these 

concepts can give insight and incomprehensible aspects to the programmers of the curriculum. When the 

related literature was searched, it was seen that there were very few studies in order to detect the perceptions 

of secondary school students by means of metaphors such as ç Atatürkism, Republic, Democracy, 

Independence, Revolution, Modernization, National Sovereignty ve ve and an in-depth study was necessary 

to determine their perceptions about these concepts. Metaphor can be defined as expressing a concept or 

situation with another concept, a situation depending on the symbolic use of language.  

This study was designed with case science, one of the qualitative research methods. Case science is the 

preferred method when an in-depth study is conducted on the subject to be investigated. The data were 

analyzed by content analysis. In this study, fact science was used in order to determine the perceptions of 

secondary school students about ‘ç Atatürkism, Republic, Democracy, Independence, Revolution, 

Modernization, National Sovereignty esine. The research was carried out in a secondary school in Menteşe 

district of Muğla province in 2017-2018 academic year with the participation of 8th grade students. It is like 

‘Atatürkism Ölçme as a measurement tool. Because ………………. ’Sorul questions were asked to collect 

data from the students. The data were analyzed by content analysis. The students have produced 90 

metaphors which are valid for the 7 concepts asked about the History of Turkish Revolution. 

Key Words: Kemalism, Democracy, Republic, Independence, Revolution, Modernization, National 

Sovereignty 

 

 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin (8.sınıf) amaçları kısaca şöyle sıralanabilir. 

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavrar. Millî 

Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik 

anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar. İnsan hakları, ulusal egemenlik, 

milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı 

ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. Atatürk’ün dünya görüşünü 
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ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur. Bu dersin öğretimi 

sırasında eğitimciler bazı kavramları sıklıkla kullanmaktadır. Bu kavramlardan bazıları şöyledir: 

‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenliktir.’’ Ortaokul 

öğrencilerinin bu kavramlara yönelik metaforik algılarıyla ilgili yapılan araştırmada öğrencilerin İnkılap 

Tarihi dersinde sıklıkla geçen bu kavramlara yönelik algılarını metaforlar yoluyla belirleyebilmek 

amaçlanmıştır. Bu kavramlar hem ülke yönetimi hem de hayatın her alanında kullanılabilecek kavramlardır. 

Öğrencilerin bu kavramlara yönelik algıları devlete, millete, yönetim şekillerine, gelecekle ilgili planlarına 

ışık tutabilecektir. Öğrencilerin bu kavramlara yönelik algıları öğretim planlarını programlayanlara eksik ve 

anlaşılamayan yönlerle ilgili fikir verebilir. İlgili literatür tarandığında Ortaokul öğrencilerinin 

‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenlik’’ algılarını 

metaforlar yoluyla tespit amacıyla yapılan çalışmaların oldukça az olduğu görülmüş ve bu kavramlara 

yönelik algılarını belirleyebilmek için derinlemesine bir çalışma yapılması gerekli bulunmuştur. Metafor, 

dilin sembolik amaçlı kullanımına bağlı olarak bir kavram veya durumu başka bir kavram, bir durumla ifade 

etme biçiminde tanımlanabilir. (Pehlivan, İ., Aydın,A.,2010) 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim ile desenlenmiştir. Olgu bilim araştırılacak konuyla 

ilgili derinlemesine bir çalışma yapılacağında tercih edilen bir yöntemdir. Veriler içerik analizi yoluyla 

çözümlenmiştir. Çalışmada Ortaokul öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, 

İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenlik’’ ile ilgili algılarının derinlemesine tespit edilmesi amaçlandığı için 

olgu bilim kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Muğla ilinin Menteşe ilçesinde ki 

bir Ortaokulda  8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı 28 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilmiştir. Ölçme 

aracı olarak ‘‘Atatürkçülük…………………gibidir. Çünkü……………….’’ soruları sorularak 

öğrencilerden veriler toplanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İnkılap Tarihi ile ilgili sorulan 

7 kavramla ilgili öğrenciler geçerli olan 90  metafor üretmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, Demokrasi, Cumhuriyet, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli 

Egemenlik 

 

1.Giriş 

Eğitim öğrenme ve öğretmeye bağlı olduğu için tarih boyunca tanımlanmaya çalışılmış fakat kesin ve net 

bir tanımlamaya ulaşılamamıştır. Ancak eğitim ile ilgili sayılabilecek başlıca tanımlamalar şöyledir: 

• Eğitim; İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). 

• Eğitim; Çocukları yetiştirmek ve insan yapmak sanatıdır (J. J. Rousseau). 

• Eğitim; İnsanın lehindeki ve aleyhindeki şeyleri bilmesidir (İmam-ı A’zam). 

• Eğitim; Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana 

getirme sürecidir (Ertürk,1972, s.77)(Çelikkaya. H., 2006,s.26,27). 

Durkheim’e göre eğitim, fizik ve toplumsal çevrenin insan üzerinde meydana getirdiği etkilerdir (akt. 

Tezcan, 1997). İdealistler eğitimi Tanrıya ulaştırma için yapılan faaliyetler, Realistler insanı toplumun temel 

değerlerine göre yetiştirme süreci, Pragmatistler kişinin kendi yaşantısı yoluyla kişide istendik davranış 

değişikliği meydana getirme süreci, Varoluşçular ise insanı sınır haline getirme süreci olarak ele almışlardır 

(Sönmez, 1998). 

“Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi” dersinin amaçları Recep Peker’in “İnkılâp Tarihi Ders Notlarında şu 

şekilde belirtilmektedir; “Her ulusun müşterek bir inanç sistemi olmalıdır. Belli bir düşünce sistemine sahip 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

olmayan milletler, bir insan yığınından ibarettirler. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi derslerinden amaç Türk 

milletinin düşünce sistemi olan “Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin yeni yetişen nesillere öretmektir. Her 

büyük fikir hareketi tesiri evrensel olan inkılâp, ileri gidiş esnasında nesiller, zamanlar geçtikçe, hedefler 

değiştikçe hız ve heyecanını kaybeder. Bu safhalarda yavaş yavaş ana fikirlerden gerilemeler görülür. Bu 

heyecan, hayat boyunca nesilden nesile aynı hızı, aynı canlılığı muhafaza etmezse feragatler balar, ana 

inançlarından kaybedilir. İnkılabı yok etmek, kayalara çarptırmak isteyen unsurlar bu hızı eksiltebilirler. 

Buna yol vermemek için biz kurtuluş ve dirili devrimizin sıcaklığını nesilden nesile 

nakletmeliyiz”(Özüçetin,  Nadar, 2010). 

Uygulanan eğitim programları, insanlık tarihi boyunca toplumların ve siyasi oluşumların istediği ve ihtiyaç 

duyduğu insan modelini yetiştirmek üzerine kurgulanmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin de insan yetiştirme biçimi içerisinde de milli kimliğin oluşmasında tarih alanı 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Cumhuriyetin modernleşme olgusuna yaklaşımında, Türkiye Cumhuriyeti 

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi bu yönüyle farklı bir yer tutmaktadır(Dönmez, Tangülü, 2012,s.348). 

Morgan’a göre (akt. Saban, 2008) “metafor kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza sinen bir düşünce 

biçimi ve bir görme biçimi anlamına gelir.” Bu yönüyle ele alındığında metafor, bir kişinin yüksek düzeyde 

soyut, karmaşık ögeler içeren veya kuramsal bir olguyu anlamlandırmada ve açıklamada kullanabileceği 

zihinsel araçtır(Saban, 2008). 

Metafor, zihinsel olarak güçlü bir modeldir. Çünkü metafor yoluyla, benzeşik olmayan iki olgu arasında 

ilişki kurularak, belli bir zihinsel şema, başka bir zihinsel şema üzerine yansıtılır. Bu şekilde metaforlar, bir 

bireyin zihninin belli bir kavrayış biçiminden başka bir anlayış biçimine hareket etmesini sağlar (F. Yılmaz, 

Göçen ile F. Yılmaz, 2013, s.151). 

İnsanın doğuştan getirdiği en önemli özelliklerinden biriside sınırları çizilemeyen bir yaratıcılık gücüne 

sahip olmasıdır. Bu yaratıcılık, bireyin hayatı boyunca karşılaştığı ve düşündüğü durumları başka ögelerle 

ilişkilendirmesini sağlar. Bir diğer taraftan bakılacak olursa, bireyin karmaşık olaylara yönelik 

somutlaştırma kaygısı, yine beraberinde olgular arası ilişkiyi zorunlu hale getirmektedir. Böylece metafor 

adı verilen kavram, özünde “ilgili olma” durumuyla ifade olunmaktadır (Aydın, Pehlivan, 2010, s.820). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda sosyal gerçekliklerin daha iyi anlaşılması ve değerlendirilebilmesi için 

metaforlara sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Metaforların karmaşık konuların anlaşılmasını 

kolaylaştırdığı söylenebilir. Benzerliklerinden yola çıkılarak bir gerçeğin özelliklerinden hareketle başka bir 

gerçeğin anlaşılabilmesi için çoğu zaman metaforlardan yararlanılmaktadır. Takip edilen yol genellikle 

somut gerçeklikler yoluyla soyut fenomenlere ulaşabilmek şeklinde seyretmektedir. Soyut gerçekliklerle 

ilgili zihni bir model oluşturulmak istendiğinde, somut gerçekliklerden faydalanılarak zıtlıklardan, 

karşılaştırmalardan veya benzerliklerden yararlanılarak ve benzetmeler yapılabilir (Çanak, 2013,s.139) 

2. Araştırmanın amacı  

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sıkça karşılaştıkları kavramlara 

yönelik metaforik algılarını belirleyebilmek. 

3. Problem cümlesi 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sıkça karşılaştıkları kavramlara 

yönelik metaforik algıları nasıldır? 

3.1. Alt problemler  
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Araştırmanın amacı Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sıkça 

karşılaştıkları kavramlara yönelik metaforik algılarını belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda şu 

sorulara cevap aranmıştır. 

1. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük’’, kavramına yönelik algıları nasıldır? 

2. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Demokrasi’’ kavramına yönelik algıları nasıldır? 

3. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Cumhuriyet’’ kavramına yönelik algıları nasıldır? 

4. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Bağımsızlık’’ kavramına yönelik algıları nasıldır? 

5. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘İnkılap’’ kavramına yönelik algıları nasıldır? 

6. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Çağdaşlaşma’’ kavramına yönelik algıları nasıldır? 

7. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Milli Egemenlik’’ kavramına yönelik algıları nasıldır? 

 

 4.Araştırmanın önemi 

Toplum hayatında Atatürkçülük, Demokrasi, Cumhuriyet, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli 

Egemenlik kavramlarının yerleşmesi ve daha ötesinde bu kavramların yaşam döngümüz içerisinde 

yerleşmesi çok önemlidir. Bu kavramlarla ilgili var olan algının tespit edilebilmesi İnkıla4p Tarihi ile ilgili 

çalışmaları bu durum üzerine inşa etmek açısından önemli olacaktır. Bu çalışmadan elde edilen veriler 

ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin bahsi geçen kavramlarla ilgili algıları hakkında bilgi verecek ve bu bilgiler 

İnkılap tarihi dersinde sıkça karşımıza çıkan kavramların öğrencilere öğretilmesi ve öğrenciler tarafından 

içselleştirilmesi konularında eğitimcilere ve araştırmacılara ışık tutacaktır.   

5.YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmada olgu bilim 

yönteminin kullanılmasının temel nedeni demokrasi ile ilgili öğrencilerin sahip oldukları durumu 

aydınlatabilecek bilgileri bize sunabilecek olmasıdır. Nitel bir araştırma yaklaşımı olarak olgu bilim, 

yaşanan deneyimlerin temelini ve özünü ortaya koymayı amaç edinir. İnsanların yaşantılarında ki bu ortak 

noktaların anlaşılması bir olgunun tam olarak ne anlam ifade ettiği ve kavramsal olarak neye benzediğinin 

anlaşılmasını sağlar (Gedik, 2016). 

 

5.1. Çalışma Gurubu 

2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde Muğla ilinde bir devlet okulunda ve kolay erişilebilirlik 

ilkesine göre 8. sınıf öğrencilerinden 28 öğrenci çalışmaya katılmıştır.  

5.2. Verilerin Toplanması 

Araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Muğla ilinin Menteşe ilçesinde ki bir Ortaokulda 8. Sınıf 

öğrencilerinin katıldığı 28 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak 

‘‘Atatürkçülük…………………gibidir. Çünkü……………….’’ gibi yarı yapılandırılmış sorular sorularak 

7 kavramla ilgili veriler toplanmıştır. Araştırma 14-18 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmış ve öğrencilere 

soruları cevaplamaları için 40 dakika zaman verilmiştir. 

5.3. Verilerin Analizi 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

Araştırma sonucu elde edilen veriler İçerik Analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinde amaçlanan, elde 

edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. İçerik analizinde yapılan temel işlem 

birbirine benzeyen verileri belli kavramlar ve konular etrafında toplamak ve bunları okuyucuların 

anlayabileceği bir biçimde yorumlamaktır (Yıldırım, Şimşek,2004,s.174,175).Öğrencilerin verilen 

kavramlar ile ilgili ürettikleri metaforlar frekansı yüksek olandan az olana doğru sıralanmış ve her 

öğrencinin ifade ettiği metaforlar tablada kodlanmıştır. Her bir metaforu temsil eden öğrenci sayısı (f) ve 

yüzdesi (%) hesaplanmıştır. 

6. BULGULAR 

6.1.Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar 

tablo 1’deki gibidir: 

 

 

 

 

Tablo 1: Atatürkçülük ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

Metaforlar f Yüzde Metaforlar f Yüzde 

1. Beyin 4 14,29 10.   Çiçek 1 3,57 

2. İnsan 4 14,29 11.   Deniz 1 3,57 

3. Ağaç 3 10,71 12.   Karınca 1 3,57 

4. Arı 2 7,14 13.   Matematik 1 3,57 

5. Öğretmen 2 7,14 14.   Meyve 1 3,57 

6. Bebek 1 3,57 15.   Orman 1 3,57 

7. Beyaz güvercin 1 3,57 16.   Papatya 1 3,57 

8. Bilgisayar 1 3,57 17.   Tohum 1 3,57 

9. Bitki 1 3,57 18.   Ülke 1 3,57 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar 

en çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

8.sınıf öğrencileri Atatürkçülük ile ilgili olarak 18 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara baktığımızda 

en fazla üretilen metaforlar ‘‘beyin ’’  4 öğrenci (%),‘‘İnsan ’’  4 öğrenci (%),“Ağaç” 3 öğrenci (%), “Arı” 

2 öğrenci (%),“Öğretmen” 2 öğrenci (%),şeklindedir. Atatürkçülükile ilgili üretilen metaforlardan 13’ü 

sadece bir öğrenci tarafından temsil edilmektedir. Atatürkçülük ile ilgili geliştirilen 18 metafora genel olarak 

bakıldığında, öğrencilerin Atatürkçülüğe yönelik olumlu ve bilgiye, yenileşmeye yönelik bir algıya sahip 

oldukları görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin Atatürkçülüğe ilişkin metaforlarından bazı örnekler 

aşağıdaki şekildedir: 
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Atatürkçülük “deniz” gibidir. Çünkü deniz dinamiktir. Kendini sürekli yenileyen eskileri kıyıya vurandır. 

Atatürkçülük “Matematik” gibidir. Çünkü hem akıl gerekir hem de bilim gerekir. 

Atatürkçülük “Papatya” gibidir. Çünkü papatyalar her sene kendini yeniler üstelik papatyalar hayata 

barışçıldır. 

6.2.İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘İnkılap’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar tablo 

2’deki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: ‘‘İnkılap’’ kavramı ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

Metaforlar f Yüzde Metaforlar f Yüzde 

1. Makine 4 14,81 11.   İnsan 1 3,70 

2. Teknoloji 3 11,11 12.   İnternet 1 3,70 

3. Meyve ağacı 2 7,41 13.   Kitap 1 3,70 

4. Telefon 2 7,41 14.   Kumbara 1 3,70 

5. Ağaç 1 3,70 15.   Mevsim 1 3,70 

6. Bilgisayar 1 3,70 16.   Sınav 1 3,70 

7. Çınar ağacı 1 3,70 17.   Sosyal medya 1 3,70 

8. Çiçek 1 3,70 18.   Türkiye 1 3,70 

9. Fidan 1 3,70 19.   Türk askeri 1 3,70 

10. Hayaller 1 3,70 20.   Ülke 1 3,70 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘İnkılap’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar en 

çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 
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8.sınıf öğrencileri İnkılap kavramı ile ilgili olarak 20 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara 

baktığımızda en fazla üretilen metaforlar ‘‘makine ’’  4 öğrenci (%),‘‘Teknoloji ’’  3 öğrenci (%),“Meyve 

Ağacı” 2 öğrenci (%), “Telefon” 2 öğrenci (%) şeklindedir. İnkılap kavramı ile ilgili üretilen metaforlardan 

16’sı sadece bir öğrenci tarafından temsil edilmektedir. İnkılap kavramı ile ilgili geliştirilen 18 metafora 

genel olarak bakıldığında, öğrencilerin İnkılap kavramına yönelik olumlu ve değişimi olumlu bir biçimde 

kabule yönelik bir algıya sahip oldukları görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin İnkılap kavramına ilişkin 

metaforlarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir: 

 

İnkılap “bilgisayar” gibidir. Çünkü bilgisayarları istediğimiz zaman yeniden başlatabiliriz 

İnkılap “Yağmur” gibidir. Çünkü Güneşin sıcaklığının ardından yağmur her şeyi değiştirir. 

İnkılap “Türk askeri” gibidir. Çünkü her şeyi tamamen kökünden değiştirebilir. 

İnkılap “Fidan” gibidir. Çünkü İnkılapla eski şeyler yenilenerek bize ayak uydurur. 

İnkılap “Mevsimler” gibidir. Çünkü mevsimler gibi değişiklikler meydana gelir. 

 

6.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘Cumhuriyet’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar tablo 

3’deki gibidir: 

 

 

 

 

 

Tablo 3: ‘‘Cumhuriyet’’ kavramı ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

          Metaforlar f Yüzde       Metaforlar f Yüzde 

1. Özgürlük 6 20,69 9.     Orman 1 3,45 

2. Ağaç 4 13,79 10.   Seçim 1 3,45 

3. Çınar ağacı 4 13,79 11.   Sınıf başkanlığı seçimi 1 3,45 

4. Arı 2 6,90 12.   Su 1 3,45 

5. Bayrak 2 6,90 13.   Şelale 1 3,45 

6. İnsan 1 3,45 14.   Telefon 1 3,45 

7. Kale 1 3,45 15.   Terazi 1 3,45 

8. Kelebek 1 3,45 16.   Toplum 1 3,45 
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Tablo 3’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘Cumhuriyet’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar en 

çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

8.sınıf öğrencileri ‘‘Cumhuriyet’’ kavramı ile ilgili olarak 16 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara 

baktığımızda en fazla üretilen metaforlar ‘‘Özgürlük ’’  6 öğrenci (%),‘‘Ağaç ’’  4 öğrenci (%),“Çınar 

Ağacı” 4 öğrenci (%), “Arı” 2 öğrenci (%),“Bayrak” 2 öğrenci (%) şeklindedir. ‘‘Cumhuriyet’’ kavramı ile 

ilgili üretilen metaforlardan 11’i sadece bir öğrenci tarafından temsil edilmektedir. Cumhuriyet ile ilgili 

geliştirilen 16 metafora genel olarak bakıldığında, öğrencilerin Cumhuriyete yönelik olumlu bir algıya sahip 

oldukları görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin Cumhuriyet kavramına ilişkin metaforlarından bazı örnekler 

aşağıdaki şekildedir: 

Cumhuriyet “Sınıf başkanlığı seçimleri” gibidir. Çünkü sınıfta başkan seçilirken herkesin onayı alınarak 

oylama yapılır. 

Cumhuriyet “Eşit kollu terazi ” gibidir. Çünkü oy kullanırken herkes eşittir. 

Cumhuriyet “Seçim” gibidir. Çünkü herkes kendi düşüncesini özgürce söyleyebilir. 

Cumhuriyet “Telefon” gibidir. Çünkü herkesin ihtiyaç duyacağı bir şeydir. 

Cumhuriyet “Kale” gibidir. Çünkü oradan geçit vermez. 

 

6.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘Demokrasi’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar tablo 

4’deki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: ‘‘Demokrasi’’ kavramı ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

Metaforlar f Yüzde Metaforlar f Yüzde 

1. Arı 2 7,41 13.   Gıcırdayan kapı 1 3,70 

2. Aslan 2 7,41 14.   Gökyüzü 1 3,70 

3. Kartal 2 7,41 15.   Gül 1 3,70 

4. Bağımsızlık 1 3,70 16.   Halk 1 3,70 
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5. Beyin 1 3,70 17.   Hayvan 1 3,70 

6. Bulut 1 3,70 18.   Karınca 1 3,70 

7. Çınar ağacı 1 3,70 19.   Kaplan 1 3,70 

8. Damga 1 3,70 20.   Mağaza 1 3,70 

9. Deniz 1 3,70 21.   Özgürlük 1 3,70 

10. Ebeveynler 1 3,70 22.   Seçim 1 3,70 

11. Eşitlik 1 3,70 23.   Su 1 3,70 

12. Film 1 3,70 24.   Video 1 3,70 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘Demokrasi’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar en 

çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

8.sınıf öğrencileri ‘‘ Demokrasi’’ kavramı ile ilgili olarak 24 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara 

baktığımızda en fazla üretilen metaforlar ‘‘Arı’’  2 öğrenci (%),‘‘Aslan ’’  2 öğrenci (%),“Kartal” 

şeklindedir. ‘‘Demokrasi’’ kavramı ile ilgili üretilen metaforlardan 21’i sadece bir öğrenci tarafından temsil 

edilmektedir. ‘‘ Demokrasi’’ kavramı ile ilgili geliştirilen 24 metafora genel olarak bakıldığında, 

öğrencilerin Demokrasiye yönelik olumlu özgürlükleri destekleyici bir algıya sahip oldukları görülmektedir. 

8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Demokrasi’’ kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlardan bazı örnekler aşağıdaki 

şekildedir: 

Demokrasi “Ebeveynler” gibidir. Çünkü ebeveynler istediklerini yapmakta özgürdürler. 

Demokrasi “Çınar ağacı” gibidir. Çünkü demokraside köklüdür ve yüzyıllar boyunca yaşayacaktır. 

Demokrasi “Gıcırdayan bir kapı” gibidir. Çünkü zamanında bakım yapılmazsa işlemez ve içerde kalırız. 

Demokrasi “Karınca” gibidir. Çünkü yuvalarında yardımlaşma, dayanışma ve özgürlük vardır. 

6.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘Bağımsızlık’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar 

tablo 5’deki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Demokrasi ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

Metaforlar f Yüzde Metaforlar f Yüzde 
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1. Kuş 12 42,86  9.   Erkek 1 3,57 

2. Gölge 2 7,14 10.   Gökyüzü 1 3,57 

3. Kartal 2 7,14 11.   Gül 1 3,57 

4. Arı 1 3,57 12.   Güvercin 1 3,57 

5. Aslan 1 3,57 13.   Hürriyet 1 3,57 

6. Doğa 1 3,57 14.   İnsan 1 3,57 

7. Dünya 1 3,57 15.   Öğretmen 1 3,57 

8. Ebeveynler 1 3,57    

 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘Bağımsızlık’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar en 

çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

8.sınıf öğrencileri ‘‘Bağımsızlık’’ kavramı ile ilgili olarak 15 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara 

baktığımızda en fazla üretilen metaforlar ‘‘kuş’’12 öğrenci (%),‘‘Gölge’’  2 öğrenci (%),“Kartal” 2 öğrenci 

(%), “Arı” 2 öğrenci (%) şeklindedir. ‘‘Bağımsızlık’’ kavramı ile ilgili üretilen metaforlardan 12’si sadece 

bir öğrenci tarafından temsil edilmektedir. ‘‘Bağımsızlık’’ kavramı ile ilgili geliştirilen 15 metafora genel 

olarak bakıldığında, öğrencilerin Bağımsızlığa yönelik olumlu özgürlüğe önem veren ve baskı altında 

kalmadan hareket edebilmeye yönelik bir algıya sahip oldukları görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin 

‘‘Bağımsızlık’’ kavramına ilişkin metaforlarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir: 

Bağımsızlık “Hürriyet” gibidir. Hür yaşarken hiçbir şeye veya hiçbir yere bağlı olmayız. 

Bağımsızlık “İnsan” gibidir. Çünkü insan bazı sınırlar çerçevesinde istediği her şeyi yapabilir. 

Bağımsızlık “Kuş” gibidir. Çünkü kuşlar özgürlük için kanat çırparlar. 

Bağımsızlık “Gölge” gibidir. Çünkü kimsenin baskısı altında kalmaz. 

Bağımsızlık “Doğa” gibidir. Çünkü doğada alabildiğine özgürüzdür. 

6.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘Milli Egemenlik’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar 

tablo 6’deki gibidir: 
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Tablo 6: ‘‘Milli Egemenlik’’ kavramı ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

Metaforlar f Yüzde Metaforlar f Yüzde 

1. Güç 4 14,29 10.   Kar tanesi 1 3,57 

2. İnsan 4 14,29 11.   Komutan 1 3,57 

3. Kuş 3 10,71 12.  Kukla 1 3,57 

4. Aslan 2 7,14 13.   Kuş sürüsü 1 3,57 

5. Vücut 2 7,14 14.   Rüzgar 1 3,57 

6. Asker 1 3,57 15.  Toplantı 1 3,57 

7. Damar 1 3,57 16.   Yağmur 1 3,57 

8. Dünya 1 3,57 17.   Yıldız 1 3,57 

9. Kalp 1 3,57 18.   Yumruk 1 3,57 

 

Tablo 6’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘Milli Egemenlik’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar 

en çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

8.sınıf öğrencileri ‘‘Milli Egemenlik’’ kavramı ilgili olarak 18 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara 

baktığımızda en fazla üretilen metaforlar ‘‘güç’’  4 öğrenci (%),‘‘İnsan ’’  4 öğrenci (%),“Kuş” 3 öğrenci 

(%), “Aslan” 2 öğrenci (%),“Vücut’’ 2 öğrenci (%),şeklindedir. Milli Egemenlik ile ilgili üretilen 

metaforlardan 13’ü sadece bir öğrenci tarafından temsil edilmektedir. Milli Egemenlik ile ilgili geliştirilen 

18 metafora genel olarak bakıldığında, öğrencilerin milli egemenliğe yönelik hayati derecede önem taşıyan 

ve olumlu bir anlam yükledikleri görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin milli egemenliğe ilişkin 

metaforlarından bazı örnekler aşağıdaki şekildedir: 

Milli Egemenlik “Dünya” gibidir. Çünkü dünyada kendini yönetir halkta kendini yönetir. 

Milli Egemenlik “Güç” gibidir. Çünkü o gücü elinde tutabiliyorsan sana her ne yapılırsa yapılsın seni 

kurtaracak olan yine o güçtür. 

Milli Egemenlik “Kuş” gibidir. Çünkü kuşlar uçarken kimseden izin almazlar kendileri karar verip 

kendilerini yönetirler. 

Milli Egemenlik “Komutan” gibidir. Çünkü egemenlik yetkisi millette olduğu gibi bir orduda da yetki 

komutandadır. 

Milli Egemenlik “Kar tanesi” gibidir. Çünkü kar taneleri havadan yeryüzüne inerken beraber inerler ve 

yeryüzüne egemen olurlar. 

Milli Egemenlik “Kalp” gibidir. Çünkü o olmazsa her şey bir hiçtir. 

 

6.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
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Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin ‘‘Çağdaşlaşma’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlara ilişkin cevaplar 

tablo 7’deki gibidir: 

 

 

 

 

Tablo 7: ‘‘Çağdaşlaşma’’ kavramı ile ilgili türettikleri metafor,  frekans ve yüzdeler 

Metaforlar f Yüzde Metaforlar f Yüzde 

1. Teknoloji 4 14,29 12.  Gölge 1 3,57 

2. İnsan 3 10,71 13.  Halk 1 3,57 

3. İnternet 3 10,71 14.  Kuş 1 3,57 

4. Akıllı telefon 1 3,57 15.  Makine 1 3,57 

5. Araba 1 3,57 16.  Moda 1 3,57 

6. Ay 1 3,57 17.  Paket 1 3,57 

7. Bebek 1 3,57 18.  Rönesans 1 3,57 

8. Bulut 1 3,57 19.  Sezonluk kıyafet 1 3,57 

9. Çiçek 1 3,57 20.  Test 1 3,57 

10. Dal 1 3,57 21.  Tren 1 3,57 

11. Diş macunu 1 3,57    

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin ‘‘Çağdaşlaşma’’ kavramı ile ilgili türettikleri metaforlar 

en çoktan en aza doğru listelenmiş frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 

8.sınıf öğrencileri ‘‘ Çağdaşlaşma’’ kavramı ile ilgili olarak 21 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlara 

baktığımızda en fazla üretilen metaforlar ‘‘teknoloji ’’  4 öğrenci (%),‘‘İnsan ’’  3 öğrenci (%),“İnternet” 3 

öğrenci (%), şeklindedir. ‘‘ Çağdaşlaşma’’ kavramı ile ilgili üretilen metaforlardan 18’i sadece bir öğrenci 

tarafından temsil edilmektedir. Çağdaşlaşma kavramı ile ilgili geliştirilen 21 metafora genel olarak 

bakıldığında, öğrencilerin Çağdaşlaşma kavramına yönelik olumlu ve sürekli bir değişim ve yenileşmeye 

yönelik bir algıya sahip oldukları görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Çağdaşlaşma’’ kavramına ilişkin 

geliştirdikleri metaforlardan bazı örnekler aşağıdaki şekildedir: 

Milli Egemenlik “Rönesans” gibidir. Çünkü o gelişime bizlerin yetişmeye çalışmasıdır. 

Milli Egemenlik “Dal” gibidir. Çünkü kesildikçe yenilenmeye devam eder. 

Milli Egemenlik “Bebek” gibidir. Çünkü sürekli değişir, gelişir ve büyür. 

Milli Egemenlik “Sezonluk kıyafetler” gibidir. Çünkü her sezon mağazaya yeni kıyafetler gelir. 
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Milli Egemenlik “Paket” gibidir. Çünkü yeni şeyler paketin içinde gelir yenilikler ve değişiklikler uygulanır.  

Milli Egemenlik “Ay” gibidir. Çünkü ayda güneşe ayak uydurmalıdır. 

Milli Egemenlik “İnternet” gibidir. Çünkü hızlı ve gelişmelere ayak uydurmamızı sağlar. 

 

 

 

 

 

7. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmanın amacına göre belirlenen alt amaçların sonuçları şu şekildedir: 

Çalışmaya katılan öğrencilerin Atatürkçülük kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında, ağaç, 

beyaz güvercin, çiçek, orman tohum gibi metaforlar ürettikleri görülmüştür. Arı, karınca, tohum gibi 

metaforlar Atatürkçülüğün çalışma ve ilerleme yönünü gösterirken, bilgisayar, beyin, matematik, öğretmen 

gibi metaforların kullanımı Atatürkçülüğün aklı ve bilimi esas alan yönünü ortaya koyduğu söylenebilir.  

Çiftçi ve Tangülü tarafından 2012 yılında hazırlanan çalışmada Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri 

Hakkındaki Metaforik Algıları incelenmiştir. Atatürk ilkelerinden oluşan kavramlar verilerek bir metafor 

yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analiziyle elde edilmiş ve 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Atatürk İlkleri hakkında İlkelerin 

tanımına uygun metaforlar türetemedikleri ortaya çıkmıştır. 

İnkılap kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında, çınar ağacı, fidan, kumbara, sınav, Türk askeri 

gibi metaforlar ürettikleri görülmüştür. İnternet, mevsim, sosyal medya, teknoloji gibi metaforların 

kullanımı İnkılabın köklü değişiklik ve kökten değiştirme yönüne vurgu yaptığı söylenebilir. Cumhuriyet 

kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında, ağaç, bayrak, seçim, şelale, terazi, kale gibi metaforlar 

ürettikleri görülmüştür. Ağaç, kale, su gibi metaforların Cumhuriyetin hayati değerine işaret ettiği, 

Özgürlük, seçim, sınıf başkanlığı seçimi gibi metaforlar ise cumhuriyetin bize kazandırdıklarını simgeleyen 

metaforlar olarak ifade edilebilir. Demokrasi kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında, arı, 

bağımsızlık, ebeveynler, film, mağaza, su gibi metaforlar ürettikleri görülmüştür. Bağımsızlık, özgürlük, 

seçim, eşitlik, gibi metaforlar demokrasinin hayatımıza kattıklarını gösterirken, gıcırdayan kapı, film, halk 

gibi metaforların demokrasilerin korunup kollanmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. Tam bağımsızlık kavramı 

ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında,  kuş, güvercin, hürriyet, gökyüzü gibi özgürlüğü çağrıştıran 

metaforlar kullandıkları söylenebilir. Milli egemenlik kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında, 

damar, kalp, vücut, rüzgâr, toplantı, yumruk gibi metaforlar ürettikleri görülmüştür. Çağdaşlaşma kavramı 

ile ilgili ürettikleri metaforlara bakıldığında, akıllı telefon, internet, makine, moda, sezonluk kıyafet, tren, 

bebek, gibi sürekli değişen, gelişen ve yenileşen metaforlarla çağdaşlaşmanın bu yönlerini vurguladıkları 

söylenebilir. 

Çatak ve Yıldız tarafından 2018 yılında hazırlanan çalışmada Ortaokul Öğrencilerinin Millet Kavramına 

İlişkin Metaforik Algıları incelenmiştir. Öğrencilerden 118 metafor elde edilerek, metaforlar 8 kavramsal 

kategoriye ayrılmıştır. En yüksek frekansa sahip olan metaforlar, vatan (f=16) ve aile (f=14) olarak 

görülmektedir. Öğrencilerin “millet” kavramına çoğunluk olarak “vatan” kavramını cevap olarak vermesi 

olumlu olarak değerlendirilmektedir. Kategorilere bakıldığında öğrenciler tarafından en fazla birlik ve 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

manevi birlik; en az ise kültür ve bağımsızlığın değerlendirildiği; milleti oluşturan ülkü unsuruna ise hemen 

hemen hiç değinilmediği görülmektedir. 

 

Candan ve Öztaş tarafından 2017 yılında hazırlanan çalışma sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin “Tarih” 

kavramına ilişkin sahip oldukları algıları belirlemede ve açıklamada metaforların etkin bir araç olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

 

Öneriler 

 1. Ders öğretmenlerine Atatürk ilke ve inkılâpları dersini anlatırken bu ders içerisinde sıklıkla 

geçen kavramların öğrenilmesi ve daha iyi anlaşılabilmesinde üretilen metaforlardan 

yararlanmaları önerilebilir. 

 2. Metaforlar konusunda diğer alanlarda da çalışmalar yapılabilir.  

3. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adayları aldıkları derslerde ve özellikle Özel Öğretim 

Yöntemleri derslerinde hazırladıkları etkinlik ve projelerde metaforları kullanabilirler.  

 4. Hali hazırda görevde bulunan öğretmenlere seminer dönemlerinde bu konu hakkında gerekli 

bilgilendirmelerin yapılması istenebilir. 
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57. KUR’AN-I KERİM’İN BELAGATİ VE FELAK VE NAS SURELERİNİN BELAGAT 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ63  

Öğrt. Gör. İbrahim AYDIN64  

 

Özet 

Belâgat, “yerinde söylenilmiş doğru ve güzel sözü” konu ve gaye edinen bir ilim dalıdır. Belagat, bize edebi 

ürünlerin anlaşılmasına yönelik katkıda bulunması yanında, bu ürünlerin değerlendirilmesine yardımcı 

olacak imkânlar da sunmaktadır. Belagat üç bölümde incelenir: Meani, beyan, bedi. Meani, sözün duruma 

uygun bir şekilde ifade edilmesi; beyan, anlatılmak istenenin birbirinden farklı nasıl ifade edileceği; bedî 

sözü duruma uygun, açık, düzgün ve süslü söylenmesi demektir. Kurân-ı Kerim; son derece sade ve bir o 

kadar da anlaşılır bir yapıda olması, ayetlerinin mana olarak anlaşılır, akıcı, diziliş olarak kusursuz ve 

sağlam olması, açıklama ve anlatım yönteminin farklı olması ile belâgat yönünden eşsiz bir kitaptır. 

“Muavvizeteyn” olarak da isimlendirilen Felak ve Nas sureleri,  Kurân-ı Kerim’in 113 ve 114. sureleri olup 

resmi nüshaların son iki suresidir. Bu surelerin nüzûl sebepleri arasında müşriklerin Hz. Peygamber’e büyü 

yaparak zarar vermek istemeleri, bu surelerde ise her türlü şerre karşı Resûl-i Ekrem’in yüce yaratana 

sığınması gerektiği belirtilmiştir. Bu bildiride gerek muhtevası gerekse şekil özellikleri yönünden farklı bir 

yere sahip olan bu sureler, ayet ayet belagat yönünden incelenmiş, ayetlerde hangi sanatların olduğu tespit 

edilmiş ve bu sanatların anlama etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Kur’an-ı Kerim, Belagat, Felak-Nas Suresi, Sanat. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

THE HOLY QUR'AN’S RHETORİC AND EXAMINATION OF FELAK AND NAS SURASE’S 

RHETORİC DIRECTION 

Abstract 

Rhetoric, "the correct and beautiful word in place" is a branch of knowledge and the subject of acquiring 

knowledge. As well as contributing to the understanding of literary products, rhetoric also provides 

opportunities to help evaluate these products. One of these opportunities is literary arts. The parts of rhetoric 

are three: Meani, declaration, bedi. Meani, the word is expressed in a suitable way; declaration, how to 

express the different meant; bedi word is appropriate, open, smooth and ornate means to be said. Holy 

Quran; the fact that the verses are as simple and straightforward as mana, and that they are flawless and 

robust as a meaninig, and that the explanation and expression methods are different, is a unique book. The 

suras of Felak and Nas, also called “Muavvizeteyn” are the 113th and 114th Suras of the Holy Quran and 
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are the last two periods of the official copies. Among the reasons of these surahs, the polytheists wanted to 

harm the Prophet by casting a spell, and in these suras, the Prophet Muhammad should take refuge in the 

Almighty Creator. In this paper, these suras, which have a different place in terms of both content and shape 

characteristics, were examined in terms of eloquence in verse verse, which arts were found in the verses and 

the effects of understanding of these arts were tried to be put forward. 

Key words: The Holy Quran, Rhetoric, Felak and Nas Surah, art.  

Jel Codes: Y2. 

 

1. Giriş 

Belâgat, bir düşünce ve duygunun yerinde ve zamanında manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade 

edilmesidir. Kelimenin temel anlamı ulaşmak, bir şeyin son noktasına erişmek olgunlaşmaktır (Saraç, 2016, 

s.35).  

Kurân-ı Kerim; son derece sade ve bir o kadar da anlaşılır bir yapıda olması, ayetlerinin mana olarak 

anlaşılır, akıcı, diziliş olarak kusursuz ve sağlam olması, açıklama ve anlatım yönteminin farklı olması ile 

belâgat yönünden eşsiz bir kitaptır.  

“Muavvizeteyn” olarak da isimlendirilen Felak ve Nas sureleri,  Kurân-ı Kerim’in 113 ve 114. sureleri olup 

resmi nüshaların son iki suresidir. Bu surelerin nüzûl sebepleri arasında müşriklerin Hz. Peygamber’e büyü 

yaparak zarar vermek istemeleri, bu surelerde ise her türlü şerre karşı Resûl-i Ekrem’in yüce yaratana 

sığınması gerektiği belirtilmiştir (Aydar, 2005, s. 336). 

2. Kur’an-ı Kerim’in Belâgati ve Felak ve Nas Surelerinin Belagat Yönünden İncelenmesi 

2.1.  Kur’an-ı Kerim’in Belâgati 

Belâgat, “yerinde söylenilmiş doğru ve güzel sözü” konu ve gaye edinen bir ilim dalıdır. (Saraç, 2016, s.17). 

Terim olarak ise belagat kelimesi “meleke” ve “ilim” anlamlarında kullanılır. Meleke olarak belagat; sözün 

fasih olmakla birlikte yer ve zamana uygun olmasıdır. Bu manada sözün karşıdaki kişiye uygun şartlarda ve 

amacına uygun bir şekilde hizmet vermesidir. Bu sözün yazılı ya da sözlü olması fark etmez. Belagat 

insanda doğuştan olan bir melekedir. Kur’an-ı Kerim’de: “O insanı yarattı ve ona beyanı öğretti.”  

buyurulmaktadır. Dolayısıyla belagat, meleke olarak insanların düşüncesinde yazar, şair ve hatiplerin 

dilinde vardır. Bir meleke olarak düşündüğümüzde belagat Cahiliye Devri Araplarının uzmanlaştıkları bir 

alandır. Kur’an-ı Kerim ve hadis ilminde bunun birçok örneği vardır (Kılıç, 1992, s.380).  

Kur’an-ı Kerim’in beliğ yönlerini Hayati Aydın şu başlıklar altında açıklamıştır:  

• Tarihin ve ilmin tespit edemediği dönemlere ait olayları anlatması,  

• Gelecek olaylardan bahsetmesi,  

• İlmi gerçeklere ters düşmemesi,  

• Beyan üslubunun değişmesine rağmen herkesin zevk alacağı bir beyana sahip olması, 

• Kur’ân‘ın insicamı / yirmi üç senede inmesine rağmen onda herhangi bir tenakuzun 

(çelişkinin) olmaması,  

• Kur’ân’ın çok boyutlu bir dili kullanması ve ince anlamları içermesi  
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• Kur’ân’ın fonetik (nazmının) i‘cazı. (Aydın, 2013, s. 85). 

Belâgat bir ilim olarak üç kısıma ayrılır: Meani, beyan, bedi. Meani sözün duruma uygun bir şekilde nasıl 

ifade edileceğini, beyan bir maksadın birbirinden farklı usullerle ne şekilde dile getirileceğini, bedî ise 

maksadı ifadede yeterli olan söze mana ve ahenk açısından güzellik verme yollarını gösterir (Saraç, 2016, 

s. 38).  

2.2. Felak ve Nas Surelerinin Belagat Yönünden İncelenmesi 

Felak suresinin meali şu şekildedir: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 

1. De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım; 

2. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden; 

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; 

4. Düğümlere üfürenlerin şerrinden; 

5. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!"  

Nas suresinin meali şu şekildedir: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 

1. De ki: “Sığınırım ben insanların Rabbine; 

2. İnsanların hükümdarına; 

3. İnsanların ilahına; 

4. O sinsi vesvesecinin şerrinden; 

5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar; 

6. Gerek cinlerden gerek insanlardan.”   

2.2.1. Felak ve Nas Surelerinin Meani Yönünden İncelenmesi 

Sözün muktezâ-yı hâle/makama diğer bir ifadeyle ortama uygunluğunun usul ve kaidelerini bildiren “Meani 

ilmi”, belagat ilmini oluşturan üç ilim dalından biridir. Meani ilmi başlıca üç temel bölüme ayrılır: 

Haber/Hüküm, inşâ ve cümlenin ögeleri (Çögenli, 2012, s.14). 

Felak ve Nas surelerinin ayetlerini, kesin hüküm verdiği için, bu anlamda birer haber cümlesi olarak 

nitelendirebiliriz.  

İnşâ/istek ise doğru veya yalan olduğu hükmüne varılamayan, yani hüküm/yargı değil istek ifade eden 

sözdür (Çögenli, 2012, s.24). Surelerin ilk ayetinde geçen “De ki” ifadesi, bir işin yapılmasının istendiği 

emir ifadesidir. 

İtnab, insanların alışık olduğu lafızlardan daha fazla lafızla, fakat haşve ve tatvile kaçmaksızın maksadı 

ifade etmektir (el-Aydıni, 2009, s. 279). Felak suresinde “şer” kelimesinin, Nas suresinde “nas” kelimesinin 

tekrarında itnab vardır. Bununla Felak suresinde vasfın kötülüğüne işaret etmek, Nas suresinde de insanlara 

değer verildiğini göstermek amaçlanmıştır (Sâbûnî, 2013, s. 1573).   

2.2.2. Felak ve Nas Surelerinin Beyan Yönünden İncelenmesi 
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Beyan, sözlükte ortaya çıkmak, açık seçik olmak, açıklamak, anlaşılır hale gelmek gibi manalara 

gelmektedir. Terim olarak ise beyan, maksadı açık bir şekilde ve değişik yollarla ifade etme usullerini 

inceleyen ilim dalıdır (Bulut, 2017, s. 199). 

Felak ve Nas surelerinin ayetlerine baktığımızda kelimelerin gerçek anlamında kullanıldığını görürüz. Yani 

kelimeler hakikat niteliği taşımakta olup maksat açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

2.2.3. Felak ve Nas Surelerinin Bedi‘ Yönünden İncelenmesi 

Bedî‘ kelimesinin sözlük anlamı “örneksiz ve modelsiz olarak bir şey icat eden, örneği ve modeli olmadan 

yaratılmış olan” demektir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, “O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.”  meâlindeki 

âyette yer alan bedî‘ bu mânayı ifade etmektedir. Bir edebiyat terimi olarak bedî‘, edebî sanatlarla örülü 

ifadenin lafız bakımından kusursuz, mâna bakımından mâkul ve aynı zamanda bir âhenge sahip olmasının 

usul ve kaidelerini inceleyen ilim demektir (Haşimi, 2013, s. 298; Hacımüftüoğlu, 1992, s. 320; Bulut, 2015, 

s. 41). Tariften de anlaşıldığı üzerine bedi ilmi lafzi ve manevi olmak üzere iki kısımda incelenir.    

Felak ve Nas surelerinde tespit edebildiğimiz lafzi ve manevi sanatlar şunlardır. cinas-ı nakıs, cinas-ı iştikak, 

tıbak, seci murassa, ve tenasüp. 

 

3. SONUÇ 

“Muavvizeteyn” olarak da isimlendirilen Felak ve Nas sureleri,  Kurân-ı Kerim’in 113 ve 114. sureleri olup 

resmi nüshaların son iki suresidir. Bu surelerin nüzûl sebepleri arasında müşriklerin Hz. Peygamber’e büyü 

yaparak zarar vermek istemeleri, bu surelerde ise her türlü şerre karşı Resûl-i Ekrem’in yüce yaratana 

sığınması gerektiği belirtilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada, Felak ve Nas sureleri belagat ilmi çerçevesinde, belagatin kısımları olan meani, beyan 

ve bediye göre incelenmiştir.  

Felak suresinde “şer” kelimesinin, Nas suresinde “nas” kelimesinin tekrarında itnab olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla Felak suresinde vasfın kötülüğüne işaret etmek, Nas suresinde de insanlara değer verildiğini 

göstermek amaçlanmıştır. 

Felak ve Nas surelerinin her bir ayetinin îcâz niteliğinde olduğu ve ayeti oluşturan kelimelerin gerçek 

anlamında kullanıldığı görülmüştür. Yani kelimeler hakikat niteliği taşımaktadır. Felak ve Nas surelerinde 

tespit edebildiğimiz lafzi ve manevi sanatlar ise şunlardır: cinas-ı nakıs, cinas-ı iştikak, tıbak, seci murassa, 

ve tenasüp. 
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58. KLASİK EDEBİYATIMIZDA MESCİD-İ HARAM/KÂBE’NİN BENZETME 

UNSURU OLARAK KULLANILMASI  

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ65   

 

Özet 

Klasik edebiyatımızda mekânlar çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. Bu ele alınma yöntemlerinden biri de 

mekanların bir benzetme unsuru olarak kullanmalarıdır. Eserlerde geçen ve âşık için kutsiyet arz eden 

mekânlar genel hatlarıyla sınıflandırıldığında, özellikle dîni yönden kutsal kabul edilen mekânların da var 

olduğu görülmektedir. Dîni yönden kutsal mekân olarak değerlendirilebilecek yerlerden bazılarını camiler, 

kiliseler (deyr), manastırlar, dergâhlar, tekkeler oluşturmaktadır. Tüm bu kutsal mekanlar çalışmamızın 

sınırlarını aştığı için bildirinin konusu Mescid-i Haram/Kâbe ile sınırlandırılmıştır. Klasik edebiyatımızda 

Kâbe, şairler tarafından birçok yönüyle ele alınmıştır. Hemen her şair divanında Kâbe veya hac ile ilgili 

motifleri (Makam-ı İbrahim, Hacerü’l-esved, Zemzem, Altınoluk, Safâ ve Merve, ihram, tavaf, sa‘y v.b.) 

gerçek ve mecâz anlamlarıyla kullanmaktan çekinmemiştir. Edebiyatta aşk, sevgi, güzellik, kavuşma v.b. 

imajlar için Kâbe adı çokça anılır. Özellikle tenâsüp yoluyla çok kullanılır. Sevgilinin yüzü ve mahallesi 

Kâbe'ye benzetilir. Âşık orada dolaşmakla Kâbe'yi tavaf etmiş olur. Bu bildiride, klasik edebiyatımızda 

Kâbe’nin bir benzetme unsuru olarak nasıl işlendiği şiirlerden alınan örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bildiride Mescid-i Haram’ı/Kâbe’yi işleyen mensur veya manzum-mensur olarak kaleme alınmış eserler 

konunun dışında tutulmuş, sadece manzum eserlerdeki örneklere değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Klasik edebiyat, Mescid-i Haram/Kâbe, manzum eser. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

THE USE OF THE MESCID-I HARAM / KABE IN THE CLASSICAL LITERATURE AS 

SIMULATION 

Abstract 

In our classical literature, spaces are handled in a very wide way. One of these methods is the use of spaces 

as an analogy element. When the places that are mentioned in the works and which are sacred for minstrel 

are classified in general terms, it is seen that there are places which are considered sacred especially in 

religious terms. Mosques, churches (deyr), monasteries, dervish lodges and dervish lodges are some of the 

places that can be considered as sacred places in religious terms. Since all these sacred places have exceeded 

the limits of our study, the subject of the paper is limited to the Masjid al-Haram / Kaaba. Almost every poet 

did not hesitate to use the motifs related to Kaaba or pilgrimage (Makam-ı İbrahim, Hacerü’l-esved, 

Zemzem, Altınoluk, Safâ and Merve, ihram, tavaf, sa‘y etc.) in their divan with their real and figurative 

meanings. Love, love, beauty, reunion etc. in literature. The name Kaaba is often mentioned for images. It 

is especially used through tenāsup. The face and the neighborhood of the beloved are likened to the Kaaba. 

mailto:ykarakus78@gmail.com
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Lovers wandering there circumambulate the Kaaba. In this paper, it is tried to explain how the Kaaba is 

treated as an analogy in our classical literature with examples taken from poems. n this paper, the works 

written as prose or verse-prose who have worked the Masjid al-Haram / Kaaba are excluded from the subject 

and only the examples in the verse works are mentioned. 

Key words: Classical literature, Masjid al-Haram / Kaaba, verse work. 

Jel Codes: Y2. 

1. Giriş 

Eserlerde geçen ve âşık için kutsiyet arz eden mekânlar genel hatlarıyla sınıflandırıldığında, özellikle dîni 

yönden kutsal kabul edilen mekânların da var olduğu görülmektedir. Dîni yönden kutsal mekân olarak 

değerlendirilebilecek yerlerden bazılarını camiler, kiliseler (deyr), manastırlar, dergâhlar, tekkeler 

oluşturmaktadır. Bu mekanların, özelikle şiirlerde, bir benzetme unsuru olarak kullanılmaları çok görülen 

bir durum olmamakla birlikte şairler, kutsiyet atfettikleri bazı mekanları sevgiliye olan aşklarını anlatmada 

bir araç olarak kullanmışlardır. Bu kutsal mekanların başında da hiç şüphesiz Allah’ın evi olan Kâbe 

gelmektedir.    

Bu bildiride, klasik edebiyatımızda Kâbe’nin bir benzetme unsuru olarak nasıl işlendiği şiirlerden alınan 

örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Bildiride Mescid-i Haram’ı/Kâbe’yi işleyen mensur veya manzum-

mensur olarak kaleme alınmış eserler konunun dışında tutulmuş, sadece manzum eserlerdeki örneklere 

değinilmiştir.  

 

2. Klasik Edebiyatımızda Benzetme Unsuru Olarak Mescid-İ Haram/Kâbe 

Klasik edebiyatımızda Kâ’be, şairler tarafından birçok yönüyle ele alınmıştır. Hemen her şair divanında 

Kâ’be veya hac ile ilgili motifleri (Makam-ı İbrahim, Hacerü’l-esved, Zemzem, Altınoluk, Safâ ve Merve, 

ihram, tavaf, sa‘y v.b.) gerçek ve mecâz anlamlarıyla kullanmaktan çekinmemiştir. Kâ’be, Beytullah, 

Beytü’l-atîk, Beytü’l-harâm, Beytü’l-ma‘mûr, Kâ’betullah, Kâ‘be-i Muazzama, Kâ‘be-i Ulyâ gibi isimler; 

Kâ’be ziyareti, Kâ’be yolu, Kâ’be toprağı, Kâ’be eşiği, Kâbe örtüsü gibi kavramlar; Kâ‘be-i dîdâr, Kâ‘be-i 

derd, Kâ‘be-i hâcât, Kâ‘be-i maksûd, Kâ‘-be-i vasl gibi tabirlerle edebî eserlerde yer alır (Uzun, 2001, s. 

23). 

Edebiyatta aşk, sevgi, güzellik, kavuşma v.b. imajlar için Kâ’be adı çokça anılır. Özellikle tenâsüp yoluyla 

çok kullanılır. Sevgilinin yüzü ve mahallesi Kâ’be'ye benzetilir. Âşık orada dolaşmakla Kâ’be 'yi tavaf etmiş 

olur (Pala, 1995, s.298). 

Hâk-i kuyun Kâ’be 'ye nisbet eden bilmez mi kim  

Bunda her gün onda bir nevbet olur vacip tavaf  (Fuzulî / G. 145, b. 5) 

(Senin bulunduğun yerin toprağını Kâ’be’ye benzeten bilmez mi ki senin diyârını her an, Kâ’be’yi de bir 

defa tavaf etmek vacibtir.) 

Bākıyā ister isen kalbe safā virmek eger 

Kâ’be -i kūyına var döne döne eyle tavaf  (Bâki G. 231/5) 
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(Ey Bâki, eğer kalbine mutluluk vermek istersen, sevgilinin bulunduğu yere git ve orayı döne döne tavaf 

et.) 

Şâir, sevgilinin mahallesini (kûy) Kâ’be’nin bulunduğu topraklara, evinin eşiğini Kâ’be eşiğine, yüzünü 

Kâ’be’ye, kaşlarını mihrâba/kıbleye, zülüflerini ve yüzündeki tüyleri (hat) Kâ’be örtüsüne, yanağındaki beni 

Hacerü’l-esved’e benzetir ve bir hacc-ı vuslatta Hacerü’l-esved’e yüzünü gözünü sürmek ister. Bu arzu ile 

gözlerinden “Zemzem” akıtır, canını “kurban” eder (Karataş, 201, s. 37). Bu benzetmelere aşağıdaki 

beyitleri örnek olarak verebiliriz:  

Kâ’be yüzinden budur kaşın tırâş itdügi yâr 

Kıbledür her kûşesi mihrâb ana hâcet degül (Cem Sultan G.200/2) 

(Sevgili’nin Kâbe gibi olan yüzünden kaşlarını aldırmasının sebebi, yüzünün her köşesinin kıble 

oluşundandır. Bu yüzden Kâbe’de mihrâba gerek yok.)  

Yâr yüzi bana Kâ’be vü gözüm yaşı zemzem 

Hac mevsümidür ışk ile zemzeme gerekdür (K.Burhaneddin G. 738/3) 

(Sevgilinin yüzü Kâ’be , onun için akan gözyaşım zemzemdir. Hac mevsimi geldi, bana aşk ile güzel ve 

nağmeli bir ses gereklidir.)  

Kâ’be’dür kûy-ı nigârun kendü cânlar cânıdur 

Kapusında kırdugı âşıkları kurbânıdur    (Muhibbî ) 

(Sevgilinin kendisi canlar canı, mekânı da Kâ’be’dir. Onun kurbanları da ona aşık olup kapısında 

bekleyenlerdir.)  

Klasik edebiyatımızda dikkat çeken bir durum da Osmanlı şair sultanlarıdır. Osmanlı sultanları çeşitli 

sebeplerle (Uzun, 2009, s. 332) ömürlerinde hiç hacca gitmedikleri ya da gidemedikleri halde hac ve hac ile 

alakalı pek çok unsuru, özellikle  Kâ’be ile ilgili unsurları, şiirlerinde oldukça etkili bir şekilde 

kullanmışlardır. Şair sultanlar içerisinde hacca dair unsurlara en fazla yer veren ise aynı zamanda en hacimli 

divana da sahip olan Kanuni Sultan Süleyman’dır (Uzun, 2007, s.91). Onun hac ve hac yolculuğu, Kâ’be, 

tavaf, sa’y, ihram, Safâ ve Merve gibi unsurlara yer verdiği beyitleri, diğer bütün şair sultanların 

divanlarında yer alan beyitlerin toplamından daha fazladır demek yanlış olmaz. Hatta “kıblem” redifli gazeli 

bu konuya dair müstakil bir şiirdir (Uzun, 2009, s. 333). Şair sultanların şiirlerinden bazı örnekler şu 

şekildedir: 

Ka’be-i hüsnünde kaşın görse zâhid ey sanem 

Kıble[y]i terk eyleye yüz döndüre mihrâbdan (Adli) 

(Ey sevgili, zahid senin güzelliğinin Ka’be’sinde kaşını görse mihraptan yüzünü çevirip kıbleyi terk eyler.)  

Ka’be-i kûyına ‘azm itme yüzün hâk itmedin 

Niyyetinden fâyide olmaz namazı bilmedin (Adli) 

(Yüzünü toprağa hak ettirmeden sevgilinin olduğu yere gitmek için azmetme. Hangi namazı kılacağını 

bilmezsen niyetin fayda sağlamaz.) 

Ka’bedür kûyı gelür huccâcdur ‘âşıkları 

Her birinin kasdı budur kim ola kurbân dost (Muhibbi) 
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(Sevgilinin mekanı Ka’be’dir, aşıkları da hacılardır. Hepsi de sevgili için kurban olmuştur. Ama gerçek 

kurban kimdir?)  

Secde-gâh eyler idi Ka’bede mihrâb gibi 

Kûyun içinde melek görse nişân-ı kademün (Avni) 

 (Ey sevgili, senin bulunduğun yerde senin boyunu melek görse Ka’bede mihrâb gibi senin yerini secdegah 

eylerlerdi.) 

 

 

 

 

 

3. Sonuç 

Klasik Türk edebiyatında sevgilinin yaşadığı veya içinde bulunduğu yerleri kutsal bir mekân olarak kabul 

eden şair, sevgiliyi övmek ve yüceltmek için dîni mekânları bir araç olarak kullanmış, söz konusu yerlerin 

kutsiyetini sevgiliye atfettiği ve şairin bu yerlerde olmayı arzu ettiği görülmüştür.  

Müslümanlar tarafından ayrı bir değer verilen Kâ’be, kutsal bir mekân olarak edebiyatımızda şairler 

tarafından tüm yönleriyle şiirlere konu edilmiştir. Özellikle aşk, sevgi, güzellik, kavuşma v.b. imajlar için 

çokça anıldığı; yine Kâ’be’nin ve Kâ’be’ye ait unsurların da bir benzerlik unsuru olarak, sevgilinin yüzü, 

mahallesi, eşiği, kaşları, zülüfleri, yüzündeki tüyleri ve yanağındaki beni şeklinde kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 
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59. KLASİK EDEBİYATIMIZDA MUCİZE-NAME VE iSMAİL SÂDIK KEMÂL’İN 

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİNE YÖNELİK BİR KASİDESİ   

 

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ66   

 

Özet 

Mu‘cize, sözlükte “bir şeye güç yetirememek” anlamındaki acz kökünden türeyen mûcizin (âciz bırakan) 

isim şeklidir. Kur’an’da mûcize kelimesi yer almamakla birlikte acz kökünden fiil ve sıfat kalıpları “âciz 

kalmak; güçsüz bırakmak; Allah’ın âyetlerini yalanlamak amacıyla yarışmak” mânalarında geçer. Genel 

olarak mucize, peygamberlerin doğruluğunu kanıtlayan delillerden olup benzeri başka insanlarca 

gerçekleştirilemeyen harikulade olaylara verilen isimdir. Özellikle Peygamberimizin mucizelerini anlatan 

eserler, Klasik edebiyatımızda “Hz. Peygamber’le İlgili Manzum Eserler” kısmında “mu’cizeler”,  

“Mucizât” ve “Mucizât-ı Nebî” başlıkları altında incelenir. Ayrı bir tür olarak ele alınan bu eserler manzum, 

mensur, manzum-mensur karışık yazılıp onun çeşitli zamanlarda müşrikleri dine davet ve peygamberliğini 

ispat maksadıyla gösterdiği olağanüstü halleri anlatır. Bu metinlerin bazılarında sadece peygamberin bir 

mucizesi anlatılırken bazılarında birçoğuna birden yer verilir. Miraç hadisesi, Şakku’l-kamer olayı, beyaz 

bir bulutun ona gölgelik etmesi, hayvanlarla konuşması, parmakları arasından su çıkması, kuru bir dalı 

toprağa diktiğinde hemen meyve vermesi gibi olaylar ve en büyük mucize kabul edilen Kur’an-ı Kerim bu 

eserlerde en çok konu edilen mucizelerdir. Genellikle kaside nazım şeklinde yazılır ancak edebiyatımızda 

mesnevi şeklinde olanlara da rastlanmaktadır. Bu bildiride Klasik edebiyatımızda mucize türü ele alınacak 

ve XIX. yüzyıl şairlerinden olan İsmail Sadık Kemal’in Peygamberimizin mucizelerini anlatan bir kasidesi 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Mucize-name, Klasik Edebiyat, Kaside, İsmail Sadık Kemal. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

 
THE MIRACLE IN OUR CLASSICAL LITERATURE AND ISMAIL SADIK KEMAL'S AN ODE 

FOR THE MIRACLES OF OUR PROPHET 

Abstract 

Mu‘cize is the name form of the miracle which derives from the insoluble root which means not being able 

to afford something te in the dictionary. Although the word m miracle yer is not included in the Qur'an, the 

verb and adjective patterns from the root of insolvency are used in the meaning of being incapacitated, 

weakening, competing to deny the revelations of Allah ”. In general, the miracle is the name given to the 

wonderful events that prove the truth of the prophets and cannot be performed by other people. Especially 

the works that tell the miracles of the Prophet, in our classical literature are examined in the “Poetic works 

about the Prophet” under the titles of “miracle”, “miracles” and “miracle of Prophet”. These works, which 

are considered as a separate genre, are written in verse, prose, verse-prose mixed, and describe the 

mailto:ykarakus78@gmail.com
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extraordinary states that he has shown at various times in order to invite the pagans to religion and prove 

his prophecy. In some of these texts, only a miracle of the prophet is told, in others there are many. Mirac 

event, events such as Shakku'l-Kamer, a white cloud shading him, talking to animals, water coming out of 

his fingers, planting a dry branch in the soil and immediately bringing fruit to him, and the greatest miracle 

is the Holy Quran. miracles are the subject of much. It is usually written ode form in the verse but mesnevi 

form is also found in our literature. In this paper, the type of miracle in classical literature will be discussed 

and a poet of one of the 19th-century poets İsmail Sadık Kemal describing the miracles of our Prophet will 

be examined.  

Key words: Mucize-name, Classical Literature, ode, İsmail Sadık Kemal 

Jel Codes: Y2. 

 

1. Giriş 

Mu‘cize, sözlükte “bir şeye güç yetirememek” anlamındaki acz kökünden türeyen mûcizin (âciz bırakan) 

isim şeklidir. Kur’an’da mûcize kelimesi yer almamakla birlikte acz kökünden fiil ve sıfat kalıpları “âciz 

kalmak; güçsüz bırakmak; Allah’ın âyetlerini yalanlamak amacıyla yarışmak” mânalarında geçer (Bulut, 

2005, s. 350).   

Mucize göstermek, peygamberlerin özellikleri arasında ilk sırada gösterilir. Allah’tan vahiy aldığını ve 

peygamber olduğunu ileri süren kimsenin doğruluğu mûcize ile bilinebilir. Mûcize aklen mümkün olup 

peygamberin nübüvvetini kanıtlaması için gereklidir, gerçek peygamberle sahte peygamberi birbirinden 

ayıran yegâne kanıt mûcizedir. Her peygambere yaşadığı zamanda yaygın olan bilgi ve maharet konularıyla 

örtüşecek türden mûcizeler verilmiştir (Yavuz, 2007, s. 257).  

Klasik edebiyatımızda Hz. Peygamberimizin mucizeleri,  “Mucizât” ve “Mucizât-ı Nebî” adıyla ayrı bir tür 

olarak ele alınır. Bu metinlerin bazılarında sadece Hz. Peygamberimizin bir mucizesi anlatılırken 

bazılarında birçoğuna birden yer verilir. Genellikle kaside nazım şeklinde yazılır ancak edebiyatımızda 

mesnevi şeklinde olanlara da rastlanmaktadır. XIX. yüzyıl şairlerinden olan İsmail Sadık Kemal de  bir 

külliyat olarak yazdığı eseri Âsâr-ı Kemal’de Hz. Peygamberimizin mucizelerini anlatan bir kaside 

yazmıştır.  

 

2. İsmail Sâdık Kemal, Eserleri ve Peygamberimizin Mucizelerine Yönelik Kasidesi 

2.1.  İsmail Sâdık Kemal ve Eserleri 

XIX. yy’da yaşamış olan İsmail Sâdık Kemal; Bursalı Mehmet Tahir’in, kendisinden “Âyân meclisi 

âzâlarından fazilet sahibi, edîp bir zattır. Üç lisanda şiir inşâdında muktedir idi.” (Tahir, 1972, s. 209) 

şeklinde bahsettiği ve aynı zamanda edebiyatla da uğraşmış, dinî-tasavvufî eserler vermiş bir devlet 

adamıdır. H. 1240/M. 1824’te Edirne’de doğan ve 10 Safer 1310 (3 Eylül 1892) ölen şair, önce İstanbul’da 

bulunan Düğümlü Baba Tekkesi’nin haziresine defnedilmiş, daha sonra kabri, yenileme çalışmaları 

nedeniyle Düğümlü Baba’nın kabri ile birlikte Sultan Ahmet Meydanı’ndaki Sultan I. Ahmet türbesinin 

bahçesine nakledilmiştir (Işıl, 2015, s. 4).    

İsmâil Sâdık Kemâl, uzun yıllar devlette görev yaptıktan sonra, ömrünün kalan kısmını kendisine mürşid 

edindiği Düğümlü Baba’ya ve eserlerine ayırmış hayatının çoğunu yalısında ailesiyle geçirmiştir.  
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İsmâil Sâdık Kemâl, dinî-tasavvufî eserler kaleme almıştır. Eserlerinin bir kısmının isimlerini Bursalı 

Mehmet Tâhir şu şekilde listeler: Âsâr-ı Kemâl, Tefsîr-i Sure-i İhlâs, Müflihîn-i Hazîne, Rûh-ı Kemâl, 

Kitâb-ı Şerh-i Delâil-i Şerîf, Şerh-i Fezâil-i Salavât, Menâkıb-ı Düğümlü Baba, Hayrü’l-Kasâs (Tahir, 1972, 

s.209). Bunların dışında İsmâil Sâdık Kemâl’e ait olan şu eserler de vardır: Manzum Tefsîr, Kitâbü’l-İbrâ, 

Dinî Bir Manzûme, Ebcedli Manzûmeler, Sâdıku’l-Makâl Mecmau’l- Kemâl, Kitâb-ı Tefeyyüz, Şiirler. 

Eserlerin içeriği tasavvuf, tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî konularla birlikte, Hz. Peygamber, peygamberler, 

evliya ve ilim sahibi insanların hayatları hakkındaki bilgilerdir.  

Âsâr-ı Kemâl, İsmâil Sâdık Kemâl’in en önemli ve bilinen eseri olup H. 1284 / M. 1867 yılında İstanbul’da 

yazılmıştır. “Olgunluk eserleri” anlamına gelen Âsâr-ı Kemâl, şairin daha önce yaptığı birçok çalışmasını 

bir araya getirdiği eserdir.  

Âsâr-ı Kemâl, üç ana bölümden oluşur. Bunlar; Şerh-i Esmâ, Enbiyânın, Evliyânın Kıssası ve Bin Ehâdis 

ve Akâid Şerhi’dir. Çalışmamızın konusu olan kaside eserin ikinci bölümü olan Enbiyânın, Evliyânın 

Kıssasında yer alır.    

 

2.2.  İsmail Sâdık Kemal’in Peygamberimizin Mucizelerine Yönelik Kasidesi 

Klasik edebiyatımızda, “Mucizât” ve “Mucizât-ı Nebî” ismiyle ayrı bir tür olarak ele alınan eserlerde Hz. 

Peygamberimizin mucizeleri anlatılır. Bunlardan bazılarında sadece peygamberin bir mucizesi anlatılırken 

bazılarında birçoğuna birden yer verilir. Genellikle kaside nazım biçiminde yazılır ancak mesnevi şeklinde 

olanlara da rastlanmaktadır.  

Kaside sözcüğünün anlamı “kastetmek, yönelmek” olan Arapça “kasada” sözcüğüyle ilgilidir ve “belli bir 

amaçla yazılmış manzume” demektir. Kaside, Türk edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla 

belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere denir. Şekil olarak en az 31 en çok 99 beyitle yazılan, kafiye 

dizilişi aa, xa, xa… biçiminde olan aruz vezninde yazılan şiirlerdir ( Dilçin, 2016, s.122).  

Hz. Peygamberimizin mucizelerini anlatan eserler, “Hz. Peygamber’le İlgili Manzum Eserler” kısmında 

“mu’cizeler”,  “Mucizat” (Çelebioğlu, 1983, s.160), “Mucizât-ı Nebî” (Güzel, 1999, s.549) başlıkları altında 

incelenir. Bu eserler manzum, mensur, manzum-mensur karışık şekillerde yazılmıştır.  

İsmâil Sâdık Kemâl, Hz. Peygamberimiz için Âsâr-ı Kemal’de dört şiir kaleme almıştır.  Yazdığı bu 

şiirlerden birinde onun mucizelerinden bahseder. Ancak diğer şiirlerinde de birkaç mucizeden bahseder. 

Örneğin Hz. Peygamberimizin doğumunda gerçekleşen mucizeleri ayrı bir kasidede anlattığını beyan ederek 

tekrar onları bu kasidede anlatma gereği duymaz. Kaside aruzun “Feʿilātün(Fāʿilātün), feʿilātün, feʿilātün, 

feʿilün(faʿlün)” kalıbıyla yazılmış olup toplam 82 beyittir.  

İsmâil Sâdık Kemâl’in burada anlattığı Hz. Peygamberimizin mucizeleri ise sırasıyla şunlardır: Hz. 

Peygamberimizin bir duası ile bir koyun yemeği ile herkes doymuş ve yemek yine de eksilmemiştir. 

Ayağının izi kuma tesir etmez ama taşı etkileyebilirdi. Yine huzurunda olan herkes onu rahatlıkla duyardı. 

Eline aldığı yemek Allah’ı tesbîh etmişti. Toprağa bir fidan dikse anında büyür ve meyve verirdi. Hicret 

ettiğinde açıkta olmalarına rağmen Allah onları düşmandan gizlemişti. Onları öldürmeye gelen kişinin atı 

kuma saplanmış ve Hz. Peygamberimizin duası ile kurtulmuştu. O kişi de tövbe edip imana gelmişti. 

Duasıyla birçok hastalığı iyileştirmişti. Bir savaşta düşmanın üstüne bir avuç kum atmış ve düşman bozguna 

uğramıştı. Hayber Savaşı’nda düşman zehirli bir koyun göndermiş, koyun dile gelerek zehirli olduğunu 

söylemişti. Gölgesi olmazdı. Savaşta gözü çıkan birinin gözünü yerine koymuş ve duasıyla iyileştirmişti. 

Yine güneş battığı halde duasıyla güneşi geri döndürmüş ve güneşin batmasını ertelemişti. Üstüne ve 

elbisesine kötü bir şey konmaz ve hiçbir zaman esnemezdi. Havyanlar onun sesini duyup gelmiş, onun resul 
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olduğunu söylemiş hatta ashaptan bazılarıyla konuşmuşlardı. Doğumundan itibaren beyaz bir bulut ona 

gölge etmiş, bunu duyan çoğu müşrik görerek iman etmiş, sihir olduğunu söyleyenler ise cehennemlik 

olmuştu.      

İsmâil Sâdık Kemâl, Hz. Peygamberimizden önceki peygamberlerin gerçekleştirdiği mucizelerin hepsini ve 

onlardan daha üstün olanlarını Hz. Peygamberimizin gösterdiğini belirterek o mucizelerin kaynağının da 

Hz. Peygamberimizin nuru olduğunu söyler. Daha sonra en büyük mucizesinin Kur’ân olduğunu, Kur’ân’ın 

en kısa suresinin bile fasihler tarafından yazılamayacağını hatta insanların ve cinlerin bir araya gelseler bile 

onun benzerini yapamayacaklarının Allah tarafından beyan edildiğini söyler. İnsanların onun benzerini 

yapmak için uğraştıklarını ancak sonunda bu konuda aciz olduklarını kabul ettiğini söyledikten sonra 

Kur’ân’ın bazı vasıflarını anlatır.  

Hz. Peygamberimizin en büyük mucizelerinden biri olan “Şakkü’l-Kamer” yani ayın ikiye ayrılması 

olayından bahsederek mucizeleri anlatmaya devam eder. Elinden su çıktığını ve binlerce kişinin ondan 

abdest aldığını söyledikten sonra yine en büyük mucizelerinden olan “Miraç” hadisesini anlatır. Bu olayı da 

yine genel olarak anlatır ve bunun cismânî olduğunu, bu olayın bunun dışında otuz üç defa da rüyada 

olduğunu söyler.  

İsmâil Sâdık Kemâl, bu şiirin sonunda da Arapça olarak salâvat getirdiği beyitten sonra bir de dua 

mahiyetinde beyit söyleyerek şiirini bitirir. 

 

3. İsmail Sâdık Kemal’in Peygamberimizin Mucizelerine Yönelik Kasidesinin Transkripsiyon 

Metni 

 

Fe ʿi lā tün / fe ʿi lā tün / fe ʿi lā tün / fe ʿi lün 

(Fā ʿi lā tün)                         (fa ʿlün) 

1. Görilen muʿcize-i pādişāh her dü serā 

Oldı mevsūḳ rivāyet ile böyle inbā 

2. ʿĀcizāne idelüm baʿżısını derc ü beyān 

Çünki mecmūʿı degil ḳābil-i ḥaṣr u iḥṣā 

3. Şeb-i mìlād ü reġāᵓibde olan muᵓcizeler 

Bundan evvelki ḳaṣìdede ḳılındı inşā 

4. Ḥaḳḳ resūli idügin söyledi meyyit derḥāl 

Eyledi feyż-i duʿāsı ile iḥyā Mevlā 

5. Bir ġanem ekli ile ṭoydı bir ordu ḫalḳı 

Yine tekmìl ḳalup itdi duʿāsı iḥyā 

6. Pāy-i ʿālìleri itmez idi remle teᵓsìr 

Sengi maḥkūk iderdi gezicek mihr-āsā 

7. İşidürlerdi ḥużūrında kim olsa mevcūd 

42. Andan ezyed oḳınur vird olaraḳ baʿż-ı ḥadìs         

                  Yine ol rütbeye varmaz o da gerçi raʿnā  

43. Müşriḳìniñ gözi öñinde ḳamer şaḳḳ oldı 

Ḥażret-i Faḫr-i rusül eyleyicek istidʿā 

44. Cebeliñ üstine bir pāresi gitdi māhıñ 

Yine birleşdi görüp her nażar idenler aña 

45. Baʿżısı ḫāric-i beldeye suᵓal eylediler 

Kendü gördüklerine siḥr ile virüp maʿnā 

46. İtdi anlar daḫı ol vech ile taṣdìḳ ü beyān 

Müşriḳìn eyledi bu mertebe teftìş icrā 

47. Yed-i pākinden idüp āb-ı muṣaffā cereyān 

Āb-dest aldı nice biñ kişi oldı isḳā 

48. Ẓāḫir olmış idi yüz biñ kişi olsa anda 

Yine tükenmeyerek artar o mā’-i raʿnā 

49. Maḳdemi Mescid-i Aḳṣā’yı şeref-yāb itdi 
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İtdi destinde olan eṭʿime tesbìḥ-i Ḫudā 

8. Nev-nihāli dikicek dest-i şeref-baḫşı ile  

Derʿ-aḳab buldı nemā meyvesi oldı peydā 

9. Hicretinde gezinürlerdi ʿadüv ġār üzre 

Üsti açıḳ idi göstermedi Mevlā aṣlā   

10. Biri ṣaḥrāda irişdükde baṭup ḥayvānı 

Tevbeyi itdi ḫalāṣ oldı buyurduḳda duʿā 

11. Nigeh-i feyżi ile geldi şifā çoḳ ʿilele 

Daʿvetiyle ḫavārıḳ olamaz hìç iḥṣā 

12. Bir ġazāda ġalebe itmiş olan küffārı 

Bir avuç ḫāk ṣaçup bozdı hem itdi aʿmā 

13. Kehfiñ aṣḥābı da bì-dār olup itdi taṣdìḳ 

Çār-ı yārin idicek bād ile baʿs ü isrā 

14. Düşmeniñ ġazve-i Ḫayber’de pişürdigi 

ḳoyun 

İtdi semlū idügin nuṭḳ ile kendü inbā 

15. Sāye-i feyżi iken ʿarşa daḫı pìrāye 

Gölgesi olmaz idi nūr idi cismi maḥżā 

16. Çıḳup aḳmışdı ġazā içre birinüñ çeşmi 

Yirine geldi muḳaddem giden itdi iʿlā 

17. Güneş itmişdi ġurūb itdi duʿāsıyla rücūʿ 

Ṭurdurup eyledi bir gün yine teᵓḫìr-i mesā 

18. Sevbine cism-i muʿallāsına ḳonmazdı ẕübāb 

Esnemeklik daḫı olmaz idi ʿārıż ebedā 

19. Geldi ḫalḳ işiderek nuṭḳa bahāyimle cemād 

İtdi aṣḥāb ile baʿżısı tekellüm ḥattā 

20. Çift sürer gibi şecer emrine mebnì gelerek 

Ḥaḳḳ resūli idügin ol daḫı itdi inbā 

21. Ḥāṣılı itdi bahāyimle cemādād daḫı 

Böylece Ḥaḳḳ celìlinde şehādet iʿfā 

22. Mevlidinden berü ḫādim olaraḳ ebr ü beyāż 

Ḫidmetinde gezerek gölge virür idi aña 

Gördi āyeti de āyetle buyurdı Mevlā 

50. İşbu āyetdeki āyātı muḥaḳḳiḳler ider 

Cümle miʿrāc-ı vuḳūʿātına bürhān imlā 

51. Küfr olur Mescid-i Aḳsā’ya vusūlin inkār 

İşbu āyetde ṣarāḥatle mübeyyen zirā 

52. Var semāvāta ʿurūcında ḥadìs-i meşhūr 

Münkerì oldı ḍalālet ile ḫızlāne sezā 

53. Nice inkār iderler hükemā miʿrācı 

İdiyor kendüleri böylece şemsi inşā 

54. Ki cihāndan güneş eḳberse de yüz altmış ḳat 

Sürmeyüp sāniyede zılli olurmış bālā 

55. Hep müsāvì ider ecsām ḳabūl-i iʿrāż 

ʿUnṣuriyyet ü semāda yine sürʿat eclā 

56. Zemherìriñ küresiyle ḳüre-i nārı yazup 

Felegi ḥarḳ olamaz didi egerçi hükemā 

57. Güni maʿdum iken ìcād iden eyler tebdìl 

Ḳudret-i Ḫāliḳ’a ḥāᵓil bulınur mı ḳaṭʿā 

58. Şeb-i isneyn yigirmi yedisinde recebiñ 

 Ḳıldı Ḥaḳḳ Mescid-i Aḳsā’ya Buraḳ’la isrā 

59. Enbiyā cümlesi de eyleyereḳ istiḳbāl 

İḳtidā itdi melāᵓikle berāberce aña 

60. Besmele oldı namāz içre Resūl-i aʿẓam 

Muṣḥaf’ın oldı saṭūrı gibi anlar ḥaḳḳā 

61. Per-i Cibrìl ile yāḫūd Burāḳ ile yine 

Ṣaḫreden eyledi miʿrāc ile teşrìf-i semā   

62. Sidre’ye vāṣıl olup ḳaldı orada Cibrìl 

Gitdi Refref’le hemān yine Resūl-i dü-serā 

63. İşbu Refref dinilür kendüsiniñ ʿaşḳı idi  

Mütecessim olaraḳ ḳıldı Ḫudā’ya isrā 

64. Rabb-i bì-çüne varup nice ḳarìb oldıġını 

Ḳāb-ı Ḳavseyn’iñ ider ġıbta gehì ( ev ednā )67 

67  Necm 53/9 
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23. Gūş iderlerdi görürler idi müşrikler de 

İçlerinden nicesi oldı şeref-yāb-ı hidā 

24. Sihre maḥmūl iderek baʿżıları bi’l-ıṣrār 

Oldılar ḳüfr ile mevżūʿ-i cehennem ebedā 

25. Her nebì vü rusülüñ eyledigi muʿcizeniñ 

Cümlesin eyledi hem itdi tefevvuḳ ḥaḳḳā 

26. Her birinden görilen muʿcizeyi de el-ḥaḳ 

Feyż-i nūrından anıñ eyledi Mevlā iʿṭā 

27. Siyyemā muʿcize-i dā’imesidür Ḳurᵓan 

  

Aḳṣar-ı sūreyi tanẓìrde ʿāciz fuṣaḥā 

28. İns ü cinn cemʿ olaraḳ birbirine olsa ẓuhūr  

Yine tanẓìr idemezler didi Rabb-i yektā 

29. Gelmedi işte biñ üç yüz senedür hìç misli 

Bā-ḫuṣūṣ ʿaṣr-ı saʿādetde ne çoḳdur büleġā 

30. Gelüp aḳṭār-ı bilādıñ fuṣaḥāsı daḫı hep  

İmtiḥān olur idi Mekke’de her yıl icrā 

31. İmtiḥān olur iken her biriniñ ḳavmi daḫı 

Ġayretin çekmek ile ḥarb olurdı ḥattā 

32. Tam bir yıl çalışup hìç bir āyet tanẓìr 

İtmeyüp ertesi yıl itdiler ʿaczi eclā 

33. Didi ìmāna duḫūl eylemeyenler bile hep 

Bulmaduḳ mislini çalışduḳ aña ṣubḥ u mesā 

34. Hìç o esnāda teḥāşì daḫı itmezler idi 

Müᵓminiñ ḳılleti var idi çoḳ idi aʿdā 

35. Muḫtaṣar āyetiñ içinde tebeyyün eyler 

Nice ḥüḳm-i ḥikem-ārā nice raʿnā maʿnā 

36. ʿArabì elsineniñ eşrefi olup o daḫı 

ʿArabì ise de iʿcāz iledür müstesnā 

37. Ḥāl ü müstaḳbel ü māżìyi de irād iderek 

Ne ḫaber virmiş ise sıḥḥati oldı eclā 

38. Evvel ü āḫir ʿulūmı olaraḳ hep anda 

Hìç bir ḳavm u kitāp itmedi öyle iḥṣā 

65. Ṭayyibāt ü ṣalavāt ile taḥiyyātı Resūl 

Mebde’-i nuṭḳ iderek Ḫālıḳ’ı ḳılduḳda senā 

66. Raḥmetullāh ü selām u berekātıyla anı 

Ḳıldı talṭìf cevābında Cenāb-ı Mevlā 

67. Ümmetin derc-i duʿā ḳıldı Ḥabìb-i Yezdān 

Oldı maḳbūl Ḫudā cümle buyurdıġı duʿā 

68. Ḥaḳḳı keyfiyyet ü temsìlden aḳdes gördi 

Cümleye merḥameten ḳıldı nüzūl-i dünyā 

69. Mekke’ye Beyt-i Muḳaddes’den iderken 

ricʿat 

Ḳārbānını da görmişdi Ḳureyş’iñ ḥattā 

70. Ḳārbān ḥālini Beytü’l- Ḳudüs’i müşrikler 

Ṣordılar cümlesiniñ eyledi taṣrìḥin edā 

71. İşbu miʿrāc-ı şerìf olmış idi cismānì 

Yine oldı otuz üç defʿa da anlar rüᵓyā 

72. Saʿy u cidde güvenüp naʿtını ez-bāb-ı süḫan 

  

Āḫir-i ʿömre degin söylese olmaz ìfā 

73. Ẕāt-ı ẕìşānını Ḥaḳḳ ʿilme Medìne itdi 

Ne olacaḳ dimiş ise oluyor hep ḥālā 

74. Kaʿbe-i dergehiniñ Ṭāᵓif’idür rūḥ-i Ḳuds 

Rūz u şām olmış-idi mevṣil-i fermān-ı Ḫudā  

75. ʿArafāt-ı himemi melce-i mecmūʿ-ı enām 

Merve-i ḳalbe virür zemzem-i elṭāfı ṣafā 

76. Kevser-i feyż-i Ḫudā şerbet-i mìlādı olup 

Ṭoldı mìnā-yı semavāt ile ʿarş-ı aʿlā 

77. Ehl-i İslām bularaḳ feyżini hep oldı be-kām 

Eski dār gibi ḫarāb dilleri eyler iḥyā   

78. Bāġ-ı dād ile gelür ḳalbe füyūż-ı engūrı 

  

Yine gencìde degül küfesi olsa da semā 

79. Ger göge ger yire baḳılsa anıñ nūrından  

Oldı ḳalb ü baṣara her biri ʿibret-efzā   
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39. Uṣanılur fuṣaḥā sözleri tekrār olsa 

Yine Ḳur’ān tekerrürle virür ḳalbe ṣafā 

40. Bilmeyen kimse belāġat ile maʿnāsını da 

Derk ider itse selāsetde de tedḳìki edā 

41. Çoḳ ḳıraᵓat idemez öyle selāset ìrās 

Nażm u nesriñ oḳınur baʿżısı pek çoḳ zìrā 

80. Mıṣr-ı elṭāfı dü ʿālemde muṣìr-ı saḳaleyn 

  

Mültecì-i der-i feyżi şeh ü bāy u fuḳarā 

81. Rabbenā ṣalli ʿalā eşrefi ḫalḳin ve ʿalā 

Ālihì ente kemā ḳulte ve terżā ʿannā 

82. Bularaḳ ʿavn-i Ḫudā ile Kemāl İsmāʿil 

Ṣādıḳıyyetle dü ʿālemde ola kām-revā 

 

 

 

  

4. Sonuç 

İsmâil Sâdık Kemâl, XIX. asırda yaşamış, devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış ve daha çok devlet 

adamı kimliğiyle tanınmış, bunun yanı sıra dînî-tasavvufî eserler vermiş bir şairdir. Âsâr-ı Kemâl, İsmâil 

Sâdık Kemâl’in en çok bilinen eseri olup önce müstakil yazılmış, daha sonra bir külliyat hâlinde matbû 

olarak bir araya getirilmiş dînî-tasavvufî içerikli eserlerden oluşmaktadır. Bu külliyat içinde şâir, Hz. 

Peygamber’e olan sevgi ve sadakatini dile getirdiği dört şiir kaleme almıştır. Bu şiirlerden biri de Hz. 

Peygamberimizin mucizelerini anlattığı bir kasidedir.  

Kaside aruzun “Feʿilātün(Fāʿilātün), feʿilātün, feʿilātün, feʿilün(faʿlün)” kalıbıyla yazılmış olup toplam 82 

beyittir. Dil ve üslup açısından açık ve anlaşılır bir şiirdir.   

İsmâil Sâdık Kemâl’in burada anlattığı mucizeler, genellikle Hz Peygamberin hayatının anlatıldığı eserlerde 

geçen mucizelerdir. Hz. Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar gösterdiği mucizeler manzum 

şekilde kronolojik bir sistemle anlatılmıştır. Ancak bu kaside de Hz. Peygamberimizin doğumu esnasında 

görülen olağanüstü olaylara yer verilmemiştir. Burada özellikle iki mucize üzerinde durmuştur. Bunlar Hz. 

Peygamberimizin en büyük mucizesi kabul edilen “Ku’an-ı Kerim” ve “Miraç” hadisesidir. Şair diğer 

mucizeleri bir ya da birkaç beyitle anlatırken bu iki mucize şiirin neredeyse yarısını oluşturmaktadır.  

Şair bu kasidesinde, Hz. Peygamberin mucizelerinin insanlar tarafından bilinmesini ve kolayca 

ezberlenmesini amaçlamış, kaynaklarda geçen mucizeleri kısa bir şekilde ve kendine has bir üslupla 

anlatmıştır. 
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60. KLASİK EDEBİYATIMIZDA BİR TÜR OLARAK NA’T-I ENBİYA VE XIX. 

YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN iSMAİL SÂDIK KEMÂL’İN NA’T-I ENBİYASI  

 

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ68   

 

Özet 

Na‘t, İslam edebiyatlarında özellikle Hz. Peygamber’i övmek, ona yalvarıp şefaat dilemek amacıyla yazılan 

şiirlere denir. Edebiyatımızda şairler, Hz. Peygamber’e olan sevgilerini göstermek için na‘tlar yazmışlardır. 

Ancak diğer peygamberler için müstakil şiir olarak na‘t yazıldığı pek görülen bir durum değildir. Daha çok, 

bir şiirde birkaç peygamber ismi zikredilerek ya da bir şiirin içinde bölüm olarak ve yine birkaç peygamber 

ismi zikredilerek işlendiği görülür. Bu bölümlerde de genellikle Hz. Peygamber ile karşılaştırmalı olarak 

verilir. Edebiyatımızda peygamberlerin hikâyeleri daha çok mensur olarak yazılmıştır. İsmâil Sâdık Kemâl, 

bir külliyat olarak düzenlediği Âsâr-ı Kemâl adlı eserinde hem Peygamberimiz için hem de 

Peygamberimizden önce gelip ismi Kur’an’da geçen ve ismi geçmediği halde peygamber olduğu düşünülen 

bazı kişiler için na‘tlar yazarak bu türün farklı bir örneğini vermiştir. İsmâil Sâdık Kemâl, eserinde, 

Peygamberimiz için yazılanlar hariç, peygamberler için 36 şiir vardır. Her şiir, bir peygamber için yazılmış 

müstakil bir şiirdir. Şiirlerin hepsi kasîde nazım şeklinde ve aruz ölçüsüyle yazılmış olup dil ve üslup 

yönünden açık, anlaşılır ve sadedir. Ayrıca şiirlerde dînî-tasavvufî özellikler de görmek mümkündür. Bu 

bildiride edebiyatımızda bir tür olarak incelenen na’t-enbiya hakkında bilgi verilecek ve XIX. Yüzyıl 

şairlerinden olan İsmâil Sâdık Kemâl’in kısaca kimliği tanıtıldıktan sonra Âsâr-ı Kemâl adlı eserindeki Na’t-

ı Enbiya bölümü hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Na’t-ı Enbiya, Asar-ı Kemal, İsmail Sâdık Kemâl. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

AS A TYPE IN CLASSICAL LITERATURE, NA’T-I ENBIYA AND XIX. CENTURY POETRY 

ISMAIL SADIK KEMAL'S NA’T-I ENBIYA 

Abstract 

Na‘t is a poem written in Islamic literature especially to praise the Prophet and beg him to intercede. In our 

literature, poets have written nats to show their love for the Prophet. However, it is not uncommon for other 

prophets to write na‘t as independent poems. Rather, it is seen in a poem that a few prophets are mentioned 

or quoted as a chapter in a poem and again a few prophets. These chapters are usually given in comparison 

with the Prophet. In our literature, the prophets' stories were written as prose. In his book Asar-ı Kemal, 

which he organized as a corpus, Ismail Saad Kemal gave a different example of this genre by writing naats 

both for our Prophet and some people who came before the Prophet in the Qur'an and who were thought to 

be a prophet even though the name was not mentioned. There are 36 poems for prophets, except for those 

written for the Prophet. Each poem is an independent poem written for a prophet. All of the poems are 

mailto:ykarakus78@gmail.com
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written in verse and aruz measure and are clear, understandable and plain in terms of language and style. It 

is also possible to see religious-Sufi features in poems. In this paper, we will give information about na’t-

enbiya which is examined as a genre in our literature. After briefly introducing the identity of Ismail Sadık 

Kemal, one of the poets of the 19th-century, the information will be given about the Na’t-ı Enbiya section 

in his book Âsâr-ı Kemâl. 

Key words: Na’t-ı Enbiya, Asar-ı Kemal, Ismail Sâdık Kemâl. 

Jel Codes: Y2. 

1. Giriş 

Na‘t, İslam edebiyatlarında Hz. Peygamber’i övmek, ona yalvarıp şefaat dilemek amacıyla yazılan şiirlere 

denir. Na‘t yazmakla ün almış kişilere na‘t-gû (na‘t söyleyen), özel dinî törenlerde na‘t okuyanlara da na‘t-

han (na‘t okuyan) denilir (Pala, 1995, s.420).  

Muhteva itibarıyla na‘tlarda Hz. Peygamber’in isim ve sıfatları, kâinatın efendisi, yaratılışın gayesi ve 

Allah’ın habîbi oluşu, örnek ahlâkı, üstün vasıfları, fizikî özellikleri, mucizeleri, diğer peygamberlerden 

üstünlüğü ayet ve hadislere dayanılarak dile getirilir. Son bölümlerde şair, günahkârlığını itiraf edip şefaat 

talebine bulunur. Ardından kıyamet gününün tasviri, o çetin günde şefaat yetkisinin yalnız Hz. 

Peygamberimize ait olduğu, zira onun âlemlere rahmet olarak gönderildiği vurgulanır (Yeniterzi, 2006, s. 

435).  

Edebiyatımızda şairler, Hz. Peygamber’e olan sevgilerini göstermek için na‘tlar yazmışlardır. Ancak diğer 

peygamberler için müstakil şiir olarak na‘t yazıldığı pek görülen bir durum değildir. Daha çok, bir şiirde 

birkaç peygamber ismi zikredilerek ya da bir şiirin içinde bölüm olarak ve yine birkaç peygamber ismi 

zikredilerek işlendiği görülür. Bu bölümlerde de genellikle Hz. Peygamber ile karşılaştırmalı olarak verilir.  

İsmâil Sâdık Kemâl, bir külliyat olarak düzenlediği Âsâr-ı Kemâl adlı eserinde hem Hz. Peygamberimiz 

için hem de Hz. Peygamberimizden önce gelip ismi Kur’an’da geçen ve ismi geçmediği halde peygamber 

olduğu düşünülen bazı kişiler için na‘tlar yazarak bu türün farklı bir örneğini vermiştir. İsmâil Sâdık 

Kemâl’in Hz. Peygamber için yazdığı şiirler başka çalışmalarda ele alındığı için bu çalışmada sadece Hz. 

Peygamberimiz haricindeki peygamberler için yazılan şiirler konu edilmiştir.  

 

2. İsmail Sâdık Kemal, Eserleri ve Na’t-ı Enbiyası 

2.1. İsmail Sâdık Kemal ve Eserleri 

XIX. yy’da yaşamış olan İsmail Sâdık Kemal; Bursalı Mehmet Tahir’in, kendisinden “Âyân meclisi 

âzâlarından fazilet sahibi, edîp bir zattır. Üç lisanda şiir inşâdında muktedir idi.” (Tahir, 1972, s. 209) 

şeklinde bahsettiği ve aynı zamanda edebiyatla da uğraşmış, dinî-tasavvufî eserler vermiş bir devlet 

adamıdır. Doğum tarihini ve yerini bizzat kendisi Âsâr-ı Kemal adlı eserinde H. 1240/M. 1824 Edirne olarak 

kaydeder (Kemal, 1867). Ölüm tarihi ise 10 Safer 1310 (3 Eylül 1892) olan şair, önce İstanbul’da bulunan 

Düğümlü Baba Tekkesi’nin haziresine defnedilmiş, daha sonra kabri, yenileme çalışmaları nedeniyle 

Düğümlü Baba’nın kabri ile birlikte Sultan Ahmet Meydanı’ndaki Sultan I. Ahmet türbesinin bahçesine 

nakledilmiştir (Işıl, 2015, s. 4).    
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İsmâil Sâdık Kemâl, uzun yıllar devlette görev yaptıktan sonra, ömrünün kalan kısmını kendisine mürşid 

edindiği Düğümlü Baba’ya ve eserlerine ayırmış hayatının çoğunu yalısında ailesiyle geçirmiştir.  

İsmâil Sâdık Kemâl, dinî-tasavvufî eserler kaleme almıştır. Eserlerinin bir kısmının isimlerini Bursalı 

Mehmet Tâhir şu şekilde listeler: Âsâr-ı Kemâl, Tefsîr-i Sure-i İhlâs, Müflihîn-i Hazîne, Rûh-ı Kemâl, 

Kitâb-ı Şerh-i Delâil-i Şerîf, Şerh-i Fezâil-i Salavât, Menâkıb-ı Düğümlü Baba, Hayrü’l-Kasâs (Tahir, 1972, 

s. 209). Bunların dışında İsmâil Sâdık Kemâl’e ait olan şu eserler de vardır: Manzum Tefsîr, Kitâbü’l-İbrâ, 

Dinî Bir Manzûme, Ebcedli Manzûmeler, Sâdıku’l-Makâl Mecmau’l- Kemâl, Kitâb-ı Tefeyyüz, Şiirler. 

Eserlerin içeriği tasavvuf, tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî konularla birlikte, Hz. Peygamber, peygamberler, 

evliya ve ilim sahibi insanların hayatları hakkındaki bilgilerdir.  

Âsâr-ı Kemâl, İsmâil Sâdık Kemâl’in en önemli ve bilinen eseri olup H. 1284 / M. 1867 yılında İstanbul’da 

yazılmıştır. “Olgunluk eserleri” anlamına gelen Âsâr-ı Kemâl, şairin daha önce yaptığı birçok çalışmasını 

bir araya getirdiği eserdir.  

Âsâr-ı Kemâl, üç ana bölümden oluşur. Bunlar; Şerh-i Esmâ, Enbiyânın, Evliyânın Kıssası ve Bin Ehâdis 

ve Akâid Şerhi’dir. Çalışmamızın konusu olan Na’t-ı Enbiya eserin ikinci bölümü olan Enbiyânın, Evliyânın 

Kıssasında yer alır.    

  

2.2.  Na’t-ı Enbiyâ 

İsmâil Sâdık Kemâl, Âsâr-ı Kemâl adlı eserinde hem Hz. Peygamberimiz için hem de Hz. 

Peygamberimizden önce gelip ismi Kur’an’da geçen ve ismi geçmediği halde peygamber olduğu düşünülen 

bazı kişiler için na‘tlar yazmıştır. Eserde Hz. Peygamberimiz için yazılanlar hariç, diğer peygamberler için 

yazılmış 36 şiir vardır. Her bir peygamber için müstakil olarak yazılan bu şiirlerin hepsi kasîde nazım 

şeklinde ve aruz ölçüsüyle yazılmış olup dil ve üslup yönünden açık, anlaşılır ve sadedir.  

Resûlullah’a atfedilen bir hadiste 124.000 peygamberin varlığından söz edilmiş, bunlardan 315’inin resûl, 

diğerlerinin nebî olduğu belirtilmiş, ilk nebînin Hz. Âdem, ilk resûlün Hz. Nûh, son resûl ve nebînin de Hz. 

Muhammed olduğu, onun gelişiyle nübüvvet ve risâlet binasının tamamlandığı haber verilmiştir (Yavuz, 

2007, s. 279). 

İsmâil Sâdık Kemâl de na‘tların sıralamasını ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den başlatmış, ve son 

olarak Hz. Peygamberimiz için na’t yazmıştır. Bu sıralamayı bu kişilere peygamberliğin verilme sırasına 

(Bu sıralama için bkz. Yavuz, 2007, s. 279) göre yaptığını düşünüyoruz. Ancak, Kur’an’da adı geçmeyen 

peygamberleri de dünyaya geliş sırasına göre yerleştirmiştir. Şiirlerde peygamberlerin dünyaya gelişleriyle 

ilgili olarak genellikle önceki peygamberle arasındaki süreden bahseder. Örneğin Hz. İdrîs için: 

Hübūt-ı Ḥażret-i Ādem’den anıñ kevne teşrìfi 

Olur biñ yüz yigirmi iki yıl ṣoñra diyü imlā (89/13) 

der. İsmâil Sâdık Kemâl, ismi Kur’an’da geçen peygamberleri, “Allah tarafından peygamberlik verildi.” 

şeklinde anarken, ismi Kur’an’da geçmeyen peygamberlerle ilgili olarak da onların peygamber olup 
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olmadığı hakkındaki kanaatini “Peygamber olmasalar bile evliyanın büyüklerindendirler.” diyerek belirtir. 

Örneğin, Hz. Hûd için: 

  Nübüvvetle Cenāb-ı Hūd’ı Mevlā eyleyüp isrā 

Buyurmış idi ḳavm-i ʿĀd’e şerʿ-i Ḫālıḳ’ı inbā (91/1) 

derken Hz. Zül-karneyn, Hz. Lokman ve Hz. ‘Üzeyir için şöyle der: 

Nebì olmaḳlıġında ḳanġı ẕātın iḫtilāf olsa  

Ḳiber-i evliyādan da değil dinmez aña aṣlā (102/2) 

İsmâil Sâdık Kemâl’in na‘tlarına genel bir çerçevede baktığımızda bir düzen vardır. Şöyle ki, her şiirine o 

kişinin nebi olup olmadığını söyleyerek başlar. Sonra sırayla hangi kavme gönderildiğini, gönderilme 

sebebini, kavminin ona karşı nasıl davrandığını, gösterdiği mucizeleri, kavmi ile arasında geçen olayları, 

neslinin kimden geldiğini ve bazı peygamberlerin de kabrini ziyaret ettiğini anlatır. Bunlar içinde yine 

peygamberlerle ilgili birtakım bilgiler de vermektedir. Verdiği bilgiler, kimden sonra peygamber olduğu, 

nerede ve hangi zamanda yaşadığı, varsa eşi ve çocukları, kimlerle savaştığı, ömrü, kabrinin nerede olduğu 

vb. genel bilgilerdir.  

İsmâil Sâdık Kemâl, na’tlarda anlattığı olayları Kur’ân’dan ayetler desteğinde anlatır. Yani asıl kaynağı 

Kur’ân’dır. Ayrıca yeri geldiğinde hadislere ve o peygamberle ilgili olabilecek eserlere de telmihte bulunur. 

Örneğin Hz. Süleyman için şöyle söyler: 

Oluyor naʿt-ı Süleymān bu gūnā imlā 

Ki nübüvvetle ḫilāfet aña oldı iʿṭā 

  Eyliyor vaṣfını Ḳurᵓān-ı celìlü’l-ʿunvān 

İkisi ile maʿan itdi ʿibādet evfā 

   Manṭıḳu’ṭ- Ṭayr’ı buyurmışdı cemìʿan tefhìm 

Eyledi bādü-şeyāṭìni de tesḫìr Ḫudā (128/1-2-3) 

Burada ayrıca Hz. Süleyman’ın hem peygamber hem hükümdar olduğunu da belirtir. Na‘tlarda İsmâil Sâdık 

Kemâl’in derin bir tarih bilgisi olduğunu da görmekteyiz. Ayrıca halk arasında anlatılan bu hikâyeleri 

manzumlaştırması onun halk ile iç içe olduğunu ve halktan uzakta olmadığını göstermektedir. Örneğin Hz. 

Lokman için şöyle söyler: 

Kölelik ziştì-yi ṣūret rivāyet itdi baʿżılar  

Nebì ise bu sözler bì-esās oldıġıdur eclā  

Muʿāṣır Ḥażret-i Dāvud ile çoḳ enbiyā ile 

Mübārek ḳabri Remle cānibinde oluyor inbā (132/6-7) 
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Bazı İslâmî kaynaklarda Hz. Lokman’ın Hz. Dâvud döneminde yaşadığı belirtilmektedir (Köksal, 2004, 

s.229). 

 

3. Sonuç 

İsmâil Sâdık Kemâl, XIX. asırda yaşamış, devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış ve daha çok devlet 

adamı kimliğiyle tanınmış, bunun yanı sıra dînî-tasavvufî eserler vermiş bir şairdir. Âsâr-ı Kemâl, İsmâil 

Sâdık Kemâl’in önce müstakil olarak yazdığı, daha sonra bir külliyat hâlinde matbû olarak bir araya 

getirdiği, dînî-tasavvufî içerikli eserlerinden oluşmaktadır. Bu külliyat içinde şâir, Hz. Peygamber’e olan 

sevgi ve sadakatini dile getirdiği gibi diğer peygamberler için de övgü dolu sözler içeren na’tlar yazmıştır.  

Eserde Hz. Adem’den başlayarak Hz. İsa’ya kadar peygamberler için yazılmış 36 şiir vardır. Her bir 

peygamber için müstakil olarak yazılan bu şiirlerin hepsi kasîde nazım şeklinde ve aruz ölçüsüyle 

yazılmıştır.  

İsmâil Sâdık Kemâl, na’tlarda peygamberlerle ilgili birtakım bilgilere yer vermektedir. Verdiği bilgiler, 

kimden sonra peygamber olduğu, nerede ve hangi zamanda yaşadığı, varsa eşi ve çocukları, kimlerle 

savaştığı, ömrü, kabrinin nerede olduğu vb. genel bilgilerdir. Bu anlattığı olayları ve peygamberlerle ilgili 

verdiği bilgilerin çoğunu Kur’an’dan aldığı tespit edilmiştir.  

İsmâil Sâdık Kemâl, bu şiirlerinde peygamberler hakkında bilinenleri manzum bir şekilde anlatarak 

insanların peygamberlerin hayatları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak istemiştir.  
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62. TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY MEMURLARIN ATANMASI BAKIMINDAN YENİ 
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Eren TOZAK70 

 

Özet 

16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile hükümet sistemi de değiştiği için bütün kamu bürokrasisinin 

atanma ve göreve gelme usullerinde de değişiklikler olmuştur. İşte bu değişim içinde özellikle üst düzey 

bürokratların atanması önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Çünkü kamu yönetiminin niteliği ve 

kalitesi açısından üst düzey yöneticiler önemli bir rol oynarlar. Eski sistemde üst düzey yöneticilerin 

atanması konusunda anayasada netlik olmadığı için sürekli bir tartışma ve sorun yaşanmıştır.  Anayasanın 

104. maddesinde yapılan değişiklikle üst düzey memurların atanmasındaki karmaşaya son verilmiştir. 

Ayrıca Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle yeni bürokrasi şekil kazanmakta ve kendine özgü bir 

niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemine göre sahip olduğu atama 

yetkilerinin yasal dayanakları ve kamu yönetimine etkileri üzerinde durulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Üst Düzey Yöneticiler, Başkanlık Sistemi, Kamu Görevlisi 

Jel Kodları: H70, Z00 

 

Abstract 

Turkey be came acquainted with the new system of government with a constitutional referendum dated 

April 16, 2017. However, the actual operation of this government system took place on 9 July 2018 when 

the President swore an oath in parliament. Since the government system has changed with the constitutional 

amendment, the characteristic of all public administration has also changed. In this change, the appointment 

of senior bureaucrats is an important issue. With the amendment made in article 104 of the Constitution, the 

confusion in the appointment of senior officials was terminated. In addition, the new bureaucracy takes on 

a step-by-step basis and has its own characteristic with the decrees passed by the President. This study 

focuses on the effects of the appointing powers of the President according to the new government system 

on the public administration and the facilities it provides. 

Keywords: Senior Bureaucrats, Presidential System, Public Servicer 

Jel Codes: H70, Z00 
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Üst düzey kamu görevlilerinin atanması ve görevden alınması yetkisi devlet başkanına bürokrasiyi kontrol 

etme bakımından önemli bir güç vermektedir (Öztürk, 2018, s.222). Anayasanın değişiklikten önceki 

düzenlemesine baktığımızda üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin doğrudan bir hükmün yer 

almadığı ama yürütme ve yargı alanlarında Cumhurbaşkanına çok sayıda seçme ve atama yetkisinin 

verildiği söylenebilir. 104. maddenin son fıkrası, “Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen 

seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır” ifadesiyle 

Cumhurbaşkanının üst düzey kamu görevlilerini atama bakımından yetkisine vurgu yapmaktadır. Gerçekten 

de bu dönemde Cumhurbaşkanının hem anayasadan hem de yasalardan kaynaklanan çok sayıda yetki ve 

görevi vardı ve bunlar hem çok belirgin değildi hem de bu konuda bir karmaşa hâkimdi. Zira üst düzey 

yöneticilerin atanması bakımından 1982 Anayasasının ilk halinden ve yasalardan kaynaklanan çok sayıda 

sorun bulunmaktaydı. Bu görevlilerin bir kısmını doğrudan Cumhurbaşkanı kendisine başka kurum ve 

kuruluşlarca önerilen adaylar içinden seçip atarken, bir kısmını başbakan ve ilgili bakanla birlikte 

atayabiliyordu. Dolayısıyla bu şekilde yapılan üst düzey atamalar hükümet ile cumhurbaşkanları arasında 

çatışmalara ve krizlere yol açmaktaydı.  İşte bu nedenle çalışmada yeni sistemin yürütme alanında çalışan 

üst düzey yöneticiler bakımından getirdiği düzenlemelerin belirtilen karmaşaya son verip vermediği gibi 

hususlar üzerinde durulacaktır. 

 

2. Üst Düzey Yönetici Kimdir? 

Yönetim biliminde yönetici dendiğinde üst, orta ve alt düzeydeki yöneticiler akla gelir. Üst düzey yönetici 

ilgili kurum hakkında nihai kararları alan ve planlara son şeklini veren kişi olarak ön plana çıkar. Ancak 

kamu yönetiminde böyle bir ayırım yapmak özel sektördeki kadar kolay değildir. Çünkü kamu yönetiminde 

üst düzey yöneticilerin siyasal üstlerinden bağımsız olarak karar alıp uygulama imkânları yok denecek kadar 

azdır. Çünkü temel politikaları belirlemek siyasetçilerin işidir ve yöneticiler onlara alternatifler sunarak 

veya değişik politika önerileri getirerek etkili olmaya çalışırlar. Özellikle başkanlık sisteminde politik 

atamaların yaygın olması nedeniyle üst düzey bürokratların kendi başlarına politika belirleyip uygulamaları 

mümkün değildir. Hatta bu sistemde bakanlar bile başkanın politikalarına uygun hareket eden sekreter 

konumundadırlar. Bu nedenle yeni sistemle birlikte kamu yönetiminde üst düzey yöneticileri politika tespit 

edip uygulama yeteneği olan kişiler şeklinde tanımlamak anlamlı değildir. Üst düzey kamu yöneticilerinin 

tanımı konusunda epey bir çaba harcanmıştır. Bu tanımlardan bazıları üst düzey yöneticileri kurumlarının 

en üst düzeyinde bulunan kişiler olarak gösterirken, bazıları siyasetçileri etkileme potansiyeline sahip 

bakandan sonra gelen yöneticiler şeklinde tanımlamaktadırlar.  Diğer tanımlarda ise daha çok bulundukları 

kadro unvanlarından hareket edilmektedir. Bu tanımlarda kadrolar tek tek sayılarak bunları işgal eden kamu 

görevlilerinin üst düzey yönetici oldukları söylenmektedir (Gökçe ve Şahin, 2003, s.143). Ancak dikkat 

edilirse ortada tanımlanan bir şey yoktur. Bu ifadelerde şunlar üst düzey yöneticidir denmekte ama bunların 

ne olduğuna ilişkin bir çerçeve ve görev tanımı yapılmamaktadır.  

Bir diğer çalışmada ise üst düzey yöneticileri tanımlamak için Birleşmiş Milletlerin az gelişmiş ülkelere 

yönelik seminer raporundan hareket edilmektedir (Önder, 1995, s.134). Bu tanımda üst düzey yöneticiler, 

“Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyinde çalışan ve ana politikaları formüle etmekle uğraşan en üst 

düzeylerde politik konularda danışmanlık yapan, yönetsel politikalarla ilgili karar verme sorumluluğuna 

haiz olan bakanlıklar veya yönetim kurulları tarafından belirlenen temel politikaları program kararları haline 

dönüştüren kişilerdir”. Bu tanımda üst yöneticilerin fonksiyonları anlatılmış ama kimlerden oluştuğuna, 

göreve nasıl geldiklerine veya bu kapsamda olmayan ama üst düzey yönetici konumunda olanlara ilişkin 

yeterli bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca tanım içinde danışmanlar da sayılmıştır ki, yönetim bilimi 

kapsamında kurmay personel olarak değerlendirilen bu türden çalışanların üst düzey yöneticisi olarak 
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belirtilmesi doğru değildir. Aynı çalışmada Türkiye’de üst düzey yöneticileri belirlemek için unvanlara göre 

bir tasnife gidilmiş ve müsteşar, müsteşar yardımcısı, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür 

yardımcıları, bölge müdürü, vali, büyükelçi, kaymakam ve daire başkanları üst düzey yönetici olarak 

belirlenmiştir. Ancak yazar daire başkanlarının üst düzey yönetici tanımına girmekle birlikte kurumdan 

kuruma farklılık gösterdiği gerekçesiyle durumlarının tartışmalı olduğunu ifade etmiştir. Bir başka 

çalışmada, üst düzey yöneticiler yürütme erkinin içinde yer alan yüksek memurlar şeklinde tanımlanmıştır 

(Kılıçkaya, 2000, s.222). Ancak yürütme organındaki “yüksek memurların” hangi kadro ve görevleri işgal 

ettiklerine ilişkin ilişkin açıklayıcı bir ifadeye yer verilmemiştir.  

Eskiden yapılan bazı tanımlarda ise memurların zam ve tazminat ödemelerine ilişkin cetvellerden hareket 

edilmekteydi. Buna göre müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurum veya idare başkanı ve yardımcısı, başkan ve 

yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, genel müdür ve yardımcısı, daire başkanı ile taşra teşkilatında bölge 

müdürü ve il müdürü kadroları üst düzey memur olarak sayılmakta (Özgür, 2008, s.41). Bunlara belediye 

başkanları, belediye iktisadi teşebbüslerinin başındaki yöneticiler, valiler, vali yardımcıları, KİT müdürleri, 

genel sekreter, savunma sekreteri, hukuk müşaviri, gibi ilk dört dereceye giren yöneticiler de ilave 

edilmekteydi (Gökçe ve Şahin, 2003, s.144). Böylece yerel yönetimlerde çalışan bürokratlar da işin içine 

sokulmakta ve daha geniş bir yelpaze elde edilmeye çalışılmaktaydı. Ancak bu tanımlama gayretleri de hem 

temelsiz kalmakta hem de belli statüdeki kadroları üst düzey memur olarak görmekte ve yöneticileri ihmal 

etme riski taşımaktadır. Bu tanımlamanın diğer bir sakıncası ise belediye başkanlarını da üst düzey yönetici 

veya memur olarak görmek gibi hatalı bir varsayım içermeleridir. Belediye başkanları halka hizmet eden 

yerel yönetimlerin en üstünde yer alan kişiler olarak kamu görevlisi sayılabilirler ama seçimle işbaşına 

geldikleri için üst düzey memur sayılmaları mümkün değildir. 

Belirtilen bütün tanım denemelerinde ayrıca kamu yönetiminde üst düzey yöneticileri tanımlamanın zor bir 

iş olduğu sonucuna varılmakta ve tanımlama yerine dolaylı olarak belirleme yoluna gidilmektedir. Üst 

düzey kamu yöneticilerini en iyi anlatan siyasetçilere yakın olarak çalışan memurlar tarifidir. İlgili kurumun 

başında olmakla birlikte siyasetçilere veya devlet başkanına yakın olarak çalışan memurlar üst düzey memur 

olarak kabul edilebilirler. Bu tarif geniş olmakla birlikte üst düzey yöneticileri bulundukları pozisyon ve 

kadro bakımından betimlemekte ve onların etki ve fonksiyonlarını açıklama bakımından elverişli gibi 

görünmektedir.   Ancak burada bile üst düzey yöneticilerin kimlerden oluştuğuna dair bir açıklık söz konusu 

değildir. Kısacası kamu yönetimi bakımından üst düzey yöneticilerini tanımlamak gerçekten de zordur ve 

her tarifin bir eksik yönü bulunabilir.  Bu durumda onları tanımlamaktan vaz geçip, sadece belli kadro ve 

pozisyonları sayarak üst kademe yöneticilerini belirlemenin daha doğru bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

3. Üst Düzey Memurların Atanması  

Üst düzey yöneticilerin kimlerden oluştuğuna dair Anayasada herhangi bir hüküm yoktur. Hatta bu konuda 

yasalarda da açık bir düzenlemenin olduğu söylenemez. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) 68 

madde B/c bendinde “en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan” ifadesi geçmektedir ama bu 

ifade de tanımlayıcı olmaktan uzaktır. Anayasa’nın 128. maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan 1985 

Tarihli ve 3149 Sayılı Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanun, Anayasa 

Mahkemesince iptal edilmiştir .Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde kanun konusu olması gereken 

hususların kanunda yönetmelikle düzenleneceğine işaret eden hükmü iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, 

“kanun konusu olan bir hususu idarenin yönetmelikle düzenleme yetkisinin bulunmadığı ve yasama 

yetkisinin devredilmezliğinden hareketle” ve haklı olarak ilgili maddeyi iptal etmiştir. Bu madde iptal 

olunca kanunun uygulanabilirliği kalmadığı için yüksek mahkeme tümünün iptaline karar vermiştir 

(Kılıçkaya, 2000, s.225). Bu kanunda üst düzey yöneticisi olarak “Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 

Müdür, Başkan, Kurul Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Büyükelçi, Vali, Kaymakam, 
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Bölge Müdürü olarak atanabilecek kamu görevlileri ile Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar 

Kurulu kararıyla tespit edilecek diğer üst düzey yöneticileri” biçiminde sayma yoluyla üst düzey 

yöneticilerinin tespiti söz konusuydu. (Coşkun ve Pank, 2017, s.79). Bu kanunda üst düzey yöneticilerin 

tanımı yapılmamış, sayma suretiyle belirlenmesi ve ilave üst düzey yöneticilerin Devlet Personel 

Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirleneceği hükme bağlanmıştı. 

Anayasanın 128. maddesi “memur” ve “kamu görevlisi” kavramını birlikte kullanmış, “Devletin, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 

yürütülür” hükmünü getirmiştir. Anayasa kamu görevlileri adında memurlardan başka asli ve sürekli işleri 

yapacak kamu çalışanlarının bulunduğunu açıkça ifade etmiştir. Ancak kamu görevlisi deyiminin hukuki 

durumlarına bakılmaksızın kamu kesiminde görev yapan memurlar dışında bütün çalışanları ifade ettiği ve 

farklı ve özel bir kategori oluşturmadığı söylenebilir. (Gökçe ve Şahin, 2003, ss.142-143). Hatta geniş 

anlamda kamu görevlisi ifadesinin işçiler dâhil kamuda çalışan bütün personeli ifade ettiğinden hareketle 

(Kayar, 2015, s.28)  Anayasanın üst düzey kamu yöneticilerini ifade etmek için kamu görevlileri kavramını 

kullanmış olduğunu düşünmek de pek gerçekçi olmayacaktır. 

“Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni (3 Nolu Kararname), incelediğimizde Kararnamede I ve II sayılı 

cetvellerde yer verilen “kadro, pozisyon ve görevleri” işgal eden kişilerin üst düzey yönetici olarak kabul 

edildiği anlaşılmaktadır. Kararname yine sayma suretiyle üst düzey yöneticileri belirleme yoluna gitmiştir. 

Ancak bu cetvellerde yer alan birçok kadro ve pozisyon üst düzeyi işaret etmekle birlikte yönetici olmayan 

çok sayıda memuru da içermektedir. Kurum ve kuruluşların başlarında bulunan ve onların yardımcısı olarak 

gösterilenler dışında yönetim kurulu üyeleri, koordinasyon kurulu üyeleri, vakıf mütevelli heyeti üyeleri 

gibi üyelerin yönetici olmadıkları açıktır. II sayılı cetvele baktığımızda ise bu cetvelde yer verilen kadro ve 

pozisyonların ise öncelikle üst düzey değil, orta düzey yöneticileri ifade ettiği söylenebilir. Kaymakamlar, 

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları, Polis Akademisi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcıları gibi 

kadrolar daha çok orta düzey yöneticileri ifade eder. Yine bu cetvelde yer alan bazı kadro ve görevlerin ise 

yönetici niteliğinde olmadığını söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyeleri, Mushafları 

İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri, Helal Akreditasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hukuk Müşavirleri gibi 

kadrolarda yer alan kişilerin orta düzey yönetici hatta yönetici kapsamına bile girmedikleri açıktır. Bu kişiler 

ilgili konuda uzmanlığa sahip olabilirler ama yaptıkları iş bir yöneticilik değildir. Benzer şekilde Sosyal 

Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Müşavirleri veya Bakanlıklardaki Kurul Üyeleri yönetici 

işlevi olmayan daha çok danışmanlık ve uzmanlık görevlerini yerine getiren pozisyonlara işaret eder. 

Dolayısıyla II sayılı cetvelde de yönetici kadro ve pozisyonunda olmayan çok sayıda orta düzey memur 

vardır. Oysa bu atamaları düzenleyen kararnamenin adı ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’dir (CBK). Kararnamenin amacı 

ise üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usul ve 

esaslarını belirlemek şeklinde ifade edilmiştir. Oysa kararnamede daha çok üst ve orta düzey memurlara atıf 

yapılmış, yöneticilere ilişkin bir açıklama veya tanımlamaya gidilmemiştir. Dolayısıyla kararnamenin 

adında ve çıkarılma amacında belirtilen üst düzey yöneticilere ilişkin özel bir vurgu veya ifadeye yer 

verilmemiştir. 

3 Nolu kararnamede yer verilen I sayılı cetveldeki üst düzey memurların büyük bir çoğunluğu ve III sayılı 

cetvelde sayılan ve görev süreleri 3 veya 4 yıl olarak belirlenenler dışındakiler siyasi nitelikli memurlardır. 

Bunların görev süreleri Cumhurbaşkanının görev süresine endekslenmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi 

dolduğunda bu cetvelde yer alan kadro ve pozisyondaki memurların da görev süreleri dolmuş sayılır. Bu 
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cetvelde yer alan üst düzey memurların sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bine yakın olduğu 

söylenebilir. Cumhurbaşkanı değiştiğinde yeni Cumhurbaşkanı neredeyse bütün üst düzey memurları atama 

imkânına kavuşmuş olmaktadır. Esasında bu durum yeni sistemin ruhuna çok aykırı olarak da 

düşünülmemelidir. Çünkü yürütme organını tek başına elinde bulunduran Cumhurbaşkanının birlikte 

çalışabileceği üst düzey yöneticileri seçme hakkının olması son derece doğaldır. İki sayılı cetvelde yer alan 

orta düzey yöneticiler bakımından Cumhurbaşkanının yetkisi “onaylama” kavramıyla ifade edilmiştir. Bu 

görevlere ve kadrolara bakanlık veya bağlı, ilgili kuruluşlarca yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanı bu 

kişileri onamaya yetkili kılınmıştır. Bunun anlamı Cumhurbaşkanının onamadığı bir atamanın 

yapılamayacak olmasıdır. Cumhurbaşkanı üst ve orta düzeydeki memurların atanmasında son sözü söyleme 

yetkisine sahiptir. Bu iki cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevleri birlikte düşündüğümüzde yeni 

göreve gelen bir Cumhurbaşkanının yaklaşık 4-5 bin civarında üst ve orta düzey memur atamak veya 

onaylamak durumunda kalacağı söylenebilir .1 Nolu CBK Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında 

çıkarılmıştır. Bu kararnamede en yüksek devlet memuru olarak gösterilen İdari İşler Başkanı, 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en üst amiridir (1. md.). İdari İşler Başkanı bütün birimlerin 

faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup belirtilen hizmetlerin mevzuata, 

Cumhurbaşkanının politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinde Cumhurbaşkanına karşı 

sorumludur (3.md.).  

İdari İşler Başkanı bu yönüyle sadece en yüksek Devlet memuru olmayıp aynı zamanda bütün idareyi 

denetleyen ve kontrol eden yüksek müfettiş gibidir. Cumhurbaşkanının emir ve politikalarının gereğinin 

yapılıp yapılmadığını en üst düzeyde denetleme ve gereğini yapma yetki ve göreviyle donatılmıştır. İdari 

İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürler 

Cumhurbaşkanı tarafından, diğer personel ise İdari İşler Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir 

(12.md.1.f.).Belirtilen kararnamede İdari İşler Başkanlığı dört birim şeklinde örgütlenmiştir. Bunlar; Hukuk 

ve Mevzuat Genel Müdürlüğü,Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü,Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, 

Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak belirtilebilir (6. md.2.f.). 

1 Nolu CBK’da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çok sayıda kurul ihdas edilmiştir. Bu kurullar 

Cumhurbaşkanına politika önermek, Cumhurbaşkanının önerileri doğrultusunda politika geliştirmek, 

bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izleyerek Cumhurbaşkanına rapor sunmak ve 

Cumhurbaşkanının verdiği işleri yapmak gibi görevleri vardır (22.md.). Cumhurbaşkanı bu kurulların 

başkanıdır. Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurulların başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır 

ve görevlerine son verilir. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir (21 

md.1,2.f.). 

Yeni hükümet sistemiyle oluşturulan ve politika yapma yönü ağır basan bir diğer yapılanma ise ofislerdir. 

Ofisler, başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde doğrudan başkana bağlı, kendi alanlarıyla ilgili kamu 

politikalarının oluşturulması için gerekli veri ve bilgi üreten ve bunlara uygun şekilde politika önerileri 

oluşturan yapılardır (Akman, 2019, s.47). 1 Numaralı CBK’nın 525. maddesine göre “Cumhurbaşkanlığına 

bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans 

Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi” ihdas edilmiştir. Bu ofislerin başkan ve yardımcıları da 

Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanırlar (3 Nolu CBK, 1 sayılı cetvel). 

Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışacak kamu personelinin niteliğinde de önemli 

değişiklikler yapılmıştır. 1 Nolu CBK’nin 13. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında 

çalışacak personel için 5 farklı statü belirlenmiştir. Bunlar; kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, 

kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmı zamanlı personel, sözleşmeli personel şeklinde 

belirtilebilir.Bunları kısaca açıklayacak olursak kadrolu personel, 657 Sayılı DMK’ya tabi İdari İşler 
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Başkanlığı kadrolarına naklen veya açıktan atanan istisnai memuriyetleri ifade eder. Kadroya bağlı süreli 

personel, başka bir kamu kurum veya kuruluşunun kadrosunda olup İdari İşler Başkanlığında 3 yıl veya 

daha fazla süreyle görevlendirilen personeli ifade eder. Kadroya bağlı olmayan süreli personel ise kadroları 

ve bütün özlük işleri kendi kurumlarında olan İdari İşler Başkanlığında görevlendirilen personeldir. Kısmı 

zamanlı personel, 13. maddenin 5. fıkrasına göre doktor, mühendis ve mimar gibi teknik personelin haftanın 

belli günlerinde veya günün belli saatlerinde İdari İşler Başkanlığında görevlendirilen personeli anlatır. 

Sözleşmeli personel ise, 14. maddeye göre yine İdari İşler Başkanlığı’nda 657 sayılı DMK ve diğer 

kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı olmadan çalıştırılan kişileri ifade eder. Bu 

konuyla yakından alakalı bir diğer husus ise Cumhurbaşkanınca idari hizmet sözleşmesiyle memur 

atanmasına imkân hazırlanmasıdır .3 NoluCBK’nin 5. maddesi sözleşme süresi kamu yöneticisinin görev 

süresi kadar olmak koşuluyla I sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere 657 sayılı Kanun ve 

diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın sözleşmeli 

personel istihdam edilebilecektir. Bu durumda Vali, Büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları gibi üst 

düzey kamu yöneticileri idari sözleşmeyle çalıştırılabilecektir.  

Benzer şekilde 375 Sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye ek olarak 27’nci madde ile Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla 657 Sayılı DMK ve diğer kanunların sözleşmeli personel 

çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki 

işlerde yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmî zamanlı veya projelerle sınırlı olmak üzere 

istihdamına imkân hazırlanmıştır. Bu düzenleme değişen teknolojiye ayak uydurma bakımından kamu 

yönetiminin ihtiyaç duyacağı uzman personelin gerektiğinde yurt dışından da olsa karşılanmasının yolunu 

açmaktadır. 

Bir diğer düzenleme ise yine 375 sayılı KHK’nın ek 28. maddesi ile getirilmiştir. Bu maddeye göre 657 

sayılı DMK’na tabi personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmalarına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam 

edilen personel eliyle yürütülür. Bu personellere ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür. Bu madde 

ile büyük ihtimalle mevcut Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve yeni oluşturulacak ofis ve bürolarda nitelikli 

eleman istihdam edilebilmesinin yolu açılmaktadır. Çünkü özel sektördeki nitelikli çalışanların aldığı 

ücretler kamu kesimiyle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Dolayısıyla bu türden özel niteliği olan 

personeli kamu kesiminde istihdam edebilmek için belli alanlarla sınırlı olmak üzere yüksek ücretli, 

profesyonel nitelikli ve iş mevzuatı hükümlerine tabi personel çalıştırılması mümkün olabilecektir.Bu 

konuda önemli bir diğer husus ise istisnai memuriyetlerin sayısıdır. 657 Sayılı Kanun’un 59. maddesine 

göre  “bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceyeyükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı 

olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir”. İstisnai memuriyetleri düzenleyen bu 

maddeye göre başta müşavirlikler olmak üzere çok sayıda üst düzey memurun ataması yapılmaktadır. 

Üstelik istisnai memuriyetler için bu kanundaki atama şartları, sınavlar ve derece yükseltilmesine ilişkin 

hükümler muafiyet kapsamına alınmıştır. Kısacası liyakat şartı aranmayan bu memurlukların sayılarının bu 

kadar çok olması bürokrasinin uzmanlık niteliğini olumsuz bir şekilde etkileyecek bir uygulama olarak 

değerlendirilebilir. Üstelik bakanlık müşavirlerinin görev süresi bakanın görev süresiyle paralellik arz eder. 

Her bakan değişiminde bütün müşavirlerin de değişmesi gerekir. Bu kadar çok sayıda kadro ve görevde 

değişimin olması güvenlik kaygılarına da yol açabilir. Ancak istisnai memuriyetler için güvenlik 

soruşturmasının yapılacak olması bu konudaki tereddütleri az da olsa giderecektir. Kurumlarının en üst 

düzeyinde çalışan, başkan, başkan yardımcısı, genel müdür ve daire başkanlarını, vali ve büyükelçileri, 

bölge ve il müdürlerini de kapsamı içine alan ve ihtiyaç duyuldukça Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni 

üst ve orta düzey mevkileri de belirleyecek bir havuz oluşturmanın daha mantıklı olduğu sonucuna 

varılabilir. 
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703 Sayılı KHK’nın 178. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 35. madde üst kademe kamu yöneticisi 

kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları 

taşımak gerekir hükmüne yer vermiştir. Dolayısıyla bu hükümden üst düzey kamu yöneticilerinin kimlerden 

oluşacağına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirleneceği sonucu çıkarılabilir. Nitekim 10/07/2018-

30474 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” (3 Nolu Kararname), 

incelendiğinde Kararnamede I ve II sayılı cetvellerde yer verilen “kadro, pozisyon ve görevleri” işgal eden 

kişilerin üst düzey yönetici oldukları açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kararname yine sayma suretiyle üst 

düzey yöneticileri belirleme yoluna gitmiştir.   

Bu Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan görevlere atanacaklarda şu şartlar aranmaktadır; a) 657 

Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) En az dört yıllık yükseköğrenim 

mezunu olmak, c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar 

ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak. Bu şartları taşıyanlar arasından 

Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanlığı Kararıyla I sayılı cetvelde yazan yerlere atama yapılabilir. II sayılı 

cetvelde yer alanlarda ise (a) ve (b) bentlerine ilaveten Kamuda en az 5 yıllık hizmeti olmak şartı ile il ve 

bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine 

atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar 

ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az 5 yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak şartları 

aranmaktadır. 

3 Nolu CBK yurtdışı daimi görevlerde bulunanları da üst kademe yöneticisi olarak değerlendirmektedir. 

Nitekim Kararnamenin 3. maddesi “Yurt dışı daimi görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan şartlara ilave olarak, 657 sayılıKanunun 59. maddesi kapsamında yapılacak atamalar 

dâhil, yeterli dilbilgisine sahip olduğunu belgelendirmek şarttır.  Yurtdışı teşkilatında daimi bir göreve 

atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması ve çalışma usûl ve esasları ile disiplin ve özlük işlerine ilişkin 

usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

657 Sayılı Kanunun getirdiği şartlar şöyle belirtilebilir; Madde 48 - (Değişik: 12.05.1982 - 2670/14 md.) 

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar; 1. Türk Vatandaşı 

olmak , 2. Bu Kanunun 40’ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41’inci maddesindeki 

öğrenim şartlarını taşımak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. (Değişik: 23.01.2008 - 5728/317 

md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı 

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 

olmamak, 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 

sınıfa geçirilmiş olmak,7. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 8. (Ek: 03.10.2016 - KHK-676/74 md. aynen kabul; 

01.02.2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36’ncı ve 41’inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim 

kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan 

şartları taşımak. 
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Üst düzey kamu yöneticisi pozisyonuna gelebilmek için ilgililerin öncelikle 657 Sayılı Kanunun öngördüğü 

bu şartlara aykırı bir hallerinin olmaması gerekmektedir. İstisnaimemuriyetler için ise bu kararnamenin (3 

Nolu CBK) 1. ve 2. fıkralarının (a) ve (b) bentleri dışındaki hükümleri uygulanmaz (4.fıkra). İstisnai 

memuriyetleri belirleyen 59. maddenin (a) ve (b) bentleri dışındaki hükümlerden muaf tutulması esasında 

çok yanlış da sayılmaz. Eğitim ve öğretim bakımından bazı muafiyetler (atama, sınavlar kademe ve derece 

yükselmesine ilişkin hükümler) tanımak bu memuriyetlere atananları daha kolay seçmek ve birlikte 

çalışılacak memurları belirlemek açısından isabetli bir tercih olarak değerlendirilebilir. Çünkü istisnai 

memuriyet kadroları devlet yönetimi için son derece önemli kadrolardır . 3’ncü maddenin diğer 

fıkralarındaki (5, 6, 7, 8) hükümler istisnaları gösterir ve esasında yürütme organının tercihlerini yansıtırlar. 

İstisnai memuriyetlerin sayı ve türünün çok olması burada esas sorunu oluşturmaktadır. Çünkü bu kadrolara 

liyakat ilkesinden muafiyet sağlanarak atama yapılır. Dolayısıyla sayısının çok olması kamu yönetiminin 

kalitesine uzun dönemde olumsuz etki yapabilir.Anayasanın 104. maddesi 9. fıkrasının değiştirilmiş haline 

göre (Değişik: 16.04.2017-6771/8) Cumhurbaşkanı “üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son 

verir ve bunların atanmalarına ilişkin usûl ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenler”. Aynı 

anayasanın 128. maddesi 2. fıkrası ise “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev 

ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” 

şeklindedir. Aynı maddenin 3. fıkrası “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel 

olarak düzenlenir” hükmünü getirmiştir. Dolayısıyla ilk bakışta Anayasanın bu iki hükmü arasında çelişki 

olduğu düşünülebilir. Hatta 104. madde ile yeni getirilen “münhasıran kanunla düzenlemesi öngörülen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı 

hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır” hükmünü bir arada değerlendirecek olursak bu 

konuda mevzuat açısından çelişki varmış gibi de görülebilir (Coşkun ve Pank, 2017, ss.79-80). Ancak 

kanaatimizce bu konuda bir çelişki yoktur. Çünkü Anayasanın 104. maddesinin 9. fıkrası Cumhurbaşkanına, 

üst kademe kamu yöneticilerini atama, görevlerine son verme ve bunların atanmalarına ilişkin usûl ve 

esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yetkisi tanımıştır. Yani Cumhurbaşkanının yetkisinin 

kaynağı doğrudan anayasadır. Anayasada bu yetki Cumhurbaşkanına çok açık bir şekilde verildiğine göre 

daha önceki yasalardaki düzenlemelerin anayasaya aykırı hale geldikleri veya uyumlu olmadıkları 

söylenebilir. Bu durumda Anayasanın 128. maddesi 2. fıkrası ile 104. maddenin 9. fıkrası arasında bir 

çelişkinin var olup olmadığına bakmak gerekir.   İkinci fıkra, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 

kanunla düzenlenir” şeklindedir. Burada sözü geçen düzenleme hem üst düzey kamu görevlilerini 

kapsamamakta hem de belirtilen konularda kanunla da düzenleme yapılacağını hükme bağlamaktadır.  

Aynı maddenin 3. fıkrası ise “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak 

düzenlenir” demektedir. Dolayısıyla 2. fıkra doğrudan üst düzey kamu görevlilerini değil, genel olarak 

memurları ilgilendirmektedir. Çünkü bu fıkrada doğrudan üst düzey yöneticilere yönelik bir ifade yoktur. 

128. maddenin 3. fıkrası ise üst kademe yöneticilerin yetiştirilme usul ve esaslarının kanunla özel olarak 

düzenleneceğini hükmü bağlamaktadır. Anayasa “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve 

esaslarının” özel olarak kanunla düzenleneceğini söylemekte ama onların atamalarına ilişkin bir ifadeye yer 

vermemektedir.  

Üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi bakımından Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Enderun” adı verilen 

okullar kurulmuş, Cumhuriyetle birlikte yine kamu yönetiminde üst düzey yöneticileri yetiştirmek amacıyla 

önceleri tekel konumunda olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi veya diğer deyişle Mülkiye 

ile TODAİE gibi kurumlar düşünülmüş, üniversitelerde kamu yönetimi bölümleri yaygınlaştırılmıştır. 

Bunlar üst düzey yönetici yetiştirme amacıyla başvurulan girişimlerdir. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerin 

atanması ve yetiştirilmesi iki farklı durumdur ve bu konuda anayasa hükümleri arasında bir çelişki yoktur. 
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Anayasa üst düzey kamu görevlilerinin atanmasını açıkça Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacağını 

hükme bağlamıştır.  

Kamu yöneticilerinin atanma usulünü düzenleyen 1981 tarihli ve 2451 sayılı kanun ve bu kanun dışında 

kalan personelin atanma usulünü düzenleyen 2477 sayılı kanun 703 sayılı KHK ile 2.7.2018 tarihinde 

kaldırıldığı için bu konuda herhangi bir hukuksal boşluk veya kargaşa söz konusu değildir . Ayrıca bu 

kanunlarda da üst düzey kamu yöneticilerinin tanımına yönelik bir düzenleme söz konusu değildir. Bu 

kanunlardan 2451 Sayılı Kanun, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’dur ve 

Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşkilat kanunu bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın atama ve nakillerin nasıl yapılacağını düzenlemektedir. Bu kanuna ekli  (1) sayılı cetvelde 

gösterilenler Bakanlar Kurulu Kararı ile (2) sayılı cetvelde gösterilen yerlere ise müşterek kararla atama 

yapılacağını hükme bağlamaktadır.  2477 Sayılı Kanun ise 23/41981 tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı 

Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanundur. Bu kanunun 1. 

maddesinde sayılan kadro yerlerine müşterek kararname ile 2. maddesinde sayılan kadro yerlerine ise 

Başbakan veya İlgili Bakanın onayı ile atama yapılır hükmünü içermekteydi. 703 sayılı KHK'nın 179. 

maddesinde düzenlenen geçici 32. maddeye göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar 

yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilmiştir. Müsteşarlık makamı kaldırıldığı halde 1982 

Anayasasında bu kavramın varlığı devam etmektedir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun düzenlendiği yeni 

159. madde metninde “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” ifadesi 3. ve 7. paragrafta geçmektedir.  3056 Sayılı 

1984 tarihli Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun’un 5. maddesi (Değişik birinci fıkra: 29.06.2011-KHK-644/37 md.) “En yüksek Devlet 

memuru olan Müsteşar, Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir” hükmüyle Müsteşarı en 

yüksek devlet memuru olarak belirlemiştir. Yeni hükümet sistemine geçilmesinin ardından bu unvan 

kaldırılmış ve en yüksek devlet memuru olarak “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” belirlenmiştir . 1 

NoluCBK’nde 504. madde ile Bakan Yardımcılıkları ihdas edilmiştir. Bu maddeye göre “Bakan 

Yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın 

direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, 

stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler 

ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların 

uygulanmasını gözetir ve sağlar”.Dolayısıyla bakanlıklarda müsteşar yerine bakan yardımcıları en üst düzey 

yönetici konumuna gelmişlerdir. Ancak eskiden bir bakan yardımcısı varken yeni sistem ile bakan 

yardımcılarının sayısı konusunda bir sınırlama getirilmemiştir (Akman, 2019, s.44). Müsteşarlık makamı 

kaldırılmış olmasına rağmen Anayasada varlığına devam etmektedir. İşlevsel bakımdan bir sorun olmasa 

da bu kavramın Anayasadan da çıkarılması gerekir. Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda 

ise başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam edeceklerdir (Coşkun 

ve Pank, 2018, s.1002). Bakan yardımcıları da I sayılı cetvelde yer aldığı için Cumhurbaşkanı kararıyla 

göreve gelmektedirler. 

4. Sonuç 

Cumhurbaşkanının yapacağı üst düzey yöneticilerin atanmasını düzenleyen kararnamenin adı ‘Üst Kademe 

Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’dir. Kararnamenin amacı ise üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usul ve esaslar ile kamu 

kurum ve kuruluşlarında atama usul ve esaslarını belirlemek şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu 

kararnamede üst düzey memur ile üst düzey yönetici ayırımı yapılmamış, tüm üst kademe memurlar üst 

kademe yönetici olarak kabul edilmiştir. Oysa Anayasa üst kademe kamu yöneticilerinin atanma ve 

görevden alma yetkisinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. Bu 
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açıdan üst kademe yönetici ile üst kademe kamu görevlisi ayrımının kararnamede yapılıp cetvellerde 

gösterilmesinin daha yerinde olacağı ve kolay anlaşılır bir düzenlemeye imkân hazırlayacağı söylenebilir. 

Yeni 104. madde (Değişik:16.04.2017-6771/8 md.) ile üst düzey yöneticilerin atanması konusunda oldukça 

pratik ve rasyonel bir düzenlemeye gidilmiş ve daha önceki anayasada bu konuya ilişkin dağınıklık ve 

belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.  Artık bütün üst düzey yöneticilerin Cumhurbaşkanının onayı ve uygun 

görüşü üzerine atanması kuralı getirilmiştir. 104. madde ile bu konuda daha önceden yaşanan tartışmalara 

bir son verilmiş ve Cumhurbaşkanına bütün üst düzey memurları atama ve görevlerine son verme yetkisi 

tanınmıştır. 
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63. YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN YEREL 
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Özet 

Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan kamu yönetimi ve devlet yapılanmasında merkezi 

yönetim kurumlarının yanı sıra demokratik yönetim ilkesinin en önemli göstergelerinden biri olan yerel 

yönetim kurumlarına da yer verilmiştir. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti’nde demokratik hukuk devletinin 

kurulması süreci bazı önemli sorunların halledilmesini gerektirmektedir. Söz konusu sorunlardan biri çağdaş 

yerel yönetim sisteminin geliştirilmesidir. Son dönemde ülke içinde ve ülke dışında yaşanan gelişmelerin, 

özellikle yeni kamu yönetimi uygulamalarının da etkisiyle bu alanda yeni uygulamalar gerçekleştirilmiş ve 

birçok başarılar elde edilmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de ASAN Hizmettir. Bu çalışmada yeni kamu 

yönetimi bağlamında Azerbaycan’da ASAN Hizmet ve e-devlet uygulamaları incelenerek, bilgi-iletişim 

sistemlerinin gelişiminin kamu yönetimine etkisi değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Yerel Yönetim, E-Devlet, Asan Hizmet, Azerbaycan’da Yerel 

Yönetimler. 

Jel Kodları: H11, P27, Z18 

 
Abstract 

Since the early years of independence, local government institutions, as one of the most important indicators 

of democrating governance, along with central government institutions, have been included into the 

Azerbaijan`s public administration and state building process. However the process of establishing a 

democratic state of law in the Republic of Azerbaijan requires some important issues to be solved. One of 

such issues is the development of a contemporary local government system. Thanks to the local and global 

progress, especially regarding the new public administration practices, new developments have been 

achieved and many achievements have been gaine in this sphere in recent years. One of this examples of 

success is ASAN service. In this study, ASAN Service and e-government applications in Azerbaijan in the 

context of new public administration are examined and the impact of the development of information and 

communication systems on public administration is evaluated. 

Keywords: New Public Administration, Local Government, E-Government, ASAN Service, Local 

Governments in Azerbaijan. 

Jel Codes: H11, P27, Z18 
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1. Giriş 

Kamu yönetimi ve işletmecilik kavramlarını bir araya getiren bu anlayış, “yeni kamu yönetimi” 

olarak adlandırılmaktadır. Yeni sağ düşünce ve yönetimin politik ve ekonomik kavramlarına 

dayanan yeni devlet yönetimi modeli, kamu yönetiminde uygulanan kamu hizmetinin yeniden 

düzenlenmesi, devletin küçültülmesi ve özel sektörün yönetime katılımı gibi ilke ve yöntemlerin 

uygulanması olarak tanımlanabilir. Yeni kamu yönetiminde, özellikle yerelde önemli değişiklikler 

yaşanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ile elde edilen başarıların bir örneği olarak 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde e-devlet ve ASAN hizmetlerinin kullanımı gündeme gelmiştir. 

 

2. Bağımsızlık Kazandıktan Sonraki Azerbaycan’da Kamu Yönetimi 

Azerbaycan’da kamu yönetiminin temelini halkın seçtiği başkan oluşturmaktadır. 1995 

Anayasası’nın ikinci faslı “devletin esasları” adını taşımaktadır ve bu fasıl içerisinde “devletin 

başı” olarak başkan gösterilmiştir. Ayrıca yürütme erki de sadece başkana bırakılmıştır. Bu 

bağlamda anayasa, yürütme erki ve devlet başkanlığı noktasında başkanın yetkisine ortak başka bir 

yapılanma öngörmemiştir. Devlet başkanı sıfatıyla devleti temsil, devletin bağımsızlığının ve arazi 

bütünlüğünün temini, yürütmenin başı sıfatıyla da kamu yönetimini en tepeden yönlendirme, çeşitli 

üst kuruluşlara başkanlık etme gibi yetki ve görevlerle donatılmıştır (Gendilov, 2010, ss.336-338). 

Dolayısıyla başkan, kamu yönetiminin temelini oluşturmakta ve yönetsel yapılanma ile işleyiş, 

başkanın himayesi ve etkin yönlendirmesi altında şekillenmektedir. Bakanlar kurulu, başbakan, 

devlet komiteleri gibi siyasi makamlar ve kamu yönetimi örgütlenmeleri sadece başkana yardımcı 

kuruluşlar olarak konumlandırılmıştır (Aliyev, 2002, s.54). Her ne kadar bakanlar kurulu, 

başbakanlık makamı gibi yapılanmalar anayasa içerisinde düzenlenmiş olsa de esas olarak bu 

yapılanmaların oluşturulması ve yönlendirilmesi yetkisi başkana verilmiştir. Nitekim anayasanın 

başkana verdiği “merkezi ve yerel yürütme organları kurma” yetkisi söz konusu durumu doğrular 

nitelikte olarak karşımıza çıkmaktadır. Başkanın anayasa ile kendisine verilen yönetsel alandaki 

yetkilerini;  

• Devlet bütçesini meclis onayına sunmak, 

• Devletin ekonomik ve sosyal programlarını onaylamak, 

• Meclis onayı ile başbakanı göreve atamak ve görevden almak, 

• Bakanlar kurulu üyelerini göreve atamak ve görevden almak, 

• Merkezi ve yerel yürütme organları kurmak, 

• Bakanlar Kurulu’nun ve Nahçıvan Bakanlar Kurulu’nun karar ve kararnamelerini, 

merkezi ve yerel idari organların işlemlerini iptal etmek, 
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• Silahlı kuvvetlerin yüksek kademe subaylarını göreve atamak ve görevden almak, 

• Başkanlık yürütme organı kurmak ve başkanını atamak, 

• Diplomatik temsilciliklerin kurulması hakkında meclise teklif sunmak ve yabancı ülke 

ile kuruluşlardaki temsilcileri atamak ve geri çağırmak, 

• Askeri ve özel yetkiler vermek, 

• Güvenlik şurasını oluşturmak, 

• Özel koruma birlikleri oluşturmak, şeklinde özetlemek mümkündür (Gendilov, 2010, 

s.340). 

 

Başbakan, Milli Meclis onayı ile Başkan tarafından atanmakta ve görevden alınmaktadır. Başkan, 

başbakanlık için göstereceği adayı kendisi göreve başladıktan sonra en geç bir ay veya Bakanlar 

Kurulu istifa ettikten sonra en geç iki hafta içinde milli meclise teklif etmektedir. Başkanın 

başbakanlık için göstermiş olduğu adaylar, meclis tarafından üç kez reddedilir ise bu durumda 

başkan, başbakanı meclis onayını almadan atayabilmektedir. Bu durum esas olarak başkanın 

istediği kişiyi başbakan olarak atayabilmesi anlamını taşımaktadır. Başbakanın görevlerine ilişkin 

anayasa içerisinde ayrıca bir düzenleme yoktur. Fakat bakanlar kuruluna başkanlık edeceği ve 

başkanın görev süresi dolmadan (istifa, ölüm gibi sebeplerden dolayı) görevinden ayrıldığı takdirde 

bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak başkanlık seçimlerinin bitimine kadar başkanlık 

görevini icra edeceği düzenlenmiştir. Siyasal açıdan bakıldığında seçimle işbaşına gelen başkanın 

yerine olağanüstü durumlarda dahi olsa başkan tarafından atanmış bir başbakanın getirilmesinin 

meşru olmadığı ifade edilmektedir (Aliyev, 2002, s.53). Aynı zamanda Azerbaycan yönetim 

yapısına 2002 yılında yapılan anayasa değişikliği ile giren söz konusu yetkinin, dönemin başbakanı 

İlhan Aliyev’in babası Haydar Aliyev’in hastalığı sebebiyle boşalan başkanlık koltuğuna oturması 

(baba-oğul transferi) için verildiği ifade edilmektedir (Yunusov, 2008, s.85). Başbakan, başkan 

tarafından kendisine verilen görevlerin ifasından sorumlu tutulmuştur. Diğer bir ifade ile 

başbakanın yönetsel yapı içerisindeki rolü doğrudan başkan tarafından belirlenmektedir. Buna 

göre, yapı içerisinde başbakanın kendi başına bir ağırlığı bulunmamaktadır.  

Diğer merkezi kamu yönetimi örgütlenmeleri gibi başbakanlık da başkana anayasa ile tanınan 

yetkilerin hayata geçirilmesinde yardımcı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Azerbaycan’da 

merkezi yönetim yapılarının birçoğu yerine getirmekle mükellef oldukları kamu hizmetlerinin 

gereği olarak şekilde ülke sınırları içerisinde örgütlenmişlerdir. Ülkenin “üniter” yapısı sebebiyle 

yapılanma biçimi merkezi yönetim organlarının taşraya hizmet birimleri kurması ile 

sağlanmaktadır. Taşrada hizmet veren merkezi yönetim organlarının uzantıları, üniter yapı 

temelinden hareketle “yetki genişliği” esasında örgütlenmişlerdir. Bu tür bir örgütlenmeyi 

Azerbaycan’ın kamu yönetimi sistemi içerisinde ortaya koyabilmek için öncelikle ülkenin mülki 

taksimatına bakmak gerekmektedir. 1991 yılında dönemin devlet başkanı Ayaz Mutallibov 

tarafından çıkarılan bir ferman ile mülki taksimat oluşturulmuştur (Azerbaycan Prezidentinin 

Fermanı, 1991). Buna göre Azerbaycan’da devlet toprak üzerinde “rayon”, “şehir (şәhәr)” ile 

sadece şehirlerin içerisinde örgütlenmiş, “şehir rayonları (şәhәr rayonu)”, rayon ve şehirlerin alt 
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kademeleri olan şehir rayonlarına bağlı olan kasaba ve köylerden müteşekkil olarak düzenlenmiştir. 

Rayon, Sovyet döneminden kalma bir taksimat biçimi olup, günümüz Azerbaycan rayonlarının 

sınırları da yine Sovyet döneminde oluşturulan sınırlar ile aynıdır (Aslanov, 1998, ss.118-119 ve 

Yılmaz, 2002, s.39). Sovyet döneminde söz konusu bölümler Halk Deputatları Sovyetleri ve 

Komünist Partisi tarafından idare edilmekteydi. Rayon, Türkiye’deki il bölümlemesine karşılık 

gelmekte olup ülkenin tamamına yakınında mülki taksimat rayon temelinde oluşturulmuştur. 

Bunun yanı sıra Azerbaycan sınırları içerisinde şehir denilen bölümleme, her şeyden önce bölgenin 

gelişmişliği ve nüfusu esas alınarak yapılmaktadır. Kalkınmış, ekonomik açıdan üstün ve nüfusu 

15 binden fazla olan rayonlar bir bakıma “şehir” adı altında taksimata konu edilmektedirler 

(Amirov, 2006, ss.92-93). Şehir rayonları da şehirlerin gelişmişliğinden ve büyüklüğünden ötürü 

kendi içerisindeki (ilçe) kademelenmeleridir. Şehir rayonlarına (ilçeler) ise yalnızca nüfus 

yoğunluğunun fazla ve gelişmiş bölgelerde rastlanılmaktadır. Dolayısıyla her şehirde de şehir 

rayonları bulunmamaktadır. Şehir rayonlarına, ülke içerisinde en gelişmiş şehirler olan Bakü’de ve 

Gence’de rastlanmaktadır. Sözgelimi şehir statüsünde olan Sumgayıt şehrinde şehir rayonu 

bulunmamaktadır. Aynı zamanda rayonlarda da bu tür bir (ilçe) kademelenme bulunmamaktadır. 

Söz konusu duruma en önemli etken ise rayonun gelişmemişliği ve nüfusun azlığıdır.  

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanmış 

Azerbaycan, genç bir devlettir. Bu yüzden bugünkü idari yapı Sovyetler Birliği’nin mirası olarak 

kalmaktadır. Hayata geçirilen birçok yeni düzenlemelere rağmen, Sovyetlerden kalma eski 

sistemin ağırlığı devam etmektedir. Yöneticilerin büyük bir kısmı eski sistemde görevlerini yerine 

yetiren kişilerdir. Yönetimin yapısında da gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan tüm 

reformlar yönetici ve bürokratların aktif veya pasif şekilde direnişi ile karşılaşmakta ve bu nedenle 

yavaş ilerlemektedir. Bu da dünyanın her yerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da bürokrasinin 

yaşanan değişimlere karşı direnci olarak değerlendirilebilir. Yetişen yeni ve genç yöneticilere kamu 

yönetiminde pek fazla görev verilmemesi de bürokrasinin bu tutumundan doğmaktadır. 

Azerbaycan cumhuriyetinde merkeziyetçilik anlayışı, merkezi idarenin yükünü artırmakta, aşırı 

bürokratikleşmeyi ve kırtasiyeciliği ortaya çıkarmakta, yerel yöneticilerin girişim gücünü 

zayıflatmakta ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde sürekli olarak 

hizmetlerin etkinsizliğinden, kalitesizliğinden ve hizmetlerdeki aksamalardan şikayet edilmekte, 

merkezi yönetimin ülkenin tüm düzeyine yayılmış görevleri yerine getiremediği belirtilmektedir 

(Polatoğlu, 2000, s.3). Azerbaycan Cumhuriyetinde kamu yönetimi, merkeziyetçi bir anlayışı 

ortaya koymakta, bu nedenle birçok görevi merkezden veya taşra birimlerinin aracılığıyla 

sürdürmeye çalışmakta, yerel yönetimlere mümkün olduğunca az yetki devretmektedir. Merkezi 

idarenin başkent kuruluşları, birçok hizmeti üstlenmekten dolayı verimsiz ve etkisiz hale 

gelmektedir. Azerbaycan’da merkeziyetçi anlayış nedeniyle, kamu hizmetlerinin büyük bir kısmı 

başkent Bakü’de planlamakta ve oradan yürütülmektedir. İdari ve mali alandaki güçlü 

merkeziyetçilik, merkezi idarenin yükünü artırmış, aşırı bürokratikleşme getirmiş, kırtasiyeciliği 

yaygınlaştırmış, yerel yöneticilerin teşebbüs gücünü kırmıştır. Merkezi yönetim zamanın büyük bir 

kısmını, taşradaki yönetim birimlerinden gelen yazılara cevap hazırlamak ve onlara talimat 

vermekle geçirmektedir. Bu anlayışa göre şekillenen bürokrasi anlayışımızda, demokratik 

yönetimde attığımız birçok olumlu adıma rağmen belirgin bir değişiklik olmamıştır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti demokrasisinde var olduğu bilinen ve sürekli eleştiri konusu olan eksikliklerimizi ve 
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kusurlarımızı bir türlü düzeltememizin altında yatan başlıca engel merkezi idaremizdeki geçmişten 

gelen merkeziyetçi, otoriter ve keyfi tutum ve anlayıştır. Merkezi idare elindeki yetkileri ve 

kaynakları alt kademelere devretmekte son derece cimri davranmaktadır. Yerel yönetimlere, yetki, 

hizmet ve kaynak devrinde ise büsbütün olumsuz bir tavır sergilemektedir. (Pirler ve diğerleri, 

1997, s.96) 

Reform sözcüğü Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yerel yönetimlerle ilgili olarak en sık duyulan 

kavramlardan biridir. Yerel yönetimler, bütün ülkelerde kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez 

unsurunu oluşturmaktadır. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, o ülkenin 

demokrasisinin düzeyi ile de yakından ilişkili olmaktadır. Günümüzde yerel yönetimlere, yerel 

düzeyde demokrasinin gelişmesinin bir aracı olarak da bakılmaktadır. Günümüzde bütün dünyada 

yerel yönetimler giderek daha çok önem kazanmaya başlamışlardır. Kentleşme ve şehirlerin 

büyümesiyle birlikte kentlerin nüfusu kalabalıklaşmış, hizmetlere olan taleplerde büyük artışlar 

meydana gelmiştir. Bu nedenle yerel yönetimlere yetkilerini devretmesi gündeme gelmiştir. Yerel 

yönetimlere yetki devri yani desantralizasyon özellikle gelişmekte olan ülkeler için sorunlarını 

çözmede etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması, 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında çağın koşullarına uygun yeni bir görev bölüşümü 

yapılması son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gündemini oluşturan önemli öğelerden biridir. 

Yeniden yapılandırmanın gündemin önemli öğelerinden biri olmasının en büyük nedeni, kamu 

hizmetlerinin sunulmasında arzulanan etkililik ve verimlilik düzeyine ulaşılamamasıdır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze giderek hantallaşan merkezi yönetim ve taşra örgütünün 

kamu hizmetlerini sunmada yetersiz kalışı, karşılaşılan sorunlara zamanında müdahele edip etkili 

çözümler getirememesi dikkatlerin yerel yönetimlere çevrilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

(Polatoğlu, 2000, s.3)  

Azerbaycan yönetsel yapısı içerisinde yerel yönetim olgusu oldukça yenidir. Her ne kadar SSCB 

döneminde bir takım yerel yönetim yapılarının varlığından söz edilse dahi Azerbaycan, modern 

yerel yönetim yapılarının hukuki ve örgütsel anlamdaki varlığına bağımsızlıktan sonra 

kavuşmuştur. Bu anlamda Azerbaycan’ın yerel yönetim geleneğinden yoksun olduğu ileri 

sürülmektedir (Zengin, 2000, s.6). Esas olarak Azerbaycan’da yerel yönetimlerin ilk yasal 

kaynağını ve güvencesini 1995 Anayasası oluşturmaktadır. Anayasa metninde dördüncü bölüm 

“Belediyeler” başlığı altında düzenlenmiştir. Anayasa, ülke içerisinde yerel yönetimi hayata 

geçirecek organlar olarak sadece belediyeleri yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla tek kademeli bir yerel 

yönetim yapılanması, anayasal güvence altına alınmış ve belediye dışında herhangi başka bir yerel 

yönetim kademesine yer verilmemiştir. Anayasa belediye statülerinin esaslarını belirlerken, seçim, 

mali yapı, işleyiş gibi konuları yasa koyucuya bırakmıştır. 

3. Dünya’da Çoklu Hizmet Merkezi Örnekleri 

Dünya devletlerden hiçbirinin hızlı bir şekilde gelişmekte olan bu yeni teknolojik fırsatlar ve 

imkanlar dışında kalması ihtimali bulunmamaktadır. Suriye, Suudi Arabistan, Kuzey Kore ve Çin 

gibi bazı ideolojik ve politik nedenlerle internete sakıncalı yaklaşım gösteren devletler bile e-devlet 

uygulamalarının önemli yararları ve faydaları karşısında bunu gözden geçirmek zorunda kalmışlar. 

Artık neredeyse tüm dünya devletlerinde e-devlet uygulamaları faaliyettedir veya geçiş 
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aşamasındadır. BM ve Amerikan Kamu Yönetimi Topluluğu’nca ortak bir şekilde gerçekleştirilen 

araştırmaya göre artık 2001’de BM üyesi olan 190 ülkeden 169’unda e-devlet uygulamasının çeşitli 

şekilleri hayata geçirilmiş, sadece %11,1’inde ise e-devlet uygulamalarından hiçbir şekilde 

yararlanılmamıştır (UN ve ASPA, 2002, s.2). E-devlet uygulamalarını en başarılı şekilde hayata 

geçire ilk üç ülke olarak Danimarka, Avustralya ve Güney Kore, onların ardında ise İngiltere, İsveç, 

Finlandiya, Singapur, Yeni Zelanda, Fransa ve Japonya gibi ülkeler gösterilebilir (UN, 2018, s.89). 

Günümüzde yeni kamu yönetimi yaklaşımları gittikçe daha da yaygınlaşmakta ve genel bir kabul 

görmektedir. Bu yaklaşımların temel ilkesi yerindelik (subsidiarite) ilkesine dayanmaktadır. Bu 

bağlamda birçok ülkelerde Azerbaycan’daki e-devlet uygulamaları kapsamında oluşturulan ASAN 

Hizmet merkezlerinin benzeri yeni aktörler faaliyete başlamıştır. İngiltere’de One Stop, Rusya’da 

Moy Dokument Hizmet Merkezleri örnek olarak gösterilebilir.  

İngiltere kamu yönetimi reformu ve yeni kamu yönetimi açısından diğer ülkeler için bir örnek 

oluşturabilir konuma sahiptir. Burada ilk reform 1960’lı yıllarda Lord Fulton başkanlığında 

“Fulton Raporu” ile gündeme gelmiştir. Bu raporda bürokrasinin profesyonelleşmesi, bürokratların 

ihtisasa dayalı şekilde seçilmesi, personel seçiminde kayırmacılığa karşı belirli iddialar ortaya 

konmuş, liyakat ve kariyer ilkeleri önerilmiştir. 1970’lerde yaşanan iktisadi kriz ardından iktidara 

gelen Thatcher hükümeti kamu sektörünün küçültülmesi, özel sektörün büyütülmesi ve özel sektör 

uygulamalarının kamuya uygulanması şeklinde bazı düzenlemeler getirmiştir (Andrews ve 

diğerleri, 2013, s.3). Thatcher hükümeti dönemine ait 1991 yılında kamu yönetiminde önemli bir 

değişim olan “Gelecek Adımlar Acente Reformu” (Next Steps Agencies Reform) gündeme 

gelmiştir. Bunun ardınca “Kalite İçin Rekabet Girişimi” ve “Yurttaş Şartı” gibi yeni düzenlemeler 

ortaya atılmıştır (Greer, 1994, s.3). Yeni İşçi Partisi yani Tony Blair 1997’de iktidara geldikten 

sonra İngiltere’de yapılmış olan kamu reformlarının çoğu yeniden şekillendirilmeye, açıklığı 

sağlayıcı uygulamalar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu uygulamalar kapsamında hayata 

geçirilen girişimlerden biri vatandaşların kamu yöneticilerinin elindeki resmi belgeler ve bilgelere 

erişim hakkını tanıyan, 1999’da kabul edilen Bilgi Özgürlüğü Kanunu’nun ortaya çıkması 

olmuştur. Böylece İngiltere’de kamu yönetiminde “vatandaş odaklılık” ilkesi temeline geçilmiş e-

devlet alanında gelişim dönemi başlamıştır (Ateş ve Demirel, 2014, s.14). 1999’da yayınlanan 

“İdarenin Modernizasyonu” (Modernizing Government) isimli beyaz kitap, kamu yönetiminin 

yeniden yapılanması için bir ivme karakteri taşımaktadır. İngiltere’de e-hizmetler ilk aşama zamanı 

3 grupta toplanmıştır. Vatandaşlar için tasarlanmış “direct.gov.uk” portalı, kamu tüzel kişileri için 

tasarlanmış “businesslink.gov.uk” portalı, ve sağlık hizmetleri için tasarlanmış “National Health 

Servise” portalı. Vatandaşlar için tasarlanmış portalda yerleştirilen hizmetlerin 124’ü valilik, 47’i 

ise yerel yönetimlere ait olmakla toplam 171 hizmet bulunmaktaydı. 2012 yılının Ekim ayında ise 

vatandaşlara daha aktif bir e-devlet hizmetleri sunmak ve hizmetleri tek bir noktada sunmak 

amacıyla İngiltere hükümetinin 24 bakanlık ve 330’dan fazla kamu kurumunun verdiği hizmetler 

“www.gov.uk” portalında yerleştirilmiştir. Bu portal daha önce belirtilen portallarda görülen tüm 

hizmetleri de kapsamaktadır. Portalda aranan e-hizmetler olarak iş ilanları, sağlık, vatandaşlık, 

ebeveynlik, eğitim, evlilik, doğum, vergi, yargı, sürücülük, vize, göç, nakil ve diğer konular 

gösterilebilir. Bunların yanı sıra 2020 yılına kadar “Smart Government” (Akıllı Hükümet) 

projesinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Proje kurucularına göre, “Directgov” ilkin proje 

olsa da, Smart Government projesinin 2020’e kadar bilişim ve iletişim teknolojilerinin en başarılı 
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uygulamalarından biri olacağı tahmin edilmektedir (EHP, 2015). One Stop (Tek bir durak) platform 

karakteri taşıyan “gov.uk”, İngiltere’de e-devlet sisteminin gelişmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. One stop platformu kamu hizmetleri kullanıcılarının erişebileceği tek bir platformu 

temel almakta ve yeni kamu yönetiminde önemli bir gelişim olarak görülmektedir. BM’nin 2018 

Raporunda İngiltere e-gelişim indeksine göre 4’üncü sırada yer aldığı belirtilmektedir (UN, 2018, 

s.232).  

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yerine gelen Rusya Federasyonu’nda ilk 

yapılan iş sosyalist sistemden kapitalist sisteme geçilmesi olmuş, Rusya’nın ekonomi ve kamu 

hizmetleri politikalarında özellikle neo-liberal doğrultuda önemli reformlar süreci başlamıştır. 

Örneğin 1993 Anayasası’nda Fransız Anayasası (1958 tarihli) örnek alınmış, yarı-başkanlık 

yönetim sisteminden faydalanılmış, ABD örneği iki parlamentolu sistem tesis edilmiş, piyasa 

ekonomisi ve demokrasi söylemleri esas alınmıştır. Özellikle 1996’dan sonra Yeltsin’in ikinci 

Cumhurbaşkanlığı döneminde merkezi hükümetin zayıflaması, karmaşıklık sonucu yerelleşme 

politikaları güçlenmiş ve üst düzeye çıkmıştır. 2000’de Putin’in iktidara gelmesiyle yeni bir süreç 

başlanmıştır. Merkezileşme ekseninde kaymaya başlayan demokrasi değerleri, başkanlık 

yetkilerinin daha da güçlendirilmesiyle özetlenebilir bir dönemde Putin daha önce halk tarafından 

seçilen yerel yönetim başkanlarını kendisi atamaya başlamıştır (Orhan ve Çobanoğlu, 2015, ss.57-

63).  

Günümüzde yeni kamu yönetimi yaklaşımları gittikçe daha da yaygınlaşmakta ve genel bir kabul 

görmektedir. Bu yaklaşımların temel ilkesi yerindelik (subsidiarite) ilkesine dayanmaktadır. Bu 

bağlamda birçok ülkelerde Azerbaycan’daki ASAN Hizmet benzeri yeni birimler faaliyete 

başlamaktadır. Örneğin, Rusya’da Moy Dokument hizmetleri gösterilebilir. Rusya’da kamu 

hizmetlerinin yerelleşmesi açısından Moy Dokument hizmet merkezleri çok önemli bir gelişimin 

sağlandığına işaret etmektedir. 2007 yılında sadece 16 pilot birim olarak Moy Dokument hizmet 

merkezleri faaliyete açılmış, günümüzde bu rakam 3000’i aşmış, hizmet veren bankoların sayısı 

40000’e ulaşmış ve Rusya Federasyonu toplam nüfusunun %96’sını kapsamaktadır. Moy 

Dokument merkezleri 170’in üzerinde Federal, bölgesel ve belediye hizmetini sunmaktadır. ASAN 

Hizmet merkezlerinin benzeri olarak burada da yeni doğan bebeklerin kaydı, nüfus kaydı, pasaport 

talebi, çocukların anaokuluna kaydedilmesi, sigorta, ikamet, ehliyet ve diğer kayıtlar yapılmaktadır 

(Tataroğlu, 2018, ss.134-145). Rusya’da e-devletin oluşumu 2002’de kabul edilen “Elektronik 

Rusya (2002-2010)” Federal Hedef Programı ile başlamıştır. Bu programın yanısıra diğer 

programlar da, örneğin “Bütçe Reformu” ve “Kamu Yönetimi Reformu” da hayata 

geçirilmekteydi. Bu yıllarda e-devletin geliştirilmesi için önemli yatırımlar yapıldığı bilinmektedir 

(Bershadskaya ve diğerleri, 2012, s.2). Rusya`da özellikle 2008’de kabul edilen e-devletin oluşumu 

hakta devlet programı ve Konseptinden sonra bu alanda önemli gelişimler yaşanmaya başlamıştır. 

Konsepte uygun olarak elektronik devlet kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin 

faaliyetinin temel formasına dönüşmeğe başlamış, bu dönüşüm sayesinde hizmetlerin kalitesi daha 

da artırılmış, operatiflik yani hızlı ve etkili davranma özelliği ileri dereceye ulaşmıştır. Bu 

çerçevede kabul edilen ilk program “2011-2020 yılları için Bilgi Toplumu” değerlendirilebilir. Bu 

program kapsamında kamu kurum ve yerel kuruluşların tek bir portalının, kurumlar arası iletişim 

için tek bir bilgi ağının oluşturulması öngörülmüş, tek bir kimlik doğrulama sistemi, uzman çağrı 
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merkezi sisteminin tesis edilmesi planlanmıştır. 2011’de bu alanda önemli gelişimler yaşanmış, 

“elektonik demokrasi” portalı oluşturulmuş, bir çok bölgesel projeler gerçekleştirilmiştir. Örneğin 

“Naş Gorod” (Bizim Şehir) projesi (www.gorod.mos.ru). 2012 yılından itibaren tesis edilen ve 

gittikçe daha da gelişerek kullanıcı sayısı artan sosyal internet hizmeti projeleri ve devlet bilişim 

sistemlerine örnek olarak “gosdiscuss.ru”, “fedstat.ru”, “ГосЛюди.ру” gösterilebilir 

(Nikolayevna, 2017, ss.1-3). BM’nin 2018 Raporunda Rusya “e-gelişim indeksi”ne göre 32’nci 

sırada yer aldığı belirtiliyor (UN, 2018, s.231).  

 

4. Azerbaycan’da ASAN Hizmet 

1991’de Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsız bir devlet kuran Azerbaycan Cumhuriyeti 

ekonomik açıdan petrole dayalı bir ekonomik yapıya sahiptir. Bakü- Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 

Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru gibi projeler Azerbaycan’ın 

gerçekleştirdiği ve katıldığı temel projeleri olmanın yanı sıra, ülke ekonomisinin büyük kısmını 

oluşturmaktadır. Fakat enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların GSYİH’deki artış hızını düşürmesi 

bazı endişeleri ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan’ın 21. yüzyılın başında yaşadığı görünmemiş 

gelişim petrol endüstrisinin başarı hikayesi olarak nitelendirilebilir. Fakat petrol ve doğalgaz 

kaynaklarının sınırlı olması, onların hasıla ve üretimi büyük harç talep etmesi, Azerbaycan 

hükümetini farklı sektörlere dikkat ayırmaya itmiştir. Bu nedenle son dönemlerde özellikle “bilgi 

ve iletişim teknolojileri sektörü” gittikçe daha da güçlendirilmektedir. Bu bağlamda bilgi ve 

iletişim teknolojilerini Azerbaycan’ın ülke ekonomisini oluşturan petrolden sonra ikinci sektör 

olarak değerlendirebiliriz. Azerbaycan’da ilk iletişim teknolojisinin oluşumu 19’uncu yüzyılın 

başlarına ait edilmektedir. 1818’de Gence şehrinde ilk postane açılmış, 1886’da Nobel Kardeşleri 

Bakü’de ilk telefon şebekesini oluşturmuştur. Daha sonra Sovyetler döneminde bu alanda önemli 

gelişmeler yaşanmıştır. SSCB’nin dağılmasından sonra Azerbaycan internet 1993’den itibaren 

gelişmeye başlamıştır. İlk internet sitesi 1994’de Azerbaycan İlimler Akademisi tarafından tesis 

edilmiş, ilk devlet organı sitesi ise 1997’de kurulan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sitesi olmuştur 

(Mincom, 2018). Bilgi ve iletişim teknolojiler alanına dikkatin artırılmasıyla yaşanan gelişim 

sonucu 2003-2009 arasında Azerbaycan’da bu sektörde yaklaşık 500 yeni özel şirket faaliyete 

başlamıştır. 2010’da modern teknolojilerin uygulanması daha da artmış, internetin liberalleşmesi 

süreci genişlemiş, radyo ve televizyonların yayım kalitesi artmış, mobil telefon, bilgisayar ve genel 

olarak internet kullanıcılarının sayısı artmıştır (Azerbaycan, 2018).  

Azerbaycan’da “e-devlet” fikri, ilk kez 2003-2012 yıllarını kapsayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Ulusal Stratejisi’nde ortaya atılmıştır. Karşıya konulan hedeflere ulaşmak için önce 2004’de Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tesis edilmiş, daha sonra bu bakanlık tarafından 2005-2008 

(1’inci Devlet Programı) ve 2010-2012 (2’nci Devlet Programı) yılları döneminde “Elektronik 

Azerbaycan” devlet programları uygulanmaya başlanmıştır. İlk program, bilgi toplumunun 

temelini oluştursa da, ikinci program artık e-devlete geçiş sürecinin kolaylaştırılması üzerine 

yoğunlaşmıştır (Muradov ve diğerleri, 2014, s.17). Azerbaycan’da e-devletin oluşumu ulusal 

denetime esasen gerçekleştirilmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı bu alandaki 

çalışmaları koordine ederek “e-devlet” in biçimlendirilmesinde diğer devlet kurumlarıyla ortak ve 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

işbirliği şeklinde faaliyet gerçekleştirmektedir. E-devlet, tüm sosyal iletişim sistemlerini 

birleştirerek tek bir merkezden vatandaşlara hizmet sunumunu öngörmektedir (Aliyeva, 2016, s.2). 

Azerbaycan’da tüm bakanlıklar “gov.az” internet alanında vatandaşlara hizmetler sunmakta, aynı 

zamanda her bir bakanlık kendi web sitesinde örgütün misyonu, yapısı, görevleri hakkında 

vatandaşlara bilgi vermede, özellikle bazı elektronik hizmetler sunarak, bu hizmetlerin kullanım 

kuralları hakkında çeşitli belgelerin örneklerini sunmaktadır. Bunlar dikkate alındığında 

Azerbaycan’da farklı kamu kurumlarının faaliyet alanlarıyla ilgili kendi sitelerinde elektronik 

hizmetler verdiği görülebilir. Fakat tüm bu hizmetleri tek bir online hizmet portalına taşımaya 

ihtiyaç vardır. Bu portalı ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin e-devlet kapısı, “e-gov.az” adlandırmak 

mümkündür (Hasanoğlu, 2017, ss.20-51). Azerbaycan’ın elektronik hükümet kurumunun teknik 

altyapısı Estonya’da uygulanan, devlet kurumlarının bilişim sistemlerinin bağımsızlığını sağlayan 

ve güvenli veri alışverişini temin eden x-road sistemi temelinde kurulmuştur. Bu sistem Estonya 

ve Azerbaycan’ın yanı sıra Finlandiya hükümeti tarafından da uygulanmaktadır (Muradov ve 

diğerleri, 2014, ss.18-19). 18 Nisan 2012’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in verdiği 

fermanla İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (daha sonra ismi İletişim ve Yüksek Teknolojiler 

Bakanlığı olarak değiştirilmiştir, hazırda ise ismi Ulaşım, İletişim ve Yüksek Teknolojiler 

Bakanlığı olarak belirlenmiştir) yanında Elektronik Hükümet ile ilgili Devlet Ajansı’nın tesis 

edilmesi hakkında karar kabul etmiştir. Fakat bu kararname 13 Temmuz 2012 tarihli kararla iptal 

edilmiş ve aynı tarihte Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Vatandaşlara Hizmet ve 

Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) tesis edilmiştir. E-hizmetlerin sunumu 

sürecinin kavramsal olarak gelişimi ve daimi şekilde izlenmesi ASAN Hizmet tarafından 

gerçekleştirilse de, e-hizmetlerin teknik gelişiminin sağlanması İletişim ve Yüksek Teknolojiler 

Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Bilgi İşlem Merkezi tarafından hayata geçirilmektedir. 

Bilgi İşlem Merkezi, “Elektronik Hükümet” portalının teknik operatörü olarak faaliyette 

bulunmakta, aynı zamanda e-hizmet sunan devlet kurumlarına teknik destek sağlamaktadır 

(Muradov ve diğerleri, 2014, ss.21).  

13 Temmuz 2012 tarihli 685 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tesis edilen Vatandaşlara 

Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı, kamu kuruluşlarının bilgi tabanlarının karşılıklı 

entegrasyonu, e-devlet hizmetlerinin düzenlenmesi sürecinin hızlandırılması, bu alanda yönetim 

sisteminin geliştirilmesini gerçekleştiren merkezi yürütme organı olarak nitelendirilmiştir. Aynı 

zamanda bu kararname ile belirlenen Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet 

Ajansı’nın temel görevlerinden biri, “Elektronik hükümet” portalı operatörünün raporu ve haklı 

talebine uygun şekilde portala bağlanmak için belirli teknik taleplere uygun olmayan elektronik 

hizmetler ve bilgi sistemleri ile ilgili gerekli teknik eylemlerin yapılmasıdır. Ayrıca, Ajans, İletişim 

ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı ile birlikte bilgi tabanlarının karşılıklı şekilde entegrasyonunun 

hukuki altyapısı hakta belgeleri hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sunmuştur (Muradov ve diğerleri, 

2014, s.22).  

Azerbaycan’ın kamu yönetimi alanında son dönemde yaşanan en önemli ve kayda değer 

gelişimlerden birisi de devlet görevlilerinin hizmeti zamanı vatandaşlara karşı sivil memnunluğun 

sağlanması amacıyla yeni yaklaşımın ortaya atılması, ülkede memur-sivil ilişkilerinin nitelik olarak 

yeni düzene geçirilmesi bağlamında “ASAN hizmet” (Azerbaijan Service and Assessment 
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Network) merkezlerinin kurulmasıdır. ASAN hizmet merkezleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

yanında Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı’na tabidir. Yeni proje olarak 

ilk ASAN hizmet merkezi 29 Aralık 2012’de Bakü’de açılmış ve 2013’de faaliyete geçmiştir.  

Günümüz itibariyle Azerbaycan’ın bir sıra rayonlarında (illerinde) 13 bu tür merkez faaliyettedir. 

ASAN hizmet merkezlerinde 10 devlet kurumunun vatandaşlara gösterdiği hizmetlerin yanı sıra 

birçok diğer yardımcı hizmetler de sunulmakta, birçok sosyal projeler gerçekleştirilmektedir. 3 

Mayıs 2013’de Sumgayıt’ta ilk ASAN hizmet merkezi kurulmuş, 24 Mayıs’ta Bakü’de ikinci böyle 

merkez faaliyete başlamış, 17 Eylül’de Bakü’de üçüncü merkez açılmış, 2013’ün 21 Aralık’ta 

Azerbaycan’da beşinci ASAN hizmet merkezi Gence’de açılmıştır. 15 Aralık 2014’de 

Sabirabad’da, 13 Mart 2015’de Berde’de, 3 Eylül 2016’da Masallı’da, 10 Ağustos 2016’da 

Gebele’de, 7 Aralık 2017’de Guba’da, 2 Şubat 2018’de ise son olarak Mingeçevir şehrinde ASAN 

hizmet merkezi tesis edilmiştir. Günümüz itibariyle Bakü’de 5 ASAN hizmet merkezi faaliyet 

göstermektedir. 

5. ASAN Hizmetin işlevi 

ASAN hizmetini hayata geçiren Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansının 

faaliyetleri şu şekilde belirlenebilir. Merkezlerin birleşik yönetimini, bu merkezlerde faaliyet 

gösteren devlet kurumlarının faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. Merkezlerde sağlanan 

hizmetlerin verimliliğe, şeffaflığa, nezaket, sorumluluk ve esneklik prensiplerine uygulanmasını 

denetler. Merkezlerde gerçekleştirilen tüm hizmetlerin yasa, kalite ve şeffaflık değerlendirmelerine 

uygun olarak yapılmasını sağlar. Merkezlerde faaliyet gösteren kamu kurumlarının çalışanlarının 

etik davranış kurallarına uyumu denetler. Merkezlerde görev yapan devlet memurları için etik 

kurslar, sivil akış yönetimi için çeşitli eğitimler düzenlenmesi, vatandaşların refahı, dinleme ve 

konuşma becerilerinin geliştirilmesi. ASAN hizmet endeksinin parametrelerini uygulamak, kamu 

hizmetlerini değerlendirir, ayrıca devlet kurumları tarafından hizmetlerin uygulanmasında sosyal 

inovasyonun uygulanması üzerine araştırma yapar. Devlet kurumları tarafından sunulan her bir 

hizmeti analiz ederek, elektronik uygulama için uygun yazılımları, bilgi sistemlerini, 

veritabanlarını ve elektronik hizmet kayıtlarını oluşturmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri 

alır.  

Devlet Ajansı, tüm vatandaşlara takvim boyunca ikamet iznine bakılmaksızın, merkezlerdeki 

hizmetlerin uygulanması zamanı verimlilik, şeffaflık, nezaket, sorumluluk ve esneklik prensipleri 

temelinde hizmet sağlamaktadır. Devlet Ajansı, vatandaşlara hizmet veren tek bir telefon numarası 

ile donatılmış Çağrı Merkezi'ni oluşturmuş ve işletmektedir. “ASAN” hizmet merkezleri, kamu 

kurumları tarafından sağlanan hizmetlerin tek merkezden ve koordineli bir şekilde uygulanmasını 

sağlayan ajanslardır.  

ASAN hizmet merkezleri, ek maliyetlerin azaltılması ve vatandaşların zaman kaybını önlemek, 

vatandaşlara karşı etik kuralların ve nezaket davranışının sağlanması, profesyonelliği arttırmak, 

devlet yapılarına olan güvenin daha da güçlendirilmesi, şeffaflığı artırmak, yolsuzlukla mücadeleyi 

güçlendirmek, elektronik hizmetlerin daha geniş kullanımını sağlamak, kurumsal reformların 

etkinliğini arttırmak gibi hedeflere sahiptir. 
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Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Vergiler Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek 

Teknolojiler Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Nüfusun Sosyal Korunması, 

Mülkiyet Sorunları Devlet Komitesi, Devlet Gümrük Komitesi, Devlet Muheaceret Dairesi, 

Seferberlik ve Askerlik Hizmetine İlişkin Devlet Hizmeti, Milli Arşiv İdaresi ASAN hizmet 

merkezlerinde vatandaşlara hizmet veren devlet kurumlarıdır. 

 

ASAN hizmet merkezlerinde vatandaşlar yukarıda belirtilmiş devlet kurumlarının aşağıdaki 

hizmetlerinden yararlanabilirler; 

1. Medeni durum eylemlerinin devlet kaydı 

1.1. Doğum kaydı 

1.2. Ölüm kaydı 

1.3. Evlilik kaydı 

1.4. Evliliğin ihlali kaydı 

1.5. Evlat edinme kaydı 

1.6. Babalık tanımının tescili 

1.7. Ad, soyadı ve soyadı değişikliği kaydı 

1.8. Medeni durum eylemlerinin devlet sicili belgelerinin verilmesi 

2. Noter etkinliği 

3. Kimlik kartlarının çıkarılması ve değiştirilmesi 

4. Ulusal pasaportların ihracı ve değiştirilmesi 

5. Sürücü ehliyetini değiştirmek 

6. Mahkumiyet hakkında kanıt vermek 

6.1. Oturma izni tescil belgesi vermek 

7. Gayrimenkul işlemlerinin tescili 

7.1. Ekstrelerin ihracı, dairelerde mülkiyet haklarının ilk ve tekrarlanan devlet tescili 

üzerine teknik pasaportlar 

7.2. Taşınmaz malların devlet sicilinden, devlet sicil haklarından ve bunların 

sınırlandırılmasından (teslim olmaktan) alıntılar yapılması 

7.3. Münferit konutların mülkiyet haklarının yeniden tesciline ilişkin teknik pasaportların 

çıkarılması 

8. Ticari tüzel kişilerin ve vergi mükelleflerinin tescili 

9. tüzel kişiler ve bireylere arşiv referanslarının verilmesi 
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10. Gümrük beyannamelerinin kabulü, gümrükleme belgeleri 

11. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici ve daimi ikamet için yabancılar ve vatansız 

kişilerin yanı sıra ücretli çalışma faaliyeti yürütmek için çalışma izinlerinin verilmesi 

11.1. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığına olan bağlılığına ilişkin soruların alınması ve 

cevaplanması 

12. Kara kadastro bilgileri hakkında bilgi vermek 

13. Emeklilik maaşlarının belirlenmesi 

14. Kamu makamları tarafından sunulan tüm hizmetler için bilgi hizmetlerinin uygulanması 

15. Askeri personelin askeri olarak tescili ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının ikamet ya 

da kayıttan çıkması halinde askeri kaydı 

16. Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından, yurtdışında kullanılmak üzere 

hazırlanan belgelerle ilgili olarak imtiyaz için belgelerin kabul edilmesi 

17. Taksi ile yolcuların taşınması için özel bir izin (lisans) verilmesi, taksi ile yolcu taşımacılığını 

yürüten basitleştirilmiş bir vergi mükellefine ait bir araca bir "Fark işareti" verilmesi 

18. Girişimcilik faaliyeti için gerekli özel izin (lisans) verilmesi (devlet güvenliği durumları hariç) 

(Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı, 2018). 

Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı tarafından gerçekleştirilen projeler 

aşağıdakilerdir; 

- Ajansın resmi web sitesi (www.vxsida.gov.az) 

- ASAN hizmet merkezlerinin resmi web siteleri (www.asan.gov.az) 

- ASAN ödeniş portal (www.asanpay.az) 

- ASAN gönüllülerinin açık kadro bürosu (www.asankadr.az) 

- Devlet hizmetlerinin elektronik kaydı (www.dxr.az) 

- İnovasyonlar Merkezi MMC`nin resmi Web sitesi (www.icenter.az) 

- Devlet kurumlarının tek düşünce portalı (www. ideya.az) 

- Gönüllü tecrübe mektebi (www.asanschool.az) 

- ASAN Gönüllüleri Gençler Teşkilatı (www.asanyouth.az) 

- ASAN Mektup (www.asanmektub.az) 

- ASAN Radyo (www.asanradio.az) 

- ASAN Vize (www.evisa.gov.az/en/) 

- İş İlişkilerinin Monitoring Merkezi (www.mcenter.az) 

(Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı, 2018a) 
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Genel olarak kamu hizmetlerinin sunulduğu mekanlar, başka sözle “devlet daireleri” tüm dünyada 

kasvetli, soğuk, bakımsız, rahat olmayan ve sıkıcı bir ortam olarak bilinmektedir. Özellikle Sovyet 

döneminde bu durum tüm devlet daireleri için söz konusu olmuştur. Fakat Azerbaycan’da yeni 

kamu yönetimi kapsamında gerçekleştirilen reform bu durumun giderilmesini öngörmüş ve tesis 

edilen ASAN Hizmet merkezleri vatandaşların hizmete erişimde konfor ve kolaylıkları sağlamayı 

amaçlamıştır. ASAN hizmet merkezleri, memurların faaliyetlerinde vatandaşların yurttaşlık 

memnuniyetini sağlamak için, yeni bir memur-vatandaş ilişkileri seviyesine geçişte yeni bir 

yaklaşım oluşturmaya hizmet etmektedir. ASAN hizmet merkezlerinin faaliyetleri, işlerlik, 

şeffaflık, nezaket, sorumluluk ve esneklik prensiplerine dayanmaktadır. Bu doğrultuda ASAN 

Hizmet merkezleri vatandaşların gereksinimleri ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn edilmiştir. 

Merkezlerde hemen her konuda bilgi verebilecek enformasyon masaları, görevliler yer almakta, 

rahat beklemek için halka açık kantin bile bulunmaktadır. “ASAN Hizmet” merkezlerinde 

istihdam, rekabet ve görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmektedir. ASAN hizmette çalışmak isteyen 

vatandaşların “dim.gov.az” (Devlet İmtahan Merkezi) web sitesini düzenli olarak takip etmeleri 

teşvik edilmektedir. Gönüllü olarak çalışmak isteyenler, gönüllü başlığı ile kendi özgeçmişlerini 

“hr@asan.gov.az” adresine göndermektedirler. Genel olarak hizmet personelinin etik davranış ve 

iş bilgisinin artırılması için eğitim kursları verilemektedir (Trend News Agency, 2013). Hizmet 

merkezine başvuran vatandaşlar merkezin girişinde bulunan makinalardan sıra numarası alarak 

hizmete ulaşabilmekteler. Her bir ASAN hizmet merkezi günlük 3000’den fazla vatandaşa hizmet 

vermektedir. Faaliyete başladığı günden itibaren günümüzdeki toplam başvuruların sayısı 25 

milyonu geçmiştir. (Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı, 2018 b). 

Vatandaşların ASAN hizmetlerinden memnun olup olmadıkları durumda merkez çalışanlarına 

direk bilgi vermek, 108 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak, internet üzerinden sorgu anketlerini 

doldurarak, istek, teklif veya teşekkürlerini iletme hakkı bulunmaktadır (Azerbaycan Cumhuriyeti 

Hukuki Aktlarının Devlet Reyestri, 2013). ASAN hizmet merkezlerinden vatandaşların 

memnuniyet oranının öğrenilmesi amacıyla Avrasya İşbirliği Fonu’nun mali desteği ile Hükümet-

Vatandaş Cemiyeti Diyalogu Platforumu tarafından görüşme ve monitoring hayata geçirilmiştir 

2015’de ASAN hizmet Birleşmiş Milletler’in 2015 Devlet Hizmetleri Ödülüne (United Nations 

Public Service Award) layık görülmüştür (Trend, 2015). BM’nin 2018 Raporunda Azerbaycan e-

gelişim indeksine göre 70. sırada yer aldığı belirtilmektedir (UN, 2018, s.228). 

6. Sonuç 

Günümüzde dünyada yerel yönetimler giderek daha çok önem kazanmaya başlamışlardır. 

Kentleşme ve şehirlerin büyümesiyle birlikte kentlerin nüfusu kalabalıklaşmış, hizmetlere olan 

taleplerde büyük artışlar meydana gelmiştir. Bu nedenle yerel yönetimlere yetkilerini devretmesi 

gündeme gelmiştir. Yerel yönetimlere yetki devri yani desantralizasyon özellikle gelişmekte olan 

ülkeler için sorunlarını çözmede etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Yerel yönetimlerin 

yeniden yapılandırılması, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında çağın koşullarına uygun 

yeni bir görev bölüşümü yapılması son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyetinin gündemini oluşturan 

önemli öğelerden birisidir. Yeniden yapılandırmanın gündemin önemli öğelerden biri olmasının en 

büyük nedeni, kamu hizmetlerinin sunulmasında arzulanan etkililik ve verimlilik düzeyine 
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ulaşılamamasıdır. Bugün Azerbaycan hızla kalkınmakta, modernleşmekte ve gitgide daha da 

gelişmektedir. Ülkenin gelişiminde önemli rol oynayan enerji kaynaklarının yanı sıra diğer 

sektörlere dikkat arttırılmakta, özellikle bilgi-iletişim teknolojileri alanı üzerine odaklanılmaktadır. 

Yeni teknolojiler hem de yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmekte ve bu bağlamda 

e-devlet uygulamaları büyük önem taşımaktadır.  

Azerbaycan’da “e-devlet” fikri, ilk kez 2003-2012 yıllarını kapsayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Ulusal Stratejisi’nde ortaya atılmıştır. Karşıya konulan hedeflere ulaşmak için önce 2004’de Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tesis edilmiş, daha sonra bu bakanlık tarafından 2005-2008 

(1’inci Devlet Programı) ve 2010- 2012 (2’nci Devlet Programı) yılları döneminde “Elektronik 

Azerbaycan” devlet programları uygulanmaya başlanmıştır. İlk program, bilgi toplumunun 

temelini oluştursa da, ikinci program artık e-devlete geçiş sürecinin kolaylaştırılması üzerine 

yoğunlaşmıştır. 18 Nisan 2012’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in verdiği fermanla 

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (daha sonra ismi İletişim ve Yüksek Teknolojiler 

Bakanlığı olarak değiştirilmiştir, hazırda ise ismi Ulaşım, İletişim ve Yüksek Teknolojiler 

Bakanlığı olarak belirlenmiştir) yanında Elektronik Hükümet ile ilgili Devlet Ajansı’nın tesis 

edilmesi hakkında karar kabul etmiştir. Fakat bu kararname 13 Temmuz 2012 tarihli kararla iptal 

edilmiş ve aynı tarihte 685 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı yanında Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı tesis 

edilmiştir. Ajans, kamu kuruluşlarının bilgi tabanlarının karşılıklı entegrasyonu, e-devlet 

hizmetlerinin düzenlenmesi sürecinin hızlandırılması, bu alanda yönetim sisteminin 

geliştirilmesini gerçekleştiren ve bölgelerde (illerde) faaliyet gösteren merkezi yürütme organı 

olarak nitelendirilmektedir. Azerbaycan’ın kamu yönetimi alanında son dönemde yaşanan en 

önemli ve kayda değer gelişimlerden birisi de devlet görevlilerinin hizmeti zamanı vatandaşlara 

karşı sivil memnunluğun sağlanması amacıyla yeni yaklaşımın ortaya atılması, ülkede memur-sivil 

ilişkilerinin nitelik olarak yeni düzene geçirilmesi bağlamında “ASAN hizmet” (Azerbaijan 

Service and Assessment Network) merkezlerinin kurulmasıdır. ASAN hizmet merkezleri 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet 

Ajansı’na tabidir. Yeni proje olarak ilk ASAN hizmet merkezi 29 Aralık 2012’de Bakü`de açılmış 

ve 2013`de faaliyete geçmiştir. Günümüz itibariyle Bakü, Sumgayıt, Gence, Sabirabad, Berde, 

Masallı, Gebele, Guba ve Mingeçevir şehirlerinde olmakla Azerbaycan`da toplam 13 ASAN 

hizmet merkezi faaliyettedir. Ajans ve ona bağımlı merkezler, tüm vatandaşlara takvim boyunca 

ikamet iznine bakılmaksızın, merkezlerdeki hizmetlerin uygulanması zamanı verimlilik, şeffaflık, 

nezaket, sorumluluk ve esneklik prensipleri temelinde hizmet sağlamaktadır. Bu bağlamda ASAN 

hizmet ve e-devlet uygulamaları Azerbaycan’da yeni kamu yönetimi alanının en başarılı örnekleri 

olarak nitelendirilebilir.  
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65. OSMANLI DEVLETİNDE MODERNLEŞME HAREKETLERİNİN VERGİ 
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Özet 

Geçmişten günümüze, ilkel toplumlarda dahi varlığını sürdüren devlet, yüzyıllar boyunca varlığını 

koruyarak yaptığı hizmetlerin sayısı artarken organizasyon olarak sürekli olarak gelişmiştir. Bazı toplumlar 

günün şartlara göre demokrasi, teknoloji, ekonomi, kültürel, sanatsal yaşam ve diğer birçok alanda diğer 

toplumlarda daha ileri düzeylerde olabilirler. Söz konusu alanlarda geri kalmış toplumlar ileri toplumları 

örnek alırlar ve kendilerine adapte etmeye çalışırlar. Modernleşme olarak nitelendirilen bu değişim 

sürecinde öncelikle devlet hem yerine getirdiği kamusal hizmetler, hem de bu görevleri yerine getiren 

kurumlar itibariyle de modern toplumlardaki benzer yapılıları kendisinde uygulamaya başlarlar. 

Modernleşme kavramının ortaya çıkışı ile birlikte her alanda gelişimin yaşanması sonucu mali alanda da 

şüphesiz ki değişimler yaşanmıştır. Diğer yandan modernleşme hareketlerinin finansmanın sağlanması en 

önemli sorun olmuş ve devlet bu finansmanı sağlamak için ya yeni vergiler uygulamaya koymuş, ya da 

vergi toplama sistemleri üzerinde değişimlere yönelmiştir.  

Bu çalışma, Osmanlı’dan Devletiinde gerçekleştirilen modernle hareketleri sonrası vergi sistemlerinde 

meydana gelen zorunlu değişimler analiz edilmiştir.  

 

GİRİŞ 

Dünya’da değişen şartlar ile modernleşen hayat insan gereksinimlerinde farlılık göstermeye başlamıştır. 

Değişen günümüz şartlarına göre ülkeler ekonomilerini bu şartlara uydurmak zorundadır. Modernleşme 

kavramının ortaya çıkışı ile birlikte her alanda gelişimin yaşanması sonucu mali alanda da şüphesiz ki 

değişimler yaşanmıştır.  

Bu çalışma, Osmanlı’dan Devleti mali sisteminde, modernleşme hareketleri ile meydana gelen değişmeler 

incelenmiştir. 

I. MODERNLEŞMESİ 

“Modern” kelimesi, köken olarak Latince ‘modernus’dan gelmektedir. İlk kez Hegel tarafından kullanılan 

ve bu sözcük 5.yüzyılda, Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlık öncesi ve sonrası iki dönemini birbirinden 

ayırt etmek için kullanılmıştır (Demirhan, 2004:17). 

Modernleşme, toplumun içinde bulunduğu geleneksel yapıdan modern yapıya dönüşmesidir (Baran, 2013, 

2013:58-59). Geleneksel toplum yapısını değişime sürükleyen olayların başında kuşkusuz Sanayi Devrimi 

(1848) ve Fransız İhtilali (1789) gelmektedir. Besin maddeleri dışında insanın ürettiği ve tükettiği her şey 

* Bu tebliği Burcu ALACA’nın MCBÜ SBE  “OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE MODERNLEŞME HAREKETLERİNİN VERGİ 
SİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ” adlı tezden türetilmiştir.  
74 MBCÜ SBE Öğrencisi. 
75 MCBÜ, UBF Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi. 
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sanayi ürünü olduğu için, sanayileşme insanın dünya görüşünü tümüyle değiştirmiştir. Fransız İhtilali’nden 

sonra ise feodal düzen ortadan kalkmıştır. Bu iki önemli olay dünyada modernleşmenin temeli sayılmaktadır 

(İşçi, 1998:53-56).  

Günümüz koşullarında modernleşmeye baktığımızda, sosyal kalkınmayı teşvik eden sosyal seviyede bir 

değişmedir. Bunun için de bu kavram, bireyin zihinsel tutumu ile yakından ilişkilidir (İşçi, 1998:60). 

Modernleşme, toplumda meydana getirdiği dönüşümlerin yanı sıra, zihniyet dünyasında köklü değişimler 

meydana getirir (Oktay, 2019:251). 

2. OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLEŞMENİN GENEL SEYRİ 

Osmanlı’da 16. yüzyılda kısmen başlayan modernleşme çabaları 18. yüzyıl başlarında açık bir şekilde 

kendini göstermeye başlamış, 19. yüzyıla gelindiğinde ise tam anlamıyla başlamıştır. İlk öne ıslahat, daha 

sonra muasırlaşma, asrileşme ve garplılaşma olarak bilinen modernleşme, yöneticiler için hep bir güç olarak 

kullanılmıştır. Osmanlı’da modernleşme ilk olarak 1793’de III.Selim’in merkezi ordu (Nizam-ı Cedid) 

yaratma çabasıyla başladığı bilinmektedir (Tunaya, 2004:19:20).  

Osmanlı Devleti’nde modernleşmeye yönelik temel reformların yapıldığı ve uygulamaya konulduğu dönem 

olarak 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanlı ile başlamıştır (Ülken, 1992:36). Ferman’ın ilan edilmesi 

ile birlikte batılılaşma hareketleri hız kazanmıştır (Kalaycıoğlı, 1986:13-15). Dahiliye teşkilatı, hariciye, 

adliye, maliye, ticaret, ziraat nezaretleri ve bankalar da bu dönemde oluşturulmaya başlamıştır (Kalaycıoğlu 

ve Sarıbay, 1986: 17-19).  

Osmanlı modernleşmesinin diğer önemli bir adımı Islahat Fermanları olmuştur. Islahat Ferman 

yayımlanmasındaki temel amaç değişen şartlara ayak uydurma çabasıdır.  Islahat Fermanı daha çok 

gayrimüslim halka yöneliktir hukuki adımlar atılmıştır. Fermanla müslüman ve gayrimüslim halk arasında 

eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Kanun önünde eşitlik, herkesin askerlik yapma şartı ve memur olabilme 

imkânı, karma mahkemelerin kurulması, rüşvetle mücadelede yeni önlemlerin yanı sıra vergi reformu gibi 

yenilikler bu fermanla getirilmiştir (Bülbül, 1989:175-177).  

Tanzimat Fermanının devamı niteliğinde sayılan Islahat Fermanı ile din farkı gözetmeksizin Osmanlı 

vatandaşlığı kurulmaya çalışılmıştır. Islahat fermanıyla yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi, 

Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti içindeki ekonomik çıkarlarını pekiştirmiş ve azınlıklarla kaynaşma 

aracı olmuştur (Mardin, 1991:13-15). 

II.Abdülhamit,  I.Meşrutiyeti ilan etmiştir. Meşrutiyette üçlü yapı söz konusudur yani, hem padişah hem 

halk hem de bir anayasa vardır. I.Meşrutiyetin ilan edilmesi ile Türk tarihinin ilk yazılı anayasası olan 

Kanun-i Esasi 23 Aralık 1876’da kabul edilmiştir. Kanun-i Esasi’nin içinde devletin ve halkın ekonomik 

durumunu düzenleyecek hiçbir reform bulunmamaktadır (Berkes, 1997:48). Kanun-i Esasi’nin önemli 

maddelerine değinecek olursak; Osmanlı Devleti’nin resmi dili Türkçe, resmi dini İslam, yasama yetkisi 

âyan ve Mebusan Meclisleri olarak ikiye ayrılan meclislerdedir (Söğütlü, 2010:9-10). II.Abdülhamit’in 

yönetimine karşı çıkan Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurmuşlar ve 

II.Meşrutiyet’in ilan edilmesinde büyük etkiye sahip olmuşlardır. 1908’de İttihat ve Terakkicilerin 

baskılarıyla II.Abdülhamit, yenilik niteliğindeki II.Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmış, böylece Kanun-

i Esasi yeniden yürürlüğe girmiştir ( Ay, 2000:500). 

3. OSMANLI DEVLETİ MALİ SİSTEMİNİN GENEL ANALİZİ 

3.1. Vergi Yapısı 
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Osmanlı Devleti’nin 15. yüzyılın son çeyreğinden 16. yüzyılın sonuna kadar en güçlü dönemi yaşamasının 

bir nedeni de, vergileri etkili bir şekilde kullanarak otoritesini sağlamlaştırmasıdır. Bu yüzyıllarda kullanılan 

tımar sistemi bunun en güzel örneğidir (Kıray, 1995:26). Tımar sistemi ile toprağın işlemesi için kişilere 

verildikten sonra bu toprağın vergisini devlet direk almamaktadır. Toprak üstünden alınacak vergi kadar 

toprak sahibi tımarlı sipahi yani asker beslemektedir.  Bu askerler savaş zamanı ülke savunmasında 

kullanılır, savaş olmadığı zamanlarda da toprağı işleyen kişilere yardım ederek tarımda çalışmaktadırlar. 

Böylece toprak boş kalmayarak, tarım verimi artırılacak ve devlet gelirleri ile doğrudan asker beslenecektir 

(Mutlu, 2019:41-42). 

Osmanlı vergi yapısına baktığımızda, vergiler genel olarak Tekâlif-i Şer’iye (Şer’i Vergiler), Tekâlif-i 

Örfiye (Örfi Vergiler) ve Tekâlif-i Fevkalâde olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Tekâlif-i Fevkalâde Vergiler 

zamanla örfi vergiler içinde yer aldıkları için bazı kaynaklarda Tanzimat öncesi vergiler iki sınıfa ayrılarak 

işlenmiştir (Mutlu, 2009:43). 

Genel olarak bakıldığında şer’i vergiler, toprağın ekilmesi suretiyle sağlanan mahsulden veya bu mahsul 

sayesinde elde edilen hayvan mahsulleri üstünden çiftçiden alınan vergilerdir: 

 Aşar (Öşür): Arapçada onda bir anlamına gelen bu kelime toprak ürünlerinin zekâtıdır. İslam’da Aşar sadece 

Müslümanlardan alınır ve oranı %5 veya %10’dur. Osmanlı Devleti’nde ise mülkiyeti devlete, tasarrufu 

(kullanımı) gayrimüslimlere ait olan miri araziden de alınmaktadır. Ürünün değeri üzerinden ayni veya nakdi 

olarak alınan %12,5 oranında ve tarımsal üretim dışında da talep edilebilen bir vergidir. Aşar’a, Harac-ı 

Mukasem’e denmesinin nedeni, toprağın asıl sahibi devlet olduğundan toprağı işleyen kişi ile devletin elde 

edilen geliri bölüşmesidir (Ünal, 2015:169-170). Osmanlı tarımla uğraşan bir devlet olduğu için bu vergi 

halkın hepsi tarafından iyi bilinmektedir. Alınan mahsulün türüne göre öşür farklı isimler almaktadır. Resm-

i Bağ; üzüm bağından bağ bozumunda alınan öşür, Resm-i Şıra; pekmezden alınan öşür, Resm-i Penbe; 

pamuktan alınan öşür, Resm-i Harir; ipekten alınan öşür, şeklinde çeşitleri vardır. Ülkemizde uzun yıllar 

uygulanan bu vergi 1925 yılında yürürlükten kaldırılmıştır (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş, 

2011:138). 

 Cizye: Cizye bir baş (kelle) vergisidir. İslam devletlerinde gayrimüslim halktan (reaya) alınan bu vergi, 15 

yaşını doldurmuş erkek çocuklarından alınmaya başlanırdı. 1909 yılında ise bu vergi tamamen kaldırılmıştır 

(Kenanoğlu, 2013:56). 

 Haraç: Fethedilen topraklardaki araziler fethedilenler arasında paylaştırılmayıp, bu arazileri elinde 

bulunduran işlemesini bilen kişilere, mülkiyetleri bu kişilere verilmek şartıyla Haraç Vergisi alınarak 

bırakılmasıdır. Böylece üretim yapmayı bilmeyen kişilere bu topraklar geçmemiş olacak ve üretimin 

devamlılığı sağlanacaktır. Toprağın tarıma elverişli olup olmadığı sulanabilir alan olması vb. şartlar 

değerlendirilerek devletin atadığı kişilerce haraç oranı belirlenmektedir. Kısacası, verimsiz toprak üzerinden 

alınmayan bu vergi, üretken arazilerden alınan bir toprak vergisidir. Devlet gerekli gördüğü şartlarda mali 

durumu kötü olan haracgüzarların (haraç ödeyecek olan) vergi borçlarını da affedebilmektedir (Miynat ve 

Tuncay, 2014:41). 

 Gümrük Vergisi (Gümrük Resmi) Sanayileşme öncesi toplumlarda bölgeler ve şehirlerarası ticaretin 

konusunu oluşturan Gümrük Vergileri, Tanzimat dönemine kadar iki şekilde uygulanmaktadır. Dahili 

Gümrük Vergisi, Osmanlı sınırları içinde bir iskeleden diğer iskeleye veya bir şehirden diğer şehre 

gönderilen mallardan alınmaktadır. Bu vergi Balta Limanı Antlaşması ile uygulamadan kaldırılmıştır. Harici 

Gümrük Vergileri, ithalat, ihracat ve transit geçen yabancı menşeli eşyalar üzerinden alınan vergidir (Eroğlu, 

2010:62). 
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Örfi vergiler, hem müslüman halktan hem de gayrimüslim halktan periyodik olarak devamlı alınmaktadır. 

Müslüman olan halktan alınan vergilere baktığımızda hane üstünden alınan ülkenin her tarafında uygulanan 

Çift Resmi, Bennak Resmi ve Mücerred Resmi, bazı bölgelerde uygulanan Hane Akçesi, Hane Filorisi, 

Hane-şumar gibi vergiler vardır. Gayrimüslimlerden alınan vergiler ise, İspenç Resmi, Resm-i Asiyab, 

Resm-i Aruz, Hayvan Vergisi ve Yave ve Kaçkun Resmi’dir. Burada bizim için önemli olan farklı oranlarda 

toplanıyor olsa bile ülke genelinde uygulanan müslümanlardan toplanan Çift Resmi, Bennak Resmi ve 

Mücerred Resmi, gayrimüslimlerden alınan İspenç Vergisi’nden aşağıda bahsedilecektir (Taşkın, 2013:59).  

Tekâlif-i fevkalâde, olağanüstü ihtiyaçları karşılamak için divanın kararı ve hükümdarın emriyle konan 

vergilerdir. Olağanüstü dönemlerde alınan bir vergi olduğu için bazı kaynaklarda sınıflandırılmaya dâhil 

edilmemiştir. Genelde sadece savaş zamanı bu vergilere başvurulurken daha sonraları hazinenin nakit 

ihtiyacı çektiği her durumda başvurulmaya devam edilmiştir. Bu vergiler zamanla örfi yani geleneksel bir 

hâl almıştır (Çaçan, 2015:10). 

Avarız Vergileri: Uygulanmaya başlandığı ilk zamanlarda hane üzerinden alınmakta olan bu vergiler 

zamanla üç, beş hatta daha fazla hane bir bölge kabul edilerek bu haneler üstünden bir avarız vergisi 

alınmıştır. Mal, hizmet ve para şeklinde toplanan bu vergi ayni olarak kadılarca toplanmaktadır. En önemli 

toplanan ayni vergi olarak ordunun yiyecek ihtiyacı olan hububatın toplanması gelmektedir. Derbentçi, 

köprücü, menzilci gibi devlete yararlı işler yapan kişiler avarız vergilerinden muaf tutulmuştur (Öztürk, 

2012:85). 

3.2. Mali Teşkilat 

16. yüzyılda Osmanlı Devleti, güçlü bir merkezi yönetime sahip olduğu için bu dönemde toplanan vergi 

gelirlerinin büyük bir kısmı tımar sisteminden sağlanmaktadır. 17. yüzyıla gelindiğinde ise tımar sistemi 

yavaş yavaş terk edilerek iltizam usulüne geçilmesi ile vergi gelirleri nakit ve tek elden toplanmaya 

başlanmıştır. Savaşların artması, arkası kesilmeyen yenilgiler yüzünden azalan devlet gelirleri, mali reform 

uygulamalarında başarıya ulaşılamaması ve artırılan vergi oranlarına halk tarafından sık sık tepkiler 

verilmesi 18. yüzyılda devletin mali dengesinde önemli sorunların oluşmasına neden olmuştur (Quataert 

:2007:8-17). 

Osmanlı Devleti, kendisinden önce yaşayan devletlerden maliye alanında da etkilenmiştir. İlhanlılar’ın 

defterdar (maliye şefi) kavramını benimsemişlerdir. Defterdar, devletin alacaklarını kişi ve kurumlardan 

tahsil etmektedir. Başdefterdar ise, mali işler hakkında padişah adına tuğralı hüküm verme yetkisine sahip 

kişidir. Defterdarlık daha sonraları birçok evrim geçirerek günümüz Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 

dönüşmüştür (Ağar, 20007:378-379). 1793 yılına kadar Osmanlı Devleti’nde tek hazine olarak Hazine-i 

Amire yer alırken, 1793 yılında İrad-ı Cedid Hazinesi’nin kurulması ile birlikte artık mali yapı içinde tek 

hazine dönemi sona ermiştir. Bunu takip eden sonraki yıllarda III.Selim tarafından Zahire ve Tersane 

Hazineleri kurularak Osmanlı içindeki hazine sayısı dörde çıkarılmıştır. Bu hazinelerin hepsinin başında 

ayrı birer defterdar bulunmaktadır. Yani zamanla genişleyen ülke sınırları ile birlikte büyüyen ekonomide 

artık dört defterdar görev yapmaktadır (Ağar, 2007:377). 

Tanzimat önceki dönemlerde modern anlamda Osmanlı Devleti’nde bütçe sistemi yoktur. Devletin gelir ve 

giderleri sadece defterlere kaydedilmiş, geleceğe yönelik gelir gider tahminleri yapılmamıştır. 17. yüzyılda 

ise geçmiş yılların gelir ve giderlerinin hesaplanması ile bütçeye benzeyen hesap özetleri oluşturulmaya 

başlanmıştır (Gökbunar, 2006:181).  

16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde modern anlamda olmasa da devletin yapısına özgü olarak bütçe benzeri 

çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır. Daha doğrusu bütçe olarak adlandırılmayan bu çalışmalar her mali yılın 

sonunda çıkarılan umumi muhasebe cetvelleri şeklindedir (Keskinkılıç, 2013:319-325).  
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Osmanlı Devleti zamanında ilk maliye teşkilatı yani defterdarlık (günümüz Maliye Bakanlığı) I.Murat 

zamanında, Çandarlı Kara Halil Paşa ve Kara Rüstem Paşa’nın çabalarıyla kurulmuştur. Fatih Sultan 

Mehmet dönemine kadar olan kanunlarımız, İslam’ın getirdiği esaslardan oluşan ve geleneklerimizden 

oluşan örfi hukuk kurallarından oluşmaktadır. Fatih Sultan Mehmet bu kuralların hepsini Kanunname-i Al-

i Osman adıyla yazılı halde tek kanun altında toplatmıştır. Bu kanun ile defterdar yılda bir kez devletin gelir 

ve giderlerini divanda padişahın huzurunda okuyacaktır (Tezcan .  

Maliye teşkilatının kurulmasından sonra II.Beyazıt döneminde Anadolu’da, Rumeli Defterdarlığı (Baş 

Defterdarlık) ve Anadolu Defterdarlığı olarak ikili yapı oluşturulmuştur. Daha sonraları sınırların giderek 

genişlemesi ile devletin her iline bağlı birer defterdarlık kurulmuştur. Ancak, sadece Baş Defterdar Divan-ı 

Hümayun denilen meclis toplantılarına katılabilmektedir. Rütbe olarak vezir ve kazaskerden sonra gelen 

defterdar günümüz Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır (Bayraktar . 

3. MODERNLEŞME HAREKETLERİNİN MALİ YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

III.Ahmet Lale Devri ile başlayan modernleşme hareketleri Tanzimat Fermanı ile hemen her alanda kendini 

göstermeye başlamıştır. Ferman içinde mali ıslahatlara ve vergi reformlarına daha çok yoğunlaşılmıştır. 

Ferman’ın çıkarılmasından kısa bir süre sonra vilayetlere bu fermanın devamı niteliğinde mali ıslahatların 

sıralandığı küçük bir ferman daha gönderilmiştir. Özetleyecek olursak Tanzimat Ferman’ı içinde yer alan 

mali ıslahatlar (Çakır, 2001:71-74): 

 İltizam usulünün kaldırılması; Tanzimat Fermanı ile birlikte yapılan ilk ıslahat, bir vergi toplama 

şekli olan iltizam yöntemi kaldırılmıştır. Bu yöntemde her türlü devlet gelirleri mültezim denilen 

belirli kişilerce toplanmaktaydı. Devlet içinde derinleşen kriz yüzünden iltizam sistemi, sosyo-

ekonomik hayat üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Devlet ekonomik durumunu düzeltmek 

için vergileri iltizama vererek peşin tahsil etmeye başlamış, mültezimler de devlete ödedikleri 

vergileri çıkarmak için halktan daha çok vergi toplamaya başlamıştır. Böylece köylüler devlet 

görevlilerinin ulaşamayacağı yerlere yerleşmeye ve konulan yüksek vergileri ödeyemeyen köylüler 

topraklarını kaybetmeye başlamışlardır (Göküş, 2010:232). 

 1840 yılında iltizam yönteme son verilmesi ile artık devlet gelirleri doğrudan devlet hazinesine 

muhassıl (vergi toplayıcısı) aracılığıyla toplanacaktır. Muhassıllar atandıkları yerlerde küçük 

meclisler kurmuşlar ve meclis içinden bir sandık emini seçmişlerdir. O bölgede toplanan vergi 

gelirleri sandık eminine teslim edilir, yapılan masraflar düşüldükten sonra sandık emini kalanını, 

Hazîne-i Âmire’ye gönderirdi. Zamanla azalan vergi gelirlerini artırmak isteyen muhassıllar, 

mültezimlerden daha yüksek olacak şekilde, halktan vergi toplamaya başlamışlardır. Bunun üzerine 

yaklaşık iki yıl süren muhassıllık uygulaması 1842’de kaldırılmıştır (Nakiboğlu, 2012:77). 

 Örfi vergilerin kaldırılması ve yerine herkesin serveti oranında vergilerin belirlenmesi ve tek bir 

vergi ile vergilendirilmesi; Muhassıllıkların kaldırılması üstüne, çeşitli meclisler kurulmuştur. En 

küçük idari birim olan köylerde ihtiyar meclisi, köylerden meydana gelen kazalarda kaza idare 

meclisi, kazalardan meydana gelen sancaklarda liva idare meclisi, sancaklardan meydana gelen 

eyaletlerde ise vilayet idare meclisleri oluşturulmuştur. Bu yerel meclislere vergi miktarını 

belirleme ve halkın mali durumuna göre vergi toplama görevi verilmiştir. Bu meclisler, örfi vergi 

olarak çeşitli isimlerle bir senede toplanacak olan tutarı tespit edip bu tutardan bazı indirimler 

yaparak kalan tutarı tek bir vergi olarak halktan herkesin gelirine göre alınan vergiye Ancemaatin 

denilmektedir. Ancemaatin Vergi’nin tahsili hiçbir zaman iltizama verilmemiştir (Çakır, 2001a:49).   

 Tahrire dayalı vergiler; Ancemaatin Vergi’nin kaldırılmasından sonra yerine tahrire dayalı ödeme 

gücünün esas alındığı Emlak, Arazi ve Temettü vergileri getirildi. Böylece sadece tarım sektöründe 
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çalışanlar değil şehirlerde yaşayan halktan da vergi alınmaya başlanmıştır. Vergilemede uygulanan 

dağıtım (tevzi) sistemi terk edilerek sayım (tahrir) yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Tahrir 

yöntemi ile muhassıllar köylerden başlayarak herkesin adını, unvanını, ne kadar arazisinin, 

hayvanının olduğunu, tüccar veya esnaf ise ne kadar kazancı olduğunu tespit edip sayıp yazarak 

kaydetmişlerdir. Günümüzde kullanılan vergilendirme yönteminin temeli olarak, tahrir yöntemi 

görülmektedir (Çakıra, 2001a:75-76). 

 Müsaderenin kaldırılması; Tanzimat ile birlikte müsadere uygulaması da kaldırılmıştır. Müsadere, 

İslam hukukuna dayalı temeli olan ceza, bedel veya tedbir olarak kullanılmaktadır. Suçlunun 

malının zapt edilmesi, herhangi bir savaşa girişilmesi durumunda ani gelire ihtiyaç duyulduğu için 

zenginlerin mallarına el konulması veya mirasçısı bulunmayan mirasın devlet tarafından el 

konulması şeklinde tanımlanabilir. Devlet, vergi toplamada iltizam sistemini uygularken, 

mültezimler yolsuzluk yaparak halktan haksız yere vergi topladıkları için onlara müsadere 

uygulamıştır. Günümüz Ceza Hukuku müsadereyi zamanın şartlarına uygun hale getirerek, özel 

müsadere olarak suçlularla mücadele de hâlâ kullanmaktadır (Karataş, 2006:221). 

 Devlet gelirlerinin tümünün merkezi hazinede toplanması ve giderlerin bu hazineden yapılması yani 

bir bütçenin oluşturulması; Defterdarlıklar kaldırılarak yerine Maliye Nezareti kurulmuştur. 

Böylece devlet gelir ve giderleri merkezi elde toplanmıştır. Tanzimat ile dilimize giren bütçe 

kavramı, Osmanlı Devleti’nde batılı devletlerdeki gibi modern anlamda kullanılmamıştır. Yani 

bütçe, devlet harcamaları yapılması gerekirken uyulması gereken miktarları değil, sonradan 

hesapların kapatılması sırasında bir mali yılın gelir ve giderlerinin değerlendirilmesi olarak 

hazırlanmıştır. Osmanlı’da ilk bütçe vergileri bir araya getirerek hazırlanan 1849-1850 mali yılı 

bütçesidir (Eroğlu, 2010:68). 

 Müslüman ve gayrimüslimler için vergi adaletinin sağlanması; Tanzimat’a kadar olan dönemde 

geleneksel olarak uygulanan vergileme yöntemlerinde vergi istisna ve imtiyazları fazla yer 

almaktadır. Bu durum da halk arasındaki vergi adaletinin bozulmasına neden olmaktadır. Ferman 

ile birlikte herkesin ödeme gücü nispetinde vergilendirileceği vergi gelirlerinin merkezde 

yönetileceğine ait bir vergi sistemi benimsenmiştir (Şahin, 2013:46). 

 Tımar sisteminin yerine devlet memurlarının maaşa bağlanması; Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi 

uygulamasını anlayabilmemiz için öncelikli olarak taşra teşkilatlanmasını bilmek durumundayız. 

Kısaca bahsetmek gerekirse, toprakları genişleyen Osmanlı, otoriteyi sağlamak için yönetim 

birimlerinde düzenlemeler yapmıştır. 1840 Vilayet Nizamnamesi’nde köyler kazaları, kazalar 

sancakları, sancaklar eyaletleri oluşturmuştur. 1871 Yılında oluşturulan Vilayet Nizamnamesi’ne 

ise köy ve kaza arasında birim olarak nahiyeler eklenmiştir. Devlet tımar sistemini uygularken 

eyaletleri baz alarak bu uygulamaya gitmiştir (Solak, 2012:76-77). Eyaletler imtiyazlı, yurtluk-

ocaklık, saliyaneli ve saliyanesiz olarak dörde ayrılmıştır. İmtiyazlı eyaletler, adı üstünde ayrıcalıklı 

eyaletler olup bazıları devlete asker verir vergi ödemezdi, bazıları devlete asker vermez ama vergi 

öderdi, bir tanesi (Hicaz Eyaleti) ise devlete ne asker verir ne de vergi öderdi. Yurtluk-ocaklık 

eyaletlere baktığımızda genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşiretlerin yoğun 

olarak yaşadıkları yerlerde devlet aşiret desteğini kaybetmek istemediğinden bu eyaletlere 

içişlerinde serbestlik vermiştir. Örnek olarak, Dersim (Tunceli), Çölemerik (Hakkari) eyaletleri 

vergi uygulama konusunda devlete karşı sorumlu değillerdir. Saliyaneli eyaletler toprakları 

verimsiz olduğu için tımar sisteminin uygulanmadığı devlet memurlarına çalışmaları karşılığında 

maaş verildiği eyaletlerdir. Saliyanesiz eyaletler ise, toprağın verimli olmasının sağladığı yarar 

sayesinde tımar sisteminin uygulandığı memurlara maaş yerine toprağın verildiği eyaletlerdir 

(Solak, 2012:85). 
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 Avarız ve Nüzul Vergileri’nin kaldırılması; Memurların görev için gittikleri yerlerde giderleri kendi 

maaşlarından ödemeleri uygulaması getirildiği için Avarız ve Nüzul vergileri kaldırılmıştır (Şeker, 

2007:121). 

 Meclis-i Muhasebe-i Maliye kurulması; 9 Eylül 1940’da kurulan meclis, vergi ve hazineye ilişkin 

konulara ve Tanzimat ile getirilen yeni düzenlemelerin uygulanmadığı alanların muhasebelerine 

bakmaktadır. Günümüz Sayıştay’ın o dönemdeki karşılığı olan bu kurum, bütçe hesaplarının 

denetimini yapmaktadır. 1855’de çıkarılan Bütçe Nizamnamesi ile bütçe hesaplarının denetimi ile 

bu meclisin görevi sonlandırılmıştır (Ağar, 2007:406-407). 

 Aşar Vergisi’nde iltizam usulünün kaldırılması; Tanzimat Fermanı’nın getirdiği diğer bir yenilik 

ise, Aşar Vergi oranının ülkenin her tarafında sabit bir oranda uygulanması ve iltizam tahsil şeklinin 

kaldırılmasıdır (Çaçan, 2015:10).  

 Yabancı tüccarlara Gümrük Resmi muafiyetleri getirilmesi; Tanzimat Fermanı’ndan önce 

uygulanan Gümrük Resimleri, hem dışına ihraç edilen hem yurtdışından ithal edilen, hem de 

yurtiçinde kara ve deniz yoluyla bir yerden diğer yere sevk edilen mallardan alınmaydı. Tanzimat 

ile birlikte 1838 Ticaret Antlaşmaları ile yabancı tüccarlar Gümrük Resimleri kapsamından 

çıkarılmış, 1874’de ülkelerdeki bütün kara gümrükleri kaldırılmış ve 1909’da iskelelerdeki Gümrük 

Resimleri de kaldırılmıştır. Yine Tanzimat ile birlikte gelen diğer yenilik ise, devletin bastığı 

kâğıtların kullanılması veya pul yapıştırılması yolu ile alınan Damga Vergisi’nin 1845’den itibaren 

Osmanlı gelirleri içinde yer almasıdır  (Çaçan, 2015:11). 

Osmanlı’nın ilk bütçesi olarak farklı yıllara ait bütçeler gösterilse de 1845 yılına ait bütçe çoğunluk 

tarafından ilk modern bütçe uygulaması olarak kabul edilmektedir. Kısacası, Tanzimat öncesi bütçe benzeri 

uygulamalar var olsa da esas olarak Tanzimat’tan sonra modern ve batılı bir kavram olarak uygulanmaya 

başlanmıştır. 1854-55 ve 1855-56 mali yılları dışında her yıl düzenli olarak bütçeler hazırlanmıştır. 1855 

yılına gelindiğinde ise Osmanlı’nın ilk bütçe nizamnamesi yapılmıştır. Bu nizamname ile bütçeyi onaylama 

yetkisi halkı temsil eden bir meclis olmadığı için tayin ile iş başına getirtilmiş olan meclise verilmiştir. Her 

yıl bir muvazene defteri tutularak bu deftere devletin gelir ve giderlerin tamamı kaydedilmiştir. Meclis 

tarafından onaylanan bütçe, son olarak padişahın da görüşü ile resmileşecektir. Ayrıca kurumlar arası gelir 

aktarımları padişahın onayı olmadan yapılmayacaktır (Güçlü, 2015:89-90).  

Fransız anayasasındaki gibi ülkemizde yürürlüğe giren 1876 Anayasası’nda da bütçe hakkı ilk kez kabul 

edilmiştir. Böylece bütçeyi halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisin onaylaması dönemi başlamıştır. 

Meclis-i Mebusan’ın açılmasının ardından 14 Mayıs 1877’de mecliste ilk bütçe görüşmeleri başlamıştır. 

1877 ve 1878 yıllarına ait bütçelerin ekonomi politikaları hakkında milletvekillerine sağlıklı bilgiler 

vermediği hâlde büyük tartışmalar ile gecikmeli de olsa kabul edilmiştir. Bazı araştırmacılar Osmanlı’nın 

modern anlamda ilk bütçesinin 1909 yılında uygulamaya konulan bütçe olduğunu savunmaktadır. Bunun 

nedeni ise bu bütçenin ardından 1911 yılında yayımlanan Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile eski mevzuatın 

değiştirilerek modern bir vergi mevzuat sistemin oluşturulmasıdır Keskinkılıç, 2003:332-335). 

Osmanlı’nın zaman zaman içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen 1908-1920 yılları arasında 1913-

1914 mali yılı hariç olmak üzere her yıl gecikmeli de olsa bütçelerin hazırlanmış olması mali sistemin 

modernleşerek geldiği noktayı bize göstermektedir (Yıldırım, 2003:323). Osmanlı’da Tanzimat 

Fermanı’nın 1839 yılında ilan edilmesinden sonra oluşturulan bütçeler modern anlamda düzenlenen ve 

uygulamaya konulan bütçeler olarak karşımıza çıkmaktadır (Dikmen, 2015:812).  

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle vergilerde düzenlemeye gidilmiştir. Çok sayıda vergi kaldırılıp 

yerine şer’i vergi olarak Aşar, Cizye ve Ağnam Resmi, örfi vergi olarak da Ancemaatin Vergi konulmuştur. 
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Aşar ve Cizye Vergisi yukarıda anlatıldığı gibi uygulanmaya devam edilmiş ve Cumhuriyet ilan edilinceye 

kadar yapılan çeşitli değişikliklerle varlıklarını sürdürmüşlerdir (Kenanoğlu, 2013:57). 

 Ağnam Resmi (Hayvanlar Vergisi): Osmanlı Devleti’nde koyun ve keçi sahiplerinden alınan bu 

vergi bölgeler arası çok farklılık göstermemektedir. Genellikle iki koyuna karşılık bir akçe vergi 

alınır ve yavrusu olan koyunun kuzusundan ayrı vergi alınmamaktadır (Ünal, 2013:175).  

 Ancemaatin Vergi: Tanzimat ile getirilen en büyük vergi reformlarından birisi örfi vergiler yerine 

Ancemaatin denilen tek bir vergi getirilmiştir. Kısaca bu verginin işleyişi muhassıllar, geçmiş 

yıllarda örfi vergileri ödeyenlerin isimlerini ve hangi vergiden ne kadar ödediklerini defterlere 

yazacaklar bu bilgiler doğrultusunda örfi vergilerin yerine herkesin kazancına göre tek bir vergi 

olan Ancemaatin Vergisi hesaplanacaktır. Bu uygulama büyük bir yenilik olduğu için ilk başlarda 

ülke genelinde değil, sadece bazı bölgelerde uygulanmıştır. Tanzimat ile getirilen bu vergi, ödeme 

gücü baz alınarak hesaplanmasına rağmen haksızlıklar ve uygulamada yaşanan aksaklıklar 

yüzünden halkı memnun etmediği için 1860 yılından itibaren aşamalı olarak kaldırılmaya 

başlanmıştır, yerine Emlak, Arazi ve Temettü Vergileri getirilmiştir (Türklü, 2016:132-133). 

 Temettü (Temettuat) Vergisi: Tanzimat ilan edilene kadar halktan toplanan vergilerin yerine 

getirilen Temettü Vergisi, herkesin kazancına ve malvarlığına uygun olarak farklı bölgelerde farklı 

oranlardan devlete ödediği vergidir. Senelik kazançların önceden tahmin ve takdir edilerek 

temettuat defterlerine yazılıp daha sonra hesaplanmasıyla ödenecek vergi miktarı bulunur. Vergiyi 

ödeyecek kişinin adı, verginin kaynağı, yıllık ödenecek vergi miktarı bu defterlerle kayıt altına 

alınmaktadır. Böylece Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde vergi kaçırma olayları zorlaşmış ve kayıt 

dışı ekonominin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Muhassıllar aracılığıyla toplanan bu vergide 

toplamak için harcanan para tahsil edilen vergilerden fazla olduğu için uygulamadan kaldırılmıştır 

(Kızılkan, :2008:60-63). 

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği reformlar şüphesiz ki en fazla mali alanda yapılan reformlardır. Maliye 

Teşkilatı da yapılan reformlarla klasik yapıdan modernleşmeye doğru geçilirken en çok değişikliğe uğrayan 

kurumdur. Tanzimat Fermanı’ndan önce Osmanlı içinde tek hazine sistemi uygulanmaya başlanmış fakat 

zamanın değişen şartlarına ayak uydurmak için çoklu hazine sistemine geçilmiştir (Ağar, 2007:397-398). 

1838 yılına gelindiğinde çoklu hazine sisteminin verdiği zararlar dolayısıyla Hariciye Nezareti, Dâhilîye 

Nezareti gibi kurumlar kaldırılarak Osmanlı içinde tekli hazine yapısına geri dönülmüştür. Daha sonra 

Başdefterdarlık kaldırılarak Darphane-i Amire Defterdarlığı kurulmuştur. Bundan sonra bu kurum birçok 

isim değiştirerek yapılan değişiklikler sonunda Maliye Nezareti oluşturulmuştur (Nakiboğlu, 2012:76-77).  

Tanzimat Fermanı ilan edildikten sonra her bölgede bir anda uygulanamamıştır. Bundan dolayı da ülkede 

yine ikili hazine sistemi oluşmuştur. Tanzimat’ın uygulandığı bölgelerde kurulan Maliye Hazinesi ikinci bir 

hazine olarak kurulmuştur. Uygulamada yine ikili yapının oluşmasından dolayı çıkan aksaklıklar nedeni ile 

1840 yılında tekrar Umur-ı Maliye Nezareti ülkenin tek hazinesi ve maliyenin tek sorumlusu olarak kabul 

edilmiştir (Lewis, 1993:111). Osmanlı’nın ekonomisinin bozulması ve dış borçlarının giderek artması 

üzerine 1863 yılında günümüz Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yerini tutan Hazine-i Vezne kurulmuştur. 

Bu kurum devletin borç kayıtlarını tutup, devlet gelirlerinin yer ve zaman bakımdan denkleştirilmesi 

işlemlerini yürütmüştür (Eroğlu, 2010:70).  

Günümüzdeki mali idarenin temellerinin atıldığı Maliye Nezareti için 1876 Kanun-i Esasi’nin kabul 

edilmesinden sonra düzenlemelere gidilmiştir. 1880 yılında görev ve yetkileri padişah fermanı ile belirlenen 

Maliye Nezareti, devletin mali durumundan sorumlu olmuştur. Maliye Nezareti’nin başında olan Maliye 

Nazırı da gerekli gördüğü mali önlemleri hükümete bildirmekle görevlendirilmiştir (Ağar, 2007:400-417). 

Tablo 1’deki gibi Maliye Nezareti, merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 
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Tablo 1: Maliye Nezareti Yapısı 

Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Bağlı Kuruluşlar 

i. Heyet-i Teftişiye-i Maliye 

ii. Varidat İdare-i Umumiyesi 

iii. Masarifat İdare-i Umumiyesi 

iv. Duyun İdare-i Umumiyesi 

v. Maliye Mektupçuluğu 

vi. Sandık Emaneti 

vii. Evrak Müdüriyeti 

viii. Tercüme ve Tahrirat-ı 

Ecnebiye Müdüriyeti 

ix. Muhasebat-ı Atika 

Muhasebeciliği 

i. Tüm varidat ve emanet 

maliye memurları 

ii Vilayet ve liva maliye müdürleri 

iii. Kaza mal memurları 

iv. Sandık eminleri 

i. Vergi Emaneti 

ii Rüsumat Emaneti 

iii. Aşar ve Ağnam Emaneti 

iv. Meskukât Müdüriyeti 

(Kaynak: Ağar, 2007:416). 

Yukarıdaki tabloda Maliye Nezareti iç yapısı gösterilmiştir. Bu şekilde görev ve yetkileri padişah fermanı 

ile belirlenen Maliye Nezareti, devletin mali durumundan sorumludur. Maliye Nezareti’nin başında olan 

Maliye Nazırı da gerekli gördüğü mali önlemleri hükümete bildirmekle görevlendirilmiştir (Tezcan, 

2003:129). 
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Batı tarzında mali teşkilat kurulmasını sağlayacak modern mali ilkeler de Tanzimat Fermanı ile 

oluşturulmuştur. Bu ilkelerden bazıları, halktan mali gücüne göre vergi toplanacağı, adil bir vergileme 

sisteminin oluşturulması devlet gelir ve giderlerinin denetlenmesinin yapılacağı gibi konulara ilişkindir 

(Ağar, 2007:401). 

Islahat Fermanı’nda Tanzimat Fermanı’ndaki kadar mali alanda düzenlemeler yoktur. Bu ferman ile 

müslüman ve gayrimüslim halk arasında her alandaki farlılıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Bu 

farklılıklardan birisi de vergisel düzenlemeler arasındaki farklılıklardır. Ferman ile her vatandaşın eşit 

vergisel işlem görmesi sağlanmak istenmiştir. Kısacası Tanzimat Fermanı ile kabul edilen mali 

düzenlemeler Islahat Fermanı ile teyit edilmiştir. Bu fermanla azınlıklardan alınan Cizye Vergisi kaldırılmış 

ve vergi toplama usulü olan iltizam sistemi değiştirilerek yerine Muassıllık Meclisleri kurulmuştur (Bülbül, 

1989:175-177). 

II.Abdülhamit, I.Meşrutiyeti ilan etmiştir. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle Türk tarihinin ilk yazılı anayasası 

olan Kanun-i Esasi kabul edilmiştir. Anayasasının üstünlüğüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olsa da 

bu ilkenin korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler öngörülmemiştir (Söğütlü, 2010:10). 

Kanun-i Esasi, padişah tarafından atanan 28 kişiden oluşan bir meclis tarafından yabancı anayasalar 

da incelenerek oluşturulmuştur (Öklem, 1995:125). Vergi ile ilgili hükümlerini incelediğimizde; 

 Madde 20: “Tekâlifi mukarrere nizamatımahsusasına tevfikan kâffei tebaa beyninde herkesin 

kudreti nisbetinde tarh ve tevzi olunur.”  

Madde 25: “Bir kanuna müstenit olmadıkça vergi ve rüsumat nâmıaherle hiç kimseden bir akçe 

alınamaz.” 

Madde 96: “Tekalifi devletin hiçbiri bir kanun ile tayin olunmadıkça vaz ve tevzi ve istihzal 

olunamaz.” 

Maddelerde belirtildiği gibi ödeme gücünün esas alınacağı ve kanunsuz vergi alınamayacağı belirtilmiştir. 

Bu şekilde keyfi vergi uygulamasının da önüne geçilmek istenmiştir. Yalnız belirtmek gerekir ki, kanunsuz 

vergi alınamayacağı maddesi Kanun-i Esasi ile ilk kez kabul edilmesine rağmen, tümüyle vergileme 

yetkisini idareye devreden bir hükme yer verilmemiştir (Atmaca, 2016:83). 

SONUÇ  

Osmanlı’da Lale Devri ile başlayan modernleşme çabaları, askeriye büyük önem verildiği ve modern bir 

temele oturtulması gerektiği için Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması ile devam etmiştir. Diğer yandan 

devletin sınırlarının genişlemesi halkın üstündeki vergi yükünün artmasına yol açmıştır. Bu durum tarıma 

dayalı bir ekonomisi olan Osmanlı Devleti’nde halkın büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Böylece devlet 

yönetimini kısıtlayan ilk belge olan Sened-i İttifak, padişah ile âyanlar arasında imzalanmıştır. Söz konusu 

belgede, yoksula ve halka zulmedilmeden ödeme gücü çerçevesinde vergilerin alınması, hanedan üyelerinin 

yani yönetimde söz sahibi olanların birbirlerini denetim mekanizması yolu ile takip etmesi gibi ifadeler yer 

almıştır.  

Osmanlı’nın son zamanlarına doğru bozulan iltizam sisteminin kaldırıldığını, şer’i hukuk sistemine 

uyulmadığı için sistemin bozulduğunu belirten ve artık halkı ağır yük altına sokan vergilerin alınmayacağını 

açıklayan Tanzimat Fermanı imzalanmıştır. Tanzimat ile mali reformlara geniş ölçüde yer verilmiştir. 

İltizam sahibinin keyfi uygulamalarına dayanarak vergi aldığı ve vergilendirebilir kaynakları yok etmesi 

üzerine bu sistemin eksikliği belirtilmiş ve bu sistem kaldırılarak vergilemede adalet sağlanmaya 

çalışılmıştır. Sonrasında imzalanan Islahat Fermanı ile müslüman ve gayrimüslim halk arasındaki vergi 
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farklılığı giderilerek her vatandaşın aynı vergileri ödemesi sağlanmıştır. Daha sonra meşrutiyetin ilan 

edilmesi ile ilk yazılı anayasamız kabul edilen Kanun-i Esasi, diğer devletlerin anayasaları incelenerek 

oluşturulan bir meclis tarafından hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Anayasanın maddeleri incelendiğinde, 

vergiler için ödeme gücü ilkesi, ayrım yapmadan herkesin vergi ödemesi yani genellik ilkesi ve kanunsuz 

vergi olmaz ilkesinin yer aldığı görülmektedir. 
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68. GİRİŞİMCİLİK SERMAYESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Deniz KUĞU76 

 

ÖZET 

 
Uzun yıllar boyunca güncelliğini kaybetmeden tüm dünyada kullanılan bir finansman sistemi olan 

Risk Sermayesi, ülkemizde Girişimcilik Sermayesi ismini alarak kullanılmaya devam etmektedir. 

Girişimcilik sermayesi Milattan önceki yıllardan beri kullanılmasına rağmen, özellikle ortaçağda 

büyük bir gelişme göstermiştir. Coğrafi keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. Yeni üretim 

tekniklerinin bulunmasına, yeni ürünlerin geliştirilmesine ve yeni pazarlama tekniklerinin 

geliştirilmesine öncülük yapmıştır. Farklı biçimlerde ve çeşitli kademelerde uygulama alanı 

bulabilmektedir. İşsizliğin azaltılmasında da önemli bir yardımcıdır. Bu çalışmada Girişimcilik 

Sermayesi Kavramı tanımlanıp türleri ve kademeleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Girişimcilik Sermayesinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel süreci incelenerek, geçmiş ve 

günümüz uygulamaları karşılaştırılmaya çalışılmış ve yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Sermayesi, Risk Sermayesi, Girişimcilik, Ticaret 
Jel Kodları: F1, F2, B1, B2, G2 

 

Conception and Historical Development of Venture Capital 

 
 

ABSTRACT 

 
Venture Capital, which is a financing system used throughout the world without losing its 

timeliness for many years, continues to be used as Entrepreneurship Capital in our country. 

Although entrepreneurial capital has been used since the years before Christ, it has made great 

progress, especially in the Middle Ages. Made geographical discoveries. Venture Capital has 

pioneered the discovery of new production techniques, the development of new products and the 

development of new marketing techniques. It can find application in different forms and various 

levels and is also an important aid in reducing unemployment. In this study, the concept of 

Entrepreneurship Capital is defined and information is given about its types and levels. By 

examining the historical process of Entrepreneurship Capital in the world and in our country, we 

have tried to compare past and present practices and try to make new suggestions. 
 

Key words: Entrepreneural Capital, Venture Capital, Entrepreneurship, Trade 
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1. GİRİŞ 
 
1980’li yıllardan sonra, özellikle bilgisayar ve otomasyon sektöründe yaşanan baş döndürücü gelişmelere 

bağlı olarak, dünya hızla küçülmüş ve global bir pazar haline gelmiştir. Ülkeler ve isletmeler arasındaki 

farklılıklar azalmaya başlamış, yeniliklere en hızlı ayak uyduran örgütler bu değişimlerden kazançlı 

çıkmışlardır. 

 

1990’lı yıllardan itibaren tüm işletmeler için bilgi önem kazanmış, bilgiye sahip olan rekabette öne çıkmaya 

başlamıştır. Ancak; günümüzde bilgiye sahip olmak da yetmemekte, bilgiyi en hızlı biçimde işlemek, 

üretime ve kazanca dönüştürmek yeteneği önemli hale gelmiştir. 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, istikrarın çabuk bozulabilirliği, ekonomik dengelerin hassaslığı, 

döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon v. b. etmenlerden ötürü girişimciler finansman konusunda 

zorlanmaktadır. Kredi kuruluşları kredi vermekte isteksiz davranmakta, daha basından riskli olarak 

gördükleri yatırımların uzun süreli finansmanından kaçınmaktadır. Kredi vermeye yanaşsalar bile, faizleri 

yüksek tutmakta veya süreyi mümkün olduğunca kısaltmaktadırlar. Bu durum girişimcilerin daha en 

başından yatırım fikrinden vazgeçmelerine neden olabilmektedir. 

 

Girişimcileri zorlayan bir başka konu da, gerekli zamanlarda yönetsel destek alamamaktır. Kredi 

kuruluşlarının aradaki ilişkiyi bir müşteri-kreditör ilişkisi olarak görmeleri sonucu, girişimci işletmenin bu 

tür gereksinimlerine cevap verememektedirler. 

 

Bu nedenlerden dolayı, girişimcilik, rekabet ve finansman gibi kavramlar günümüzde daha da önemli hale 

gelmiştir. Finansman konusunda geliştirilen diğer yöntemler (örneğin; leasing, factoring, banka kredisi, v. 

d.), bir bütün olarak yeni bir fikrin ve devamında girişimciliğin desteklenmesinde daha tutucu olmuşlar ve 

girişimin çoğunlukla fikir aşamasından nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürenin belli aşamalarında 

sorumluluk üstlenmeyi tercih etmişlerdir. 

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, girişimcilik kavramı ve gelişim süreci açıklanmaya 

çalışılmıştır. İkinci bölümde girişimcilik sermayesi ve türleri ele alınarak, dünya ve Türkiye’deki 

uygulamaları incelenerek öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  

 

 

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ 
 
Girişim (teşebbüs), en genel tanımı ile yeni bir değer oluşturma çabasıdır. Bu çabayı oluşturan kişi veya 

örgütlere ise girişimci (müteşebbis) adı verilmektedir (Aktoprak, 2004, 03). Bir başka tanıma göre ise 

girişim, fikrin eyleme geçirilmesidir (Müftüoğlu, 1994, 65). İktisadi bir tanıma göre de; girişim “iş adamının 

karar vermesidir” (Blaugh, 1987, 219). Daha dar anlamda ise girişim, yeni isletmelerin kurulmasını ifade 

etmekle birlikte bir ürün, servis ya da üretim prosesi ile ilgili herhangi bir yeniliğin ticari olarak 

uygulanabilir hale getirilmesini ifade etmektedir (Çetindamar, 2002, 10). 
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Sanayi devriminden önce daha çok, ticaret yapan kişiler (tacir) olarak ortaya çıkan girişimci insan tipi, 

sanayileşme sürecinde bambaşka bir anlam kazanmıştır. Girişimcinin ekonomik değeri ve toplumdaki 

değeri artmıştır. Nitekim bu gelişmelerin sonucu olarak, iktisat biliminde de girişmci ve girişimcilik 

kavramlarına, ilk kez 1730’lu yıllarda Fransız Richard Cantillon tarafından değinilmiştir. Cantillon; 

girişimciliği,” iş adamının emeği üretim sürecinde istihdam etme, sermaye sağlama işlevleri ile bilinmeyen 

geleceğin karsısındaki karar alma pozisyonu” olarak tanımlamıştır (Alada, 2000, 65). 

 

20.Yüzyılda ortaya çıkan girişimcilik teorisine göre girişimci, risk alarak yenilik (innovation) yapan kişidir 

(Çetindamar, 2002, 28). Diğer bir deyişle fırsatları gözleyen ve bulduğunda her tür riski alarak 

gerçekleştirmeye çalışandır. 

 

Girişimcilik her ne pahasına olursa olsun para kazanmak demek değildir. Dolayısıyla, bir girişim sonucu 

kazanılan para, nasıl ve hangi yollardan kazanıldığı göz önüne alınmadan başarı ölçütü olarak kabul 

edilmemelidir. Başarılı girişimci devlete veya başka ekonomik birimlere ait geliri gerekli külfete 

katlanmadan, çeşitli yollardan kendisine transfer edebilme becerisini gösteren kimse demek değildir. Tam 

tersine, iktisat bilimindeki anlamıyla, bir üretim faktörü olarak ekonomik değer yaratan kimsedir. 

 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere, girişimcilik; girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, 

hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır. Bu yüzdendir ki, hem işletmeyi faaliyete 

geçirme süreci, hem de yenilikler yapma süreci girişimciliğin inceleme konusudur (Kannianien ve 

Keusching, 2001, 01). 

 

20. yüzyılın basında ise, Joseph Schumpeter; girişimcilik teorisinin temellerini atmıştır (Alada, 2000, 65). 

Bu teoriye göre, ekonomi bir sistemdir. Ekonomideki değişimler dışarıdan değil, içeriden gelmektedir. Bu 

değişimleri yaratan da bizzat girişimcinin kendisidir. Eğer girişimci olmasaydı ekonomi kapalı bir sistem 

olarak kalır, hiçbir yenilik ve gelişme yaşanmazdı. 

Schumpeter’e göre beş değişik girişimci davranışı vardır (Çetindamar, 2002, 16): 

 • Yeni bir malın ya da servisin üretimi 

 • Yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi 

 • Yeni bir pazarın oluşturulması 

 • Yeni bir hammadde kaynağının bulunması 

 • Sanayinin yeniden yapılandırılması 

Görüldüğü gibi bu teorinin temelinde yenilik vardır. Bu nedenle girişimci sıfatı sürekli ve statik değildir. 

Bir anlayış ve davranış biçimidir. Kişi veya örgüt yenilik yaptığı sürece girişimci sıfatını taşır. 

 

Kurulmuş isletmelerde de, şirket içi girişimci olmak mümkündür. Diğer bir deyişle işletmeler kendi iç 

organizasyonlarını düzenleyerek, işletme içinde çıkan yeni fikirlerin, ticari uygulamaya dönüştürülmesini 

sağlayabilirler. 
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Şekil 1: Girişimcilik Süreci Akış Şeması (KOSGEB, 2003: 13) 

 

 

3. GİRİŞİMCİLİĞİ TEMEL UNUSURLARI 
 
Girişimciliği belirleyen etmenlerin tespit edilmesi zordur. Çünkü her ülkede girişimciliği etkileyen faktörler 

farklıdır. Bu konudaki ciddi çalışmalar İktisâdi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisatin for Economic 

Co-operation and Development, OECD), Babson Collage ve London Business School tarafından ortaklaşa 

kurulan Dünya Girişimcilik Platformu (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) tarafından yapılmaktadır. 

 

GEM’e göre girişimciliğin temeli iki alt grupta toplanmaktadır. Bunlar:  

 Ülke Altyapısı 

 Girişimcilik Altyapısı 

olarak ifade edilebilir (GEM, 2001: 15). 
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3. 1. Ülke Altyapısı  
 
Ülke altyapısında incelenen konular, ekonominin dışa açıklığı, devletin rolü, finans sektörünün etkinliği, 

teknoloji yoğunluğu, fiziksel altyapı, yönetim becerileri (competence), işgücü pazarının esnekliği, yasal 

kurumlar, ekonomik büyüme, sosyal, politik ve kültürel ortamdan oluşur. 

Ekonominin dışa açıklığı olarak İthalat ve ihracat rakamlarının Gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranları 

temel kabul edildiğinde, dünya ticaretindeki dışa açıklık oranları, bir başka ifade ile globalleşme oranları 

zaman içinde Tablo 1’deki gibi gelişmiştir. 

 

 
 

Tablo 1: Dünya Ticareti Dışa Açıklık Oranları 1970-2005 Arası (Saçık, 2009: 530) 

 

 
3. 2. Girişimcilik Altyapısı 
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Girişimcilik ana başlığı altında ise finans, devlet politikaları, devlet programları, eğitim, Ar-Ge’ye ayrılan 

fonlar, ticari altyapı, iç pazarın dışa açıklığı, fiziksel altyapı ve kültürel normlar konuları bulunmaktadır. 

Şekil 2’de bazı ülke ve birliklerin 2016-2017 arası Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranları görülmektedir. 

 

 
Şekil 2: Bazı Ülke ve Birliklerin 2016-2017 Ar-Ge / GSYİH Oranı (Aydın, Soylu, 2018: 12) 

 

Benzer biçimde Avrupa Birliğinin 2014 yılı Ar-Ge raporuna göre dünyada Ar-Ge çalışmalarına en fazla 

kaynak ayıran şirketler Tablo 3’de yer almaktadır. 
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Tablo 3: En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan ilk 30 Şirket (EU R&D Scoreboard, 2014: 33-34) 

 

 

4. GİRİŞİMCİLİK FİNANSMAN KAYNAKLARI 
 
Finansman sıkıntısı içinde olan girişimciler ve firmaların başvurabilecekleri çok çeşitli finansman 

kuruluşları mevcuttur. Bunlar arasında aile bireyleri veya arkadaşlar, banka, devlet, sermaye piyasaları, iş 

ilişkisinde bulunulan firmalar veya tanıdıklar, varlıklı bireyler (business angels), leasing şirketleri, factoring 

şirketleri, risk sermayesi şirketleri ve diğerleri. 

Şekil 3’de firmaların finansman türleri ve finansman sağlayabilecekleri kuruluşlar yer almaktadır. 

 

 

Şekil 3: Finansman Türleri ve Finansman Kuruluşları (EVCA, 2001: 06)  

 

5. GİRİŞİM SERMAYESİ 
 
Türkiye’de ilk başladığı yıllarda Risk Sermayesi olarak isimlendirilen finansman yöntemi, yıllar içinde isim 

değiştirerek Girişim Sermayesi (GS) adını almıştır. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bir 

tanıma göre GS; “dinamik, yaratıcı, ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin, yatırım fikirlerini 

gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimidir” 

(SPK, 1993, 01). 

 

Amerika Birlesik Devletleri, Ulusal Risk Sermayesi Birligi (National Venture Capital Association, NVCA) 

tanımına göre ise GS, ”önemli ekonomik katılımcı olma potansiyeline sahip, hızla gelişen genç işletmelere 

yönetim yardımı yanı sıra, yatırım yapan profesyonellerce sağlanan sermaye” olarak tanımlanmaktadır 

(NVCA, 2004, 01). 
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Özellikle son iki tanım üzerinde durulacak olunursa, gelişmiş ülke sermaye piyasaları ile gelişmekte olan 

ülke sermaye piyasaları arasındaki fark açıkça görülecektir. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu; yönteme bir 

finansman, para ihtiyacı olan bir girişimciye katkı sağlayarak rant elde etme şekli olarak bakmakta, 

NVCA ise, hem girişimci, hem de sermayedar tarafından yatırımı büyütme ve geliştirme yöntemi 

olarak bakmakta ve ortaklık olarak algılamaktadır. GS şirketlerini yönetim becerisine sahip 

profesyoneller olarak kabul etmektedir. 

 
5. 1. Girişim Sermayesinin Genel Özellikleri 
 
GS özellikle başlangıç evresinde olan şirketler için oldukça önemli bir kaynak sağlama aracı olarak 

karşımıza çıkar. GS sermayedarlarının genel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (İşeri, 2001, 11): 

 • Yeni ve hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar. 

 • Bu tür şirketlerden hisse senedi alır. 

 • Yeni ürün ve hizmet geliştirilmesine yardımcı olur. 

 • Aktif şekilde şirket yönetimine katılır. Yüksek getiri beklentisi içinde  yüksek riskler alır. 

 • Uzun vadeli düşünür. 

GS bir finanslama sekli olarak karşımıza çıkmakla birlikte, diğer finansman türlerinden içerdiği yüksek risk 

faktörü nedeni ile ayrılmaktadır. GS kavramı içinde iş planları oluşturmak ne denli önem taşıyorsa, doğru 

insan (veya organizasyon) ve uygun fikirlere yatırım yapmak aynı derecede, hatta belki daha da fazla önem 

taşımaktadır. 

 

GS yatırımı bir yatırım projesinin taşıdığı riske katılım ve ortaklık anlamında olup, hisse senedi karşılığı 

yatırımlara sermaye aktarımı şeklinde gerçekleşir. GS yatırımı aktif bir yatırım şeklidir ve katılan 

yatırımcılar açısından uzun vadeli bir yatırımdır. Başka bir deyişle GS fonu, yatırımdan sağlayacağı kazancı 

hisse senetlerinin beş- on yıl gibi bir sürede borsada satışından elde edeceği gelirlerle sağlar. 

 

 

Şekil 4: GS Çalışma Sistemi (EVCA, 2001: 16) 

 

5. 2. Girişim Sermayesinde Taraflar 
 

GS tarafları; mucitler, girişimciler ve GS sermayedarı olmak üzere üç grupta toplanabilir (Aydın ve Baş, 

1992, 02). Her birinin yöntem içerisinde üstlendiği rol farklıdır. Mucitler, teknik anlamda, belirli bir 
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sorunun çözümünü icat eden kişilerdir. İcatlar yeni bir ürün veya var olan ürüne yeni kullanım alanı 

ya da üretim şeklinde yenilik olmak üzere gruplandırılabilir. Mucitler denince akla hemen bilim 

adamları gelse de, icatların bir çoğu amatörler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 
Girişimciler; yeni pazar, yeni tedarik ve finans kaynakları bulup, yeni ürün veya üretim tekniği geliştirerek 

refah üretme kapasitesi yaratan kişidir (Vakıfrisk, 2003, 04). Her mucidin bir girişimci olması gerekmediği 

gibi, her girişimcinin de bir mucit olması gerekmez. 

 

GS sermayedarı ise, genel anlamda GS sağlayan kişi veya kuruluşlardır. GS şirketi, çeşitli kaynaklardan 

sağladığı fonları yeni girişimlere yatıran kuruluşlardır (NVCA, 2003, 02). GS Şirketleri, diğer proje 

değerlendirme ve danışmanlık kuruluşlardan da yardım alabilir. 

 

 

Şekil 5: GS Tarafların İlişkileri (EVCA, 2001: 17) 

 

5. 3. Girişim Sermayesinin Tarihsel Gelişimi 
 
Her toplumun ve her dönemin kendi özel koşullarına göre şekillenmiş bir ticaret hayatı ve yatırım finansman 

ilişkisi olmuştur. Günümüz modern iş hayatında olduğu gibi, eski çağlarda ve ticareti önemseyen 

toplumlarda, birikimi ile yatırım yapıp, para kazanmayı düşünen sermayedarlar ve sermaye sıkıntısı çeken, 

iş yapma isteğine sahip, gerekli özellikleri taşıyan girişimciler bir şekilde buluşmuşlardır. Burada sermayeyi 
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sadece para olarak değil, takasta kullanılabilecek mal, hayvan, insan ve diğer maddi değerler olarak kabul 

etmek gerekir (Ark, 2002, 01). Dönemler ve coğrafi farklılıklar açısında ele alınacak olursa, en sık rastlanan 

biçimleri; Mudaraba, Murabaha, Muşaraka (İnan), Commenda, Venture Capital ve Private Equity olarak 

adlandırılabilir. 

 

5. 3. 1. Mudaraba 

İki çeşittir. Zaman, yer, ticaret çeşitleri ve alışveriş yapılacak kişileri belirlemede sınırsız olan çeşidine 

mutlak mudaraba, belli coğrafi bölge ve/veya ticaret sınırlaması olan çeşidine mudaraba-ı mukayyede 

denilmektedir (Ark, 2002, 02). Zarar tamamen sermaye sahibine ait olmakla birlikte, anlaşmalar mutlak 

değil, oranlar üzerinden yapılırdı. Bu uygulama günümüz faizsiz bankacılık, özel finans kurumları ve 

katılım bankalarında uygulanan yönteme benzemektedir. 

 

5. 3. 2. Murabaha 
 
Sermaye sahibi, girişimci olarak adlandırılan kimsenin ihtiyacı olan makine, ekipman, hammadde veya 

yardımcı maddeyi önce kendisi satın alır, daha sonra belli bir kâr marjı ile peşin veya vadeli olarak 

girişimciye satar. Sermaye sahibine riski üstlenmeden kâr imkânı sağladığı için tercih edilen bir sistem 

olmuştur. 

 

5. 3. 3. Muşaraka 
 
Hem sermaye sahibi, hem de girişimci bir miktar sermaye koymakta, kâr; mutlak değerler üzerinden değil, 

oranlar üzerinden bölüşülmektedir. Her iki taraf da sermaye koydukları için sermaye sahipleri olarak, 

mudaraba sistemindeki haklara sahiptirler. Savaşlarda yetim kalan çocuklara ait, babalarından kalan para, 

mal, hayvan, v.s. gibi varlıkların, İran- Medine arasında sefer düzenleyen tüccarlara sermaye olarak 

verilmesi ve kârın, hak sahipleri arasında paylaştırılması sistemidir. 

 

5. 3. 4. Commenda 
 
Arap yarımadasında kervanlarla yapılan ticaretin, İtalyanlar başta olmak üzere İspanyollar, Portekizliler ve 

diğer uluslar tarafından gemilerle, aynen mudaraba usulleri ile uygulanmasıdır. Avrupa’da GS modelinin 

öncüsü olarak kabul edilmiştir. Stan olarak adlandırılan varlıklı ve zengin tüccarlar, sermayesi olmayan ve 

tractator olarak adlandırılan girişimci gemi kaptanlarına, kârın büyük bölümü ve zararın tamamı kendilerine 

ait olmak üzere sermaye verirlerdi. Gemi kaptanları da “Adventure” adı verilen seferlere çıkarak, Hindistan 

ve Uzakdoğu ile ticaret yaparlardı. GS Latince kökenli olmakla birlikte, İngilizce karşılığı olan venture 

capital kelimesi, macera sermayesi olarak buradan gelmektedir (Ark, 2002, 03). 

 

5. 3. 5. Girişim Sermayesi (Risk Sermayesi) 
 
II. Dünya Savası sonrasında Laurence Rockfeller, cephede birlikte savaştığı asker arkadaşlarına, savaştan 

sağ dönmeleri halinde iş kurmak için yardım sözü vermiştir (SEVİN, 1993, 38). Savaştan sonra iş kurmak 

isteyen arkadaşlarının müracaatı üzerine Rockfeller, arkadaşlarına söz verdiği gibi yardım etmiş, ancak; bu 

yardımı bir borç veya kredi olarak değerlendirmek yerine, kurdukları işletmelerden hisse alarak onlara ortak 

olmuştur. Bu girişim, modern anlamda ilk GS uygulaması olarak adlandırılmaktadır (Ark, 2002, 04).  

 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

GS aslen Fransız olan Harvard profesörlerinden General George Doriot tarafından Amerika’ya tanıtılmıştır. 

Doriot, Fransa’nın Kuzey Afrika sömürgelerinde tanıdığı mudaraba uygulamasını, Fransız ihtilâlinden sonra 

Fransa Ticaret Hukuku’nda kendine yer bulan, komandit şirketler (sociéte commandit) bilgisi ile 

geliştirerek, savaş sonrası Amerika’sında oluşan uygun zemin sayesinde anlatarak, GS fikirlerinin 

yayılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. A. B. D.’de GS’nin bir bölümünü oluşturan başlangıç sermayesi 

(Start Up Capital) olarak adlandırılabilecek yatırımlar giderek artış göstermiştir. 

 

 

 

Şekil 6: A. B. D. Başlangıç Sermayesi Türü GS Gelişimi (https://techcrunch.com) 

 

 

5. 3. 6. Private Equity 

Avrupa, commenda dan sonra GS etkinliğini kaybettiği bir döneme girmiştir. Amerika’da yıllar itibariyle 

meydana gelen gelişmelere seyirci kalmış, daha çok Amerika ve Uzak Doğu kökenli yatırımlarla 

büyümesine devam etmiş, yenilik ve değişim yarısında bir takipçi olabilmiştir (Civan ve Uğurlu, 2002, 89). 

İngiltere, GS modelinin Avrupa ülkeleri içinde en fazla gelişme 

gösterdiği ülke olmuştur. İngiltere’de GS alanındaki ilk çalışmalar, 19. yüzyıl başlarında, Stephenson, 

Arkwright, Crompton ve Brunel gibi zengin bireylerin, İngiltere endüstri devrimi sırasında yatırım 

projelerin finansmanında kullandıkları fonlara dayanmaktadır (Toroslu, 2000, 116). 

İngiltere’de GS kavramı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kavramdan daha farklıdır. İngiltere’de GS, 

private equity olarak adlandırılmakta ve tanım gereği, borsada kotasyonu olmayan girişimlere hisse alımı 

yolu ile veya borç vererek sağlanan sermayeyi ifade etmektedir. Amerika’da GS olarak kullanılan venture 

capital tanımı ise, private equity’nin altında yer almaktadır. 

 

5. 4. Girişim Sermayesi Aşamaları 
 
GS finansmanının aşamaları, düşüncenin olgunlaşmasından piyasaya sürülmesine kadar yeni bir ürün veya 

teknolojik yenilik için kurulan ya da var olan genç bir işletmenin kaynak gereksiniminin, bir risk sermayesi 

şirketi verdiği öz kaynak ile karşılanmasına dayanmaktadır (Berger ve Udell, 1998, 613). Bu süreci temel 

olarak beş ana baslık altında toplamak mümkündür (Christofidis ve Debande,2001, 07): 

 Birinci asama yatırımları 

 İkinci asama yatırımları 
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 Büyüme ve Gelişme yatırımları 

 İleri asama yatırımları 

 Yatırımdan çıkıs (Exit) 

 

5. 4. 1. Birinci Aşama Yatırımları 
 
Birinci aşama yatırımları, yatırımcının projesinin ilk oluşum aşamalarını içerir. Fikir oluşma aşamasının 

ötesinde yatırımın başlaması amacını güden yatırımlardır. GS’nin en uzun, en karmaşık ve emek isteyen, 

aynı zamanda risklerin en yüksek olduğu aşamasıdır (İşeri, 2001, 43). İki tür birinci aşama GS türü vardır: 

Çekirdek sermayesi ve başlangıç finansmanı. 

 

5. 4. 1. 1. Çekirdek Sermaye (Seed Capital) 
 
Bu aşamada firma henüz kurulmamıştır. Girişimci bir fikir geliştirmiştir, ancak; bu fikir henüz ne teknik ne 

de ticari olarak biçimlenmemiştir. Girişimciye ya da herhangi bir icat yapana görüşünü ispat etmesi için 

verilir. Burada çekirdek kelimesi, girişimin gerçeğe dönüşmesi aşamasını belirtmek için kullanılmıştır. 

 

5. 4. 1. 2. Başlangıç Finansmanı (Start Up Capital) 
 
Girişim gerçekleşmiş ve firma kurulmuştur. Teknolojik yenilik projelendirilmiş, gerekli yatırımlar, iş 

plânları ve deneme üretimleri yapılmıştır. Şirketler ürün geliştirme ve temel pazarlama aşamalarını 

tamamlarlar. Ancak; ürün henüz ticari olarak satılma aşamasına gelmemiştir. 

 

5. 4. 2. İkinci Aşama Yatırımları 
 

Bu asama, erken asama finansmanı (early stage) ve geçit finansmanı (gate financing) olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 
 
 
5. 4. 2. 1. Erken Aşama Finansmanı 
 
Bu aşamada işletme pazara sürdüğü bir mal veya hizmete sahiptir. Ancak; çok düşük satış hasılatları söz 

konusudur. İşletmenin bir marka imajı ve önemli bir pazar payı bulunmamaktadır. Başlangıç aşamasının 

devamı niteliğindedir (Dağdelen, 1992, 14). 

 

5. 4. 2. 2. Geçit Finansmanı 
 
Daha önce alınmış sermaye, piyasadaki talep artışına bağlı olarak tüketilmiştir. Üretim ve satışın devamı 

için ek sermayeye gereksinim duyulmaktadır. Amaç tam kapasiteyle üretim ve satışa ulaşabilmektir. Burada 

söz konusu olan, üretimine yeni başlanan ürün veya hizmetten farklı bir şey üretmek değil, mevcudun 

kapasitesini artırmaktır (EVCA, 2003, 22). 

 

5. 4. 3. Büyüme Yatırımlarının Finansmanı 
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Bu aşamada işletme, başa baş noktasında veya az kârlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Satış hacmi giderek 

yükselmekte, finansman ihtiyacı satışlardaki artışla birlikte artmaktadır. Satışlardaki bu artış, ürün üzerinde 

daha ayrıntılı çalışmaları gerektirebilir. Finansman, tesislerin genişletilmesi, pazarlama ve işletme 

sermayesi alanında kullanılmaktadır. GS sermayedarının bu aşamada yönetsel bilgi ve tecrübe aktarmasına 

gerek kalmaz. Sadece, yönetim kurulu üyeliği ve stratejik karar almalarda kendisini hissettirir (Aydın ve 

Baş, 1992, 43). 

 

5. 4. 4. İleri Aşama Yatırımları 
 
Firma tam kapasite üretime geçmiş, diğer firmalarla rekâbet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Pazar payı, 

önceki dönemlere oranlara iyice artmıştır. İsletme, yeni ürün veya hizmetin üretilmesinde ve yönetim 

konularında eksiklikleri olmasına rağmen tecrübe edinmeye başlamıştır. Düşünce aşamasındaki girişim 

hayat geçirilmiş ve olgunlaşmıştır. İsletme her yönüyle faaliyettedir. Bundan sonra amaç; daha da büyümek 

ve hisse satışı yolu ile halka açılmaktır. İki çeşit ileri aşama yatırımı vardır (Gompers ve Lerner, 1999, 203): 

Köprü Finansmanı (bridge financing), varlıkların satın alınması (buy- out). 

 

5. 4. 4. 1. Köprü Finansmanı 
 
İşletmenin hisselerini borsada satmak suretiyle halka açılmasına ve sermaye toplamasına kadar geçen 

sürede, gereksinim duyduğu finansmanı sağladığı bir yöntemdir. Köprü finansmanına ara finansman 

(mezzanine financing) da denilmektedir. Bu tür finansmanda vade, iki yıl veya daha azdır. Piyasada 

tutunmak için gereksinim duyulan bir finansman yöntemidir. 

 

5. 4. 4. 2. Varlıkların Satın Alınması 
 
Bu finansman türünde şirketin hisseleri çeşitli kişilerce satın alınabilir. Bundaki amaç; şirketin kontrolünü 

ele geçirecek orandaki hisse senetlerini satın almaktır. Mevcut işletme finansman zorluğu içinde olduğu 

takdirde şirket içinden ve şirket dışından yöneticiler veya üçüncü kişiler şirket hisselerini satın alabilirler 

(Wright ve Robbie, 1999, 219). 

 

5. 4. 5. Yatırımdan Çıkış 
 
Bu aşamada artık finansman yapılmaz, tam tersine gelir elde edilmesi aşamasıdır. İşletmenin hisselerinin 

değeri, GS sermayedarının beklediği noktaya ulaştığından, bundan sonra amaç, hisselerin elden çıkarılıp, 

yeni teknoloji ve buluşların finansmanına yönelmek olacaktır (İşeri, 2001, 46). GS sermayedarları açısından 

en yaygın yatırımdan çıkıs (exit) yöntemi olarak halka açılma (internal public offering) uygulansa da, diğer 

yöntemler olarak şirket satın alma (take over) ve birleşme (merger)’de görülmektedir (Gompers ve Lerner, 

1999, 203). 

 

GS yönteminde yatırımdan çıkış aşamasında ülkeler arasında farklılıklar görülse de, genel uygulama 

hisselerin, tezgah üstü piyasa (over the counter)’da blok olarak (full exit) veya kısmi olarak (partial exit) 

satılmasıdır. Çünkü, bu girişimler yeni veya genişlemekte olan işletmeler oldukları için ilk etapta birincil 

sermaye piyasası (primary market) şartlarını yerine getiremezler. 

 

5. 5. Türkiye’de Girişim Sermayesi Uygulamaları 
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Türkiye’de risk sermayesi ile ilgili ilk çalışmaların 1986 yılında kurulan Geliştirme ve Destekleme Fonu ve 

Teknoloji Destekleme Ajansı ile başladığı kabul edilir (Çetindamar, 2002, 25).  

A. B.  D.’de kurulan Küçük İşletmeler Birliği (Small Business Administration, SBA) örnek alınarak kurulan 

Teknoloji destekleme Ajansı GS piyasasının gelişimini sağlayacak bir devlet GS şirketi olarak kurulmasına 

rağmen, hayata geçirilememiştir. 

 

Yurtdışından Türkiye’ye ilk GS yatırımı, 1991 yılında Banker Trust ile Türk Petrol Holding’in ortak 

olmaları girişiminde yaşanmıştır. Bu girişim, Banker Trust’ın Türkiye’de yatırımlar ile ilgili politikalarında 

değişikliğe gitmesi sonucu, 50 Milyon $’ın iade edilmesi karşılığında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

 

Vakıf Girişim’in ilk yatırımı, 1996 yılında ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde faaliyet 

göstermekte olan Teknoplazma A. S.’ dir. Fiziksel buharlaşma yöntemi ile çalışan bir kaplama reaktörünü, 

Türkiye’de ilk kez tasarlamış ve üretmiştir. İkinci yatırımı ise, 1999 yılında Ege Serbest Bölgesi’nde 

faaliyete başlayan İnova Biyoteknoloji A. Ş.’dir. Şirket; Hepatit A, Hepatit B, HIV gibi çeşitli hastalıklar 

ile, hamileliğin teşhisinde kullanılacak olan çeşitli tanı kitlerinin, biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesinde 

faaliyet göstermektedir. Şirketin üçüncü yatırımı ise, yine ODTÜ Kampus alanında faaliyet gösteren 

Ortadoğu Yazılım Hizmetleri A. Ş.’dir. Bu şirket, bünyesinde Türkiye’nin ilk internet servis sağlayıcısı 

(ISS) olan TR.NET’i barındırmaktadır. 

İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıgı A. S. (Sonradan İş Girişim), İs Bankası tarafından 2000 yılı sonunda 

kurulmuştur. %45’lik payla en büyük ortağı İş Yatırım A. Ş.’dir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası %20, 

Türkiye Teknoloji geliştirme Vakfı %12,5 oranında ortaktır. İş Girisim, Probil Bilgi Sistemleri A. S., ITD 

Bilgi Hizmetleri A. S., Cinemars (sinema sektörü), Nevotek (mobil telefon altyapı hizmetleri), Step halıcılık 

gibi yatırımları gerçekleştirmiştir. 

 

Yabancı yatırım ortaklıklarının en eskisi Japon firması Sparx Asset Management’dır. 1995 yılında Sparx 

Asset Management, Türkiye’de yatırım yapmak için İstanbul’da bir irtibat ofisi açmıştır. Sparx, Türkiye’de 

toplam yedi isletmeye 40 milyon $’ın üzerinde yatırım yapmıştır. Yaptığı yatırımlardan Ünal Tarım ve Arat 

Tekstil, ikinci yılın sonunda hisselerini satmak suretiyle halka açılmış ve önemli oranlarda kâr sağlamıştır. 

Aynı şirketin Aba Ambalaj’a yaptığ yatırım ise zararla 

sonuçlanmış ve isletme kapatılmıştır. 

 

Safron firması 1999 yılında Türkiye’ye gelmiş ve Banker Trust ile birlikte Jumbo firmasına yatırım 

yapmıstır. 

 

AIG Blue Voyage Fund ise 2000 yılında Galatasaray Spor Kulübü’ne yatırım yapmıştır. Ancak; bu anlaşma 

sonuçlanmamış ve sözleşme feshedilmistir. 

 

1997 yılında Merril Lynch Uluslararası Yatırım Fonu, Termo Teknik A. Ş. adında, ısı ekipmanları üreten 

şirkete yatırım yapmış ve hisselerini iki kat fazla fiyatla İngiliz Caradon sirketine satmıştır. 2000’li yılların 

başlarında da gıda satış mağazaları zinciri olan BIM’e yatırım yapmıştır. 

 

Lehman Brothers Uluslararası Yatırım Fonu’nun Superonline’na yaptıgı 70 Milyon $’lık yatırım da bu 

kapsamda sayılabilir. 
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Günümüz Türkiyesinde GS uygulamaları daha çok ileri aşama ve varlıkların satın alınması uygulamaları 

olarak ortaya çıkmaktadır. Uygulamalar yurt dışı GS şirketlerinin bir aracı kuruluş danışmanlığında 

doğrudan satın alma biçiminde gerçekleşmektedir. 

 

2019 yılında çocuklara dijital harçlık vermeyi olanaklı hale getiren Manibux, Pytch Ventures’dan 2 milyon 

dolar değerinde GS sermayesi temin ederek, yurt dışı açılımda stratejik danışmanlık alacağını açıkladı 

 

2019 yılında kurumsal şirketlere yazılım ürünleri hazırlayan SMA Yazılım şirketi, Alpha Yatırımdan 

500.000 TL tutarında ileri aşama finansmanı sağlayarak, yazılım kesintilerini otomatik haber veren bir 

yazılım geliştireceğini açıkladı.  

 

Etkinlik yatırım platformu Socio, High Alpha Capital’dan 6 milyon dolar GS elde ederek, yeni etkinlikler 

tasarımlayacağını ilan etti (inofinans.ekonomistler.org. E. T: 2019).  

 

SONUÇ 
 
Türkiye’de çok uzun bir geçmişi olmamasına rağmen, son yıllarda GS uygulamaları sıklıkla görülmektedir. 

Daha çok ileri aşama yatırımları ve varlık satın alma biçiminde kendini gösteren GS uygulamaları, çok 

büyük tutarlara ulaşamamaktadır. Bu konu ile ilgili bir diğer tespit ise, Venture Capital, Risk Sermayesi, 

Girişim Sermayesi uygulamalarının ruhunu daha çok yansıtan sıfırdan iş geliştirme, bir başka ifade ile 

başlangıç aşaması yatırımlarının veya ikinci aşama yatırımlarının neredeyse hiç bulunmamasıdır. 

 

İçinde bulunduğumuz coğrafya ve komşu ülkelerden kaynaklı risk algılamaları nedeniyle yabancı 

sermayenin GS yatırımlarında azalmalar yaşanmaktadır.  

 

Ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucu, döviz fiyatlarındaki oynaklık da GS veya danışmanlık 

yapan aracı şirketlerin fizibilite çalışmalarını olumsuz etkilemekte, belirsizlik algısını artırıcı bir unsur 

olmaktadır. 

 

Son yıllarda Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların teşvikiyle yaygınlaştırılmaya 

çalışılan girişimcilik eğitimleri istenen sonuçları vermemiştir. Genç nüfusta ve bilhassa üniversite 

öğrencilerinde girişimci olup kendi işini oluşturmak yerine ücretli çalışmak hala daha fazla kabul 

görmektedir. 

 

GS şirketlerine ulaşmak tüm çalışmalara rağmen halen zor, kimi zamanlarda imkânsızdır. Kalkınma 

ajansları, devlet teşvikleri veya benzeri uygulamalar çoğunlukla kredi veya türevi uygulamalar olup, 

girişimciler açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. 

 

Vurgulanması gereken bir başka nokta ise, Türkiye’de girişimciliğin değil, devamının zor olduğudur. 

Konuyu açmak gerekirse, bir girişimci iş fikrini hayata geçirdiği andan itibaren çeşitli vergilerle 

karşılaşmakta, sosyal güvenlik prim kesintilerine muhatap olmakta, çalıştırdığı kişi sayısına göre değişen 

tutarlarda sosyal harcamalar yapmak zorunda kalmaktadır. Şayet, iş başarılı olursa problem yaratmayan bu 

harcamalar, başarısız olunması durumunda girişimcilerin üzerinde ciddi tutarlarda finansal yük 

oluşturmaktadır. Devletin girişimciliği teşvik edici adımları kadar rehabilite edici adımları da bir an önce 

hayata geçirmesi olumlu katkı yapacaktır. Bu bakımdan GS uygulamalarının daha da geliştirilmesine 

yönelik devlet politikalarının oluşturulması önemli olacaktır.  
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73. KORPORATİV STRUKTURLARIN EFFEKTİV İDARƏ EDİLMƏSİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXAQ TƏCRÜBƏ  

Doç. Dr. Elşad Yusifov 77 

Dr. Tekmez Kulu78
 

 

Xülasə 

Korporativ idarәetmә sistemi elә bir tәşkilati modeli әks etdirir ki, onun kömәyi ilә korporasiya öz 

sәhmdarlarının maraqlarını tәmsil vә müdafiә etmәlidir. Bu sistem mövcud qanunvericiliyә riayәt 

olunması vә beynәlxalq standartların nәzәrә alınması әsasında gәlirlәrin artırılması mәqsәdilә 

direktorlar şurası, menecerlәr vә digәr maraqlı şәxslәrin qarşılıqlı fәaliyyәti vә qarşılıqlı 

hesabatlılığı sistemidir. 

Bu gün korporativ idarәetmә bütün dünyada әhәmiyyәtli dәyişikliklәrә mәruz qalır, ilk növbәdә 

korporativ qanunvericilik yeni iqtisadi reallıqlara, iri korporativ qalmaqallara, elәcә dә ölkәlәrarası 

vә biznes-proseslәr çәrçivәsindә qloballaşma vә inteqrasiya proseslәrinә reaksiya vermәlidir. 

İqtisadi qloballaşma proseslәrinin dәrinlәşmәsi korporativ idarәetmә sahәsinin ardıcıl olaraq 

inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsini tәlәb edir. Son dövrlәrdә baş verәn qlobal maliyyә - iqtisadi böhran 

hәmin mәsәlәlәrә diqqәtin daha da yüksәldilmәsi zәruriliyini şәrtlәndirmişdir. Bu baxımdan da 

korporativ idarәetmә sahәsindә reytinq qiymәtlәndirilmәsi üzrә ixtisaslaşmış beynәlxalq  

institutların tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә müqayisәli tәhlil edilmәsi maraq doğurur.  

Açar sözlər: Korporativ idarәetmә, effektivlik, qiymәtlәndirmә, “Standard & Poor´s”, 

“CORE”, “PRAYM-TASS”, “Brunswick UBS Warburg”, “RDİ-Ekspert RA”.  

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE 

ASSESSMENT OF CORPORATE STRUCTURES 
 

Abstract: The corporate governance system reflects an organizational model in which the 

corporation must represent and protect the interests of its shareholders. This system is a system of 

interaction and mutual accountability of the board of directors, managers and other stakeholders 

with the aim of increasing revenues based on compliance with current legislation and international 

standards. 

Today, corporate governance is undergoing significant changes around the world. First and 

foremost, corporate legislation should respond to new economic realities, large corporate scandals, 

and processes of globalization and integration within inter-country and business processes. 

Deepening the processes of economic globalization requires consistent development and 

improvement of corporate governance. The recent global financial and economic crisis has led to 

the need for greater attention to these issues. In this regard, it is of interest to study and compare 

77 Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi, “Hizmet Alanlarının Ekonomisi ve Yönetimi” bölümü, 
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the experience of international institutions specializing in rating management in the field of 

corporate governance. 

Keywords: Corporate governance, efficiency, evaluation, Standard & Poor´s”, “CORE” , 

“PRAYM-TASS”,  “Brunswick UBS Warburg”, “RDİ-Ekspert RA”.  
 

 

 

Giriş. 

Korporativ idarәetmә sistemi şirkәtlәrin idarә edilmәsi vә onlara nәzarәt üçün nәzәrdә tutulan 

strukturlar vә proseslәrdәn ibarәt olub, әsas mәqsәdi әdalәti, maliyyә şәffaflığını vә qarşılıqlı 

cavabdehliyi tәşviq edәrәk davamlı inkişafa nail olmaqdır [4, 5, 6, 7, 10]. Qeyd etmәk lazımdır ki, 

korporasiyaların idarә edilmәsinin effektivliyi vә şәfaflığı onun fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә 

reytinqinin formalaşmasına, yәni bazarda rәqabәtqabiliyyәtliyinә tәsir göstәrir [1]. Bu baxımdan 

da beynәlxalq tәcrübәdә mütәmadi olaraq müstәqil institutlar tәrәfindәn korporativ strukturların 

bazarda formalaşmış real vәziyyәti, daha doğrusu reytinqinin qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilir. 

Korporativ strukturların idarә edilmәsi sәviyyәsinin reytinqinin qiymәtlәndirilmәsi analitik 

maliyyә vә statistik göstәricilәr әsasında ekspertlәr tәrәfindәn tәhlil olunaraq tәrtib edilir [8]. 

Beynәlxaq tәcrübәdә korporativ strukturların idarә edilmәsinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi 

sahәsindә tanınmış bir çox reytinq sistemlәri mövcuddur [2]. Fikrimizcә, bunlardan “Standard & 

Poor´s”, “CORE”, “PRAYM-TASS”, “Brunswick UBS Warburg” vә “Ekspert RA” kimi 

beynәlxalq reytinq sistemlәrinin özünәmәxsus qiymәtlәndirmә üsullarının tәdqiqi xüsusi maraq 

kәsb edir [9].  
 

1. “Standard & Poor´s” qiymətləndirmə metodu.  

Beynәlxalq reytinq qiymәtlәndirilmәsi sistemlәri arasında әn geniş yayılmış sistem “Standard & 

Poor´s” korporativ idarәetmә üzrә reytinq qiymәtlәndirmә sistemidir. 

“Standard & Poor´s” beynәlxalq reytinq qiymәtlәndirmә şirkәti korporativ idarәetmә sahәsindә 

reytinq qiymәtlәndirilmәsi metodologiyasını 1998-ci ilin әvvәllәrindә işlәyib hazırlamağa 

başlamışdır. “Standard & Poor´s” şirkәti hazırladığı yeni metodologiyanı pilot layihәlәrlә sınaqdan 

keçirdikdәn sonra korporativ idarәetmә sahәsindә ixtisaslaşmış reytinq qiymәtlәndirilmәsi 

xidmәtinin yaradılması haqqında  qәrar qәbul etdi vә 2000-ci ildәn başlayaraq bu sahәdә reytinq 

qiymәtlәndirmәsi xidmәtlәri göstәrmәyә başladı. Hal-hazırda, “Standard & Poor´s” hәm şirkәtlәr, 

hәm dә ayrı-ayrı ölkәlәr sәviyyәsindә korporativ idarәetmәnin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi 

konsepsiyası üzrә fәaliyyәt göstәrir. Burada tәtbiq edilәn yanaşma maraqlı şәxslәr kimi 

sәhmdarların vә kreditorların maliyyә nöqteyi-nәzәrdәn vәziyyәtlәrinin tәhlilini nәzәrdә tutur [11].  

“Standard & Poor´s” beynәlxalq reytinq qiymәtlәndirmәsinin analitiklәri tәrәfindәn tәrtib edilәn 

hesabat özünәmәxsusluğu ilә digәr reytinq qiymәtlәndirmә sistemlәrindәn fәrqlәnir (şәkil 1). 
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Bu sistemdә korporativ idarәetmәnin reytinqinin (KİR) sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi  KİR 1-

dәn (aşağı qiymәt) KİR 10-a (yüksәk qiymәt) qәdәr olan şkala üzrә aparılır. 

KİR-10 və ya KİR-9. Korporativ idarәetmә üzrә çox güclü fәaliyyәti vә tәcrübәsi olan şirkәtlәr. 

Bu kateqoriyadan olan şirkәtlәrin tәhlili göstәrir ki, yalnız bәzi әsas fәaliyyәt sahәlәrindә nәzәrә 

çarpmayan dәrәcәdә zәif tәrәflәr mövcuddur. 

KİR-8 və ya KİR-7. Şirkәtlәr korporativ idarәetmә üzrә güclü fәaliyyәtә vә tәcrübәyә malikdirlәr. 

Bu kateqoriyalı şirkәtlәrin tәhlili göstәrir ki, müәyyәn әsas fәaliyyәt sahәlәrindә zәif tәrәflәr 

mövcuddur.  

KİR-6 və ya KİR-5. Korporativ idarәetmә üzrә orta fәaliyyәti vә tәcrübәni әks etdirir. Tәhlil 

göstәrir ki, bir neçә әsas fәaliyyәt sahәlәrindә bәzi zәif tәrәflәrә malikdirlәr. 

KİR-4 və ya KİR-3. Korporativ idarәetmә üzrә zәif fәaliyyәtә vә tәcrübәyә malik şirkәtlәr, tәhlil 

edilәn sahәlәrdә nәzәrә çarpan zәif tәrәflәr görünür. 

KİR-2 və ya KİR-1. Korporativ idarәetmә üzrә çox zәif fәaliyyәtlәrә vә tәcrübәyә  malik şirkәtlәr, 

tәhlil edilәn әksәr fәaliyyәt sahәlәrindә nәzәrә çarpan zәif tәrәflәr mövcuddur [3, s.150-151]. 

 

2. “CORE” qiymətləndirmə metodu. 

Korporasiyaların idarә edilmәsinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsinin tarixi metodlarından biri 

dә “CORE” keyfiyyәt reytinq sistemidir. Bu keyfiyyәt reytinqi “Blue Ribbon Panel” korporativ 

“Standard & Poor´s” reytinq sisteminin hesabatı 

1. Qısa xülasə 2. Şirkət haqqında arayış 
 

3. Metodoloji hissə 

Burada şirkәt üzrә 

ümumi şәkildә 

korporativ idarәetmәnin 

sәmәrәliliyinin ümumi 

reytinqi, elәcә dә, onun 

әsas vәziyyәtlәrinin qısa 

ifadәsi öz әksini tapır vә 

hәr bir kompanent üzrә 

güclü vә zәif tәrәflәr 

qeyd olunur. 
 

Burada şirkәtin 

istehsal fәaliyyәti, 

maliyyә vәziyyәti, 

mülkiyyәt strukturu 

vә idarәetmәyә aid 

әsas informasiyalar 

verilir. 

Burada ballar müәyyәnlәşdirilir 

vә aşağıdakı kompanentlәr tәhlil 

edilir: 

- mülkiyyәtin strukturu vә 

xarici tәsirlәr; 

- sәhmdarların hüquqları, 

maliyyә baxımından maraqlı 

şәxslәrlә münasibәtlәr; 

- şәffaflıq, informasiyaların 

nәşr olunması vә auditin tәşkili; 

- direktorlar şurasının strukturu 

vә fәaliyyәtlәrinin sәmәrәliliyi. 

Səkil 1. “Standard & Poor´s” beynәlxalq reytinq qiymәtlәndirmәsindә analitik tәrәfindәn 

tәrtib edilәn hesabatın strukturu. 

Qeyd: Şәkil 1 müәlliflәr tәrәfindәn tәrtib edilmişdir. 
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hüquq vә idarәetmә institutunun mütәxәssislәri tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış orijinal metodika 

әsasında hesablanır. Bu reytinq sisteminin özünәmәxsus cәhәti onun “CORE” reytinq şkalası 

әsasında aparılmasıdır. Şkalada әn yüksәk reytinq CORE-100-dәn başlayır vә әn aşağı reytinq 

CORE-0 (iflas etmiş müәssisәlәr) kimi nәzәrdә tutulur.   

Korporativ strukturların idarә edilmәsinin bu metodu ilә reytinqin hesabalanması zamanı aşağıdakı 

mәnbәlәrdәn әldә edilәn informasiyalar nәticәsindә hesablanan göstәricilәrdәn istifadә edilir:  

- kütlәvi infomasiya vaitәlәrindә  nәşr  olunan göstәricilәr;  

- könüllü açıqlanan informasiyalar әsasında müәyyәn edilәn göstәricilәr; 

- qiymәtli kağızlar bazarının analitiklәrinin sorğu nәticәlәri әsasında hesablanan 

göstәricilәr.  

Elәcә dә bu sistemdә korporativ strukturun reytinqinin hesablanması zamanı şirkәt tәrәfindәn sorğu 

vә telefon zәnglәrinә olan cavablar da qiymәtlәndirilir. Tәcrübә göstәrir ki, az sayda sәhm paketinә 

malik olan minoritar sәhmdarlar şirkәt haqqında informasiya әldә etmәyә cәhd edәrkәn 

problemlәrlә qarşılaşırlar. Bu problemlәrin hәlli isә vaxt vә maliyyә xәrclәri ilә әlaqәdardır. 

Şirkәtdә minoritar sәhmdarlara yönәlmiş real münasibәti qiymәtlәndirmәk üçün reytinq tәşkilatı 

kiçik sәhmdar kimi şirkәtә müxtәlif sorğular göndәrir, telefon zәnglәri edir vә müvafiq 

monitorinqlәr aparır. 

Bu metod vasitәsilә korporativ strukturların fәaliyyәtinin effektivliyin qiymәtlәndirilmәsi әsasәn 

aşağıda göstәrilәn vacib aspektlәr üzrә hәyata keçirilir: 

- informasiyaların nәşr edilmәsinin vәziyyәti;  

- sәhmdar kapitalın strukturu;  

- korporativ idarәetmәnin strukturu; 

- sәhmdarların bәyan edilmiş hüquqları;  

- korporativ mühit. 

Qeyd edәk ki, “CORE” reytinq sisteminin tәtbiqi metodikası digәr reytinq sistemlәrindәn bir sıra 

prinsiplәr ilә fәrqlәnir. Bunu şәkil 2-dә görmәk olar. 

Araşdırmanın yekununda korporativ strukturlar korporativ idarәetmәnin müxtәlif yönümlәrini 

özündә ehtiva edәn aşagıdakı parametrlәr üzrә qiymәtlәndirilir: 

- informasiyanın açıqlanmasının vәziyyәti (sәhmdarların tәlәbi әsasında nәşr edilәn 

sәnәdlәrin tamlığı vә nәşrin müddәti); 

- sәhmdar kapitalın strukturu (mülkiyyәtin strukturunun aydınlığı, nәzarәtedici qrupların 

vәziyyәti vә s.); 

- drektorlar şurası vә icraedici orqanlar haqqında mәlumatlar (affillәşmiş şәxslәr vә 

onların mükafatlandırılması haqqında mәlumatlar, iclasların protokolları vә s.); 

- sәhmdarların әsas hüquqları (şirkәtin idarә edilmәsindә iştirak hüququ, dividentlәr әldә 

etmәk hüququ vә s.); 

- risklәrin sәviyyәsi (aktivlәrin çıxarılması, transfert qiymәtlәri, sәhmdar kapitalının 

yuyulması vә s.); 

- korporativ strukturun fәaliyyәtә başladığı tarix (keçmişdә sәhmdarların hüquqlarının 

pozulması halları, maliyyә hesabatlılığında problemlәr, auditin nәticәlәri vә s. haqqında mümkün 

olan mәlumatlar). 
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İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, şirkәtlәrdә korporativ idarәetmәnin sәmәrәliliyinin bu 

metodika ilә qiymәtlәndirilmәsi hәr rüb üzrә hәyata keçirilir.  

Araşdırmaya әsaslanaraq qeyd edmәk lazımdır ki, “CORE” reytinq sistemi şirkәtin korporativ 

idarәetmә sahәsindә real vәziyyәtini görmәyә, elәcә dә investorların qarşılaşa bilәcәyi mümkün 

problemlәrini aşkara çıxarmağa imkan verәn mükәmmәl bir sistemdir. 

 

3. “PRAYM-TASS” qiymətləndirmə metodu. 

Korporativ strukturların fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsinin digәr 

tanınmış beynәlxalq reytinq sistemi “PRAYM-TASS” reytinq sistemidir. Bu sistemin analitiklәri 

tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış reytinq metodologiyası fәaliyyәti qiymәtlәndirilәn korporativ 

struktur haqqında nәşr edilәn kütlәvi informasiyaların tәhlilinә әsaslanır. “PRAYM-TASS”-a görә 

belә informasiyalardan istifadә şirkәtlәrdә idarәetmәnin şәffaflığının qiymәtlәndirilmәsinin baza 

meyarlarından birini tәşkil edir. Reytinq qiymәtlәndirmәsi üçün seçilәn meyarlar korporativ 

idarәetmәdә әsas risklәri qiymәtlәndirir, bunlara sәhmdarlar arasında mülkiyyәtin konsentrasiyası, 

kapitalın qeyri-şәffaf strukturu, şirkәtin idarәetmә vә normativ hüquqi aktlarının mövcud sistemi, 

elәcә dә korporativ idarәetmәnin sәmәrәliliyinin sәviyyәsini müәyyәn edәn başqa risklәr aiddir.  

Bu beynәlxalq reytinq sistemini başqa sistemlәrdәn aşağıdakı әsas xüsusiyyәtlәr fәrqlәndirir:  

1. Reytinqin qiymәtlәndirilmәsi zamanı şirkәtlәr sahә prinsipi üzrә qruplaşdırılırlar.  

“CORE” reytinq sisteminin prinsipləri 

1. Müstəqillik 2. Obyektivlik 3. Minoritar səhmdarlardan əldə 

edilən informasiyalardan istifadə 

Qiymәtlәndirmә 

korporativ strukturun 

birbaşa sifarişi vә ya 

istәyindәn asılı olmayaraq, 

tәşkilatın öz tәşәbbüsü 

üzrә hәyata keçirir. Bu 

halda şirkәtlәr  reytinqin 

hazırlanması xәrclәrini 

ödәmirlәr. 

Reytinqin hesabalanması 

zamanı subyektivlik 

minimallaşdırılır. Yәni, 

ekspert baxılan mәsәlәdә 

öz şәxsi fikrini bildirmir. 

Reytinq tәşkilatı araşdırmada 

yalnız korporativ strukturun 

minimal sәhm paketinә sahib 

olan adi minoritar 

sәhmdarlardan әldә etdiyi 

informasiyalardan istifadә 

edirlәr. 

Səkil 2. “CORE” reytinq sisteminin tәtbiqi metodikasının әsas prinsiplәri. 

Qeyd: Şәkil 2 müәlliflәr tәrәfindәn tәrtib edilmişdir. 
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2. Reytinqin qiymәtlәndirilmәsi “PRAYM-TASS”-ın şәxsi metodik bazası әsasında hәyata 

keçirilir. 

3. Qiymәtlәndirmә zamanı әsasәn informasiyanın açıq mәnbәlәrinә әsaslanılır.  

4.  Reytinqdә iştirak edәn şirkәtlәrin seçimi agentliyin ekspertlәrinin rәyinin qәrarı üzrә 

hәyata keçirilir.  

“PRAYM-TASS” reytinq sistemindә bütövlükdә korporativ idarәetmә üzrә risklәr, hәr biri özü dә 

bir neçә alt kateqoriyadan tәşkil olunmaqla beş kateqoriyada qruplaşdırılır. Şirkәtlәrә hәr alt 

kateqoriya üzrә beş ballıq şkala üzrә reytinq tәtbiq edilir vә orta göstәrici hәr kateqoriyada 

hesablanaraq qeyd edilir. Yekun reytinq isә aşağıdakı beş kateqoriya üzrә hesablanmış orta reytinq 

göstәricilәrinin cәminә bәrabәr olur.  

Birinci kateqoriya kimi şirkәtlәrin maliyyә şәfaflığı vә onunla әlaqәdar olan informasiyaların 

aşkarlığı vә әlçatanlıq sәviyyәsi çıxış edir.  

İkinci kateqoriyada sәhmdar kapitalının strukturu vә şirkәtin sәhm bazarındakı vәziyyәti tәhlil 

edilir.  

Metodologiyanın üçüncü kateqoriyasında şirkәtin sәhmdarlarının hüquqları vә korporativ 

idarәetmә üzrә riskәlәr tәhlil edilir.  

Metodologiyanın dördüncü kateqoriyasında şirkәtin Direktorlar Şurasının vә menecment 

strukturunun fәaliyyәti qiymәtlәndirilir.  

Reytinqin metodologiyasının sonuncu kateqoriyasında korporativ idarәetmә sahәsindә 

tәşәbbüskarlıq fәaliyyәti dәyәrlәndirilir.  

 

4. “Brunswick UBS Warburg” qiymətləndirmə metodu. 
Korporativ strukturların idarә edilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin başqa beynәlxalq 

reytinq sistemlәrindәn biri dә “Brunswick UBS Warburg” reytinq sistemidir. Bu reytinqin tәşkil 

olunması metodikası korporativ idarәetmә üzrә real olaraq mövcud olan 8 baza kateqoriya vә 20 

alt kateqoriyada potensial risklәrin qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur. Bu kateqoriyaların hәr 

birinә uyğun aydın müәyyәn olunmuş risk әmsalı vә onun tәtbiqi üzrә göstәricilәr 

müәyyәnlәşdirilir. Reytinqin sәviyyәsi isә şirkәtlәrә tәtbiq olunan cәrimә balları ilә 

müәyyәnlәşdirilir. Yәni, reytinqin sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn balların cәmi nә qәdәr aşağı olarsa 

riskin sәviyyәsinin bir o qәdәr aşağı, әksinә balların cәmi nә qәdәr yüksәk olarsa korporativ 

idarәetmә üzrә fәaliyyәtlәrin risklilik sәviyyәsinin bir o qәdәr yüksәk olmasını nәzәrdә tutur. 

“Brunswick UBS Warburg”-un fikrincә, onların modelinin kömәyi ilә әldә olunan nәticәlәr 

bazarda korporativ idarәetmә üzrә risklәrinin qәbul olunmasının real vәziyyәtini әks etdirir. Qeyd 

edilir ki, qiymәtlәndirmә zamanı 35 cәrimә balı alan şirkәtlәri son dәrәcә riskli, 17-dәn aşağı 

alanlar isә tәhlükәsiz şirkәtlәr hesab etmәk olar. 

Cәdvәl 1-dә korporativ idarәetmә üzrә risklәrin müvafiq hәcmdә cәrimә balları ilә kateqoriyaları 

vә alt kateqoriyaları göstәrilmişdir [8].  

 

 

 

 

 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl 1  

“Brunswick UBS Warburg” reytinq sistemində korporativ idarəetmə üzrə risklərin 

qiymətləndirilməsi metodikası 
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Cәdvәl 1-dә qeyd olunan cәrimә balları sıfıra kimi azala bilәr. Bu vә ya digәr amillәr üzrә risklәrin 

sәviyyәlәri korporasiyaların maliyyә fәaliyyәtini tәhlil edәn ekspertlәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilir. 

 

5. “RDİ-Ekspert RA”  qiymətləndirmə metodu. 

Korporativ idarәetmә üzrә şirkәtlәrin reytinqinin qiymәtlәndirilmәsi sahәsindә Rusiya 

Federasiyasının tәcrübәsinin araşdırılması xüsusi maraq kәsb edir. Belә ki,  Rusiya Direktorlar 

İnstitutunun (RDİ) vә “Ekspert RA” Reytinq Agentliyinin korporativ idarәetmә üzrә Milli 

Şurasının himayәsindә milli reytinqin yaradılması tәşәbbüsü qәbul edilmişdir. Bu metodika milli 

qanunvericiliyә, korporativ davranış mәcәllәsinin rәylәrinә vә tәcrübәdә tәsdiqini tapmış işgüzar 
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fәaliyyәtlәrin әn yaxşı nümunәlәrinә әsaslanaraq hazırlanmışıdr. İlkin mәrhәlәdә 137 sәhmdar 

cәmiyyәti reytinqdә iştirak etmişdir.   

Korporativ idarәetmә üzrә “RDİ-Ekspert RA” reytinq sistemi aşağıdakı dörd göstәrici qrupu üzrә 

inteqral qiymәtlәndirmәyә әsaslanır: 

I.  Sәhmdarların hüquqları (sәhmdar cәmiyyәtlәrdә gәlir vә payların әldә olunması üzrә 

mülkiyyәt hüquqlarının reallaşdırılması, hüquqların pozulması üzrә risklәrinin sәviyyәsi vә 

sәhmdarların hüquqlarının müdafiyәsi sahәsindә cәmiyyәtdә әlavә öhdәliklәrinin mövcudluğu).  

II.  İdarәetmә vә nәzarәt orqanlarının fәaliyyәtlәri (direktorlar şurası vә icaraedici 

orqanların tәrkibi vә fәaliyyәti, maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti sahәsindә nәzarәt sistemi, elәcә dә 

idarәetmә vә nәzarәt orqanlarının qarşılıqlı әlaqәsi). 

III.  İnformasiyaların açıqlanması (maliyyә vә digәr informasiyaların nәşr edilmәsinin 

sәviyyәsi, informasiyaların tәşkilindә ümumi intizam vә informasiyaların bәrabәr şәkildә әldә 

olunması imkanı).   

IV.  Digәr maraqlı şәxslәrin mәnafelәrinin nәzәrә alınması vә korporativ sosial mәsuliyyәt 

(digәr marağı olan şәxslәrin mәnafelәrinin uçotu vә sosial mәsuliyyәt üzrә siyasәt, heyәt vә yerli 

әhali ilә әlaqәdar sosial tәminat layihәlәri, ekologiya sahәsindә tәdbirlәr). 

Qeyd edilәn göstәricilәr üzrә qiymәtlәndirmәnin yekununda reytinqdә iştirak edәn şirkәtlәr 

aşağıdakı reytinq siniflәrindәn birinә daxil edilirlәr (cәdvәl 2) [3]: 

 

 

Cədvəl 2 

“RDİ-Ekspert RA” reytinq sistemidə korporasiyaların siniflər üzrə qruplaşdırılması 

 
Reytinq sinifləri Xüsusiyyətləri 

1 2 

A sinifi Buraya, korporativ idarәetmә üzrә yüksәk sәviyyәyә malik olan, qanunvericiliyin 

bütün tәlәblәrinә әmәl edәn, elәcә dә nәzәrә çarpan dәrәcәdә öz fәaliyyәtindә 

korporativ davranış mәcәllәsinin mәslәhәtlәrinә riayәt edәn şirkәtlәr daxil edilirlәr. Bu 

şirkәtlәrdә reytinq qiymәtlәndimәsi zamanı sәhmdarların hüquqlarının pozulmaları, 

şirkәtlәrin icraedici orqanlarının qeyri-vicdanlı fәaliyyәtlәri vә keyfiyyәtsiz 

informasiyaların tәqdim olunması ilә әlaqәdar risklәr müşahidә edilmir. Elәcә dә, 

sәhmdar cәmiyyәtlәrdә “digәr maraqlı şәxslәrin” mәnafelәri nәzәrә alınır vә korporativ 

sosial mәsuliyyәtlә әlaqәdar aktiv siyasәt vә tәdbirlәr hәyata keçirilir. Bu sinfә  daxil 

olan şirkәtlәrdә korporativ idarә etmәnin ümumi sәviyyәsi konservant-portfel 

investorların vәsaitlәrini cәlb etmәk üçün mәqbul hesab edilir. 

B sinifi Bu sinifә korporativ idarәetmә üzrә qәnaәtbәxş sәviyyәyә malik olan vә  mövcud 

qanunvericiliyin baza tәlәblәrini pozmayan, lakin korporativ davranış mәcәllәsinin 

әsas şәrtlәrinә qismәn әmәl edәn şirkәtlәr daxil edilirlәr. B sinfli şirkәtlәrin 

fәaliyyәtlәrinin reytinqlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı sәhmdarların hüquqlarının 

pozulmaları, şirkәtlәrinin icraedici orqanlarının qeyri-vicdanlı fәaliyyәtlәri vә 
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keyfiyyәtsiz informasiyaların tәqdim olunması ilә әlaqәdar risklәr müşahidә edilir. Öz 

fәaliyyәtlәrindә sәhmdar cәmiyyәtlәr “digәr maraqlı şәxslәrin” mәnafelәrini qismәn 

nәzәrә alırlar. Bunlara baxmayaraq B sinfli şirkәtlәrin korporativ idarәetmә fәaliyyәti 

üzrә risklәrinin cәmi qısamüddәtli investisiyalaşma üçün mәqbul hesab edilir. 

Ümumilikdә isә bu sinifli şirkәtlәr sәhmlәrin investisiyalaşdırılmasında investorlara 

“gәlir-risk” optimal nisbәtini tәqdim edirlәr. 

C sinifi Bu sinif korporativ idarәetmәnin aşağı sәviyyәsi ilә müşahidә edilәn, öz 

fәaliyyәtlәrindә bu vә ya digәr hәcmdә mövcud qanunvericiliyi pozan, korporativ 

davranış mәcәllәsinin baza şәrtlәrinә riayәt etmәyәn şirkәtlәri özündә ehtiva edir. Bu 

sinifә daxil olan şirkәtlәrin reytinqlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı, sәhmdarların 

hüquqlarının pozulması, şirkәtlәrin icraedici orqanlarının qeyri-vicdanlı fәaliyyәtlәri, 

keyfiyyәtsiz informasiyaların tәqdim edilmәsi ilә әlaqәdar faktlar müşahidә edilir. 

Elәcә dә, reytinq qiymәtlәndirmәsi anında sәhmdar cәmiyyәtlәr tәrәfindәn “digәr 

maraqlı şәxslәrin” mәnafelәrinin tam olaraq nәzәrә alınmaması, lakin korporativ sosial 

mәsuliyyәt sahәsindә tәdbirlәrin hәyata keçirildiyini görmәk mümkündür. Şirkәtdә 

investisiyalaşma ilә әlaqәdar risklәrinin mәcmusu yüksәk dәyәrlәndirilir. 

D sinifi Bu sinifә daxil edilәn şirkәtlәrdә korporativ idarәetmә üzrә fәaliyyәtlәr qeyri-kafi 

sәviyyәdә xarakterizә edilir. Bu şirkәtlәrin fәaliyyәtlәrindә mövcud qanunvericiliyin 

tәlәblәrinin pozulması, korporativ davranış mәcәllәsinin baza şәrtlәrinin nәzәrә 

alınmaması müşahidә edilir. D sinifinә daxil olan sәhmdar cәmiyyәtlәrdә sәhmlәrin 

investisiyalaşma riski çox yüksәkdir. Bu sinifә daxil olan şirkәtlәrdә korporativ 

idarәetmә üzrә normaların, hәmçinin sәhmdarların vә digәr maraqlı şәxslәrin 

hüquqlarının vә mәnafelәrinin kobud şәkildә pozulması әks olunur. 

 

Qeyd edәk ki, “RDİ-Ekspert-RA” reytinq qiymәtlәndirmәsi zamanı sәhmdar cәmiyyәtlәr 

tәrәfindәn tәqdim edilәn göstәricilәrdәn, elәcә dә aşağıdakı informasiya mәnbәlәrindәn istifadә 

edir: 

- sәhmdar cәmiyyәtlәrin rәsmi internet saytlarından; 

- son iki rübün heabatından;   

- şirkәtin illik hesabatından; 

- sәlahiyyәtli agentlikәrin xәbәr lentlәrindәn; 

- informasiyanın digәr mәnbәlәrindәn, hәmçinin ismarıclar vә şirkәtlәrin nümayәndәlәrinin 

açılış nitqlәrinin mәtnlәrindәn. 

 

Nəticə. 

Qeyd edәk ki, korporativ idarәetmә sadәcә olaraq prosedurlar vә qaydalardan ibarәt deyildir. Bu, 

idarәetmәyә fәrqli baxışdır: “özlәrinin maraqlarını başqalarının maraqlarında görmәk 

bacarıqlarıdır”.  

Effektiv korporativ idarәetmә sistemlәri daha mükәmmәl nәzarәt vә strateji planlaşdırmaların, 

elәcә dә әmәliyyatlar üzrә  risklәrin vә mәhkәmә çәkişmәlәrinin minimalllaşdırılması demәkdir. 

Bu sistemin tәtbiq edilmәsi korporativ strukturların maliyyә şәffaflığını tәmin etmәklә onların 

beynәlxalq nüfuzlarını yüksәldir, investisiyaların cәlb edilmәsini asanlaşdırır, cәlb edilәn kapitallar 

üzrә xәrclәri azaldır. 
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Son dövrlәrdә dünya iqtisadiyyatında korporativ idarәetmәnin әhәmiyyәtinin davamlı olaraq 

artdığı müşahidә edilir. Xüsusilә dә inkişaf etmiş qәrb ölkәlәrindә müşahidә edilәn irimiqyaslı 

böhranlar şirkәtlәri bu sahәyә diqqәtlәrini ayırmağa daha da sövq etmişdir. 

Heç dә tәsadüfi deyil ki, әvvәllәr potensial investorlar şirkәtlәrin rәqabәtqabiliyyәtliklәrini, 

maliyyә vәziyyәtlәrini daha çox diqqәtdә saxlayırdılarsa, hazırda onlar üçün şirkәtlәrin sahәdә 

korporativ idarәetmә üzrә indekslәrinin vәziyyәti daha aktual bir mәsәlәyә çevrilmişdir. Ona görә 

dә investisiya cәlb etmәyi planlaşdıran şirkәtlәr ilk növbәdә korporativ idarәetmә sistemlәrini 

tәkmillәşdirmәk üçün çalışmalıdırlar. 

Beynәlxalq tәcrübә göstәrir ki, dünya iqtisadiyyatına sürәtli inteqrasiya edәn ölkәlәr milli 

şirkәtlәrinin beynәlxalq sәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtliklәrini artırmaq, idxal edәn ölkәdәn ixrac 

edәn ölkәyә çevrilmәk, ümumilikdә ölkәnin investisiya cәlbediciliyini yüksәltmәk istiqamәtindә 

hәyata keçirilәn dövlәt siyasәtini daha effektiv tәşkil etmәk mәqsәdi ilә korporativ idarәetmә 

institutlarını inkişaf etdirirlәr. 
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81. ŞUMNU ŞEHRİNDE OSMANLI ESERLERİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Vejdi Hasan 79 

 

Öz 

Mevcut şehirler yeni bir anlayışla imar edilirken yeni şehirler ve yerleşim merkezleri kurulmuştur. Bugünkü 

Bulgaristan’da bulunan köprüler, camiler, medreseler, okullar, hanlar, hamamlar, imaretler, kervansaraylar, 

şehir saatlerinin birçoğu Osmanlı döneminde kurulmuştur. Balkanlar’daki örf  ve  adetlerin  önemli  bir  

kısmının  temelinin  de  Osmanlı  imparatorluğu’na  dayandığı söylenebilir. Şumnu’da Türk şehir dokusunun 

kısmen de olsa günümüze kadar gelebildiğini görmek mümkündür. Şunmu’da Osmanlı mimarisiyle sosyal, 

kültürel, ticari, dini ve eğitim amaçlı yapılar inşa edilmiştir. Çoğunlukla Erken ve Klasik Dönem Osmanlı 

Mimarisinin özelliklerini taşıyan Osmanlı eserleri, Anadolu’daki çağdaşı olan yapılarla bir çok bakımdan 

ortak ve benzer özelliklere sahiplerdir. Osmanlı mimarisinde çok önemli bir yere sahip olan camiler belli 

başlı özelliklere sahiptir. Plan tipleri, kubbe, minare gibi yapı elemanlarının yanısıra süsleme, bezeme ve 

hat sanatları da bu özelliklerden bazılarıdır. Şumnu abidelerininn başında Osmanlı mimarisinin 

Balkanlar’daki en güzel örneklerinden biri olan Şerif Halil Paşa Camii gelmektedir. Caminin bitişiğinde 

medrese, mektep, kütüphane ve şadırvan vardır. Şumnu'da bugün ayakta kalan eserlerden biri 1740 tarihinde 

Tutucuzade Haci Ömer tarafından inşa edilen Saat Kulesidir. Tarihi önem taşıyan diğer bir abide dc Sultan 

Mahmud adına dikilen abidedir. 1837’de II. Mahmud Hân, Padişah, Tuna Eyaleti’ne yaptıkları gezisinde en 

önemli bir ordu karargâhı olan Şumnu'ya da uğramıştır. O zaman Şumnu'nun yetiştirdiği şâirlerden olup 

orduda kâtip bulunan Yusuf Akif Efendi bu olayı bir kaside ile tarihe tescil ediyor. Tarihi eserlerden biri de 

Kurşunlu Çeşme’dir. 1774 yılında Yeniçeri Ağası Yeğen Hacı Mehmet Paşa yaptırmış. Kitabesini Mehmet 

Esad Yesari yazmıştır. Barok uslupta süsleme özellikleri gösteren çeşmenin ön cephesi üç bölüme 

ayrılmıştır. Rıfat Paşa tarafından yaptırılan Rıfat Paşa Tatar camii ve medresesi hala ibadete açıktır. 

Şunmu’daki Osmanlı eserleri Osmanlı sosyal ve ekonomik yaşamına ve Osmanlı mimarisinin gelişimine 

dair ipuçları sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Şumnu, Osmanlı dönemi, Osmanlı eserleri, kültür mirası. 

Abstract 

During the Ottoman rule, urban planning in Bulgaria was developed under defined rules. Multiple bridges, 

mosques, madrasas, schools, inns, baths, caravanserais, and city clocks were built during the Ottoman time. 

Although a few cultural moments from this period are left in Shumen, they still give us a clear idea of the 

structure of the city and its architecture. Cultural, religious, and business buildings were built. Most of them 

were erected during the Early and Classical period of the development of the Ottoman architecture and they 

bore the imprint of the Ottoman architecture during this period in Anatolia. Mosque architecture holds an 

important place among them. Apart from the type, domes and minaret, they are specific for their interior 

decoration and calligraphic inscriptions. The most important monument of culture in the city is the Sherif 

79 Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi. 
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Halil Pasha Mosque. It is a part of a complex, which comprises a madrasa, library, school, and fountain. 

The clock tower, built by Tutudjuzade Hadji Omer in 1740, is also evidence for this period. Another 

important monument is the column with engravings from the visit in the city of Sultan Mahmud II in 1937 

during his trip around the Danube Vilayet. It bears inscriptions of rhymes of the Shumen poet Yusuf Akif 

Effendi, dedicated to the Sultan. Kurshun Cheshma (fountain) is impressive with its Baroque and Rococo 

style, built in 1774. Rafat Pasha Mosque, built in 1851, bear the typical architectural specifics of the period. 

The preserved historical monuments from the Ottoman time provide precious information about the social 

and economic situation during this period. 

Keywords: Shumen, Ottoman period, Ottoman monuments, cultural heritage 

Giriş 

Şumnu eski bir şehirdir. Meşhur Arap coğrafyacısı İdrisî ondan Misiyones adıyla bahseder. Osmanlı 

İmparatorluğu yönetimine geçtikten sonra Anadolu’dan gelen Türklerle zaman içerisinde tamamıyla bir 

Türk-Osmanlı şehri görünümüne kavuşmuştur. XV. yüzyılının ikinci yarısında, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Tuna kıyısındaki önemli ve büyük sancaklardan birisi olan Niğbolu Sancağı’na bağlı bulunmaktadır.80 1651 

yılında Şumnu’ya gelen Evliya Çelebi Şumnu’nun, Özü eyaletinde Niğebolu sancağı hududunda bir 

subaşılık olduğundan bahsetmektedir. Dört tarafının eğimli dağlarla çevrili ve yirmi yerde mesiregâhlı 

yerler ortasında suyu ve havası gayet tatlı, temiz, bakımlı ve şirin bir kasaba olduğunu, yerleşmede on 

mahalle, on cami, yedi yüz ev, birçok mescid, yedi sıbyan mektebi, bir han, bir hamam, 300 dükkân, çok 

sayıda bağ ve bahçe bulunduğunu, köylerinin bakımlı olduğunu bildirmektedir. Evliya Çelebi ayrıca 

halkının ehl-i tevhid, garip dostu ve kerem sahibi insanlar olduğunu, marangozlukla ve ticaretle uğraştığını 

yazmaktadır.81 XVII. yüzyılda Rumeli’deki pek çok şehir azalan veya duraksayan nüfus miktarlarına sahip 

iken, Şumnu büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde şehirde yeni mahalleler kurulmuştur. 1642’de 

Şumnu’da 2500-2700 kadar kişi yaşamaktadır.82 Şumnu, Osmanlı Dönemi’nde gelişmeye başlamış ve 

XVIII. yüzyıldan sonra büyük önem kazanmıştır.83 XVIII. yüzyılda şehrin nüfusu 4000–4500 kişilik bir 

sayıya ulaşmış ve Kuzeydoğu Balkanlar’da önemli bir şehir haline gelmiştir.84  

XVIII. yüzyıldan sonra şehrin askerî fonksiyonu çok daha fazla ön plana çıkmakta ve şehrin nüfusu ile 

ekonomik canlılığının artmasını sağlamaktadır. Şumnu çevresindeki topografyanın sağladığı tabii savunma 

imkânından ve gerektiğinde diğer kaleleri destekleyebilecek bir potansiyele sahip olmasından dolayı 

Osmanlı ordusunun Balkanlar’daki tek karargâhı, ikmal ve depo merkezi olmuştur.85 1845 yılında Şumnu, 

Silistre eyaletine bağlı bir kaza merkezi haline getirilir. 1845 yılında otuz bir mahallesi olan ve 2737 hanenin 

yaşadığı bir yerleşmedir.86 Şumnu şehrinde Tuna Valisi Midhat Paşa önderliğinde önemli yenilikler hayata 

80 Ocaklı, N. 2006: Demographic Structure And Settlement Patterns of North-Eastern Bulgaria: A Case 

Study on Niğbolu Sandjak (1479-1483), Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniverisitesi, Tarih Bölümü, Ankara, 

s. 66. 
81 Kahraman, S. A., Dağlı, Y. 2010: Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi; Konya-Kayseri-

Antakya-Şam-Urfa-Maraş-Sivas-Gazze-Sofya-Edirne, 3. Cilt-2. Kitap, İstanbul, s. 406. 
82 Kiel, M. 1994b: “Şumnu”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 39, Türkiye Diyanet Vakfı, 227-230, İstanbul, s. 228. 
83 Bekir, H. 2017: Bulgaristan Eğitim Raporu. Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları, Ankara 2017, s. 15.  
84 Kiel, M. 1994b s. 228. 
85 Köksal, O. 2006: XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Ordugah Kasabası Şumnu, Araştırma Yayınları, No.39, 

İstanbul, s. 13. 
86 Köksal, O. 2006 s. 169. 
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geçirilmiştir. Şumnu’da yeni hükümet binası, zaptiye binası, hastane, mahkeme, karakol, rüştiye, ıslahhane, 

sanayi mektebi ve telegrafhane gibi binalar inşa edilmiş ve 1855 yılında şehri Edirne’ye ve İstanbul’a 

bağlayan telegraf hattı çekilmiştir.87 Rusçuk’tan başlayıp, Şumnu üzerinden Varna’ya ulaşan karayolu şose 

yol haline getirilmiş, aynı güzergâhta 1857 yılında demiryolu hattı kurulmuştur. 1868 yılına ait ilk Tuna 

Vilayeti Salnamesine göre , kaza merkezinde 4125 hane ve 20625 kişi yaşamakta ve Şumnu’ya bağlı 155 

köy bulunmaktadır.88 1874 yılı Tuna Vilayeti Salnamesine göre ise, Şumnu kazasına bağlı 156 köy 

bulunmaktadır.89 Daha sonraki dönemlerde Şumnu ve çevresinde nüfus ve yeni kurulan yerleşme sayısı 

artmaya devam etmiştir. 

 Tablo 1: Osmanlı Döneminde Şumnu’nun nüfusu:90  

YIL 1479 1555 1642 1751 1845 1868 1887 1893 

Şehir 

Nüfusu 

450 2000 2700 4500 13685 20625 23161 24650 

 

Şumnu, 1869 yılında Tuna Ordusu adıyla kurulan II. Ordu’nun merkezi olarak belirlenmiştir. Şehir, 1877-

1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rumeli Cephesi Komutanlığı ve Tuna Şark Ordusu Komutanlığı 

karargâhı olmuştur.91 XIX. yüzyılda Şumnu’da önemli bir ilmiye sınıfı mevcuttur.92 XIX. yüzyıl boyunca 

Şumnu’nun çevresinde canlı bir imalât sektörünün yanı sıra ticaret hayatı da oldukça hareketlenir. Şumnu’da 

1523 dükkân, 253 mağaza, 28 han ve çok sayıda bakkal bulunmaktadır.93 Osmanlı döneminde, şehirde çok 

sayıda cami, bedesten, hanlar, mektepler, Türk-Osmanlı mimarisini yansıtan evler, hamamlar, saat kulesi, 

çeşmeler, sebiller ve XIX. yüzyılda bir askeri garnizon ile tabyalar inşa edilmiştir. Şumnu’da bahçesinde 

meyve ağacı, çiçeği ve su kaynağı olmayan evler nadirdir. Mahallede yaşayanlar arasında birlik ve 

beraberlik bağları oldukça kuvvetlidir.94 1925'te Şumnu’da 40 kadar cami vardır. Camilerden bazılarının 

adlarını: Eski Cami, Saat Camii, Solak Sinan Camii, Kovukoğlu Hacı İbrahim'in inşa ettirdiği Debbağhane 

Camii, Carşı Camii, Karaman Camii, Dumdar Camii, Çomlekci Camii, Kandili Cami Muşebekli Camii, 

Muradiyye Camii, Şerif Ağa Camii, Nizamiye Camii, Çıngıraklı Mescid, Ağa Camii, Kadı Bala Mescidi, 

Reis Paşa Camii, Cukur Cami, Tekke Camii, Kılak Camii, Sirkeci Mescidi, Yanan Camii, Süslü Mescid, 

Karaağaç Camii, Moğoş Camii, Pilic Camii, Üçpınar Camii, İhlamur Camii, Aygır Mescidi, Rıfat Paşa 

Camileri.95 Osmanşı döneminde, Bulgaristan'daki yerlerde birçok vakıflar yapılmıştır. Cami, medrese, 

mektep gibi hayrat, vâkıfların bıraktıkları gelirler sayesinde yaşayabilmiştir.96 

 

87 Çelik, M. 2010: Balkanlar’da Tanzimat: Midhat Paşa’nın Tuna Vilayeti Valiliği (1864-1868), Libra 

Kitapçılık, İstanbul, s. 42. 
88 Köksal, O. 2006 s. 192. 
89 Draganova, S. 2006: Tuna Vilayeti Köy Nüfusu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s.32. 
90 Köksal, O. 2006 s. 197. 
91 Köksal, O. 2005: “Balkanlarda Birlikte Yaşama Standardının Göstergesi Olarak XIX. Yüzyılda Bir 

Osmanlı Ordugah Kasabasının Demografik, Sosyo-Ekonomik Panoraması”, Ulusalararası Osmanlı ve 

Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu 11-13 Mayıs 2005 Bildiriler Kitabı, Odunpazarı 

Belediyesi Yayınları: 7, Tarih Dizisi: 2, İstanbul, s. 217-228, s. 218. 
92 Köksal, O. 2006 s. 95. 
93 Köksal, O. 2006 s. 117. 
94 Meçik, H. A. 1977: Şumnu (Bulgaristan Türklerinin Kültür Hayatı), İzmir, s. 6. 
95 Keskioğlu, O. – Özaydın, A. Taha 1983 s. 122. 
96 Keskioğlu, O. 1985: "Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi." Vakıflar Dergisi, 19 (1985): 25-30, s. 25. 
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 Tablo 2: Şumnu’da Osmanlı Eserleri:97  
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Burada bir hat mektebi de oluşmuştur. Şumnu'da bir ekol yaratan hattatlar değerli eserler vermişlerdir. 

Kuzey Bulgaristan’da pek çok yapının kitâbesini yazmışlardır. Şumnulu hattatlar şunlardır: Ahmed Refik, 

Ahmed Zarifî, Hafiz Osman Nazifî, Hafiz Osman Asım, Hafiz Mustafa Şevki, Topçu Ahmed Şükrü, Hasan 

Aşıki, Hüseyin Vassaf, Hacı Hüseyin Hamdi, Osman Nuri, İbrahim Namık, Hafiz Mehmed Hıfzı, İbrahim 

Edhem, İsmail Şevki, Salih Naili, Hasan Rıza, Mehmed Nureddin, Mehmed Ali Ulvi, Hafiz Ali Hamdi, 

Hasan Aşki, Hüseyin Hamid, İsmail Besim, Hafiz Osman Raşid, Ahmed Fuad.98 Osmanlı döneminin son 

zamanlara kadar önemli kültür merkezlerinden biri olan Şumnu, Âkif Yusuf, Dürrî, Fazlî, Şerif, Fenâyî, 

Hakkı, Hanefî, Kudsî, Râsim, Sâmî ve Yetîmî gibi şairleri yetiştirir.99 Şairlerin düzenli eğitim gördükleri ve 

ilmiye sınıfına ait meslekleri tercih ettikleri görülür. 

Ayverdi, E. H. 2000: Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri (Bulgaristan,Yunanistan, Arnavutluk), IV (4., 5., 6. Kitap), 

2. Baskı, İstanbul, s. 143. 
98 Salim, M. – Levkova, M. 2009: Османската калиграфска школа в Шумен през XIX век, (XIX Yüzyılda Şumnu 

Hat Mektebi), Tarihte Şumnu ve Şumnulular Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 10-11 Mayıs 2007, Veliko 

Tırnovo, s. 215.  
99 İsen, M. 1997: “ Balkanlarda Türk Edebiyatı”. Ötelerden Bir Ses. Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı 

Üzerine Makaleler. Ankara, s.  516. 
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Şumnu’da Osmanlı Eserleri 

Şumnu’da Osmanlı dönemine ait en etkileyici mimarî eser, 1744 yılında inşa edilen Şerif Halil Paşa Camii 

(Resim: 1) ve külliyesidir. Şerif Paşa, Şumnuludur; babası Ali Ağa, dedesi Şaban Beydir. Izzi tarihi 1745 

olaylarını sıralarken, Kethüdayı Sadr-ı Âli (Dahiliye Nazın) Şerif Halil Efendiye Karaman eyaleti 

inzimamıyla Vezirlik verildiğini yazdıktan sonra onun biyografisini yazar: O, edip bir zattır, âlimdir, 

hattattır, aklî ve naklî ilimleri bilir; 1711'de Defteri Hâkânî katibi olmuş, Damat İbrahim Paşa devrini 

yaşamış, onun Arapça ve Farsçadan tercüme için kurduğu 30 kişilik heyete o da dahildir. 1737'de Kethüdayı 

Sadr-ı Âli olmuş, devletin muhtelif kademelerinde hizmet yapmış, en son Bosna Valisi tayin edilmiş, oraya 

giderken yolda vefat etmiştir (1751).100 Caminin yerinde XVII. yüzyılın ortalarında Şerif Halil Paşa’nın 

dedesi Şaban Bey’in inşa ettirdiği caminin yerine Lale Devri etkisiyle, Barok ve Rokoko mimarisinin bir 

örneği olan Şerif Halil Paşa Camii inşa edilmiştir. Bu tarzıyla İstanbul dışında, yani periferde inşa edilen 

camilerin en önemli örneklerinden birisidir. Osmanlı döneminde Şumnu şehrinin silüetinde ve çevresindeki 

konut dokusu içinde merkezi mevkiide yer almaktadır.101 Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesi şu 

şekildedir: 

Kethüda-yi Sadr-ı Ali, Mülteca-yı has-u am  

Ol semiy’yi banii Beytül haram, zat-ı şerif  

İki defa kethüdalık mesnet-i valasını  

Eyledi ikbal-ü izzetle müşerref ol afif  

Ol mühimsaz-ı umur-u din-ü devlet kim odur  

Mücr-ü sünnet, muin-i hadim-i şer-i münif  

Menşe-i pak-i vücudu olmagıyle ol kerim  

Eyledi asar ile bu belgeyi pak ü nazif  

Yaptı ezcümle bu ziba mabed-i pürnuru kim  

Tarh-ı hob ve resmi muhbub u binası hem rasif  

Hebbeza manzume-i nev mabed-i dilkeş bina  

Kim seza Beytül Haram’a olsa manend u redif  

Hak bu kim Hubbül-Vatan misdakın icra eyledi  

Nail-i ecr-i cezil etsin Hüdavend-i latif  

Vasfına tarhetti NİMET dahi bir tarih-i hob  

Hemçu nur ihya olurdu cami-i pak-i şerif.  

Ketebehu İhrahim Namık - 1157  (M. 1744)102 

Şerif Halil Paşa Külliyesi; cami, medrese, mektep, kütüphane, şadırvan gibi yapılardan ve hazireden 

oluşmaktadır103 (Resim: 2). Caminin arkasında da mezarlık vardır. Caminin arsası az olduğundan avlu 

yapılmamıştır. Sağındaki çapraz tonozlu yapılardan biri okul, diğeri kütüphanedir. Sol tarafta bir çeşme ve 

sonradan eklenmiş bir bina daha vardır. Okul ve kütüphaneden sonra görülen sağır duvarın arkasında 

100 Keskioğlu, O. 1985 s. 25. 
101 Harbova, M. 2001: “Устойчивост и Универсалност на Архитектурния Модел в Османското 

Култово Пространство нa Балканите през 15-19 В.” (“XV.-XIX. Yüzyıllarda Balkanlar’daki Osmanlı 

İbadet Yapılarının Mimari Modellerinin Dayanıklılığı ve Evrenselliği”), Balkanlar’da Kültürel Etkileşim ve 

Türk Mimararisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 17-19 Mayıs 2000 Şumnu, Cilt 1, 347-364, Atatürk 

Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını: 263, Ankara, s. 351. 
102  İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016: Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi. Vakıf Eserleri Envantarı, 2. Cilt, s. 1127. 
103 Kahraman, N. 2005: Şumnu Şerif Halil Paşa Camisi (Tombul Cami), Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s. 15. 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

medrese bulunmaktadır. Aynı adı taşıyan medreseye caminin önünde bulunan aralığın sağından girilir. 14 

hücreli olan medresede dershane yoktur. Medrese, öndeki dar avlu aralığı yeri, caminin tamamı, hatta cami 

arkasındaki mezarlık derinliğince devam eder. Cami 15 x 15 m ölçülerinde kare planlıdır. Bu karenin 

üstünde sekizgen yatar ve onun üstünde de kubbe vardır. Köşeler 4 küçük kubbe ile değerlendirilmiştir. 

Kubbeyi 8 adet kolon taşımakta ve bunlar duvara gömülü durumdadır. Kolonlar iki katlıdır. Kare mekândan 

sekizgen mekâna geçişlerde bir incelme görülür. Alttaki kolonlar daha kalın, sağlam ve ileri planda; 

üsttekiler ise duvarın içinde ve daha incedir.104 Medrese ve kütüphanede XVI. ve XVII. yüzyıl klasik çizgisi 

korunmuştur. Cami ise XVIII. yüzyıl Osmanlı mimarisinde esen yenilikleri yansıtmaktadır.105 

 Şumnu'daki eski eserlerden biri de 1774’te yapılan Kurşunlu Ceşme'dir (Resim: 3). Çeşmeyi I. 

Abdulhamid devrinde Yeğen Hacı Mehmed Ağa Paşa, o zaman Ağakapısı, yani Yeniçeri ağaları dairesi 

karşısında bina ve vakıf etmiştir. Yeğen Hacı Mehmed Ağa Paşa, Belgrad Serdengecti ağası Yusuf Ağa'nın 

oğludur. 1722'de Yeniceri ağası olmuş ve vezaretle Ağa Paşa ünvanını almıştır.106 Dikdörtgen planlı ve su 

hazinesi olan çeşme, kesme taş ile inşa edilmiş, geniş saçaklı, kırma bir çatı ile örtülmüştür. Çeşme, 7,58 m. 

genişliğindedir. Ön cephesinde birbirinden silmelerle ayrılmış üç kaş, kemerle çevrelenmiştir. Her aynalık 

kısmında sabunluk taşlığı olan ve su akan üç lüle kısmı bulunmaktadır. Kemerlerle sınırlanmış bu üç 

aynalığın önünde su teknesi yer alır.107 Her iki nişin yanlarında tepelikli birer sütun bulunur. Sağ taraftaki 

nişin üst kısmı iç bükey yivler şeklinde düzenlenmiştir ve yivler niş derinliğinde de devam etmektedir. 

Soldaki niş ise, üstü yuvarlak, altı C kıvrımlarından oluşan bir kemerle kapatılmıştır. Her iki kemerin 

üstünde ortada birer küçük rozet bulunur. Kesme taştan inşa edilmiştir. Yanları dar, enine dikdörtgen 

kuruluşlu bir meydan çeşmesidir. Çeşme, adını kurşun kaplı çatısından almıştır. Bugün üzeri kiremit kaplı, 

geniş bir ahşap saçakla kapatılmıştır. Üstte, C kıvrımlı kemerlerin iki yanında ve ortalarında yuvarlak 

rozetler vardır. Ortadaki rozetler daha küçüktür ve iki yanında uçları volütlü S kıvrımlı süslemeler yer alır. 

En üstte ise ön cephe boyunca uzanan ve dişlerden oluşan bir şerit mevcuttur. Ortadaki bölümde kemerin 

hemen altında, inşa kitabesi yer alır.108 Kurşunlu Çeşme, süsleme özellikleri bakımından İstanbul’daki barok 

uslupta birçok çeşme yapısıyla aynı özellikleri paylaşır. İstanbul Fındıkzade’de bulunan 1749 tarihli Safiye 

Sultan Çeşmesi, 1765 tarihli Üsküdar Hatice Sultan Çeşmesi, 1775 tarihli Vefa Recai Mehmed Efendi Sebili 

kemer düzenlemeleri bakımından Kurşunlu Çeşme’ye benzemektedir. Kurşunlu Çeşme’nin ön cephesindeki 

diş frizinin çok benzeri, İstanbul Babıali’deki 1745 tarihli Hacı Beşir Ağa Sebili’ndedir. Yan cephelerde yer 

alan sütunların üzerindeki tepelikler ise İstanbul Fatih’teki 1741 tarihli Hacı Ahmed Paşa Çeşmesi ile 

benzerlik göstermektedir.109 Çeşmenin talik yazı çeşidi ile yazılan kitabesini Mehmed Esad el-Yensari 

yazmıştır:110  

Şehinşâh-ı cihân Abdülhamid Han 

Ki hükmün süsü çarh eyler icrâ 

Felek mevc-i hıyâz-ı kadr ü cây 

Zemîn gark-âb-ı bahr lütfu her câ 

Vekîl-i mutlâkile ide kevni 

104 Ayverdi, E. K. 2000: Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, C.IV, İstanbul 

Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2000, s. 112  
105 Kahraman, N. 2005 s. 44. 
106 Keskioğlu, O. – Özaydın, A. Taha 1983 s. 123. 
107 İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016 s. 1109. 
108 Bilecik, G. 2014: “Şumnu'da Bitirilememiş Bir Osmanlı Eseri: Kurşunlu Çeşme”, Akademik Araştırmalar 

Dergisi, Kasım 2013-Ocak 2014, Yıl: 15, Sayı: 59, İstanbul, s. 141-166, s. 147. 
109 Bilecik, G. 2014 s. 160. 
110 İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016 s. 1110. 
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O asl-ı pâk dîn ü devlet ihyâ 

Olup sârî kulûba lutf-ı hulkı 

Tıbâ’-ı âlem oldu hayra mecrâ 

Husûsa bende-i sâff-i zamîri 

Yeğen Hacı Mehmed Ağa Paşa 

Bu ayn-ı selsebil-asâyı itdi 

Ağa Kapısı karşusında inşâ 

Ne în ol ayn-ı Tesnîm-i Behişti 

Ne çeşme çeşme-i Kevserle hempâ 

Binâsı zencebil-i kâfur-ı Adne 

Suyu âb-ı hayâta reşk-fermâ 

Hıdîv-i ma’serine ârâ ki kandı 

Nice ger mevc-i şemşîrinden a’da 

O ayn-ı istikamet bir sudur hep 

Derûn-ı bîrûn-ı zebân âyine-âsâ 

Nem-i ilhâmla sîrâb kılsun 

Dil-i pâkin cenâb-ı menzilü’l-mâ 

Kulu Kânî zamîrü’l-cem’-i fikrin 

İdüp bânî ile atşâna isrâ 

İderken cüst ü cû yenbû’-ı dilde 

Dua-i su yed-i ber târih-i gazâ 

Derûne geldi bî-külfet bu târih 

“Sekâhüm Rabbühüm şerâben tahûrâ” 

(Der Sûr 21. âyet) 

Sene 1188 (M. 1774) 

El-Fakîr Mehmed Es’âd el-Yesârî Gufere lehu111 

Tutucuzade Hacı Ömer saat kulesi (Resim: 4), cami ve çeşme 1740’tа birlikte inşa edilmiştir. 

Ancak cami günümüze ulaşamamıştır. Kesme taştan yapılan saat kulesinin kaidesi kare, gövdesi ise 

sekizgen planlıdır. En üstte şerefe gibi ahşap direklere oturan, külah şeklinde bir çatısı bulunmaktadır. 

Detayli bitkisel motiflerin yer aldığı çeşme, üstü yarım daire kemerli bir niş içerisine yerleştirilmiştir. 

Çeşmenin silmesine kadar olan kısmı dikdörtgendir. Kitabe, çeşmenin silmesinin üstüne yarım daire kemer 

niş içerisine yerleştirilen mermer bir taştan yapılmıştır.112 Kitabenin yazımı şu şekildedir: 

B rekell h zehi bir kule-i sengin bina 

Alem efr z-ı felek tarz-ı hoşayende nüm  

L nesinden edip v z-ı huruş felek  

Umayın Kafta v zın işitse ank  

Serseri geldi dal l ehli ç k-s ne 

Eşref-i saat-ı evk ta kulak tutsa sez  

Hak Kab l ile ferahn k ide sahib-i hayrı 

Oldu tevfik n  böyle eser-i müstesna 

Kurdu üstad n  bir turfe mücessem saat 

Habbez  mucize-i Hazret-i Peygamber-i Hak 

111  İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016 s. 1110. 
112 İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016 s. 1116. 
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Gün-begün sevk ile Y suf deyu itmekte nid  

Bırakıp deyri gele mescide puy n ederek 

Sehari na’rezen oldukça müezzin s  

Namdaş-ı şeh-i iklim-i risalet ki nın 

Saat-i bahtı karin-i şeref-i sa’d ola t  

Çalınup k ş gibi şehre letafet virdi 

Sajdı f ka aceb gulgule-i hüsn-i sad  

Zöhre ol saat rakkas ola gerd n-ı çerhı 

K se-i dehr n  c m tas ola hürşid-i Hüda 

Ne güzel kule-i nev tekye ki san tıfl gibi 

Almış ağ şuna bir çeşme-i Zübeyde ed  

Vakti tarihüi Yet m gibi mevzun olsun 

Penç nevbet çala mü’minlere gülbank-ı sal  

Sene 1740 

Tutucuzade Hacı Ömer113  

Rıfat Paşa Camii (Resim: 5. 6) Kırım’dan gelen mühacirlerin iskân edildiği Tatar mahallesinde 

1869 tarihinde yapılmıştır. Bu nedenle Tatar Camii olarak da bilinmektedir. Enine dikdörtgen planlı olup, 

üzeri karma çatı ile örtülüdür. Her cephesinde dairesel kemer alınlıklı pencereler kullanılmıştır. Silmelerle 

kademelendirilmiş bir kaide üzerine oturan minarenin gövdesi dilimlidir. Son cemaat yeri sonradan 

yapılmıştır. Kapalı bir mekandan oluşmaktadır. Mahvile burada bulunan merdivenlerle ulaşılır. Minber ve 

üstü örtü ahşaptır. İnşa malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır.114 Rifat Paşa’nın, kızlarının hayırla yad 

edilmesi için yaptırdığı caminin kitabesi şudur115:  

Üç ciğer köşesiçün itti bu hayrı icra  

Birisi Sâniye, ikisi Atıyye ü Zehra  

Bâg-ı cennette salındıkça bu üç duhter-i pâk  

Valideyni olalar mazhar-ı lütf-i mevlâ  

Deh düşürdükte denildi bu hayrata tarih  

Yaptı dilcu yeni Camii şerifi Rijat Paşa 

Kelebehu Sami Gafire leh 

Sene 1286 (M. 1869)    

Tarihî önemi taşıyan diğer bir eser dc Sultan II. Mahmud adına dikilen abidedir. 1837’de Sultan II. Mahmud, 

Tuna Eyaletine yaptığı gezisinde önemli bir ordu karargâhı olan Şumnu'ya da uğramıştır. Bu seyahatinde, 

Prusya Büyükelçisi Mareşal von Moltke de ona refakat etmiştir. 1871’de kurulacak olan Alman 

İmparatorluğu’nun Başvekili olan Helmuth von Moltke Şumnu ile ilgili anılarını şöyle anlatır:  

“5 Mayıs 1837 günü Şumnu’ya geldik. Yolun iki tarafında şehrin ileri gelenleri selama 

duruyorlar, sağda Müslümanlar, solda Hristiyanlar...  

Padişah halka hitabetti: 

“Siz Rumlar, siz Bulgarlar, siz Yahudiler, hepiniz Müslümanlar gibi Allah’ın kulu ve 

benim tebaamsınız. Aralarınızda fark yokdur.  

113 İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016 s. 1117. 
114 İbrahimgil, M. G. – Keleş, H, 2016 s. 1135. 

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1562/Keskioğlu.pdf?sequence=1 (Osman 

Keskioğlu; 03.01.20018).
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Padişah, seyahatin bütün masrafını kendi parasından ödüyordu. Duyduğuma göre yanına 

2.5 milyon altın lira ve birçok kıymetli eşya almış. Bu paranın çoğunu fakirlere ve ihtiyaç 

sahiplerine dağıtacaktı. Hiçbir fakirin veya sakatın yanından geçmedik ki, padiş ah, 

adamları vasıtasıyla bir altın göndermiş olmasın. Bilhassa Şumnu fakirleri için 10.000 

altın bıraktı ve bu paranın fakirlere ve bilhassa adları kendisine bildirilmiş olanların 

ellerine geçmesi, dağıtanların parmakları arasına pek fazlasının yapışıp kal maması için 

kat’î emirler verdi. İmamlar bu husus ta malumat vereceklerdi.  

Geçen gün padişah, pek maharetle bizzat sürdüğü 4 atlı faytonu ile gidiyordu. Fakir bir 

kadın, değneğin ucuna taktığı istidayı, elinden geldiği kadar ileri uzatmıştı. Fakat pek 

hızlı gidildiği için onu kimse farketmedi. Yalnızca padişah gördü. Atları durdu rdu ve 

subaylarından birini gönderip kağıdı aldırdı, sonra yine arabasını sürdü. Birer Osmanlı 

Eyaleti olan Eflak’ın Prensi Sturdza ile Boğdan’ın Prensi Ghika’da padişahı görmek için 

Şumnu’ya gelmişlerdi. Padişah onları kabul etti. Bu yarı hükümdarlar, iki  saat güneşin 

altında ayakta bekledikten sonra padişahın huzuruna kabul edildiler. İki dizleri üzerine 

çöktüler ve Şevketmeâb’ın eteğini öptüler. Kendilerine birer şeref kürkü ile şal hediye 

edildi. Şumnu’dan Silistre’ye, oradan Rusçuk’a, oradan da Tırnova’ya gelindi. Nihayet 

21 Mayıs günü Kızanlık’taydık. .... Bu seyahat sırasında padişah, konaklama 

masraflarından artan yanındaki bütün parayı fakirlere, muhtaçlara ve camilerin 

tamiratları için dağıttı, geriye bir şey bırakmadı" 116 

Şumnu'nun yetiştirdiği şairlerden olup orduda katip bulunan Yusuf Akif Efendi bu olayı bir kaside ile tarihe 

şöyle tescil etmiştir: 

Şecaat pişe hayr-cndişe ü  dâd-ı kerem fermâ 

Bu câya sâhibi seyf i kalem Mahmud Han geldi 

Cihanda gelmedi bir Padişah bu beldeye Hakkâ 

Bu Hâkan-ı zaman, Dârâ-hadem Mahmud Han geldi 

Nasıl olmaz ahalisi aceb ihyâyı eltâf-ı 

Şerefle Şumnu'ya İsây-ı dem Mahmud Han geldi 

Gubârına nola reşk eylese bu mevkiin kimya 

Ki zira yümnile bastı kadem Mahmud Han geldi. 

Serir-i saltanatta dâim olsun zat-ı vâlâsı 

O ruh-ı cism-i âlem pür-kerem Mahmud Han geldi 

Bu gûnâ, Akifâ, tarih düşer bin yılda bir ancak 

Bu sahrâya Cenabı cud-ı yemm Mahmud Han geldi 

Sene 1253 (M. 1837) 

El fakir Yesârizâdc Mustafa İzzet gafer-lebüma 

Bu kaside Ycsârizâde Mustafa İzzet tarafından güzel bir tâlik vazı ile mermer bir sütun üzerine yazılmış ve 

bu sütun bu ziyaretin hâtırası olarak Otağ-ı Hümâyunun kurulduğu yere 2,5 metre yükseklikte dikilmiştir.117 

Osmanlı Dönemi’nde günümüz Bulgaristan topraklarındaki eğitim zengin ve köklü bir geçmişe sahip olup 

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni okulların açılmasıyla yaygınlık kazanmıştır118 (Bekir 2016: 171). Bu 

okullardan biri de Şumnu’daki Sultan Abdülaziz Lisesi’dir (Resim: 7). Şumnu’da son dönem Osmanlı 

yapısıdır. İki katlıdır ve cephede katlar silmelerle bölümlendirilmiştir. Yan cepheler orta cepheye göre daha 

116 Moltke, H. 1969: Türküye mektupları (Çev.: Hayrullah Örs), İstanbul, s. 96-97. 
117 Keskioğlu, O. 1988: "Şumnu'da Türk İslâm Eserleri." Vakıflar Dergisi, 20 (1988): 389-393, s.392.
118 Bekir, H. 2016: “Bulgaristan Eğitim Sisteminde Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi.” II. Uluslararası Öncü 

Öğretmenler Zirvesi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2016, 169-181, s. 171.   
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geride kalmıştır. Çok sayıda yuvarlak kemerli pencere ile aydınlatılmıştır. Pencereler her iki katta da olup, 

yuvarlak kemerli aralarda konsollarla birbirine bağlanmıştır. Giriş kapısı üzerinde dişa çıkıntı yapan çıkma 

bulunmaktadır. Bu kısımda da üç pencere ile dışa açılma sağlanmıştır. Köşe duvarına yerleştirilmiş 

Osmanlıca ve Bulgarca kitabesi bulunmaktadır. Osmanlıca kitabesi şu şekildedir: 

Sultan Abdülaziz Han Efendimizin Saye-i şehinşahilerinde 

Andre Branko’nun inşa ve ihya eylediği kızlara mahsus mekteptir 

Sene 1286 (M. 1870) 

Serturnacı Mustafa Ağa Bedesteni (Resim: 8, 9) bir XVI. yüzyıl yapısıdır. Dikdörtgen planına sahiptir ve 

tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Ön cephenin orta ekseninde, dışa taşkın ve her iki yanında birer odası 

bulunan eyvan şeklinde sivri kemerli ana kapısı yer almaktadır. Yapının diğer üç cephesinde de birer kapısı 

olmak üzere toplam dört kapısı mevcuttur. İç kısmında beş paye şeklindeki ayağa oturan ana gövdenin etrafı 

odalarla çevrilmiştir. Bu ana bölüm, etrafını çevreleyen odalardan daha yüksek tutulmuş ve dışa doğru 

pencere açıklıkları bulunmaktadır.119 

 

Sonuç 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şumnu, coğrafi konumu, insanların yerleşmesi ve beşerî özellikleri 

sayesinde, kuzeydoğu Bulgaristan’ın önemli askerî, idarî, ticarî, dinî, üretim ve kültürel merkezlerinden 

birisi olmuştur. XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarına kadar bir Osmanlı şehri olma özelliğini 

korumuştur.  Şumnu’da ayakta kalan eserler, Osmanlı döneminin simgeleri olarak önem taşımaktadırlar. 

Günümüze sayılı birkaç örneği ulaşabilen dini yapılardan camiler ile sivil yapılardan saat kulesi, çeşme, 

okul, han ve evler daha yoğun olarak inşa edilmiş yapılardır. Camiler, halen kendi öz işlevlerini en çok 

sürdüren eserlerdir. Osmanlı dönemi maddî kültür mirasının geleceğe taşınması için sahiplenilmesi 

gerekmektedir. Gelecek nesillere iletilmek üzere bu emanetler yaşatılmalıdır. Gerek tarihî geçmişi, gerekse 

günümüzdeki turizm için oldukça önemli olan bu kültür varlıklarını korumak zorundayız, çünkü bu şehir 

insan topluluklarının kültürleriyle zenginleşmiş, farklılıkların iç içe geçip uzlaşarak bir miras devralmıştır. 
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76- KLÂSİK EDEBİYAT VE FAL İLİŞKİSİ) 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 120 

 

ÖZET 

 

Fal bakma veya baktırma bütün toplumlarda olduğu gibi İslâm toplumlarında da yaygın bir gelenektir. Falın 

toplumun hemen her kesiminde yaygınlaşmasında çok değişik etkenler etkili olmuştur. Falın 

yaygınlaşmasının neticesinde nasıl fal bakılacağını öğreten, bu iş için kullanılacak metinlerin yer aldığı fal 

kitaplarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş, fal bakmanın usul ve âdâbı ile çeşitli fal türlerini konu alan 

Arapça, Farsça, Türkçe birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler, zamanla klâsik Türk ve Fars 

edebiyatlarında “falnâme” adı verilen bir tür meydana getirmiştir. Falnâme kategorisindeki eserler bazen 

manzum bazen de  mensur olarak yazılmıştır. Falnâmelerde, tefe’ülde bulunmadan önce abdest almakla 

başlayan bir dizi dinî ritüel tavsiye edilmiş, böylelikle falın câiz olmadığı konusundaki tereddütler 

giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda fal ve falnâme geleneğinin klâsik edebiyatımıza yansıyan yönleri 

işlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler :Fal, Falnâme, Klâsik Türk Edebiyatı. 
 

1.Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca fal, farklı biçim ve kültürlerde ortaya çıkmış mistik inanışlar yansımasıdır. Kökü 

bilinmeyen ve Arapça bir kelime olan fal «gelecekte olacak işlere ait işaret» anlamında kullanılmıştır. 

Yaklaşık milattan dört bin yıl önce Çin, Mısır, Babil, Eski Yunan gibi geçmiş medeniyetlerde falcılığın 

önem taşıdığı, dini ve hekimliği tamamlar nitelikte olduğu, hatta, özel veya genel meselelerin çözülmesinde 

başvurulan başlıca yardımcılardan sayıldığı görülmektedir. Falcılık, eski Mısır'da olduğu gibi, zaman zaman 

da sihirle bir arada yürütülmüştür (Ersoylu, 1997: 195). 

İnsanoğlunun geleceği öğrenme merakı evreni anlamlandırma çabasının da bir parçasıdır. Bu merak, 

yüzyıllar boyunca, kendi geleceğini öğrenme peşinde gidecek olan kimseyi farklı deneyimlere yönlendirmiş 

ve bilinmeyeni ortaya çıkarma bağlamında birtakım fal metotları geliştirmesine imkan sağlamıştır. Kökeni 

Mezopotamya olarak tahmin edilen ve Babil döneminde Yunanca ve Sanskritçe’ye uyarlanan bu metotlar, 

Batı Avrupa’dan Çin’e yayılmış, böylece antik çağlardan Orta Çağa ve günümüze kadar ulaşmıştır  (Gür, 

2012: 202). 

Fal, kehânet ve melheme kavramları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Falda geleceğe dair haber 

verirken birtakım maddi unsurlar kullanılır. Melhemede geleceğe dair haberler bazı tabiat hadiseleri 

120 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 0236-2311145, 
bilal.elbir@hotmail.com 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

kullanılarak verilir. Kehanette ise doğa üstü güçleri olduğuna inanılan kişilerin trans halindeyken söylediği 

geleceğe ait bazı haberlerden oluşur (Boyraz, 2006: 4). 

2.Türk Edebiyatında Falnâme ve Melheme 

Türklerin İslam dinine girmeden önceki dönemlerinde de fal ve falcılık önemli bir yer tutmuştur. Türkler 

doğadaki birçok maddeyi, hayvanı, bitkiyi fal bakmak için kullanmışlardır. Hayvanların kürek kemikleri; 

fasulye, nohut gibi besinler; ateş; ok ve yaylar; yıldızlar fal için kullanılmışlardır. Türklerde İslamiyet öncesi 

ve sonrasında diğer fal çeşitlerinin yanı sıra fal kitapları da sıkça kullanılmıştır. İslamiyet öncesi döneme ait 

Berlin Turfan yazmaları arasında T.11, Y.3 işaretini taşıyan fal kitabı bunlardan biridir. Türklere ait bir 

diğer fal kitabı Irk Bitig’dir. Yaklaşık 930 yılına tarihlenen bu kitap Göktürk harfleriyle Mani Bölgesi’nde 

yazılmıştır. Her biri ayrı birer fal metni olarak düşünülen 65 bölümden meydana gelir (Gencel, 2011: 12).  

Divanü Lugati'-t-Türk'te "ırk" kelimesi “falcılık, kâhinlik, bir kimsenin gönlündekini bilmek” anlamları 

verilerek açıklanmıştır. Eserin çevirisini yapan Besim Atalay da dipnotta, “Bu kelime Türkiye’nin birçok 

yerinde ‘kader, tali’, fal’ anlamında kullanılmaktadır. ‘Irkım açıldı, talihim açıldı demektir.” demiştir. Fal, 

İslamiyet öncesi Türklerin hayatında çok önemli yer tutmaktadır Ayşe Duvarcı, Türklerde falcıların 

kullandıkları malzemenin çeşidine göre “yağrıncı”, “kumalakçı”, “ırımçı” gibi değişik isimler aldığını 

söyler (Gülhan, 2016: 147 

Falın yaygınlaşmasının sonucu olarak nasıl fal bakılacağını öğreten, bu iş için kullanılacak metinlerin de 

yer aldığı fal kitaplarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş, fal bakmanın usul ve âdâbı ile çeşitli fal türlerini 

konu alan Arapça, Farsça, Türkçe manzum ve mensur birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler, zamanla 

klasik Türk ve Fars edebiyatlarında “falnâme” adı verilen bir tür meydana getirmiştir. Bu eserlerin padişah 

ve devlet adamlarıyla ileri gelen devlet adamlarına sunulanlarına minyatür vs. görseller de eklenmiştir 

(Uzun, 2012: 141-142). 

Fal bakma İslamî edebiyat ve klasik Türk edebiyatında bir çok eserin konusu olmuştur. Antik medeniyet 

geleneğinden gelen inanış ve ritüeller, İslami kısvelere bürünerek müneccimlik, remilcilik, falcılık gibi 

gelecekten habderdar olabilmek amaçlı bir takım mesleklere dönüşmüşlerdir. 

Falnâmelerin başında, “Gaybı ancak Allah bilir” hükmü kaydedildiği gibi fal bakma işinin olayları hayra 

yormadan (tefe’ül) ibaret olduğu özellikle vurgulanmıştır. Falnâmelerde, tefe’ülde bulunmadan önce abdest 

almakla başlayan bir dizi dinî davranış tavsiye edilmiş, böylece falın câiz olmadığı konusundaki 

tereddütlerin giderilmesine çalışılmıştır  (Uzun, 2012: 141-143). 

Falnâmeler kıyâfet (kıyafetnâme), firâset (firâsetnâme), ırâfet (ırâfetnâme) ve ta‘rîfât (ta‘rîfâtnâme) gibi 

bilinenlerden hareket ederek yorum yoluyla yeni bilgiler elde etme yollarını gösterenler ve kura esasına 

dayalı olarak ileride meydana gelecek olaylar hakkında fikir yürütme usullerini açıklayanlar şeklinde iki 

kısımda ele alınabilir (“istihrâcnâme”, “yıldıznâme” ve “ihtilâcnâme” adlarıyla anılan eserler de bir bakıma 

falla ilgili olmakla beraber falnâmelerden ayrı bazı özelliklere sahiptir). Asıl falnâme türünü meydana 

getiren eserler ikinci grubu oluşturanlardır (Uzun, 2012: 141-143). 

Osmanlı Dönemi’nde görülen falnamelerin bir kısmı ise resimlidir. Resimli falnamelerin olduğunu Evliya 

Çelebi’den öğreniyoruz. Evliya Çelebi bu konu hakkında, Mehemmed Çelebi’nin ünlü halk kahramanlarının 

tasvirleri ve peygamberlerin tasvirlerinin bulunduğu dev kâğıtlarla fala baktığını yazmaktadır. Ayrıca Evliya 
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Çelebi falcı esnafının tek üyesi Mehemmed Çelebi’nin IV. Murat’ın Bağdat seferinden dönüşünde 

İstanbul’da yapılan esnaf geçişinde de yer aldığını belirtmektedir. Ancak Evliya’nın söylediği bilgiyi 

doğrulayan herhangi bir belge mevcut değildir. Hatta IV. Murat’ın falcılığı ve fal bakmayı yasakladığı 

düşünülürse, Sultan’ın bir zaferinin kutlandığı geçiş töreninde falcı esnafının törene katılmış olabileceği 

mümkün görünmemektedir (Gencel, 2011: 13). 

3-Fal Çeşitleri 

Eski Türk kültürü  döneminde ve İslamiyetin kabulünden sonraki zamanlarda kullanılan, bazıları günümüze 

kadar ulaşan pek çok fal çeşidinden bahsedilebilir. 

Tayre; 

Zecr, kıyâfet de aşağı yukarı bunun gibidir. Çeşitli kuşların ve hayvanların uçuş, yürüyüş, konuşma, ve 

seslenişlerine bakılarak anlamlar çıkarılan bu fala göre, kuşların ikişer ikişer ötmesi uğursuzluk sayılarak 

şerre (kötülüğe), üçer üçer ötmesi de kutlu sayılarak hayra (iyiliğe) belirti diye kabul edilmiştir. 

Kumalak; 

Taş, nohut, fasulye gibi maddelerin zemine atılmasıyla oluşan kompozisyonun yorumlanması sonucu oluşan 

faldır. 

İhtilâç;  

İnsan vücudundaki bazı organların oynaması, seğirmesi ve benzeri durumlarına dayanılarak, bunları çeşitli 

olay ve hâllere yorma falıdır.  

Kehânet;  

İmam Râzî'nin Sirrü'l-Mektûm adını taşıyan eserine göre, kâhinlik iki çeşittir. Birincisi, bazı kişilerin 

özelliklerinden dolayıdır ve bu durum çalışmakla olamaz (irâfete giren çeşittir.). İkincisi ise, cin ve şeytan 

ruhları ile temasa geçmek ve doğru yoldan sapmakla bulunulan kehanettir. 

Kitfe; 

 Koyun kemiğinde bulunan renk renk ve çeşitli çizgilere bakılarak meydana getirilen faldır. Buna göre, yeşil 

renkli çizgi bolluk ve ucuzluğa, siyah renkli hat darlık ve kıtlığa, kırmızı çizgi kan döküleceğine, sarı çizgi 

de hastalığa belirti diye kabul edilmiştir. 

İrâfet; 

 Su doldurulmuş bir kaba, billur gibi parlak bir topa veya güneş gibi yuvarlak ve parıldayan bir nesneye 

bakılarak görülen renk ve şekillerden anlam çıkarılan fal türüdür. 

Firâset; 

 İnsanları huy bakımından değerlendirirken, yaratılıştan gelen renk, şekil ve uzuvlarını göz önüne alarak 

hüküm vermek için kullanılan faldır ki, bu, özellikle, eskiden cariye ve köle satın almakta tercih edilmiştir. 

Kıyafet;  
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İnsan, at, deve, katır, eşek ve benzeri canlıların yumuşak topraklı yolda giderken bıraktıkları ayak izinden 

anlam çıkarma ilmidir. Bu ilmi iyi bilen biri gördüğü izden, izi bırakanın erkek mi, kadın mı, genç mi, yaşlı 

mı olduğunu anlayabiliriz.  

Kur'an falı; 

Esasta bir ise de şeyh ve bilginlerin okudukları duaların değişik olması dolayısıyla bazı çeşitleri vardır. 

Kur'an falı açacak olan kişi abdest alarak kimi ayetlerle, fala ait duaları okur, usûlüne uygun bir şekilde 

Kur'an'ı açtıktan sonra sayfadaki yedinci satıra baktığında gözüne rastlayan ilk harfi dikkate alır. 

Kur'a falı;  

Bu da İslamî fal ilmine uygun bir faldır. Bu falda, bazan, kur'a taşlan, bazan da, bir kâğıt üzerine yapılmış 

noktalar ve o noktaların meydana getirdiği şekiller üzerinde durulmuştur.  

Remil falı;  

Eski Doğu kültür ve edebiyat dünyasının yaygın bir falıdır. Kâğıt üzerine konulan noktalar ve yazılan yıldız 

adları ile ilgili bazı işlemlerden elde edilen sonuca göre yapılan yorumla, gelecekten haber verildiğine 

inanılırdı. Hz. İdris'in mucizesinin remil ilmi olduğu bilinmektedir.  

Yıldız falı: 

Öteden beri günlük yaşayışta ve edebiyatta sözü edilen bir faldır. Îlm-i nücûm diye adlandırılan bu çeşit 

falda, yıldızların türlü türlü durum ve hareketlerinden anlamlar çıkarılır. Bir işe başlarken iyi veya kötü 

zamanı tayin etmekte de kullanılan bu fal için, güneşin bazı burçlarda ve ayın bazı safhalarında bulunması 

ile ikisi arasındaki çeşitli durumlar veya bir kısım yıldızın ikili, dörtlü, altılı hâlde bir araya gelmesi anı, 

istenilen uygun zamanı belirtir (Duvarcı, 1993: 28-32; Ertaylan, 1951: 3-27; Gülhan, 2015: 200-204). 

Bütün bunların dışında çay falı (çay bardağının dibinde kalan çayın gösterdiği şekillere bakarak geleceğin 

olaylarını bilmeye çalışma), kahve falı (: kahveyi içtikten sonra fincanı ters çevirip telvenin aldığı 

biçimlerden anlam çıkarma), genellikle çingenelerin bakla dökme ve ona benzeyen para, zar ve bu gibi 

şeyler dökme falı, iskambil falı (kartomansi), kafatasının şeklini incelemeye yarayan kafatası falı (frenoloji), 

el falı (: el ayasındaki çizgilerin yorumlanılması; kiromansi), bulut falı (nefelomansi), ateş falı (piromansi), 

rüzgâr falı (ostromansi), tuz falı (: düz bir yere serpilen tuzun aldığı şekillere bakma; halomansi), balmumu 

falı (:eritilen balmumunun girdiği biçime bakılarak yorum yapma; seromansi), el yazısı falı (kişinin 

karakterini,kaderini kendi el yazısını incelemekle belirtme; grafoloji) rüya falı (görülen rüyanın, tersine 

olarak veya şahsî değerlendirmelerle yorumlanılması ) ve benzerleri, tarihe karışmış veya yaşayan 

milletlerde görülen fal çeşitlerindendir (Ersoylu, 1997: 196-201). 

 

4-Türklerde Sosyal Hayat Ve Fal 

Türk edebiyatında falın sıklıkla kulanılması günlük hayatta da kullanılmasına ve toplumun sosyal hayatına 

yansımasına da yol açmıştır. Bu sebeple halk arasında fal kelimesinin geçtiği bir çok deyim ve atasözü de 

kullanılmıştır. 
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Fal ve âdetleri üzerine dilimizde kullanılan deyimlerden bazıları şunlardır : “Fal açmak, fal tutmak, fal 

çekmek, fal bakmak, kâhin olmak, yormak, tâbir etmek, hayırdır inşallah, hayra alâmet, hayır ola, hayra 

yormak, kitap açmak, tefe’ül etmek, fâl-i hayr, gözleri fal taşı gibi açılmak, falı uğurlu olmak, niyet hayır 

akıbet hayır, şom ağızlı, fala inanma falsız kalma, fal yalancı gönül eğlenci, falcı falcıya fend etmez, fal 

bakar açlıktan nefesi kokar, sen aç ben aç otur da fal aç, falcı gâibi bilse yer altından define çıkarır, falcı 

gâibi bilse bindallı çakşır alır, neyse hâlin çıksın fâlin.” (Gülhan, 2016: 150). 

Falnâmeler manzum, mensur ya da karma olarak yazıldığı bilinmektedir. Gülhan'ın tespit ettiği manzum 

falnâmede 31 tane özel isim temel alınarak eser oluşturulmuştur. Ağırlıklı olarak peygamber isimlerinin 

kullanılması dini bir saikle bu eserin oluşturulduğunu gösterir (Gülhan, 2015: 208-210). 

Tefeülde bulunma, zamanla daha çok bir kitabı rastgele açarak oradan bir mesaj çıkarma şeklinde olmuştur. 

Bakılan kitap, herhangi bir edebî, ilmî eser olabileceği gibi, kutsal bir metin hatta Kur’an-ı Kerim de 

olabilmektedir. Bunlardan en makbulü ve en fazla önem arz edeni ise Kur'an falıdır. Akademik olarak 

yapılan bir çalışma, Kur'an falının toplumda kullanıldığının göstergesidir (Vural, 2017: 97). 

Falnâme daha çok hoşça vakit geçirmek amacıyla, bazı nebat, çiçek ve koku isimlerinden hareketle, âşık-

maşuk ilişkisi üzerine kurulmuş ifadelerden oluşan niyet tutma ve eğlence vasıtası olma özelliği 

göstermektedir. Günümüzde ise  yakın zamana kadar panayır, lunapark gibi yerlerde veya bir sokak başında 

küçücük bir kafes içerisine konulmuş bir tavşan veya güvercine kafesin önündeki kapalı küçük kâğıtlar 

çektirilir; içerisinden gelecekle ilgili bazı imalar içeren maniler çıkardı. Bunlar bir bakıma tutulan niyet 

falları, çektiren kişinin geleceğine dair işaretlerdi. Aynı şekilde bazı sakızlar içerisinden de birtakım 

niyetlerin dile getirildiği kafiyeli sözler çıkıp, insanların niyetini ve geleceğini okuduğuna inanılmaktadır. 

Ya da şarkılardan fal tutmak geleneği vardır. Sıradaki şarkının sözlerinden tercihte bulunan kişinin geleceği 

ile ilgili bazı çıkarımlar yapılır. Konu edilen Falnâme bu geleneğin geçmişteki örneklerinden sayılabilir 

(Gülhan, 2016: 152). 

 

5-Sonuç  

Falın ve fala dair tüm kapsamlı bilgi ve örnekleri ihtiva eden kitap türü olan falnamelerin geçmişi insanlık 

tarihine kadar uzamaktadır. Diğer bütün toplumlarda olduğu gibi geleceği öğrenme endişe ve merakı İslam 

tolumunu da etkilemiş, bu topluma mensup şahıslarda da ilgi uyandırmıştır. İslama uyarlanırken 

falnâmelerin başında, “Gaybı ancak Allah bilir” hükmü kaydedildiği gibi fal bakma işinin olayları hayra 

yormak amacı olduğu özellikle vurgulanmıştır. Falnâmelerde, tefe’ülde bulunmadan önce abdest almakla 

başlayan bir dizi dinî davranış tavsiye edilmiş, böylece falın câiz olmadığı konusundaki tereddütlerin 

giderilmesine çalışılmıştır. Kütüphanelerimizde bazı falnâme ve melheme türündeki eserler, bu iki türün 

arasındaki farkın bilinmemesinden dolayı yanlış kayıtlanmış olup araştırmacıların ilgisini beklemektedir. 
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77- OSMANLI DÖNEMİNDE İKİ AHLAK KİTABININ DEĞERLER EĞİTİMİ 

AÇISINDAN MUKAYESESİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 121 

 

ÖZET 

 

Klasik Türk Edebiyatı’nda çok sayıda ahlâkî eser yazılmıştır. Türkler yeni bir dini kabul ettikten sonra 

ahlâkî öğütlerin verilebilmesi için bu tarz eserlerin önemi artmıştır.  Pendname,  siyasetname ve nasihatname 

türü adı altında ele alınan bu eserlerde sadece konu olarak din ele alınmamış değişik değerler de işlenmiştir. 

Osmanlı döneminde  ahlâk kitapları kategorisinde yazılan eserlere bakıldığında ilk başlarda, tercüme 

eserlerin yer aldığı görülür. Feridüddin Attar’ın Pendname adlı eseri, Kabusname, Bostan ve Gülistan ile 

Kelile ve Dimne Türkçeye en çok tercüme edilen  eserlerden olmuştur. Çalışmamızda Kınalızade tarafından 

1564 tarihinde yazılan ve telif niteliğinde bir eser olan Ahlak-ı Alâ'î ile; Fars edebiyatının önde gelen 

müelliflerinden Hüseyin Vaiz Kâşifi, Hüseyin Baykara'nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza için 1495 yılında 

yazdığı (Ahlak-ı Muhsinî) ve Ömer Efendi'nin 1621 yılında tercüme ettiği Tercüme-i Ahlâk-ı Muhsinî adlı 

eser mukayese edilecektir. Eserler bölümler, ortaya koyduğu değerler ve bakış açıları yönleriyle 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Ahlak-ı Muhsinî, Ahlak-ı Alâ'î, Değerler Eğitimi. 
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1.Giriş 

Ahlak kavramı insanlık tarihinde her zaman var olmuş ve toplumdan topluma farklılık göstermiştir. 

Etimolojik olarak “ahlak kelimesinin kökeni Arapça'dır. Ahlak, bir insanın yaratılışı gereği gerçekleştirdiği 

davranışı dile getiren Arapça hulk sözcüğünün çoğuludur. “Batı dillerinde, Yunanca karakter anlamına 

gelen ethos sözcüğünden, Türkçede ise Arapça “huy”, “mizaç”, “karakter”, anlamına hulk sözcüğünden 

türeyen”;ahlak(moral) kelimesinin ilkçağda kullanılan etik kelimesiyle benzerliği söz konusudur. “Etik 

sözcüğü Grekçe “ethos”, “moral” sözcüğü ise Latince “mos” sözcüklerinden gelir. Ve “ethos” da, “mos” 

da, töre, gelenek, görenek, alışkanlık, yerleşik hale gelmiş duygululuk hali”  vb. anlamlara gelmektedir 

(Koca, 2016: 130). 

Klâsik Türk Edebiyatı’nda çok sayıda ahlâka dair eser yazılmıştır. Bu eserler pendname, siyasetname, 

nasihatname gibi isimlerle isimlendirilmişlerdir. Dinin ortaya koyduğu  emir ve yasakları, gelenek ve 

görenekler içinde yapılması veya yapılmaması gereken davranışları konu almışlardır. Bu eserler Türk 

kültürü, felsefe ve İslam geleneğiyle yoğrulmuşlardır (Keskintaş, 2017: 213). 

2.Ahlâk-ı Muhsinî ve Tercümeleri:  

Kâşifî 900 (1495) yılında yazmış olduğu eserini Sultan Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebü’l-Muhsin Mirza’ya 

ithaf etmiştir. Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’den sonra Farsça yazılmış ahlâk kitaplarının en 

meşhurlarından biri ve müellifinin eserleri arasında en çok beğenilenidir. (Şahinoğlu, 1989: 17). 

Eser kırk bab üzerine bina edilmiş ve her birinde farklı ahlâki mevzulara değinilmiştir. Bablar şu şekildedir: 

1. İbâdet 2. İhlâs 3. Duâ 4. Şükr 5. Sabr 6. Rıza 7. Tevekkül 8. Hayâ 9. İffet 10. Sıyânet-i Edeb, 11. Ulüvv-

i Himmet 12. Azm 13. Cidd ü Cehd 14. Sebât 15. Adâlet 16. ǾAfv 17. Hilm 18. Hulk u Rıfk 19. Şefkat ü 

Merhamet 20. Hayrât 21. İhsân u Sehâ 22. Tevâzuʻ 23. Vefa vü Diyanet 24. Rıza vü ǾAhd 25. Sıdk 26. 

İncâh-ı Hâcât 27. Te’ennî ve Teǿemmül 28. Müşâveret ü Tedbîr 29. Hazm u Endîşe 30. ŞecâǾat 31. Gayret 

32. Siyâset, 33. Hıfz 34. Firâset 35. Kitmân-ı Esrâr 36. İgtinâm-ı Fursat 37. Ri‘âyet-i Hukûk 38. Sohbet-i 

Nîkân 39. Def‘-i Eşrâr 40. Hadem ü Haşem 

Türk Edebiyatında değişik zamanlarda Ahlâk-ı Muhsinî Tercümeleri yapılmıştır.  

Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî: Kütahya’da Firâkî Abdurrahman Çelebi tarafından tecümesi yapılan eser 

Ahlâk-ı Muhsinî’nin edebiyatımızdaki ilk tercümesidir. Müellif 1550 yılında tamamladığı bu eseri o 

dönemde Kütahya’da bulunan Şehzâde Bayezid’e sunmuştur. Müellifin bazı ilavelerle tercüme ettiği eserin 

dilinin orta nesir olduğu söylenebilir (Avçin, 2011: 87). 

Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî: Kanunî Sultan Süleyman dönemi defterdarlarından Ebu’l-fazl Mehmed Efendi 

(ö. 971/1574) tarafından yapılan tercümedir. Ebu’l-fazl Mehmed Efendi, tercümesinin sebebi olarak, 

insanların genelinin bu eserden istifade etmesini sağlamak olduğunu belirtmektedir. 

Enîsü’l-Ârifîn: Azmî Pir Mehmed’in 974/1566 yılında tercüme ettiği bu ahlâkî kitap, müellifin en tanınmış 

eseridir. Azmî bu eseri dostlarının ısrarı üzerine kaleme almıştır. Amelî ve pratik ahlâk bilgilerini ihtiva 

eden eser ayrıca bir siyâsetnâme özelliğini taşır. Girift olmayan, felsefi konulardan uzak, anlaşılması kolay 

bir eserdir.  

Enîsü’l-Ârifîn Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserin birebir tercümesi olmayıp bazı ekleme ve çıkarmalarla telif bir 

kitap hüviyeti kazanmıştır. Azmî, esere kendi şiirlerinin yanında başka şâirlerin şiirlerinden, hikmetli 

sözlerden, Arap atasözlerinden ve Acem kültürünün zenginliklerinden, çeşitli kıssalardan eklemeler 

yapmıştır (Koyuncu, 2015: 243-244). 
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Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî: Rıdvan b. Abdülmennân 982/1574-75 yılında Sultan II. Selim’in kızı İsmihan 

Sultan’ın isteği üzerine yazdığı eseri açık ve anlaşılır bir dille kaleme almayı hedeflemiştir (Ceyhan, 2006: 

18-19). 

Ahlâk-ı Sultân Ahmedî: Hocazâde Abdülaziz Efendi, tercümesini kazaskerlik görevinden ilk defa ayrıldığı 

sırada 1021 (Ağustos-Eylül 1612) yılının Receb ayında tamamlamıştır. Eserin tercüme sebebi Sultan I. 

Ahmed’in isteğidir (Altınpay, 2008: 79). 

Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi: Ömer Efendi eserini 1621 yılında tamamlamıştır. 

Ahlâk-ı Ahmedî: Osmanzâde Tâib (ö.1136/1724)’in III. Ahmed’e sunduğu bir Ahlâk-ı Muhsinî 

tercümesidir. Eser 1840’ta Matbaa-i Amire’de basılmıştır. 

İyilerin Ahlâkı: Ahlâk-ı Muhsinî en son olarak Ragıp İmamoğlu tarafından 1965 yılında “İyilerin Ahlâkı” 

adıyla bir kısmı tercüme edilmiştir (İmamoğlu, 1965: XIV). 

3.Kınalızâde ve Ahlâk-ı Alâî:  

Kınalızâde, 1563 yılında Şam’daki kadılık vazifesi sırasında kaleme aldığı eserini, o zamanlar Suriye 

beylerbeyi olan Semiz Ali Paşa’ya ithaf etmiş, Ali adının “yükseklik, yücelik” anlamındaki alâdan türediğini 

göz önünde tutarak kitabına Ahlâk-ı Alâî adını verdiğini belirtmiştir (Koç, 2007: 6).  

Kınalızâde’ye göre bu önemli eserlerin başında Nasîrüddîn Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî'si gelir. Kınalızâde’nin 

ismini zikrettiği diğer iki eser ise, Celâleddin Devvânî’nin Ahlâk-ı Celâlî ve Hüseyin Vâiz’in Ahlâk-ı 

Muhsinî adlı eserleridir. Son eserin diğerleri kadar felsefî araştırma ve ilmi tetkike dayanmadığını ancak 

kolay ibareli ve anlaşılır uslûbuyla meşhur olduğunu ifade etmektedir. Kınalızâde bu eserlere benzer bir 

ahlak kitabı kaleme almayı önceden beri düşündüğünü ve ancak fırsat bulduğunu dibâcede belirtmektedir. 

Müellifin asıl kaygısınınTürkçe bir ahlak kitabı yazmak olduğu aşağıdaki bölümden anlaşılmaktadır:  

“Ve bârhâ hâtır-ı âtıra endîşe vü hâtıra olurdu ki zebân-ı Türkî-i Rum üzere bir kitâb merkum olaydı ki 

makâsıd-ı hikmet-i ameliyyeyi bi’t-temâm câmi‘ vü kütüb-i selâseye râbi‘ olaydı”(Koç, 2007: 38). 

16. Yüzyılda Osmanlı’nın yetiştirdiği önemli ilim adamlarından biri olan Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı 

Alâî’yi yazarken geniş bir literatürden yararlanmıştır. Arapça ve Farsça’ya hâkim olması, bu dillerde yazılan 

ahlâkî ve edebî eserlerden rahatlıkla yararlanmasını sağlamıştır. Özellikle şiir, gazel, kaside gibi edebî 

ürünlere ilgi duyan Kınalızâde, yaptığı alıntılarla eserini zenginleştirme yoluna gitmiştir. Kınalızâde’nin en 

önemli kaynağı Tûsî’nin Ahlak-ı Nâsırî’sidir. Ferdî ahlak, aile ahlakı ve devlet ahlakı olarak üç bölüme 

ayrılmış olan Ahlak-ı Nâsırî aynen takip edilmiştir. Ancak ara başlıklar ve içeriğe bakıldığında 

Kınalızâde’nin çoğu zaman kendince bir adlandırma ve değerlendirme yaptığı görülmektedir. Onun, Tûsî’ye 

ait katılmadığı görüş ve düşünceleri eserine almayarak ya da eleştirerek farklı kaynaklara yöneldiği bir 

gerçektir. Farklı kaynaklar derken burada karşımıza çıkan ilk eser genellikle Devvânî’nin Ahlâk-ı Celâlî’si 

olmaktadır. Kısacası Kınalızâde’nin ikinci ana kaynağı bu eserdir. Kınalızâde’nin, eserini dînî içerik ve dînî 

ahlak bakımından zenginleştirmek istediğinde, başvurduğu diğer bir önemli kaynağın Gazâlî olduğu görülür  

(Oktay, 1998: 40-42). 

Eser, “hikmet-i ameliyye (ahlâk felsefesi) üzerine bir telif” olan eser, bir mukaddime ve üç bölüm halinde 

düzenlenmiştir. Mukaddimede, ahlâk felsefesi alanına giren konular, ahlâk ilmi ile ilgili terimler, ahlâk 

ilminin faydaları, amelî ve nazarî ahlâk, ruh ve terbiye meseleleri üzerinde durulmuştur. “İlm-i ahlâk”a 

ayrılan birinci bölüm ferdî ahlâk meseleleri ele alınarak huy çeşitleri, faziletler, faziletlerin elde edilmesine 

engel olan ruh hastalıkları (rezîletler), bunların tedavi usulleri, lisan terbiyesi ve konuşma âdâbını konu 

olarak işlenmiştir. İkinci bölüm aile ahlâkına (ilm-i tedbîr-i menzil) ayrılmıştır. Kınalızâde bu bölümde 
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müslüman Türk ailesinin kuruluşu, aile reisinin görevleri, küçükten büyüğe doğru aile fertlerinin hak, vazife 

ve mesuliyetleri hakkında bilgi vermiş, ailede terbiye usullerini örneklerle anlatmıştır. Üçüncü bölüm devlet 

idaresi ve siyasî ahlâk (ilm-i tedbîr-i medîne) ile ilgilidir. Bu bölümde müellif, Türk milletinin asırlardır 

içinde yaşadığı ve yaşattığı devlet modelini anlatmaktadır. Mülkün korunması ve adaletin hâkim kılınması, 

devlet reisinin vasıf ve görevleriyle devlet adamlarının seçiminde uyulması gereken kurallar, devletin halk 

ile münasebeti, ordunun gücü vb. konular bu bölümün önemli mevzularıdır (Kahraman, 1989: 15-16). 

4.Kınalızâde'nin Ahlaka Dair Düşünceleri 

Ahlakın değişip değişmeyeceği konusu eskiden beri tartışılmıştır. Kınalızâde, bu hususta üç farklı görüş 

olduğunu belirtmiştir. Birinci görüşe göre, ahlakın değişmesi mümkün değildir. İkinci görüşe göre, ahlak 

iki türlüdür. İlki tabiîdir; yaratılıştan gelir ve bunun değiştirilmesi mümkün değildir. Diğeri ise âdet ve 

alışkanlıkla elde edilir, değişmesi mümkündür. Üçüncü görüşe göre, ahlak değişebilir. Çünkü ahlak tabiî 

değildir, harici sebep ve arızî şeylerden ortaya çıkmıştır. Kınalızâde, âlimlerin ve filozofların çoğunun 

üçüncü görüşü kabul ettiklerini, kendisinin de bu kanaatte olduğunu ifade eder. 

Kınalızâde'ye göre hikmet, cesaret ve iffet olmak üzere üç tane asıl erdem ortaya çıkmıştır. Bu üç erdemin 

birleşmesinden adâlet erdemi meydana gelmiştir. Eğer bu üç erdem, bir kişide toplanırsa o kimse adil olur. 

Kınalızâde’nin en önemli erdem olarak kabul ettiği adalet erdemidir. 

Adalet Erdemi: 

Adalet erdeminin altında sayılan erdemler, iffetin alt erdemlerinde olduğu gibi on iki tanedir: (1) Dostluk 

(sadâkat), (2) kaynaşma (ülfet), (3) vefâ, (4) şefkat, (5) akrabayı gözetmek (sıla-i rahm), (6) iyiliğe fazlasıyla 

mukabele (mükâfât), (7) iyi ilişki (hüsn-i şirket), (8) doğru yargı (hüsn-i kazâ), (9) sevecen olma (teveddüd), 

(10) teslimiyet (teslîm), (11) tevekkül ve (12) ibâdet. 

Hikmet Erdemi: 

Kınalızâde’ye göre hikmet erdeminin kapsamına giren alt erdemler yedi tanedir. Bunlar; (1) zekâ, (2) hızlı 

kavrayış (sür‘at-i fehm), (3) zihin açıklığı (safâ-yı zihn), (4) öğrenme kolaylığı (sühûlet-i ta‘allum), (5) 

doğru düşünme (hüsn-i ta‘akkul), (6) bilgiyi muhafaza etme (tahaffuz) ve (7) bilgiyi istenildiği zaman 

yeniden hatırlamadır (tezekkür) 

Cesaret Erdemi: 

Cesaret (şecaat) erdeminin kapsamına giren alt erdemler on bir tanedir: (1) Olgun nefs sahibi olma (kibr-i 

nefs), (2) olaylara cesurca yaklaşma (necdet), (3) yüce gayelilik (ulüvv-i himmet), (4) azimli olma (sebat), 

(5) yumuşak huyluluk (hilm), (6) sakinlik (sükûn), (7) akla dayalı yiğitlik (şehâmet), (8) sıkıntılara katlanma 

(tahammül), (9) alçak gönüllülük (tevâzu‘), (10) dini ve milli kutsalları ve haysiyetini koruma hususunda 

gayretli olma (hamiyyet) ve (11) yufka yüreklilik, incelik (rikkat). 

İffet Erdemi 

İffet erdeminin altında yer alan erdemler on iki tanedir. Bunlar; (1) hayâ, (2) hoşgörülü olma (rıfk), (3) güzel 

ahlakla donanmaya gayret gösterme (hüsn-i hedy), (4) barışçıl olma (müsâlemet), (5) arzuları dizginleme 

(da‘at), (6) sabır, bu da kendi arasında iki çeşittir; (a) günah ve mâsiyyetlere karşı sabır (sabr ani’l-ma‘âsî 

ve’l-âsâm), (b) musibet ve belalara karşı sabır (sabr ale’l-mesâyib ve’l-belâyâ), (7) nimetlere şükretme 

(kanâat), (8) ağırbaşlılık (vakar), (9) günahlardan kaçınma (vera‘), (10) düzenlilik (intizâm), (11) mal ve 

mülk konusunda helal ve harama dikkat etme iradesi (hürriyet) ve (12) cömertliktir (sehâvet). Burada 

cömertliğe ayrı bir yer açan Kınalızâde, onun da altında başka erdemler sayar. Bunlar; (a) eli açıklık (kerem), 

(b) diğergamlık (îsâr), (c) af ve bağışlama, (d) insaniyet (mürüvvet), (e) ihsan (nübl), (f) yardımseverlik 
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(musâvât), (g) cömertlikte fedakârlık (semâhat) ve son olarak (h) kendi malını başkasının faydasına terk 

etmedir (müsâhamat) (Oktay, 1998: 143-144) 

5.Ahlâk Kitapları ve Değerler Eğitimi 

Osmanlı döneminde bir kısmı tercüme bir kısmı telif olmak üzere birçok ahlâk kitabı yazılmıştır. Yazılan 

bu eserlerde dinî, kültürel, ilmî, ictimâî vb birçok değer ele alınmıştır. Değerler ve değerlerin aktarımı ve 

öğrenilmesi birey ve toplum için önemlidir. Aile ve toplum içindeki insani ilişkilerde değerlerin doğrudan 

etkisi vardır. Değerler insana nezaket, empati, merhamet, saygı, sevgi gibi duyguları öğretirler. Toplumların 

gelişmesi de insanların eğitim seviyesi ve ahlakıyla doğrudan ilgili olduğundan, değerlerin bir milletin 

gelişmesini sağlama gibi bir görevi de vardır. Bundan dolayı değerlerin gelecek nesillere düzgün bir şekilde 

aktarılması gerekir. Değerlerin aktarılması gelenek görenekler yoluyla yapılabildiği gibi edebî, didaktik ve 

ilmî eserler vasıtasıyla da yapılabilir. Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi ve Ahlâk-ı Alâî adlı eserler didaktik 

eserler kategorisinde yer almaktadır.  

Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi 40 babtan meydana gelmiş bir eser olup her babta müellif hangi konuyu 

işliyorsa konuya uygun hikaye, anektot, ayet ve hadislerle mevzuyu açıklar. Eser halkın anlama düzeyine 

uygun bir dille yazılmıştır. Ahlâk-ı Muhsinî’nin tamamını değerler eğitimi açısından irdelemek bir bildirinin 

sınırlarını aşacağı için beşinci bölüm örnekleminde işlenen değerlerle ilgili değerlendirme yapılacaktır. 

Beşinci bölüm sabr konusuna ayrılmıştır. Sabrın her türlü felaket ve sıkıntılara tahammül göstermek 

anlamına geldiği anlatılmıştır. “Allah sabredenlerle beraberdir’’ ayeti hatırlatılarak dünyada Allah’ın 

yardımına mazhar olanların sadece sabredenler olduğu ifade edilmiştir. Allah bir gün Hazreti Davud’a: 

“Bana layık olan sıfatlardan biri de sabırdır. Sabredenlerin dilekleri de bana çabuk ulaşır. Çünkü sabır iyi 

ve mutlu olmanın anahtarıdır ve rahat etmek isteyen, esenlik kapısını açmak isteyenlerin de yapması gereken 

sabır göstermektir” şeklinde buyurur. Bu bölümde padişah ve bir emiri arasında geçen hikâyeye de yer 

verilir. Padişah ve emiri konuşurken bir akrep emirin gömleğinden içeri girer ve onu zehirlemeye başlar. 

Ancak padişahın yanından çıktıktan sonra akrebi kendisinden uzaklaştırır. Padişah bunu duyunca neden 

kendisine zarar vermeden evvel akrepten kurtulmadığını sorar. Emir bunun üzerine ‘’Senin gibi bir 

padişahın kıymetli sözlerini bir akrebin acı zehri için kesmek olmaz ve eğer bugün bir akrebin acısına 

tahammül gösteremezsem yarın savaş gününde düşmanların zehirli oklarına sabır göstermeye gücüm nasıl 

yetsin’’ diyerek cevap verir (Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi, 9b-10a). 

Ahlâk-ı Muhsinî tercümesine bakıldığında sabır değeri verilirken ayetin kullanıldığı ve hikayeden 

yararlanıldığı görülür. İnanılan kitaba gönderme yapılması verilmek istenen değerin kabulünü 

kolaylaştırmıştır. Hikaye kullanılması da verilmek istenen mesajı somut hale getirmiştir.  

Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserinde ayrıntılı incelediği konulardan biri de erdem ve reziletdir. Erdem 

güzel davranış, rezilet de kötü davranışlar anlamına gelir. Bu konuyu ele alırken huyun tanımını yapmış, 

insanların faziletlerini üç kısımda incelemiştir. Bunları erdeme neden olanlar, reziletlere neden olanlar ve 

ne erdem ne rezilet derecesine sahip olanlar şeklinde sınıflandırmıştır. Kınalızâde  erdemi hikmet, adalet, 

iffet ve şecâat başlıkları altında incelemiştir.  Asıl erdemin hikmet, iffet ve şecâatten ibaret olduğu adalet 

erdeminin. bu üçünün birleşmesi sonucunda meydana geldiği Kınalızâde tarafından belirtilmiştir. 

Kınalızâde değerleri sınıflandırırken üst ve alt değerler şeklinde sınıflandırmayı tercih etmiştir (Koç, 2007: 

105-113).  

Ahlâk-ı Alâî'de müellif, felsefe ve dinin ortaya koyduklarından yararlanarak bir senteze ulaşmaya 

çalışmıştır. Değerler verilirken örnekler verilmiş, hikayelerden ve şiirlerden yararlanılmıştır. Oktay, Ahlâk-

ı Nâsırî'de 17, Ahlâk-ı Celâlî'de 72 şiir parçası yer alırken Ahlâk-ı Alâî'de 528 manzume yer aldığını tespit 
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etmiştir (Oktay, 2002: 223).Kınalızâde'nin eserinde edebî bir dil kullanması eseri kolay anlaşılabilir 

olmaktan uzaklaştırmıştır. 

6.Sonuç 

Ahlâk kitapları içerikleri yönünden siyasetname ve nasihatname özelliğinde eserler olup okuyanlara bazı 

konularda bilgiler vermektedir. Bosnevî Ömer Efendi'nin yaptığı Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi adlı eser, 

Hüseyin Vâiz Kâşifî'nin aynı adlı eserinden tercüme edilmiştir. Eser, felsefî derinliğinden ziyade ele aldığı 

değerleri basit bir şekilde aktarmasıyla öne çıkmıştır. Halka yönelik olma özelliği eserin yönteminde ve 

muhtevasında açıkça yansımıştır. Kınalızâde'nin eseri, ilmî ve felsefî derinliği olan telif bir eserdir. Ahlâk-

ı Alâî'de Ahlâk-ı Muhsinî'ye hiç atıf yapılmazken ifadesindeki açıklık ve üslubundaki tatlılık sebebiyle 

rağbet gördüğü belirtilmiştir (Koç, 2007: 9). 

Ahlâk-ı Alâî’nin felsefi ahlâk çizgisinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış ilk ahlâk kitabı olması kayda 

değerdir. Kınalızâde kendisinden önce yazılmış ahlâk kitapların Arapça ve Farsça olduğunu görerek Türkçe 

bir kitap yazmak istemiş ve bu eseri meydana getirmiştir. Kınalızâde, ahlakın değişip değişmemesi 

noktasında da üç ayrı görüş olduğunu belirtmiştir. Bunlar: (a) Ahlak tabiidir, değişmez. (b) Ahlakın bir 

kısmı tabii değişmezken bir kısmı sonradan kazanılır değişebilir. (c) Ahlak tabii değildir dolayısıyla 

tamamen değişebilir. Değerleri alt ve üst olarak sınıflandırarak aktaran Kınalızâde, bazılarının huy 

kategorsinde yani değişmesi mümkün olmayan özellikte olduğunu bazılarının da değişebileceğini 

belirtmiştir. 
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Аннотация Вработеприведенырезультатыисследованиятензорезистивныхмеханизмовмонокристалловтвердыхрастворов Определеновлияниетемпературы

натензочувствительностьмонокристаллов винтервалеконцентрациисеребро х Показано чтонакристаллах

проявляетсясильныйпьезорезистивныйэффектвнаправлении чтоделаетихвесьмаперспективнымиматериаламидлясозданияновыхминиатюрныхвысокочувствительныхи

надежныхэлектромеханическихпреобразователей

Ключевыеслова монокристаллытензорезистивныехарактеристики твердыерастворытензочувствительностькристаллов электромеханическиепреобразователи

х
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эффекта являютсяисключительноэффективнымиматериаламидляполупроводниковойтензометрии Тензочувствительностьобразцовизмеряласьвтемпературноминтервале

Квстатическомрежимеуказанногометодикойв

Гянджинского Государственного Университета (ГГУ), 2000 Гянджа, Азербайджан

Бухарский медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, 200118 Бухара, Узбекистан

Бухарский медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, 200118 Бухара, Узбекистан, 

isgandarovrashad@gmail.com 

 
 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

Полученныеновыемонокристаллы удовлетворяетосновныеобщиетребованияполупроводниковыхтензорезисторов повозможностивысокийкоэффициент

тензочувствительности линейнаязависимостьизменениясопротивлениясдеформацией отсутствиегистерезисахарактеристик минимальнаячувствительностьквлияниюпобочных

внешнихфизическихфакторов

Перечисленныевышепараметрыопределяются главнымобразомсвойствамисамогополупроводниковогоматериала хотязаметноевлияниенанихможетоказыватьтакжеитехнология

изготовлениятензорезисторов

Чтобыподчеркнутуникальностьпредложенногоновогоматериала преждевсегоотметимчтоследуетиххарактеристикисопоставитьспараметрамиизвестных

инаиболееширокораспространённыхвполупроводниковойтензометрииматериалов

Исследованиекристаллов вэтомпланепривелоквесьмаинтереснымрезультатамПреждевсего следуетподчеркнуть чтонакристаллахтвердыхрастворах

проявляетсясильныйпьезорезистивныйэффектвнаправлении чтовсочетаниисихмеханическими упругими кристаллографическимииряда

другихособенностейделаетихперспективнымидлясозданияновыхминиатюрныхвысокочувствительныхинадежныхэлектромеханическихпреобразователейкакдатчикиперемещения

усилия давленияидр

Эффективностьновыхкристаллов посравнениюсизвестнымикристалламивполупроводниковойтензометрииобеспечиваетсяглавнымобразомследующими

тремяихособенностямиаименно высокой рекордной тензочувствительностьюсмтаблицу большойупругостьюипрочностьюнаразрыв способностьюлегкоскалываться

нажелаемыеидентичныенитевидныепрямоугольныепластинкисзеркальнымигранямив

Таблица

№ Составкристаллатензодатчика Кср Присжатии Кср Прирастяжениии Примечание

Приотносительнойдеформации

ε

Т К

направлениимаксимальногопьезорезистивногоэффекта Кристаллы о посвоейчувствительностикдеформациизначительнопревосходятвсеизвестныек

настоящемувременивполупроводниковойтензометрииматериалытабл

Изученовлияниетемпературынатензорезистивныесвойствамонокристаллов Температурнаязависимостьначальногосопротивленияиизменениекоэффициента

пьезочувствительностиотемпературойявляютсяважнейшимипоказателямиполупроводниковыхтензометрическихматериалов Вслучаепримененияполупроводниковыхтензодатчиковк

детальюспеременнойтемпературойвозникаетнеобходимостьучетатогоидругогоизменения Изменениеначальногосопротивлениядатчикастемпературойучитываетсяприменением

соответствующихметодовкомпенсацииаизменениетензочувствительности введениемпоправкиНотемименее потерявчувствительностиприповышенныхтемпературыоказалось

неизбежной иботензочувствительностьвсехизвестныхвполупроводниковойтензометрииматериаловзначительнопонижаетсясростомтемпературыОсобоевниманиевэтомплане

заслуживаетследующаяценнаяспецификакристаллов сповышениемтемпературычувствительностикдеформациивзначительноймереувеличивается

табл Коэффициенттензочувствительностиприэтомстемпературойрастетлинейно Коэффициенттензочувствительностикристаллов различной

составоввзависимостиоттемпературыиотносительнойдеформацииприведеновтаблице

Температурныйкоэффициенттензочувствителностинаединицуградусавпроцентахприведеновтаблице Температурныйкоэффициенттензочувствительностиуказанныхкристаллов

заметноварьировалсяотобразцакобразцувзависимостиотегосопротивления концентрациипримесей Дляобразцовснаибольшейконцентрациейпримесейхарактернымбыло

наименьшеезначениеуказанныхвышетемпературныхкоэффициентов Величинапоследнихсущественнымобразомзависелаотрассматриваемыхобластейтемпературногоинтервала

Таблица
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№ ТК Примечание

Приотносительной

деформации

ε

Таблица

№ Тср К Примечание

%100
/ 20 



G


2

1
20ср

Таким образом, тензорезисторы из кристаллов Tl1-x Agx In Se2 позволяет обеспечить 

высокую точность регистрации в термостатированных условиях эксплуатации.  

На основы указанных преимуществ монокристаллов Tl1-x Agx In Se2 нами созданных  

тензометрических измерительных преобразователей, с помощью которых можно решать 

следующие многообразные задачи в нескольких областях их применения: 
исследованияфизическихсвойствматериалов деформацийинапряженийвдеталяхиконструкциях

применениетензодатчиковдляизмерениямеханическихвеличинпреобразуемыхвдеформациюупругогоэлемента

применениетензодатчиковвмедицинскойпрактике дляодновременногоопределениятемпературывразличныхточкахтелачеловека методоммноготочечноготензометрирования

сточностью градусов

впульмонологическихисследованийможноприменятььдляопределенияпараметров легкихчеловекапридыхании используявлияниеупругойдеформациигруднойклетки

методомпьезоэффекта которыеможнопреобразоватьдеформациюмонокристалла вызваннуюприложеннымкнемумеханическимнапряжениемвэлектрическийсигнал

Например дыхательныйобъемДО минутныйобъемвдоха МОД резервныйобъемвдоха Ровд ирезервный объемвыдоха Ровыд жизненнуюемкостьлегких ЖЕЛ задержку

дыхания навдохеивыдохеидр

Взаключениеследуетподчеркнуть чтоналичиесильногопьезорезистивногоэффектавкристаллах позволяетнадеяться чтонаихосновеможносоздать

высокочувствительныедатчикиперемещения усилия давления ускорения идатчикикрутящегомомента Такженеобходимоотметить чтоможнозначительноповыситьчувствительность

датчиковизмонокристаллов кизмеряемымвеличинамсприменениемнагреваиоптическойподсветки

Тезорезистивныесвойстваэтихмонокристалловтвердыхрастворовсохраняютсястабильнымипритысячекратныхповторенияхдеформационногоитемпературногоцикловиспытанияпри

переменнойдеформации р а непревышает ионаболеестабильныприкритическихтемпературахидлительныхнагрузкахпосравнениюизвестныхв
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литературетензодатчиков чтосвидетельствуетотом чтомонокристаллы являютсяперспективнымиматериаламидлясоздание миниатюрных

высокочувствительныхмедицинскихприборов
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84. THE NEW APPROACH TO EVALUATION OF TOURISM RESOURCES 

Hasanov Arzu Najaf 125  

 

The problem of evaluation and recreation and applying universal methods and criterias on 

this evaluation process is researched by many researchers and different evaluation methods were 

compiled and suggested. 

At the time it should be taken consideration that evaluation of natural resources for the 

tourism purposes is enough complex problems and until now lack of universal, standard methods 

of evaluation does result in having non-standard and subjective approach and different resulting in 

process.  So this come from the nature of tourism resources.  

In evaluation of resources in modern tourism science technological, economical, ecological, 

medical-biological, quantity and quality methods, in evaluation of natural and cultural-historical 

monuments UNESCO method, and in evaluation of regionalization according to the specific 

tourism types and elements of tourism type mathematical methods are used. 

We consider that evaluation of resources has to reflect its essence, i.e. has to reflect the 

characteristic aggregate of ability to create interest (motive or complex of motives) for tourism. 

New method that we suggested can be taken into account as a method of essential evaluation of 

resources. 

According to our results of researches we have come to conclusion that properties should be 

taken main as the criterias of evaluation of tourism resources. These properties characterized with 

parameters such as attraction, natural location, learning or research level, usefulness for tourism 

excursion, video-ecological features, socio-demographic significance, method of using ability, 

available potential reserve, recreation feature, usefulness, energy-information features and etc. We 

suggest learning these indications one-by-one and evaluation of all of these parameters according 

to 20-point scale and taking total value as average score.  

While evaluation, providing objectivity depends on serious approach and level of 

professionalism of experts that are realizing evaluation. Attracting special experts while evaluation 

on different parameters can let us to achieve more objective result.  

As we accepted all of the indicators of reserve are evaluated according to 20-point scale and 

its average score is found. Calculation is made with following formula:  

Q1av=x1,1+x1,2 +x1,3 +x1,4 +...+x1,n; (1). 

Here Q1av is average score that were given to properties of each tourism reserve; 

x1,1, x1,2,x1,3,x1,4, x1,n is achieved score of each tourism reserve. 

Total value of tourism reserves of region is calculated with this formula: 

ГасановАрзуНаджафГянджинскийГосударственныйУниверситет Дэн доценткафедрыМенеджментитуристскоедело Азербайджан г Гянджа
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Qt =
Q1av+Q2𝑎𝑣+Q3𝑎𝑣+Q4𝑎𝑣+⋯+Qnav

Qn
; (2). 

Here Qt − is total value of tourism reserve available in region; 

 Q1av, Q2av, Q3av, Q4av, Qnav – are average points given to evaluated tourism reserves of region 

according to their features;  

 Qn – is mean value of the count of defined reserves. 

 Calculated point of reserve according to the each feature (x1,1, x1,2, x1,n) lets us to find its 

average score with using formula (1). Average score of reserves in region is calculated by dividing 

each average value of reserves by their count with formula (2). Usefulness level of tourism reserves 

for a purpose of development of region’s tourism is defined according to the final total value (Qt). 

 We suggest to determine the usefulness level as follow: 

 1. Quite useful (16-20 points); 

 2. Useful (11-15 points); 

 3. Partly useful (6-10 points); 

 4. Useless (1-5 points). 

 As a result of this evaluation using level of reserves can be determined from the reserves 

that actual characterizing the efficiency of reserves. Except this, while reviewing the tourism 

reserves of region all reserves or other elements defining the using level of it and actively attracted 

to tourism process can be evaluated.  
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85. NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CLASSIFICATION OF TOURISM 

RESOURCES 
 

Hasanov Arzu Najaf 126 

 

Abstract   

Resources are characterized in the article and shown that tourism is also based on using resources as many 

other activities. That’s why the investigation of the essence and features of natural resources is considered 

as a necessary task for using them for tourism purposes. And it needs the classification of resources. Current 

classification systems of resources and also tourism resources are analyzed widely and it follow that the 

current classification systems don’t let to understand the essence of tourism resources and classification by 

concrete signs, because the criteria are changeable on which the classification is based. The resources which 

belong to one group may belong to other groups. For solving these problems new classification system of 

resources is suggested depending on functional peculiarities of tourism resources, opportunities of using 

tourism resources for recreation purposes, using methods and directions of tourism resources in tourism 

process.  

Key words: tourism resources, the classification of resources, essence of tourism resources, recreation 

purposes. 

 

Туристская деятельность, как и многие другие сферы, основывается на использование природных 

ресурсов и поэтому для обеспечения развития и организации туристской деятельности, важным 

этапом является изучения ресурсов, которые интересны для туристских целей.   

Природные ресурсы это совокупность компонентов, систем и объектов природной среды, которые 

используются в сферах общественного производства для обеспечения материальных, культурных и 

духовных потребностей индивидов и общества. По другому определению ресурсы-условия, 

позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый  

результат [6].  

Понятие «ресурсы» по сравнению с понятием «объекты туристского  

интереса» употребляется в более широком смысле. Любой природный ресурс, имеющий 

определенную особенность,  может привлечь туристов и входить в различные группы туристских 

ГасановАрзуНаджафГянджинскийГосударственныйУниверситет Дэн доценткафедрыМенеджментитуристскоедело Азербайджан г Гянджа
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ресурсов. Этот процесс происходит при этапе формирования туристского продукта и зависит от 

потребностей потребителей и предложений организаторов туров.        

Туристские ресурсы-это совокупность ресурсов, привлечённые в процесс производства туристских 

продуктов, удовлетворяющие непосредственно потребности туристов. Эти ресурсы отличаются 

специфическими свойствами и используются при особых ситуациях и формах для удовлетворения 

потребностей туристов во время путешествий [1].   

Туристские ресурсы обладают способностью мотивировать людей путешествовать, удовлетворить 

духовные потребности, восстановить и воспроизводить физические, эмоциональные, 

психологические интеллектуальные силы человека. Они отражают специфические особенности 

элементов природной среды, стимулирующие людей путешествовать и удовлетворяющие их 

психологические, рекреационные, познавательные и др. потребности [2]. Совокупность поведения 

людей при организации и развитии туризма, а также элементы окружающей среды относятся к 

туристским ресурсам. Они создают условия развитию туристского бизнеса и обусловливают 

предпринимательскую деятельность в этой сфере.     

Известно, что для организации и развития туристской деятельности необходимо наличия четырех 

основных компонентов: 1.туристские ресурсы; 2.финансовые ресурсы; 3.технологии; 4.кадровый 

потенциал. Дополнительно требуется и наличие нормативно-правовой базы. Это доказательство 

тому, что наличия  финансовых ресурсов, технологий, профессиональных кадров и нормативно-

правовой базы недостаточно для организации туристской деятельности. В этом процессе туристские 

ресурсы являются основным фактором. Как известно, развитие современного туризма 

непосредственно зависит от эффективного, целенаправленного и сознательного использования  

туристских ресурсов. Чтобы эффективно использовать туристские ресурсы,  

необходимо знать их сущность и особенности. Выявления, классификация и определение 

направления использования  туристских ресурсов в определенном регионе, является основным 

этапом обеспечения процесса развития регионального туризма.     

Сущность туристских ресурсов, это способность создавать потребительскую стоимость и 

туристский интерес, мотивировать туристов путешествовать, формировать туристские впечатления, 

стимулировать людей к определенным действиям для организации и развития туризма и т.д.   

В  окружающей нас естественной среде существует много объектов, созданные человеческим 

трудом. Каждый из них по функциональному назначению участвует в определенных процессах. 

Продукты и услуги, производимые в результате этих процессов, имеют определенную 

потребительскую стоимость и удовлетворяют социально-экономические, культурные, 

психологические, физические и др. потребности. Часть удовлетворенных потребностей в 

определенных случаях могут классифицироваться как «туристская потребность». Ресурсы, 

используемые в производстве товаров и услуг и удовлетворяющие потребности туристов, носят 

статус «туристские».  

Для осознания сущности туристских ресурсов необходимо знать их характерные особенности. К 

этим особенностям относятся географическое положение, привлекательность, природно-

климатические условия, уровень изученности или исследования, пригодность для экскурсий, 

пейзажная и видеоэкологическая особенность, социально-демографическая особенность, способ 

использования, существующий потенциальный ресурс, рекреационная способность, пригодность 

для использования, благоприятность для транспорта,  



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

энергоинформационная способность и др.  

Ресурсы, обладающие такими способностями, в туристской деятельности  

используются в различных формах (рекреационная, спортивная, познавательная и др.). В основу 

использования лежат их особенность, а формы и виды туризма  

зависят от этих особенностей.   

Термин «туристские ресурсы» используется при комплексном исследовании определенного региона 

или территории с целью развития туризма, обладающие некоторыми качественными особенностями. 

При этом «туристские ресурсы» выступает как основная категория исследуемой геосистемы и 

является связующим звеном в иерархии категорий, данной геосистемы. В каждой геосистеме 

ресурсы, в том числе и туристские, имеют своеобразные  закономерности размещения и 

существования. Туристские ресурсы являются такими элементами геосистем, которые 

используются в удовлетворении туристских потребностей [4].  

Чтобы классифицироваться как туристские ресурсы, природные тела должны соответствовать к 

следующим условиям: 

1.соответствовать уровню предусматриваемой отрасли производства; 

2.должна комплексно исследоваться и создаваться информационная база; 

3.быть в благоприятном состоянии для привлечения в процесс производства.    

Организация и развитие регионального туризма в определенной географической  территории 

обусловливает определить и классифицировать туристские ресурсы. Исполнение процесса создают 

возможности определить направление использования специфических ресурсов региона, 

приоритетных форм и видов туризма, а также наиболее эффективной организации туристской 

деятельности [5].  

Термин классификация означает разделение вещей, явлений  на разновидности, согласно каким-

либо важным признакам. Это деление используется в практической деятельности во всех областях 

науки и при этом основным критерием является определенные признаки, присущие к данной 

отрасли, вещей и явлений. В результате разделения определяются отличительные и схожие признаки 

элементов, которые позволяют наилучше 

понять их сущность. 

Классификация туристских ресурсов позволяет понять их сущность,  

наиболее эффективно и целенаправленно их использовать, а также определить  

направление использования в каком-то виде туризма.  

Для классификации туристских ресурсов, многие исследователи предлагали различные 

методологические подходы к этой проблеме. Они  предлагали классифицировать ресурсов по 

нижеследующим основным факторам и считали целесообразным группировать так: 

1.Ресурсы, которые относятся к потенциальному туристскому капиталу. В эту группу 

входят ресурсы, которые формируют природно-климатические условия. Основными 

особенностями этих ресурсов является то, что они в зависимости от степени 
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потребления не восстанавливаются или на процесс восстановления требуется 

достаточно долгое время. 

2.Ресурсы, созданные человеком. К ним относятся архитектурные памятники, современные 

сооружения и строения, произведения искусства и т.д. 

3.Дополнительные туристские ресурсы. В эту группу ресурсов входят ресурсы, созданные 

человеком, в результате  функционирования которых обеспечивается прием и 

обслуживания туристов.    

Некоторые исследователи делят туристские ресурсы на четыре группы:  

1.Гидром-водные ресурсы (река, озера, водопады, ледники и др.); 

2.Фитом-земельные ресурсы (леса, равнины, горы и др.); 

3.Литом-ресурсы, созданные человеком и представляющие определенный интерес; 

4.Антропом-ресурсы, создающие туристский интерес не зависимо от условий.  

Туристских ресурсов можно разделить на функциональные и структурные. К функциональным 

ресурсам относятся политические, культурные, экологические, технологические и др., а к 

структурным ресурсам-объекты туристского интереса, туристская инфраструктура и благоприятные  

условия для средств транспорта.  

Туристские ресурсы могут классифицироваться и по другим признакам: по происхождению, по 

возможности использования в рекреационных целях, по  

сроку исчерпаемости, по возможности перевосстановления  и т.д. [3].     

Как видно, в предлагаемых системах классификации некоторые туристские ресурсы одновременно 

могут относиться к различным группам. Это доказательство тому, что предлагаемые системы 

классификации не ведутся по конкретным признакам и критериям, определяющие границы групп 

носят изменчивый характер.  

Можно сделать вывод, что необходимо разработка системы классификации, которая позволит 

группировать туристские ресурсы по конкретным критериям. Считаем, что в зависимости от 

функциональных особенностей, происхождения, возможностей использования в целях рекреации, 

методов и направлений использования в процессе туризма, целесообразно группировать ресурсы 

следующим образом (рис.1): 

1.Природные ресурсы; 

2.Антропогенные ресурсы (основные и дополнительные); 

3.Природно-антропогенные ресурсы; 

4.Ресурсы, относящиеся к инфраструктуре предпринимательства в сфере туризме.  
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Рисунок 1. Классификация туристских ресурсов 

Природные ресурсы-это группа ресурсов, существующих вне воли человека и сохранившие свои 

исходные природные формы и сущности. Они могут использоваться в туристских целях и являются 

основным фактором при организации туристской деятельности.     

Антропогенные ресурсы создаются в результате целенаправленной деятельности человека и 

используются в производстве различных туристских продуктов. По функциональному назначению 

их можно разделить на две группы: а) основные, б) дополнительные антропогенные ресурсы.    

Основные антропогенные ресурсы используются при организации туристско-экскурсионного дела.  

Дополнительные ресурсы используются в туристских и общих целях.  

Природно-антропогенные ресурсы результат взаимодействия человека и природы. При этом часть 

природы подвергается некоторым изменениям, и становится пригодным для туристских целей.  

Инфраструктурные ресурсы предпринимательства в сфере туризма обеспечивают организацию и 

управление туристской деятельности, формирование, производства и продажа турпродуктов, 

формируют нормативно правовую базу туризма, организуют рекламную деятельность и т.д.   
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87. SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ 

ÇÖZÜMÜ 
 

Doç. Dr. Ahmet TEKİN127 

Özgür MERT   

 

ÖZ 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü noktasında ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkeler de 

uyuşmazlıklar yargı aşamasına intikal etmeden önce idari aşamada çözüme kavuşturulmakta iken, bazı 

ülkelerde ise çözüm yargı aşamasında gerçekleştirilmektedir. Bu makalede OECD üyesi ülkeler olmaları 

nedeniyle hukuk sistemlerinde benzerlikler bulunan  Almanya, Fransa, Hollanda ve Türkiye’de vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde idari aşamada çözüm  ile yargı aşamasında çözüme ilişkin bir karşılaştırma 

yapılarak, ülke uygulamalarına ilişkin bilgilere yer verilecektir. Çalışma, derinlemesine bir analizden ziyade 

etkinlik değerlendirmesi üzerine olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlığı, Vergi Mahkemeleri 

Abstract 

There are differences between countries in terms of the settlement of tax disputes. In some countries, 

disputes are settled at the administrative stage before the judiciary is brought to court, while in other 

countries the settlement is made at the judicial stage. In this article we present the similarities in the legal 

system among Germany, France, England and Turkey since they are OECD member countries; there will 

be a comparison of the solution at the administrative stage and the solution at the judicial stage and the 

information will be given  about the different applications of the countries. The study will focus on 

effectiveness assessment rather than an in-depth analysis. 

Keywords: Tax Dispute, Tax Court 

Giriş 

Vergilendirme yetkisi, temel anlamıyla devletlerin vergi alma konusundaki gücünü ifade etmektedir. 

Devletin bireylerden vergi alması, onların psikolojik olarak servetlerinin bir ortağının da devlet olduğu 

hissiyatına kapılmalarına neden olmaktadır.128 

Uyuşmazlık, kavram olarak; bir konuya taraf olan kişilerin bu konu üzerinde anlaşamamalarını ifade 

etmektedir. Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorunlusu arasında vergilendirilmeye 

ilişkin konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkları ifade etmektedir. Temelde vergi uyuşmazlığı, vergi idaresi 

ile mükellef arasındaki anlayış farkı yada görüş ayrılığından ortaya çıkmaktadır. Vergi sorunu kavramı ile 

127 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 02222393750/1387, ahmettekin4444@gmail.com 
128 Ümit Süleyman Üstün,Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı,Beta Kitabevi,1.Baskı,Ocak 2013,S.1 
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vergi uyuşmazlığı kavramı birbirinden farklı anlamlar içermektedirler. Bu iki kavramın birlikte ortaya 

çıkması haline ,vergi anlaşmazlığı denilmektedir. 129 

Vergi kanunlarının uygulanması sırasında, vergi idaresi ile mükellefler arasında uyuşmazlıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Vergi kanunlarının yeterince iyi anlaşılmaması, belirsizlikler ve uygulamalardaki yorum 

farklılıkları bu uyuşmazlıkların temel nedenleri arasındadır.130Vergi uyuşmazlıkları, vergi, resim ve 

harçların; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarında ortaya çıkabileceği gibi kesilen cezalara ilişkinde 

olabilmektedir. Uyuşmazlıklar sıklıkla denetimler ve vergi incelemeleri sonucunda tespit edilen matrahlar 

ve matrah farklarına ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır.131 

Vergi idaresi ile mükellef arasında çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan barışçıl yollarla 

çözümlenmesi yada idari denetim ilkeleri kapsamında uyuşmazlığın çözümlenmesine idari çözüm yolları 

denilmektedir. Mükellefler, bu noktada idari çözüm yollarına başvurmak zorunda değildir yani yargı yoluna 

başvurmadan önce idari çözüm yollarını tüketmek zorunlu değildir. Ancak gümrük vergilerinde idari çözüm 

yolları tüketildikten sonra yargı yoluna başvuru yapılabilmektedir. 132 

Herhangi bir nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise idari aşamada ya da yargı aşamasında çözüme 

kavuşturulabilmektedir. Uygulamada söz konusu uyuşmazlıkların %80’inin idari aşamada sonuçlandırıldığı 

kalan %20’lik kısmın ise yargı aşamasına taşındığı bilinmektedir.133 

Vergi inceleme raporlarına istinaden tarh edilen vergiler ve kesilen cezalara ilişkin olarak ise yaklaşık olarak 

%85 oranında vergi ve cezanın yargı aşamasına intikal etmeden kesinleştiği, yargı aşamasına intikal eden 

%15 ‘lik kısmının ise tutar ve dosya sayısı itibariyle %90 ‘ı üzerinde bir oranda idare aleyhine sonuçlandığı 

bilinmektedir.134 

Vergi uyuşmazlıklarından yargıya intikal eden uyuşmazlıkların ise %80’lik kısmının mükellef lehine 

sonuçlandığı tahmin edilmektedir.135Söz konusu durum nedeniyle mükellefler, uyuşmazlıkların çözümünde 

yargı yoluna başvuruyu tercih etmektedirler. Yargı yolunda uyuşmazlık çözümlenirken aynı zamanda 

idarenin yargısal denetimi de gerçekleştirilmektedir.136   

Yargı aşamasına taşınan dosya sayıları gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu dosya sayılarındaki artış 

nedeniyle Türk Vergi Yargısı, 2014 yılında çıkarılan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bir takım değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin Türk Vergi 

Yargı sistemine fayda sağlayıp sağlayamayacağı hususu ilerleyen yıllarda anlaşılacaktır. 

Türk Vergi Yargısı kavramı bakıldığında tek başına sadece mahkemelerden oluşan bir kavram değildir. Bu 

kavramın içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mükellefler de bulunmaktadır.137Ortaya çıkan sorunların 

sadece yargı sisteminden kaynaklandığını düşünmek yanlış olacaktır. Bu çalışmada diğer bazı OECD üyesi 

ülkelerde vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasından sonuçlanmasına kadar geçen sürecin nasıl işlediği 

129 Mehmet Yüce,Vergi Yargılama Hukuku,Ekin Yayınları,4.Baskı,Ocak 2015,S.81 

Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, 13. Baskı, Kasım 2017, S.165 
131 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Kitabevi,19.Baskı,Şubat 2008,S.125 
132 Mehmet Yüce,Vergi Yargılama Hukuku,Ekin Yayınları,4.Baskı,Ocak 2015,S.83 
133 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Kitabevi,19.Baskı,Şubat 2008,S.125 
134 İbrahim Organ,Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması,Gazi Kitabevi,Ocak 2008,S.171 
135 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Kitabevi,19.Baskı,Şubat 2008,S.125 
136 Ümit Süleyman Üstün, Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı, Beta Kitabevi,1.Baskı,Ocak 2013,S.85 
137 İdari Yargı Sempozyumu,2012 
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kısa bir şekilde anlatılacak ve vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinin etkinliği üzerinde 

durulacaktır. 

I. Fransa ‘da Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Fransa da vergi uyuşmazlıkları yargı aşamasından ziyade idari aşamada çözüme kavuşturulmaktadır. 

Uyuşmazlığın çözümünde idari aşamaya başvuru zorunluluk teşkil etmektedir. İlk olarak mükellefler 

uyuşmazlığa ilişkin işlemin tebliğinden itibaren 2 ay içinde  idari çözüm yollarına başvurmak zorundadırlar. 

İdari aşamada çözümde düzeltme, vergide indirim, uzlaşma ve pişmanlık gibi yollar bulunmaktadır.138 

Vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında bulunan uyuşmazlık idari süreçte çözülemediği takdirde 

mahkemelere itiraz edilerek yargı aşamasında çözüm yolu başlatılmaktadır. Fransa’da vergi 

uyuşmazlıklarına bakan özel vergi mahkemeleri bulunmamakla beraber itiraz edilen vergi türüne veya 

uygulanan cezaya göre idare, hukuk veya ceza mahkemelerinde uyuşmazlıklar görülmektedir.İdare 

mahkemelerinde dava açma süresi 2 aydır.İlk önce başvuru yazılı olarak yapılır ve bu başvuruya mükellefe 

tebliğ edilen vergi evrakının eklenmesi gerekmektedir. Bu mahkemeler gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV 

ve yerel vergiler ile ilgili vergi cezaları konusunda yetkilidir. Bu konularda ortalama yılda 20.000 vergi 

davası açılmaktadır. Genel olarak idare mahkemelerinde açılan davaların yaklaşık %12,4’ü mükellefler 

lehine kısmen veya tamamen sonuçlanmaktadır. Vergi türü önemli olmaksızın herhangi bir vergi kaçakçılığı 

konusunda cezai kovuşturma başlatılabilmektedir. Bu tür davalar ise yılda ortalama 900 adettir.139 

Fransa’da mahkemeler üç aşamadan oluşmaktadır; ilk aşama idari mahkemeler ve ilk derece mahkemeleri 

; ikinci aşama temyiz mahkemeleri ve idari temyiz mahkemeleri; son aşama ise Yargıtay ve Danıştay’dır. 

Belirlenmiş bazı konularda ise bu mahkemeler Anayasa Mahkemesine ve Avrupa Adalet Mahkemesine 

konuyu götürebilmektedir. Temyiz mahkemelerinden önce kayıtlı 60 avukattan biri tarafından temsil 

edilmek zorunludur. Fransa’da dava maliyetleri oldukça azdır ancak işlemlerin uzunluğu mükelleflerin dava 

yoluna başvurmasına engel olmaktadır. Dava süreleri ise birinci derece idare mahkemelerinde açılan 

davalarda 3 yıla kadar, temyizlerde ise 10 yıla kadar sürmektedir.140 

II. Almanya ‘da Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Almanya’da mükellefler vergi uyuşmazlıklarının çözümü noktasında yargı yoluna başvurma hakkına 

sahiptirler. Uyuşmazlıklar genellikle çözüm odaklı bir yaklaşımla sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Bir 

vergi uyuşmazlığıyla karşılaşıldığında mükellefin ilk aşamada yargıya başvurması istenmez, tahakkuku 

gerçekleştirilen makama itiraz etmesi gerekmektedir. Bu yargı aşaması dışında gerçekleştirilen çözüm 

yoluna idari temyiz denilmektedir. Uyuşmazlıkların %90’ı barışçıl yollarla çözümlenmektedir.141 İdari 

temyiz yolunun getirilmesindeki amaç mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve vergi idaresinin 

gerçekleştirdiği tahakkuku kontrol etmesini sağlamaktır.142 

İdari temyiz yoluna başvuru genellikle tercih edilmektedir. Yayınlanan istatistiklere göre 2009 yılından 

2017 yılına kadar geçen süreçte yıllık 3,24 milyon ile 5,24 milyon arasında idari temyiz başvurusunda 

bulunulmuştur. Bu itirazlar sonucunda genellikle uyuşmazlık çözüme kavuşturulmuş ve mükelleflerin yargı 

aşamasına başvurusuna gerek kalmamıştır. İdari temyiz işlemleri 3 ila 12 ay arasında sürmektedir. 

138 http://www.conseil-etat.fr/, Erişim: 22.05.2019 
139 Philippe Derouin, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde France, 10. Bölüm, s. 89 
140 Philippe Derouin, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde France, 10. Bölüm, s. 89 
141 Ümit Süleyman Üstün, Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı, Beta Kitabevi,1.Baskı,Ocak 2013,S.93 

Axel Cordewener And  Michael Hendricks, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde Germany, Bölüm 11, 

s.101 

http://www.conseil-etat.fr/
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Mükellefin idari temyiz başvurusu reddedilirse mükellef bölgesel vergi mahkemesine başvurabilir. Alman 

yargı sisteminde uzmanlaşmış vergi mahkemeleri bulunmaktadır ve bu mahkemeler vergi idaresinden 

tamamen ayrı çalışmaktadır. Ancak vergi mahkemelerinde çalışan hâkimler daha önce vergi idaresinde 

çalışan kişilerden oluşmaktadır. Vergi mahkemelerinde istatistiklere göre yıllık ortalama 37.900 adet dava 

görülmektedir. Bu davalar ortalama 2 yıl sürmektedir.143 

Vergi mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda genellikle mahkemeler vergi idaresine karşı bir karar 

almamayı amaçlar bu nedenle de vergi idaresine gerçekleştirilen tahakkukta mükellef lehine düzenleme 

yapmasını; mükellefe ise vergi davasının geri çekmesini önerir. Uyuşmazlık dosyalarının 3’te 2’si herhangi 

bir karar alınmadan bu yolla çözüme kavuşturulmaktadır. Karar alınan davalarda ise sadece %20’lik bir 

oranda mükellef lehine karar verilmektedir. Davayı kaybeden mükellef Federal Vergi Mahkemesine temyiz 

başvurusunda bulunabilir. Buradaki işlemler ortalama 20 ay sürmektedir.144 

 

 

III. Hollanda ‘da Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Hollanda’da vergi uyuşmazlıkları genellikle karşılıklı görüşme yoluyla çözüme kavuşturulmaktadır. Vergi 

mükelleflerinin çoğu bu tür davaların uzun sürmesi ve maliyetlerine katlanmak istememeleri nedeniyle 

karşılıklı görüşme yoluyla çözüm yolunu tercih etmektedirler.145 

İdari temyiz uygulaması mükellef tarafından başlatılır ve söz konusu tarhiyatı gerçekleştiren denetçiye 

itirazda bulunulur. Söz konusu tarhiyatın tebliğ edilmesinden sonraki 6 hafta içinde yapılmalıdır. Bu süre 

hak düşürücü süredir ve bu süre içinde başvuru yapılmazsa tarhiyat kesinleşir. Süreç devam ederken 

mükellefin dava açma hakkı bulunmaktadır. İtirazı inceleyen denetçinin ise başvuru süresinin sona 

ermesinden itibaren 6 hafta içinde karar vermesi gerekmektedir. Yani bu süre toplamda 12 hafta sürmektedir 

ancak denetçi tarafından 18 haftaya kadar uzatılabilmektedir. Denetçi tarafından mükellefin itirazının kabul 

edilmemesi halinde 6 hafta içinde bu karara karşı Bölge Mahkemesi’ne temyiz talebinde bulunabilir. 

Mükellef söz konusu davada kendini savunabilmektedir ve taraflar davadan 10 gün öncesine kadar ek belge 

sunabilirler. Bölge Mahkemesi kararını duruşma tarihinden itibaren 6 hafta içinde vermeli veya gecike 

olursa bunu taraflara bildirmelidir. Mükellef veya vergi idaresi Bölge Mahkemesi kararına karşı Temyiz 

Mahkemesine itiraz edebilirler. Temyiz Mahkemesine başvuru süreleri Bölge Mahkemesine başvuru 

sürelerine benzerlik göstermektedir.146 

Taraflardan biri Temyiz Mahkemesi kararına karşı Hollanda Yüksek Mahkemesine temyiz talebinde 

bulunabilir. Hoge Raad vakaları incelemekten ziyade hukuk ve temel usule ilişkin kuralların doğru 

uygulanıp uygulanmadığını inceler. Ancak Hoge Raad karşısında mükellefler bir hukuk danışmanına ihtiyaç 

duyarlar. Dava süreci uzadıkça dava maliyetleri de artmaktadır. Hollanda’da Birinci Derece 

Mahkemelerinde 2013 yılında toplamda 26.000 dava ,Temyiz Mahkemelerinde toplamda 3.900 dava ve 

Axel Cordewener And  Michael Hendricks, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde Germany, Bölüm 11, 

s.101 

Axel Cordewener And  Michael Hendricks, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde Germany, Bölüm 11, 

s.101 

 
145 Simon Whitehead, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde United Kingdom, Bölüm 27, s.117 
146 Simon Whitehead, Tax Disputes And Litigation Revıew İçerisinde United Kingdom, Bölüm 27, s.117 
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Hoge Raad’da ise toplamda 888 dava sonuçlandırılmıştır. Vergi davalarının Hoge Raad’dan önceki süreçte 

ortalama 320 gün sürmektedir.147 

IV. Türkiye ‘de Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Vergi Usul Kanunu’nun 20. Maddesine göre “vergi tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah 

ve nispetleri üzerinden hesaplanarak bu alacağın miktar itibariyle tespit edildiği idari muamelelerdir.”  

olduğu belirtilmektedir. Kendisine bu madde kapsamında vergi tarh edilen mükellef söz konusu tarhiyatın 

hatalı olduğuna inanıyorsa vergi uyuşmazlığı bu noktada doğmuş demektir. Uyuşmazlığa ilişkin olarak 

doğrudan yargı aşamasında çözüm yoluna başvurabileceği gibi idari aşamada çözüm yoluna gidip idare ile 

karşılıklı görüşme sağlayarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilir. 

Uyuşmazlık konusunun yargı aşamasına taşınması hem vergi idaresi açısından hem de mükellefler açısından 

maliyetler ve çeşitli sorunlar içermektedir. Uyuşmazlıkların idari aşamada çözüme kavuşturulması ortaya 

çıkabilecek sorunları ve maliyetleri ortadan kaldırmaktadır. Bu durum ise genellikle idarenin alacağının bir 

kısmından vazgeçmesi mükellefin ise bir kısım ödemeyi kabul etmesi ile sağlanmaktadır. Vergi idaresinin 

mükellefle karşılıklı görüşmesi ile uyuşmazlıkların ortadan kaldırılmasına uyuşmazlıkların idari aşamada 

çözümü denilmektedir.148 Başvurulacak idari yollar, hataların düzeltilmesi, cezalarda indirim, pişmanlık, 

izaha davet , üst makamlara başvuru ve uzlaşmadır.149 

Uzlaşma, ileride ortaya çıkması muhtemel düşünce ve çıkar ayrılıklarının, ödünler verilerek ortadan 

kaldırılması anlamına gelmektedir. Vergi hukukunda ise vergi idaresi ile mükellef arasında doğmuş veya 

doğacak olan uyuşmazlığın karşılıklı ödünler verilerek ortadan kaldırılmasıdır.150Uygulamada idare vergi 

cezalarını yüksek bir kısmını ortadan kaldırmakta, vergi aslına ilişkin ise düşük bir oranda ortadan 

kaldırılmakta veya hiçbir indirim yapılmamaktadır. Vergi uyuşmazlıkları yüksek bir oranda uzlaşma yoluyla 

çözüme kavuşturulmaktadır.151 

Vergilendirme süreci içerisinde herhangi bir aşamada haklarında vergi ,ceza ,faiz veya zam uygulanan 

mükelleflerin uzlaşma istemesi ve uzlaşmanın vaki olmaması, düzeltme talebinin reddedilmesi ve bunların 

dışında idare ile vergisel konularda uyuşmazlık yaşanması vb. durumlarda yargı organlarına 

başvurabilirler.152Uyuşmazlığa ilişkin olarak vergilendirmeye ilişkin idari işlemin veya vergilendirme 

sürecine yönelik bireysel işlemlerin kanunlara aykırılığı veya vergi kanunlarını anayasaya aykırılığı 

iddiasıyla yargı aşaması başlatılabilir.153  

 Görevli yargı organları Vergi Mahkemeleri,  ilk derece merciinin verdiği kararlara karşı istinaf yoluyla 

Bölge İdare Mahkemelerine veya temyiz talebiyle Danıştay’a başvuru yapılabilmektedir. Vergi 

mahkemelerinde uyuşmazlıklardan doğan davaların açılması ile birlikte tarh edilen vergi, resim ve harçlar 

ve bunlara ilişkin zam ve cezaların dava konusu edilen kısımlarının tahakkuku ve tahsili mahkeme kararı 

verilinceye kadar durmaktadır. Mahkeme sonucunun mükellef lehine olması halinde herhangi bir vergi 

ödemesi söz konusu olmayacak ve ödenen vergi varsa geri ödemesi yapılacaktır. Ancak söz konusu ödenen 

Peter Wattel, Tax Litigation in Last Instance ın Netherlands: The Tax Chamber of the Supreme Court, Bulletin For 

International Taxation, University of Amsterdam, s.43-44 
148 Şükrü Kızılot,Doğan Şenyüz,Metin Taş,Recai Dönmez,Vergi Hukuku,Yaklaşım Yayıncılık,2.Baskı,Mart 2007,S.225 
149 Doğan Şenyüz,Mehmet Yüce,Adnan Gerçek,Vergi Hukuku,Ekin Yayın,9.Baskı,Ocak 2018,S.282 
150 Mehmet Yüce,Vergi Yargılama Hukuku,Ekin Yayınları,4.Baskı,Ocak 2015,S.83 
151 Şükrü Kızılot,Doğan Şenyüz,Metin Taş,Recai Dönmez,Vergi Hukuku,Yaklaşım Yayıncılık,2.Baskı,Mart 2007,S.230 
152 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı Rehberi 
153 Doğan Şenyüz,Mehmet Yüce,Adnan Gerçek,Vergi Hukuku,Ekin Yayın,9.Baskı,Ocak 2018,S.294 
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vergilerin geri ödemesine ilişkin olarak herhangi bir faiz ödenmeyecektir. Mahkeme kararının mükellef 

lehine sonuçlanmaması durumunda ise tahakkuk gerçekleşecek ve mükellefe söz konusu ödemeye ilişkin 

bildirim yapılacaktır. Mükellef bildirimin tebliğinden itibaren 1 ay içinde dava konusu yapılan vergi ve 

cezalarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Söz konusu vergi ve cezalara ilişkin olarak normal vade 

tarihinden mahkeme kararının vergi dairesine tebliğ edildiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacakları 

Tahsil Usulu Hakkında Kanuna göre gecikme faizi istenilir.154 

Vergi mahkemelerinde dava açma süreleri özel kanunlarda ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde 30 gün, 

Danıştay ve İdare Mahkemelerinde 60 gündür. Danıştay’da vergi mahkemelerince kurul olarak verilen 

kararın temyiz edilmesi durumunda dava açma süresi 30 gündür. 

İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı istinaf yoluyla ile belli tutarı aşmak koşuluyla 

Bölge İdare Mahkemesine 30 gün içinde başvurulabilmektedir. Bölge İdare Mahkemesinin temyiz yolu 

kapalı olmayan kararlarına karşı 60 gün içinde Danıştay’a temyiz talebinde bulunulabilir. 

2018 yılında Vergi Mahkemelerine toplamda 147.490 adet vergi dava dosyası gelmiştir. Bu dosyaların 

%61,7'sinin yıl içinde açılan, %33,2'sinin de geçen yıldan devren gelen dosyalardan oluşmaktadır. Toplam 

dava dosyaların %78,7'sinin yıl içinde karara bağlandığı, %21,3'ünün 2019 yılına devrettiği anlaşılmıştır. 

Bu davalara konu itibariyle bakıldığında %19,1 ‘inin Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun 

kapsamında,%15,8’i Katma Değer Vergisi’ne ilişkin olarak,%13,7 ‘si düzeltme işlemlerinin reddinden, 

%9’u vergi cezalarından kalan kısmı ise diğer vergilerden oluşmaktadır. 2018 yılı vergi mahkemelerinde 

karara bağlanan dosyalarda ilk sırada %43,7 oranı ile iptal kararı, ikinci sırada %15,8 oranı ile ret ve kabul, 

feragat vb. nedenlerle karar verilmesine yer olmadığı kararları verilmiştir. Danıştay’a ise 2018 yılında 

99.758 adet dava açılmış, 206.225 adet dava ise önceki yıldan devrolmuştur.155  

2011-2018 yılları arasında vergi mahkemelerinde görülen davaların ortalama görülme sürelerine 

bakıldığında 2011 yılında bu süre 239 gün iken 2018 yılında 135 güne gerilemiştir. Danıştay’da ise söz 

konusu süreler 2011 yılında 507 gün iken 2018 yılında 571 gündür.156 

Türk Vergi Yargı Sisteminde vergi uyuşmazlıklarına ilişkin olarak mükellefler söz konusu sürecin her 

aşamasında herhangi bir danışmana ihtiyaç duymadan kendilerini savunabilmektedirler. 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre hakimlik ve savcılık mesleği için gerçekleştirilen giriş 

sınavında başarı gösteren hakim adaylarının, adaylık sürecini bitirmeleri sonrasına hakimlik mesleğine 

atamaları yapılır.1572011 yılında idari yargı alanında hakim sayısı 895 iken bu sayı 2018 yılında 1354 hakime 

ulaşmıştır. Hakim başına düşen dosya sayıları ise 2011 yılında 654 iken 2018 yılında 433’e düşmüştür. 

Vergi yargı sisteminde gerçekleştirilen düzenlemelerin söz konusu uyuşmazlık sayılarının azalmasında 

etkili olmadığı hakim sayısının artmasına rağmen dava dosya sayılarının azalmamasından 

anlaşılabilmektedir. 

V.Uygulamaların Karşılaştırılması ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, Fransa, Almanya, Hollanda ve Türkiye baz alınarak vergi uyuşmazlıkların çözümü 

noktasında bazı temel başlıklar dikkate alınarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

154 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı Rehberi 
155 T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Adalet İstatistikleri 2018,s.276 
156 T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Adalet İstatistikleri 2018,s.296 
157 Serdar Kılıç, M. Göktuğ Kaya,“ABD, Almanya, İngiltere ve Türkiye Vergi Yargısı Sistemleri” Sayıştay Hakemli 

dergisi, sayı:107, Ekim-Aralık 2017, s.56 
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Ülkelerin uygulamalarındaki farklılıkların gösterilmesindeki temel amaç ise daha etkin bir vergi sisteminin 

oluşmasına katkı sağlamaktır.  

İdare ile mükellef arasında doğan uyuşmazlığın mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. Uyuşmazlıkların yargı aşamasına taşınması verginin tahsilatını geciktirmekte ve bu durum 

uyuşmazlık konusu verginin zaman maliyeti unsurunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu maliyet 

hususu düşünüldüğünde uyuşmazlıkların idari aşamada çözümünün önemi anlaşılmaktadır.  

Uyuşmazlık dosyalarından çıkan kararların mükellef lehine olan kısmı diğer ülkelerde %20 oranındadır, 

ülkemizde ise bu oran %50 civarlarındadır. Bu durum mükellefleri uyuşmazlıkların çözümünde yargı 

aşamasında çözüme teşvik etmektedir. 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümünün sağlanamaması, yargı yoluna başvurunun yürütmeyi 

durdurması, ödenmesi gereken vergi ve cezaların tahsil sürelerinin uzaması, mükelleflerin haksız çıkmaları 

halinde herhangi bir haksız çıkma bedelinin alınmaması gibi nedenler yargı yolunu cazip kılmakta birlikte 

mükelleflerin yargıya olan güvenlerinin artması, hak arama noktasında olan bilinçlerinin artması, dava açma 

maliyetlerinin düşük olması, dava açmanın kolay olması, mahkemelerdeki hakimlerin daha tarafsız 

olduklarına olan inanç ve dava sonuçlarının yüksek oranda mükellef lehine sonuçlanması gibi konular da 

mükellefleri yargı aşamasında çözüme itmektedir. Bu durum nedeniyle de gün geçtikçe mahkemeler 

üzerindeki iş yükü artmaktadır. 

Vergi davalarının teknik yönünün ağır basması nedeniyle söz konusu davaları takip eden kişiler bu davaları 

daha kolay kazanabilmektedir. Bunun nedeni ise hakimlerin vergi mevzuatına yeterince hakim olmaması 

ve davalarda daha çok usule ilişkin konulara yönelmeleridir. Vergi hakimlerinin mesleğe alınmalarından 

itibaren düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Uzmanlık gerektiren vergi yargısına ilişkin hakim 

adaylarının ayrı bir sınava tabi tutulması ve bu sınavında vergi mevzuatına ilişkin kapsamlı bir sınav olması 

gerekmektedir.158 Almanya’da olduğu gibi ülkemizde de Vergi Mahkemelerinde görev alan hakimlerin 

kariyer yolunun vergi idaresinden başlaması, hakimlerin vergi mevzuatını yorumlayabilen ve aynı zamanda 

uygulamasına da hakim olan kişilerden oluşmasını sağlayacaktır. Böylece uyuşmazlıklar daha adil bir 

şekilde sonuçlanacak verilen kararların yönünün daha çok idare lehine olacağı belirli bir şekilde 

görülecektir. Söz konusu kararların idare lehine sonuçlanması mükellefleri uyuşmazlıkları yargı aşamasında 

çözüm yerine idari aşamada çözüme yönlendirecektir. 

Almanya, Fransa ve Hollanda vergi uyuşmazlıklarını yüksek oranda idari aşamada barışçıl çözüm yollarıyla 

çözmektedir. Ülkelerin istatistiklerine bakıldığında uyuşmazlığa konu olan ortalama 20.000 ile 40.000 dava 

arasında iken Türkiye’de bu sayı ortalama 140.000 civarındadır. Ayrıca üst yargı mercilerine intikal eden 

dosya sayıları ise diğer ülkelerde 1.000 ile 3.000 arasında iken Türkiye’de bu sayı 300.000 civarlarındadır. 

Ülkemizde yargı mercilerinin iş yükünün ne kadar ağır olduğu söz konusu istatistiklerden 

görülebilmektedir. Bu iş yükünün fazlalığı nedeniyle Danıştay’ın içtihat yaratma fonksiyonunu ne kadar 

yerine getirebileceği ve aynı zamanda görülen davaların hukuksal anlamda ne kadar kaliteli olduğu 

tartışılabilir bir konudur.  

Ayrıca Fransa’da olduğu gibi üst yargı organları önünde danışmanla temsil zorunluluğu getirilmesi 

gerekmektedir. Bu uygulama ile üst yargı organlarına başvuru danışman maliyetleri nedeniyle engellenmiş 

olacaktır ve aynı zamanda üst yargıda görülen davaların kalitesini artıracaktır. 

 Sonuç 

158 Ümit Süleyman Üstün, Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı, Beta Kitabevi,1.Baskı,Ocak 2013,S.186 
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Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konusunda mükellef ve vergi idaresi için en faydalı olan yolun 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan diğer ülke uygulamalarına bakıldığında uyuşmazlıkların yüksek 

oranda idari aşamada barışçıl yollarla çözümlendiği görülmektedir. Mükelleflerin idari çözüm yollarını 

denemeden yargı yoluna başvurmaları vergi idaresi açısından yüksek oranda dezavantajlı bir durumdur.  

Vergi uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılması için ilk olarak uyuşmazlık davalarının kaybedilmesinin temel 

nedenlerine bakılmalı vergi idaresinin bu nedenleri tespit ederek personelini ona göre bilgilendirmesi 

gerekmektedir. Ülkemizde yargıya intikal eden uyuşmazlıklar yüksek oranda usul hükümlerinde yapılan 

hatalardan kaynaklanmaktadır. Vergi idaresinin usul hükümlerine özellikle dikkat etmesi ve bu alanda 

belirsiz olan kanun hükümlerinin açıklığa kavuşturması gerekmektedir.  

Mükelleflere idari aşamada çözümün sağladığı yararlar anlatılmalı ve yargı aşamasının uzun sürmesi ve 

maliyetlerinin olması nedeniyle idari aşamada çözüme yönelmeleri sağlanmalıdır. 

Genel olarak karşılaştırma yapılan ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında idari aşamada ve yargı 

aşamasında uygulamaların benzer olduğu görülmektedir ancak ülkemizde idari aşamada çözümde bir üst 

itiraz merciinin kurulması gerekliliği net bir şekilde hissedilmektedir. Bu üst itiraz mercii dava konusu 

yapılacak uyuşmazlıkları ayırt etmeli her uyuşmazlığın mükellefler tarafından yargıya taşınmasına engel 

olmalıdır.  

İdari aşamada çözüm yolları daha düşük tutarlı uyuşmazlıklarda etkindir. Tutar olarak daha yüksek olan 

uyuşmazlıklar yargı aşamasına taşınabilir niteliktedir. Tek hakimle çözümlenebilecek uyuşmazlıkların 

zorunlu olarak idari aşamada çözüme gidilmesi şartı getirilebilir. Bu sayede vergi yargısının iş yükü 

azaltılarak diğer fonksiyonlarını daha etkin yerine getirebilmesine olanak tanınacaktır.159 

Mükelleflerin idari aşamada çözüm yollarını tüketmeden yargı yoluna başvurabilmeleri, yargı yoluna intikal 

eden davalarda mükelleflerin davayı kazanacakları inancının yaygın olması gün geçtikçe vergi 

mahkemelerinin iş yükünü artırmakta ve vergi yargısının etkinliğini azaltmaktadır. Vergi yargısının etkinliği 

mükellefler tarafından uyuşmazlıkların çözümünde idari yolların tüketildikten sonra yargı yoluna 

başvurmaları ile sağlanacaktır. 

Vergi yargısının gelişimi, vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen denetimlerin artırılması bu nedenle 

uyuşmazlık sayısının artması ve bu artışa paralel olarak ortaya çıkacak içtihatlarla sağlanacaktır.160 

Sonuç olarak Türk Vergi Yargı sistemi sadece yargı sisteminde yapılacak iyileştirilmelerden ziyade vergi 

idaresi ve vergi kanunlarında yapılacak iyileştirmeler ve yenilikler ile daha etkin bir hal alacaktır.  

 

 

 

  

159 Ümit Süleyman Üstün,Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı,Beta Kitabevi,1.Baskı,Ocak 2013,S.108 
160 Ümit Süleyman Üstün,Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı,Beta Kitabevi,1.Baskı,Ocak 2013,S.109 
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88. FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI 

TASLAĞINA GÖRE YAPILAN MUHASEBE KAYITLARI İLE TEK DÜZEN HESAP 

PLANINA GÖRE YAPILAN MUHASEBE KAYITLARININ KARIŞLAŞTIRILMASI: 

TMS 2 STOKLAR STANDARDI ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI161   

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN162   

 

ÖZET 

Bugün gelinen noktada iletişim ve bilişim teknolojilerinin ulaştığı seviye ile küreselleşme ve 

finansal serbestleşme süreçlerinin etkisiyle, uluslararası yatırımcıların, kreditörlerin, şirketlerin ve 

diğer finansal tablo kullanıcılarının; gerek belirli bir ülkedeki bir işletmenin farklı dönemlerdeki 

finansal tablolarını, gerekse farklı ülkelerdeki işletmelerin belirli dönemlere ait finansal tablolarını 

sağlıklı bir şekilde karşılaştırabilmesi ve değerlendirme yapabilmesi amacıyla ülkeler arasında 

ortak bir finansal raporlama ve muhasebe dili oluşturmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 1973 yılından itibaren uluslararası 

standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2002 yılında uluslararası muhasebe ve 

raporlama standartlarına uyum süreci başlamış, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) yürürlüğe konmuştur. 

Ancak 1 Ocak 1994 yılında 1. sayılı Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile yürürlüğe konulan Tek 

Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesaplar muhasebe ve finansal raporlama standartların 

uygulamalarında yetersiz kalmıştır. Tek Düzen Hesap Planı’nın, muhasebe ve finansal raporlama 

standartlarına uygun hale getirilebilmesi için, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) bilanço esasına göre defter tutan teşebbüs ve işletmelerin, finansal raporlamada 

esas alabilecekleri “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağı hazırlamış ve  

13.12.2018 tarihinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açmışlardır. Bu 

çalışmada, “TMS 2 Stoklar” Standardına göre stokların satın alma maliyetlerinin, dönüştürme 

maliyetlerinin, birleşik (ortak) ve yan ürünlerin maliyetlerinin yürürlükte olan tek düzen hesap 

planına göre yapılan muhasebe kayıtları ile finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı 

taslağına göre yapılan muhasebe kayıtlarının karşılaştırması yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları, Hesap Planı, 

TMS 2.  

Jel Kodları  : M41, M49. 

 

 

 

161 Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 
162 Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 
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1. Stok Kavramı 

Stoklar; olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan, satılmak üzere 

üretilmekte olan ya da üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak olan ilk madde 

malzemeleri ifade eder (GÖKÇEN, ATAMAN, & ÇAKICI, 2011). 

TMS-2’de stok kapsamına giren kalemler; ilk madde ve malzeme stokları, yarı mamuller, mamul 

stokları, hizmet işletmelerinde işletmenin henüz ilgili geliri elde etmediği hizmetin maliyeti, stok 

kalemlerinin hiç birinin kapsamına girmeyen yan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerden oluşan diğer 

stoklar ve ticari mallardan oluşmaktadır. 24 Mayıs 2018 Tarih 30430 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan son halinden önce, standarda göre tahsilatı henüz gerçekleşmemiş hizmet maliyetlerinin 

de stok olarak kayıt altına alınabileceği belirtilmekteydi. TMS-2’nin yayınlanan son haline göre bu 

madde TMS-2’den çıkarılarak, standardın 8. maddesinde müşteri ile yapılan bir sözleşmenin yerine 

getirilmesi için katlanılan ve stok oluşumuna neden olmayan maliyetlerin, TFRS 15 standardı 

uyarınca muhasebeleştirileceği belirtilmektedir (YİĞİT & BÜYÜKİPEKCİ, 2019). 

2. Stokların Değerlemesi 

VUK 274. Maddesinde “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran 

değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, 

maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli 

ölçüsünü tatbik edebilir.” denilmektedir (VUK Md. 274). 

15/01/2005 tarihinde yayınlanan  TMS 2 Stoklar standartının 9. Maddesine göre “Stoklar, maliyet 

ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir” denilmektedir(TMS 2, Md.9).   

Net gerçekleşebilir değer; işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma 

maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle 

elde edilen tutarı ifade eder(TMS 2, Md.9).   

 

Örnek: Elektronik eşya ticareti yapan işletmenin stoklarındaki 5.000 TL birim maliyetli 6  adet 

led televizyon, teknolojisi eski kaldığı için değerinin düştüğü tespit edilmiştir. Led televizyonun 

bir adedinin 3.000 TL’ye satılabileceği, ayrıca bir adet led televizyonun satış maliyetinin 200 TL 

olacağı tespit edilmiştir.  

 

Net 

Gerçekleşebilir 

Değer 

= 
Tahmini 

Satış Fiyatı 
- (Tahmini amamlama + Tahmini Satış Giderleri)   

 

NGD = (3.000 TL x 6) – (200 TL x 6) =  18.000 TL – 1.200 TL =16.800 TL 

Maliyet Bedeli = 5.000 TL x 6 adet = 30.000 TL 

Stok değer düşüklüğü karşılığı = 30.000 TL – 16.800 TL = 13.200 TL 
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TDHP'NA GÖRE  

  Borç Alacak 

654 Karşılık Giderleri 13.200   

158 Stok Değer Düşüklüğü   13.200 

      

 
YHP TASLAĞINA GÖRE 

  Borç Alacak 

626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gider. 13.200   

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları   13.200 

      

 

 

3. Satın alma maliyetleri  

Standardın öngördüğü hükümler ile halen ülkemizde uygulanmakta olan Tekdüzen Muhasebe 

Sistemi arasında uygulama biçimi açısından bir farklılık yoktur. Farklılık, stokun vadeli satın 

alınması durumunda ortaya çıkmaktadır.  

Örnek: İşletme peşin satış fiyatı 20.000 TL olan bir ticari malı, yıl sonunda ödemesi yapılmak 

şartıyla vadeli olarak 17.000 TL’ye satın almıştır. 

 

TDHP'NA GÖRE  

  Borç Alacak 

153 Ticari Mallar Hs. 20.000   

320 Satıcılar   20.000 

      

YHP TASLAĞINA GÖRE 

  Borç Alacak 
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153 Ticari Mallar Hs. 17.000   

328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri   3.000  
 

 320 Satıcılar    20.000 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.xxxx Borç Alacak 

650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve 
Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları 3.000  

328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri  3.000 

   

 

4. Ortak Ürün ve Yan Ürün Kavramı 

Üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte üretilebilir. Birlikte üretilen ürünler, her 

ürünün ana ürün olduğu “ortak ürünler” veya ana ürün ve yan ürün olabilir. Her bir ürünün üretim 

maliyetlerinin ayrı olarak belirlenemediği durumlarda, bu maliyetler ürünler arasında rasyonel ve 

tutarlı bir temele göre dağıtılır. Maliyetlerin dağıtımı, örneğin ürünlerin ayrılma noktasındaki veya 

tamamlandıktan sonraki nispi satış değerlerine göre yapılabilir. Yan ürünler, çoğunlukla yapıları 

gereği önemsizdirler (TMS 2, Md. 14). 

 

Örnek 1: X işletmesinin ortak ürünlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. (Kapasite Kullanım Oranı 

%100’dür)  

 

 

Ortak 
Ürünler 

Miktar Birim Fiyat Satış Hasılatı Oran  

A Ürünü 50 100 5.000 39% 

B Ürünü 40 130 5.200 40% 

C Ürünü 30 90 2.700 21% 

Toplam 120   12.900 100% 

 

Ayrışma noktasından sonraki maliyetlerin dağılımı aşağıdaki gibidir. 

DİMMG DİG GÜG TOPLAM 
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2.000 5.000 3.000 10.000 

 

DİMMG = 2.000 DİG = 5.000     GÜG = 3.000  TOPLAM =10.000 TL 

 

Giderlerin dağıtılması 

Mamüller Ortak Gider Payları Birim Maliyet  

A Ürünü 10.000 39% 3.876 77,52 

B Ürünü 10.000 40% 4.031 100,78 

C Ürünü 10.000 21% 2.093 69,77 

 

 

 

VUK'a ve YHP Taslağına göre kayıt*  

  Borç Alacak 

710 DİMM Gid. 

720 Direkt İşçilik Gid. 

730 Gen. Üretim Gid. 

 

2.000 

5.000 

3.000 

 
 

İlgili ödeme hesabı * 
 

10.000 

  
  

151 Yarı Mamuller Üretim  

                               711 DİMM Gid. 

                               721 Direkt İşçilik Gid. 

                               731 Gen. Üretim Gid. 

10.000 

 

 

 

 

2.000 

5.000 

3.000 

152 Mamuller Hs. 

          A Ürünü 3.876 

          B Ürünü  4.031 

          C Ürünü  2.093 

                               151 Yarı Mamul. Üret. 

10.000 

 

 

 

 10.000 
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Örnek 2: X işletmesinde A ürünü üretilmekte, bu ürünün yan ürünü olarak da Y ürünü elde 

edilmektedir. Dönem içinde gerçekleşen birleşik üretim giderleri, direk ilk madde malzeme 2.000 

TL, Direk İşçilik 5.000 TL ve Genel Üretim Giderleri 3.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Yan ürünün tahmini satış fiyatı 1.500 TL olarak tespit edilmiş, ayrışma 

noktasından sonra yan ürünün tamamlanması için yapılan ilave giderler 100 TL olarak tespit 

edilmiştir. (Kapasite Kullanım Oranı %100’dür)  

 

 

Yan ürünün gerçekleşebilir değeri: 

  Yan ürünün tahmini satış fiyatı : 1.500 TL 

  Yan ürün tamamlama gideri   : (100) TL 

           1.400 TL 

Eğer durum böyleyse, yan ürünler net gerçekleşebilir değerlerine göre ölçülürler ve bu tutar ana 

ürünün maliyetinden düşülür. Bunun sonucu olarak, ana ürünün defter değeri maliyetinden önemli 

ölçüde farklılık göstermez(TMS 2, Md. 14).  

Bu durumda 10.000 – 1.400 = 8.600 TL mamule dağıtılacak tutar  olarak belirlenir. Yan ürünler, 

artık, hurda gibi kalemler 157 – Diğer Stoklar hesabında izlenir. Yan ürün tahmini satış fiyatı 

üzerinden 157- Diğer Stoklar hesabında muhasebeleştirilir. 

VUK'a göre kayıt  

  Borç Alacak 

710 DİMM Gid. 

720 Direkt İşçilik Gid. 

730 Gen. Üretim Gid. 

2.000 

5.000 

3.000 
 

İlgili ödeme hesabı *  10.000 

151 Yarı Mamuller Üretim  

                               711 DİMM Gid. 

                               721 Direkt İşçilik Gid. 

                               731 Gen. Üretim Gid. 

10.000 

 

 

 

 

2.000 

5.000 

3.000 

152 Mamuller Hs. 

157 Diğer Stoklar 

                               151 Yarı Mamul. Üret. 

8.500 

1.500 

 10.000 
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YHP TASLAĞINA GÖRE 

  Borç Alacak 

710 DİMM Gid. 

720 Direkt İşçilik Gid. 

730 Gen. Üretim Gid. 

2.000 

5.000 

3.000 
 

İlgili ödeme hesabı * 
 

10.000 

151 Yarı Mamuller Üretim  

                               711 DİMM Gid. 

                               721 Direkt İşçilik Gid. 

                               731 Gen. Üretim Gid. 

10.000 

 

 

 

 

2.000 

5.000 

3.000 

152 Mamuller Hs. 

157 Diğer Stoklar 

                               151 Yarı Mamul. Üret. 

8.600 

1.400 

 10.000 
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5. Sonuç 

1 Ocak 1994 yılından itibaren uygulanmaya başlayan tek düzen hesap planı, baş döndürücü bir 

hızla gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri sayesinde küçülen dünyada, bir ülkede yerleşik bir 

firmanın dünyanın birçok yerinde işletme kurması, ortaklıklar oluşturması, yatırımlar yapması 

sonucunda ülkelerin birbirleri arasındaki ortak bir muhasebe dili oluşturmak için oluşturdukları 

standartlar için yetersiz kalmış, yeni bir hesap planına ihtiyaç duyulmuş, bu amaçla Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yeni bir hesap planı taslağı 

oluşturulmuş ve kamuoyunun görüşlerine açılmıştır.  

Stokların değerlemesinde, stok değer düşüklüğü meydana geldiği zaman kullanılan “654 Karşılık 

Giderleri” hesabı yerine stoklar için “626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı” hesabı oluşturularak, 

diğer karşılık giderlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.  

Stokların vadeli satın alınması durumunda VUK’a göre vade farkları dikkate alınmazken, TMS 2 

Stoklar standartı vade farklarının ayrıştırılmasını uygun görmüştür. Vade farkları için 328 

Ertelenmiş vade farkı giderleri hesabına aktarılması, daha sonra yıl sonunda ise ilgili dönemin vade 

farkının 650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle ilgili Kur Farkı 

Zararları hesabına aktarılması uygun görülmüştür.  

TMS 2 Stoklar standartının uygulanması için ihtiyaç duyulan hesaplar, KGK tarafından oluşturulan 

finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağında oluşturulmuştur.  

Kaynakça: 

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı. (2018, 12 13). 10 14, 2019 

tarihinde Kamu Gözetimi Kurumu (KGK): 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/EK2_Finansal%20Raporlama%20Sta

ndartlar%C4%B1na%20Uygun%20Hesap%20Plan%C4%B1%20Tasla%C4%9F%C4%B1.pdf 

adresinden alındı 

GÖKÇEN, G., ATAMAN, B., & ÇAKICI, C. (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Uygulamaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi. 

ÖRTEN, R., KAVAL, H., & KARAPINAR, A. (2017). Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama 

Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları (10. Baskı b.). Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. 

Şti. 

TMS 2 . (2005, Ocak 15). TMS 2 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı. (25701). 

VUK, (1961, 1 4). Vergi Usul Kanunu. 

YALÇIN, S. (2019). Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin 

Finansal Raporlama Standardı Ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Stoklar: 

Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum Ve Açıklamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi(60), 202-222. 

YERELİ, A. N., KAYALI, N., & DEMİROĞLU, L. (2013, Aralık 1). Ticari Mal Alımlarında Vade 
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90. TARIMSAL FAALİYETLERİN TMS 41 ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI163   

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN164   

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN165   

 

ÖZET 

 

Tarım işletmelerindeki tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi diğer alanlarda faaliyet gösteren 

işletmelerden farklılıklar göstermektedir. Tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebe uygulamalarını 

düzenlemek amacıyla “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” Standardı yürürlüğe konmuştur. Bu 

çalışmada, canlı varlıkların ve tarımsal ürünlerin “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” Standardı 

çerçevesinde muhasebeleştirilme esaslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan Finansal 

Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na göre yapılan tarımsal faaliyetlerle ilgili 

muhasebe kayıtları ile Tek Düzen Hesap Planı’na göre yapılan tarımsal faaliyetlerle ilgili muhasebe 

kayıtlarının karşılaştırması da çalışmamızın bir diğer temel amacıdır. 

Anahtar Kelimeler : Tarımsal Faaliyetler, Hesap Planı, TMS 41  

Jel Kodları  : M40, M41, M49. 

 

1. Giriş 

163 Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 
164 Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 
165 Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 
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2. Tarımsal Faaliyet 

i. Değişim kapasitesi: Yaşayan hayvan ve bitkilerin biyolojik dönüşümünün mümkün olması 

ii. Değişimin yönetilmesi: Yönetim, dönüşüm sürecinin gerçekleşmesi için gereken koşulları 

geliştirmek veya en azından korumak suretiyle söz konusu dönüşümü kolaylaştırır (örneğin 

besin seviyeleri, nem, sıcaklık, verimlilik ve ışık). Böyle bir yönetim, tarımsal faaliyeti, diğer 

faaliyetlerden ayırır. Örneğin, yönetilmeyen kaynaklardan (okyanus balıkçılığı ve 

ormanların yok edilmesi gibi) ürün elde edilmesi tarımsal faaliyet değildir. 

iii. Değişimin ölçülmesi: Biyolojik değişim veya hasat sonucunda kalitede veya miktarda 

meydana gelen değişiklik rutin bir yönetim işlevi olarak ölçülmesi ve izlenmesi gerekir(TMS 

41, Madde 6).. 
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3. Yeni Hesap Planı Taslağında Tarımsal Faaliyetleriyle İlgili Hesaplar 
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1. Süt ve süt ürünleri üretimi yapan X A.Ş. süt üretimi yapmak için 10.05.2017 tarihinde tanesi 7.000 

TL’en 10 adet düveyi banka hesabından ödeme yapmak suretiyle satın almıştır.  

  10.5.2017   BORÇ ALACAK 

150 İLK MAD. ve MLZ. H 
 

70.000   

   150.01 Canlı Varlıklar    

      150.01.001  .Kulak nolu düve    

       150.01.001 . Kulak nolu düve    

                    :    

 
102 BANKALAR HS.   70.000 

Süt üretmek amacıyla 10 adet düve alışı     

  10.5.2017   BORÇ ALACAK 

710 DİREKT İ.M.M. 
 

70.000   

 
150 İLK MAD. ve MLZ. H   70.000 

Düvelerin maliyet hesabına aktarılması     

  10.5.2017   BORÇ ALACAK 

150 İLK MAD. ve MLZ. H 
 

70.000   

   150.01 Canlı Varlıklar    

      150.01.001  .Kulak nolu düve    

       150.01.001 . Kulak nolu düve    

                    :    

 
102 BANKALAR HS.   70.000 

Süt üretmek amacıyla 10 adet düve alışı     

  10.5.2017   BORÇ ALACAK 

710 DİREKT İ.M.M. 
 

70.000   

 
150 İLK MAD. ve MLZ. H   70.000 

Düvelerin maliyet hesabına aktarılması     

2. X A.Ş. işletmesi 31.12.2017 tarihine kadar 5.000 TL direk ilk madde malzeme, 3.000 TL direk işçilik 

gideri ve 4.000 TL genel üretim gideri yapmış, giderler banka hesabından ödenmiştir. 31.12.2017 

tarihi itibariyle düveler süt vermeye başlamıştır. 31.12.2017 tarihi itibariyle düvelerin gerçeğe 

uygun değerleri toplamı 84.000 TL olarak tespit edilmiştir.  
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31.12.2017   BORÇ ALACAK 

710 DİREKT İ.M.M.HS, 
 

5.000   

720 DİREKT İŞÇİLİK HS.  3.000  

730 GENEL ÜRET.GİD.HS.  4.000  

 
102 BANKALAR HS.   12.000 

Dönem içinde yapılan masraflar     

 
31.12.2017  _____________   

258 YAPILMAKTA O. YAT. 
 

82.000   

 
711 DİREKT İ.M.M.HS,   75.000 

 721 DİREKT İŞÇİLİK HS.  3.000 

 731 G ÜRET.GİD.HS.  4.000 

Giderlerin Bilanço Hesabına yansıtılması 
  

___________31.12.2017________________   

256 DİĞER MADDİ DUR.V 
 

82.000   

 
258 YAPILMAKTA O. YAT   82.000 

Düvenin süt veren inek kapsamına alınması   

  31.12.2017   BORÇ ALACAK 

710 DİREKT İ.M.M.HS, 
 

5.000   

720 DİREKT İŞÇİLİK HS.  3.000  

730 GENEL ÜRET.GİD.HS.  4.000  

 
102 BANKALAR HS.   12.000 

Dönem içinde yapılan masraflar     

  31.12.2017  __________   

278 YAPIL.OLAN CANLI 
VAR.YAT.. 

 

82.000 
  

 
711 DİREKT İ.M.M.HS,   75.000 

 721 DİREKT İŞÇİLİK HS.  3.000 

 731 G ÜRET.GİD.HS.  4.000 

Giderlerin Bilanço Hesabına yansıtılması     

  31.12.2017   

272 BÜYÜKBAŞ HAYVAN… 
 

 

278 YAPIL.OLAN CANLI 
VAR.YAT.. 

                               

643 TARIMSAL 
FAAL.DEĞERLEME 
ARTIŞLARI 

84.000 

 82.000 

 

 

2.000 
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Düvenin süt veren inek kapsamına 
alınması 

 

 

 

3. 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihlerin arasında süt üretimi yapılmış ve  3.000 TL direk ilk madde 

malzeme, 2.500 TL direk işçilik ve 4.000 TL genel üretim gideri yapılmış, bedeli işletme kasasından 

nakit olarak ödenmiştir. Dönem sonuna kadar ineklerden elde edilen sütün net gerçeğe uygun 

değeri 14.000 TL, ineklerin gerçeğe uygun değeri ise  75.000 TL’dir. (Amortisman hesaba 

katılmamıştır.) 
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91. KAZAK HALK DESTANLARINDA KADINLA İLGİLİ BAZI 

DEĞERLENDİRMELER 

Elmira ADİLBEKOVA166    

Özet 

Bu çalışmada öncelikle Türk kültüründe kadının yeri ve önemi karşılaştırmalı ele alınmış ardından 

Kazak halk destanlarında kadının yeriyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuş ve 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın odak noktasını Kazak halk destanlarındaki kadın 

tipolojisi ve onun özellikleri oluşturmaktadır. Böylece kadının Kazak destanlarındaki yeri ve 

öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde 

söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek olmuştur. Bu milattan önce de böyle idi. Avrupa, Afrika 

ve Arabistan'daki kadınlar köle olarak satılırken Türk kadını her zaman özgür olmuştur. Eski 

Türklerde kadın, ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet yönetiminde 

de söz sahibi olmuştur. Türk kültüründe kadının yerine örnekler vermek gerekirse;Altay 

silsilesinde kadın adını taşıyan bir dağ vardır. Manas, Köroğlu gibi destanlarda erkek gibi silah 

kullanan, güreşen kadınlara da rastlanır. Dede Korkut Kitabı’nda da böylesi kadınlar görülür. Banu 

Çiçek, Selcen Hatun ok atar, ata binerler. Hatta Banu Çiçek, kendisiyle evlenmek isteyen Beyrek’e 

güreşte kendisini yenmesi şartını koşar. Türk kadınları tıpkı bir erkek gibi güçlü ve savaşçı bir ruha 

sahiptir. Türklerde kadına hitap şekilleri de tıpkı verdikleri önem gibi her zaman ön planda 

olmuştur. Biz de bu bakış açısıyla Kazak destanlarını inceledik ve kadın tipolojisinin özelliklerini 

ortaya koyduk.  

Anahtar kelimeler: Türk dünyası destanları, kadın motifi, Kazak halk destanları, kadın tipi. 

AN ASSESSMENT OF WOMEN TYPOLOGY IN KAZAKH FOLK EPIC 

Abstract 

In this study, first of all, the female motive in Turkish world epics is discussed and then the place 

and importance of women in Turkish culture is examined comparatively. The focus of the study is 

on the type of woman in the Kazakh folk epics and their characteristics. Thus, it is aimed to reveal 

the place and importance of women in epics. The foundation of the family in Turkey is women. 

The Turkish woman has had a say in her family and has always supported her husband. It was like 

this before Christ. While women in Europe, Africa and Arabia were sold as slaves, Turkish women 

have always been free. To give examples instead of women in Turks; There is a mountain bearing 

the name of woman in the Altai range. This mountain is said to have some strange states. When 

the weather changes, it sounds like a cry from the mountain. Similarly, in epics like Manas and 

Köroğlu, women who use weapons like men and wrestling are also found. The Dede Korkut Book 

also shows such women. Banu  Çiçek, Selcen Hatun shoots arrows and rides horses. In fact, Banu 

Cicek stipulates that  Beyrek  who wants to marry him must beat him in wrestling. Turkish women 

166DoçentDoktor, Hoca Ahmet YeseviÜniversitesi, Türk Dili veEdebiyatıBölümüÖğretimÜyesi, Türkistan, 
Kazakistan.adilbekova_elmira@yahoo.com 

mailto:adilbekova_elmira@yahoo.com
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have a strong and warlike spirit just like a man. The way women appeal to women has always been 

the crown of the Turks, just like their importance.  

Key words: Epic of Turkish World, women motive, Kazakh folk epic, female type.  

Giriş  

Bilindiği gibi kadın, Türk toplumlarında ailenin en önemli sosyal bireyidir.  Ailenin temelini de 

kadın teşkil etmiştir.  Destanî kahramanların hepsi annelerinin veya kız kardeşlerinin terbiye ve 

nezaretlerinde büyümüşlerdir. Kadın, at ve  demir ile birlikte kahramanların daimî yoldaşları 

olmuştur.  Kahramanın dünyasında en büyük arkadaşları kadın ile atıdır. Başkurt ve Kazak- 

Kırgızların Kozu körpeş ve Bayan destanlarında kadın bir melek olarak tasvir olunmuştur. 

Umumen DoğuTürk halk edebiyatında da kadının mevkisi büyüktür (İnan, 1998: 275-276). 

OrhunYazıtları’nda da Türklerin kadınlara verdiği değer hemen göze çarpar.  Hakanın yanında 

hatunun adı anılır: “Türk halkı yok olmasın diye, halk olsundiye, babam İlteriş Hakanı (ve) annem 

İlbilge Hatunu göğün tepesinden tutup (daha) yükseğe kaldırmışlar muhakkakki”. “Umay misali 

annem Hatun’un kutu sayesinde, kardeşim KülTigin erkekli kadını elde etti”. “Türk halkının adı 

sanı yok olmasın diye, babam hakanı (ve) annem hatunu yüceltmiş olanTanrı, devlet verenTanrı, 

Türk halkı(nın) adı sanı yok olmasın diye, beni o Tanrı hakan (olaraktahta) oturttu” (Köse, 1996: 

27-33). 

Kazak kahramanlık destanlarından Alpamış Batır ile ErTargın destanlarındaki kadın kahramanları 

inceleyen çalışmasında Söylemez ve Aliyeva kahramanlık destanlarının en önemli unsurlarından 

biri olarak, vefalı kadın tipinin tasvir edilmesini görür.  Alpamış Batır destanında Gülbarşın, 

kahramanın yardımcısı, yari, sözünde duran samimî arkadaşıdır. Kurtka da kahramanın yardımcısı, 

akıl danışmanı, samimî arkadaşıdır.  Kurtka olmasa Kobılandı’nın savaşı kazanması da kuşkuludur. 

Kurtka, kahramanın sıkıştığı an doğru yolu gösteren akıl danışmanı ve geleceğini tahmin eden 

yaridir. Kendisinin değil, halkının çıkarını daha yüksek tutan Kurtka, Kobılandı’ya iyi niyetle, 

halkının menfaatine yarayan işlere yönelik yol gösterir.  Kazak destanlarında kadının aklına büyük 

önem verilmiştir.  Er Targın destanında Akcünis ve Alpamış Batır destanında Gülbarşın, sevgilileri 

olan kahramanlar kadar akıllıdırlar. Kadın, kahraman neredeyse her zaman onun yanında bulunur. 

Kahramanın namusunu korur ve şanını, şerefini yüksek tutmak için bütün gücü ile uğraşır 

(Söylemez ve Alieva, 200: 43-44). 

Manas, Köroğlu gibi destanlar da erkek gibi silah kullanan, güreşen kadınlara da rastlanır. Dede 

Korkut Kitabı’nda da böylesi kadınlar görülür. Banu Çiçek, Selcen Hatun ok atar, ata binerler. 

Hatta Banu Çiçek, kendisiyle evlenmek isteyen Beyrek’e güreşte kendisini yenmesi şartını koşar.  

Savaşçı bir toplumda yaşayan Kan Turalı’nın istediği adeta savaşçı bir arkadaştır. Çocuğu olmayan 

kadın da erkek de toplumda geri plana itilmektedir. Savaşçı göçebe toplumda kalabalık karşı tarafta 

korku yaratır.  Bu yüzden kadının doğurgan olması olumlu bir özellik olarak gösterilir.  Manas 

destanında Manas’ın karısı Kanıkey Manas’a yol gösteren, vefakâr, sadık bir eştir.  Kanıkey, 

nişanlısı Manas’ın kendisiyle birlikte kalmasına karşı çıkar. Onun karşı çıktığı nokta tamamen 

ataerkil yapıya has bir iffet anlayışıdır. Manas’ayol gösteren Kanıkey, bir han kızı ve yerleşik 

medeniyetten gelmesi sebebiyle kültürlüdür, böylelikle bilge bir tip özelliği de kazanır (Kaya, 

2002:49-53). 
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Manas Destanı’nda yer alan kadınlar, Manas'ın ve onunla çeşitli biçimlerde ilişkisi olan diğer erkek 

karakterlerin annesi, eşi, kızı, gelini veya kız kardeşidir.  Kadınlar, erkeklere ait bir dünyanın içinde 

onların verdiği öneme ve sahip oldukları itibara ve imkâna göre değerlendirilmişlerdir. Kadınlardan 

beklenen vasıflar erkeklerden farklı ölçülerle belirlenmiştir.  Güzellik, eşe sadakat, doğurganlık ev 

işlerinde beceriklilik, çevresi ile uyumluluk, itaatkârlık gibi vasıflar önem kazanmıştır.  Manas 

Destanı’nda kadınlar savaş ganimeti olarak kabul edilmişlerdir.  Erkeğin hayat ekseninde yer alan 

kadınların sosyal statüleri çoğu zaman kendi başarı veya başarısızlıklarına göre değil, bağlı 

oldukları erkeğin başarı veya başarısızlıklarına göre belirlenmiştir.  Savaş ganimeti olarak kabul 

edilen kadınların kendi gelecekleri ile ilgili söz hakları yoktur. Savaşı kazanan kişinin merhametine 

göre kaderleri belirlenmektedir (Günay, 1998: 50). Bunun yanı sıra destanda kahraman kadın 

tiplerine de rastlanır. Destanda Manas’ın evlendiği kadınlar alp tipinin dünyaya bakış açısı ile ilgili 

bazı ipuçları verirler. Manas Destanı’nda çok eşlilik mevcuttur.  Manas, destanda üç kadınla 

evlenir: KayıpHan’ın kızı Kara Börük, Çoruk’un kızı Akılay, Temir Han’ın kızı Kanıkey. “Alp 

tipini hazırlayan şartlar erkeğin yanında kadını da eğitir. Fedakâr, iffetli, saygın ve erkeğin sadık 

dostu olan kadın, yeri gelince erkekle savaşan, dövüşen, yarışan, güreş tutan, avcı, akıncı bir 

kahraman olur.  Kadınlar, hayatın içinde, olayların odak noktasında yer alırlar.  Kırgız evlenme 

gelenekleri gereği kadın en az evleneceği erkek kadar yiğit olmak zorundadır.  Eş ve anne olarak 

tanıtılan kadınlar erkeklerin gölgesinde kalmamış, alplıkta onlara eş bir durum sergilemişlerdir” 

(Bars, 2014:  353).        

 Alp kadın, eşine gösterdiği desteği oğluna da gösterir. Anne  oğlunu iyi bir savaşçı olarak yetiştirir. 

Kadın, eşine ve oğluna gerektiğinde akıl-nasihat vererek onları gelecek tehlikelerden  de korur. 

Elinde kılıç, at üstünde savaşan alp kadın, aynı zamanda aklı ve öngörüsüyle karşılaşılan birçok 

meseleyi de çözer. 

Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek 

olmuştur. Bu milattan önce de böyleydi. Avrupa, Afrika ve Arabistan'daki kadınlar köle olarak 

satılırken, Türk kadını her zaman özgür olmuştur.  

Eski Türklerde kadın, ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet 

yönetiminde de söz sahibi olmuştur. Kadınlar kılıcını iyi kullanır, ata biner ve güreşirlerdi. Kadınlar 

savaşa da katılırlardı. Bir Türk atasözü şöyle der: “Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik iyi 

kadındır”.  

Türklerin kadınlara çok değer verdiğini söylemiştik. Bunu eski Türklerin tek eşli oluşlarından da 

anlayabiliyoruz. Yani Türk erkekleri, bir kadınla evlendiklerinde ikinci bir kadın almazlardı. Hun 

Türkleri döneminden beri kadın erkek ayrımı yapılmazdı. Hunlarda, kadın erkeğin tamamlayıcısı 

olarak kabul edilir ve onsuz hiçbir şey yapılmazdı. Hatta öyle ki, Kağan'ın emirnamelerinde 

“Kağan buyruğu” ifadesi yalnız yer alır ve Kağanın hatunun onayı kaydedilmezse o emirname 

geçerli sayılmazdı.  Yabancı ülke elçileri sadece kağanın huzuruna çıkmazlardı. Elçilerin kabulü 

sırasında hatunun da kağanın yanında olmas ımutlak kura lidi (Ahmet beyoğlu, 2001: 151). 

Hatunlar, bazı zamanlarda kağan olmadan elçileri kabul ederlerdi. Örnek olarak, Avrupa Hun 

Devleti'ne gelen elçiler Atilla'nın eşi Arık Hatun tarafından kabul edilir ve devlet işleri hakkında 

görüşürlerdi. Kabul törenlerinde, ziyafetlerde ve şölenlerde hatun kağanın sol tarafına otururdu. 
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Siyasi ve idari görüşleri dinler ve fikir belirtirlerdi. Ziya Gökalp bu durumu şöyle ifade ediyor: 

“Eski ırkların hiçbiri kadınlara Türkler kadar hak vermemiş ve saygı göstermemiştir” (Gökalp, 

1970: 35). 

Göktürk ve Uygurlarda da kağanın hanımı hatun, devlet işlerinde kocası ile birlikte söz sahibi 

olmuştur. Tıpkı Hunlarda olduğu gibi, emirnameler yalnız kağan adına değil, "Kağan ve Hatunun 

namına" şeklinde ibare ile birlikte imzalanırdı. Kadın, aile içinde de daima yüksek söz sahibi 

olmuştur (Özkan, 1975: 145-155). 

Asya Türklerinde Göktürklerin tarihi ve yaşamlarıyla ilgili en önemli kaynak Orhun kitabeleridir.  

VII. Yüzyıldan itibaren Orhun kitabelerinde, devlet işlerini bilen Hatunlardan söz edilir. Orhun 

kitabeleri de “Kağan ve Hatun buyurur” sözleriyle başlar. Türk kadınlarına verilen değerle alakalı 

İslam öncesi döneme ait birçok kaynak bulunmaktadır. Bunlardan birisi de İslam öncesi İtil (Volga) 

Bulgarlarını ziyaret eden İbni Fadlan'ın eseridir. Fadlan eserinde Türk toplumunda kadının yerinin 

şaşırtıcı olduğunu itiraf etmekte ve şaşkınlığını açıkça belirtmektedir. Fadlan, hatunun hükümdarın 

yanında oturduğunu ve bunun Türk geleneklerinin bir parçası olduğunu ve Türk kadınının asla 

erkeklerden kaçmadığını belirtiyor. Diğer bir Arap seyyah İbn Batuta şu şekilde not almıştır: 

“Burada öyle ilginç bir duruma şahit oldum ki, o da Türklerin kadınlara gösterdiği saygıdır. Burada 

kadınların kıymeti ve saygınlığı erkeklerden daha üstündür”. 

Aynı zamanda bu yazdıklarımı eski Türk destanlarında da açıkça görüyoruz. Destanlarda kadının 

güç ve ilham kaynağı olduğu bildirilmektedir. Milli destanımız olan Dede Korkut hikayelerinde de 

buna rastlarız. Örnek olarak “Deli Dumrul” hikayesinde Dumrul, canı yerine kendi canını vermeye 

razı olacak birisini bulmaya çalışır ve bunu kadında bulur. Kadın hiç çekinmeden canını vereceğini 

söyler.  

Bununla birlikte, eski Türkler kendi soylarından olan kadınlarla evlenmeye önem verirlerdi. Bu 

olay Türk atasözünde şu şekilde belirtilir “EyTürkoğlu. Suyu çaydan kızı soydan al” (Azәrbaycan 

Birliyi Sehifәsi, facebook.com). Bunun nedeni, Türk kadınların daha önce de bahsettiğim gibi cesur 

ve onurlu olmalarıdır. Türk kadını her zaman at üstünde, kılıç elinde ve savaş meydanında en 

öndedir. Gene Dede Korkut destanımıza baktığımızda “Bamsı Beyrek” hikayesinde yer alan Banu 

Çiçek, bunun en güzel örneklerinden birisidir. Diğer bir örnek Selcan Hatundur. Selcan Hatun, 

düşmanın geceleyin kocasına baskın yapacağından şüphelenmektedir. Kocasını bu konuda uyarır 

ve savaş başlar. Mücadele esnasında kocasının atı yaralanır. Savaşa hazır bir şekilde kenarda 

bekleyen Selcan Hatun, atını düşmanın üzerine sürer ve onları kılıçtan geçirir (Ergin, 2001: 64-

122)  

Türk kadınının kahramanlığı yazmakla bitmez. İşte bütün bunlara bağlı olarak ortaya çıkmış olan 

alp kadın tipi anlatı türlerimizde de yerini almıştır. Örnek verecek olursak Türk kozmogonisinde, 

tek başına olduğu için canı sıkıldığında ÜlgenAta’ya kainatı yaratma ilhamını veren Akene’dir;  

yine çocukları ve hayvan yavrularını koruyan dişi Tanrı’nın adı; Uyumay’dır; Bu sebeple Orhun 

yazılarında Bilge Kağan, anasından “Uymay gibi anam hatun” diye söz eder. Abdulkadir İnan bu 

konudaki çalışmasında destanlarımızda kadınların yeri ve önemine işaret etmektedir. Bunun 

yanında Radloff Altaylılarda evlilik ve aile hayatının çok mükemmel olduğunu, evlilik sadakatine 

aykırı hareketlerin son derece az görüldüğünü, bu suçu çok ağır şekilde cezalandırıldığını 
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bildirmektedir. Cirketten de Altay destanlarında kahramanlar eşlerini ya da kız kardeşlerinin 

sadakat ve gayretleriyle ölümden, felaketten kurtulurlar. Bu Koblandı Batır Destanı’nda da böyle 

olmuştur. Mesela, Koblandı’nın eşi Kurtka evinin, boyunu kaderinin ve namusunun koruyucusu 

olarak anlatılır. Kahramanların soğukkanlıklarını kaybederek kötü bir iş yapmalarını, kadın önler. 

Nitekim, Karaman,  Koblandı’ya gelip,  Kazan’a gitmesini söyleyince o “bu sefere gidecek miyim, 

gitmeyecek miyim, onu evdeki Kurtka’cım bilecek” diye cevap verecektir. Karaman ona “sen 

kadının dediğini yapıyorsun” diyerek onunla alay edecek, buna çok sinirlenen Koblandı da 

Kurtka’nın başını kesmek için ülkesine dönecektir. Olacakları hisseden Kurtka, sonunda 

kullanarak bir çare bulacak ve kahramanın elinden tüm silahlarını ve atı Tayvur’u da alıp çıkarak 

bu kritik durumu çözecektir. 

Destanda; 

Kirpiğin buz donmuştu 

Her  bir tarafın 

...................... 

Gitmek için Kalmuklar’a 

Hiçbir günahı yoktur, 

Nazlanan Kurtka’nın 

.................................. 

Yiğit sinirlenip geliyor 

Şimdi çıksa karşısına 

Başını kesip almak için…(İnan, 1998: 275-276)satırlarından da bu durum apaçık görülmektedir. 

Kurtka iyi karakterinin yanısıra sabırlıdır ve eşine saygı gösterir. Bu davranışların da oldukça 

samimidir de... Bütün düşüncesiyle, bütün iyi niyetiyle kendisini düşmana karşı çıkmayı görevi 

sayan Koblandı’nı yardımcısıdır. Koblandı güç Kurtka ise akıl ve düşünce sahibidir. İki ayrı 

sıfattan, iki yarımdan kurulan uyumlu ömür, ikisinin hayatıdır. Kurtka kendi isteği ile hizmet 

etmiştir. O, rüyasında gördüklerini yorumlayarak Koblandı’nın hayali ile gerçek hayatını birleştirir. 

Koblandı’nın karısı Kurtka’nın uzağı gören biri olduğu, onun Koblandı’ya söylediği sözlerinden 

ve onun için yaptıklarından da kolayca anlaşılır. Nitekim jıravların kahramana söyleyecekleri 

sözlerin, Kurtka tarafından söyletildiğini görmekteyiz. Ayrıca vaka merkezinde olduğu Kurtka’nın 

kahramana lazım olan yörük atı ve silahları hazırlanmasından başlar ve Kurtka’dan bunları 

kahramanın meşhur olduğunu göstermek değil, yurdunu, halkını korumak ve onları düşündüğü için 

yapar. Denilebilir ki Koblandı Batır Destanındaki kadın bir ilahe, bir hamidir. Koblandı bütün zafer 

ve galebelerinde karısı Kurtka’ya onun beslediği atı Tayburul’a muhtaçtır. Kısacası epik 

kahramanın hayatındaki en iyi dostları kadını ile atıdır. 

Orta Asya’da kahramanlık destanlarının meydana çıkışı ve bu destanlarda anlatılan kadın kız 

tiplemelerini daha iyi anlatabilmek maksadıyla okuyucuya bölgenin tarihi geçmesiyle ilgili bazı 
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bilgiler vermeyi gerekli gördük. Çünkü meydana gelen her bir olay bir zaruretten kaynaklandığı 

gibi, bu zaruret gerçeğe dönüştüğü zaman da tarihi olaylar cereyan etmektedir. 

Türk halkları kendilerini dişi kurttan türemiş kabul ederek, altın kurt başıyla tuğlarını 

süslemişlerdir. Baykal, Yenisey ve İrtiş civarında yaşayan Türkler Moğolistan ve Mançurya'yı ele 

geçirmişler, bu fetihler sebebiyle bilahire kurtbaşı Moğol bayraklarını da süslemiştir. Bu alıntı da 

göstermektedir ki Türk kabilelerinin reisleri ve ya onların hükümdarlarının hanımları daima 

siyasete katılmıştır. Bununla birlikte kanun ve töreyi bozanlar hakan hanımları da olsalar katı 

şekilde cezalandırılmıştır. Çünkü Türklerde misafire herhangi bir zarar verme söz konusu 

olmayacağı gibi, teslim olan düşmana da dokunulmaz. 

Güney Sibirya’da yaşayan halklar, Moğollar, Orta Asya halkları, Volga boyu ve Kafkas halkları 

eskiden beri birbirleriyle akrabadırlar. Bu halkların kadınları da cenk meydanında kendilerini ispat 

etmişlerdir. Amuderya sahillerinde, bugünki Narın   nehri boylarında meydana gelen savaşlara 

kadın ordularının katılması da bu sözlerimizin bir dilidir. 

Göçebe de halkların kadınlarının cemiyet içindeki faaliyetleri daha sonraları hükümdarlık şeklinde 

kendini göstermektedir. Bu kadınlar saraydaki itibarlarını korumak için çeşitli yollara 

başvururlardı. Bu yüzdendir ki Doğuda «Aslanın erkeği de dişisi de aslandır» sözü yaygın halde 

kullanılır. 

Kazakların aşk üzerine kurulmuş anlatmaları oldukça fazla olduğunu söyledik. Bunların bir bölümü 

eski zamanlarda oluşmuş, halk ağzından gelişmiş Kazak halkının hayvan yetiştiriciliği, toplum 

yaşayışından doğan, çoğu sadece Kazakça söylenen eserlerdir. Bunun en güçlü örnekleri “Kozı 

Korpeş-Bayan Sulu”, “Ayman-Şolpan”, “Makpalkız”, Esim Seri-Zeliha”, “Kalaş Badam”, “Şanşar 

Kalası”, hikâyeleri de konuları bakımından bahsettiğimiz diğer destanlara yakındır.  

“Kozı Korpeş-Bayan Sulu” destanı ile “Kulşe Kız” destanının XV-XVI. Asırlarda doğduğu 

düşünülmektedir. Bazı olaylarda Kara bayan adı XI. Asırlarda hüküm süren Karahanlılarla 

ilişkilendirilir. Bu destanlarda bakıcılığa ayrı yer vermektedir. “Kız Jibek” destanı Küçük Jüz 

içinde XVIII. Asırda doğmuştur denilebilirdi. Diğer destanların çoğu XIX. Asırda doğmuştur. 

Günümüzde Kazak âşık destanlarının toplumsal, gerçeklilik, gelenek özelliği güçlenerek 

derinleşmektedir. Meselâ, "Külile Kız”, “Makpal Kız”, “Esim Seri” destanları insanin hürriyeti, 

sınıf dengesizliği hakkında söyleyen ayrı ayardaki destanlardır. Kazakların aşk destanları feodal 

durumu oluşturan örf adet kurallarından doğan ve feodalizmin esaslarını sağlamlaştıran 

destanlardır. Bundan başka Kazak Halk Edebiyatında doğup gelmiş olan aşk hikâyeleri de az 

değildir. Bunlara örnek olarak Kazaklar arasında en yaygın olan “Leyli-Mecnun”, “Tahir-Zehra”, 

“Boz Jigit”, “Jusip-Zeliha”yı gösterebiliriz. Bunlar doğunun bazı klasik şairlerinin söyledikleri bir 

romana dönüşmüş, ortak temaları fazla olan anlatmalardır. Kazaklar arasında bunlar “Jeti Ğaşık 

Jırları” grubunda değerlendirirdir. Doğu’dan alınan konuların önemli bir bölümü “Binbir Gece” 

masallarından alınmış, aşk destanlarına dönüşmüştür. Bu şekildeki destanların sayısı Kazakçada 

fazladır. Bunlardan bazıları; “Seyfilmelik”, “Ziyada-Şahmurat”, “Melik-Hasan”, “İrangayıp-

ŞahĞabbas”, “Hasan Tacır”, “Hur Sahra”, “Şekir-Şekirat”, “İran-Dastan”, “Kısa Nav Şarvan”, 

“Kısırav Patşa”, “Hürşit-Şah Zinde”, “Perizat-Gülzat” gibi hikâye destanlardır. Bu daldaki 

hikâyeler “Jeti Ğaşık” hikâyelerinden biraz farklıdır. Eski destanlarda trajedi yoktur. Âşıklar biraz 
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azap çektikten sonra muratlarına, maksatlarına ererler. “Seyfü’l-Melik” benzeri hikâyeler 

Doğu’nun üst sınıfındaki insanlar arasında gelişmiş çoğunlukla saray şairleri tarafından bu üst 

tabaka dinleyicilerin istekleri doğrultusunda oluşturulurdur. Bunların kahramanları da güzel sevgili 

arayan hanzadelerdir. Onlar sevda destanlarında benzetmek isteseler de, halk eserlerindeki 

toplumsal, sınıfsal düşünceyi yakalayamazlar. Bu bölümde biz,  Kazakların kendi emekleriyle 

oluşturdukları destanların önemli gördüklerimizin bazılarının analizini yaptık. 

Kız Jibek hikâyesi çok eskiden  beri halk ağzında korunmuş, destan şeklinde söylenmiştir. Bu  

destan  Kazakların  romantik âşk destanları içinde sanatsal ve hacimli olmasıyla belirgin bir niteliğe 

sahiptir. Destan önce Zaysanilinin belirsiz bir şairi tarafından 1870’li yıllarda Kazan’da 

bastırılmıştır. Fakat bu nüsha elimizde mevcut değildir. Sonradan basılan nüshasında şu sözlerle 

karşılaşıyoruz. 

Yavaş yavaş yayıldı / Kıssa olarakkız Jibek 

Baskısına bakınca /Anladım hep çiğ sözünü 

Ağlayıp inleyerek/ Uygunsuz olan sözleri. 

Destanın bu nüshası 1876, 1905, 1909, 1911 yıllarında Kazan’da Husainov Matbaasında birkaç 

kere bastırılmıştır. 1925 yılında bu nüshayı Kazak Halk Edebiyatının derlemecesi A. Dibayev, 

Taşkent’te bastırdı. Ondan sonra 1933 yılında Kızılorda’da, 1939 yılında bu Almatı’da, “Batırlar 

Jırı” derlemesinde tekrar basıldı. Jibek hikâyesi, gerçek bir olaydan doğmuştur. Fakat bazen abartılı 

anlatımlar vardır. Mülşermen’in görüşüne göre “Kız Jibek” hikâyesi 17. Asırda doğmuştur. Jırda 

Jağal baylı boyunun yaşadığı yer, Karadeniz tarafı olarak gösterilmektedir. Bunun Hazar Denizi 

(Atırav) olması gerekir. O zaman Şektilerin yaşadığı yer, Akjayık’tır. Bu ikisinin arası yer itibariyle 

uzak değildir. Kazak bozkırı, Çarlık Rusyası dağlarına kadar Jağal baylı boyu Akjayık taraflarını 

yurt edinmiştir. O zaman Jamal Kala (Orski), Magintogorski’de Jağal baylı boyundan yaşayanlar 

az değildir. Jibek hikâyesi, zaman bilmekte rehberdir. Burada Kalmakların Akjayık tarafını 

savaşarak almasına yer verilir. İkinci olarak savaşçı dönemi belirtir. Jayık boyundaki kabilelere 

Torgayların o zaman, belirli bir devirde üstün olduğu hakikattir. Destan kahramanın biri de 

Tölegen’dir. Tölegen’in ömrünü anlatırken şair, onun doğduğu günden başlayıp öldüğü güne 

kadarki hayatını verir. Bu, jırın destan tarzına tam olarak benzerliğini gösterir. Bunun içindeki en 

önemli konu, Tölegen’in hür aşk, hürriyet istemesidir. Bununla aşk destanlarında özel şahısların 

kaderi, amaç ve isteği ilk sırada gösterilmektedir.  

Kazakların öz eseri niteliğinde olan destanların bir grubu, öznesi Doğu’dan alınan epik eserler de 

olduğunu az önce yazmıştık. Aşk destanlarının an konusu, gençlerin özgürlüğü, aşk ve edebî bir 

sevgidir. Aşk destanları bu özelliğiyle, romana yaklaştırmaktadır. Doğudan gelen aşk destanlarında 

dini kavramlar bolca yer almaktadır. Roman eposu insanlar arasındaki dostluğu ve düşmanlığı 

çeşitli ortamlarda yansıtmaktadır. Hayatın problemli meselelerine bir yanıt vermektedir. Onda 

hayattaki çelişkilerin ortaya çıkış sebepleri ele alınır. Doğu özjesi üzerinde kurulu destanların 

arasında dini konulu olanlarının  da  içeriğinden özel şahıslar arasındaki ilişkiler, günlük hayat 

meseleleri açıkça aksettirilmektedir.  
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“Dariy ğaqız” destanında Hazreti Ali, Dariy ğakızı güreşte yenerek, önceden belirlenen şartlar 

gereği İslam dinini kabul ettirir ve onunla evlenir. Hazreti Ali, Medine’ye dönerken kendi yurdunda 

kalan, Dariyğa’dan doğan öz oğlu Madi, anne babasını ve akrabalarını tanımadan büyür. Madi 

atayurda giderken Dariyğa ona bir tek babasını değil, Ebubekir, Ömer, Osman serdarları, 

büyükannesi olarak Fatima’yı ağabeyleri olarak Hasan ile Hüseyin’i, Peygamberin eşi olarak Bibi 

Hatice’nin isimlerini büyük bir iltifatla sayarak, onları dışarıdan tanıtmıştır. Dariyğa kendisinin 

görmediği insanları tanıtırken, onları büyük bir hürmetle anmıştır. Dini destanların öğretici özelliği 

bu örneklerle daha iyi fark edilmektedir. Medine’ye gelen Madi,  Hazreti Ali’nin öz çocuklarının 

güreştirdiğine bizzat şahit olur ve kendisi de güreşe katılır. Çocukların hepsini yenerek, tanışmak 

için bir fırsat bulmadan babasıyla güreşmeye başlar, diye bahsedilir. Güreş tuttuğu kişinin öz babası 

olduğunu tesadüfen öğrendiğinde “kendi babama elimi kaldırdım, artık beni yer yutsun” dedikten 

sonra Madi, kendini yakalamaya çalışan babasını geride bırakarak kara taşa dönüşür. “Dariyğa 

Kız” dışındaki “Zarqum”, “Abu Şahma”, “Sal-Sal”, “Kerbala Şöli” adlı destanlarda da din uğruna 

mücadele, hak yolunda kendini kurban etme olayları ön planda tutulmaktadır. Bu eserlerin 

hedefledikleri asli amaç, dinleyicilere bir ibret vermek, aşk ile din yoluna davet etmektir.  

“Kozı Korpeşile Bayan Sulu”, “Kız Jibek” destanları âşk destanlarının klâsik örnekleridir. Bunlar, 

yasaklara karşı çıkan insanların bir şekilde cezalandırılacağını savunur. Bu kurallar, bir yasak 

üzerine kurulmuş ise, yasakları bozmanın da cezası ölümdür. Bu destanlarda baş kahramanlardan 

Kozı ile Tolegen, babalarının ve annelerinin izin vermemelerine rağmen, sevdiklerine 

kavuşabilmek için uzun yola çıkarlar ve düşmanları tarafından öldürülürler. Halk vicdanı, 

bahsedilen destanlarda geçen bu kahramanları anne babalarını dinlemedikleri için suçlar, fakat bu 

kahramanların öleceklerini bildikleri halde yollarından dönmeyecek kadar aşklarına sadık 

olmalarından dolayı da bu kahramanları överler. 

Aşk destanları, özel şahısların durumlarını, onların sevinçlerini ve üzüntülerini anlatmanın 

yanısıra öznesi, anlatım yolları ve teknikleri ile son derece güzellik halk edebiyatı 

ürünlerdir. Aşk destanlarında halk edebiyatının çeşitli türleri birleşmektedir. Örneğin, 

atışma türü sık sık kullanılır. Aşk destanları sayesinde Kazak nazmına çok miktarda güzel 

tasvir kelimeleri geçmiştir. Doğu kökenli destanlarda Doğu nazımın şiir örneklerine sıkça 

rastlamaktadır. Gazel, beyit vb. Doğu şiir şekillerinin ölçüleriyle kaynaşmaktadır.  

Mesela, “Bozyiğit”şiirindeki,  

“Aşıklar ağıtlarda yaşarlar, 

Tanrıdan bir rahmet bekler 

Murada bir gün erer. 

Sabretmeleri gereklidir,”  

Gibi şiir ritmi ile kafiyelerinin Kazak halkının eski dönemlerdeki nazmına has bir özellik olmadığı 

görülmektedir. Aşk destanları, sevgiyi dile getirerek insana has iyi nitelikleri metheder, saflığa 

çağırır. Bunların yanısıra estetik özelliğiyle de değeri çok yüksek olan bir mirastır. Bu eserler çok 

geniş bir perspektife sahiptir. Bunun bünyesinde folklorün diğer tarzları da kaynaşabilir. Ağıt, 

ölümü duyurma, vedalaşma, car car, atışma türlerinin örneklerini bir tek “Kozı Korpeş-Bayan 
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Sulu” destanı içinde bulmak mümkün olmaktadır. Bu olay, aşk destanlarının dramatik eserlere has 

özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. “Kozı Korpeş-Bayan Sulu”, “Kız Jibek” 

destanları aşk destanlarının klâsik örneklerindendir. Geçen asırda “Kozı Korpeş-Bayan Sulu” 

destanını birçok ilim adamları inceleyip, birçok fikirler söylemişlerdir. Onlar sadece destanın 

üzerinde durmadan, bunun yanında “Kozı Korpeş ve Bayan Sulu’nun mezarı” denen mezarı da 

eski âbide diyerek incelenmiştir. Örneğin, G.N. Potanin, bu destana çok değer vererek, dünya epos 

eserlerinin biri olarak saymıştı. “Bu destan, dünyadaki en değerli edebi miraslardan biridir." 

diyerek,  Potanin Romeo ve Juliet'e benzetmişti. Bu arada Şokan'ın da “Kozı Korpeş-Bayan Sulu” 

destanını merakla dinleyip, Janak’tan yazıp aldığı bellidir. O da; “Altıntaç Kozı Korpeş ve 

Bayan’ın sevgisi hakkında yazılan ozanlık efsanedir”, diye değerlendirir. Akademisyen Radlovile  

Prof.  Berezin de “Kozı Korpeş-Bayan Sulu” destanını eskiden kalmış edebi miras olduğunu 

söylemiştir.  İ.Bezverhov diye birisi“Kazak Halkının şairleri ve ozanları” hakkında yazdığı 

makalesinde “Kozı Korpeş- Bayan Sulu” destanını üstün görerek, onun Kazak halkının eski 

zamanlarda yarattığı eser olduğunu belirtir ve bu destanın Arıstan ozan tarafından nasıl 

söylendiğini de yazmıştır. Türk Halklarının eski şiir yapısını inceleyen bilim adamı F. Korş “Kozı 

Korpeş-Bayan Sulu” destanını üzerinde ciddi bir şekilde inceleme yaparken, onun görkemliği 

konusundan söz etmiş ve “Bu, gerçek bir halk eseri”, demişti.“Kozı Korpeş- Bayan Sulu” destanı 

hakkında fikirlerini bildiren bilim adamlarının ikinci grubu, “Kozı ve Bayan’ın mezarları” olarak 

belirtilen  mezarlığı incelemişler. Rus âlimleri N. Abramov, N. Pantusov, İ. Kastane vb. Geçen 

yüzyılın sonunda bu mezarı inceleyip, onun eski dönemin mimari sanatını ispatlayan simge diyerek 

tanır. 
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92- TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE HAKSIZ REKABET HALLERİNDEN 

İKTİBAS-İLTİBAS 

Dr. Öğr. Üyesi Fethi KILIÇ 167  

Dr.Öğr. Üyesi Ümmügülsüm KILIÇ  168   

 

Özet 

Ticaret serbestisi yüzyıllardır devam ede gelen bir faaliyettir. İnsanların kendi üretip, kendi tüketme 

dönemi çok gerilerde kalmış olup, ticari faaliyetler ulusal ve uluslararası çapta büyüyerek 

gelişmiştir. İnsanlık artık kendi üretmediği tüketim mallarına veya hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. 

Bir kişi veya işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerinin gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası 

düzeyde pazarlanması ile tüketim gerçekleştirmektedir.  

Bireyler ve Ticari İşletmeler kendi  mal veya hizmetlerini üretmekte be oluşturdukları farkındalığın 

kendilerine ait olduğunu belirtmek için, Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marke ve Modeller 

oluşturmaktadırlar. Ticari faaliyetlerde başkasının sahip olduğu ve kullandığı Ticaret unvanı, 

işletme adı, marka ve modellerin haksız yere kullanılması veya taklit edilmesi haksız rekabet olup 

hukuk düzenince yaptırımlarla engellenmek istenmiştir. Haksız rekabet hallerinden olan iktibas 

aynen kullanım olup, iltibas ise ses veya ambalaj benzeşimidir.  

Gerek uygulamada gerekse uluslararası ticaretle gerçekleşen iktibas ve iltibasın bilinmesi; hem 

tacirlerin hemde müşterilerin faydasına olup dürüst ticaret için engellenmesi gerekir. Bildirimizi 

toplumsal bilinç ve ticari kesiminin faydalı olması dileklerimizle. 

Anahtar kelimeler: Ticari faaliyet, haksız rekabet, marka, iktibas, iltibas. 

Jel kod: K220 

 

 

UNFAIR COMPETITION ACCORDING TO TURKISH COMMERCIAL LAW 

QUOTATION-CONFUSION 

Abstract 

Freedom of trade is an activity that has been going on for centuries.  People's own production and 

self-consumption period has lagged far behind, and commercial activities have grown in national 

and international scale.  Humanity now needs consumer goods or services that it does not produce.  

It realizes consumption by marketing the goods or services produced by a person or enterprise both 

at national and international level. 

167B.A.İ.B.Ü. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Kamu Yönetimi, kilic_f2@ibu.edu.tr 
168B.A.İ.B.Ü. Bolu Meslek Yüksekokulu, gulsumkilic@gmail.com  
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 Individuals and Commercial Businesses produce their own goods or services and create Trade 

Name, Business Name, Mark and Models to indicate that they are aware of their own awareness.  

Unfair use or imitation of the trade name, business name, brands and models owned and used by 

someone else in trade activities is unfair competition and it is wanted to be prevented by sanctions 

by law.  Unfair competition is one of the use of the same competition, while the bond is the analogy 

of sound or packaging. 

 To know the quotas and acquisitions realized both in practice and international trade; it is for the 

benefit of both traders and customers and should be blocked for honest trade.  We wish our 

statement to be beneficial to the social consciousness and commercial sector. 

Key words: Commercial activity, unfair competition, brand, quotation, confusion. 

Jel code: K220 

 

 

1. Giriş: 

1.1.Ticaret Serbestisi 

İnsan doğada yaşamını devam ettire bilmek için, öncelikle olumsuz doğa koşulları ile ikincil olarak 

yaşamı için gerekli olan mal ve diğer hususlar için diğer insanlarla mücadele içindedir. Bazen doğa 

koşulları, bazen de diğer insanlar; insanın yaşamında hedeflerine varması için engeller 

oluşturmaktadır. İnsan bazen tek başına bazen de bir araya gelip engelleri aşmayı ve birlikte 

ortaklaşa olumsuzluklara karşı başarının yollarını aramıştır. 

Son dönemlerde ikinci Dünya Savaşı’nda gerçekleşmesi ile insanlık artık birbiriyle mücadelenin 

olumsuz yönlerini görüp Avrupa insan hakları Sözleşmesi ile; insanların özgür olması gerektiğine 

ve özgürlükleri elinden alınmış insanların tüm insanlık için bir kayıp olduğunu kabul ederek; 

özgürlükleri elinden alınmış insanların özgürleştirilmesi için diğer bütün insanlara görevler 

yüklenmiştir. 

İnsan hakları evrensel Sözleşmesi’nin 28. maddesi; “herkesin bu bildirgede öngörülen hak ve 

özgürlüklere tam uyulmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır” hükmü 

ile İnsanlığa görevler yüklemiştir (Kılıç,2007:18) 

Gelişen teknoloji ve değişen toplum yapısı ile ihtiyaçlar farklılaşmış, iletişim araçlarının 

yaygınlaşması ve de e ticaretin yaygınlaşması ile ulusal ve uluslararası ticari faaliyetler gelişmiş 

ve yaygınlaşmıştır. Sanal ticari faaliyetlerde artık yaygınlaşıp çoğalmıştır. Bu kadar farklı 

ortamlarda ticari faaliyetlerin yapıldığı bir ortamda, ticari güvenini sağlanabilmesi için hukuki 

koşulların hazır olması ve denetimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu ortamın sağlanması 

Avrupa insan hakları Sözleşmesi’nin 23. maddesi ve anayasamızın 48. maddesindeki 

düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Bu düzenlemelerin yeterli olabilmesi için yasal 

güvencelerin ayrıntılı ve var olan ve olası  problemleri çözen engelleyen düzenlemeler olmalıdır. 
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Ticaret serbestisi geçmişten günümüze kadar çalışma hürriyeti ve mülkiyet haklarının bir uzantısı 

olarak oldukça zor ve uzun süreli mücadelelerin sonucunda gelmiştir (Ayhan,1990:4). Bugün ise 

ticaret serbestisi insanların tabii bir hakkı olarak kabul edilmekte ve hukuk düzenleri ince 

korunmaktadır (Kılıç,1999:4). 

2.Rekabet Kavramı 

2.1. Rekabet  

Ticari hayatta rekabetçi, işletmelerin verimi artırıcı, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltici 

ve fiyatlarının düşürücü fonksiyonları olduğu söylenir. Bu yönüyle yararlı bir olgu olan rekabetin, 

dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılması ve kötüye kullanılmaması(haksız rekabet olmaması) 

gerekir. Bunu sağlamak için hemen hemen her ülkede, rekabet özgürlüğünün sınırını çizme gereği 

duyulmuştur. Yapılan düzenlemelerde, ilişkinin sadece rakiplerin korunması düşüncesinden 

hareket edilmiştir. Bu şekliyle rekabet hukukunda, rakiplerin ekonomik kişiliklerinin korunması 

amacı esas tutulmuştur (Wernli-Ramy-Gautier,1998:286). 

2.2. Rekabet Hakkının Kullanımı 

Rekabet özgürlüğü, ticari yaşamda son derece yararlıdır. Girişimciler aralarında yarışıp, 

ürünlerinin sürümünü artırmak, daha büyük bir piyasa  payı elde etmek için, onun kalitesini 

iyileştirmek, fiyatını düşürmek, satımını kolaylaştırmak isterler; sonuçta bu yarışmadan 

tüketicilerde yararlanır. Bu yarışma gereği ve sonucu daha ucuza, daha İyi kalitede ürünü daha iyi 

koşullarda satın alma olanağı elde ederler (İmregün,1997:286). Rekabette dürüst yapıldığında; 

üreticiler, tüketiciler, ara toptancılar, taşıyıcılar ve de üretimin ve tüketimin her safhasındaki var 

olanlar kazanacaklardır. 

 

2.3.Ticari İşlerde Rekabet-Genel Olarak Rekabet 

Rekabet ortamında üreticiler, tüketiciler, pazarlamacılar ve sektörün çalışan İşçileri İle bu olguya 

katılan herkes kazanmaktadır. Rekabet ortamı hayatın her alanında var olup kişilerin çevreyi 

tanıyıp var olduklarının farkına varmasıyla başlayıp hayatın her evresinde devam eder. Çocuğun 

marka oyuncağını göstermesi ile bir dernek veya sivil toplum kuruluşunda başkanlığa kadar 

yükselmeyi hedeflemek durumlarında rekabet vardır. Haklı rekabet korunmuş ve özen dirilmiştir. 

Toplumsal yaşam böyle olunca, ticari alan ve ticari olmayan alanda haksız rekabet düzenlemek 

kanun koyucuya bir görev olarak kabul edilmiş; ticari olmayan hususlar BK m. 57 de düzenlenmiş, 

ticari alanlardaki haksız rekabet halleri ise TTK 54. madde de ve devamında düzenlenmiştir. 

3. Haksız Rekabet 

3.1.Genel Olarak 

Haksız rekabet hukukunun temeli, dürüst ve bozulmamış rekabet ortamının hakim kılınması, 

kimsenin başkanları karşısında hak etmediği bir üstünlüğe yeltenmemesi, sadece emek ve gayretine 

dayanması anlayışıdır (Karayalçın,1968:454-455). 
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Haksız rekabet müessesesinin ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze gelinceye kadar haksız 

rekabet hükümleri ile korunan menfaat sahipleri çoğalmıştır. 19. yüzyılların sonlarında haksız 

rekabete ilişkin ilk düzenlemelerin ve içtihatlarının kabul edildiği dönemde, sadece esas olarak 

birbirlerine rakip olan tacirlerin menfaatlerinin ve işletmelerinin korunması kabul edilmiştir. 

Doğrudan rakiplere karşı gerçekleştirilmemiş olan haksız rekabet hallerini engelleme ve 

müşterilerin menfaatlerini koruma konusunda yetersiz kalan bu hukuki anlayış değişmiştir. 

Günümüzde Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde genel olarak üçlü koruma amaçlarından 

bahsedilmekte ve bu çerçevede haksız rekabet hükümlerinin amacının, rakiplerin, diğer piyasa 

katılımcılarının ve toplum menfaatleri ile birlikte rekabet düzeninin işlerliğinin kurulması olduğu 

kabul edilmektedir (Nomer Ertan.2019:7.8). 

3.2. Haksız Rekabet Halleri 

T.K 54/3 haksız rekabete ilişkin ilkeyi gösteren bir genel hüküm dürüstlük kuralına aykırı davranış 

ve uygulamaları gösteren TK m.55 ise özel hüküm niteliğindedir. Bu çerçevede bir davranış veya 

uygulamanın haksız rekabet teşkil edip etmediği belirlenirken, öncelikle özel hüküm niteliğindeki 

maddede sayılan hallerden, yani kanunun dürüstlük kuralına aykırı olduğunu varsaydığı davranış 

ve uygulamalardan birinin var olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Bu maddede sayılan 

hallerden biri söz konusu ise, haksız rekabetin var olduğu, yani rakipler arasında veya tedarik 

edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer bir şekilde 

aykırı bir davranış veya uygulamanın mevcut olduğu varsayılacaktır. Ayrıca TK m.54/2’daki İlke 

de söz edilen şartları aramak gerekmeyecektir. Aynı prensip, TK m.55’de sayılan hallere 

örnekseme yolu ile dolaylı olarak dahil edilebilen haller bakımından da geçerlidir (Nomer 

Ertan,2019:559). 

Türk Ticaret Kanunumuz 55. maddesi haksız rekabet hallerini sayma yöntemiyle daha da ayrıntılı 

düzenlemek istemiştir (Arslan,2017:123-125). 

 a) Kötülemek 

 b) Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Getirmek 

 c) Hakkı olmayan, Unsurları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak 

 d) Karıştırma-Karıştırılmaya Yol Açmak (iltibas,55/1-(a).4) 

 e) Karşılaştırmalı Reklam 

 f) Göstermelik ile Aldatma 

 g) Ek Edimlerle Müşteriyi Gerçek değer Hakkında Aldatmak 

 h) Müşterilerin Karar Verme Özgürlüğünü Saldırgan Satış Yöntemleri ile 

Sınırlama 

 i) Gizleme 

4. İktibas-İltibas 

4.1. Genel Olarak  
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Uygulamada en çok rastlanan ve önemli haksız rekabet hali iktibas/ iltibas karıştırılmaya yol 

açmaktadır. 

TTK 55/,1-(a). 4 te başkasının malları iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan 

önlemler almak, diler bir ifade ile iltibas oluşturmak haksız rekabet olarak kabul edilmiştir (Nomer 

Ertan,2019:572). 

Önceki 1926 tarihli ve 865 sayılı Türk ticaret kanununda yer alan “iltibas” terimi yerine, yeni Türk 

ticaret kanununda karıştırılma kavramı tercih edilmiştir. Aslında bu tercih yıllarca kullanılan iltibas 

kavramından vazgeçilmesi isabetli olmamıştır, biz yine önceki yasa döneminde kullanılan iltibası 

tercih ediyoruz. İktibas ise aynı kullanım olup bu da karıştırmaya sebep olmaktadır. 

4.2.Karıştırmanın Şartları 

İltibas-karıştırma için kanun koyucunun aradığı koşullar 

a) İki mal, marka veya ticaret ünvanı gibi tanıtma araçları, iş ürünleri, faaliyet veya işin 

birbirinin aynısı olması (iktibas) veya aralarında karıştırılmaya müsait benzerlik 

bulunması (iltibas) 

b) Her ne kadar Yasada yer almasa da: “ başkasının haklı olarak kullandığı, adı, ünvanı, 

marka; işaret gibi tanıtma araçları ile karışıklığa yol açmak” 

Bu tanımdan yola çıkarak iltibas için gerekli koşulları inceleyecek olursak 

aa) kendisi dışındakilerin haklı olarak kullandığı belirleyici ve tanıtıcı vasıftaki araçlara 

veya tanıttma işaretlerinde karışıklığa meydan verebilecek nitelikteki tanıtma 

vasıtalarını kullanmak; kısacası başkasının haklı olarak kullandığı ad, ünvan vb. 

arasında taklitten dolayı benzerlik olarak müşterinin alacağı mal yerine başka malı 

alması 

bb) karışıklığa sebebiyet veren malları elinde bulundurmak, satışa arz etmek. Yani 

bilerek ve isteyerek karıştırılma/iltibasa uygun malları bilerek isteyerek satışa 

sunmak 

4.3.İltibas ve İktibas İçin Ölçüt 

Kanun kuyucu ortalama yetenekte/zekada normal bir müşteri, alıcıyı ihtibasın varlığı için ölçüt 

olarak kabul etmiştir. Her somut olaya göre orta zekalı bir müşterinin almak istediği mal ile aldığı 

malı karıştırmasında benzeşim iltibas için yeterli görmüştür. 

Yargıtay,”Atarax” kelimesi ile “Ataraxsin” kelimesi arasında tek açık benzerlik ve iltibas olduğuna 

karar vermiştir, 

a) İktibas: Ses ve ambalajla aynen kullanım. Gerçek var olan bir ürün, hizmet veya 

markanın aynen ses ve görüntü taklidi ile piyasaya sunulmasıdır. Örnek olarak 

piyasaya sürülen taklit ‘X marka’ Ürünün piyasaya sunulması veya kanser ilacı diye; 

ürün ve ambalaj aynı ilacın piyasaya sunulması iktibastır. 
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b) İltibas: Ses veya ambalaj benzeşimi, tanınmış ve haklı olarak kullanılan iş ürünleri 

marka, işaret ve sembollerin ambalaj veya ses benzeşimi ile tüketicilerin 

tercihlerinde gerçek ürün yerine taklit ürünlerin tercihine yöneltmek. 

 

4.4.İktibas ve İltibasa Dair Örnekler Yargı Kararları 

İktibas için bir markanın aynen kullanımı olup Çaykur’a ait “KAMELYA” marka çayın  ayni ebat 

ve renkte ambalajla sıradan bir çayın piyasaya sürülmesi gibi. Yine tanınmış bir markanın matik 

deterjanın ambalajının aynen ebat çizgi rengi taklidi ile içerisinde sıradan deterjanla matik deterjan 

olarak piyasaya sürülmesi. Aynı şekilde piyasada tanınmayan markanın tanınmış markanın 

ambalajını aynen taklit edip piyasaya kendi ürünü o marka adı altında piyasaya ürün sürmesi 

iktibasa ait örneklerdir. 

4.4.1. İltibas Örnekleri 

İltibas genelde piyasada tanınmış ünvan ve markaların taklidi suretiyle gerçekleşmektedir. Bazen 

marka olarak kullanılan bir işaret veya sembolün başkasınca işletme adı olarak kullanılması, bazen 

de işletme adının başkasınca marka olarak kullanılmasında iltibas gerçekleştirilmektedir. 

Yargıtay “ VAKİT” kelimesi İle boşına küçük puntolarla “ beklenen” kelimesi eklenerek; 

‘beklenen VAKİT’ ibaresinde iltibas olduğuna karar vermiştir. 

Yargıtayı işletme adı ticaret ünvanı ve marka olarak kullanılan “İKİLER” İbaresinden 

türetilen”MABİKİLER” ve “USİKİLER” İbarelerinin marka olarak kullanımı iltibas teşkil eder 

kararını vermiştir (Güneş.2013:372-374). 

 

SONUÇ 

Ticari faaliyetlerin ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde yapıldığı bir ortamda, kişilerin 

kullanmış oldukları tüketim mallarında gerçekten almak istedikleri mal veya hizmetleri almaları 

ve aldıkları mal ve hizmet karşılığında gerçek bedeli ödemeleri olması gereken bir durumdur. 

Aksine gerek sağlık, gerek ulaşım, gerekse gıda yönünden gerçekte almak istediği ürün veya 

hizmetin yerine taklit edilen ürüne gerçek değerinin iki katı üzerinde bedel ödenmesi veya kanser 

hastalığı gibi pahalı ilaçların olduğu bir ortamda; gerçeği ile alakası olmayan taklit ilacın gerçek 

ilaç gibi alınması sağlığımızla bedel ödettirir. Acil bir durum için yola çıkıp araca yakıt aldığında, 

alınan yakıtın gerçek ya kıt olmadığı ve araçla içindekilerin yanıp ölümelerine sebep olmasına 

kadar istenmeyen sonuçların oluşması iktibas-iltibasla mümkün olmaktadır. 

Bir birey ve tüketici olarak dürüst ticaretin gerçekleşmesi ve istenmeyen sonuçların önlenmesi için 

kanun koyucunun almış olduğu hukuki tedbirlerin tanıtılması tüketicilerin ve genelde ticari 

faaliyetlerin özgürce yapılabilmesi için iktibas ve iltibas hallerinin öncelikle bilinmesi gereklidir. 

Toplum bilincinin artırılması ve mali hizmetlerden yararlanacak kişilerin öncelikle gerekli 

araştırmaları yapmaları gerekirse kamu kurumları ve kuruluşlarından yardım almaları faydalarını 

olacaktır. 
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Özet 

Göç, insanlık tarihinin her döneminde, terör, siyasi iç çatışmalar ve savaş gibi nedenlerin yanında 

kuraklık, açlık, yoksulluk, işsizlik gibi nedenlerle de insanların yer değiştirme hareketidir. Bazen 

gönüllü olarak bazen de kandırılarak bulundukları ülkelerden diğer bir ülkeye göç etmiş olan 

insanlar sömürülmüş, nesne haline getirilmiş ve bu bağlamda göçmen kaçakçılığı suç olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Göçmen kaçakçılığı suçu, maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan ülkeye insan 

sokma veya ülkeden yurtdışına insan çıkmasına imkân sağlanmasıyla oluşan bir suçtur. 

Maddi bir fayda elde etmek amacıyla, bir kimsenin “yasadışı şekilde” ülkeye sokulması, ülkede 

kalmasına veya ülkeden çıkmasına imkân sağlanması sırasında çocuklar ve kadınların da içinde 

bulunduğu gruplar birçok ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Bu gruplar günlerce 

veya haftalarca süren olumsuz yolculuk şartlarında ölümle burun buruna gelmekte ve ölümüne 

yolculukta yaşam savaşını karada kaybederken bazıları da bazen sıkıştırıldıkları plastik bir botta 

denizde yaşam savaşını kaybetmektedirler. Bunlara rağmen hayatta kalanları ise götürüldükleri 

ülkelerde daracık odalarda günlerce sağlıksız şartlarda aç ve susuz bir şekilde tutulmaktadır. 

İnsanlık dışı şartlarda süren bu göç serüveninde bireylerin hakları zedelenebilmekte hem de 

Yasadışı göçler uluslararası toplum düzenini ve devletlerin sınır güvenliklerini tehdit etmektedir.  

Göç sınır güvenliğini tehdit eden unsur olarak güvenlik ekseninde illegal kişiler oluştururken diğer 

yanda kendi ülkelerindeki zulümden kaçmak zorunda olan kurbanlar meydana gelmektedir. Bunun 

için, uluslararası sözleşmeler ve ek protokollerle bu problemlerin önlenmesi amaçlanmıştır 

Anahtar kelimeler: Göçmen, Kaçakçılık, Yasadışı Göç, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Uluslararası 

Suçlar. 

Jel Kod: K140 
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Migration is the movement of people in every period of human history due to reasons such as terror, 

political conflicts and war as well as drought, hunger, poverty and unemployment. People who 

have migrated from their countries to other countries, sometimes voluntarily and sometimes 

deceived, have been exploited, turned into objects and migrant smuggling has emerged as a crime 

in this context. The crime of smuggling of migrants is a criminal offense by illegal entry of people 

into the country in order to gain financial benefit or the possibility of leaving people abroad. 

Groups, including children and women, are exposed to many serious human rights violations 

during the illegal entry into, or the possibility to leave or leave the country, in order to obtain a 

material benefit. These groups come face to face with death in negative traveling conditions that 

last for days or weeks, and while losing their battle of life on land on their journey to death, some 

of them sometimes lose the battle of life at sea in a plastic boat. Nevertheless, the survivors are 

kept hungry and thirsty for days in unsanitary conditions in narrow rooms in the countries where 

they are taken. In this migration adventure, which is continued by illegal and mostly under 

inhumane conditions, the rights of individuals can be damaged As a threat to border security, the 

victims are forced to flee the persecution in their own country while creating illegal persons on the 

security axis. Since illegal immigration threatens international social order and state’s border 

security, it is aimed to prevent these problems through internationalconventions and additional 

protocols. 

Keywords: Migrant, Smuggling, Illegal Migration, The Crime of Migrant Smuggling, International 

Crimes. 

Jel Code: K140 

 

 

 1. Giriş 

Göç, Türk Dil Kurumu tarafından “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya 

toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme 

işi, taşınma” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle göç, insanlık tarihinin her döneminde, 

terör, siyasi iç çatışmalar ve savaş gibi nedenlerin yanında kuraklık, açlık, yoksulluk, işsizlik gibi 

nedenlerle de insanların yer değiştirme hareketidir. Tarihin ilk çağlarından itibaren insanlar, 

bireysel ya da topluluk olarak çeşitli nedenlerle göç etmektedirler.  

Küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler, bilgiye ulaşımın 

kolaylaşması, insanların dünyanın her köşesine gidebilme imkânlarının doğması yaşadığı, 

vatandaşı olduğu ülkeden çeşitli nedenlerle memnun olmayan özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin vatandaşları için daha iyi bir hayat sürdürme konusunda bir umut olmuştur. Bazen 

gönüllü olarak bazen de kandırılarak bulundukları ülkelerden diğer bir ülkeye göç etmiş olan 

insanlar sömürülmüş, nesne haline getirilmiş ve bu bağlamda göçmen kaçakçılığı suç olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Göçmen kaçakçılığı suçu, maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan ülkeye insan 

sokma veya ülkeden yurtdışına insan çıkmasına imkân sağlanmasıyla oluşan bir suçtur. 
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Maddi bir fayda elde etmek amacıyla, bir kimsenin “yasadışı şekilde” ülkeye sokulması, ülkede 

kalmasına veya ülkeden çıkmasına imkân sağlanması sırasında çocuklar ve kadınların da içinde 

bulunduğu gruplar birçok ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Bu gruplar günlerce 

veya haftalarca süren olumsuz yolculuk şartlarında ölümle burun buruna gelmekte ve ölümüne 

yolculukta yaşam savaşını karada kaybederken bazıları da bazen sıkıştırıldıkları plastik bir botta 

denizde yaşam savaşını kaybetmektedirler. Bunlara rağmen hayatta kalanları ise götürüldükleri 

ülkelerde daracık odalarda günlerce sağlıksız şartlarda aç ve susuz bir şekilde tutulmaktadır. 

İnsanlık dışı şartlarda süren bu göç serüveninde bireylerin hakları zedelenebilmekte hem de 

yasadışı göçler uluslararası toplum düzenini ve devletlerin sınır güvenliklerini tehdit etmektedir.  

Göç sınır güvenliğini tehdit eden unsur olarak güvenlik ekseninde illegal kişiler oluştururken diğer 

yanda kendi ülkelerindeki zulümden kaçmak zorunda olan kurbanlar meydana gelmektedir. Bunun 

için, uluslararası sözleşmeler ve ek protokollerle bu problemlerin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Doğu-Batı kavşağındaki coğrafi konumu itibariyle Bulgaristan ile 269, Suriye ile 877, Irak ile 378, 

Yunanistan ile 203, İran ile 529, Ermenistan ile 325, Gürcistan ile 276, Nahçivan ile 18 km olmak 

üzere toplam 2.875km. uzunluğundaki kara sınırına, ayrıca 6.808 kilometrelik deniz sınırına sahip 

olan ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, coğrafi olarak Asya ve Avrupa kıtaları arasında tabi bir 

köprü şeklindeki jeopolitik konumu nedeniyle Orta Doğu ülkelerinden, zengin ülkelere yönelik 

göçmen kaçakçılığında kaynak, hedef ve transit ülke olarak en elverişli ülke konumunda 

olduğundan göçmen kaçakçılığıyla mücadele büyük önem arz etmektedir (Evik, 2005:127). 

Türkiye’nin göç süreçleri incelendiğinde,1960’lı yıllarda göç veren, kaynak ülke konumunda iken, 

1980’lerden sonra coğrafi konumu açısından önce transit ülke olduğu, son yıllarda ise kendisine 

yakın ya da komşu ülkelerden gelenler açısından cazibe merkezi olma özelliğini ortaya çıkardığı 

ve hedef ülke haline geldiği görülmektedir. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada artan savaşlar, 

ekonomik darboğazlar, göç veren ülkelerin işsizlik sorunu ya da düşük gelir politikaları gibi daha 

çok ekonomik nedenleri ülkemizin cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunmuştur 

(Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı Genel Gerekçe, 2016:19). Türkiye göç hareketlerinin hemen 

her biçiminden etkilenen bir coğrafyada bulunmanın sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır.  Bu 

sebeple yasadışı göç hareketlerini cezalandırmak maksadıyla 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlere ayrılmış ikinci kitabının uluslararası suçlar 

başlıklı birinci kısmının ikinci bölümünde yer alan 79. maddesinde göçmen kaçakçılığı suçu 

düzenlenmiştir. Bu maddeye 22.07.2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklemeler 

yapılmıştır. TCK m.79 şu şekildedir:  

 (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek     maksadıyla, 

yasal olmayan yollardan; 

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,  

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, 

üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında 

kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.  
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(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;  

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, 

 b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek 

ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.   

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı 

oranında artırılır.  

 (4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi 

hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  

Kanun maddesinin gerekçesine bakıldığında ; maddeye Türkiye tarafından da onaylanan 

“Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve “ Sınıraşan Örgütlü Suçlara 

Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz, ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına 

Karşı Protokol” hükümlerinin gereğini yerine getirmek üzere tasarıda yer verildiği belirtilmiştir. 

Göçmen kaçakçılığı suçu Türk hukukunda köklü geçmişe sahip bir suç değildir (Kangal, 

2019:222). Bu suç 765 sayılı TCK’nın ilk şeklinde yoktu. Göçmenlerin yasal olmayan yollardan 

Türkiye’ye girmeleri veya çıkmaları 5682 sayılı Pasaport Kanunu (mülga) m.33-35’e göre 

cezalandırılmakta, bu tip fiilleri bir örgüt kapsamında organize eden kişiler bakımından da koşulları 

varsa 765 sayılı TCK m.313’te düzenlenen cürüm işlemek için teşekkül meydana getirme suçu ve 

bu teşekküllere yardım edenlere de TCK m. 314 uygulanmakta idi. Ancak göçmen kaçakçılığı 

fiilleri suç olarak düzenlenmediğinden faillerin cezalandırılmaları da mümkün olmamaktaydı. 

4800 sayılı Kanun ile uygun bulunan (RG. 04. 02. 2003, sy:25014) Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesine Ek Kara, Deniz, ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol’ün Türkiye 

tarafından imzalanmasıyla birlikte göçmen kaçakçılığı fiillerinin suç olarak tanımlanması 

yükümlülüğü de doğmuş oldu. Buna istinaden çıkarılan 03. 08. 2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun 

(RG. 09. 08. 2002, sy:24841) m.2/B ile 765 sayılı TCK’nın “cürümler”e ayırdığı ikinci kitabının 

“Hürriyet Aleyhine İşlenen Cürümler” başlıklı ikinci babının “İş ve Çalışma Hürriyeti Aleyhindeki 

Cürümler”e yer veren altıncı faslına madde 201/a eklendi (Kangal, 2019:224). Yukarıda da 

belirtildiği gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda göçmen kaçakçılığı suçu özel hükümlere 

ayrılmış ikinci kitabının uluslararası suçlar başlıklı birinci kısmının ikinci bölümünde yer 

almaktadır. TCK m.79’un Kanun sistematiğindeki yeri eleştirilmiştir (Kangal, 2019:225). Göçmen 

kaçakçılığı suçunun uluslararası bir suç mu, yoksa sınıraşan bir suç mu olduğu incelenmelidir. 

Sınıraşan suç ile uluslararası suç kavramları birbirlerine çok yakın kavramlar olarak 

değerlendirilebilir. Sınıraşan suç, Birleşmiş Milletler Suçu Önleme ve Ceza Adaleti Birimi (United 

Nations Crime Prevention and Criminal Justice Branch) tarafından ülke sınırlarını aşan, birden 

fazla ülkenin yasalarını ihlal eden veya başka ülkeler üzerinde de etki doğuran cezai iller olarak 

tanımlanmıştır. Sınıraşan suçlar, çoğunlukla organize suç olarak gerçekleşseler dahi, aslında tek 

bir kişinin de sınıraşan bir suçu işlemesi mümkündür. Ayrıca sınıraşan suçların çoğunlukla 

sözleşmelerle düzenlendiği ifade edilmektedir (İnceoğlu, 2019:389 

    2. Temel Kavramlar 
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    2.1. Yabancı 

Yabancı, yabancılar hukukunun konusunu teşkil etmektedir. Kişinin yabancılık vasfını tayin 

ederken onun gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakmak gerekir. Bir devlet ülkesinde bulunan 

yabancılar yalnız gerçek kişiler değildir. Yabancı tüzel kişilerin özellikle ticaret şirketlerinin bir 

devletin ekonomik hayatında büyük önemi vardır. Bir gerçek veya tüzel kişinin yabancılık vasfının 

tespiti, bir bakıma vatandaşlığının tespitidir. Yabancı gerçek kişinin kim olduğunun tespiti, 

vatandaşın kim olduğunun tespitine bağlı olmaktadır (Çelikel & Gelgel, 2011:17). Devletler 

Hukuku Enstitüsüne göre yabancı, “bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını 

iddiaya hakkı olmayan kimse”dir. Bu tarife göre yabancı başka bir devletin vatandaşı olabildiği 

gibi, vatansız veya mülteci de olabilir (Çelikel & Gelgel, 2011:17). Bu tanım “vatandaşlık” 

kavramını çıkış noktası olarak benimsemiştir, yani belirli bir devlet açısından, yabancının kim 

olduğunu saptarken başka bir devletin vatandaşlığına sahip bulunan ya da bulunmayan bütün 

kişileri kapsamına almaktadır (Aybay& Kibar,2010:13).Türk pozitif hukukunda “yabancı” tanımı 

2003 yılında yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da yapılmıştır. Bu 

kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesinde yabancı deyimi için “ 403 sayılı Türk vatandaşlık 

Kanununa göre Türk vatandaşı sayılamayan kişi” olarak bir tanım verilmiştir. 12.6.2009 yılında 

kabul edilen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası 

Koruma Kanunu 3/1 de ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 3/1 de “Yabancı: Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder” olarak 

tanımlanmıştır.Böylece “yabancı” tanımı konusundaki duraksamaları ve eleştirileri ortadan 

kaldıracak net bir sonuca, pozitif hukuk temelinde varılmıştır (Aybay& Kibar, 2010:15).  

    2.2. Vatansızlar 

Vatansız (heimatlos), hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan, herhangi bir devletin 

yasalarına göre vatandaş sayılmayan kişidir (Çelikel & Gelgel, 2011:18).Yabancı dillerde 

“heimatlos”,  “apatride” , “stateless person” gibi adlarla anılan bu kişiler, vatansız-yurtsuz  

kavramının tanımı gereği olarak, bütün devletlerce “yabancı” sayılırlar. Türkiye 6549 sayılı 

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

ile Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan, 28 Eylül 1954 tarihinde New York’ta imzalanan ve 6 

Haziran 1960 tarihinde yürürlüğe giren “Vatansız Kişilerin Hukuki Durumuna Dair Konvansiyonu 

(Convention relating to the status of Stateless Persons)” onaylanmıştır. Belirtilen Konvansiyonun 

genel hükümleri, vatansız kişilerin herhangi bir devlet tarafından kabul edilmeyen kişiler olduğu, 

üye devletlerin vatansız kişiler ile kendi vatandaşlarına aynı şekilde davranması gerektiği, ayrıca 

vatansız kişiler ile yabancıların aynı muameleyi görmesi gerektiği, son olarak da vatansız kişilerin 

üç yıllık ikamet süresinden sonra üye devletler ile karşılıklılık ilkesinin kalkması gerekliliği 

vurgulanmıştır. Diğer taraftan sözü edilen Konvansiyonun bağlayıcılığı olmamasına rağmen, 

Türkiye'de bulunan yabancılar ile vatansızlara eşit mesafede davranılmaktadır (Kavuk,2015:185). 

4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” vatansızlığın tespitini 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bırakmıştır ve ayrıca bu kanun vatansız kişilere Türkiye'de yasal 

ikamet edebilme hakkı veren ''Vatansız Kişi Kimlik Belgesi'' düzenlenebileceğini bildirmiştir.  

    2.3. Göçmen  
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5543 sayılı İskan Kanunu m.3 (d) göre göçmen; Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, 

yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu Kanun gereğince kabul 

olunanlardır. Bu tanıma göre göçmen sayılabilmek için; 

. Türk soyundan olmak 

. Türk kültürüne bağlı olmak 

. Türkiye’ye yerleşmek amacıyla gelmek gereklidir. 

Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti Kanunun 7. maddesi uyarınca 

göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın 

tayin ve tespiti Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacaktır. Bu haliyle bakıldığında göç ve göçmenlik, 

Türkiye’nin iç hukuk politikalarına göre şekillenebilir. Türk göç hukuku ve uygulamasında 

"serbest göçmen" ve "iskanlı göçmen" olmak üzere iki temel göçmen kategorisinin mevcut olduğu 

söylenebilir (Çiçekli, 2010;334). İskanlı göçmenler, özel kanunlarla ülkeye getirilip devletin tahsis 

ettiği yerlerde iskana tabi tutulan ve üretici hale gelinceye kadar her türlü ihtiyaçları devlet 

tarafından karşılanan kişilerdir. İskanlı göçmenler, daha ziyade siyasi zaruretlerin bir neticesinde 

aile olarak veya büyük kitleler halinde ülkeye getirilmekte ve hayatlarını sürdürecek maddi ve 

sosyal imkanları devlet tarafından belirli bir süre karşılanmaktadır. Son olarak, gerek taraf olunan 

uluslararası antlaşmalar ve Avrupa Birliği hukukunun etkisiyle gerekse günlük dildeki kullanım 

yüzünden göç ve göçmen kavramlarının terminolojik olarak ağırlığını Türk hukuku ve literatürü 

üzerinde hissettirmeye başladığı ve Türk Hukuku’ndaki göç ve göçmenlik kavramlarının bunlara 

paralel olarak düzenlenmesini sağlamıştır (Çiçekli, 2010;336). 4 Nisan 2013 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş, 11 Nisan 2013 tarihli Resmî Gazete’de 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) olarak yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile insan hakları temelinde, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengenin korunduğu, 

uluslararası insan hakları normlarına ve AB müktesebatına uyumlu, göç alanında ihtiyaç 

duyduğumuz hukuki, idari ve fiziki alt yapıya uygun, etkin ve yönetilebilir bir göç sistemi 

kurulmuştur (Türkiye Göç Raporu, 2016: 23) Uluslararası ölçekte, evrensel olarak kabul edilmiş 

bir ‘göçmen’ tanımı bulunmamaktadır. Göçmen terimi genellikle, bireyin göç etme kararını, 

zorlayıcı dış faktörlerin müdahalesi olmaksızın kendi özgür iradesiyle ve ‘kişisel uygunluk’ 

sebepleriyle aldığı tüm durumları kapsar şekilde anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu ifade, maddi ve 

sosyal koşullarını iyileştirmek ve kendileri ve ailelerine ilişkin beklentilerini geliştirmek amacıyla 

başka bir ülkeye veya bölgeye hareket eden kişiler ve aile fertleri için geçerli kabul edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler göçmeni, sebepleri, gönüllü olup olmaması, göç yolları, düzenli veya düzensiz 

olması fark etmeksizin yabancı bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden bir birey olarak tanımlar. 

Bu tanım kapsamında, turist veya işadamı statüsüyle daha kısa sürelerde seyahat eden kişiler 

göçmen olarak değerlendirilmemektedir. Ancak yaygın kullanım, tarım ürünlerinin ekimi veya 

hasadı için kısa sürelerde seyahat eden mevsimsel tarım işçileri gibi kısa dönemli göçmenlerin bazı 

türlerini de kapsar (IOM:36).  

2.4. Mülteci 
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Mülteci vatandaşı olduğu memlekette vuku bulan siyasi olaylar sebebiyle bu ülkeyi iradesiyle veya 

zorla terk etmiş ve yeni bir devletin vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi bir devletin diplomatik 

koruması altında bulunmayan kimsedir (Çelikel &Gelgel,2011:19). Mülteci İngilizcedeki 

“refugee” deyiminin karşılığıdır ve uluslararası sözleşmelerde tanımı yapılmış, belli bir hukuksal 

statüyü belirten bir terimdir (Aybay &Kibar, 2010:24).  Devletler Hukuku Enstitüsü mülteciyi, 

vatandaşı olduğu ülkede meydana gelen siyasal olaylar sonucu bu ülkeyi iradesi ile veya zorla terk 

etmiş, yeni bir vatandaşlığa geçmemiş ve herhangi bir devletin diplomatik korumasından 

yararlanamayan kişi olarak tanımlamıştır. 30.11.1994 tarihli “Türkiye’ye İltica Eden Veya Başka 

Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle 

Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te ise mülteci kavramı şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir 

toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak 

korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden 

istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden 

ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek 

istemeyen yabancıya” mülteci denir. “Mültecilik” bir statüdür ve bu statü kişiye korumasından 

yararlanamadığı ülkeye, korunabileceği şartlar oluşup geri dönünceye kadar veya bir başka devletin 

vatandaşlığını kazanıncaya kadar geçecek süreçte himaye sağlar.  

 

 

2.5. Sığınmacı 

Mülteci ve sığınmacı deyimleri arasında yakınlık ve benzerlik bulunmaktadır. Sığınmacı deyimi 

İngilizcedeki “asylumseker” in karşılığı olarak kullanılmaktadır. Sığınmacı, vatandaşlığında 

bulunduğu ülke dışındaki bir ülkede fiilen bulunan ve “mülteci” olarak kabul edilmesi için bir 

devletin yetkili makamlarına ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine 

başvurmuş olup, işlemlerinin tamamlanmasını bekleme durumunda olan kişidir (Aybay &Kibar, 

2010:25). Sığınmacı geçici bir statüdür. Sığınmacıları göçmenlerden ayıran fark ise, sığınmacıların 

göçmenlere kıyasla hayatlarına yönelik doğrudan bir tehdit vardır ve bu tehdit nedeniyle göç etmek 

zorunda kalmışlardır. Devletin taraf olduğu andlaşmaların kendisine özel statü ve hukuki koruma 

sağladığı kişiler “mülteci” (refugee), böyle bir sığınma hakkını ve korumayı talep eden; ancak 

henüz bu korumadan faydalanamayanlar “sığınma arayan kişiler” (asylum seeker, BM'ye göre, 

displaced persons) olarak ifade edilmektedir. Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’ndan 

önce mevcut olan mülteci ve sığınmacı ayrımı bu kanun ile kavramsal değişikliğe uğramıştır. 

Kanun sığınmacı yerine şartlı mülteci kavramını kullanmıştır (Erdem, 2017:335). 

3. Suçla Korunan Hukuki Değer 

Göçmen kaçakçılığı suçuyla korunmak istenen hukuki yarar, karma niteliktedir. Bu suçla birden 

fazla hukuki yararın korunmak istediği anlaşılmaktadır (Özbek& Doğan &Bacaksız&Tepe,2017: 

56). Bir taraftan mağdur konumunda olan göçmenlerin malvarlığı ve vücut bütünlüğü korunmakta, 
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diğer taraftan da kamu ekonomisi korunmaktadır. Kanun dışı yollarla ülkeye sokulan göçmenler 

ülkede ucuz işgücüne, dolayısıyla da ülke vatandaşlarının iş kayıplarına yol açmaktadır. Kaçak 

yollarla ülkeye sokulan göçmenler ucuz işgücü yaratarak serbest piyasa ekonomisini bozmakta, 

birçok vatandaş işsiz kalabilmektedir. Göçmenleri kayıt dışı istihdam eden işletmeler de diğer 

işletmeler karşısında avantajlı konuma geçmekte ve haksız rekabete yol açmaktadırlar (Kangal, 

2019:230). Göçmen, geçmek istediği ve yerleşmek istediği ülkeye gitmek için faillere para 

ödemekte, aç susuz kalarak sefil bir hayat sürmekte, insan onuruyla bağdaşmayacak bir hayat 

sürmektedir (Soyaslan, 2014;117). Bu suçla kişiye ait korunan menfaatler göçmenlerin vücut 

bütünlükleri, mülkiyet hakları, haysiyetlerinin dokunulmazlığı, kişi hürriyetleri, ulusal ve uluslar 

arası topluma ait olanlar ise ulusal kamu düzeni ve kamu ekonomisi, ilgili devletin egemenlik 

yetkisi ve uluslararası toplum düzenidir (Özbek& Doğan& Bacaksız&Tepe, 2017:57). Göçmen 

kaçakçılığı ile devletlerin ülkelerine giriş-çıkışa ve ülkelerinde ikamet etmeye ilişkin düzen ve 

kurallar ihlal edilmektedir. Ülkelerin sınır güvenlikleri, o ülkenin toplumunu oluşturan bireylerin 

can, mal güvenlikleri ve sosyal ekonomik haklarıyla yakından irtibatlıdır. Öyle ki, ülkelerin kendi 

sınırlarını gerektiği gibi koruyamaması, kontrolsüz ve kanundışı geçişlere sebebiyet 

verebileceğinden, bu durum kimi zaman ülkenin iç güvenliğini ve kamu düzenini de tehdit eden 

bir mahiyet arz edebilir. Bu sebeple ülkenin iç güvenliği, kamu düzen ve barışına yönelik toplumun 

ortak menfaatlerinin göçmen kaçakçılığında ön planda tutulduğunu ve evleviyetle korunduğunu 

söyleyebilir (Yenidünya,10).  Bu açıdan bu suçla kamu düzeni ve kamu güvenliği de 

korunmaktadır.  

4. Fail, Mağdur Ve Maddi Konu 

4. 1. Fail 

Göçmen kaçakçılığı suçunda TCK’nın 79. maddesinin birinci fıkrasında doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı 

ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına 

çıkmasına imkân sağlayan “kişi”nin cezalandırılacağı belirtilmiştir. Yani kanuni düzenlemede 

“kişi” ifadesi kullanıldığı için bu suç herkes tarafından işlenebilir. Sadece belirli kişiler tarafından 

işlenebilecek özgü bir suç olmayıp, herkes tarafından işlenebilecek genel bir suçtur. Bu suçta suçun 

konusu bakımından yapılan yabancı-vatandaş ayrımı da fail bakımından yapılmamıştır (Özbek& 

Doğan& Bacaksız&Tepe, 2017:59). Failin bir kamu görevlisi olması ve kamu görevine ait araç ve 

gereçleri suçta kullanması halinde verilecek ceza arttırılır. Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunacağı belirtilmiştir. Maddeye göre belirtilen suçların yararına işlenmiş olduğu tüzel 

kişiler hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbirleri “iznin iptali” ve “müsadere” dir. Ancak 

TCK md. 60/3’e göre cezanın belirlenmesi noktasında hakime takdir yetkisi verilmiştir. Buna göre 

TCK md. 60’da düzenlenen ve tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek olan müsadere ve iznin iptali 

güvenlik tedbirlerinin uygulanması, işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabilecekse, 

örneğin iznin iptali sonucunda yüzlerce ya da binlerce kişi işsiz kalacaksa, hakim bu tedbirlere 

hükmetmeyebilecektir. 

4. 2. Mağdur 
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Göçmen kaçakçılığı suçunun mağdurunun kim olduğu doktrinde tartışmalıdır. TCK’nın 79. 

maddesinin 2. fıkrasında 22/7/2010 tarihli ve 6008 sayılı Kanunun 6. maddesiyle yapılan 

düzenlemede göçmenler, bu suçun mağduru olarak kabul edilmiş ve göçmenlerin vücut 

bütünlükleri ve insan onuruyla bağdaşmayan bir muameleye tabi tutulmama haklarının ihlal 

edilmemesi gerektiği belirtilerek ihlal halinde bu suçtan dolayı verilecek cezanın arttırılacağı 

hüküm altına alınmıştır. Bir görüşe göre, göçmenler suçun mağduru olmayıp konusudur. 

Egemenliği ve uluslar arası saygınlığı ihlal edilen devlet suçtan zarar görendir (Özbek& Doğan& 

Bacaksız&Tepe, 2017:60). Bu yaklaşıma göre, suçun mağduru, toplumu oluşturan herkestir. 

4. 3. Suçun Konusu 

TCK’nın 79. maddesinin birinci fıkrasında ;“doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat 

elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;  

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan,  

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,  

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır”, 

şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre göçmen kaçakçılığı suçunda yasal olmayan yollardan 

ülkeye sokulan veya yasal olarak ülkeye girmesine rağmen ülkeden ayrılması gerekirken yasal 

olmayan yollardan ülkede kalmasına imkân sağlanan yabancı ya da yasadışı olarak ülkeden 

çıkarılan Türk veya yabancı kişi suçun konusu oluşturmaktadır. Bir görüşe göre de suçun konusu 

aynı zamanda suçun mağduru konumunda olan göçmenler ve onların malvarlığı değerleridir 

(Kangal,2019:237). Her ne kadar 79. maddenin başlığı “göçmen kaçakçılığı” ise de, suçun 

konusunu göçmenlerin yanı sıra mülteciler, sığınmacılar ve vatansızlar da oluşturmaktadır 

(Yenidünya&Alşahin,2009:27). 

4. 4. Maddi Unsur 

Bu anlamda göçmen kaçakçılığı suçunun maddi unsurunu oluşturan hareketler 

. Bir yabancıyı yasal olmayan yollarla ülkeye sokmak 

. Bir yabancının yasal olmayan şekilde ülkede kalmasına imkan sağlamak veya 

. Türk vatandaşı veya yabancının yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimiyetini sürdürdüğü kara toprak parçası, göller, iç deniz, karasuları 

ülke sayılır. Ülke sayılan toprak parçasına veya karasularına girme veya buralarda kalma veya 

buralardan hukuka aykırı olarak yurtdışına çıkarma anında suç tamamlanmış olur 

(Soyaslan,2014:118). Seçimlik hareketli ve serbest hareketli bir suçtur. Sadece yabancıyı ülkeye 

sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak ile suç işlenmiş olacaktır. Ülkeye sokma veya 

kalmasına imkan sağlam veya yurt dışına çıkarma çeşitli şekillerde işlenebilir (Soyaslan,2014:118) 

. 

4. 5. Manevi Unsur 

Göçmen kaçakçılığı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Ancak suçun işlenmiş olarak kabul 

edilebilmesi için genel kast yeterli değildir. Failin göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş kabul 
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edilebilmesi için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek özel kastı ile 

hareket etmiş olması gereklidir (Özbek& Doğan& Bacaksız&Tepe, 2017:74). Söz konusu yararın 

gerçekten elde edilmesi zorunlu değildir. Elde etme umudu ile de işlenmesi suçun varlığı için 

kâfidir. Suçun manevi unsuru özel kast olduğu için irade bilinçli bir şekilde neticeyi de 

kapsadığından olası kastla işlenmesi mümkün değildir (Soyaslan,2014:119) . 

5237 sayılı TCK’ya göre, sadece suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hali daha fazla 

ceza verilmesini gerektiren suça etki eden hal olarak düzenlenmiştir. Maddede örgüt tanımı 

yapılmamıştır ancak zaten TCK m. 220 örgüt tanımı yaptığı için bu maddeden yararlanarak; 

ağırlatıcı sebebin uygulanması için en az üç kişinin göçmen kaçakçılığı suçunu işlemek üzere 

anlaşmaları, bundan amaçlarının doğrudan veya dolaylı olarak maddi çıkar elde etmek olması, 

amaç suçu işlemeye başlamaları ve önceden veya daha sonra da göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş 

veya işleyecek olmaları gerekir (Soyaslan,2014:121). Kaçakçılık konusu olan insanların hayatları 

için bir tehlike doğmuş olması da nitelikli hallerden biri olarak düzenlenmiştir.  

 Sonuç 

Yasadışı göç nedeniyle uluslararası toplum düzeni ve ülkelerin sosyal yapıları ile sınır güvenlikleri 

tehdit edilmektedir. Komşularımızda ve yakın bölgelerimizdeki iç savaşlar, ekonomik sıkıntılar, 

siyasi istikrarsızlıklar nedenlerle Türkiye de son derece ciddi göçmen dalgaları ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Ülkemiz bulunduğu coğrafya nedeniyle göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde 

çoğunlukla “transit” ve aynı zamanda “hedef” ülke konumundadır. Yabancılar hukukunda var olan 

göçmen, mülteci, sığınmacı gibi hukuki statüler, göçmen kaçakçılığı suçunda önemli değildir. 

Suçun konusu insan olduğu için, suç tipinde geçen ‘göçmen’ ifadesi bu bakımdan geniş 

yorumlanmalıdır. Yasadışı göçle mücadele amacıyla imzalanan uluslararası sözleşmeler ve 

protokoller, devletlere bu konuda iç hukuk düzenlemesi yapma yükümlülüğü getirdiği için mülga 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 201/a.maddesinde ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 79. 

maddesinde göçmen kaçakçılığı fiilleri suç olarak modern dünyanın gereklerine ve temel 

kriterlerine uygun olarak düzenlenmiştir.  
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96- WEB TABANLI ÖĞRETİM TEKNİĞİYLE TÜRKÇE GÜNLÜK KONUŞMA 

İFADELERİNİN ÖĞRETİMİ 

Prof.Dr .Muammer NURLU171 

Okutman Canan YURDAKUL GÜDE172 

 

Özet:  

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında, günlük hayatta sıklıkla 

kullandığımız ve kültürel ögelerimizin bir parçası olan konuşma ifadelerinin (hoşgeldin, afiyet 

olsun, kolay gelsin, maşaallah, inşaallah, geçmiş olsun, eline sağlık vb.) Türkçe öğrenen A1 

düzeyindeki öğrencilere alt yazılı bir şekilde dinlettirilip müzik klipleri ile kavratılmasıdır. Böylece 

öğrenciler günlük hayatta sürekli duydukları ve kullanmalarının dil zenginliği katacak  bu ifadeleri 

doğru ve eğlenceli olarak öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanında şarkıları öğrencilerin de 

söylenmesi amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin pratik yapması sağlanarak  öğrendikleri bu 

ifadeleri günlük hayatlarında kolayca uygulama imkânı verilmiş olacaktır. 

 Çalışmada seçilen günlük konuşma ifadeleri, şarkılardaki kullanımıyla sınırlandırılarak verilmeye 

çalışılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan birçok tekniğe altenatif olarak 

uygulanmaya başlanan Web tabanlı Öğretim tekniği, müzik klipleriyle sözcük öğretimine olanak 

sağlarken,  yabancılara dilimizi öğretme sürecinde gerekli olan günlük konuşma ifadelerinin 

öğretimi  konusunun daha kolay ve etkin bir şekilde kavranmasına yardım edecektir. 

Çalışma,işitsel-görsel biçimde hazırlandığından öğrenciler üzerinde daha etkili olacaktır. 

Öğrenciler Türkçeyi kullanırken rahat bir şekilde günlük hayatlarına aktarabilecekler  ve dil 

öğreniminde gerekli olan isteğe eğlenceli bir şekilde kavuşmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Müzik Klipleri, Web Tabanlı Öğretim,              

Günlük Konuşma İfadeleri  

 

Giriş: 

Dil kavramı uygarlıkların doğuşundan günümüze kadar her çağ ve devirde toplumların 

kimliklerinin bir parçası olmuştur. Peki  dil kavramı nasıl tanımlanabilir? Muharrem Ergin, “Türk 

Dil Bilgisi” adlı kitabında dili şöyle tanımlamaktadır: “Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan 

doğal bir vasıta; kendine has kuralları içinde yaşayıp gelişen canlı bir varlık; milleti bir arada tutan, 

koruyan ve milletin ortak malı olan sosyal bir kurum; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli 

bir anlaşmalar sistemi ve seslerle örülmüş muazzam bir yapıdır.” Zeynep Korkmaz ise dili dil, bir 

toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından ortak 

öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir 

171  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü   
172 Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
 
 



   
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

25/29 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

sistemdir” şeklinde tanımlamıştır. Bu ve buna benzer dil adına yapılmış birçok tanımla dil 

kavramının aslında ne kadar geniş bir kavram olduğunu anlayabiliriz.   

Son yıllarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sayısında ciddi bir artışın olduğu 

görülmektedir. Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu, gerek son yıllarda sosyo-ekonomik alanda 

göstermiş olduğu gelişmeler bunda büyük pay sahibi olmuştur.Yabancılara Türkçe öğretimi 

kültürlerin birbirlerini tanımasını hedefleyen değişik coğrafyalarda dilimizi öğrenmek isteyenler 

için bir fırsattır (Nurlu, 2013). Bu açıdan bakıldığında Türkçeyi etkili öğretmek de önem 

kazanmıştır. Üniversitelerde TÖMER’lerin kurulmasıyla bu alanda yapılan çalışmalara hız 

vermekle birlikte, Avrupa Ortak Çerçeve metnine göre belirlenen kriterler iyi bir yol gösterici 

olmuştur.Bu kriterler doğrultusunda, Türkçeyi öğrenen her yabancı öğrencinin duygu, düşünce ve 

isteklerini sözlü olarak hiçbir yanlış ve telaffuz hatası yapmadan  hedeflerini karşılayacak şekilde 

kendini ifade etmesi beklenmektedir. Öğrenciler,çeşitli birimler ve kurslarda aldıkları eğitim 

sürecinde ve sonucunda öğrendikleri dil bilgisi ve  anlatım  kurallarını, sözlü ifadeleri doğru bir 

biçimde kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Fakat yabancı dil öğrenen her bir öğrencinin 

çeşitligüçlüklerle karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. Öğrenilen hedef dilden kaynaklı yapısal 

zorluklar, kültürel farklılıklar gibi nedenler dil edinimini güçleştirmektedir (Aytan, Kılıçarslan, 

2015, s. 2007). Yabancı dil öğretimindeki hedeflerden biri dört temel dil becerisinden olan dinleme, 

konuşma, okuma ve yazmayı işlevsel olarak geliştirmektir. Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı 

öğretirken bu dört temel becerinin bütünüyle ve  birlikte yürütülmesi gerekmektedir (Demirel, 

1993, s.23).  Bu hedeflere ulaşmak tüm dil öğreticileri için önemli bir konu haline 

gelmiştir.Özellikle konuşma becerisinin gelişimi öğrencilerin en çok eksik kaldığı ve güçlük 

yaşadıkları edinimdir.Hatta, günlük hayatta sık sık kullanılan ve yaşayan kültürümüzün habercisi 

olan bazı ifadeleri öğretmek de  zor olmaktadır. Fakat son yıllarda gelişmekte olan web tabanlı 

öğretim alternatif teknik ve yöntemlere olanak sağlamaktadır. Bu öğretim tekniklerinden biri de 

müzik klipleriyle  kelime öğretimidir. Bu yöntem ile,öğrencilere alt yazılı müzik klipleri izletilerek 

hedef ifadelerin sunulması, onların daha kolay öğrenmesine imkân sağlayacaktır. Bu nedenle, bu 

çalışmada öğretilmesi amaçlanan ifadelerin müzik klipleri vasıtası ile alt yazılı bir şekilde 

izlettirilerek öğretilmesi amaçlanmaktadır173 (Aytan, Kılıçarslan, 2015, s. 2007). 

 

Web Tabanlı Dil Öğretimi 

Yaşadığımız yüzyılda ve son 30 yıl içinde yaşanan teknolojik gelişmeler, sadece sanayi veya üretim 

işkoluyla sınırlı kalmamış, eğitimde de köklü değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. 

Özellikle, iletişim teknolojilerinde yapılan yenilikler , eğitimde öğrenme sürecinin ve amacının 

gözden geçirilmesine ve tekrar tanımlamasına sebep olmuştur. Gelişen ve değişen  bu çağda, 

öğretmenlerin, öğrenme ortamını etkili kılmaları  ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun  bireylerini 

yetiştirmek için mücadele etmeleri gerekmektedir.  Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nde teknolojinin derslere uyumlu hale getirilmeye  çok daha önce başlanmış ve etkili bir 

173 Bu makalenin hazırlanmasında N. Aytan ve R. Kılıçarslan'ın “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Müzik 

Klipleriyle Bazı Ünlem Kelimelerinin Öğretimi” adlı çalışması esin kaynağı olmuştur.. 
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şekilde kullanılması üzerine pek çok proje ve çalışma yapılmıştır. Örneğin; U.S. National Critical 

Technologies Report, the National Critical Technologies Review Group, the National Science and 

Technology Council “NSTC”, the Association for Educational Communications and Technology 

“AECT” bunların bir kaçıdır (Baturay &Yıldırım, Daloğlu, 2007, s. 241). 

Ders içi ve dışı materyallerin Web tabanlı eğitime uygun olacak şekilde sunulması öğretimin 

kalitesini arttırmaktadır. Kolay yapılardan karmaşık yapılara kadar her konu  Web teknolojilerden 

yararlanılarak öğretildiğinde iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu durum yabancılara Türkçe öğretimi 

hususunda da geçerlidir. Bu web tabanlı öğretim yöntemlerinde bir seçenek olarak verebileceğimiz 

şarkı öğretimi teknolojinin imkânlarından faydalanılması noktasında dil öğretimine katkı 

sağlamaktadır. Şarkıların Türkçe öğretiminde kullanılması için gerekli ve birbirine bağlı olan 

birçok öge harekete geçirilebilmektedir. Bütün dil becerilerinin pekiştirilebildiği bir tarzda 

hazırlanmış bir Türkçe şarkı dersi, birçok farklılığı da beraberinde getirebilmektedir. Öğrenciler, 

içerisinde müzik olan bir derse daha fazla ilgi göstermekte ve olumsuz tavırlarında yumuşama 

olmakta ya da göstermiş oldukları bu olumsuz davranışlar tamamen ortadan kalkmaktadır (Nişancı, 

2013).Çünkü şarkılar yoğun dinleme kolaylığı sağlamasıyla üretkenlik, yaratıcılık ve hayal gücünü 

geliştirmekte,  metinlerin kolay öğretilmesi ve hatırlanması sağlayarak  okuma becerilerinin 

gelişmesine olanak vermektedir. Bu bağlamda, şarkıların dil bilgisi kurallarını ve yapılarını 

hatırlatarak dil bilgisini; endişesiz ve rahat bir ortamla sözcükleri telaffuz etmeyi sağlayarak 

telaffuz ve sesbilgisini; hem kuramsal anlamda hem de günlük yaşamda kullanılan sözcükleri 

öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırır. Böylelikle sözcük öğrenimini geliştirme noktasında 

şarkıların önemli etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır (Batdı ve Semerci, 2012).Bu bilgiler ışığında  

öğrencilerin hem konuşma becerilerini geliştirmek hem de onlara günlük hayatta karşılarına sık 

çıkan ifadelerin  bilgisini kazandırmak için müzik kliplerinde geçen bu kalıplar tespit edilmiş ve 

alt yazı ile yerleştirilmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, Türkçe öğrenen yabancılara kliplerden yararlanarak hazırlanan alt yazılar vasıtasıyla 

hedef sözcüklerin öğretilmesi amaçlandığı için İşitsel-Görsel yöntem kullanılmıştır. Stern’e (1981) 

göre bu yöntem, belirli bir amaç doğrultusunda öğretilecek bilginin belirli sınırlar dâhilinde olması 

gerekmektedir. Doğan’a (2012) göre ise İşitsel-Görsel yöntemde, tüm duyu organlarından 

yararlanma, öğretilecek konunun anlamlarını davranış, el, yüz ve kol hareketlerinin bulunduğu 

görsellerle gösterme ve sesli bir şekilde de telaffuzunu dinletme söz konusudur. Bu nedenle, bu 

yöntem çerçevesinde hazırlanmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Dil öğretiminde bazı kalıp  ifadelerin hangi anlamda kullanıldığını, hangi durumlarda yoğun olarak 

karşımıza çıktığını öğrenmenin etkili yollarından birisi de  ana dilde karşılığını bir başkasından 

duymaktır. Şarkılar ise bunu yapabilmenin en kolay ve eğlenceli yollarından biridir. Bu ifadeler  
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kültürümüzde genellikle herkes tarafından bilinen şarkılarda tespit edilerek alt yazıları ile 

hazırlanmıştır. Bu durumu şöyle örneklendirelim: 

1. Hoşgeldin(iz):Bir misafir ya da ziyaretçi geldiğinde karşılarken kullanılan söz. Türk insanları 
misafirsever ve dost canlısı olmakla tanınır. Evimize gelen, ya da ülkemizi ziyaret etmiş birisi bu 
sözcüğü sıkça duymaktadır. Karşılık verir iken “ hoşbulduk” demelidir. Bu kelimeyi öğretmekten 
için Koray Avcı’nın Hoşgeldin şarkısı seçilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... 

Bugün dağların dumanı aralandı,  

hoşgeldin 
Ah ışıklar ıçinde kaldım, yandım efendim 

..... 

Bugün günlerden güzellik sefa geldin, hoşgeldin 

Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. 
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2.Geçmiş olsun:  Hastalık ya da kaza ve benzeri bir güçlük geçirmekte ya da geçirmişolanlara 

söylenen bir iyi dilek sözüdür.Mustafa Sandal Geçmiş Olsun şarkısı ile yaşadığı ilişkiyi sanki kötü 

bir olay atlatmış gibi görerek eski kız arkadaşına söylüyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........ 

Hadi sana geçmiş olsun  

Gidiyorsun, buraya kadarmış  

Dualarım hep seninle  

Ötesinde, hepsi yalan  

 

Hadi sana geçmiş olsun  

Biliyorsun, buraya kadarmış  

Dualarım hep seninle  

Ötesinde, hepsi yalan 
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3.Kolay gelsin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan, bir iş yapan insanlara söylenen kolaylık temenni sözüdür. Türkiye’de tarlada, çarşıda-

pazarda, okulda, bir işyerinde...vb. gittiğinizde dahi duyabilin;  çok sık kullanılan bir ifadedir. 

Sezen Aksu’nun Hadi Bakalım Kolay Gelsin şarkısı buna çok güzel bir örnek niteliğindedir.  

............................. 

Hadi bakalım kolay gelsin 

Bir acaip zor yarış 

Bana ne aman ben anlamam 

Pek hesaplı ince iş 
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4.İnşallah: “Dilerim ki isteğin gerçekleşir, umarım  senin umduğun şekilde olur” anlamına gelen 

bir ifadedir.  Her dilek ve temenni cümlesinden sonra sıkca duyar ve kullanırız. Sıla’nın İnşallah 

şarkısı bu kullanıma örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......... 

Bir ışık yakmaz hayat 

Aşka küstürmüştür  

İnşallah unutursun unutursun sende  

Kendimi avuturum uyuturum bende  

Zamanla unuturum bende 
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5. El(ler)ine sağlık:  El emeği ile güzel bir şey yapana söylenen iyi dilek sözüdür. Özellikle birinin 

hazırladığı yemek veya kendi yaptığı/hazırladığı bir hediye, yenilecek içilecek bir şeyler ikram 

edildiğinde karşısındakinin teşekkür etmek amacıyla kullandığı bir kalıp sözdür. Ancak bu şarkıda 

alaylı bir üslup kullanılarak sevgiliye sitem edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin  

Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin  

Onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme. 

............. 
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5. Afiyet olsun: Bir şey yiyip içenlere "yarasın" anlamında söylenen iyi dilek sözüdür. 

‘Elinize sağlık’ dendikten sonra ‘afiyet olsun’  şeklinde cevap verilebilmektedir. 

Güzel bir iltifat olarak  Türkçede varlığını sürdürmektedir. 

 

 

...................... 

 

 

 

 

Masamız güzel olsun, 

Kadehler dolu olsun, 

Bu gece bizim gece, 

Dostlar afiyet olsun. 

7. Yolun açık olsun: “Yolda bir engelle, bir kaza ile karşılaşmamanı dilerim” anlamında, yolculara 

söylenen bir uğurlama sözüdür. Birini uğurlarken, yolculuğa çıkılacağında kullanılır. Gidenin 

kalana "iyi yolculuklar, güle güle, uğurlar olsun..." söyleyebileceği kalıp sözlerdendir. Günlük 

hayatta sıkça duyduğumuz ifadelerden biridir. Bu ifadeyi kullanan Ferhat Göçer’in “Yolun Açık 

Olsun” şarkısı seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................... 
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Ben tartamam çekmez terazim  

Kul hakkını  

Yolun açık olsun turnam özgürsün  

Günü gece basar bazen  

Gönül gözün görsün 

8. Güle güle: İyi yolculuklar, sağlıcakla gidin, yolunuz açık , ayağınıza taş değmesin, uğurlar 

olsun, selametle..." anlamına gelen yola ayrılıklarda yolcu ettiğimiz kişilere söylenen güzel dilek 

ve temennilerdendir. Günlük hayatta bütün canlılığıyla varlığını sürdürmektedir. 

.................. 

Güle güle git canım  

Sağ salim dön 

Unutma ki bir sevenin  

Özleyenin var  

Güle güle git canım  

Çok çabuk dön  

Unutma ki bir sevenin  

Bekleyenin var. 



Ə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

10. Başın sağ olsun: Bir yakınını toprağa veren kimseye söylenen  ilgi ve yakınlık sözü, üzüntü 

bildiren bir söz olarak kullanılır. Metin Şentürk’ün Canım Yanıyor şarkısı bu kullanımı 

sevgilinin yaptığı olumsuzlukları dile getiren bir sitem olarak ortaya koyuyor. 
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.................. 

Başın sağ olsun öldürdün bendeki seni 

Canın sağ olsun söndürdün yanan bu seni  

Dostlar sağ olsun unuttururlar seni  

Başın sağ olsun öldürdürdün bendeki seni  

12. Kendine iyi bak: Bir kişi ile vedalaşırken veya onu o kişiyi uğurlarken kullanılan söz. 

Kendine dikkat et anlamı verir.İyi bir temenni cümlesidir, sağlıcakla kal kullanımına 

benzer. Candan Erçetin’in seslendirdiği bu şarkı bu kullanıma iyi bir örnektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. 

O son sözü duymak bile fazla  

 

 

inan  

İyi niyet değil şefkat değil nereden bu dil  

Kendime bakarım elbet sen hiç korkma 

Kendine kalıyor insan eninde sonunda  

Sen bize iyi bak tanrım sevdalı kullarına. 



Ə

 

12. Maşallah: Allah  nazardan saklasın, nazar değmesin, ne güzel, Tanrı kem gözlerden 

esirgesin anlamında kullanılır. "Maşallah, ne çalışkan çocuk!" buna güzel bir örnektir. Erkin 

Koray’ın Fesuphanallah şarkısının böylesi kullanımlar için oldukça açıklayıcı nitelikte 

olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

 

 

............... 

Alemin keyfi yerinde yine maşallah x 2  

Bize de bir gün kader güler güler inşallah x 2  

Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım Vallah x 2  

Yok mu çaresi dostlar fesuphanallah x 2 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER:  

Yabancı Dil olarak Türkçenin öğretiminde, yaşadığımız çağın gerekliliklerini öz önünde 

bulundurmak çok önemlidir. Artık eski geleneksel öğretmen merkezli yaklaşımlardan ise daha 

yenilikçi ve teknolojik öğretim teknikleri ön plandadır. Özellikle web tabanlı teknolojilerdeki 

gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan imkânlardan yararlanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma 

Türkçe öğretimindeve günlük hayatta sıkça kullanımda olduğundan bir takım kalıp ifadelerin 

öğretilmesi çok önemlidir. Bunları öğrenmek yabancıların günlük hayatlarını kolaylaştıracaktır; 

zira temel düzeyde bile birçok bağlamda duyacağı bu kalıp sözleri anlaması, kullanması 

gerekecektir. İşte bu yüzden, bu çalışmada,bu kalıp sözleri ( maşallah, inşallah, kendine iyi bak, 

başın sağ olsun, güle güle, afiyet olsun, eline sağlık, yolun açık olsun vb.) eğlenceli ve daha 

etkili bir şekilde öğrenmeye olanak veren alternatif bir teknik sunulmuştur. Öğrencilere müzik 

kliplerindeki alt yazılar yardımıyla bu ifadeleri öğretmek hedeflenmiştir. Bu teknikle yabancı 

öğrencilerin, öğrendiği dili kullanırken rahat bir şekilde kendini ifade etmesi ve Türkçeyi 

isteyerek öğrenmesini sağlanmanınböyle bir yöntemle daha kolay olacağı öngörülmektedir. 

Şarkılarıdinlerken öğrenecek; öğrenirken de eğlenecektir. 

Dilimizi yabancılara öğretirken süregelen öğretim yöntem ve tekniklerinin yanı sıra web tabanlı 

dil öğretim tekniğini de kullanmalıyız. Öğrenme isteğiyle dolu, dil öğretiminin daha eğlenceli 

ve kolay duruma getirildiği bir sınıf ortamı elde etmek bu şekilde gerçekleşebilir.  
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