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Compact workshops constitutes a great opportunity to explore 

researches that remain unnoticed in a crowded conventions due to time 

restriction  for presentation which is only takes 10- 15 minutes. 

Knowing how it might be detriment for the development of science it also 

has its advantages such as networking and get acquinted with auhtors 

and their Works, to meet the peers, and leading scientists in your field of 

expertise. But every participant of such congresses knows that it is 

impossible to listen to every detail of the work presented, to get clear 

insight and to discuss the issues stated in research.  At this point our 

overseas conferences and specific disciplined workshops inside the 

country  slightly defer from our or any general congresses / conferences. 

It allows  participants and organizers to take part in every presentation, 

actively involve in scientific discussions, and identify the outstanding 

Works for science awards, which leads the way for development of 

science and scientists.  

Due to the expected low number of participants the concept of the 

conference resembles of workshops with special panels in which every 

attendat have at least 30 minutes to present, digest, discuss and get 

feedback from other attendees.  

Thus we kindly ask you to prepare your presentation that fits the given 

time limit and the concept.  
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THE LOCAL GOVERNANCE STRUCTURES IN KAZAKHSTAN: A 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY FROM A FINANCIAL PERSPECTIVE 

KAZAKİSTAN YEREL YÖNETİMLERIN YAPISI: MALİ PERSPEKTİFTEN 

TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Zhandos RANOV 

PhD Doktor, Avrasya Araştırma Enstitüsü, e-mail: ranov.borz@gmail.com 

ÖZET 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yönetim yapılanmasından kurtularak Cumhuriyet 

rejimi ile yeni bir devlet kuran Kazakistan Cumhuriyeti’nde yerelde merkezi yönetimin 

uygulamacı idaresi şeklinde olan bir kamu yönetimi ile seçimle iş başına gelerek yerel 

yönetim görevini yerine getiren ikili bir yerel yönetim yapısı inşa edilmiştir. Bu yapıda 

Akimlerin (vali/başkan) başlarında olduğu bölge (oblast) belediyeleri, şehir belediyeleri, 

Astana ve Almatı özel statülü belediyeleri ile köy belediyeleri ile Maslikhatlar (seçimle iş 

başına gelen meclis) olmak üzere idareler mevcuttur. Bahsi geçen bu yapılanmadaki idareler 

arasındaki temel fark yetki genişliği ile ilgilidir. Bölge belediyelerinin görev ve yetkileri üç 

fonksiyonlu yapılanma içerisindedir. Bölge belediyeleri,  merkezi yönetimin faaliyetlerinin 

yerel düzeydeki uygulayıcısı görevini ifa ederken bir yandan yerel düzeyde kamusal mal ve 

hizmetlerin sunumu ile alt kademe yerel yönetim birimlerinin stratejik planlarının 

hazırlanması ve denetlenmesinden sorumlu bir konumdadır. Ayrıca bölge belediye başkanları 

görevleri itibari ile yalnızca Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludurlar.  Alt kademe belediyeleri 

ise bölge belediye başkanları gibi siyasi karar alma yetkisine sahip bulunmamaktadırlar. 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin yerel yönetimler yapılanmasında yerel yönetim sistemindeki 

çoklu örgütlenmenin yarattığı siyasi kast yapısı çözülmesi gereken problem olarak ön plana 

çıkmaktadır. Doğalgaz, petrol gibi hayvansal yakıt rezervlerinin zenginliği ve yaygınlığı da 

Cumhuriyet içerisindeki bölgelerin tek tek kendi sistemsel bağımsızlıklarına sahip olmak 

yerine merkezi yönetime bağlı ve ayrılmaz bir yapıda bulunması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Tüm bu unsurlar sebebi ile bu çalışmasının amacı Kazakistan Cumhuriyeti’nde 

Türkiye modeli bir yerel yönetim sisteminin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini 

değerlendirmek olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Türkiye, Yerel Yönetim, Vesayet, Karşılaştırma 

ABSTRACT 

A bilateral local governance structure by public administration as the implementing authority 

of the central administration was established in the Republic of Kazakhstan that escaped the 

management structure of the Union of Soviet Socialist Republics and built a new nation with 

a republican regime. Within this structure exists administrations such as oblast municipalities 

governed by governors, city municipalities, Astana and Almaty special status municipalities, 

village municipalities and elected councils. The principle difference between these 

administrations in this structure is related to the scope of authority. Duties and authorities of 

oblast municipalities lie within a three function structure. Oblast municipalities act as the 

http://www.iksad.com/
mailto:ranov.borz@gmail.com
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local implementing bodies of the central administration while providing public goods and 

services at the local level as well as preparing and inspecting strategic plans of sub-local 

administration units. Moreover, oblast mayors are only responsible to answer to the President 

as per their functions. Unlike oblast mayors, sub-municipalities do not have political decision 

making authorities. The political cast structure created by the multiple set-up in the local 

administration system of the Republic of Kazakhstan’s local governance structure emerges as 

a problem that needs to be solved. The prevalence and richness of fuel reserves such as 

natural gas and petroleum calls forth the necessity that the regions within the Republic need to 

be inseparably affiliated to the central administration instead of having their own systematic 

independency. The aim of this study is to evaluate the appropriateness and applicability of a T

urkish model of local government system in the Republic of Kazakhstan. 

  

Key Words: Kazakhstan, Turkey, Local Government, Tutelage, Comparison 

 

GİRİŞ 

Yerel yönetimler demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bir bölgedeki halkın istek ve 

ihtiyaçlarını tespit ederek bunları sürekli ve kesintisiz bir biçimde sunmak ise yerel 

yönetimlerin temel görevidir.  

Günümüz dünyasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılmasını takiben kurulan 

Kazakistan, bağımsızlığını ilan ettikten sonra hızla demokratik adımlar atmış ve kamu 

yönetimini şekillendirmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığından itibaren 

amaçlamış olduğu demokratik özelliği kazanabilmesi adına da yerel yönetim alanında yapılan 

reformlar ülke adına çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kazakistan yerel yönetim 

anlayışı bağımsızlıktan itibaren 1990-93 yılları arasındaki yeni devletin kamu yönetimi 

oluşum süreci, 1993-95 yılları arasındaki ilk ve ikinci Anayasa arasındaki geçiş dönemi ile 

günümüzdeki yerel kamu yönetimi düzeni olmak üzere üç farklı dönemde 

değerlendirilmektedir.  

Günümüz Kazakistan yerel kamu yönetimi anlayışı, merkezi ve yerel yönetimlerin ortaklık 

modeli çerçevesinde merkezi hiyerarşinin altında toplanmasını dolayısı ile bölge, şehir, rayon, 

köy belediye ile meclislerinden oluşan yerel birimlerin Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak 

yürütülmesini öngörmektedir. Ancak bu sistemin Kazakistan Cumhuriyeti Devleti’nin de 

Kazak halkının da ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediği, sistemsel bazı sorunların olduğu 

düşünülmektedir. Bu sebeple yerel yönetimler tecrübesi daha fazla olan ve Kazakistan’dan 

daha farklı bir yerel yönetim yapılanmasına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Neo-klasik 

“yönetişim” anlayışına dayalı temsilcilik modelli yerel yönetim sisteminin Kazakistan 

Cumhuriyeti’nde uygulanan yerel yönetim yapılanmasının yerine kullanılıp 

kullanılamayacağını bu çalışma çerçevesinde araştırılmak istenmektedir.  
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Kazakistan’da Yerel Yönetim 

Kazakistan yerel yönetim birimleri 

SSCB’ye ait yönetim sistemi ve sosyal-ekonomik konularda Çarlık Rusya döneminden kalma 

mevzuatlar ile yönetilen Kazakistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlıkla 

birlikte hedeflenen demokratik ve çağdaş bir ülke olma amacı için öncelikle SSCB den kalan 

sistemlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir ve bunun içinde en iyi yöntem, amaçları 

doğrultusunda oluşturacakları anayasa olacaktır. İlk Anayasası 1993 yılında kabul edilen 

Kazakistan, bu tarihe kadar SSCB Anayasasını kullanmaya devam etmiştir.  

Yönetim sistemini tamamen değiştirip yeni devlet düzenine geçilmesini ve ihtiyaçları 

karşılayacak yeni kurumların tesisini amaçlayan 1993 tarihli ilk Anayasa, tam anlamıyla 

yeterli görülmemiş ve iki yıl sonra devlet yönetimi ile ilgili daha ayrıntılı kanunlar içeren 

1995 Anayasası kabul edilmiştir. 1995 Anayasası Âdem-i merkeziyetçi bir bakış açısı ile 

olmasa da yerelin kendi kendine yetebilecek duruma gelmesi için yerel meclislere ve yerel 

yönetimlere önem vermiştir. 

Bu anayasada kendi kendini yönetim, yerel devlet yönetimi şeklinde kanunlar getirilmiş, bu 

yönetim sistemi için yerel meclisler başta tutulmuştur. 148 sayılı Yerel Devlet Yönetimi 

Hakkındaki Kanunu ile yerel yönetime ilişkin organlar oluşturularak yönetim sağlanmaya 

çalışılmaktadır.  

Kazakistan’ın Özerk sürecinden bağımsızlığına kadar süregelen evrede devlet mekanizmasına 

dâhil edilen Yüksek Şura “Bazı Anayasal Normların Geçerliliğinin Durdurulması” hususunda 

kurallar koyduğunda yerel yönetimin de yapısı bir değişime tabi tutulmuştur. Bu süreçte yerel 

yönetimlerin merkezi yönetimin kararlarını gözden geçirme hakkına sahip değildir ve yerel 

yönetimlerin başı da yerel yönetimlerin meclislerin kararlarından sorumludurlar.
1
 Ancak 

bağımsızlığın ilanı ile yerel yönetimlerin yasal dayanakları da Anayasalarda bulunmuştur. 

1995 Anayasası 85. madde ile 89. madde arası tüm maddeler ve dâhil kendileri mahalli 

idareler ile ilgilidir. 

Anayasa’nın 85.maddesi her ne kadar yerel yönetimlerde devlet idaresinin altındaki 

kurumlarda olsa bir bölgedeki devlet işlerinin yerine getirilmesi ile sorumlu kurumlar ile 

mahalli kendi kendini yönetebilir yetkili kurumlar olmak üzere mahalli idareler teşkil 

edilmiştir. Maslikhatlar kırsalda/köylerde yaşayan halkın istek ve ihtiyaçlarını merkezi 

yönetime aktarmakla sorumlu makamdır. Maslikhatların sayısı Kazakistan Merkezi Seçim 

Komisyonu tarafından belirlenmekte olup her bir bölge için sayılarının farklı limitleri 

bulunmaktadır.  

1995 Anayasasına göre Maslikhatların görevleri özetle yetkili bulundukları bölgenin gelişimi 

için ekonomik-sosyal plan ve programların hazırlanması, kendi faaliyet alanındaki idari 

yapının tesisi ve sürdürülmesi, Akimlerin hazırladıkları raporları gözden geçirilmesidir. Her 

                                                           

1 Makhmutova, M. (2001). Local Government in Kazakhstan. Developing New Rules in the Old Environment in 

Eastern Europe. in the Caucaus and Central Asia. Ed. I. Munteanu ve V. Popa. Budapest. 411-412 
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bir Maslikhat’ın ve yardımcılarının görevleri kanunlar çerçevesinde belirlenebilirdir, ki ancak 

Senato kararı ile yetkileri sonlandırılabilmektedir.  

Anayasa’nın 87.maddesi ise yönetsel-sınırsal bir birimin başı olan ve Cumhurbaşkanı ve 

hükümeti temsil eden Akimlerin yerel yönetsel yapılanması ile ilgidir. Akimlerde yetkili 

oldukları bölgenin bütçesinin oluşturulması, uygulanması ile bu alanla ilişkili proje ve 

programların geliştirilmesi, hükümet temsilcisi ve rehberi olmasından ötürü yerel yetkili 

kurumların Anayasa çerçevesinde yetkilerinin kullanılması Anayasa’nın ilgili maddesinde bir 

özet niteliğinde yer alan görevlerdir. Yerel yönetim yapısında SSCB esintisi olarak yer alan 

oblastlarında akimleri bulunmaktadır. Akimler, Başbakan’ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı 

tarafından atanmaktadır ve yeni Cumhurbaşkanı seçimi ile görevleri sona erebilecektir.  

Anayasa 89.maddesi ise mahalli idarelerin bağımsız yapılara atıf yapmakta, ancak halk 

tarafından seçimlerle kanunlar sınırında yine halk tarafından faaliyetlerinin belirlenebileceğini 

ifade etmektedir. Fakat tam olarak mahalli idarelerin yönetim esaslarını düzenleyen Anayasa 

değildir. Ocak 2001 yılında çıkarılan 148 sayılı “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Yerel Kamu 

Yönetimi ve Yerel Yönetim” isimli Kanun’dur. Bahsi geçen Kanun Akimatların, tüm 

bölgelerin, büyük şehirlerin, şehirlerin ve rayonların yetkili kurumları olduğunu 

vurgulamaktadır.
2
 Bir başka deyiş ile bölgelerin valileri bulunmaktayken, her bir bölgenin 

içindeki şehirler ve köylerde de belediye başkanları görev yapmaktadır, ki bunlar isim olarak 

Akimler olarak anılmaktadırlar.  

 

Şekil 3.1. Kazakistan Cumhuriyeti anayasası çerçevesinde yönetim yapısı 

                                                           
2
 Makhmutova, M. (2001). Local Government in Kazakhstan. Developing New Rules in the Old Environment in 

Eastern Europe. in the Caucaus and Central Asia. Ed. I. Munteanu ve V. Popa. Budapest. 413-414. 
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Kaynak: A.J. Şomanov, S.T. Belgibayev, AA. Morozov, A.J. Tasyenov, 2005, “Reformirovaniye Sistemi 

Gosudarstvennogo Upravleniya: Zarubejnıy opıt ı Kazakhstan”, KİSİ Yayınevi, s.34 

Merkezi yönetimlerin ilgili bölgedeki tüm işlerini yapmakla yükümlü birimler ile kendi 

kendini yönetme yetkisine sahip birimler olmak üzere düzenlenen ikili yerel yönetim 

yapılanmasında bir bölgedeki devlet işlerinin yerine getirilmesi ve takibi ile sorumlu olan 

mahalli idare Maslikhat (meclis) ile yerel idareler bulunmaktadır. Özel statülü Astana ve 

Almatı ile bölgelerden oluşan yerel yönetimler yapısı bölgelerin de kendi içlerinde rayonlar 

ile köylerden oluşmaktadır. Bu yapının tesisi üçlü kademe anlayışı ile oluşturulmuştur ki 

kırsalda bulunan yaşam bölgeleri ile köylere birinci kademe
3
, rayonlara (raion) ikinci kademe, 

özel statülü şehirlerinde olduğu bölgelere ise üçüncü kademe mahalli idare kısımları 

bulunmaktadır.
4
  

Akimatlar 

Kazakistan’da yerel yetkili yönetim yapısı olan Akimlerin yürütme organı da adıyla münhasır 

Akimşilik’dir.
5
 Akimşilik “Valilik” anlamına gelmektedir ancak meclisi ve başkanlığı da 

dâhil olmak üzere tüm kurum tüzel kişiliğini kapsamaktadır.  SSCB’den gelen geleneklerine 

bağlı kalan yerel yönetimlerde Kazakistan yerel yönetim birimleri “Oblastnoy Sovyet (bölge 

meclisi), Gorodskoy Sovyet (kent meclisi), Rayonnyi Sovyet (ilçe meclisi), Selskyi Sovyet 

(köy meclisi)’dir.
6
  

1995 Anayasası’nın 87. maddesi Akimatların yetki ve görevlerini tanımlamaktadır. İlgili 

madde hükümlerince belediyelerin/valilerin görevleri şunlardır
7
: 

- Üniter bir devlet yapısına sahip olan Kazakistan Cumhuriyeti yerel yönetim yapısının 

bir parçası olmak ve ulusal çıkarlar ve kalkınma ihtiyaçlarına bağlı olarak merkezi 

yönetim politikalarına uygun şekilde hareket etmek 

- Yerel bütçe ve uygulama esaslarının gerçekleştirilmesi,  

- Kalkınmanın sağlanması için ekonomik ve sosyal programların oluşturulması ve 

uygulanması 

- Kamusal mal ve hizmetlerin yönetimi 

- Diğer yerel yönetim birimleri ile ilgili iletişimi sağlamak, sorunları çözmek 

- Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi olarak yerel yönetimlerin başı olmak 

                                                           
3
 Amagoh F. ve Bhuiyan S. (2010). E-Government In Kazakhstan: Challenges and Its Role to Development. 

Public Organization Review.14 

4
 Makhmutova, M. (2001). Local Government in Kazakhstan. Developing New Rules in the Old Environment in 

Eastern Europe. in the Caucaus and Central Asia. Ed. I. Munteanu ve V. Popa. Budapest. 414-415 

5
 Nurlubayev, S. (2009). Jergilikti Baskarudin Algi Şarttarı: Jergilikti Akimşilik Pen Macilis. Almatı: Turan 

Yayınevi. 180 

6
 Berdenova, A. (1997) Kazahskaya Respublika v Usloviyah Totalitarnoı Sıstemı. Almatı: Daur Yayınları.91 

7
 Kazakistan Cumhuriyeti Düzenleyici Yasal Mevzuatının Yasal Bilgi Sistemi. 
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Yerel yönetimlerin sahip oldukları yetkiler, belediyelere, kendi bölgesinde tüm yönetim 

işlerini yerine getirme sorumluluğu getirmektedir. Genel olarak Kazakistan’da bulunan 

belediyeler arasında özellikle kuruluş, teşkilat yapısı, görevleri, gelir ve giderleri gibi 

durumlarda pek bir farklılık gözlenmese de, farklı yetki genişliği ile alakalı durumlar 

olabilmektedir. Buna örnek olarak sadece bölge valilik için kendi bütçe gelirlerini 

oluşturabilme yetkisinin var olması, belediyelerin mali açıdan farklılık gösterdiğine, yetki 

genişlikleri ile ilgili yapmış olduğumuz atfa bir kanıttır. 

Bahsetmiş olunan yetki genişliğinden ve daha önce bahsedilen yerel yönetim yapısından da 

anlaşılabileceği gibi yerel yönetim birimlerinin en üst kademesini Astana ve Almatı birimleri 

hariç olmak üzere bölge belediyeleri/valilikleri oluşturmaktadır. Bölge belediyelerinin 

Akimleri (başkanları) Cumhurbaşkanı ve hükümetin temsilcisi ve rehberi olarak siyasi karar 

alma yetkisine de sahiptirler; bu anlamda Cumhurbaşkanı’nca atanan bölge valileri siyasi 

memurdurlar.
8
 Memuriyetlerinin özellikleri gereği kendisini atayan makam olan 

Cumhurbaşkanlığı’na karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bölge başkanları kendi istekleri ile 

görevlerini bırakabildikleri gibi Cumhurbaşkanı tarafından da görevden alınabilmektedirler. 

Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin dolması durumunda ise yetkileri sona ermekte olsa da 

yeni Cumhurbaşkanı’nın atayacağı başkana kadar görev yerlerini bırakamazlar.
9
 

Kazakistan’da yerel yapıdaki yürütme birimlerinin alt kademe organları “Alt Kademe 

Belediyelerdir. Bu alt kademe belediyeleri köy, belediye, ilçe ve şehir belediyelerinden 

oluşmaktadır. 148 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre bölge valilerinden farklı olarak siyasi 

kararlar verememektedirler, çünkü bu alt kademe belediyelerinin valileri siyasi değil idari 

memur niteliğinde memurlardır. Alt kademe belediye başkanlarının atamaları ve görevlerine 

son verme üst kademe valiler tarafından yapılabilmektedir
10

 ancak Cumhurbaşkanının 

onayına da tabidir. 

Maslikhatlar 

Meclislerin var olma sebeplerinin temelinde demokrasinin vatandaş eliyle temsili yer 

almaktadır ki meclislerin hiyerarşik sıralanışı belediyelerle benzerlik gösterseler dahi hiçbir 

kademe ile bağlantıları bulunmamaktadır. Bu sebepler yüzünden meclisler yetkileri 

çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları ile ilgili olarak Parlamentoya ve kendi sorumluluk 

alanları dâhilindeki vatandaşlara karşı sorumludurlar.  

                                                           
8
 Nurlubayev, S. (2009). Jergilikti Baskarudin Algi Şarttarı: Jergilikti Akimşilik Pen Macilis. Almatı: Turan 

Yayınevi. 190 

9
 Makhmutova, M. (2001). Local Government in Kazakhstan. Developing New Rules in the Old Environment in 

Eastern Europe. in the Caucaus and Central Asia. Ed. I. Munteanu ve V. Popa. Budapest. 417-418 

10
 Nurlubayev, S. (2009). Jergilikti Baskarudin Algi Şarttarı: Jergilikti Akimşilik Pen Macilis. Almatı: Turan 

Yayınevi. 192 
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Maslikhatların kendilerine ait tüzel kişilikleri bulunmamakta, merkezi devlet yapılanması 

içerisinde yer almasalar dahi merkezi iradenin boyunduruğu altında yer almaktadırlar. 28 

Eylül 1995 tarihinde yayımlanan 2464 sayılı Kazakistan Cumhuriyetinde Seçimlere Dair 

Kanun, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Kararnamesi ile suretiyle teşkil 

edilmiştir. Bu Kanun çerçevesinde meclisler bazı yetkilerle donatılsalar dahi Maslikhatların 

en önemli yetkileri Senato milletvekili önerme hakkıdır.  

Her bir maslikhat içi ayrı ayrı geçerli olmak üzere görev ve yetkileri ile sınırlandıkları bölge 

ya da bölgelerin nüfusu kadar meclis üye sayısına sahip olmaktadırlar. Yani, bu meclislerde 

yer alacak üye sayısı, nüfus bazlı olmak üzere değişebilir. Gerek bölge, gerek şehir meclisleri 

olsun, akimlerle yakın ilişkili ve koordinasyonları olarak çalışmaktadırlar ancak nihai geri 

beslemeyi ise halktan almaktadırlar.  

Yetki sınırları içerisinde bulunan ilgili alanın nüfusu ve devlet mekanizmasında verilen paya 

göre meclis seçim komisyonlarının sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmektedir: 

- Bölgeler ve cumhuriyet önemi taşıyan şehirler (Astana ve Almatı) bölgelerinde 50 

milletvekiline kadar, 

-Bunun dışında kalan şehirlerde 30 milletvekiline kadar, 

-İlçe meclislerinde ise 25 milletvekiline kadar bulundurabilmektedirler. 

 

148 sayılı Kanuna çerçevesinde meclis toplantıları açık ya da kapalı usuller ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Meclis başkanının yanı sıra herhangi bir milletvekilinin gerekçeli 

isteği üzerine toplantıya katılanların salt çoğunluğu kapalı oturum yapılmasına karar verilmesi 

durumunun dışında bu toplantılar açık yapılmaktadır. Meclisin ilk oturumu ile başlayan 

meclisin sahip olduğu yetkiler bir sonraki meclisin ilk oturumu ile son bulmaktadır. Aynı 

zamanda meclisin bulunmuş olduğu bölgedeki herhangi bir bölge birleşimi ya da dağılması 

itibari ile buradaki meclisin görevi aynı şekilde son bulabilmektedir. 

Kazakistan Cumhuriyetinde 20 yaşını geçen her vatandaş meclis üyeliğine aday 

olabilmektedir ve meclis üyeleri halk iradesi tarafından gizli oy yöntemi ile görev süreleri 5 

yıl olmak üzere seçilmektedir
11

. Daha önce de belirtildiği gibi üyeleri vatandaş tarafından 

seçilen Meclisler, halk iradesinin yansıması olduklarından yetki sınırları içerisinde yer alan 

alanların da yönetimlerinden sorumlu karar birimleri olarak görev yapmak durumundadırlar.  

Merkezi iradenin yereldeki temsilcisi olan bu meclislerin bölgelerinde kudretleri ise gene 

Kazakistan Anayasası’ndan kaynaklanmaktadır.  

Halk tarafından seçilmiş olan mecliste, meclis başkanı ve meclis başkan yardımcıları kendi 

üyeleri arasından belirlenir. Seçilen meclis başkanı, meclisteki oturumları yönetmek meclisi 

temsil etmek, meclis içerisindeki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak gibi görevlere 

sahiptir. Meclislerin oluşturulmasındaki sistem, halkın özgür iradesinin yerel yönetimde vücut 

bulmasını sağladığı için meclis kendi kendini yönetim organı olarak ifade edilmiştir.  

                                                           
11

 Normativnie Aktı Kazakhstana, http://adilet.zan.kz/ 
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Yerel yönetim diğer bir değişle kendi kendini yönetim, uygulanmaya başladığı ülkelerde 

zaman içerisinde durumun zorunlu kıldığı değişimler yaşamıştır. Kazakistan Cumhuriyetinde 

uygulanmakta olan yerel yönetimin, kuruluşundan bu yana çok fazla zaman geçmediği ve 

yeni bir uygulama olduğu için hala kendi içerisinde çözümlenmesi gereken sorunlar da 

bulunmaktadır.  

Kazakistan Cumhuriyetinde yerel yönetimler, merkez yönetimin bir temsili, kamu yönetimi 

bazında serbest bir organ ve halk katılımı yani kendi kendini yönetim uygulaması olarak 

görülmektedir. Bu durumun sonuçları olarak, aynı belediyelerde olduğu gibi meclislerin 

merkezi temsil etmeleri, bağımsız kamu yönetiminin gerçekleştirilmesi adına merkezden 

bağımsız kendilerine ait yetkilere sahip olmaları, halk iradesinin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için en küçük idari birimler oluşturulması durumlarını 

sıralanabilmektedir. 

En küçük idari birimlerin yani köylerin oluşturulmasında, şehirler gibi çok daha yüksek 

nüfuslu bölgelerde halkın istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlayarak uygulayabilmenin 

zorluğundan kaynaklı yetersizlikler sebep olarak gösterilebilir.  

Bahsi geçen bu mahalli meclislerin (Maslikhatlar) görevleri 148 sayılı “Yerel Devlet 

Yönetimi Hakkında” Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca şöyledir: 

- Yetkili kılındığı alan dâhilince ekonomik ve sosyal kalkınma programlarını yürütmek, 

bu alanların stratejik planlarını hazırlamak ve (merkezi iradenin bütçe planları ile ters 

düşmeyecek şekilde olmak üzere) bütçe planlarını kararlaştırmak ve bahsi geçen bütçe 

ile programların uygulamalarını denetlemek, 

- İlgili alanın çevre şartlarıyla ilgilenmek, gerekli koruma tedbirlerini almak,  

- İlgili alanda olası sağlık giderlerini belirlemek, 

- Yürütme organlarının yetkili kılındığı alan ile ilgili raporlarını incelemek, 

- Almış olduğu kararlar işleme geçirilmediği takdirde bundan sorumlu olanlarla ilgili 

cezanın gerçekleştirilmesi ile ilgili sorumlu kuruluşlara rapor vermek, 

- Yetkili kılındığı alandaki vatandaşlarının isteklerini hukuk aracılığı ile 

gerçekleştirmek, 

- “2464 sayılı Kazakistan Cumhuriyetinde Seçimlere Dair Kanun” çerçevesinde kendi 

seçim komisyon üyelerinin sayısını belirlemek, 

- Yoksulluk sorunları ile ilgilenmek 

- Mahalli işsizliği çözecek nitelikte istihdam geliştirici önlemler almak” 

Bahsi geçen görevleri aslı itibariyle 148 sayılı Kanun’da belirtilen hususlar ve Anayasal hak 

ve hükümlükler ile Anayasa’da yer alan hususlara dayansa da her bir meclisin görevleri kendi 

meclis oturumlarında aldıkları kararlara dayanmaktadır.  

Köy yönetimi 

Kazakistan Cumhuriyetinin mahalli yönetim sistemi 2001 yılında gerçekleştirilen değişiklik 

ile köy yönetimi ayrı bir statü olmaktan çıkarılmıştır ve 148 sayılı Yerel Devlet Yönetimi 

Kanunu’nun 23. maddesine dayanarak yerine getirilmektedir.  
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Köylere bahsedilen ayrı statü lafzının kaldırılmasına rağmen Kazakistan Cumhuriyeti’nde 

nüfusun yüzde ellisinden fazlası kırsal kesimlerde ve köylerde ikamet etmektedir. İkamet 

alanı böylesine geniş olan bir coğrafyanın gereklerine bağlı olarak da bu alanlar belediyeler 

bazında temsil edilme olanağına kavuşmuşlardır. Ancak devlet yapılanmasının en alt ayağını 

teşkil eden köy belediyelerinde, belediye başkanının atanması ancak hiyerarşik olarak 

kendilerinden bir üst sırada olan ilçe belediye başkanlarınca önerilmek ve bu önerinin bölge 

belediye başkanlarınca kabul edilmesi şartı ile gerçekleşmektedir.  

Köy belediye başkanlarında da diğer belediye başkanlarında olduğu üzere görev süresi belli 

değildir ki tüm belediye başkanlarında olduğu üzere süreleri kendilerinin bir üst kademesinde 

yer alan belediye başkanının isteği doğrultusunda yahut ancak kendi taleplerinin kabul 

edilmesi üzerine sona ermektedir.   

Kazakistan’nın bütçe sistemi 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bütçesi, bütçe hakkına uygun bir biçimde oluşturulmuştur. 

Temsili demokrasilerde bütçe hakkının vatandaşlar adına parlamentolar tarafından 

kullanılması, bütçenin unsurlarının vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 

etkin, etkili ve verimli kullanılması sonucunu zorunlu kılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi 

politik iktisadın bir kolu olan yönetim kavramını evrimleşerek vatandaşı temel alan bir yapıya 

bürünmesi Kazakistan bütçesinde de kendini hissettirmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkacak 

mali sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenebilmesi için bütçe reformu 

gerçekleştirerek dünyada ana akım olan performans esaslı bütçe sistemine geçilmiştir. Ek 

olarak muhasebe kod sistemi olarak da analitik bütçe sistemi kullanılmakta, bu bütçe 

sisteminin sınıflandırma, tertip ve cetvellerine yer verilmektedir. 

2009 yılında 1297 sayılı Kanun ile bütçe revize edilerek hizmet kalitesinin arttırılması, mali 

saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin getirilmesi, bütçenin planlama aşamasında 

kalkınma planları ile sanayi programları, bölgesel programlar ve bütçe programlarının uyumu 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Stratejik planların odak noktası olan misyon, vizyon, hedef ve 

amaçlar ile ödenek tahsisi gerçekleştirmek için gerekli olan adımlar atılmıştır. Bu minvalde 

oluşan bütçe ulusal fon, genel bütçe ve acil bütçe olmak üzere yapılandırılmıştır. Genel bütçe 

kendi içerisinde merkezi yönetimlerin bütçesi ve yerel yönetimlerin bütçesi olmak üzere ikiye 

ayrılır ki yerel bütçe bölgelerin bütçeleri ile başkent ve diğer büyükşehirlerin bütçeleri olmak 

üzere bir yapılanmaya sahiptir. Ayrıca bölge bütçeleri kendi içinde illerin ve ilçelerin 

bütçelerini içermektedir. 

Kabul edilen bu bütçe türleri şeffaflık, etkinlik, süreklilik, birlik, beraberlik, sorumluluk gibi 

yasal ilkelere dayandırılmış ve bu ilkeler, Kazakistan Cumhuriyeti Bütçe Kanunu’nun 4. 

maddesinde belirtilmiştir
12

. 

Ulusal fon 

2000 yılında Norveç Ulusal Fon modeli temel alınarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Fon, 
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Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası tarafından yönetilmekte ve Yönetim Konseyi 

tarafından denetlenmektedir.  Tam adı Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ulusal Fonu olan bu Fon, 

Kazakistan Merkez Bankası’nda devlet adına tutulan para ve para benzeri ürünlerden oluşan 

bir fondur. 2000 yılında kurulan Fon’a 2007 yılında hammadde sektörünün bir bileşeni olan 

ham petrol satışından elde edilen gelirle de eklendiğinde Ulusal Fon’un teşebbüs gelirleri ve 

tarım arazilerinin satışından elde edilen mülk gelirleri ile petrol ve petrol türevlerinden alınan 

vergilerden oluştuğu söylenebilmektedir. 

Bu fon mevcut ve oluşabilecek mikro ve makroekonomik istikrarsızlık durumlarında bir para 

politikası aracı olarak kullanılabildiği gibi bütçe hakkı gereği ülke tasarruflarının 

geliştirilmesi ve arttırılması fonksiyonlarına da sahiptir. Ayrıca sosyal modernizasyonun 

sağlanması ve kalkınma amaçlı olarak projelere, şirketlere ve kurumlara kredi ya da teşvik 

desteği verme nosyonu da bulunmaktadır
13

. 

Genel bütçe 

Merkez-i bütçe 

Uluslararası standartlar temel alınarak oluşturulan Bütçe Kanununa göre Kazakistan 

Cumhuriyetinde yer alan merkezi bütçenin amacı, varlığı bölgesel ihtiyaçları kapsayan 

unsurlardan daha çok tüm ulusu konu alan toplumsal ihtiyaçları ifade eden unsurları 

kapsamak ve bu ihtiyaçları karşılamaktır. Bu bağlamda genel olarak tam kamusal mallar ile 

fonksiyonel sınıflandırma kapsamında yarı-kamusal, klüp mallar ile sosyal güvenlik 

kalemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca ulaştırma, borç yönetimi gibi tüm toplumu ilgilendiren 

unsurlara da yer verilmektedir. Bu ihtiyaçlara paralel olarak tüm toplum nezdinde hizmet 

veren basın-medya ve tüm toplumun varlığına katkı sağlayacak kültür, sanat gibi konularda 

merkezi bütçe tarafından diğer toplumsal ihtiyaçlara gösterilen hassasiyetle varlığı ve 

gelişimleri konusunda desteklenmektedir.  

Merkezi bütçenin gelirlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

- Vergi gelirleri ( KDV, Kurumlar vergisi vb.) 

- Harçlar (Motorlu taşıt harçları, Konsolosluk ücretleri) 

- Resimler (Ruhsat vb.) 

- Şerefiyeler 

- Teşebbüs gelirleri 

- Mamelek gelirleri 

- Vergi olmayan gelirler 

- Parafiskal bazı gelirler 

- Kamuya ait olan mal ve hizmetlerin satışlarından elde edilen gelirler 

- Transferler 

Merkezi bütçenin harcamalarına göz atacak olursak 
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- Genel kamu hizmetleri 

- Savunma harcamaları 

- Güvenlik, toplum düzeni, hukuk, yargı, ceza infaz faaliyetleri için harcamalar 

- Sağlık harcamaları 

- Eğitim harcamaları 

- Sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları 

- Yakıt, enerji kompleksi ve yeraltı kaynakların kullanımı 

- Tarım, su, ormancılık, balıkçılık, koruma altındaki doğal alanlar, çevrenin ve 

hayvanların korunması  

- Endüstriyel, mimari, şehir planlama, inşaat harcamaları 

- Ulaştırma ve haberleşme 

- Bütçe yatırım programları 

- Borç servisi 

- Merkezi yönetimin kendi kapsamındaki kuruluşların giderleri 

- Diğer harcamalar 
 

Yerel bütçeler 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde yerel bütçeler, bölge bütçesi ile yerel yönetim kademelerindeki 

sıralamaya benzer şekilde bölgeler, Astana- Almatı ve diğer illerin bütçesi ve ilçeler bütçesi 

olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Bütçe kanununda yer alan bütçe gelirleri, aynı kanunda 

belirtilen ayrıca değerlendirilen vergi, harç vb. gibi gelirler ile bunun dışında kalan bütçe 

gelirleri Kazakistan Cumhuriyetinin yerel bütçesini oluşturulmaktadır.  

Yerel bütçeler yerel yönetimlerin kendilerinin ve kendilerine bağlı olan kamu kurumlarının 

giderlerini karşılayabilmek adına oluşturulduğundan bu bağlamdaki ihtiyaçlar için 

harcanmaktadır. Bütçeler arasında bir hiyerarşi elbette ki söz konusudur ancak bütçeler 

arasındaki finansal giriş çıkışlar anlamındaki ilişkiye bakıldığında merkezi bütçenin herhangi 

bir şekilde yerel bütçeler ile arasında bir ilişki söz konusu olmamaktadır. Buna karşın yerel 

bütçeler için kendi üst kademe ve alt kademe bütçeleri arasında finansal ödünleşmeye izin 

verilmektedir. Mali transferler, harcamaları gelirlerini aşan yerel kurumun kendi finansal 

desteklerini kredi yahut transfer yoluyla üst kademe yerel bütçelerden elde etmesi şeklinde 

ortaya çıkabileceği gibi bütçeler arası kaynak transferi yolu ile de elde edebilmektedir. 

Hazine yardımı ya da mali transferlere ayrıca genel bir uygulama olarak savaş, seferberlik ya 

da olağanüstü hâl gibi durumlarda tüm bütçe tür ve unsurları arasında da izin verilmektedir ki 

acil bütçe, bahsi geçen durumlardan birinin finansmanın da yeterli kalmadığında 

uygulanabilecek bir prosedür olarak uygulama alanına sahiptir. 

Acil bütçe 

Acil bütçe savaş, seferberlik ya da olağanüstü hâl durumları gibi aciliyet ihtiva eden 

vaziyetler için kullanılmak adına oluşturulmuş bir bütçe türüdür. Kanun’da açık olarak durum 

tasviri yapılmakla birlikte zımni olarak lafzı ve ruhu gereği bu bütçenin başka amaçlarla 

kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.  

Acil bütçede sürekli bütçelerde olduğu gibi düzenli bir finans sistemi bulunmamaktadır. Bir 

başka deyiş ile olağanüstü bir bütçe türüdür. Ek olarak bu bütçe, bahsi geçen durumlar vuku 
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bulduğunda hâlihazırda oluşturulan Cumhuriyet ve yerel bütçelerin hesabından kaynak 

aktarılmak üzere oluşturulmaktadır. Acil bütçe uygulanması ile birlikte bu bütçenin finansını 

oluşturmakta bulunan yerel bütçelerin tüm kademelerindeki Maslihatların kararları ve olağan 

durumlar için kullanılan Cumhuriyet bütçesi kanunu geçici olarak yürürlükten çekilmektedir 

(Utibayev, Zhunusova ve Satkalieva, 2006: 22).  Bu yürürlükten çekilme hukuki olarak 

durdurulma manasında olup herhangi bir sebep ile “Acil” kodu ile oluşturulan bu bütçe, 

oluşan durumun finansmanı açısından yetersiz kaldığında merkezi ve yerel bütçelere 

başvurularak kaynak aktarmaları gerçekleştirilebilmektedir. 

Acil bütçe, olağan durum bütçesi olmadığından uygulanabilirliği de olağanüstü hükümlere 

bağlanmıştır. Oluşturulabilmesi ve uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın “olur” kararı 

elzem nitelik taşımaktadır. Keza uygulamadan kaldırılması ve/veya uygulamasının 

durdurulması için de karar hakkı Cumhurbaşkanı’ndır.  

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE YEREL YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

Yerel yönetim tecrübesi ve yasal düzenlemeler 

Türkiye ile kıyaslandığında Kazakistan Cumhuriyeti’nin mahalli idarelere ilişkin tecrübeleri 

çok daha yakın tarihlerle ilişkilidir. Kazakistan’da yerel yönetimlerle ilgili ilk yasal 

çalışmanın 1990 yılında Yerel Özerk Yönetim ve Yerel Ekonominin Genel Prensipleri isimli 

düzenleme ile başladığı düşünüldüğünden Türkiye’nin yerel yönetiminin daha eski tarihli ve 

köklü olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Türkler, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde bölge sistemini tecrübe etmiştir. Bu minvalde Türkiye Cumhuriyeti 

yöneticileri Cumhuriyet kurulduğu ilk andan itibaren kendi özlerinden gelen eski yönetimin 

gerek bölge yönetimlerinin gerekse Osmanlı’nın son döneminde oluşturulan il, ilçe ve belde 

yönetimlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi birikimini gerçekleştirebilmişlerdir. Bu 

sebeple yerel yönetim yapılanmaları ile yönetici kadrosunun gerek atanmasını gerekse 

eğitimini hızlı bir biçimde gerçekleştirmiştir. Kazak halkı ise Cumhurbaşkanı Nazarbayev 

önderliğinde gerek merkezi gerekse yerel yönetimler anlamında yepyeni bir sistematik 

yaratmak zorunda kalmıştır. Sovyet döneminde var olan bölge sisteminin Kazak halkının 

özüne, istek ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çalışmalar yürütülmüş ve politikalar 

geliştirilmiştir.  

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti için mahalli idareler adına yapılan düzenlemeler ve 

reformların sıklık arz etmediği görülmektedir. Bir başka deyiş ile Kanun yapıcı istikrarlı 

olarak yerel yönetim anlayışını oturtmuştur ve reformlar genel yapıları itibari ile köklü 

değişiklikleri değil ufak çaplı ve bir önceki düzenlemelerde yer alan esasları ihtiyaca cevap 

verecek şekilde düzenleyen bir yapı sergilemektedir. Kazakistan Cumhuriyeti’nde ise yerel 

yönetimler anlamında sürekli bir değişim ve yenilenme söz konusudur. Bu yenilenmelerin 

büyük çoğunluğu öncelikle Anayasalarda meydana gelen hüküm değişiklikleri ile ilgili olup 

bu değişiklikler A’dan Z’ye tüm yapılanmanın değişmesi minvalinde derin bir yapı arz 
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etmektedir. Değişikliklerin bu yapısı ise Kazakistan Cumhuriyeti özelinde korkutucu bir tablo 

çizmekten uzaktır. Neticede Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne kıyasla daha 

yakın bir zamanda bağımsızlığını kazanan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

bağımsızlığını kazandığı yıllarda yapılan düzenlemeler göz önüne alındığında Kazakistan 

Cumhuriyeti’nin yaptığı Kanunlar ve değişiklikler ile Sovyet döneminde yaratılan kamu 

kötüsünden halkın istek ve ihtiyaçlarını karşılayan bir kamu iyisine doğru bir olumlu bir gidiş 

olduğu gözlemlenmektedir. 

Yerel yönetim kuruluşlarının yapısı 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde bölge yönetim meclisleri, özel yönetime sahip Astana ve Almatı, 

şehir ve ilçe belediyeleri ve köyler olmak üzere bir yapılanma mevcuttur. Bu birimlerin 

bazıları Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanırken bazıları ise Senato ya da hiyerarşik 

yapılanmada kendisinden bir üstte yer alan kişi tarafından atanmaktadır. Bu bağlamda yerel 

yönetime merkezi yönetimden ve Kanunlardan kopuk olmamak üzere oldukça geniş yetkiler 

ve sorumluluklar tanınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yerel yönetimler ancak 

hizmetlerin gerçekleştirilmesi ya da sunulması açısından yetki ve sorumluluk tanımlamasına 

sahip iken kendi kendini yönetir bir anlayış bulunmamaktadır. Ayrıca Türkiye 

Cumhuriyeti’nde belediye başkanları halk seçimi ile göreve gelmektedir ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’na tabi bir devlet memurudur. Valiler ise Cumhurbaşkanı tarafından 

atanmaktadır. Yani herhangi bir yerel yönetim birimi başkanı ya da vali Kazakistan 

Cumhuriyeti’nde olduğu gibi siyasi bir mevkiiye sahip değildir. Ayrıca Türkiye’de yerel 

yönetim meclisleri karar organları olarak kendi yapılanmasından kopuk değildir ve gerek 

Anayasa’da gerekse her bir yerel yönetim idaresinin ilgili Kanun’da geçtiği üzere seçimle işe 

başlamaktadır. Sadece meclislerin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığı yani merkezi 

yönetim tarafından belirlenmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde her bir yerel yönetim kuruluşu için ayrı bir düzenleme oluşturularak 

teşkilat yapıları ve yürütme usulleri belirlenmişken Kazakistan Cumhuriyeti’nde böyle bir 

uygulama bulunmamaktadır. Astana ve Almatı gibi Kazakistan’ın özel hüküm konulmuş özel 

yönetime sahip büyükşehirlerinde bile aynı yasa çerçevesinde hususlar oluşturulmuştur. Bir 

başka deyişle Kazakistan Cumhuriyeti’nde belediye yönetimi tek bir Kanun ile hem bölge 

valiliklerine hem şehir hem de alt kademe valiliklerine ait usul, esas, görev, yetki ile şemayı 

oluşturmuştur. Oldukça detaylı bir yerel yönetim anlayışı ve teşkilatı bulunan Kazakistan 

Cumhuriyeti için her bir belediye biriminin kademelerinin yapılanmalarına ilişkin tek bir 

Kanun bulunması bir dezavantaj olarak göze çarpmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde il özel idaresi olarak belirlenen yerel yönetim biriminin başında vali 

bulunmaktadır. Belediye başkanı ise belediye olarak nitelendirilmiş bir başka kurum idari 

örgütlenmesinin başındaki kimsedir. Bu iki kurumun görev ve yetkileri ise net bir biçimde 
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birbirinden ayrılmıştır. İl özel idaresi bir şehir genelindeki ihtiyaçlarının karşılanması ve 

merkezi yönetimin gerekli işlemlerinin idare ve sevkinin yapılmasından sorumlu iken, 

belediye ilgili Kanun ile belirlenmiş sınırlar kapsamındaki halkın sorunlarını çözmek ve 

ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur. Bu durumda Türkiye’de vali ile belediye başkanı 

arasında idari vesayet yetkisi söz konusudur. Bir başka deyiş ile Türkiye’de vali belediye 

başkanına emir verememekte ancak merkezi yönetimin bir temsilcisi olarak merkezi 

yönetimden gelen emirlerin uygulanması hususunda zorla tatbik edebilmektedir. Kazakistan 

Cumhuriyeti’nde ise bölgelerin, rayonların ve özel statülü Astana ve Almatı’nın Maslikhatları 

yani meclisleri ile Akimleri yani valileri (başkanları) bulunmaktadır. Bu kurumların arasında 

vesayet ilişkisi bulunmamaktadır. Maslikhat yani meclisler Akimlerin üstü kabul edilmediği 

gibi Akimlerle Maslikhatlar arasında da itiraz dışında hiyerarşik ilişki bulunmamaktadır. 

Ayrıca meclisler (Maslikhatlar) Senato tarafından, Akimler (valiler/başkanlar) 

Cumhurbaşkanı tarafından atanırken alt valilikler ve üst valilikler arasında hiyerarşik ilişki 

söz konusudur.  

Özel yönetim biçimleri 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunan Astana ve Almatı özel statülü alanlar ile Türkiye 

Cumhuriyeti 1982 Anayasası ile yaratılmış özel yönetim statülü bölgeler arasında çok büyük 

bir fark bulunmamaktadır. Özellikle Astana ve Almatı’da yer alan bölge belediyesi gibi özel 

yetkilerle donatılmış bu yapılanma ile Türkiye’deki il özel idareleri arasında tam olmasa da 

belirli alanlarda benzerlik bulunduğu söylenebilir. Türkiye’de İl Özel İdareleri, nüfus ve 

mekânsal ölçütlere bakılmadan il olan yerlerde kurulmaktadır. İlgili Kanun’a göre, il özel 

idarelerinin görevli olarak kılındığı ilin, il statüsünden çıkarılmasıyla il özel idaresinin tüzel 

kişiliği de sona erdirilmektedir. Kazakistan’daki bölge belediyeleri de benzer şekilde bölge 

olan yerlerde kurulmakta ve bu yerin bölge statüsünün kaldırılmasına bağlı olarak da görevine 

son verilmektedir.  

Ayrıca Türkiye’de İl Özel İdareleri’nin başında Bakanlar Kurulu Kararıyla ve 

Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanan merkezi idarenin illerdeki temsilcisi olan valiler 

bulunmaktadır. Türkiye’de İl Özel İdareleri yerel idareler arasında yer alsa da İl Özel İdareleri 

üzerinden merkezi yönetimin vesayeti aşan hiyerarşik yetkisi bulunmaktadır. Bir başka deyiş 

ile valiler merkezi yönetim tarafından atandığında merkezi yönetim yerel yönetim üzerinde 

valiler aracılığı ile oldukça geniş bir etki ve yaptırım alanına sahip olmaktadır. Benzer şekilde 

Kazakistan’da bu özel statülü Astana ve Almatı şehirlerinde de Cumhurbaşkanı seçilmiş 

Başbakan aracılığı ile yönetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bu durum Kazakistan 

Cumhuriyeti’ndeki bu özel yönetim alanlarında da Türkiye’de olduğu üzere merkezi 

yönetimin ağırlıklı etkisi hissedilmektedir. 
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Yerel yönetimin seçim ve atama sistemleri 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde Akimler (valiler/ başkanlar) Cumhurbaşkanınca doğrudan 

atanmaktayken Türkiye Cumhuriyeti’nde valiler bakanlar kurulunun isteği ve 

Cumhurbaşkanının onayı üzerine atanmaktadır. Meclisler ise Kazakistan’da seçimle iş başına 

gelmesine rağmen Senato tarafından atanmakta ve Adalet Bakanlığı uygun gördüğü takdirde 

süresi dolmadan önce görevine son verilebilmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın 

seçtiği temsilciler ve meclisler görev süresinin bitmesinden önce görevinden 

alınamamaktadır. Meclis başkanı hakkında yargılama sonucunda hüküm kararı çıkması 

halinde Türkiye’de aynı siyasi partiden Meclis Başkanı tarafından atanan başkan 

yardımcılarından biri başkan olarak görevi devralmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki seçim 

sistemi yerel yönetimler açısından yöneticileri ve halk kararlarını daha koruyucu niteliktedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde yerelde kaymakam ve vali ayrımı bulunmaktadır. Bu kurumlarda 

her ikisi de İçişleri Bakanlığı tarafından görüş verilerek, Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Her ne kadar vali, kaymakamın üst amiri niteliğinde 

olsa da kaymakam kendi idaresi altında çalışan bazı kimseleri kendisi seçebilmektedir. Ancak 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde kaymakam-vali ayrımı bulunmamakta alt ve üst Akimler olarak 

bir sınıflandırma yapılmaktadır. Alt Akimler atanmak için üst Akimlerin onayına muhtaç 

olduğundan bunlar arasında doğrudan dikey hiyerarşik bir yapılanma kurulmakta ve yanlış 

kararlar alınsa dahi bir üste bunu aktarma ya da rapor etme ihtimalleri azalmaktadır.  

Türk yerel yönetim meclisleri ile Kazakistan yerel yönetim meclisleri gerek seçimle iş başına 

gelmeleri gerekse dikey bir hiyerarşik idari yapılanma içerisinde bulunmamaları sebebiyle 

benzemektedir. Alt seviye meclis üst seviye meclis ile uyumlu çalışmak zorunda olsa da her 

iki ülkede de daha alt kademede bulunan (Türkiye için köy meclislerinin belediye 

meclislerine göre daha alt sayılması gibi) meclisler Kanunlara aykırı olmadığı müddetçe kendi 

kararlarını almakta özgürdürler. Daha üstte yer alan meclislerin daha alt meclislerde alınan 

kararlara müdahale etme, iptal etme gibi hakları söz konusu değildir.  

Yerel yönetimin görev ve yetkiler 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti’nin yerel yönetimlerinin görevleri 

karşılaştırıldığında temel anlamda mahalli idarelerin merkezi yönetimin yerelde işlemlerini 

gerçekleştiren bir devlet idaresi olması hususunda bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak 

Türkiye’deki yerel yönetimler sertifikalı halk eğitim programları gibi eğitimler dışında eğitim 

hizmeti vermezken Kazakistan Cumhuriyeti’nde okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim, meslek 

eğitimi, özel statülü ortaöğretim ile hizmet içi eğitimlerin verilmesinden sorumludur. Fakat 
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kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesi ile ödüllü/başarılı öğrencilerin eğitimi ya da bunların 

desteklenmesi merkezi yönetim tarafından yerine getirilmektedir
14

.  

Huzurevleri, engellilere yardım için oluşturulan kurumlar, ihtiyacı olan bireylere malzeme 

yardımı, cenaze hizmetleri gibi işlemler ise Kazakistan ve Türkiye’de benzer şekilde yerel 

yönetimlerce verilmektedir. Benzer şekilde yerel düzeydeki sağlık hizmetlerinin verilmesi her 

iki ülkede de yerel yönetimler tarafından yapılmaktayken ulusal çapta sağlık hizmetlerinin 

sunumu merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilmektedir. Fakat sağlık hizmetleri için 

önemli bir farklılık olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde temel sağlık hizmetleri merkezi 

yönetimce Kazakistan’da ise yerel yönetimlerce idare ve sevk edilmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde de Kazakistan Cumhuriyeti’nde de yerel ve ulusal düzeyde tiyatro, 

müze, kütüphane, park ve spor hizmetleri sunulmaktadır. Şehir planlama faaliyeti ise Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Bakanlık düzeyinde yürütülürken Kazakistan’da şehir planlaması yerel 

düzeyde yapılmaktadır. Parsellenme izni verilmesi ile imar planı oluşturma ise her iki ülkede 

bu iznin verildiği ya da planların çıkarıldığı bölgeden sorumlu olan yerel yönetim tarafından 

yapılmaktadır. İmar izni dışındaki diğer alanlardaki yetkilendirme işlemleri ise Kazakistan’da 

ve Türkiye’de merkezi yönetimin yetki alanına girmektedir.  

Genel anlamda incelendiğinde Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yerel 

yönetimlerinin görev ve yetkilerinin çoğunlukla benzer olduğu ancak özellikle eğitim 

alanında Kazakistan yerel yönetimlerine Türkiye’de olduğundan aha geniş yetkiler verildiği 

gözlemlenmektedir. Sübsidarite ilkesi gereği bir hizmeti alana en yakın olan kurumun o 

hizmeti sunmasının etkinliği arttırdığı düşüncesinden hareketle yerel bir yönetimin eğitim 

hizmetlerini büyük ölçüde karşılanmanın avantajları bulunmaktadır. Fakat eğitim hizmeti 

topluma pozitif dışsallıklar yükleyen, toplumdaki tüm vatandaşların fırsat eşitliği gereği 

benzer ölçütlerde alması gereken bir mal ve hizmet iken eğitim konusunda uzmanlaşmış bir 

yerel yönetici bulunmaması durumunda ihtiyaçları karşılayacak miktar ve kalitede hizmet 

sunamama ve gerekli tespitleri zamanında yapamama olasılıkları yüksek olduğundan bu bir 

dezavantaja da dönüşebilmektedir. Dolayısı ile merkezi bir idareye yerel yönetimin geri 

dönüşüm beslemesi yapması Batılı devlet anlayışlarında da daha tercih edilen bir modeldir. 

Yerel yönetimde bütçe süreçleri ve gelir kaynakları  

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti’nin yerel yönetimlerinin bütçe süreçleri ve 

gelir kalemleri çoğunlukla birbirine benzeyen bir yapı arz etmektedir. Hem Türkiye hem 

                                                           
14
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Kazakistan performans esaslı bütçe sistemini uygulamakta olup her kurumun stratejik planına 

bağlı olarak ülkedeki genel bütçeyi inşa etmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti’nde merkezi 

yönetim bütçesi, yerel yönetim bütçesi ve acil durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan acil 

bütçe konsolide edilerek genel bir bütçe oluşturulurken Türkiye Cumhuriyeti’nde genel 

yönetim bütçesi merkezi yönetim, mahalli idareler ile sosyal güvenlik kurumları bütçelerinden 

teşekkül etmiş bir biçimde oluşturulmaktadır. Bu bütçelerde yerel yönetim öncelikle yerel 

yönetim kurumunun organları tarafından hazırlanarak Kazakistan’da Akime Türkiye’de ise 

yerel yönetim kurumuna bağlı olarak vali, belediye başkanı veya muhtara verilmektedir. 

Bunlar bütçe taslağını meclislerine götürerek kabul almaya çalışmakta, meclisleri kabul 

verdiği takdirde ise ülkenin ulusal parlamentosuna ve nihai olarak Cumhurbaşkanı’na 

iletilmektedir. Ek olarak her iki ülkede de yerel yönetimler kendi bütçe tekliflerini hazırlarken 

Maliye Bakanlıklarının bütçeleri ile uyumlu olmak zorundadır ki her ne kadar yerel 

yönetimler bütçelerinde bağımsız olsalar da ödenekler ile bunların üst sınırları merkezi 

yönetim tarafından yönetilmektedir.  

İki ülke arasında bu hususlarda küçükte olsa farklılıklar bulunmaktadır. Gelir azaltıcı, gider 

artırıcı teklifler Kazakistan Cumhuriyeti’nde yerel yönetimin başı olan Akimin onayına bağlı 

olarak Kazak Hükümeti kabul ettiği takdirde bütçe sürecinin her aşamasında verilebilirken 

Türkiye Cumhuriyeti’nde bu teklifler ancak üç sene önce TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’na getirilmek sureti ile görüşmeye açılmalıdır. Bir başka deyişle Türkiye’de gelir 

azaltıcı ve/veya gider artırıcı teklifler ilgili senenin bütçe görüşmeleri esnasında 

verilememektedir. Yerel yönetim gelirleri açısından ise benzer gelirlere sahip olan ülkelerin 

yerel yönetim birimlerinden Türk yerel yönetim birimleri, Kazak yerel yönetim birimlerinden 

farklı olarak gelir vergisi ve sosyal güvenlik vergisi toplayamamaktadır. Ayrıca Türk yerel 

yönetim birimleri petrol gibi madenlerden gelir elde edememekte, yalnızca maden işletmeleri 

ruhsatlarından pay alabilmektedir.  

 Sonuç ve öneriler 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi ile yeni bir devlet kurulması esnasında 

neredeyse tüm ülke tarihlerinde olduğu üzere Kazakistan’da çok sayıda kanun çıkarılmak 

durumunda kalınmıştır. Yerel yönetim yapılanmalarının tahsisi için çıkarılan bu Kanunlar 

esasen hukuk düzeninin bir müddet için istikrarsızlaşmasına da sebep olmaktadır. Ayrıca 

Cumhuriyet’in ilanı birlikte vatandaşların halk gerek merkezi gerekse yerel yönetime aktif 

anlamda katılmıştır, fakat bu aktif katılımın gerçekleştirilebilmesi için yeni bir devlet 

sayılabilecek Kazakistan’da oldukça önemli boyutta kanuni değişiklikler yapılmak 

durumunda kalınmıştır. Bu tür reformlar ile yerel yönetim sistemi Sovyet rejiminden kurtulan 

Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde gözlemlenmektedir. Ancak 

tüm bu ülkelerin ortak özelliği olarak yürütülen bu yerel kamu yönetimi sistemi ve yerinden 

yönetim merkezi yönetimin boyunduruğu altında kalmakta ve yerel yönetim tecrübesi köklü 

olmayan Kazakistan’da dâhil olmak üzere tüm bu ülkelerde yerelin merkez otoritesini 

yaralama sonucunu da beraberinde getirmektedir. 
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Ayrıca Kazakistan’da yerel yönetimlerin merkezi bütçeye bağımlılığı devam ederken yerelin 

halkın istek ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalışı, yerel idarecilerin yetenek ve 

yeterliliklerinin kısıtlı olması Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerini de ortaya çıkarmaktadır. 

Kendi öz soyundan gelen geçmiş bir devlet anlayışı ile bugünü birleştiren Türkiye 

Cumhuriyeti yerel yönetim tecrübesi açısından Kazakistan’dan oldukça önde bulunmaktadır. 

Yerele geniş yetkiler verilmesinin ve Padişah’ın altında ama merkezi yönetim ile yatay bir 

hiyerarşik ortaklık anlayışına sahip yerel yönetim anlayışının Osmanlı İmparatorluğu’nda 

sıklıkla soruna yol açması sebebi ile yeni yasal düzenlemeler yapılarak yerel yönetimin nihai 

olarak ve tamamen merkezin altında bir temsilcilik yapılanmasına kavuşturulmasını Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ilham verdiği düşünülmektedir. Bu minvalde Türkiye Cumhuriyeti 

kurulduğunda çok kısa zamanda yerel yönetim yapılanmasını etkin biçimde işleyen bir yapıya 

kavuşturmuş ve bunun sürekliliğini de sonrasında sağlamıştır.  

Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yerel yönetimlerinin benzeştikleri 

hususlar da bulunmaktadır. Her iki ülkede başkentler dâhil olmak üzere bazı bölgelere özel 

statüler verilmiştir. Bu özel statü Türkiye’de büyükşehirlerin oluşturulması ve bunlara diğer 

belediyelerden daha çok bütçe ve yetki tanıması olarak tezahür ederken, Kazakistan 

Cumhuriyeti bu özel statülü bölgeleri bölge statüsünde sahip olunan tüm hak ve yetkiler ile 

kamu kurumlarına kavuşturmaktadır. Ayrıca bu iki ülkede siyasi vesayetin tahsisi, mali ve 

idari vesayet boyutlarında da birçok benzer husus bulunmaktadır. Soru, gensoru ve meclis 

araştırmaları her iki ülkede de bulunmakla birlikte yerel yönetim meclislerinin kendi içlerinde 

soru ve araştırma, soruşturma önergeleri yerel halkın istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının 

yanı sıra halkın vergileri ile bu yönetime tahsis ettiği paralarında hesabının sorulması, 

yolsuzlukların önlenmesi açısından uygundur. 

Yerel yönetimlerin seçim ve atama usullerinde de benzerlikler vardır. Meclisler halk 

tarafından seçilmiş kimselerden oluşmakta iken valiler merkezi yönetimin temsilcisi olarak 

atanmaktadır. Fakat Kazakistan Cumhuriyeti’nde hem Senato’nun hem Parlamento’nun yerel 

yönetimlerin üzerinde farklı boyutlarda söz hakkı olması ve yetkilerinin bulunması yerel 

yönetim kurgusunun doğru anlaşılamaması ve şeffaflığın yitirilmesi sonuçlarını da 

beraberinde getirebilmektedir. Zaten Kazakistan Cumhuriyeti Senato ve Parlamento 

yapılanmasının gerek merkezi yönetimde gerekse yerel yönetimde getirdiği sıkıntıları 

öngörerek Türkiye Cumhuriyeti’nin tek parlamentolu Parlamenter sistemine geçmek için 

çalışmalar yürütmektedir.  

Türkiye’de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında alt-üst hiyerarşik yapılanma ilişkisine 

dayanan bir temsilcilik modeli varken Kazakistan’da merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin 

hükümet altında toplandığı ve Cumhurbaşkanı’na bağlı olduğu ortaklık modeli 

uygulanmaktadır. Ortaklık modelinde yerel yönetimler her ne kadar merkezi yapılanmadan 

bağımsız ya da özerk bir yapıdaymış ve yan örgütlenme söz konusuymuş gibi görünsede 

birlikte merkezi yönetimin yerel yönetim üzerinde belli bir düzeyde hâkimiyeti 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın yerel yöneticileri görevden alma 

yetkisi ile Senato’nun Maslikhatların görevlerine görev süresi dolmadan önce ve/veya 

dolduktan sonra son verebilmesi merkezi yönetimin yerel üstündeki önemli vesayetinin bir 

göstergesidir.  

Ekonomik literatüre göre makroekonomik istikrar da dâhil olmak üzere tüm politikalar halkın 

bu politikaları anlamasına, bu ise unsurların açık ve anlaşılır olmasına bağlı bulunmaktadır. 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin yerel yönetim anlayışına bakıldığında halkın seçtiği meclisler ile 
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bölge-şehir-rayon-köy belediyeleri ve bunların yönetimi ile yetkili kılınmış kimselerin var 

olması, bu kişilerin merkezi yönetimce atanması, meclislerin Senato tarafından atanarak 

Cumhurbaşkanı onayına tabi olması ve bunun gibi hususlar sistemi oldukça karmaşık hale 

getirmektedir. Sistemin açık olmayışı ise halk düzeyinde olduğu gibi bürokratik yapılanmada 

da anlamayı zorlaştırarak sorunlar meydana getirmektedir ve hesap verilebilirlik ilkesini 

zedelemektedir. Kazakistan Cumhuriyeti yeni bir devlet olmasından dolayı Sovyetlerden 

gelen bu çok örgütlü alt-üst kademeleri bulunan ortaklık modeline dayanan yerel yönetim 

sistemini geçiş sürecinde iyi bir model olarak kullanılabilir. Lakin yerel yönetimin Türk 

sistemi gibi daha kolay anlaşılır, daha basit mevzuatlı ve bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bir 

yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Türk yerel yönetim sisteminin üniter devlet yapılanmasını destekleyici bir yapısı 

bulunmaktadır çünkü merkezi yönetim ve yerel yönetim birbirilerinin eksikleri açısından 

tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Tüm bunların yanı sıra bir bölgenin kalkınmasının 

sağlanması için önemli rolü yerel yönetim yerine kamu gücünü kullanan ve böylece daha 

etkili, daha hızlı ve daha verimli bir biçimde kalkınmayı gerçekleştirebilecek merkezi 

yönetime bırakan Türk yerel yönetim sistemi, yerele bu açıdan büyük görevler yükleyen 

Kazakistan yerel yönetimine göre daha tercih edilebilir bir profil çizmektedir.  

Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yerel yönetimleri arasında yapılan 

mukayeseler ile tespit edilen farklılıklar sonucunda Türk sisteminin Kazak yerel yönetim 

sistemine göre daha tercih edilebilir bir model olası oldukça önemli bir sonuçtur.  
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ÖZET 

İnsan, yerleşik hayata geçip, toprağı ekip biçmeye başladıktan sonra, iktidar, genellikle 

erki elinde bulunduran erkeğin uhdesinde olmuştur. Bazı istisnalar görülse de esasen Eskiçağ 

Hellen toplumunda iktidar, yine genellikle erkeğin elinde ya da tekelindeydi. Kadının bu konuda 

eksik, bilgisiz, becerisiz, tecrübesiz ve yetersiz görülmesine karşın, erkeğin iyi düşünüp, iyi 

savunacağı düşüncesi oldukça kabul görmüş, yaygın bir anlayıştır. Hayatın çoğunlukla tarım, 

ticaret, teknoloji ve savaşa dayalı olduğu bu toplumlarda erkeğin kas gücünün üstünlüğü evde, 

işte ve toplum hayatında ona aynı şekilde üstün ve ayrıcalıklı bir statü sağlamıştır. Yönetimden 

teknolojiye zeka ve kabiliyetle sürdürülebilecek işlerin teorik ve uygulamalı eğitimle 

yapılabileceğinin anlaşılmasına rağmen, erkek geleneksel olarak kendine sağladığı bu avantajı 

kadının duygu ve cinsel dünyasından faydalanmaya da kullanmıştır. Eskiçağ Hellen erkeği, 

kendisine bahşedilen semeni, soyun devamını sağlayan bir güç olarak görmüş ve bu düşünce, 

soyun devamlılığı için erkek bireylerin üstünlüğü fikrini de beraberinde getirmiştir. Erkek 

kendince belirlediği farklılıklarını birer üstünlük olarak görüp geliştirerek kişi hak ve 

özgürlükleri açısından da kendisinin kadından ayrıcalıklı olması gerektiğini düşünmüş ve buna 

göre bir sosyal, siyasi ve ekonomik düzen kurmuştur. 

Hellen toplumunda, ortaya çıktığı toplumsal ve kültürel ortamın ürünü olan kadının, 

kadınlık rolleri, erkeğin rahatı adına, erkeğin belirlediği ve erkek hakimiyetine dayalı olarak 

şekillendirilmiştir. Temelde ev ve çevresinde başlayıp şekillenen kadın hayatı, erkeğin erki 

nispetinde anlam kazanmış ve ona göre hayatta kalabilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Eskiçağ 

Hellen toplumunda oluşturulan cinsiyet algısı ve kadının durumunu ele almaktır. Bu vesileyle, 

tarihi bir örneklemeyle, günümüzden 2000 yıldan fazla bir süre önce, cinsiyete dayalı olarak 

siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda, eril olana imtiyazlar sağlanmasının kadını, erkeği ve 

toplumu nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hellen, cinsiyet, kadın, kültür. 
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ABSTRACT 

After human has settled in resurrection and began to reap the land, the power has often 

been in the hands of the man who has the power. Though there are exceptions, the power in the 

Ancient Greek society is often in the hands or monopoly of the man. Although the woman 

considered to be lacking, uninformed, inexperienced, and inadequate in thismatter, man 

commonly understood as well-thought and well-defended. In these societies where life is 

predominantly based on agriculture, commerce, technology, and war, the supremacy of man’s 

muscular power provided him with a superior and privileged status in the same way at home, at 

work and in society. Despite the understanding that management can be accomplished with 

theoretical and practical training that can be carriedout by technological intelligence and talent, 

men have traditionally used this advantage to benefit women’s emotional and sexual worlds. 

Greekman of ancient times regarded the progeny given him as a power that provided the 

continuation of the descent, and this brought the idea of the supremacy of the male individual to 

the continuity of the descendants. The man thought that his differences should be privileged in 

terms of his rights and freedoms, and he established a social, political and economic order 

accordingly. 

In Greek society, the role of women, the product of the social and cultural environment 

that has emerged, has been shaped by the man’s dominance and man’s determination in the name 

of his comfort. The woman’s life, which started and shaped mainly in and around the house, 

gained meaning and was able to survive in relation to her husband. The purpose of this study is 

to examine the gender perception and the situation of the woman in the Ancient Greek society. In 

this way, it will be emphasized that provision of political, social and economical privileges 

granted to man, based on sex, more than 2000 years ago, with a historicalexample, affects 

women, men and society. 

Keywords: Greek, sex, woman, culture 
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HELLEN TOPLUMUNDA CİNSİYET ROLLERİ VE KADIN 

Hayatın çoğunlukla tarım, ticaret, teknoloji ve savaşa dayalı olduğu toplumlarda erkeğin 

kas gücünün üstünlüğü evde, işte ve toplum hayatında ona aynı şekilde üstün ve ayrıcalıklı bir 

statü sağlamıştır. Yönetimden teknolojiye zeka ve kabiliyetle sürdürülebilecek işlerin teorik ve 

uygulamalı eğitimle yapılabileceğinin anlaşılmasına rağmen, erkek geleneksel olarak kendine 

sağladığı bu avantajı kadının duygu ve cinsel dünyasından faydalanmaya da 

kullanmıştır/kullanmaktadır. Erkek kendisine bahşedilen semeni,
1
 soyun devamını sağlayan bir 

güç olarak görmüştür. Bu düşünce, soyun devamlılığı için erkek bireylerin üstünlüğü fikrini de 

beraberinde getirmiştir. Toplum hayatı, insanlığın devamlılığı esasen tek bir cinsiyetle 

sağlanamayacağına göre, bu anlamda cinsiyetler arasında bir üstünlüğün olması da düşünülemez. 

Birinin varlığının ancak diğerinin varlığına bağlı olduğu bu dünyada, erkeğin ve kadının farklı 

özelliklerinin birer üstünlük ve güç unsuru olarak algılanmasının ne kadar tek taraflı olduğu 

görülmektedir. Erkek kendince belirlediği farklılıklarını birer üstünlük olarak görüp, geliştirerek 

kişi hak ve özgürlükleri açısından da kendisinin kadından ayrıcalıklı olması gerektiğini 

düşünmüştür. 

İnsan, ortaya çıktığı toplumsal ve kültürel ortamın ürünüdür. Hellen dünyasında kadının 

durumunu anlayabilmek için öncelikle kadın ve erkeğin cinsiyet rollerini incelemek faydalı 

olacaktır. İnsanlığın yazıyla kendisini günümüze aktarabildiği dönemlerden günümüze ulaşabilen 

mitolojiler, efsaneler ve diğer yazılı malzeme, Eskiçağ toplumlarının dinî değerlerini, üretim 

ilişkilerini, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır. Mitoloji ve efsaneler yaşanılan 

çağdan önce tanrılar, soylu kişiler, asiller, kahramanlar ve doğaüstü varlıkları ve bunlar 

arasındaki ilişkileri konu alırken, toplumun yaşantısı hakkında da bilgi verirler. Çoğunlukla ilgili 

oldukları topluluğun geçmişten gelen dinî veya ruhânî yaşantıları ile bağıntılı olan mitler ve 

efsaneler, toplumun yaşantısına da göndermeler yapabilmiştir. Mitlerin ve efsanelerin ele 

aldığımız konu bakımından önemi, tanrılarla tanrılar ve tanrılarla insanlar arasında geçen 

hadiseler ve ilişkilerden bahsedilirken kadın-erkek ilişkilerinin de dikkatli okuyucular tarafından 

anlaşılabilmesidir. Bu noktada mitler ve efsanelerde tanrı ve tanrıçaların statüleri, konumları ve 

cinsiyetlerine atfedilen görev ve sorumluluklar toplumda kadın ve erkeğe biçilen görevleri de 

yansıtmaktadır.  

Bu noktadan hareketle Hellen toplumunda mitolojilerin değerlendirilmesi, kadın ve erkeğin 

konumu hakkında bir fikir verebilecektir. MÖ 8. yüzyılda kaleme alındığı düşünülen ve Hellen 

toplumunun mitolojisi ve kutsal kitabı diyebileceğimiz Hesiodos’un eseri Theogonia’da 

                                                           
1
 Döl. 
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(Tanrıların Doğuşu) ilk kadın yaratılana kadar dünyada sadece erkeklerin olduğu ve hiçbir kötü 

şeyin bulunmadığı vurgulanmıştır. Buna göre, Zeus’un gök tanrı ve tüm dünyanın hâkimi 

olduğuna inanılmaktaydı. Her nasılsa mitolojiye göre Zeus, kendi kızları, kardeşleri ve diğer 

kadınlar olmak üzere sürekli olarak dişi varlıklara cinsel tacizde bulunan bir eril güç, bir tanrı 

durumundadır. Mitolojinin Zeus’a yüklediği bu tavır, Hellen erkeğinin kadına cinsel anlamda 

bakış açısını ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Hesiodos’un eseriyle günümüze ulaşabilmiş olan bu metinde yine birçok örnek 

bulunmaktadır. Bu çarpıcı örneklerden biri de erkeklerin hâmisi olduğuna inanılan Zeus’un oğlu 

Prometheus ile ilgilidir. Hikayeye göre, bir gün Zeus gökleri oğlu Prometheus’a emanet ettiğinde 

Prometheus ateşi çalıp insanlara götürmüş. Kendisini aldattığına kızan Zeus, Prometheus’a bir ceza 

vermeye karar vermiştir. Zeus, Prometheus’a ceza olarak, başına bir bela olarak kadını, Pandora’yı 

yaratmıştır. Zeus, Prometheus’u yarattığı Pandora’yla evlendirmiş ve evliliğin bilfiil 

gerçekleşmesinden önce açmamaları öğüdüyle onlara bir çömlek hediye etmiştir. Hikayeye göre, 

çömleğin içinde dünyaya dair her türlü dert, bela, musibet bulunmaktaydı. Merakına yenik düşen 

Pandora, çömleği açmış ve kadınların ve kadınlığın hatalarının sembolü olarak insanın 

günahkârlığının müsebbibi olmuştu. Bunun farkına varan Pandora, çömleği hemen kapatmışsa 

da çömlekte geriye sadece insan için umut kalmıştı. Hellen mitolojisi böylece kadını yaratılıştan 

itibaren hatalı, kusurlu, aceleci, hatta aptal ve günahkar ilan etmişti.
2
 Hesiodos’un kardeşi 

Perses’e öğüt olarak yazdığı, Erga Kai Hemerai (İşler ve Günler) adlı eserinde de kadın akıl 

çelen, baştan çıkaran, hırsızla eş tutulacak kadar sözüne inanılmayan,
3
 servet düşmanı, uğursuz, 

kötülük getiren,
4
 bir varlık olduğu vurgusu kuvvetlendirilmiştir. 

Hellen mitolojisinin kadının yeri açısından önemle ele alınması gereken bir başka varlığı 

ise aşk tanrıçası Afrodite
5
 ile ilgilidir. Afrodite bir yandan güzelliği ile dillere destan olurken, 

diğer yandan da savaş ve aşk tanrıçasıydı. Aşkın kadınla özdeş görülmesi, kadının güzel ve zarif 

bulunmasıyla bağlantılı olmakla birlikte, farklı bölgelerde aşk ve güzellik tanrıçası olarak kabul 

edilen mabutların aynı zamanda erkek tanrıların savaşmasına sebep olmaları ve kötülük ve 

                                                           
2
 Tanrı Zeus tarafından çifte hediye edilen sembolik çömleğin, metoforik bir anlam taşıması ve kadın ve erkeğin 

cinsel ilişkisine işaret etmesi üzerinde düşünülmelidir. Çömlek, kadının avret yeri ve cinsel ilişkinin neticesinde 

doğacak çocukların, nesillerin beslenmesi, büyütülüp yetiştirilmesi için insanın hayatına doğrudan ve dolaylı olarak 

getireceği dünya meşkaleleri, meşekkatler, çileler, külfet, eziyet ve zorluklar olarak değerlendirilebilir. 
3
 Hesiodos, İşler ve Günler, 370-375. 

4
 “Bir kadının yıkandığı suda, bir erkek yıkanmamalı hiçbir zaman. Bundan da kötülük gelir, bir zaman için de 

olsa…” Hesiodos, İşler ve Günler, 753-755. 
5
 Eskiçağ’da Atina’da kadınlar savaşlara katılmazdı. Sparta’da ise kadınlar erkekler gibi sürekli olarak savaşa hazır 

bulunur ve gerektiğinde savaşlara katılırlardı. Helen mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodite, güzel bir 

genç kadın görünümünde tasvir edilirdi. Ancak Sparta’lı kadınların toplumsal geleneğine istinaden sadece Sparta’da 

başında miğfer ve elinde silahla tasvir edilmiştir. Helen dünyasının başka bir şehir devletinde silahlı Afrodite 

görülmez. 
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belaların kaynağı olduklarının ustalıkla anlatılması, ister istemez toplumun gözünde kadın 

imgesini mitlerin anlattığı konuma yerleştirmiştir. Troia prensi Alexandros Paris’e kaçan Aka 

hükümdarının karısı Helena’nın aşkının Eskiçağ’da bir dünya savaşına dönüşmesi, kadını kendi 

zevki, şehveti uğruna iki dünyayı birbirine düşüren “cinsel bir cadı” haline getirmiştir. Eskiçağ 

eserlerinin anlatımları, tüm kadınları onunla ya da onun gibi kadınlarla özdeşleştirirken, bir 

düşman olmasına rağmen onu kaçıran Troia prensi Alexandros Paris’i masum bir erkek 

konumuna yerleştirmiştir. Halbuki savaşın gerçek sebebi ne Helena’dır ne de onun Troia’ya 

kaçması ya da kaçırılmasıdır.
6
 Savaşın esas sebebi günümüzde de önemini koruyan Boğazlar 

meselesidir, ekonomiktir. Toplumlar ve toplumları yöneten erkekler, böylece Eskiçağ’da, uğruna 

savaştıkları, savaşın sebebi olacak kadar mal gibi sahiplendikleri, önemsedikleri izlenimi vererek 

kadınları savaş siyasetinin malzemesi de yapmışlardır. Diğer taraftan da adlarına şiirler 

yazdıkları kadına egemen olmak için de tüm sosyal kuralları erkeğin lehine, erkeğe göre 

biçimlendirmişlerdir. 

Bu bakımdan Eskiçağ’da Atina’daki çeşitli gelenek ve uygulamaları, bu çerçevede kız-

kadın⁄erkek açısından değerlendirmek yerinde olacaktır. Atina’da erkek ve kız çocukların 

doğumu sonrasında evlerin kapısına cinsiyetlerine ve toplumdaki cinsiyet rollerine uygun olarak 

farklı nesneler asılmaktaydı. Erkek çocuk doğduğunda zeytinden bir çelenk, kız çocuk 

doğduğunda ise yünden süslemeler yapılıp asılırdı.
7
 Hellen toplumlarında doğmadan önce ya da 

doğumlarından hemen sonra istenmeyen çocukların aile reisi olan babanın kararıyla terk edildiği 

görülmektedir.
8
 Baba, çocuğunu hastalıklı, özürlü, kız-erkek çocuk arasında yapılan ayrım

9
 ya da 

doğan çocuğa bakacak durumunun olamaması gibi çeşitli sebeplerle terk edebilirdi.
10

Hellen 

dünyasında çocukların doğumuyla başlayıp, büyüyüp yetişmeleri, evlenmeleri ve tüm hayatları 

boyunca erkek ve kız çocukları arasında ayrım mevcuttu. Öyle ki, Atina’da vatandaş olan bir 

anne-babanın evliliğinden erkek çocukları yoksa, baba bir kadının çocuğunu mirasçı olarak evlat 

edinebilmekteydi. Bu durum, çocuklar arasındaki cinsiyet ayrımı dışında kız çocukların ikinci 

                                                           
6
 Homeros, İlyada ve Odysseia. Troia savaşında ve diğer savaşlarda kadınların durumu hakkında bkz. Palaz 

Erdemir, 2017, 43-54. 
7
 Bu dönemde erkek çocuklara, ordu lideri anlamına gelen Hegesistratus; kız çocuklara ise genellikle sevinç, 

mutluluk gibi duyguları ifade eden Didymus, Henderson, Julia gibi isimler verilmiştir. Eskiçağ’da Yunanistan’da 

yaşı on sekiz olan erkek çocuklar ergenlik kazanmış sayılırdı. Kızlar için ise, evlenmek çocukluğun bitmesi 

anlamına gelirdi. Golden, 1990, 23-25. 
8
 Çocukların doğumlarından önce, tabii korunma araçlarının kullanıldığı, ancak bunların sadece varlıklı fertler 

tarafından bilindiği, yaygın ve etkili olmadığı anlaşılmaktadır. Bkz. Erdemir 2011, 122-123; Vuorinen and Mussalo-

Rauhamaa, 1995, 31-35. 
9
 Çoğunlukla kız çocukların tabiata terk edildikleri ve bu sebeple nüfusun büyük bir kısmını erkek çocukların 

oluşturduğunu belirtmektedir. Bkz. Bolkstein, 1922, 222; Macmullen 1974, 92. Sağlıklı olma ve yaşama hakkının 

tanınması bakımından erkek çocukların daha şanslı olmaları konusunda bkz Vuorinen and Mussalo-Rauhamaa, 

1995, 33. Aynı şekilde kız çocukların nadiren babalarıyla birlikte resmedildikleri anlaşılmaktadır. Hart and Oakley, 

2003. 
10

 Mutluay, 2007, 82-83. 
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planda olmakla kalmayıp, ailenin mirası konusunda da pek bir hakka sahip olmadığını 

göstermektedir. 

Eğitim konusunda da erkek çocukların ön planda olduğu, çocukların eğitimleri ile ilgili 

konularda da yine babanın söz sahibi olduğu görülmektedir. Çocuğun gideceği okullar ve alacağı 

eğitimlerle çoğunlukla babalar ilgilenmekteydi. Erkek çocuklar bu minvalde özenle yetiştirilir ve 

çeşitli eğitimlerden geçerlerdi. Atina’nın önde gelen ailelerin erkek çocukları öncelikle iyi bir 

yurttaş olabilmenin özelliklerini taşımak zorundaydı. Bir çocuğun, Atinalı yurttaş olarak 

yetiştirilmesi, kültürlü olması, sportif faaliyetlere katılması, politikadan anlaması, bir müzik aleti 

çalmayı öğrenmesi gerekmekteydi.
11

 Özellikle erkek çocukların bu eğitimlerine daha fazla önem

gösterirlerdi. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Timon’un babası, onun çabuk öğrendiğini görünce, 

ücretli ders alması için onu, grammatisyes olarak adlandırılan ve dil eğitimi veren bir öğretmene 

göndermiştir. Paidagogos’u da Timonla birlikte gitmiş ve sınıfın arka sıralarından birinde 

oturarak onun yetişmesini dikkatle izlemiştir.
12

Atina’da kız çocukların erkek çocuklarla eşit fırsatlara sahip olmamaları toplumsal hayata 

farklı şekillerde yansımıştır. Bu çerçevede, özellikle; Ksenophon Atina’daki evlilik yaşına 

gelmiş kızların evlendikten sonra kocaları tarafından eğitilmelerini gerekecek derecede aşırı 

eğitimsiz olduklarını belirtmiştir.
13

 Platon, bu durumun kadınların erkeklerden daha az yetenekli

olmalarından kaynaklandığını savunmuştur.
14

 Böyle bir anlayışta, ailenin miras hakkında da tabii

olarak erkek çocuk öncelikliydi, hatta mirasın tek varisiydi. Erkek çocuğa verilen bu değerde, 

erkeklerin Atina toplumunda asker olarak yetiştirilmeleri ve erkeğin soyu devam ettirme 

düşüncesi büyük önem taşımaktaydı. 

11
 Mutluay, 2007, 55. Eskiçağ’da yapılan kazılarda ortaya çıkan bazı eserler çocuk oyun ve oyuncaklarıyla ilgili 

bilgiler vermektedir. Bu eserler içerisinde pişmiş topraktan yapılmış domuzcuk, köpek, kaplumbağa ve kurbağa 

figürleri yer almaktadır. Kız çocuklarının ellerinden düşürmedikleri, kol ve bacakları çivilerlerle tutturulmuş 

bebekler, çocukların yaygın oyuncakları topaçlar ve yoyolar, çubuklarla çekilen küçük arabalar da bunlar arasında 

sayılabilir. Bunlarla birlikte çember çeviren çocuk resimleri de çocukların zamanlarını nasıl geçirdikleri konusunda 

fikir vermektedir. Mutluay, 2007, 65; P. Erdemir, ve Çayakar, 2016a, 1167-1179. Eğitim sırasında öğretmenlerin 

zaman zaman cezalara başvurdukları, Phonios’un yazdığı bir şiirde “sopa, terlik, kırbaç vb. gereçlerin” dayak atma 

araçları olarak sıralanmasından anlaşılmaktadır. Mutluay, 2007, 70. 
12

Jenkins, 1993, 16. Hellas’ın zengin ailelerinde, bebekler doğumlarından itibaren bakıcıların gözetiminde 

yetişirlerdi. Bakıcılar, bebeği besler, yıkar, giydirir ve her türlü bakımını yaparlardı. Daima bebeğin yanında 

bulunur, bebek yürümeye başladığında ise bir dadının yardım ve gözetimine başvurulurdu. Golden, 1990, 23; 

Mutluay, 2007. Bakıcıların iyi seçilmeleri konusunda Soranos’un uyarıları bulunmaktadır. bkz.Vuorinen, and 

Mussalo-Rauhamaa, 1995, 32. Soylu çocukların bakımı ya ücretli bir bakıcı ya da bir paidagogosa verilmekteydi. 

Timon’a bakan paidagogos, bir köleydi. Paidagogoslar özellikle sadık köleler arasından seçilmekteydi. Eskiçağ’da 

bazı paidagogoslar, muhtemelen malını mülkünü kaybeden kültürlü ve iyi yetişmiş ailelere mensup bireyler 

olmalıdır. Jenkins, 1993, 11. 
13

 Xenophon, Oikonomicos, IILI. 1-15; Akalın, 2003, 26. 
14

 Plato, Republic, 455e ve 456c; Akalın, 2003, 26. 
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Varlıklı ailelerin kız çocukları, çoğunlukla annelerini ya da yakın çevrelerindeki yetişkin 

kadınların cinsiyet rollerini model alarak onlar gibi olmaya çalışmışlardır. Kızların evde günlük 

hayatını devam ettirebileceği kadar okuma-yazma bilmesi yeterli görülmüştür. Eskiçağ 

toplumlarında bazı istisnalar dışında kız çocukları vakitlerini genellikle evde ve çevresinde 

geçirirler,
15

 belli bir yaşa gelince de evlendirilirlerdi. Kızların evlenmeleri onlara verilmiş bir 

şeref gibi görünmekteydi. Kızlar eğer koca bulmak istiyorlarsa drahomaları olmak zorundaydı. 

Aksi taktirde bir kızın bu konuda şansı yoktu. Drahoma ise belirlenen bir para miktarıydı.
16

 

Eskiçağ’da saygın ailelerin kız çocuklarının ev, aile ve çocuk dışında sosyal hayatı pek yok 

gibiydi. Varlıklı bir aileye mensup bir kız olan Melissa, çoğu Atinalı kız gibi genç kızların ve 

kadınların katıldığı festivallerden birine gitme dışında evden pek çıkmaz, evde iyi bir ev kadını 

için gerekli olan konularda yetiştirilirdi. Yemek pişirmeyi ve annesi gibi dokuma işlerini 

öğrenirdi. Yeterince büyüdüğünde ise, babası onun hali vakti yerinde bir tanıdık ya da 

komşusunun oğlu ile evlenmesini ümidederdi. Kızına yüklü bir çeyiz verebilecek durumda olan 

babalar kızlarının iyi bir evlilik yapacağı ümidini taşırdı.
17

 

Etimolojik olarak Hellence kadın anlamına gelen gyne kelimesinin bebek taşıyan 

anlamında olması, kadının toplumsal kimliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu 

durumda evlilik, erkeğin ektiği tohumları ürüne dönüştürmekle görevli kadının, toprak gibi 

algılandığı bir kuruma dönüşmektedir. Böylece evlilik, erkeğin devlete ve topluma karşı 

sorumluluğu olarak görülürken, kadının bu kurumdaki sorumluluğu ise erkeğin genlerinin 

aktarımını sağlayacak çocukları doğurup, doyurmak ve onları erkeğin onuruna uygun şekilde 

büyütmekti. Böylece Hellen toplumlarında kadın sadece evinde soyun taşıyıcısı konumunda bir 

varlık olmakla kalmamış bir vatandaş da olamamıştır. Toplumun geleceğinin teminatı olan 

bireyleri doğuran, doyuran, büyüten kadın, vatandaş değildi. Hellen ve Roma’da böylece karar 

mekanizmasında yer alan erkek ve ona tabi olan diğerleri bulunmaktaydı ki kadın da ötekileri 

arasında bulunmaktaydı. Böylece, Atina’da erkekler savaş, liderlik ve diplomasi gibi alanlar için 

hazırlanırken, kızlar dans etmeyi, şarkı söylemeyi öğrenir, dinî törenlere katılır, evlilik ve 

annelik için yetiştirilirdi.
18

 

Kadının Hellen kültüründeki yeri mimariye de yansımıştır. Kadın kendi evinde de öteki 

olmaktan kurtulamamıştır. Klasik Dönem mimarisinde evin en merkezi konumunda ve kamusal 

dünyanın devamını sağlayabilecek kadar büyük olan andronlara (selamlık) karşın, daha küçük ve 

                                                           
15

 Kadınların ve kızların ev ve evin dışındaki hayatları hakkında bkz. Akalın 2003, 32-37. 
16

 Drahoma ve ayrıntıları için bkz. Akalın, 2003, 27-28’de, Demosthenes’e atıflar. 
17

 Jenkins, 1993, 23; Akalın, 2003, 29-30; Mutluay, 2007, 72-73. 
18

 Fantham ve diğerleri, 1994, 13, 34; Pomeroy, 1995, 18. 
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mütevazı yapılarıyla gynaikonlar (haremlik) bir köşeye sığınmış odadan ibarettir. Evin reisi olan 

kyriosun davetlilerinin ağırlandığı ve şölenlerin verildiği andronlara, zaman zaman kadınların 

hizmet için dahi girmelerine izin verilmezdi. Klinelerle çevrili bu şölen odasında erkeklerin 

uzanarak oturması sağlanırken, kadınlar kendileri için hazırlanmış sandalyelere oturabilirlerdi. 

Hellen toplumu evde kadını küçük bir mekâna ve kamusal alanda kadının bedenini 

elbiselerle sınırlandırırken, erkeğin bedeni alabildiğine rahatlıkla ifşa edilebilmekteydi. Hayata 

katılımı için gerekli olan eğitimine özen gösterilirdi. Siyasî erk, devletin ve etnik kimliğin 

geleceğinin, erkek çocuklarda olduğuna inanır, onun yetiştirilmesini şansa bırakmak istemezdi. 

Bir erkek çocuğunun anne yanında uzun süre kalmasını bile doğru bulmaz, çocuğun üzerinde 

anneden kaynaklanan feminen etkilerden onu korumaya çalışırdı. Bu sebeple annesinin yanında 

belirli bir süre kalan erkek çocuk, eril vatandaşlık yapısı içindeki erkeklerin gözetiminde bu 

kadınsı etkilerden kurtulması için eğitime tabi tutulurdu. Hellen dünyasında annenin, kendi 

doğurduğu ve büyüttüğü çocuğuyla vakit geçirmesi uygun görülmemiştir. 

Kadın ve erkek arasındaki farkın erken Hellen sanatına da yansıdığını ve kadın ve erkeğin 

sanattaki betimlemelerinin özellikle MÖ 4. yüzyıla kadar, heykel ve resim sanatında, erkek tüm 

bedensel özellikleriyle betimlenirken, kadının yüzü dışında bedeninin görülemeyecek kadar 

kıyafetlerle kapalı tasvir edilmesi, Hellen toplumunun eril iradesinin görsel yansımalarıdır. İdeal 

sanat anlayışıyla, sergilenen erkek tasvirlerinde bedenin tüm hatlarıyla tasvir 

edilerekkusursuzluğuna vurgu yapılırken, kadın tasvirlerinde kıyafetin kusursuzluğu öne 

çıkarılmıştır. Kadın doğasına duyulan bilinçdışı korku heykellere bu şekilde yansımıştır. 

Boardman, Hellen heykel sanatının erken örneklerinden bahsederken, “kadınların elbiseleri 

teşhir etmek üzere yapılmış cansız mankenler gibi” olduğunu vurgulamıştır. 

Hellen dünyasında evliliğin, mirasın, tüm hayatın kuralları erkeğe göre düzenlenmiştir. 

Hellen ve Roma hayatının temellendiği maddi kültür, evlilik kurumunun faziletli değerlerini 

insanın doymayan istek, arzu ve ihtirasları uğruna harcamış ve aile kurumu talan edilmiştir. Bu 

durumda münferiden erkek de kadın da toplum da zarar görmüştür. 

Eskiçağ felsefi düşüncesi de cinsiyete anlam yüklemiştir. Erkeği akılla özdeş kılan bu 

düşünce kadına, doğaya olan benzerliği nedeniyle sadece “doğurmayı ve doyurmayı” 

yakıştırmıştır. Her iki cinse yüklenen ve kültürel yolla nesilden nesile aktarılan bu anlam, sosyal 

rolleri de belirlemiştir. Hesiodos’un oğluna verdiği öğütlerin benzerini Hellen filozoflarının 

düşünceleri de desteklemektedir. Dünyevî hazlar ve kadın bedeni, erkek aklın uzak durması 

gerekenler arasında kabul edilmiş ve bu felsefî yaklaşımlar erkeğin kadın bedenine 

yaklaşmasının ayıplanmasına ve sonunda tabii dengenin gerekli kıldığı evlilik kurumu içindeki 

cinsel ilişkilerin küçümsenmesine sebep olmuştur. Erkek aklının yüceltilmesi, akla engel 
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oluşturmayan erkek bedenini ve oğlancılığı getirmiş ve evdeki eş, onun istek ve ihityaçları 

önemsiz görülmüş ya da yok sayılmıştır. “Erkek cinsel ihtiyacı durumunda yasal eşlere değil, 

haz için hizmet veren kadınlara başvurulmalıdır” düşüncesi bir yandan ayıp karşılanırken diğer 

yandan yaygınlaşmıştır. Bir erkeğin yasal karısından haz alması ve bu şekilde ona tutkuyla 

bağlanmasının onun felaketine yol açacağına inanılmıştır. Ancak, toplumların devamı için 

kadınların doğurganlığına bağlıydı. Bu sebeple evlilik eşlerin birbiri ile cinsel ilişkiye girerek 

haz aldıkları bir birliktelik biçiminden çıkmış, soyun devamı için erkeğin mecburen girdiği bir 

ilişkiye dönüşmüştü. Evdeki eşi eşyadan ya da bir “kuluçka makinası”ndan farksız gören Hellen 

sosyal yaşamı erkeğe fuhuş yolunu da açarken, evdeki kadına çok sayıda yasaklar koyup, 

görevler yüklemeyi de ihmal etmemiştir. 

Ancak kadınların evde kocalarıyla meşru ilişkileri o kadar aşağılanmıştır ki, toplumun 

ihtiyaç duyduğu nitelikli nüfusun oluşması için kanun ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. 

Peisistratos’la yasak aşk yaşadığı belirtilen Solon’un,
19

 “erkeklerin yasal eşleriyle ayda en az üç 

kez cinsel ilişkiye girmeleri” şartını kanunlaştırması bu husustaki dramatik durumu ortaya 

koyması bakımından oldukça önemlidir. 

Bu ataerkil gelenek ve anlayışların aksine, Hellen dünyasında bazı istsinalar da 

görülmektedir. Herodotus, Lykialıların soylarını anne tarafına göre saydıklarını, özgür bir anne 

ile köle bir babanın çocuklarının özgür; buna karşılık özgür bir baba ile yabancı ya da köle bir 

annenin çocuklarının köle sayıldığını belirtmiştir. Aristoteles, Lykialıların çok eskiden kadınlar 

tarafından yönetildiğini, Nikolaos Damaskenos da Lykialıların erkeklerden çok kadınlara onur 

bahşettiklerini ve miraslarını erkek değil kız çocuklarına bıraktıklarını aktarmıştır”.
20

 Diğer 

taraftan Sparta’da da kadınlar, erkekler gibi sportif faaliyetler yapmışlar ve erkeklerin eğitimine, 

gelişimine önem verildiği kadar kızlarınkine de önem verilmiştir. Sparta’da kadınlar da erkekler 

gibi iyi beslenir, okuma yazma öğrenir ve tüm vücut eğitimlerini alırlardı. Batı Anadolu’da İonia 

kıyılarında ise kız çocuklarına Apfrodite şerefine düzenlenen güzellik yarışmalarına katılmak, 

kutlamalarda, düğünlerde ve dini bayramlarda görev almak üzere lyra çalma, dans etme ve şarkı 

söyleme eğitimleri verilmiştir.
21

 Savaşçı özelliklerinin ön planda olmasından dolayı Sparta’da 

kız çocukları da erkekler gibi beden egzersizlerine katılmakta ve onların da sağlam ve çevik bir 

vücuda sahip olmalarına özen gösterilmekteydi. Stadyumlarda kızların erkeklerle birlikte 

koştukları, disk, gülle, ok attıkları dikkati çekmektedir.
22

 

                                                           
19

 Bkz. Plutarchos, Bioi Paralelloi.  
20

 Takmer ve Akdoğa-Arca, 2002, 7. 
21

 Akalın, 2003, 27. 
22

 Mutluay, 2007, 81. 
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Sonuç: Bu farklı sosyal yapılar içerisine doğan her bebek, doğduğu toplumun dili ve 

kültürüyle tanıştığı andan itibaren insana özgü davranışları öğrenmek üzere aileden devraldığı 

değerlerle ya da eğitmenlerle eğitilmiştir. Toplumun, ahlakın, dinin vb değerlerin belirlediği 

kurallar çerçevesinde yaşamayı, sınırsız istek ve arzularını kontrol etmeyi, toplumla barışık ve 

uyum içinde yaşama gereği olarak bu eğitim sayesinde öğrenmiştir. Medeniyet tarihi boyunca 

tek etken olmamakla birlikte, dile, literatüre hakim olan iktidara da hakim olabilmiştir. Genel 

olarak Eskiçağ’da ve özelde Hellen dünyasında eril güç, cinsiyet rollerini belirlerken adaletli 

davranmayarak, konuşmave yazma konusunda söz hakkını erkekler lehine erkeğe teslim etmiştir. 

Gerektiğinde de erkeğin sesini yükseltmesine her mekanda ve her anlamda imkan tanımıştır. Bu 

durum, sosyal ve siyasi anlamda “kadının susması”nın edep ve erdem olduğu öğretileriyle de 

desteklenmiş ve böylece kadınların sözel ya da yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri 

engellenmiştir. İktidar tahtındaki eril güç, cinsel kimliklere roller biçerken, bu rollerin kabul 

edilmesini kolaylaştıran bazı belirleyici imgeler de üretmiş ve bu cinsel kalıpların tabii ve kabul 

edilir olmasını sağlamıştır. Cinsel kimliklere yüklenen kalıplar aile içerisinde ve toplumda 

iktidar, sesi yüksek, sözü ve hitabeti güçlü olanın lehine devam etmiştir. Böylece, iktidarî eğitim 

eksikliğini cins ve cinsiyet rollerine yükleyen toplumlarda iktidar kadınların aleyhine devam 

etmiştir. Medeniyet tarihinde genel olarak Eskiçağ, erkeğin iktidar gücünü arttırırken, kadınların 

iktidarî anlamda mağdur edildiği uzun bir evredir. Hellen dünyasında phallusun
23

 kanunların ve

onun ortaya konulmasını sağlayan dilin sembolü olması eril gücün ve erkek hakimiyetinin 

bilinçaltına (subliminal)
24

 kazınarak kabul edilirliğini arttıran önemli bir göstergedir. Eril güç

ülke savunmasını, toplumun refahını planlayıp düşünür ve tedbirler alırken, kadının pekçok tarihî 

eserde ve sanat eserlerinde estetik zevklerin, aşkın, güzelliğin ve cinselliğin sembolü haline 

getirilmesine karşın aynı zamanda da ailede, toplumda ve devletlerarası ilişkilerde hataların 

sembolü haline getirilmesi de ilginçtir. 

Eskiçağ dünyasınca belirlenen bu cinsiyet rolleri, yeni dinlerin ve kültürlerin emir ve 

yasaklarına rağmen, kendisinden sonra gelen kültür ve toplumları da etkilemiş ve günümüz 

23
 Latince’deki phallus ya da Hellence’deki phallos, penis ya da erkeklik organı anlamına gelmektedir. 

24
 Bilinçaltı mesaj (subliminal mesaj) ya da bilinçaltı etki, görsel ya da sözel olarak görüntü ya da söz içerisine 

gömülerek sunulan işaret ya da mesajdır. Bilinçaltı mesaj ya da bilinçaltı etki, insanın bilinçli dikkati tarafından fark 

edilemezler, fakat bu mesajların insanın doğrudan bilincinin farketmediği, bilinçaltını etkiledikleri ileri 

sürülmektedir. Bilinçaltı teknikler günümüzde reklam ve propaganda alanlarında yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet durumu ve ahlaka uygunluğu 

tartışmalıdır. Marka ve ürünlerin pazarlamasından toplumun ilgi, ihtiyaç ve algısını değiştirmeye kadar birçok 

konuda kullanılmaktadır. Bir kişiyi, kurumu ya da ürünü olduğundan iyi ya da kötü göstermek bilinçaltı mesajın en 

yaygın kullanılma şeklidir. Bu alanda yapılan çalışmalar, en bilinçli kişilerin bile bilinçaltı mesajları ya da etkileri 

ilk bakışta farkedemediklerini göstermiştir. Bu durum, görsel sanatları propaganda aracı olarak kullanmış olan eski 

toplumlarda da bilinçaltı etkinin yaygın ve etkili bir şekilde kullanıldığını ifade etmek mümkündür. 
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sosyal yapısındaki vazgeçilemeyen değerleri doğurmuştur. Günlük hayattan yazılı kültüre; 

dinden sanata kadar bu kültürel ve siyasî yapı, eril egemen anlayışıyla, bazı yazarlar tarafından 

phallokratik
25

 bir sistem olarak adlandırılmıştır. 
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Phallocracy (fallokrasi) ve phallocentric (fallosentrik) kavramları, erkeklik organı anlamına gelen Latince’deki 

phallus ya da Hellence’dekiphallos ile güç, yönetmek anlamına gelen kratía (krátos kelimesinden gelen) 

sözcüklerinden türetilmiştir. Fallosentrik kavramı ise, erkeklerin, erkeksi ilgi ve çıkarların baskın olduğu bir durum 

anlamına gelmektedir. Erkeklerin üstünlüğüne ve erkek şovenizmine inanan tahakkümcü kişiye ise phallocrat 

(fallokrat) denilmıştir. Antik dünyada her alanda erkek hâkimiyetine atfen 20. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış, 

erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğini ifade eden terimlerdir. Ancak psikanalistler, bu kavramları, daha geniş 

manada siyasî, sosyo-kültürel baskı, bastırma ve tahakküm biçimlerini ifade ve izah etmek için kullanmaktadır. Ne 

yazık ki phallocracy, demokrasiden bile yaygın hale getirilmiştir. Feministlere göre androkrasi (erkek egemenliği) 

ya da patriarkal (ataerkil) sistem diye de adlandırdıkları phallocracy, sadece tek alandaki bir egemenliği 

anlatmamaktadır. Aynı zamanda, erkeklerin kadınlar üzerindeki hâkimiyetlerini yeniden kurmak için ellerindeki tüm 

kurumsal ve ideolojik imkânları (hukuk, siyaset, iktisat, ahlak, bilim, tıp, moda, kültür, eğitim, kitle iletişim araçları 

vb.) açıktan açığa ya da üstü örtülü biçimde kullandıkları bir sistemdir. 
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ÖZET 

Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerinde realist politikalar takip eden bir devlettir. 

Uluslararası İlişkiler disiplininde “realizm” olarak adlandırılan kuramın ortaya çıkış ve 

uygulanmasında etkin olan kuramcılar Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası ilişkilerin oluşumundaki temel aktörün “devlet/devletler” olduğunu iddia eden bu 

akımı savunanlar ve uygulayıcılar, devletin uluslararası politikada güçlü olması için bütün 

unsurları kullanmasını normal ve gerekli olarak görürler. Bu durum, bir devletin çıkarını 

gerçekleştirmek için realist politikaların uygulanması sırasında mevcut bütün unsurlar ve 

araçlar kullanılabilir. Bu nedenle realist kuramcıların merkezi durumundaki Amerika Birleşik 

Devletleri’nin dış politikasında mevcut olan ve kullanılabilen bütün terör örgütlerini 

kullanmasında kendi çıkarları açısından herhangi bir sakınca yoktur. Bilakis bu gereklidir.  

Realist politikaların gerçekleştirilmesinde ABD’nin diğer devletlerle 

gerçekleştirdiği/gerçekleştirmek istediği ilişkilerinde gerekirse mevcut olmayan ve sonradan 

oluşturulabilen diğer yapılar da devletin amacını gerçekleştirmede 

kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Burada PKK/PYD/YPG gibi terörist yapılanmalarını çıkarları 

için kullanması gerektiği gibi, DAEŞ benzeri yapılanmaları da oluşturmasında herhangi bir 

sakınca yoktur. 

İlgili terör örgütleriyle ABD yönetimi ve kurumları arasında doğrudan organik ve ekonomik 

bağlantıların bulunduğu ABD yetkililerince ve diğer bağımsız yapılarca ileri sürülmekte ve 

ispat edilmektedir. 

Bu çalışma, uygulamada ABD’nin terör örgütleriyle bağlantılarını kendi belgeleriyle ortaya 

koyarken bunun pratikte nasıl gerçekleştiğini inceleyecektir. Daha sonra bu uygulamanın 
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Uluslararası İlişkilerdeki realizm teorileri ile açıklayacak ve bundan sonraki gelişmeler 

üzerine bazı değerlendirmelerde bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Terör, ABD, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Realizm 

ABSTRACT 

The United States of America is a state that follows realist policies in its international 

relations. Theorists of International Relations who were/areactive in the emergence and 

application of the International Relations theory called “realism” in the discipline of 

international relations and political science emerged in the United States of America. 

Advocates and practitioners of the realist theory who claimed that the main actors of 

International Relations are the state. They see and regards the state should use all available 

elements to be the strongest in its international politics as normal and even necessary by the 

state for the state. State must and have to do whatever it is necessary to achieve its aim. For 

this reason, there is no disadvantage in terms of their own interests in using all the terrorist 

organizations available for their ultimate goals. Such policy and theory were advocated years 

by years in the USA. United States foreign policy were/are carried out by such theorists and 

its practioners. 

All available local structures that are available will be used to achieve the USA’s policies. 

Moreover, if it is necessary in the relations of the USA with other states, new organisations 

regardless whether legal or illegal in the region will be created and subsequently will be used 

to achieve the aim of the state. There are no inconveniences in constructing and dealing with 

DAEŞlikestructures, as well as, the use of terrorist organizations such as the PKK / PYD / 

YPG for their ultimate interests. 

It is being proved and proven by USA officials and other independent structures that there are 

direct organic and economic links and relations between the relevant organizations and the 

United States authorities. 

This study will, in practice, examine how the USA is practicing in linking terrorist 

organizations with their own documents. 

Then it will explain this practice with the theories of realism in International Relations and 

will make some evaluations on future developments on this regard. 

Key Words: Terrorism, USA, International Relations Theories, Realism 
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GİRİŞ 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Güneybatı Asya Ülkeleri’ndeki (Ortadoğu) etkisini 

artırmak ve nüfuz alanını genişletmek amacıyla sahadaki mevcut her imkânı 

kullanmıştır/kullanmaktadır. Amerikan yönetimi, Afganistan ve Irak’ta kendi askerî 

unsurlarıyla girdiği çatışmalardan elde ettiği olumsuz sonuçlarından pek de memnun 

olmamıştır
1
. Amerikan yönetimi ve askerî personelinin sahadaki askerî başarısızlığından 

sonra, çatışmalarında Amerikan askerî birliklerini kullanmak yerine yerel unsurları kullanma 

yoluna giderek politika değişikliğine başvurmuştur
2
.  Amerikan askerî kuvvetlerinin almış 

olduğu zayiat nedeniyle Amerikan yönetimleri ve bölgede uyguladıkları politikalar içeride 

oldukça sert bir biçimde eleştirilere maruz kalmıştır
3
.  Bölgeden elde edilen maddî Amerikan 

çıkarları uğruna kaybedilen asker ve maddî kayıplar politikacıları  ve kurumlarını zor 

durumlara sokmuştur
4
. Amerikan yönetimleri yoğun eleştirilerden kurtulmak ve Amerikan 

askerî kayıplarını azaltmanın yollarını aramıştır. Nitekim bölgedeki Amerikan çıkarlarını 

gerçekleştirmede bölgede Amerika için çalışabilecek kişi, grup, organizasyon, legal ve illegal 

yapılardan istifade politikası tartışılmıştır. Netice itibariyle politikacıları içeride sıkıntıya 

sokmayacak, ancak Amerikan çıkarlarına yardımcı olacak unsurlar araştırılmıştır
5
. Sahada 

Amerikan çıkarlarına hizmet edebilecek insan gruplarıyla ve kişilerle bağlantıya geçilmiştir.  

Mevcutlarının yanında çıkarlara hizmet edebilecek yeni yapılanmalar da açıktan ve/veya gizli 

                                                           
1
 Amerikan’ın Afganistan’da 2001’den 2018’e kadar kaybettiği 2414 iken, 2003’den 2018’e kadar Irak’ta 

kaybettiği 4543 askeri personeldir. Bu rakamlar sadece kayıtlara geçmiş olanlar olup kayıtlarda görünmeyenler 

de bulunmaktadır. Rakamlar için bkz: http://icasualties.org/ (Erişim, 05.07.2018). 

2
 Thomas Gibbons-Neff, Jeremy White & David Botti, “the U.S. Has Troops in Syria. So Do the Russians and 

Iranians. Here’s Where”, the New York Times, 11.04.2018,  

https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/11/world/middleeast/syria-military-us-russia-iran.html (Erişim, 

10.07.2018). 

3
 Tım Arango, “June Was Deadliest Month for US in Iraq Since 2008”, The New York Times, 30.06.2011, 

https://www.nytimes.com/2011/07/01/world/middleeast/01baghdad.html (Erişim 29.06.2018); “Spike in U.S. 

Deaths in Iraq Raises Worries”, The New York Times, 26.06.2011, 

https://www.nytimes.com/2011/06/27/world/middleeast/27iraq.html?action=click&contentCollection=Middle

%20East&module=RelatedCoverage&region=EndOfArticle&pgtype=article (Erişim, 01.07.2018). 

4
 Daniel Lopreto&BrendanO’connor, “Criticism of theIraqWar – ThenandNow”, theNationInstitute, 

http://www.nationinstitute.org/blog/nationbooks/3203/criticism_of_the_iraq_war_%E2%80%94_then_and_n

ow/ (Erişim 30.07.2018). 

5
 Sean Mcfate, “Emerica’s Addiction to Mercenaries”, The Atlantic, 12.08.2016, 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/08/iraq-afghanistan-contractor-pentagon-

obama/495731/ (Erişim, 18.07.2018). 
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bir şekilde çalışmalar yapılmıştır
6
.  İşte burada özellikle Suriye’nin Irak’tan işgal edilmesi ve 

bölgedeki Amerikan çıkarlarının devamlılığında bölgede emelleri olan insan grupları yanında 

yenilerini oluşturmuşlardır. Bunların başında bölgede önceleri İngilizler tarafından kullanılan 

Kürtlerin Amerikan çıkarlarına hizmet edebilecekleri görülmüş ve kullanılmışlardır
7
. Önceleri 

Irak’ta Amerikan çıkarlarına hizmet eden Saddam’a destek olunmuştur. Ancak zamanla 

Amerikan çıkarlarına ters gelen politikalar takip etmeye başlayan Saddam indirilirken, Kürt 

unsurlar kullanılmıştır. Irak Amerikan savaş makinası tarafından yerle bir edilirken özellikle 

bu yıkımda Kürtler kullanılmıştır. Bazı ikbal tevdi edilmiş, Arap unsurlar da kullanılmışlardır. 

Saddam’a karşı kullanılan Irak’ın Kürt unsurları Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan 

süreçten hemen sonra Saddam ile başbaşa bırakılmışlardır
8
.  Nitekim Irak’ın yıkılması ve 

bombalanmasında Amerikan kuvvetlerine destek veren ve Irak’ı arkadan vuran Kürt 

aşiretlerine Saddam’ın cevabı oldukça sert olmuştur. Bu süreçte Amerika Kürtleri yalnız 

bırakmış ve katliama maruz kalmalarına pek de bir şey dememiş ve engelleme girişiminde 

bulunmamıştır
9
.  Bununla birlikte bölgeden Amerika’ya götürülmüş eğitilmiş ve 

yönlendirilmiş pek çok Kürt çeşitli zamanlarda defalarca kullanılmıştır. Amerika’ya 

götürülerek yerleştirilenlerden devşirilmiş Kürt gruptan daha sonra Irak’ın işgalinde 

faydalanılmıştır
10

.  

Hedefine ulaşamayan, ancak uygun ortam bulduğunu düşünen Kürt grupları Kuzey Irak’ta 

kendilerince Özerk bir yapı oluşturmuşlardır. Sûni vaatlerle yönlendirilen Kürtler Irak’ın 

parçalanmasına ve kolay işgal edilmesinde önemli roller almışlardır. Yaşadıkları bölgede Kürt 

                                                           
6
  IshaanTharoor, “How the US and five ‘terrorist groups’ are on the same side in war against the Islamic State”, 

Washington Post, 7 November 2014, 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/07/the-5-u-s-listed-terrorist-groups-in-the-

fight-against-the-islamic-state/?noredirect=on&utm_term=.81e845ae21e3, (Erişim 30.06.2018). 

7
 Kurdistan 24, “the history of Kurdistan: why Britain owes a dept to the Kurdish people”, “Time for Britain to fix 

its mistake: how Kurdistan became part of Iraq”, the Telegraph, 21.09.2017, 

https://www.telegraph.co.uk/news/world/kurdistan-independence-referendum/history-of-britain-and-the-

kurdish-people/ (Erişim 01.01.2018). 

8
 Richard Norton-Taylor, “Both the military and the spooks are opposed to war on Iraq”, the Guardian, 24 

February 2003,  https://www.theguardian.com/uk/2003/feb/24/military.politics 

9
 BBC News, “Saddam’s Iraq: Key events”, 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_events/html/uprisings.stm (Erişim, 02.08.2018). 

10
 Ariana Maia Sawyer, “Who are the Kurds, and why are they in Nashville?”, USA Today Network, 22 June 

2017, https://www.tennessean.com/story/news/local/2017/06/23/who-kurds-and-why-they-

nashville/97706968/ (Erişim, 03.08.2018). 
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olmayan Arap ve Türkmen unsurlara karşı sert ve kanunsuz uygulamalarına ses çıkarmayan 

Amerikan yönetimleri ve kurumları, bölgede mezhep ve ırkî çatışmaların çıkması için uygun 

ortam hazırlamaya gayret sarfetmişlerdir. Ayrılıkçı ve çatışma ortamlarını desteklemişlerdir. 

Bölgenin birlik ve beraberlik içinde Amerikan çıkarlarına karşı çıkmaları mümkün olan ve 

karşı koyabilecek unsurlar bertaraf edilmiş bilakis aralarında çatışmaları sağlanmıştır. 

Böylece oluşabilecek birlikleri engellemeye ve bertaraf etmeye gayret eden ve bunda da 

başarılı olan Amerikan yönetimleri, aynı uygulamalarını Suriye’de de uygulamak istemişler 

ve kısmen de Kürtler üzerinde başarılı olmuşlardır
11

.  Kürtlerin haklarını savunduklarını ve 

kendilerine ait bir devlet kurma hayallerini gerçekleştirmeye çalışan gruplar, bölgeyi terörize 

etmişlerdir. Bölgedeki çatışmalar ve bölge halkına yönelik insanlık dışı faaliyetler nedeniyle 

pek çok insan bölgeden kaçmak durumunda kalmıştır. Bu durum büyük çaplı insanî dramların 

yaşanmasına neden olmuş ve bölge ülkeleri, oluşan insan göçünden olumsuz etkilenmiştir. 

Bölgede oluşan göçlerin pek çok sebebi vardır. Bunların başında yerel ve uluslararası 

ekonomik, siyasî, idarî, içtimaî, dinî ve hukukî sebepleri ve sonuçları bulunmaktadır. Terör 

örgütlerinin ve destekçilerinin özellikle Suriye ve Irak’ta insanları zorunlu hale sokmalarından 

sonra çok sayıda insan, yaşamakta olduğu vatanını terk ederek hayatta kalmaya çalışmışlardır. 

Terör ve terörizm kullanılarak işbirlikçi olmayan Kürtler de dahil pek çok insan bölgeden 

göçe zorlanmıştır/zorlanmaktadır. Teröristler marifetiyle gerçekleştirilen göçlerin yerel 

olduğu kadar uluslararası bağlantıları ve sonuçları olmuştur ve halen de yaşanmaya devam 

etmektedir. 

Suriye ve Irak’ta PKK/PYD/YPG başta olmak üzere Avrupa tarafından oluşturulan DAEŞ 

özellikle Müslümanları hedef almıştır. Müslümanlardan da Türkmenler ve Araplar özellikle 

seçilirken bu yapılara katılmayan ve desteklemeyen Kürtler de hedef olarak seçilmiştir. 

İşbirliğinde bulunmayan Kürt unsurları da hedef kitle haline alınmış ve terör örgütlerince 

kalkan olarak kullanılmışlardır. İnsanların oturdukları bölgelerden çıkarılmalarında yerel 

güçlerin olduğu kadar Uluslararası güç odaklarının da çeşitli beklentileri olmuştur. 

Hedef tutulan insanların baskı, korkutma ve terör eylemleriyle memleketlerini terk eden 

insanlar gittikleri ülke ve yerlerde meydana getirdikleri kaos ortamından faydalanılmak 

istenmiştir. Yerelde Batılı emperyalistlerin isteklerine karşıt olan ve olması muhtemel olan 

                                                           
11

 Greg Myre, “What is the US Goal in Syria?”, 8 April 2017, 

https://www.npr.org/sections/parallels/2017/04/08/523016523/what-is-the-u-s-goal-in-syria (Erişim 

03.08.2018). 
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insanlar bölgeden kovularak, teröristler tarafından hukuksuzca taşınır taşınmaz mallarına el 

konulmuştur. Evlerini terk eden insanların yerlerine özellikle Türkiye’ye karşı 

kullanılabilecek unsurlar yerleştirme planları yapılmıştır/yapılmaktadır. Aynı zamanda bu 

şekilde yerlerinden kovulmuş insanlar vasıtasıyla, özellikle Türkiye’nin içtimaî, iktisadî ve 

siyasî yapısında zorluklar yaşanmasını da hedeflemişlerdir. Avrupa’ya geçişi yasaklanan, 

Türkiye’yi de koruması gereken NATO marifetiyle, Batı bu tür göçmenlerin Batıya 

ulaşmasını engellemiştir ve halen de engellemeye devam etmektedir. Halen 3 milyondan fazla 

Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’ye vaat edilmiş taahhütler de yerine getirilmemiştir. 

Türkiye’nin özellikle ekonomik ve sosyal bunalımlarla uğraşması istenmiştir. Sınırlarını 

göçmenlere ve sığınmacılara karşı hukukî, fizikî ve askerî olarak kapatanlar oluşturdukları ve 

çeşitli vasıtalarla destekledikleri terör örgütleriyle de Türkiye’yi sıkıştırmışlardır. Terör 

örgütlerinin terör faaliyetlerini engellemeye yönelik Türkiye’nin operasyonlarını ise sınırları 

içinde dikkate almadıkları “insan hakları” ihlali olarak göstermeye çalışmışlardır
12

.

Türkiye’nin içinde bulunmuş olduğu durum daha da kötüleştirilerek Türkiye’nin bölgede aktif 

rol alması engellenmeye çalışılmaktadır. Zayıflatılmış bir Türkiye, bölgede Amerikan ve Batı 

çıkarlarına hizmet etmeye devam edecek olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin kendi 

başına alabilecek olduğu siyasi kararların Amerikan çıkarlarına ters düşebileceği ileri 

sürülmüş ve nitekim de ters düşmüştür. Bu durum Amerikan realist politikalarına ters bir 

durum olup, Amerika ne pahasına olursa olsun Türkiye’yi istediği duruma getirmek için 

girişimlerde bulunmuştur ve halen de bulunmaya devam etmektedir. Diğer taraftan 

Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri de bir şekilde sonlandırılmaya en azından zorlaştırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Türkiye ve Rusya’nın Suriye başta olmak üzere bölgede aktif olmaları Amerikan çıkarlarına 

ters olarak değerlendirilmiştir. Amerikan yönetimleri, ilgili ülkelerin bertaraf edilmeleri 

gerektiğini düşünmektedir. Ancak Amerikan politika yapıcıları bu ülkelerle doğrudan karşı 

karşıya gelmeden meseleyi çözmeye çalışmışlardır/çalışmaktadırlar. Burada bölgenin 

karıştırılması amacıyla Batı’nın, özellikle Avrupa Hıristiyan devletlerinin desteğini almak için 

çeşitli planlar yapılmış ve uygulamaya sokulmuştur. Özellikle Batı’da bir İslam düşmanlığı ve 

anlayışı oluşturmak amacıyla ne olduğu ve nereden çıktığı belli olmayan bir yapılaşma 

oluşturulmuştur. Bu yeni yapılanmanın Amerika’nın işgal ettiği ve merkezi otoritelerin etkin 

12
 Bu paragrafta üzerinde durulan husus, uluslararası göçün oluşturulmasında terör örgütlerinin yeri, ilgili 

örgütleri destekleyenlerin ulusal ve uluslararası politikalarının amaç ve sonuçlarını ele almakta olup başka bir 

akademik çalışmada daha detaylı incelenecektir. 
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olmadığı yerlerde oluştuğu iddia edilmiştir. Çoğunluğu gayri-İslamî olan insanlardan 

müteşekkil olmasına rağmen, adına “İslam Devleti” dedikleri bir yapılanma oluşturulmuştur
13

. 

Bu yapılanmanın içindeki kişiler genelde bölgeye özelde de Müslümanlara zarar 

vermişlerdir/vermektedirler. Batı medyasının özellikle “İslam Devleti” olarak adlandırdıkları 

ve yayınlarında mütemadiyen beyinlere yerleştirmeye çalıştıkları bu yapı İslam dünyasında 

DAEŞ olarak adlandırılmıştır. Bu grubun üyelerinin pek çoğunun Batı menşeli olduğu gibi, 

kandırılarak bölgeye aktarılan radikal grupların üyeleri de olabilmiştir
14

. Esasen bölgede etkin 

olmak isteyen bölge dışı güçler için iyi bir manivela görevi gören bu örgüt sayesinde, 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya bölgeye müdahil olabilmiştir. Bu 

örgüt başta olmak üzere bölgede sûni olarak oluşturulan terör örgütleri vasıtasıyla bölge 

Müslümanlarına ve İslam’a zararlar verilmiştir. Bölgede kültürel, dinî, idarî, iktisadî ve 

içtimaî olarak onulmaz yaralar açılmıştır. Şehirler tahrip edilmiş, ekonomik ve kültürel 

değerleri, tarihî eserleri Batı’ya aktarılmıştır. Bu arada yeni farklı akımlar ve yeni gruplar 

türetilmiştir. Amerika, Avrupalı güçlü devletler ve Rusya Federasyonu bölgede emellerini bu 

gruplar vasıtasıyla gerçekleştirmeye gayret ederken, PKK başta olmak üzere diğer radikal 

Kürt grupları oluşturulmuştur. Amerikan özel kuvvetlerinin eğittiği ve donattığı bu yapılar, 

bölgede kendilerine bir devletçik kurma hayalleri içindeyken Amerikan yönetimi de Rusları 

saf dışında bırakmaya çalışmıştır. Türkiye’nin tamamen önünün kesilmesi ve kontrol altında 

tutulabilmesi için mevcut terör örgütlerine ilaveten 60,000 civarında bir Kürt grubunu ağır 

silahlarla silahlandırarak eğitmeye gayret etmiş ve Türkiye sınırına yerleştirmeye 

çalışmıştır
15

.  Türkiye’nin bu yapılanmaya izin vermek istememesi üzerine ilişkiler hiç 

olmadığı kadar gerilmiştir.  

Türkiye içinde Amerikan çıkarlarına hizmet eden yapılardan FETÖ grubu harekete geçirilmiş 

ve Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da askerî ve idarî darbe gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Türk 

askerî, idarî ve bürokratik yapılanması başta olmak üzere pek çok alanda faaliyette bulunan ve 

körü körüne lideri olarak addettikleri Amerikan güdümlü Fetullah Gülen’e bağlı/bağımlı olan 

                                                           
13

 Jason Hanna, “Here’s how ISIS was really founded”, CNN, 13 August 2016, 

https://edition.cnn.com/2016/08/12/middleeast/here-is-how-isis-began/index.html (Erişim, 04.08.2018) 

14
 Jason Burke, “Rise and fall of Isis: its dream of a caliphate is over, so what now?”, the Observer, 21 October 

2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/21/isis-caliphate-islamic-state-raqqa-iraq-islamist 

(Erişim, 05.08.2018). 

15
 “ABD teröristlerle el ele, kol kola”, Sabah Gazetesi, 17.6.2017, 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/06/17/abd-teroristlerle-el-ele-kol-kola, (Erişim, 20.07.2018). 
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kişiler, Türkiye’ye, Türklere ve Türkiye’deki İslamî anlayışa karşı çıkmıştır. Her türlü silahı, 

uçak, tank ve helikopter gibi araçları hiç çekinmeden Türk milletine, Türk devlet iradesine 

karşı kullanan bu insanlar Türkiye’nin yıpranması için mümkün olan her çareye 

başvurmuşlardır. Türk halkının ve yönetiminin dirayeti ve inancı sayesinde bertaraf edilen bu 

darbe girişimi, organize edenlerin istedikleri şekilde gerçekleştirilememiştir. Nitekim bu 

FETÖ olarak adlandırılan yapılanmanın üyeleri, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 

üzere, Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve şehirlerinde serbestçe Türkiye aleyhtarı tutumlarını 

devam ettirme fırsatı bulmuşlardır. Halen de Türkiye ve içindeki yönetim aleyhine faaliyetleri 

bulundukları ülkelerce destek görmektedir. Yunanistan’dan Fransa, Almanya, Belçika, 

Hollanda ve İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kadar faaliyetlerine devam 

edebilmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri ise önceden gizli olarak yapmış olduğu 

desteği, günümüzde alenen yapmaktadır. Talep edilen örgüt liderlerini vermediği gibi Türkiye 

içinde bu grupla bağlantılı olan özel ajanlarının yargılanmasına da tahammül edememektedir. 

Andrew Brunson adlı özel olarak yetiştirilmiş ajanları, İzmir’de yerleşmiş gibi görülmekte 

olup sadece Türkiye’de değil aynı zamanda İran ve Çin ile de ilgilendiği anlaşılmaktadır. 

Internet üzerinden yapılan araştırmalarda adı geçen şahsın, PKK/YPG başta olmak üzere 

FETÖ gibi yapılanmalarla iş birliği yaptığı anlaşılmaktadır
16

.  

Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında geri adım atmak durumunda kalan, ancak Türkiye’yi 

bölge çıkarlarına bir engel olarak görmeye başlayan Amerika, müttefiklik anlayışına ters 

tutum ve davranışlarda bulunmuştur. Türkiye’yi bölgede zayıflatmak ve Amerika başta olmak 

üzere Batı’ya mecbur bırakmak amacıyla bazen açıktan ama çoğunlukla gizli yöntemlerle 

bölgedeki terör gruplarına destekte bulunmuştur. Bölgede terör estiren teröristlere ve 

gruplarına silah yardımı, gizli ve askerî bilgi aktarımı, ekonomik ve siyasî yardımlarda 

bulunmuştur ve halen bulunmaya da devam etmektedir. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile 

Afrin ve bölgesinde Amerikan politika yapıcılarının Türkiye’yi hedef alan ve Türk 

unsurlarının güneye gidebilecek yolunu kesme harekatını ve planını bertaraf etmiştir. Yıllardır 

bölgede hazırladığı ve geçilemez olarak nitelenen barikat, tünel ve yığınaklar Türkiye’nin 

destekte bulunduğu Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle imha edilmiş 

ve yıllardır hazırlamakta oldukları oyunları ve planları bozulmuştur.  

                                                           
16

 https://www.timeturk.com/abd-li-papaz-brunson-hakkindaki-iddianame-1/haber-866893; 
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Türkiye’nin kararlı siyasî ve askerî tutumu karşısında Türkiye’yi durdurmayı başaramayan 

Amerika başka yol ve yöntemler aramaya başlamıştır. Nitekim Ağustos 2018 içinde 

ekonomik bir darbe girişiminde bulunarak Dolar karşısında Türk Lirası’nın değer 

kaybetmesini sağlamaya çalışmıştır. Nitekim Türk Lirası oldukça kısa bir sürede hiç bir 

ekonomik veriyle açıklanamayacak değer kaybı yaşamış ve Dolar tarihinin zirvesini 

yaşamıştır. 

Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri dünyanın diğer 

bölgelerinde benzer usullerle hedefine ulaşmak için gerektiğinde müttefiki olarak 

isimlendirdiği devlet ya da yapılarla çatışabilmektedir. Gerektiğinde müttefikinin düşmanıyla 

anlaşmakta ve müttefikine zarar vermektedir. Bu da Amerikan yönetimlerinin çıkarlarını ve 

hedeflerini gerçekleştirmek için her yola başvurabileceklerini, ikili ve çoklu ilişkilerinde hiç 

bir esaslı anlayış ve ahlâkî kuralları olmadığını göstermektedir. Amerika “realizm” olarak 

adlandırılan Uluslararası İlişkiler teorisini kendisine rehber edinmiş bir şekilde ilişkilerinde 

devam etmektedir. İleride de Amerika Birleşik Devletleri bugün anlaşamadığı ve halen çeşitli 

yaptırımlar gerçekleştirmek suretiyle ekonomik ve siyasî kıskaca almaya çalıştığı Türkiye ile 

iyi ilişkiler kurmaya gayret edecektir. Yaptıklarından ne pişmanlık duyacak ne de utanacaktır. 

Yaşanılan hususlar, sadece çıkarlar o zaman öyle davranmayı gerektirdiği için yapılmıştır ve 

yapılacaktır. Aynı şekilde ileride de sadece teorisyenler tarafından çizilen yolda devam 

edecek ve bu uluslararası bir sistemik yapının tezahürü olarak değerlendirilecektir. Bu 

uygulanan yöntem ve politikaların ortaya konuş şekli olduğunu var saymaya devam edecektir. 

Sonuç 

Türkiye başta olmak üzere Amerika ile ikili ve çoklu ilişki içinde olan devletlerin bilmesi 

gereken en önemli husus, Amerika yönetimlerinin çıkarları ne gerektiriyorsa onu yapmaya 

devam edeceğidir. Türkiye’nin de benzer politikaları uygulaması ve ilgili durumu uluslararası 

arenada iyi bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Bunun için ilgili teorilerin bilinmesi ve 

ifşa edilmesi, Türkiye’nin aldığı durum, çıkarları ve yaptıklarının iyi ifade edilmesi 

gerekmektedir. 

USA Suriye’de etkin olarak bölge politikalarına yön verebilmek için kendi askeri gücünden 

ziyade bölgede Amerikan çıkarlarına hizmet edebilecek güçleri kullanmıştır/kullanmaktadır. 

Bu ortam içinde PKK/YPG yapılanması Amerikan çıkarlarını gerçekleştirmek için 

kullanılmaktadır. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı hemen 

hiç zayiat vermeden Amerika’nın hedeflediği bölgelerde amaçlarına ulaştığından 
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bahsetmektedir. Esasen Kürtlerin nerede, nasıl yaşadıklarıyla, hatta amaçlarını 

gerçekleştirmek için mücadele ettikleri yerlerden haberi bile olmadığını, ancak Amerikan 

çıkarlarına uygun düşen durumlarda kendilerini hiç çekinmeden kullandıklarını belirtmektedir 

(https://www.youtube.com/watch?v=wCqCnLjSx7M&feature=share). Bölgedeki terör 

gruplarının ya da destekçilerinin kullanılmasında hiç bir zaman sakınca görmeyen Amerikan 

yetkilileri gerektiğinde yerel terör örgütlerine kendilerine, bölgeye ve dünyaya sempatik 

gelebilecek ve kolaylıkla kabullenilebilecek isimler vermeyi de ihmal etmemektedirler. 

Nitekim bir NATO üyesi olan Türkiye’yi bölmek amacıyla mücadele eden ve başta Avrupa 

devletlerinden destek gören PKK mensuplarının normalleştirilmesi ve kabullenilebilmesi için 

isimler türetmişlerdir. Raymond Thomas isimli general, vermiş olduğu mülakat ve 

konuşmasında bu durumu açıklarken “Suriye Demokratik Güçleri” (SyrianDemocraticForces) 

şeklinde isimlendirdiğini 

söylemektedir(https://www.youtube.com/watch?v=wCqCnLjSx7M&feature=share). Burada 

“demokratik” kelimesini ilave ettiğini, bunun ilgili terör örgütünün bölgede ve uluslararası 

siyasî arenada “sempatik görünmesine yardım” ettiğini belirtmektedir. Amerika’nın gittiği her 

bölgede kendine uygun aracılar ve araçlar bulduğunu ve kullandığını da sözlerine 

eklemektedir. Bu da Amerika’nın realist politikaları için terör ve teröristle ilişkide 

bulunmakta bir sakınca görmediğini 

göstermektedir(https://www.youtube.com/watch?v=wCqCnLjSx7M&feature=share).  

Türkiye’nin bölgesinde tek güvencesi dün olduğu gibi yarın da kendisidir. Hesaplarını bu 

gerçeğe göre yapması gerekmektedir. Rusya Federasyonu, Suriye’deki üstlerini koruyup 

Suriye yönetimiyle gelecekte de ilişkilerini devam ettirmek kaygısındadır. Suriye devletinin 

başında Esad yahut başka birisinin olması pek de önemli değildir. Asıl olan Rusların 

bölgedeki çıkarlarının devam etmesine karşı çıkmayan birisininin olması asıl hedefleridir. Rus 

menfeatlerine karşı çıkmayan kim olursa olsun Ruslar için Suriye’de lider olabilir. 

Rusya bölgedeki etkinliğini devam ettirmek için aynen Amerika Birleşik Devletleri yetkili 

kurum ve kişilerinin yaptıkları gibi bölgedeki terror örgütleriyle bağlantılarını sürekli kılma 

çabasındadırlar. Ruslara göre Amerika’nın Türkiye karşıtı politikalarının devamlılığı bilakis 

işlerine gelecektir. Zira Amerika ile iyi ilişkileri olmayan Türkiye’nin kendilerine muhtaç 

olacağını hesap etmektedirler. Ruslar için Amerika’nın Türkiye’ye yönelik hasmane tutumları 

devam ettirilmesi beklenir ve hatta desteklenir. Mümkünse kışkırtmanın yollarına bakılır. 

Nitekim Rusya Federasyonu’nun İngilizce kanalı Russia Today (RT) mütemadiyen Türkiye 

ile Amerika’nın arasının açılması yönünde programlarına ve haberlerine devam etmektedir. 
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Rusya işine geleceği düşünüp uygulamaya koymaktadır. Böylece Türklerin ancak kendilerine 

ram olacağını zannetmekte ve beklemektedirler. Ruslar bölgede üs ve ticarî etkilerinin 

devamlılığını sağlamaya gayret etmektedirler. Amerika ise İsrail’i korumak için terrorist 

maşalarını kullanmaya devam edecek, Ruslara ve İran’a karşı da operasyonlar 

gerçekleştirecektir
17

.  İsrail bulanık ortamda Ruslara zaman zaman ders verirken, İran ve 

Türkiye’ye zarar vermek çabasındadır. Yapılması gerekenler bölgenin özellikleri ve güç 

dengelerini dikkate almayı gerektirmektedir. Bölgenin ve bölgedekilerin iyi bilinmesi, aynı 

zamanda oyun içindekilerin de kim ve nelerden oluştuğunun takibi oldukça önemlidir. 

 

                                                           
17

 Andrew de Grandpre & Andrew Tilghman, “Iran linked to deaths of 500 US troops in Iraq, Afghanistan”, 

Military Times, 14.07.2015, https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2015/07/14/iran-linked-

to-deaths-of-500-u-s-troops-in-iraq-afghanistan/ 
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Le résumé 

Le soufisme, en tant qu’une science islamique basée sur une expérience de la dimension 

spirituelle de la foi musulmane, repose l’âme humaine (nafs). La tradition soufie, consacrée à 

l'âme et au corps qui composent le moi humain, se concentre sur la façon dont le 

comportement de l’individu peut se développer dans la structure spirituelle. La vie soufie – 

qui travaille sur les principes de la formation du moi spirituelle – possède une perception 

dynamique du comportement humain ; lorsque les désirs spirituels de l’esprit humain entre en 

conflit avec les souhaits égoïstes provenant de la dimension corporelle, l’individu fait une 

préférence et, selon cette préférence, le cœur – qui est le centre du l’évolution spirituelle – 

détermine ses attitudes et manifeste ses comportements. La psychologie moderne perçoit 

davantage les comportements humains dans le contexte de l’environnement et de la faculté 

mentale et ne prend donc pas en considération notre dimension spirituelle. Car la psychologie 

moderne, qui mène des recherches selon la conception de la science moderne de l’Occident, 

ne fait pas des recherches sur le rûh/esprit du fait de son invisibilité. De ce fait, la perception 

de la psychologie moderne au sujet de l’homme est plus mécanique et a une conception 

humaine plus limitée. 

Dans cette perspective, il serait bénéfique, pour nous, de considérer la perception humaine de 

l’expérience soufie dans le cadre d’une nouvelle sous-science, pour donner un esprit à la 

psychologique moderne. Cette sous-discipline que nous pouvons l’appeler ‘la psychologie 

soufie’ contribuera à une meilleure compréhension de la perception d’homme de la croyance 

islamique et aussi à la présenter au monde modern. La psychologie soufie, que nous pouvons 

accepter comme une subdivision de la psychologie religieuse, contribuera à la fois à la 

psychologie religieuse et à la psychologie moderne avec ses propres méthodes nouvelles. 

Dans cet exposé, nous essaierons de comprendre comment la psychologie soufie peut être 

étudiée: Ici le sujet va être traité en étudiant la définition et la conception des soufis 

concernant le moi humain, le changement de l’attitude et du comportement sous perspective 

spirituelle, l’effet de la structure spirituelle dans des relations sociales. 

Mots-clés: Psychologie Religieuse, Psychologie Moderne, Soufisme, Psychologie Soufie. 
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Abstract 

Sufism, as an islamic science based upon experimenting the spiritual realm of the muslim 

faith rests on the human soul (nafs). Sufi tradition, dedicated to the body and soul as 

component of the human self focuses on how the behaviour of the individual can unfold 

within a spiritual structure. Sufi living – which revolves around the principles of the evolution 

of the human self – considers human behaviour from a dynamic perspective, when spiritual 

yearnings conflict with selfish desires emanating from the physical dimension the individual 

operates a choice. As such, the heart, which is a the centre of the spiritual evolution, 

determines the attitude and behaviour which ensues. Modern psychology focuses more on 

human behaviour within cognitive and environmental contexts, thus neglecting the spiritual 

dimension. Due to its invisible nature, the Rûh/spirit is ignored by modern psychology which 

is rooted in European scientific traditions. This makes modern psychology more mechanical 

and puts bounderies to the understanding of what a human being is. 

That is why, considering that aspect, it woud proove beneficial for us to take the sufi 

experience of human perception into account within the emergence of a new sub-science 

which we could call « Sufi Psychology ». This would bring about a better understanding of 

human perception according to islamic beliefs and make it available to the modern world. Sufi 

psychology, in itself a part of religious psychology, will benefit to religious psychology as 

well as to modern psychology thanks to its own new methods. In this article, we will try to 

understand how one can study Sufi psychology. First by studying the Sufi concept and 

definition of the human self, the changes in attitude and behaviour from a spiritual perspective 

and the effects of the personal spiritual structure on social relationships. 

Keywords : Religious Psychology, Modern Psychology, Sufism, Sufi Psychology. 

Özet 

Sûfizm, İslam inancının mânevi boyutuyla ilgilenen tecrübî islâmi bir ilim olarak insan 

nefsi/beni üzerine durur. İnsan benini oluşturan ruh ve beden üzerine eğilen sûfî gelenek, 

bireyin davranışlarının mânevi yapıda nasıl gelişebileceği üzerine eğilmektedir. Mânevî 

benlik yapısının oluşmasının ilkeleri üzerine çalışan sûfi yaşamın dinamik bir insan davranışı 

algısı vardır; ruhsal boyutumuzun arzuladığı mânevî arzularla, bedensel yönümüzden 

kaynaklanan nefsâni arzular çatıştığında birey bir tercihte bulunur ve mânevî gelişim merkez 

olan kalp ona göre tutum belirler ve davranış sergiler. Modern psikoloji ise insan 

davranışlarını daha çok çevre ve zihin dünyasının ilişkisi çerçevesinde algılar ve bundan 

dolayı ruhsal boyutumuzu gündemine almaz. Çünkü modern batı merkezli bilim anlayışıyla 

araştırma yapan günümüz psikolojisi, ruhu görünmezliği sebebiyle araştırma konusu yapmaz. 

Bu nedenle de modern psikolojinin insan algısı daha çok mekaniktir ve sınırlı bir insan 

algısına sahiptir. 

Bu çerçeveden bakıldığında, bize göre, sûfî tecrübenin insan algısını yeni bir alt bilim dalı 

çerçevesinde ele almak modern psikolojiye ruh kazandırmak bakımından faydalı olacaktır. 
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Sûfî psikolojisi adıyla ifade edebileceğimiz bu alt ilim dalı, İslam inancının insan algısını da 

daha iyi değerlendirmemize ve modern dünyaya aktarmamıza katkı sağlayacaktır. Din 

psikolojisinin alt bir dalı olarak kabul edebileceğimiz sûfî psikolojisi, hem din psikolojisine 

hem de modern psikolojiye kendine has yeni metotlarla katkı sağlayacaktır. Biz de bu 

tebliğimizde sûfî psikolojisinin nasıl bir metotla çalışılabileceğini işlemeye çalışacağız: 

Sûfîlerin insan beni tanımı ve algısı, tutum ve davranış değişikliğinin mânevî bir tarzda nasıl 

olabileceği, sosyal ilişkilerde mânevî yapının etkisi gibi konuları ele alarak konu ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Modern Psikoloji, Sûfizm, Sûfî Psikolojisi 

Giriş 

İnsan düşünen bir varlık olması nedeniyle kendini ve diğer varlıkları inceleme konusu yapar. 

Akıl denen düşünce kabiliyeti her bireye kendi özüne göre özel bir alana ilgi duyma gücü 

vermiştir. İnsanlığı inanç tarihi açısından ele alırsak, vahiy yoluyla indirilen kutsal metinler 

varlığı çeşitli açılardan ele almaya insanları sevk etmiş ve çeşitli ilimlerin gelişmesine yol 

açmıştır. İnanç sistemi içinde kalmayarak da bazı ilimlerin geliştiğini göz önüne alırsak dinî 

olan veya olmayan ilimlerin geliştiğine tarih şahit olmuştur. 

Hz. Peygamber (sav) döneminde ilâhî bilgi taze olarak indiği için bireysel ve sosyal planda 

gündeme gelen soru ve sorunlar spesifik herhangi bir ilmin konusu olarak ele alınmamakta, 

bütüncül bir tarzda çözümler bulunmaktaydı. Çünkü Müslüman toplumun lideri konumundaki 

şahsiyet bir peygamberdi ve vahiy bilgisiyle olayları ve ihtiyaçları bir bütün olarak ele 

almaktaydı. Hz. Peygamber döneminde İslam toplumunda meydana gelen her durum, dinin 

yeni bir boyutunun gündeme gelmesine ve böylece yaşamın her yönüne hitap eden bir din 

olmasına yol açmıştır. 

Fakat Hz. Peygamber (sav)’den sonra bu durum ortadan yavaş yavaş kalkmış ve Müslüman 

toplumlarda çeşitli akım ve anlayışlar yeşermeye başlamıştır. Bir yandan kendi inanç 

sistemlerini anlamaya ve yorumlamaya çalışan Müslümanlar, diğer yandan da farklı kültür ve 

inançlarla karşılaşmaları nedeniyle diğer kültürleri anlama ve değerlendirme durumuyla karşı 

karşıya kaldılar. Evrensel medeniyet kurma peşinde olan Müslümanların böyle bir gayrete 

girmeleri gayet normal bir durumdu, çünkü yeryüzünde var olan her düşünce ve uygulamayı 

kendi inanç değerleri açısından değerlendirmek durumundaydılar. 
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İslamın ilk dönemlerinde yukarıda söz konusu ettiğimiz çift boyutlu gayret sonucunda belli 

başlı bazı ilimler oluşmuştur. Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid ve Kelam ve Tasavvuf gibi dinî 

nasların farklı açılardan yorumlanması ve günün sorunlarına cevap üreterek gelişme 

göstermiştir. 

Tefsir: Vahyin bilgisini oluşturan ilâhî kitap Kuran’ın açıklanması ve yorumlanmasıyla 

ilgilenen ilim. 

Hadis: Hz. Peygamber (sav), söz, fiil ve davranışlarını derlemek ve değerlendirmekle uğraşan 

ilim. 

Fıkıh: Hukuk ve Ahlak kurallarını inceleyen ilim. 

Akaid ve Kelam: İnanç kurallarını açıklayan ve diğer inançlar karşısındaki yerini ve 

savunmasını yapan ilim. 

Modern bilimsel çalışmalar görünür şartlara ve ifadelere bakarak daha çok tümevarım 

yöntemini kullanarak birtakım bilimsel sonuçlara ulaşmaya çalışmaktadırlar. Herhangi bir 

inanç ilkesi olmadan sadece var olan vakıalardan hareketle birtakım sonuçlar çıkarılmaktadır. 

Acaba bu yöntemle gerçekler tama anlamıyla elde edilmekte midir? Modern bilimsel 

çalışmalar yöntemleri gereği zaten mutlak gerçekliği elde ettikleri ifade etmemektedirler. 

Yapılan çalışmanın sınırları çerçevesinde sadece kısmî bir bilgiye ulaşıldığı ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte elde edilen bulgular ışığında bilim felsefesi yapılarak birtakım 

genel ilkelere ve dolayısıyla mutlak gerçekliklere ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

İslâmî ilimlerin gelişimine baktığımızda, temel bilgi ve bulgular vahyin verdiği bilgiler 

çerçevesinde oluşmaktadır. Mutlak gerçeklikler ve genel ilkeler zaten belirlenmiştir. Din 

bilginlerinin yaptığı ise bu bilgileri anlamaya ve şartlara göre yorumlayıp değerlendirmektir. 

Din bilginlerinin yaptığı çalışma yöntemi daha çok tümdengelim yöntemine benzemektedir; 

vahyin belirlediği ilke ve prensiplerin bireysel ve toplumsal yaşamda uygulanmasının 

değerlendirmeleri yapmaktır. 

Batı Düşüncesi çerçevesinde gelişme gösteren modern bilimsel metodoloji inanç üzerinden 

algılamalarla yapılan değerlendirmeleri objektif kriterlere dayanmadığı gerekçesiyle genelde 

reddetmektedir. Fakat modern bilimin yöntemlerinin de objektif olamayacağı ifade edilmiş 

çünkü araştırmayı yapan kişinin algı ve düşünce dünyasında taşıdığı inançların çalışması 

dolaylı olarak etkileyeceği ifade edilmiştir.  
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WINTER TOURISM TO BRAND CITY: ERZURUM/PALANDÖKEN SAMPLE   

KIŞ TURİZMİNDE MARKA ŞEHİR OLABİLMEK: ERZURUM/ PALANDÖKEN 

ÖRNEĞİ 

Aslı KÖSEOĞLU 

Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

aslikoseoglu@atauni.edu.tr 

Özet 

Kimi şehirler denize olan yakınlığı ile kimi şehirler ise kış aylarında yağan karı ile ünlenmiş; 

bu durum şehirlerin markalaşmasının önünü açmıştır. Kent markalaşması kente ait olumsuz 

ya da nötr özelliklerin zaman içerisinde yöneticilerin de desteği ile pozitif hale getirilmesi ve 

kente dair tasarlanan imajın yaratılmasıdır. Bu çalışmada kış turizmi açısından son derece 

önemli bir şehir olan Erzurum ele alınmış, Erzurum’da kış turizminin şehrin kalkınmasına 

sağladığı avantajlar yerellik bağlamında korunarak, şehirde kent markasının nasıl oluştuğu 

incelenmiştir. Çalışma kapsamında şehirde kış turizmi faaliyetlerinde bulunan dört otel 

yöneticisi ile önceden hazırlanmış sorular üzerinden kentin kış turizminde markalaşmasına 

ilişkin derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler :Kış Turizmi, Marka, ,Kent Markalaşması, Erzurum, Erzurum Kış 

Turizmi. 

Abstract 

Some cities are famous for their proximity to the sea and some are famous for their snowing 

in the winter. This has led to the branding of the cities. Branding of the cities is to turn the 

negative or neutral characteristics of a city into positive ones in time and create the image that 

is designed for the city. This study examines the city of Erzurum as an important city for the 

winter tourism and the opportunities that winter tourism provides for it. Within the scope of 

the study semi-structured interviews were conducted with the managers of four hotels in the 

city on Erzurum’s being a brand city in winter tourism. As a result of the interviews, the 

managers emphasized that Erzurum is a brand city by stating that it is advantageous for them 

that the ski season lasts long, the city and the ski resorts are close to each other and the snow 

is high quality. They also pointed out that the number of foreign tourists has increased with 

the Universiade Olympics and EYOF activities and anticipated that the tourism incomes 

would contribute more to the country’s economy once the number of entertainment places in 

the region has increased and the transportation network has improved. 

Key Words: Winter Tourism, Brand, Urban Branding, Erzurum, Erzurum Winter Tourism. 
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Giriş 

İnsanların seyahat etme nedenleri birbirinden farklıdır. Geçmiş dönemlerde ticari, dinsel ve 

sosyal nedenlerden dolayı gerçekleştirilen yer değiştirmeler günümüzde kapitalizmin de 

etkisiyle bir gereklilik haline gelmiş, bu durum turizm sektörünün doğmasına ortam 

hazırlamıştır. Tatlıdil (2002:189), turizmin toplumların başka toplumlar üzerinde imajını 

ortaya koyarak yenilenmesine, sosyal ve kültürel anlamda doğal ve tarihi zenginlikler ile 

dünya rekabet ortamında yer almasına verdiği desteğe dikkat çekmektedir. Turizme duyulan 

talebin artmasıyla beraber insanlar kalacağı yerleri önceden görme imkanına kavuşmuş, 

online olarak bölgeye ilişkin çeşitli bilgiler edinerek dijital ortamda rezervasyon hale 

gelmişlerdir.  

Marka olmak ise günümüzde sadece tezgahlarda bulunan ürünlere ait olmaktan çıkmış, 

yaşanılan şehirlerin de çeşitli özellikleri sayesinde marka olabileceği algısı genişlemiştir. 

Özellikle 1990’lı yıllardan sonra kentlerin markalaşmasına yönelik olarak çalışmalar hız 

kazanmış bu doğrultuda sektörel yatırımlar yapılmıştır (Şahin, 2010:5). Kent 

markalaştırmalarına dair çalışmalar incelendiğinde ağırlıklı olarak şehre ilişkin görsel 

tasarımlar, logolar, fotoğraflar, kentin özelliğini ön plana çıkartan figürlerin işlendiği 

broşürler dikkat çekmektedir. Markalaşan kentler zaman içerisinde imaj oluşturarak diğer 

şehirlerin arasından sıyrılmakta, bu sayede şehre ekonomik ve kültürel anlamda destek 

olmaktadır. 

Bu çalışmada markalaşma ve pazarlama kavramlarını tanımlayarak Erzurum’un kent 

markalaşması bağlamında kış turizmine katkısını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kent 

markalaşmasının çeşitli bileşenlere bağlı bir yapısı olduğunun gösterilmesi bakımından 

çalışma önemlidir. Bu bağlamda kış turizmi açısından gelişme kaydeden Erzurum şehri ele 

alınmış, kış turizmine katkı sağlayan aktörlerin markalaşma konusundaki fikirleri sistematize 

edilerek, görüşmeler yapılmış böylece örnek olay olarak Erzurum kentinin markalaşmasının 

kış turizmine olan katkıları incelenmiştir. Çalışmada teorik çerçeve ile alan araştırmasına 

ilişkin bulgular bir araya getirilerek yorumlanmıştır. Çalışma ile Erzurum kentinin 

markalaşma yolunda kaydettiği aşamalar incelenmiş, kentin bu esnada karşılaştığı problemleri 

ve avantajları açığa çıkarmak için Palandöken bölgesinde özel sektör bünyesinde hizmet 
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veren beş otel1 yöneticisinin sürece dair olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler yapmaları 

istenerek, Erzurum’un kış turizminde marka kent olma süreci ortaya konmuştur. 

KENT MARKALAŞMASI BAĞLAMINDA MARKA 

Bir kentin zaman içerisinde öne çıkan özelliği ile bilinirliğinin artması, kente hem ekonomik 

anlamda girdi sağlamakta hem de kentteki sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişiminin önünü 

açmaktadır. Güçlü bir marka imajına sahip olan kent, ürettiği ürünleri daha kolay 

pazarlayabilmekte, şehre çeşitli yatırımların gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda 

çalışmanın bu kısmında marka, marka bilinirliği, kent markası gibi kavramlar ele alınmış 

olup, turizmde marka kent yaratmanın avantajları irdelenmiştir. 

Marka Kavramı, Marka Bileşenleri ve Markalaşma 

Marka dendiğinde herkesin aklına farklı isimler, imajlar, fotoğraflar gelmektedir. Marka 

esasında ürünün, işletmenin, şehrin niteliği yani kalitesidir. Büyük markaların insanlar 

tarafından doğrudan tercih edilmesinin ana gerekçesi o markaya duyulan güvenden 

kaynaklanmaktadır.  

Ortaya konan emek neticesinde elde edilen ürünlerin imajı değer, müşteri memnuniyeti, 

kalite, reklam çalışmaları, rekabet ortamı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu unsurların hepsi 

tüketicinin gözünde ayrı ayrı temsil edilmemektedir. Tüketicilerin gözünde bu çabaların 

tamamı marka adını almaktadır (Ozan, 2004: 44). Ar (2004: 5), marka kavramını “Bir 

satıcının ya da satıcılar grubunun, mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden 

ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların 

kombinasyonudur.” şeklinde tanımlamaktadır. Günümüzde firmalar, şirketler, şehirler kaliteli 

bir marka olabilmenin tüketicinin gözündeki değeri algılamış ve markalaşma yolunda 

standardı yükseltmek için çabalamaktadır. 

Marka, gerek “kalite”, gerekse “dürüst bir çalışma” ve “iş hacmi” sembolü olarak hak sahibini 

1
Erzurum Palandöken’de altı otel bulunmaktadır. Bu oteller; Sway, Polat, Palan, Dedeman, Dedeman 

Palandöken Ski Lodge ve Snow Dora’dır. Araştırmanın yapıldığı dönemde Dedeman Otel’in yaz sezonunda 

olunduğu için faaliyet göstermediği bilgisine ulaşılmış, Snow Dora da özel sektör bünyesinde yer almadığından 

çalışmaya dahil edilmemiştir. 
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tanıtan işaretler olarak ifade edilmektedir (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1995: 6). Kısaca 

marka kavramı, satıcıların ürettikleri ürünü tüketicilerin nazarında diğer ürünlerden ayırt 

edecek sembol, işaret ya da isim ile damgalamaktır. Klein (2002:31)’e göre, marka hayati 

önem taşımaktadır çünkü tüketiciler aldıkları üründen ziyade ürünün markası ile 

ilgilenmektedir. Marka ürün ve firmaya ait özgünlüğü ortaya koyarken, marka sahiplerinin 

kapitalist pazarda rekabet koşullarını sağlayabilme yeteneği markanın başarısıyla doğru 

orantılıdır (Kelley ve Jugenheimer, 2004: 3). Bir ürünün marka olabilmesi için marka 

kimliğine, imajına, kişiliğine ve değerine sahip olması gerekmektedir. Marka kimliği; bir 

firmanın ürettiği ürünün herkesçe tanınmasını sağlamak amacıyla ortaya koyduğu düşüncedir 

(İçyer, 2010: 65). Marka kimliği, marka konumlandırma ve marka imajı şekildeki gibi 

ilişkilendirilmiştir (Kavaratzis ve ark, 2005: 508). 

Marka imajı; tüketicilerin markaya dair tecrübe ve bilgilerine dair algılamalar (VanAuken, 

2003: 47) olarak tanımlanırken üzerinde durulan nokta tüketicinin markayı nasıl algıladığıdır. 

Odabaşı ve Oyman (2005: 369) marka imajını: “Ürün kişiliği, duygular ve zihinde oluşan 

çağrışımlar gibi tüm belirleyici unsurları içerecek şekilde ürünün algılanması” olarak ifade 

etmektedir. Marka imajı tüketiciyi ürünü satın alması için doğrudan yönlendirdiğinden 

yöneticiler, ürünün pazarlanması konusunda uzmanlardan yardım almaktadır. Marka kişiliği 

tüketicilere markaya dair önemli bilgiler vermekte, markaya cinsiyet, yaş, kişilik gibi insana 

dair özellikleri yükleyerek, tüketiciye markaya yakın olma hissi vermektedir. VanAuken 

(2004: 8), tüketiciler tarafından markanın nasıl algılandığının anlaşılması için genellikle 

tüketicilere “marka bir kişi veya hayvan olsaydı nasıl tanımlayacaklarını soran” araştırmaların 

yapıldığını; alınan cevaplar neticesinde markanın seksi, komik, kibar, sofistike, neşeli, eski 

moda, güvenilir gibi sıfatlar aldığını belirtmektedir. 

Marka değeri ise; tüketici tarafından satın alınan ürünün fiziki olarak tatmin yaratmasının yanı 

sıra duygusal şahsiyeti ile de tatmin yaratmasıdır (Aktuğlu, 2004: 39). İyi niyet ve olumlu 

düşüncelerin geliştirilmesini hedefleyen marka değeri; saygın bir markanın bir ürüne değer 

katması için kullanılmaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2005: 372). Aktuğlu (2004: 39) ise, marka 

değerinin yönetsel açıdan paraya dönüştürülebilen bir varlık olduğuna dikkat çekmektedir.  

Marka mevcut bir ürünün diğerlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlamakta, markalaşma ise; 

marka haline gelen ürünün zaman içerisinde kurumsallaşarak, tüketici tarafından güven 
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duyulması sonucu gerçekleşmektedir. Markalaşmak şirketlere uzun vadeli olarak rekabet 

ortamı sağlamakta, bu ortamda şirketin emin adımlarla ilerlemesinin önünü açmaktadır. 

Çünkü markalaşmış bir ürünün satışa sunulması, halk ile buluşturulması daha kolay ve kâr 

marjı daha yüksektir (Saylan, 2000:67). Tüketiciler açısından bilenen bir markayı satın alma 

bilinmeyen bir ürünün satın almaktan daha avantajlıdır. Marka ürün daha pahalı bile olsa, 

tüketici markaya duyduğu güvenden dolayı o ürüne ya da şirkete yönelmektedir. 

Kent Markalaşması ve Markalaşmaya Katkı Sunan Unsurlar 

Markalaşmanın avantajları tüketiciler ve üreticiler arasında farklılık göstermektedir. 

Tüketiciler açısından marka bir ürün tercih edilmesinin avantajları şunlardır: Marka 

tüketicinin ürünü satın alması aşamasında en büyük yardımcısıdır. Markalar tüketiciye belli 

bir konsept sunmakta, karar verme esnasında tüketicinin zihnine çeşitli mesajlar 

göndermektedir. İnsan zihninde hızlıca çağrışımlar yapan markalar daha fazla 

kazanmaktadırlar (Uztuğ, 2003: 20).  

Tüketici açısından belirli bir markayı kullanmak güven, prestij, sadakat, emniyet gibi hisleri 

uyandırmaktadır. Tüketicilerin markalardan beklentileri Öztürk (2010: 39) şöyle sıralamıştır: 

“Ürünün kalitesinin tespit edilmesine yardımcı olur. Tüketicinin satın almaya ilişkin karar 

verme sürecinde kolaylık yaşamasını sağlar. Markalı ürünü tekrar almak istediğinde veya 

yedek parça ile bakıma ihtiyacı olduğunda kolayca ulaşır. Markalı ürünler ile psikolojik 

tatmin sağlar ve kimi zaman bunları snobik amaçlarla kullanır. Birçok alternatif arasında 

tüketiciye yol haritası olur. Satın almadaki risk algısının yerini kalite ve güvenilirliğin 

almasını sağlar.” 

Satıcı ya da şirketler açısından markalaşma son derece önemli ve avantajlıdır. Çünkü marka 

tüketicide zaman içerisinde sadakat duygusunun oluşmasını sağlamaktadır (Uztuğ, 2003: 21). 

“Marka talebin oluşmasında işletme isminin ve ürün niteliklerinin önüne geçer. Marka ile 

talep istikrarına kavuşan ve tekrar satın almaları kolaylaştıran işletme, finansal açıdan daha iyi 

performanslara ulaşmada önemli avantajlar kazanır, ayrıca sipariş alma konusunda da belirli 

bir istikrar yakalar. İşletmeye ürününü tanıtıp tekrar alınması imkanını sağlar. 

Gerçekleştirilecek promosyon faaliyetlerini destekler. Marka sadakatini destekleyerek Pazar 

payı kazanımını arttırır. Daha yüksek fiyat talebi imkanlı kılarak daha fazla kar elde 

edilmesini sağlar. Firmanın mevcut markayı kullanarak yeni ürünlerle, yeni pazarlara ve 

coğrafyalara doğru genişlemesini sağlar. Perakendecilere takılmadan tüketici ile doğrudan 
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iletişim kurulabilmesini sağlar. Fiyat rekabetine karşı direnç sağlar. Uzun ömürlü olmayı 

sağlar. İşletmelerin hatalarının unutulmasını sağlar.” (Ersoy’dan akt Öztürk, 2010: 40-41). 

Kent markalaşması genel olarak yeni bir girişim olarak ifade edilmekte (Houghton ve 

Stevens, 2011: 47) bu bağlamda Van den Berg (akt Avraham, 2004: 472), kentin ekonomi ve 

refah seviyesinin tanıtılmasına, böylece kentte yaşayan sakinlerin, yatırımcıların, 

ziyaretçilerin kentten tatmin olmasına dikkat çekerek, kentin markalaşmasının kent açısından 

önemini vurgulamaktadır. Kent markalaşması kavram olarak: “kentin tanıtılması, kaynaklara 

uygun olarak imajın yeniden sunumu” olarak ifade edilmektedir (Öztürk, 2010: 32). 

Küreselleşmeyle birlikte sınırların ortadan kalktığı dünyada, birçok şehir hatta ülke küresel 

rekabette ayakta kalabilmek için çeşitli yönlerini ön plana çıkarmaktadır. Kent markalaşması, 

kentin güçlü ve pozitif yönlerini ve karakteristik niteliklerini geniş kitlelere duyurmak için 

donanımlı araçlar ve sloganlar üretmeyi gerektiren bir süreç olarak düşünülmektedir (Zeren, 

2012: 97). Özdemir ve Karaca (2009:114)’nın da belirttiği gibi, bu kapitalist ortamda rekabeti 

sürdürmeyi planlayan kentler, kendilerine özgü değerleri ve özellikleri ön plana çıkaracak 

kentlere özgü markalar yaratmaktadır. Çünkü tıpkı insanlarda olduğu gibi şehirlerinde 

kendilerine has güçlü ve zayıf yanları bulunmaktadır. Kent markalaşması, insanların ülkeye, 

bölgeye, şehre olan bakış açılarını şekillendiren, onların gözünde o yeri nasıl algılamaları 

gerektiğine dair mesajlar veren stratejik çalışmalardır (İçyer, 2010:67). Bir şehrin marka 

haline gelebilmesi kısa sürede gerçekleşmemekte, uzun süreli ve çaba isteyen bir süreç olarak 

düşünülmektedir (Peker, 2006: 24). Marka kent olmak isteyen kentler bu doğrultuda mevcut 

su kaynaklarını, coğrafi özelliklerini ve koşullarını, yaşanabilir alanlarını belirleyerek, şehre 

bir ruh kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece o kent daha fazla turist çekerek ülke 

ekonomisine katkı sunacaktır. 

Bir kentin kimliği doğal ve beşeri çevreler ile şekillenmekte ve kentin bu özellikleri 

değiştirilememektedir (Turgut, vd., 2012:179). İnsanlar da bu noktada kentin mevcut 

koşullarını değerlendirerek, kenti cazibe noktası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Kentin 

iklimi, bitki örtüsü, yörede yetişen tarım ürünü, eğlence yerleri, kayak merkezleri, sahilleri, 

müzeleri, tarihi dokuları gibi unsurlar kentin çekici bir hal almasını sağlayabildiğinden kentin 

markalaşmasına hizmet etmektedir. 

TURİZM VE MARKA KENT OLMAK 
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Bir kentin turizmde marka haline gelebilmesi için mevcut özelliklerine uygun imaj 

oluşturması ve bu imaj doğrultusunda turistlere ev sahipliği yapması gerekmektedir. Turizm; 

insanların gündelik hayatta yaşamlarını sürdürdükleri yerlerden gezmek, görmek, eğlenmek, 

tatil yapmak, dinlenmek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirdiği seyahatler ya da 

geçici konaklamalar (Bahar ve Kozak, 2006:30) olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil 

Kurumu’nun tanımına göre turizm, bir ülkeye veya bölgeye turist çekmek için alınan 

ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür (TDK, 2017). 

Turizmin net bir tanımı bulunmamakla beraber; çoğu akademik çalışmada bu kavram 

tanımlanırken yer değiştirme, gidilen yerde geçici süre konaklama ifadelerine yer 

verilmektedir. Youell (1998:9), yer değiştirme hareketinde bulunan insanların hareketlilik 

süreler esnasında konaklama, ürün satın alma, ulaşım araçlarından yararlanma gibi özelliklere 

değinmiş, bu faaliyetlerin tamamını turizm kapsamına almıştır. Bu tanımlamalardan yola 

çıkarak temel olarak turizm sisteminin “üretim, tüketim ve deneyimi kapsayan bir yapıda” 

olduğu düşünülmektedir (Cooper ve Hall, 2008:6). Olumlu imaj ve pozitif kent algısı 

neticesinde bir cazibe merkezi haline dönüşen kent, ülkenin girdisine artı değer katmaktadır. 

Anholt’un ileri sürdüğü “markalaşma altıgeni” ne göre; bir kentin cazip hale gelmesinde en 

önemli nokta duruşu ve statüsüdür. Markalaşma altıgeni, kentlerin insanlar tarafından 

potansiyel, cazibe, duruş, coğrafi konum, yerel halk, altyapı gibi oluşumlarının 

değerlendirilmesidir. Küresel ölçekte marka olmuş dünya şehirleri ise şöyle sıralanmaktadır: 

Sydney, Londra, Paris, Roma, New York, Washington DC, San Francisco, Melbourne, 

Barcelona ve Cenevre’dir (Şahin, 2010:34-35). Türkiye’de kış turizminde marka kentler 

dendiğinde akla Bursa, Erzurum, Kayseri gibi şehirler gelmekte; bunun nedeni ise bu 

şehirlerin olimpiyatlarla, insanlara sundukları tatil imkanlarıyla, kış sporlarıyla zihinlerde 

canlanması olarak ifade edilmektedir. Turizm çeşitleri yaz, kış, sağlık, termal, mağara, av, 

kongre vs (kultur, 2017) gibi alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu çalışma kapsamında kış turizmi 

değerlendirmeye alındığından turizme dair diğer kategoriler incelenmemiştir.  

Turizm denildiğinde ağırlıklı olarak insanların aklına yaz ayı gelse de çoğu vatandaşın tatilini 

kış aylarında yaptığı göz ardı edilmemelidir. Buradan da anlaşılacağı üzere turizm sadece yaz 

aylarında değil tüm yıla yayılabilen bir etkinliktir (Usal, 1984:27). Kış aylarında turistik 

faaliyetler genellikle dağlık yerlerde gerçekleştirilmekte, kayak sporuna ağırlık verilmektedir. 

Sağlık kazanma amaçlı gerçekleştirilen turistik faaliyetlerde ise kapalı mekanlar tercih 

edilmekte; turistlere bu ortama uygun eğlence imkanları sunulmaktadır. Kış turizminin 
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yapıldığı yerlerde yaz aylarında doğa yürüyüşleri düzenlenebilmekte, kongreler 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Kış turizmi, belirli bir yüksekliğe ulaşmış dağlarda, kar yağışı bol olan, turistlere kayak 

yapma ve çeşitli kış sporları gerçekleştirme fırsatı sunan alanlara gerçekleştirilmesinin yanı 

sıra; bu esnada konaklama, yeme-içme, dinlenme, eğlenme, gezme, görme gibi aktiviteleri de 

kapsayan, yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir (İlban ve Kaşlı, 2008: 321). 

Kış turizminin gelişimi tanıtımla sağlanmaktadır. Bu turizm çeşidi genellikle büyük tesislerin 

yapımını gerektirmekte, bu tesisleri de ağırlıklı olarak yüksek gelir grubundakiler tercih 

etmektedir. Kış turizmine katılanlar heyecan, risk, macera, yenilik gibi ihtiyaçlarını 

karşılamayı amaçlamaktadır (Albayrak, 2013:199). 

 

Dünyada kış turizmine yönelik olarak ilk çalışmaları Avrupa ülkeleri başlatmış, bu ülkeleri 

Amerika, Kanada, Japonya gibi ülkeler izlemiştir (Akat, 2008:21). Çek Cumhuriyeti, 

Romanya, Polonya, Bulgaristan gibi ülkeler kış turizminde marka olma yolunda 

ilerlemektedirler (Yücel, 2005:2). İsviçre, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya gibi ülkeler kış 

turizminde iddialıdır. Kanada’nın bazı eyaletlerinde kış sporuyla ilgilenenlerin sayısı %30’a 

ulaşmıştır (Ağger, 2011:16- 17). Kış aylarında kar yağışı yoğun olan, turistlere kayak 

yapmaya imkan sağlayan ülkelerin kış turizminde marka haline geldiği görülmektedir. Soğuk 

iklim koşullarını fırsata çeviren bu ülkeler, kendi ekonomilerine katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’de Kış Turizmi 

 

Türkiye yukarıda sayılan ülkelerle kıyaslandığında kış turizmi açısından geri kalmıştır. Bunun 

başlıca nedeni diğer ülkelerin bu turizm çeşidine yönelik faaliyetlerine çok daha erken 

başlamalarıdır. İsviçre 1934-1935 yıları arasında 670 kayak öğretmeni sayesinde 75.000 kişi, 

1937-1938 yıllarında da 890 kayak öğretmeni ile bir sezonda 90.000 kayakçı yetiştirmiştir. 

Almaya ise 1934-1935 yıllarında 230.000 kayakçı yetiştirmiştir. Türkiye 1940 yılına kadar bu 

doğrultuda bir girişimde bulunmamış, 1940 yılında Erzurum’da “Kayak Muallimi Yetiştirme 

Kursu” açarak kolları sıvamıştır. Bu kursa katılan 15 kayak rehberi kurs bitiminden sonra 

Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağılarak kayak öğreticiliğine başlamışlardır (Küçükuğurlu ve 

Sivaz, 2011:79). Günümüzde ise kış turizminin önemi anlaşılmış bu sektöre ciddi yatırımlar 

yapılmıştır. Ülkenin çeşitli yerlerine kurulan kayak merkezleri sayesinde kış sporları 

desteklenmiş özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle bu sektöre yatırım için 

teşvikler gerçekleştirilmiştir. 
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Resim1. Türkiye’de Kış Turizminin Yapıldığı Yerler 

Kaynak: ktbyatirimisletmeler, 2017. 

 

Resimden de anlaşılacağı üzere Türkiye’de toplam 28 kış turizmi merkezi bulunmaktadır. Bu 

turizm merkezlerinde toplam 11207 yatak yer almaktadır. 2466 ile en fazla yatak sayısı 

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’ndedir (ktbyatirimisletmeler, 2017). Buradan da 

anlaşılacağı üzere,  Erzurum kış turizmi açısından marka şehir olabilmesi için ciddi yatırımlar 

yapılmış yapılmaya da devam edilmektedir Fakat yine de çalışmalar rakamlar henüz istenilen 

konuma ulaşamamıştır. Kış turizminin geliştirilmesi amacıyla Turizm Bakanlığı tarafından 

2023 Turizm Stratejisi bağlamında Kış Turizm Koridoru benimsenmiş (Erzincan, Erzurum, 

Ağrı, Kars, Ardahan), bu koridorda yer alan şehirlerdeki sportif faaliyetlerin desteklenmesi ve 

turizm merkezlerinin geliştirilmesi doğrultusunda adımlar atılmaktadır (kultur, 2017). 

Kış Turizminde Markalaşan Şehir: Erzurum/Palandöken 

Doğu Anadolu’nun yüzölçümü en büyük olan ili Erzurum’da yılın en az 5 ayı kar yağışlı 

geçmektedir. Bölgenin iklimi karasaldır. Dik yamaçların ve dağların şehrin etrafını 

kaplamasından dolayı kış turizmi için yapılan mekanlar ağırlıklı olarak şehrin etrafında yer 

almaktadır. Bu durum alanlara ulaşımı kolaylaştırmakta, böylece Erzurum kış turizminde 

gerek tesisleri ile gerekse turizmcilere sunduğu fırsatlar ile bir cazibe alanı kabul 

edilmektedir.  
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Erzurum’da kış sporlar Palandöken Dağları’nda, Erzurum Boğaza Mevkii, Gez Yaylası ve 

Konaklı Mevkii’nden oluşmaktadır. Türkiye’de ilk kez Palandöken Dağları’nda planlı bir kış 

turizmi alanı oluşturularak, kış sporları için mekan hazırlanmıştır (Kırzıoğlu, 1993:44). 

Palandöken Dağları, ulaşımı, konumu, içerisinde yer alan özel mekanları ile kış 

turizmcilerinin ilgisini çekmekte ve kış aylarında talep görmektedir. Palandöken'de karın 

yerde kalma süresi ortalama, 150-175 gündür. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1991 'de 

yapılan araştırmada; Palandöken'de Kasım'dan Nisan sonuna kadar 2200 m'de ortalama kar 

kalınlığının 95 cm’dir. Aynı araştırmada, alanın kuzey pistlerinde Haziran ayının ortalarına 

kadar kayak yapılabileceği tespit edilmiştir. (Özkan ve Yılmaz, 1994:112-113). Bölgede 

kayak yapılacak en uygun aylar aralık ve mayıstır. Palandöken Kayak Merkezi, kamu ve özel 

sektörün gerçekleştirdiği yatırımlar ile kayak sporu ve kış turizmi hareketleri yönünden 

uluslararası bir marka olma özelliği kazanmıştır. (Toy, Eymirli ve Karapınar, 2010:2). Kayak 

merkezi Türkiye’nin en uzun süre kayak yapılabilecek alanı olmasının yanı sıra 25788 metre ile 

de en uzun piste sahiptir.  

Erzurum Boğazı, Palandöken kayak merkezi olarak bilinse de bu alan Palandöken dağları 

üzerinde bulunan Ejder tepesi ve çevresini içine almaktadır. Bu alanda bulunan Kayak 

Merkezi, Erzurum kent merkezine 5 km uzaklıktadır. Bölgede kayak için en uygun aylar 

aralık ve mayıs arasındaki süredir, normal kış koşullarında 2-3 m kar örtüsü ile kaplıdır. Gez 

Yaylası kış sporları merkezi, 2200–2770m aralığında ve Erzurum’un 7 km doğusundadır. 54 

ha’lık alana sahip olan alanda doruktan kuzeydoğu yönünde uzanan üç geniş sırt 

bulunmaktadır. Kayılabilir alan 2.150 m ile 2.750 m arasındadır. Derin olmayan bir vadi 

boyunca uzanan eğimli yamaçlar grubu çok sayıda mekanik tesis ve pist için elverişlidir. 

Erzurum Winter Universiade (EWU) 2011 oyunları dolayısıyla bu bölgeye Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü tarafından birçok yatırım yapılmıştır.  

Özel sektörün otel yatırımı yapması içinde 114.000 m² alan ayrılmıştır ve bu alanın tahsis 

işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Tahsisler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Ayrıca, EWU 2011 dolayısıyla, Erzurum’a 53 ülkeden 1.768 sporcu katılmıştır. 940 

Delegasyon Görevlisi, 258 FISU (International University Sports Federation/Uluslararası 

Üniversite Sporları Federasyonu) Görevlisi, 113 Uluslararası Hakem ve Jüri, 385 Yerel-

Ulusal Medya Görevlisi, 54 Uluslararası Medya Görevlisi, 3.640 Güvenlik Görevlisi, 660 

Sağlık Görevlisi ve 2.600 Gönüllüde görev almıştır. Tüm bu veriler, kış ve spor turizminin bir 

şehri, aktif ve pasif katılımcılar ile nasıl kalkındırdığını ortaya koymaktadır (Elmas, vd. 
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2013:88). 

 

 

Resim 2. Atlama Kuleleri Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın sembol tesislerinden biridir 

(erzurum.gov.tr., 2017).  

 

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), kış sporlarının önemli  merkezlerinden 

Erzurum’un ev sahipliğinde 13. kez düzenlenmiştir. Festivale 34 ülkeden 700’e yakın sporcu 

katılmış; bu organizasyon, Erzurum’un kış turizmi açısından tercih edilen şehirler arasında 

yer alarak markalaştığının kanıtlanması bakımından önem taşımaktadır.   

Yöntem ve Bulgular 

Kış turizmi dendiğinde akla oteller ve bu otellerin müşterilerine sunduğu imkanlar 

gelmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Palandöken Dağı’nda yer alan altı otelden 

dördü çalışma kapsamına alınmış, dört otelin beş yöneticiyle görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı tarihlerde bir otel müşterilerine hizmet vermediğinden, bir otel de özel 

sektör dışı kaldığından çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu çalışmada müşterilerine kış turizmi 

fırsatı sunan konaklama alanlarının, Erzurum’un kış turizminde marka şehir haline gelme 

sürecine bakış açıları değerlendirilmesi amaçlanmış, çalışmanın bu alana ilişkin yapılacak 

araştırmalara ışık tutacağı öngörüldüğünden çalışma önemli bulunmuştur. Çalışmanın 

yöntemi mülakat olarak belirlenmiştir. Mülakat (görüşme) bir konu hakkında ilgili kişilerden 

sorulacak sorular kapsamında bilgi almaktır (Aziz, 2014:85). Mülakatlarda görüşülen kişilere 

kent markalaşmasına ilişkin yöneltilen soru ve cevaplar aşağıda yer almaktadır. 
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Marka ve markalaşma sizin için ne anlam ifade ediyor? 

Yapılan görüşmelerde marka ve markalaşma kavramlarına verilen yanıtların birbiriyle 

örtüştüğü görülmüştür. Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça marka ve 

markalaşma için: “Marka; bir firma, bir ürün için olmazsa olmaz en büyük değerdir. 2017 

yılındayız, içinde bulunduğumuz dönemde dünyanın en güzel, en eğlenceli otelleri inşa 

edilebilir fakat yapıların markası olmadığı sürece bilinilirliği de olmayacağından tüketiciye 

doğrudan yaklaşmanız söz konusu olmayacaktır. Marka güvendir, marka kalitedir. Geliştirilen 

markanın aynı sektördeki ürünler arasında artıları olmalıdır. Markalaşma ise; yaptığınız 

çalışmalar ile elde ettiğiniz ürünün zaman içerisinde tüketicilerin zihninde belirli pozitif 

özelliklerle çağrışım yapmasıdır. Oteller açısından markalaşma ise; işletmede istihdam edilen 

personelin değişmemesidir. Personelin işini sevmesi demek, tüketiciye iyi hizmet sunması 

demektir. İşini seven, işinde istikrarlı olan bir çalışan, otelin markalaşmasında güvenilirlik ve 

kalite açısından son derece önemlidir.” ifadelerini kullanmıştır. 

Polat Otel Satış ve Pazarlama Şefi Özlem Çelik, markanın bir ürün değeri olduğuna dikkat 

çekerken, bir mekanın markalaşmasının işletmeler açısından son derece önemli olduğunu 

vurgulamış, Çelik işletmenin marka ile bütünleşmesinin ardından birbirlerinin ayrılmaz 

parçaları haline geldiğini belirtmiştir. Bu durumun da müşteriler açısından olumlayıcı 

olduğunu dile getirmiştir. Polat Otel Ön Büro Müdürü Ahmet Baykal ise görüşme esnasında 

markanın tanınmak anlamına geldiğine vurgu yaparak, markanın insanlar üzerindeki 

etkilerine dikkat çekmiş markalaşmanın kendi otelleri için iyi hizmet, bilinilirlik ve kalite 

anlamına geldiğini ifade etmiştir. 

Palan Otel Operasyon Müdürü Süleyman Ataman marka ve markalaşma için: “ Marka, bir 

imaj, kimlik, rekabet, güç, prestij, başlı başına bir reklamdır. Marka içinde bulunduğumuz 

rekabet ormanında diğerlerinden farklı olmak, tercih edilmek, müşteriye sunulan bir 

garantidir. Markalaşma ise turizm sektörü açısından müşterinin işletmeyi tercih etme 

aşamasında zihninde oluşturulan kaliteli hizmete dair imajdır.” ifadelerini kullanmıştır. 

Dedeman Palandöken Ski Lodge İnsan Kaynakları Yöneticisi Ümit Can Abay, markanın 

etiketten farklı bir kavram olduğuna dikkat çekerken, etiketin bir firma ya da ürünün 

diğerlerinden ayırt edilmek için kullanıldığını, turizm sektöründe ise markanın tanınabilir 

olması için müşteriye ek değerler katması gerektiğini dile getirmiştir. Abay, markalaşmanın 

doğru reklam ve pazarlama teknikleri ile mümkün olabileceğini vurgularken: “Rekabetin 

arttığı, tüketicilerin bilinçlendiği, ürünlerin ve hizmetlerin birbirinden farklılaşamadığı bir 

dünyada tüketicilerin bir malı, hizmeti satın alması için bir nedenlerinin olması 
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gerekmektedir. Bu nedenleri de insanlara aktaran reklamlardır. İnsanların hiçbir nedenleri 

olmasa bile yaşam tarzları ile ilişkilendirdikleri ürünleri kullanırken ya da hizmetlerden 

yararlanırken kendilerini iyi hissetmeleri gerekmektedir. İşte bunu gerçekleştiren markaların 

doğru pazarlanmasıdır.” demiştir. 

Kent markalaşmasında kimlere görev düşmektedir? 

Bu soruya tüm otel yöneticiden neredeyse aynı cevaplar gelmiştir. Yöneticilerin tamamı bu 

süreçte en önemli görevin belediyelere düştüğünü vurgularken; Valilik, Kaymakamlık ve 

diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra bürokratlar ve işletmelerin çalışmaları ile yerli halkın 

misafirperverliği bir araya geldiğinde şehrin markalaşmasının mümkün olduğunun altını 

çizmiştir. Belediyelerin markalaşma bağlamında ön plana çıkmasının gerekçesi olarak da bu 

kurumun bağlı bulunduğu bölgeye hakim olduğu, bölgeyi tanıdığı ve bazı işletmelerin 

belediyelerin onayı ile faaliyete geçtiği olarak ifade edilmiştir. Merkezi yönetimle, yerel 

yönetimin koordineli çalıştığı bir modellerle markalaşmanın mümkün olduğunu ifade eden 

yöneticiler özellikle kent içinde gerçekleştirilecek, kente dair faaliyetlerin sorumluluğunun 

yerel yönetimlerde olmasının bürokrasiyi azaltacağı ve etkin bir yönetim getireceğini 

belirtmektedir. Kent markalaşması esnasında genel politika oluşturucu karar süreçlerinin ise 

merkezi yönetimle yerel yönetimin ortak çalışması sonucu mümkün olduğu ifade edilmiştir. 

Türkiye’de marka kentler sizce hangileridir? Neden bu kentler? 

Görüşülen yöneticilerin tamamı bu soruya ilk olarak İstanbul cevabını vermiştir. İstanbul’un 

marka kent olmasının nedenini Dedeman Palandöken Ski Lodge Yöneticisi Ümit Can Abay: 

“Kısaca anlatmak gerekirse İstanbul başlı başına tarih kokan bir şehir. Onun bu özelliği 

kültürel dokuların bir arada bulunmasını sağlıyor. Asya ve Avrupa kıtalarını da birbirine 

bağlayan şehir, hem kültür turizmi, hem ticaret hem sanayileşme gibi konularda ülkemizin en 

önemli değerlerinden birisi olduğundan markalaşmıştır.” demiştir. Ankara’nın başkent, İzmir 

ve Antalya’nın yaz turizmi açısından cazip olması, Kocaeli’nin sanayileşmesi, Bursa-

Uludağ’ın ve Erzurum- Palandöken’in kış turizmde adından söz ettirmesini; bu şehirlerin 

markalaşması olarak değerlendiren Abay, doğru reklam ve tanıtım filmleriyle daha büyük 

başarılara ulaşılabileceğini belirtmiştir. 

Sway Otel Yöneticisi Ömer Akça tartışmasız olarak İstanbul’un marka şehir olduğunu dile 

getirmiş, buna gerekçe olarak da İstanbul’un Türkiye’nin kalbi olduğunu söylemiştir. İzmir’in 

Türkiye’nin batıya açılan kapısı olduğuna dikkat çeken Akça, Kayseri, Gaziantep, Çorlum, 

Kocaeli gibi şehirlerin sanayi anlamında markalaştığını ifade etmiştir. Polat Otel Yöneticileri 
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Özlem Çelik ve Ahmet Baykal, İstanbul’un medeniyetler şehri olarak markalaştığını ifade 

ederken, kış turizmi bağlamında Bursa, Erzurum, Kayseri gibi şehirlerin ön plana çıktığına 

dikkat çekmiştir. Palan Otel Yöneticisi Süleyman Ataman ise İstanbul’un bir dünya kültürü 

mirası olduğunu vurgularken Antalya, Nevşehir, Bursa gibi şehirlerin turistlere sunduğu 

kaliteli tatiller ile markalaştığını dile getirmiştir. 

Erzurum kış turizmi bağlamında marka şehir midir? Eğer öyle ise marka şehir olmasını 

sağlayan unsurlar nelerdir? 2011 Universiade Olimpiyatları’nın marka şehir olmada etkisi 

olduğunu düşünüyor musunuz? 2011 yılından sonra Erzurum’a yapılan yatırımların 

ardından müşteri potansiyelinde artış gözlemlendi mi? 

Görüşme yapılan beş yöneticiden dördü Erzurum’un kış turizminde marka şehir olduğunu 

ifade ederken Palan Otel Yöneticisi Süleyman Ataman henüz markalaşma bağlamında şehir 

olmanın gerekli donanıma tam anlamıyla sahip olmadığını ifade etmiş fakat yakın bir 

zamanda yapılan mevcut çalışmalar ve düzenlemelerle bu sıfatın elde edileceğini bildirmiştir. 

Bu noktada en önemli çalışmanın şehrin, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde tanıtılması 

olduğuna vurgu yapan Ataman, doğru reklam ve tanıtım kampanyalarıyla Erzurum’un kış 

turizmi için çektiği misafir sayısının artmasıyla markalaşmanın mümkün olduğunun altını 

çizmiştir. Ayrıca kış aylarında meydana gelen yoğun sis nedeniyle turizmci sayılarının 

düştüğüne de vurgu yapan Ataman, zaman içerisinde olumsuzlukların tam anlamıyla 

giderileceğini öngördüğünü ifade etmiştir. Şehre kış turizmi faaliyetleri bağlamında daha fazla 

yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Ataman, Erzurum’da gerçekleştirilen faaliyetlerin 

müşteri potansiyeline etki etmediğini belirtmiştir. Ataman Erzurum’un mevcut imajının 

“gelişen” bir imaj olduğunu belirttiğinden, yabancı turistlerin gözünde bölgenin yavaş yavaş 

“modern” bulunmaya başlandığını ifade etmiş, şehirde yaşayan yerli turistlerin de zaman 

zaman kış turizmini “pahalı” bulduğunu ifade etmiştir. 

Sway Otel Yöneticisi Ömer Akça, Erzurum’un kış turizmi bağlamında Türkiye’nin en önemli 

şehri olduğunu vurgulayarak:“ Erzurum coğrafi konumu, iklim koşulları, ulaşımın rahat 

olması gibi nedenlerden dolayı kış turizmi son derece uygun bir şehir. Özellikle 2011 yılında 

yapılan Universiade Olimpiyatları’ndan sonra buraya yapılan yatırımlar hızla arttı. Bölgeye 

yeni pistler, kayak noktaları yapıldı. Bu yatırımlar neticesinde Erzurum’un turizmcilere 

sunduğu kayak sadece zengin insanların yaptığı bir spor olmaktan çıktı. Hafta sonları buraya 

günü birlik olarak Erzurum halkı da kayak yapmaya gelmeye başladı. Her ne kadar ülkemizde 

kayak denilince insanların zihninde Uludağ, Kartalkaya gibi merkezler canlansa da Erzurum 

tesislerin yenilenmesiyle, hem özel sektörün hem de devletin buraya yaptığı yatırımlar 
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sayesinde bu kayak merkezleriyle yarışır hale geldi, hatta bazı yönleri ile bu şehirleri geride 

bile bıraktı. Örneğin Türkiye’de en uzun kayak sezonu Erzurum’dadır.  Kayak sezonu burada 

20 Aralık tarihinde başlar Mart sonuna kadar devam eder. Buraya yağan doğal kar kayak 

sporu bakımından son derece kalitelidir. Suni karlama yöntemi de sıkça kullanılmaktadır. 

Erzurum’da kış sezonunda ara ara hava ısınsa da bu suni kar sayesinde pistlerde her zaman 

kaliteli kar bulunur. Tüm bunlar Erzurum’un kış turizminde marka şehir olduğunun kanıtıdır.” 

demiştir. Universiade Olimpiyatları, EYOF (The European Youth Olympic Festival) gibi 

etkinliklerin ekonomik anlamda şehre canlılık katmasının yanı sıra turist profilini olumlu 

etkilediğini ifade eden Akça, beş yıl öncesine kadar Erzurum’dan yurtdışına giden turistlerin 

artık Erzurum’da tatillerini geçirmeye başladığını dile getirmiştir. 

Erzurum’un 2011 yılından itibaren yapılan yatırımlar ile kış turizminde marka haline 

geldiğine vurgu yapan Polat Otel Yöneticisi Özlem Çelik: “2011 yılında burada yapılan 

Universiade Olimpiyatları Erzurum’un Türkiye ve dünyada tanınmasını sağladı. O süreçte 

yapılan tanıtım faaliyetleri çok yararlı oldu. Ayrıca çeşitli yerlerden Erzurum’a sık sık uçak 

seferlerinin düzenlenmesi çok önemli bir gelişme. İstanbul’dan uçağa binen misafirimiz 

toplam bir buçuk saat sonra kayak pistimizde oluyor. Çünkü havalimanı ve Palandöken Kayak 

Merkezi arası sadece 17 kilometre. Bu Türkiye’nin başka bir şehrinde yok.” ifadelerini 

kullanmıştır. EYOF 2016 ve Ejder 3200 markası ile Palandöken’in yeni bir imaj kazandığına 

dikkat çeken diğer yönetici Ahmet Baykal, bu isim sayesinde Erzurum’un kış turizmi 

bağlamında bilinilirliğinin arttığını ifade ederken, turizmcilere sağlanan imkanlarla 

Erzurum’da kayağın artık her gelir düzeyinde insana hitap edebildiğine vurgu yapmıştır.  

Dedeman Palandöken Ski Lodge Yöneticisi Ümit Can Abay, Erzurum’da kış sezonunun dolu 

dolu geçtiğini ifade ederken, turizmcilerin bu bölgeden son derece hoşnut ayrıldığına dikkat 

çekmiştir. Abay, kayak yapmak için uygun yamaçların olmasının, kar kalitesinin suni kar ile 

mevsimin her döneminde en üst seviyede tutulmasının ve Türkiye’de en uzun kayak 

sezonunun Erzurum’da yaşanmasının şehre çok büyük katkı sunduğunun altını çizmiştir. 2011 

yılında yapılan olimpiyatların ardından turizmci sayısında genel olarak artış gözlemlendiğini 

kaydeden Abay, 2016 yılında gerçekleşen EYOF etkinliğinin 2011 yılındaki Universiade 

Olimpiyatları’nda olduğu gibi müşteri sayılarında büyük bir artış sağlamadığını dile 

getirmiştir. 

Sway Otel Yöneticisi Ömer Akça, Kayak Federasyonu’nun geçmiş yıllarda düzenlediği 

yarışmalar için yarış takvimini 25 Aralık- 25 Şubat tarihleri arasına koyduğunu belitmiş, 2012 

yılından beri ise tüm kar yarışlarına yönelik düzenlenen takvimin Eylül ayında hazırlanmaya 
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başladığını vurgulayarak; tarihlerin 5 Aralık- 5 Mart olarak değiştirildiğine dikkat çekmiştir. 

Bunun nedeni olarak da Erzurum’da yağan karın diğer bölgelere göre daha kaliteli olması ve 

kar yağışı güvencesi bakımından Erzurum iklimine güvenilmesini öne sürmüştür. 

Palandöken’in turizmcilere tartışmasız olarak kar garantisi veren tel il olduğunu vurgulayan 

Akça, gelecek birkaç yıl içerisinde kar denilince akla gelen ilk şehrin Erzurum olacağını ifade 

etmiştir.  

Erzurum’un kış turizminde marka şehir olması diğer şehirlere örnek teşkil edebilir mi? 

Görüşme yapılan yöneticilerin tamamı bu soruya “Evet” cevabını vermiştir. Sway Otel 

Yöneticisi Ömer Akça, Türkiye’de suni karlamanın ilk kez Erzurum’da gerçekleştiğine dikkat 

çekmiş, Erzurum kayak merkezlerinden sonra birçok kayak merkezinin de bu yöntemden 

faydalandığını ifade etmiştir. Polat Otel Yöneticisi Özlem Çelik, Türkiye’de ilk kayak 

eğitmenlerinin Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yetiştirildiğini dile getirmiş, diğer 

şehirlerde sonraki yıllarda bu tarz faaliyetlerin gelişme gösterdiğine burgu yapmıştır. Ayrıca 

kayak yapılan bölgede kayak kıyafetlerinin kiralanabilir hale gelmesinin birçok kayak 

merkezine örnek teşkil ettiğini de vurgulamıştır. Dedeman Otel Yöneticisi Ümit Can Abay 

turizm sektöründe çeşitli yatırımlarının olduğunu ifade ederek, Dedeman Palandöken Ski 

Lodge olarak kış turizminde turistlere sundukları hizmetler bakımından ön plana çıktıklarını 

ifade ederek, Erzurum’da mevcut olan kaliteli otelcilik ve müşteri memnuniyetinin diğer 

işletmelere örnek olduğunu belirtmiştir. 

Erzurum kentinin markalaşmasının ülkeye faydaları nelerdir? 

Yöneticiler Erzurum’un kış turizminde marka haline gelmesinin ekonomik ve sosyal 

dönüşümünde olumlu yönde faydası olduğunda hemfikirdirler. Kent halkının bu dönüşümden, 

yeni istihdam alanları açılması, sosyo-kültürel yapının canlanması, kentsel mimari dokunun 

şekillenmesi, alt yapının tamamlanması olarak geri dönüş aldığı ifade edilmiştir.  

Sway Otel Yöneticisi Ömer Akça: “Doğu Anadolu’da bulunan şehirler içerisinde Erzurum 

adeta başkent gibidir. Tüm resmi kurum ve kuruluşların, özel sektör kuruluşlarının genel 

müdürlükleri Erzurum’da bulunmaktadır. Şehir her ne kadar tarım ve hayvancılık sektörü ile 

bilinse de Erzurum turizm şehridir. Şehre kayak yapmak için havayolu ile de ulaşımın olması 

hem seyahat edenler açısından büyük bir avantaj hem de ülke ekonomisi için. Ayrıca bölgede 

fabrikalar bulunmadığından kış turizmiyle vatandaşlara iş imkanları sunulmakta otellerde 
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konaklayan turistler şehre yakın olduğumuzdan merkeze giderek alışveriş yapmakta, 

ekonominin canlanması sağlanmaktadır.” demiştir. 

Palan Otel Yöneticisi Süleyman Ataman, kış turizminin Erzurum’u kalkındırdığına dikkat 

çekerek, bölgede eğlence mekanlarının arttırılması ve ulaşım ağının sıklaştırılmasıyla turizm 

gelirlerinin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Dedeman 

Palandöken Ski Lodge Yöneticisi Ümit Can Abay, kış turizmi yapanların sadece kayak için 

bölgeye gelmediğini buz hokeyi, buz pateni gibi sporları da yapabildiğine dikkat çekmiştir. 

Abay bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gelen turistlerin şehir merkezinde yöreye ait 

yemekler yediğini, hediyelik eşyalar satın aldığını bu sayede ekonomik canlılığın sağlandığını 

ifade etmiştir. Polat Otel Yöneticisi Özlem Çelik, şehir ve kayak merkezlerinin iç içe 

olmasından dolayı hava koşulları uygun olduğu sürece turistlerin şehir merkezine giderek 

buradaki esnaftan alışveriş yaptığını, şehrin tarihi yerlerini gezerek müze turizmine katkı 

sunulduğunu ifade etmiştir. Universiade Olimpiyatları ve EYOF etkinlikleriyle Erzurum’a 

gelen yabancı turist sayısının arttığına vurgu yapan Polat Otel Yöneticisi Ahmet Baykal, kış 

turizminin şehrin ekonomisini canlandırdığının bu sayede Türkiye’nin turizm gelirlerinin 

arttığını vurgulamıştır. 

SONUÇ 

Kış turizminde kent markalaşmasının Erzurum kentinin markalaşma süreci üzerinden 

değerlendirildiği çalışmada; kentte yönetici pozisyonunda çalışan kanaat önderi konumundaki 

kişiler ile görüşmeler yürütülerek kentin bu süreçte mevcut durumu tespit edilmiştir. Çalışma 

sonucunda, Erzurum’un şehir olarak Uludağ, Kartalkaya, Erciyes gibi marka kentlerle rekabet 

edebilirlikte üstün yanları olduğu, bazı yönleri (suni karlama, kar kalitesi ve garantisi, 

tesislerin güvenilirliği) ile de diğer kayak merkezlerine örnek teşkil ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Yapılan mülakatlarda Erzurum Palandöken kayak alanında turistler için ortak eğlence 

merkezlerinin tasarlanmasının ve ulaşım ağının daha sık hale getirilmesinin tüm yöneticiler 

tarafından dile getirilmesinden dolayı gelecekte bölgeye yapılması planlanan çalışmalara bu 

gerekliliklerin de eklenmesinin kentin markalaşmasına daha da katkı sunacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca Erzurum’un iklim koşulları sayesinde her yıl müşterilerine kar 

garantisi vermesi ve bölgeye yağan karın kayak sporuna olanak sunması Erzurum’un kış 

turizmi bağlamında marka şehir haline geldiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Havayolu 

ulaşımının Erzurum’da olması da turistleri bölgeye çekmekte, böylece şehir ülke ekonomisine 

http://www.iksad.com/


 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

64

turizm geliri bağlamında katkı sunmaktadır. 
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ELECTIONS 

1983 GENEL SEÇİMİNDE SİYASİ PARTİLERİN DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ 

VAATLERİ 
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aerkmen@gantep.edu.tr 

ÖZET 

Yaklaşık üç yıllık bir süresi askeri yönetimin kontrolünde olan Türk dış politikası, 1983 Genel 

Seçimleri sonrası sivil yönetimin kontrolüne geçmiştir. Askeri yönetim tarafından 1983 genel 

seçimine üç siyasi partinin katılmasına izin verilmiştir. Bu partiler Anavatan Partisi, Halkçı 

Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi’dir.  Bu çalışmanın amacı 1983 genel seçimine katılan 

siyasi partilerin dış politika konusunda programlarında veya seçim beyannamelerinde 

belirttikleri vaatlerini incelemektir. Bu doğrultuda yapılan araştırma kapsamında 1983 genel 

seçimine katılan siyasi partilerin dış politikada yaşanan sorunlar doğrultusunda vaatlerde 

bulundukları belirlenmiştir. Söz konusu dönem dış politikada yaşanan sorunlar genel itibarıyla 

Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, Kıbrıs sorunu ve yurt dışında yaşayan Türkler sorunu olarak 

tesbit edilmiştir. Bununla birlikte siyasi partilerin Türkiye’nin komşuları ile Müslüman 

ülkelerle ve Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirme, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik gibi 

konularda vaatlerde bulundukları tesbit edilmiştir. Seçim sonrası oluşan 17. TBMM’de dış 

politika konusunda sonraki parlamenter dönemlerle karşılaştırıldığında az da olsa kanunlar 

kabul edildiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  kanun, siyasi parti, genel seçim. 

ABSTRACT 

 The Turkish foreign policy, which was under the control of the military administration for a 

period of about three years, was controlled by the civil administration after the 1983 General 

Elections. The military government allowed three political parties to participate in the 1983 

general election. These parties are the Motherland Party, the Populist Party and the Nationalist 

Democracy Party. The main objective of the work is to specify the commitments made by the 

political parties participating in the 1983 general election on their foreign policy which they 

include in their programs or in their election memorandums. Within the scope of this research, 

political parties participating in the general election of 1983 were found to have promises 

regarding problems in foreign policy. In this term, In general, problems in foreign policy have 

been identified as European Economic Community  membership process, Cyprus problem, 

and Turks living abroad problem. Nevertheless, political parties have promised to develop 

relations with Western countries, neighboring countries and Muslim countries. 

Keywords: law, political party, general elections, 
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GİRİŞ 

 

Dış politika; bir devletin ulusal çıkarlarının biçimlendirdiği amaçlara ulaşmak için diğer 

devletlerle ve uluslar arası kurumlarla arasında olan diplomatik, siyasi, ekonomik ve hukuki 

ilişkileri kapsayan politikadır. Ayrıca dış politikayı başka bir devletin yapmış olduğu 

girişimler ve tutumlar da biçimlendirebilir(https://bilgiyelpazesi.com/.).  Siyasi partiler 

tarafında seçimin öncesinde hazırlanarak seçmene sunulan seçim bildirgeleri/beyannameleri, 

siyasi partilerin seçim sonrası uygulamaya koymayı planladıkları hedeflerini ve siyasi 

görüşlerini içerime özelliğine sahip belgelerdir. Siyasi partilerin hazırladığı parti programları 

ise hem vaatlerini hem de partileri diğer partilerden ayıran siyasi özelliklerini ortaya koyma 

özelliğine sahiptir.  

Yaklaşık üç yıllık süre ile askeri yönetimin kontrolünde olan Türk dış politikası, 1983 Genel 

Seçimleri sonrası sivil yönetimin kontrolüne geçmiştir. Askeri yönetim 1983 genel seçimine 

üç siyasi partinin katılmasına izin vermiştir. Bu partiler Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve 

Milliyetçi Demokrasi Partisi’dir. 1983 genel seçimine giderken Türkiye’nin dış politikada 

yaşadığı sorunlar vardı. Bunların başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sorunu,  yurt 

dışında çalışan Türkler sorunu ve Ermenilerin gerçekleştirdiği cinayetler sorunu vardı, Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na üyelik süreci devam ediyordu. Bu dönem dünyada iki kutuplu soğuk 

savaş süreci devam ediyor. Seçime katılan siyasi partiler dış politika vaatlerini bu koşullar 

içinde hazırlamışlardır. 

Bu çalışmanın amacı, Anavatan Partisi’nin (ANAP), Halkçı Parti’nin (HP) ve Milliyetçi 

Demokrasi Partisi’nin (MDP) parti programlarında veya seçim beyannamelerinde belirttikleri 

dış politika konusundaki vaatleri incelemektir. 

 

1983 GENEL SEÇİMİNDE DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA VAATLER  

 

Siyasi Partilerin Dış Politika Konusunda Genel görüşleri: Anavatan Partisi, bölgede ve 

dünyada barışın sürekliliğini sağlamayı vaat etmiştir. Parti Yurt savunmasını ve iktisadi 

gelişmeyi kuvvetlendirmeyi dış politikasının ana hedefi olarak göstermiş ve devletin 

devamlılığının dış politika felsefesi olduğunu belirtmiştir.(ANAP SB, 1983:141).  Halkçı 

Parti, Türk dış politikasına dünya politikasında benimsenen çağdaş gerçekler, gerekler bilgi ve 

bilinç ile yön vereceğini beyan etmiştir. Parti amacının Türk milletinin bağımsızlığını ve 

mutluluğunu gözetmek ve sağlamak olduğunu belirtmiştir (HP, Programı, 1983:43). 

Milliyetçi Demokrasi Partisi, Atatürk tarafından belirlenen Türk dış politikası anlayışını 

günün şartları içinde sürdüreceğini belirtmiştir (MDP SB, 1983:12). 

 

Orta Doğu Ülkeleri ile İlişkiler konusunda vaatler: Anavatan Partisi Ortadoğu ve İslam 

ülkeleri ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuştur. Parti, Türkiye’nin Ortadoğu ile Batı 

arasında köprü kurabilme özelliğine sahip olduğunu vurgulamış ve Türkiye’nin hem 

ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde hem de dünya barışının sağlanmasında katkı sağlayacak 

özelliğe sahip olduğunu beyan etmiştir (ANAP SB, 1983:141-142). Halkçı Parti Türkiye’nin 
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hem bir Balkan,  hem bir Akdeniz, hem de Ortadoğu ülkesi olduğunu belirtmiş ve Türkiye’nin 

ilişkilerini geliştirirken ve dünyadaki yerini belirlerken bunu unutmaması gerektiğini 

bildirmiştir (HP, Programı, 1983: 44-45).Milliyetçi Demokrasi Partisi Arap ve diğer 

Müslüman ülkelerin Türkiye’nin kardeş ülkeleri olduğunu belirtmiş ve bu ülkelerle siyasi, 

kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki yerinin daha da 

güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (MDP SB, 1983:12). 

  

Komşu Ülkelerle ilişkiler konusunda vaatler: Anavatan Partisi komşu ülkelerle ortak 

menfaatleri gözeteceğini, karşılıklı saygı esasına dayalı ve bölge barışının sağlanmasına 

yönelik uzun vadeli bir politikayı takip edeceğini belirtmiştir (ANAP SB, 1983:142). Halkıçı 

Parti, “Türkiye'nin çıkarlarını her şeyin üstünde tutacak gerekli elastikiyetin gösterilmesi ve 

bu konuda çok yönlü dış politika kararlarına varılabilmesi ve bölge ülkeleri ile ilişkilerin 

karşılıklı güvene ve ortak yarara dayandırılması halinde ulusal güvenliğin en iyi şekilde 

sağlanacağına inandığını” belirtmiştir (HP, Programı, 1983:44-45). MDP komşu ülkelerle 

mevcut iyi münasebetleri devam ettireceğini beyan etmiştir (MDP Programı, 1983:12).  

 

Komşu ülkelerden Kıbrıs konusunda vaatler: Anavatan Partisi Kıbrıs Türk toplumunun 

alacağı kararları destekleyeceğini belirtirken Halkçı Parti, Kıbrıs’ın iki bölgeli bağımsız ve 

bağlantısız federal bir devlet olması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirmiştir(ANAP 

SB, 1983:142; ANAP SB, 1983:142). 

 

 Batı ile ilişkiler ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyelik konusunda vaatler: Anavatan 

Partisi “Batı dünyası ile Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının yanı sıra iktisadi gelişme ve 

kalkınmasını hızlandıracak ve menfaatleri dengeleyecek aktif bir politika takip edeceğini” 

bildirmiştir (ANAP SB, 1983:141). Anavatan Partisi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 

menfaatlerin dengelenmesini sağlayacak bir işbirliğinden yana olduğunu vurgulamıştır 

(ANAP SB, 1983:142). Halkçı Parti, “Türkiye’nin üye olduğu ittifaklardaki ve 

topluluklardaki çıkarlarının ve ilişkilerinin dışında iç düzen bakımından ayrım gözetmeksizin, 

dostluklarını uluslararası ilişkilerini genişletmesi gerektiğini” belirtmektedir (HP, Programı, 

1983: 44) . Milliyetçi Demokrasi Partisi Batı ile ilişkileri menfaatlerin gerektirdiği şekilde 

yürüteceğini belirtmiştir. Parti Türkiye’nin NATO içinde güçlenmesini sağlayacağını ve 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri Türkiye’nin tam üye olabilmesi istikametinde 

yürüteceğini beyan etmiştir (MDP SB, 1983:12). 

 

Yurt dışında çalışan işçiler konusunda vaatler: Anavatan Partisi ve Milliyetçi Demokrasi 

Partisi yurt dışında çalışan Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm getirme 

vaadinde bulunmuşlardır. (ANAP SB, 1983:120; (MDP Programı, 1983.23).  

 

6 Kasım 1983 seçimleri sonrası seçime katılan Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi 

Demokrasi Partisi meclise girmeyi başarmışlardır. Üç parti de yüzde 10'luk ülke barajını 

aşmıştır ( Erkmen, 2018:1237).  Seçimin galibi Anavatan Partisi olmuştur.  Oyların yüzde 

45,1'ini alan ANAP 400 milletvekilinden oluşan TBMM'de 212 vekile sahip olmuştur.  Halçı 

Parti, yüzde 30,5'lik oy oranı ile 117 vekillik elde ederken,  Milliyetçi Demokrasi Partisi, 

yüzde 23,3'lük oy oranıyla 71 milletvekilliği kazanmıştır (Cumhuriyet Ansiklopedisi 4. C, 
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200: 69). TBMM'nin 17 döneminde I. Anavatan Partisi’nin I. (T.C’nin 45.) hükümeti 

kurulmuştur (TBMMTD, 12. Bileşim, 17.D, 1.C: 143). 45. Hükümet, Turgut Özal’ın 

başbakanlığında 1987 genel seçimlerine kadar görevde kalmıştır.  

 

SONUÇ  

Bu çalışmada Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin parti 

programlarında veya seçim beyannamelerinde belirttikleri dış politika konusundaki vaatleri 

incelenmiştir. Partilerin dış politika konusundaki genel görüşlere yer verdiği tesbit edilmiştir. 

Çalışmaya konu olan üç parti de komşularla ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuşlardır. 

Anavatan Patisi ve Halkçı Parti, Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk toplumunun yanında 

olduklarını vurgulamışlardır. Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Ortadoğu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuşlardır. Seçime katılan 

üç parti de Batılı ülkeler ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuşlardır. Halkçı Parti 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ittifaklarla yoluna devam edeceğini vurgularken, Anavatan 

Partisi ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üye 

olması için gereken çalışmaları yapma vaadinde bulunmuşlardır. Yurtdışında çalışan 

Türklerin sorunlarına çözüm vaadini Anavatan Partisi ve Milliyetçi Demokrasi Patisi 

yapmıştır. 
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ÖZET 

İnsanoğlu ilk insandan itibaren araştırmak, öğrenmek istemiştir. Bu onu insan yapan 

özelliklerinden biridir.  Eğitim insan için önemli bir yere sahiptir. Yaşadığımız çağın bilgi 

çağı olması eğitimin önemini artırmıştır. Bir ülkenin eğitim politikasını çoğunlukla iktidar 

partileri belirlediği için siyasi partilerin eğitim konusundaki vaatleri ülkelerin geleceği 

açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle siyasi partiler parti programlarında veya seçim 

beyannamelerinde eğitim konusuna önem verirler. Her partinin bir eğitim programı vardır. Bu 

çalışmanın amacı 1983 genel seçimine katılan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde veya 

parti programlarında belirttikleri eğitim konusundaki vaatlerini incelemektir. Çalışmada 

Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin seçim beyannameleri veya 

parti programlarında belirttikleri eğitim konusundaki vaatlerine yer verilmiştir. Araştırmada 

eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yabancı dil öğretimi, teknik alanda okulların 

açılması, meslek eğitimine önem verilmesi, okul çağını aşmış kişilere okuma yazma 

öğretilmesi, yüksek öğretime duyulan ihtiyacın karşılaması ve televizyon aracılığı ile eğitim 

verilmesi gibi konularda vaatlerde bulunulduğu tesbit edilmiştir. Anavatan partisi ve 

Milliyetçi Demokrasi Partisi eğitim konusunda Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına bağlı kalmayı 

vurgulamışlardır. Eğitim konusunda en ayrıntılı beyanı Anavatan Partisi hazırlamıştır. 

Anavatan Partisinin eğitim konusunda yaptığı icraatlarına bakıldığında seçim 

beyannamesinde hazırladığı programı uygulamaya koymaya çalıştığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: eğitim, siyasi parti, vaat, beyanname  

ABSTRACT 

Humankind wanted to investigate and learn from the first man. This is one of the 

characteristics that make him human. Education is important for people. The fact that the age 

we are living is the age of information, has increased the importance of education. Since the 

ruling party usually determines the education policy of a country, the promise of political 

parties in education has great importance for the future of the countries. For this reason, 

political parties attach importance to education in party programs or election declaration. Each 

party has an education program. The purpose of this study is to examine the promise of 

education by political parties involved in the 1983 general election. This study included the 

promises of the Motherland Party, the Populist Party and the Nationalist Democracy Party on 

education. It has been found that promises are made in the areas of education development 

and dissemination in the research, foreign language teaching, opening of technical high 

schools, giving importance to vocational education, teaching literacy to illiterate adults and 

meeting the need for higher education. The Motherland Party and the Nationalist Democracy 

Party emphasized adhering to Atatürk's principles and revolution in education. The detailed 

program on education was prepared by the Motherland Party. Judging from the actions of the 

Motherland Party in terms of education, it can be said that they tried to implement the 

program they prepared in the election declaration. 

Keywords: education, political party, promise, declaration 
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GİRİŞ 

İnsanı insan yapan en temel özelliklerinden biri insanın tarih sahnesinde var oluşundan 

itibaren araştırmak, öğrenmek istemesidir. Günümüzde eğitim artık yaşam boyu devam eden 

ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreçtir. Yaşadığımız çağın bilgi çağı olması, bilginin insanda 

son derece büyük farklar oluşturduğunun keşfedilmesi eğitimin önemini artırmıştır 

(http://webders.net). İnsanın hayatında önemli bir role sahip olan eğitim, hiçbir zaman tam 

anlamıyla yeterli görülmemiştir. Eğitim alan, eğitim veren, eğitim planlarını hazırlayan kişiler 

bile hiçbir zaman tam olarak eğitimin yeterli     seviyede olduğunu söylememektedirler. Her 

zaman iyi bir eğitim nasıl olmalıdır? düşüncesiyle sürekli farklı programlar, farklı 

müfredatlar, farklı eğitim anlayışını ortaya çıkarmaktadır. 

(http://www.egitimdebilisimteknolojileri.com).  Siyasi partilerin belirlediği eğitim politikaları 

ise ülkelerin geleceğini doğrudan ilgilendirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle siyasi partiler 

parti programlarında veya seçim beyannamelerinde eğitim konusunda vaatlerini belirlemeye 

önem vermişlerdir.   

Öğretim; teşkilatlı ve düzenli olarak, genel olarak bir kurumda (okul v.s.) öğretmenler 

tarafından öğrencilere araç gereç kullanılarak bilgi aktarılması ve öğretilmesi çalışmalarının 

tümüdür.  Eğitim ise; kişinin zihnî, bedenî, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, 

davranışlarının en uygun şekilde ya da istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi, ona bir takım 

amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların 

tümüdür (Akyüz, 2010:2). Türkiye’de eğitim ve öğretim konusu ile her zaman devlet, 

hükümetler ve siyasi patiler ilgilenmişlerdir. İyi hazırlanmış eğitim programları nitelikli 

donanımlı bireylerin yetişmesini sağladığı gibi, yetiştirilen bireyler ülkenin geleceğine 

doğrudan ya da dolaylı olarak yön verebilirler (Ayaz, 2015). Atatürk’ün eğitim için  

gösterdiği amaçlar, milli, akılcı, insancıl, çağdaş bir eğitimin temel ilkeleridir (Akyüz, 

2010:344). 

1980 askeri müdahalesi sonrası yaklaşık üç yıllık bir süresi askeri yönetimin kontrolünde olan 

Türkiye 1983 genel seçimi sonrası sivil yönetimin kontrolüne geçmiştir. Ancak yapılan yasal 

düzenlemeler ile askeri yönetimin baskısı seçim kampanyası süresince devam etmiştir. Siyasi 

partilerin her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da bu baskı altında vaatlerini 

belirledikleri söylenebilir. Bu koşullar içinde askeri yönetim 1983 genel seçimine üç siyasi 

partinin katılmasına izin vermiştir. Bu partiler Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi 

Demokrasi Partisi’dir.  

1983 genel seçimine giderken Türkiye’nin eğitim alanında yaşadığı sorunlar vardı. Eğitim-

öğretimin geliştirilip yaygınlaştırılması gerekiyordu. Teknik alanda okulların açılması ve 

böylece mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardı. Küreselleşen dünyada iş 

bulabilmek için en az bir yabancı dil öğrenme ihtiyacı vardı. Yükseköğretim ihtiyacı 

karşılayamıyordu. Okul çağını aşmış kişilere okuma yazma öğretilmesi ihtiyacı vardı. 

Eğitimde özel sektör yoktu sadece devlet okullarında eğitim öğretim yapılıyordu. Henüz 

radyo ve televizyon gibi iletişim araçlardan eğitim aracı olarak faydalanılmıyordu. 1983 genel 

seçimine katılan siyasi partiler bu koşullar içinde eğitim konusundaki vaatlerini 

belirlemişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı 1983 genel seçimine katılan Anavatan Partisi’nin (ANAP), Halkçı 

Parti’nin (HP) ve Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin (MDP) parti programlarında veya seçim 

beyannamelerinde belirttikleri eğitim konusundaki vaatleri incelemektir.  
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 Siyasi Partilerin Eğitim Konusunda Programlarında Veya Beyannamelerinde Belirtilen 

Vaatler  

Partilerin Eğitim Konusunda Genel Görüşleri 

Anavatan Partisi, çocukların ve gençlerin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve 

inkılâplarına bağlı, milli ve ahlaki değerleri benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, medeni 

birer insan olarak yetişmelerinin milli eğitimin esası olduğunu belirtmiştir. Parti, eğitim ve 

öğretimin ferdin ve toplumun maddi ve manevi kalkınmasında, milli ve ahlaki değerlerin 

korunmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve geleceğe 

aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynadığını vurgulamıştır. 

(ANAP Seçim Beyannamesi, 1983:116).  

Halkçı Parti, gelişmekte olan her ülkenin temel gereğinin eğitim olması gerektiğinin altını 

çizerek eğitim öngörüsünü; özgürlükçü, demokrasiyi güçlendirecek, barışçı, çağdaş uygarlığa 

uygun, insanı bedenen de sağlıklı kılacak, birliği kapsayacak, olanak eşitliğini sağlayacak bir 

eğitim politikası şeklinde belirtmiştir (HP Programı, 1983: 30-31).  

Milliyetçi Demokrasi Partisi, her devletin, çocuğunu ve gencini, kendi felsefesine göre 

yetiştirmek istediğini belirtmekte ve bu hususun, bir devletin hem en doğal hakkı hem de 

başlıca görevi olduğunu bildirmektedir. Parti, Türk çocuğu ve gencinin; devlet ve millet 

mefhumlarının üstünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarının çağdaş medeniyet çizgisine 

erişmenin tek yolu olduğuna, Türk kültür milliyetçiliğine, ahlâkı ve manevi değerlere, ferdi 

yetenek ve teşebbüsünü kaybetmeksizin toplumculuğa inandırılarak yetiştirilmesinin 

gerektiğini belirtmiştir (MDP Programı, 1983:8-9).  

Eğitim Konusunda Vaatler  

Anavatan Partisi, devlet okullarının yanı sıra, devletin belirleyeceği kurallar içinde kişilerin ve 

özel kuruluşların da eğitim- öğretim hizmeti vermesini sağlama vaadinden bulunurken 

(ANAP Seçim Beyannamesi, 1983:117), Halkçı Parti, eğitimde yaygınlık ve sürekliliği 

prensip edineceğini, parasız eğitime öncelik verileceğini, herkesin eğitilmesini 

gerçekleştirmeyi sağlayacağını belirtmiştir. Parti, eğitimin gençliği bedenen de sağlıklı 

kılması gerektiğini belirterek beden eğitiminin önemine vurgu yapmıştır. (HP Programı, 1983: 

30-31). Anavatan Partisi, eğitimi özel sektöre açma vaat ederken Halkçı Parti,  parasız eğitime 

öncelik vereceğini vurgulamıştır. 

Anavatan Partisi, orta öğretimde genel eğitim ağırlığının tedricen ve nispi olarak 

azaltılmasının, buna mukabil yetenekli ve arzulu gençler için yükseköğrenime açık mesleki ve 

teknik eğitime büyük ağırlık verilmesinin zorunlu olduğunu bildirmiştir (ANAP Seçim 

Beyannamesi, 1983:117). Halkçı Parti ise iş başı eğitimine önem vermeyi vaat etmiştir (HP 

Programı, 1983:30-31). Milliyetçi Demokrasi Partisi, hızlı nüfus artışı olduğunu ve öğretim 

patlamasının rasyonel tedbirlerinin alınamadığını ileri sürmüştür. Milliyetçi Demokrasi 

Partisi, öğretimin, memleketin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayacak, iş bulamayan 

lüzumsuz yığılmalara meydan vermeyecek, gence gerçek bilgi ve meslek kazandırarak onu 

kendi alanında faydalı kılacak şekilde düzenleneceğini belirtmiştir (MDP Programı, 1983:8-

9). 

Anavatan Partisi, diğer partilerden farklı olarak sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde, kısa 

sürede verimi arttıracak teorik ve uygulamalı kurslara ve yaygın eğitim faaliyetlerine önem 

verileceğini bildirmiştir. Parti yabancı dil öğrenmenin mesleki gelişme ve başarının olduğu 

kadar, dış ticaret, milletlerarası ilişkiler, ilim, sanat ve kültür alışverişinin de temel aracı 

haline geldiğini ve bu yüzden orta ve yükseköğrenim yapan gençlerin asgari bir yabancı dili 
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iyi derecede öğrenebilmeleri için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını elzem gördüğünü 

belirtmiştir (ANAP Seçim Beyannamesi, 1983:117). Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi 

Partisi’nin sanayi, tarım ve hizmet sektörleri için ve yabancı dil konusunda vaatleri tesbit 

edilememiştir.  

Anavatan Partisi, yükseköğretim kuruluşlarında “müspet ilimler, sosyal ve manevi ilimler ile 

birlikte teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini 

vurgulamış ve bu kuruluşların sınaî, iktisadi, sosyal ve diğer konularda pratik araştırma ve 

geliştirmeye yönelmelerini teşvik için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı bulduğunu” 

belirtmiştir (ANAP Seçim Beyannamesi, 1983:117). Milliyetçi Demokrasi Partisi, yüksek 

öğretimde tıkanıklığın hızla aşılmasını sağlamayı vaat etmiştir (MDP Programı, 1983:8-9).  

Anavatan Partisi, halk eğitimine süreklilik kazandırmak için, okul dışı eğitim ve kültür 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu alanda radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından 

faydalanılması gerektiğine inandığını beyan etmiştir (ANAP Seçim Beyannamesi, 1983:117). 

Anavatan Hükümeti’nin Eğitim Konusunda İcraatları 

6 Kasım 1983'te 6 yıl sonra yeniden genel seçim yapılmıştır. Seçime katılma oranı yüzde 92,3 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Üç parti de yüzde 10'luk ülke barajını aşmıştır. Seçimin galibi 

Anavatan Partisi olmuştur.  Oyların yüzde 45,1'ini alan Anavatan Partisi 400 milletvekilinden 

oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 212 milletvekilliğini elde etmiştir. Halkçı Parti 

yüzde 30,5'lik oy oranı ile 117, Milliyetçi Demokrasi Partisi ise yüzde 23,3'lük oy oranıyla 71 

sandalye kazanmıştır. Bu sonuçlarla Anavatan Partisi iktidar olmuştur (Cumhuriyet 

Ansiklopedisi, 4. C, 2002: 69; Erkmen, 2018:1237). 

Anavatan Partisi, mesleki eğitim projesini uygulamaya koymuştur. Başlatılan mesleki eğitim 

sonucunda bir yıl gibi kısa zamanda 100 bine yakın çırak sosyal güvenlik kapsamına 

alınmıştır. Çıraklık eğitim merkezlerinin sayısı artırılmış (ANAP Seçim Beyannamesi, 1987: 

65), çıraklık ve mesleki eğitim kanunu çıkarılmıştır (ANAP Seçim Beyannamesi, 1987: 15). I. 

Anavatan Partisi Hükümeti döneminde Türkiye'de televizyon aracılığı ile eğitim uygulamaya 

konulmuş, öğrenci ve öğretmenlere eğitim ve öğretiminde yardımcı ve eğitimi hızlandırıcı bir 

araç olarak televizyonun kullanılması için bir proje hazırlanmıştır. Söz konusu dönem bu 

projenin altyapı yatırımları başlatılmıştır  (ANAP Seçim Beyannamesi, 1987: 65).  

Yükseköğrenimde yurt kapasitesi ve öğrenciye verilen burs miktarı artırılmış, özel 

üniversiteler, vakıf üniversiteleri ve özel okullar açılmasına imkân tanınmıştır (ANAP Seçim 

Beyannamesi, 1987: 15). Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Kanunlar 

Dergisi,17. Dönem C. 69: 490). Polis Yüksek Öğretim Kanunu kabul edilmiştir. (Kanunlar 

Dergisi, D. 17, C. 68: 216). 

SONUÇ 

1983 genel seçimine katılan Anavatan Partisi eğitim konusunda liberal vaatler belirlerken, 

Halkçı Parti, özgür birey yetiştirme vurgusu yapmıştır. Milliyetçi Demokrasi Partisi ise 

eğitimin bir devlet politikası olduğunu belirtmiş ve eğitim öğretimin devlet felsefesi 

doğrultusunda yapılması gerektiği vurgusu yapmıştır. 

 Eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda üç partide vaatte bulunmuştur.

 Anavatan Partisi, teknik alanda okulların açılması ve mesleki eğitimin

yaygınlaştırılması konusunda vaatlerde bulunmuştur. I. Anavatan Partisi Hükümeti de

bu konuda çalışmalar başlatmıştır.
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 Eğitim öğretimde özel sektöre de yer verilmesi konusunda Anavatan Partisi vaatte 

bulunurken Halkçı Parti, eğitimde özel sektöre karşı olduğunu belirtmemiş ancak 

parasız eğitime öncelik vereceğini ifade etmiştir. 

 Anavatan Partisi, Yükseköğretimde teorik ve uygulamalı eğitime önem vereceğini 

belirtirken Milliyetçi Demokrasi Partisi, yükseköğretimde öğrencileri ihtiyaç duyulan 

alanlara yönlendirerek bu alanda yaşanan tıkanıklığa çözüm getirmeyi vaat etmiştir. 

 Orta öğretim ve yüksek öğretim yapan gençlerin en az bir yabancı dil bilmesi 

gerektiğini, dünyada yaşanan gelişmelerin bunu gerektirdiğini ve iktidar olursa bunu 

gerçekleştireceğini belirten parti Anavatan Partisi olmuştur. Anavatan Partisi 

Hükümetleri ise Anadolu liselerinin yaygınlaştırılması gibi bu konuda uygulamalar 

yapmıştır. 

 Anavatan Partisi, diğer partilerden farklı olarak eğitim öğretim çağını geçmiş kişilere 

eğitim verilmesi vaadinde bulunmuştur. I. Anavatan Partisi Hükümeti bu konuda 

çalışmalar yapmıştır. Bu konuda çalışmalar sonraki hükümetler döneminde de devam 

etmiştir. 

 Anavatan Partisi, radyo ve televizyondan eğitim aracı olarak faydalanılması vaadinde 

bulunmuş ve I. Anavatan Partisi Hükümeti bu konuda alt yapı çalışmalarını başlatmış 

ve televizyon gibi iletişim araçlarından yararlanılmaya bu dönem başlanmıştır. Bu 

alanda çalışmaları sonraki hükümetlerde benimsemiş ve iletişim araçları ile eğitim-

öğretim günümüzde de önemini koruyarak devam etmektedir. 

 Halkçı Parti, eğitimin gençliği bedenen de sağlıklı kılması gerektiğini belirterek, 

beden eğitiminin önemine vurgu yapmıştır. I. Anavatan Partisi Hükümeti de benden 

eğitimi ve spora önem veren uygumlalar başlatmıştır.  
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ABSTRACT 

In today’s technology and information age competition environment among the countries and 

enterprises has reached to an intense level. In this regard in order to seize competition 

advantage enterprises have tried to improve present products and services with different and 

innovative ideas. Tourism industry has also designed innovative activities in products and 

services by creation added value and presenting to the market with significant structure 

change. The system approach in innovation is to focus of the policy, covering both generating 

of information and the spreading of implementation processes based on effective 

communication with other institutions, enterprises and consumers. It is inevitable for the 

public sector to work together with the private sector enterprises for the implementation and 

development of “The National Innovation System.” in tourism. Today, the concept of 

innovation has been the cornerstone of competition, and tourism enterprises implementing 

innovation have gained advantage. In this study, the concept of strategic innovations in 

tourism businesses predetermined, planned, targeted and measured strategic creativities, new 

products, new services, new production processes and supply chain links were examined. In 

addition, how and in what way the concept of innovation affects tourism activities and 

reflections of innovation types on tourist expectations and the necessary driving forces are 

emphasized. 

Key Words: Innovation Process, Creativity, Innovation Strategies, Driving Forces. 

Introduction 

All businesses need to innovate to remain competitive. In tourism, innovation can be 

described behavior of tourism operators, tourism destinations and other related tourism 

enterprises in which refers to bringing visible change. They are all designed to increase 

business and enhance profitability. 

In tourism business, how to foster innovation and harvest the derived benefits is therefore 

becoming a key strategic management discipline. So strategic management is defined as 
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follows; 
1

Strategic innovation is the determined, targeted, planned, and measured pursuit of such 

changes in organizations that led to the introduction of new product and services, new 

production process, supply chain links, managerial revisions, communication changes, and 

institutional paradigm shifts. Strategic innovation is a dimention of the strategic management 

discpline, and thus innovation is included and embedded in comprehensive attempts of an 

organization to achieve and maintain a competitive advantage. 

The studies related to innovation in tourism are categorized in six main elements. 

1- Introduction of new or improved products,

2- Application of new or improved production methods,

3- Opening of a new markets,

4- Development of new supply markets,

5- Improvement of communication,

6- Re-organization and/or restructuring of the enterprise.

Today innovation is the cornerstone of the competition. It is a process of predetermination, 

target selection, planned new products and services, new production processes, supply chain 

links, a new structure or management application process. 

Intangibility of tourism products implies a large amount of risk and uncertainty about 

customer value. A consumer (tourist) who booked a certain holiday package does not know 

with certainty what he can expect and how he will eventually perceive and judge the quality 

experienced in his vacation. Particularly for a destination it is crucial to create confidence, to 

determine quality criteria and to introduce measures to reduce risks for the consumer. Overall, 

tourism services are very capital intensive and depend on external partners and othor factors. 

Similarly, the capability and motivation of humen resources are essential, suggesting the 

necessity of both capital and labour related types of innovation. Finally tourism needs local 

infrastructure, the local population should have positive thinking about tourism, and local 

industry should act as a supplier for tourism businesses.
2

1
Luiz Moutinho, Strategic Management in Tourism, 2nd Edition. Cabi Tourism Text, Can International, 2011. 

p.127.

2
https://www.oecd.org/cfe/tourism/34.267.947.pdf. 
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Innovation is crucial not only to the survival of individual companies, but to the entire 

economy of the nation. 

What is innovation?  

Innovation which derives from the Latin word “innovatio” which means creation of 

something new. It also means renewal, change, transformation and reorganization. Innovation 

process is developing and implementing existing products and services with different and 

alternative ideas and should not be confused with invention. In terms of tourism sector, 

innovation is the introduction of previously known products by creation added value and 

presenting to the market with significant change. The system approach in innovation is the 

focus of the policy, covering both the generating of information and the spreading of 

implementation processes and based on effective communication with the tourism institutions 

and enterprises of the public administration. It is inevitable for the public sector to work 

together with the private sector institutions for the implementation and development of “The 

National Innovation System.” Today, the concept of innovation has been the cornerstone of 

competition, and tourism enterprises implementing innovation have gained advantage. In this 

study, as the concept of innovation in businesses predetermined, planned, targeted and 

measured strategic innovations, new products and services, new production processes and 

supply chain links were examined. In addition, how and in what way the concept of 

innovation affects tourism activities and reflections of innovation types on tourist expectations 

and the necessary driving forces are emphasized. 

Some definitions of innovations are; 

Innovation is a process whereby change can occur in the way businesses and organizations 

perform their activities and functions in more efficient, profitable and in meaningful ways to 

remain competitive.
3
 

In fact, innovation is in every business the process of transformation of new ideas into a 

commercial reality. Furthermore, the innovation process is the transformation of information 

into economic and social benefits and it is a process that enables enterprises to gain 

                                                           
3
  Stephen j. Page & Joanne Connell, Tourism, a Modern Synthesis, 3rd Edition. South Western Cengage 

Learning, UK, 2009, p. 296. 
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competitive advantage by providing efficiency, productivity and maximum benefit in their 

activities. 
4
 

Innovation in tourism is not only a technological transformation process but also a dynamic 

service process that reflects and adapts the business cultures. In terms of a country that wants 

to be successful in the tourism industry, the most fundamental factors of the innovation 

process are the state's hunches and attitudes about innovation and the incentives and positive 

approaches to innovation.
5
 

Innovation is a concept that today creates an area of active use in the marketplace that 

contains the creativity in the tourism sector.
6
 

In recent years innovation is a very common term in the tourism sector, and it is widely 

acknowledged that it is a complementary and important issue, especially for travel businesses. 

It does not only cover creativity and innovation in products and services, but also defines the 

organizational rules and direction of businesses in the new era.
 7

 

According to a definition made by The Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), innovation in tourism is an intense effort of small, medium and large 

enterprises that are trying to operate with desire of to make a difference in the tourism sector 

which has a very complex structure.
8
 

Innovation is a collective process of technical, economic and social approaches together. It 

requires a culture in individuals and in societies that is identified with the desire and spirit of 

openness and entrepreneurship.  

Hjalager (2002) pointed out four types of innovation;
9
 as shown in figure 1. 

                                                           
4
  Peters, M. And Pikkmaat, B. (2005), Innovation in tourism, in M. Peters and B. Pikkmaat (eds) Innovation in 

Hospitality and Tourism, Binghampton, NJ: The Haworth Hospitality Press 

5
  Sundbo, J., Orfilas-Sintes, F. And Sorensen, F. (2007), The innovative behaviour of tourism firms-

comperative studies of Denmark and Spain, Research Policy, 36 (1): 88-106. 

6
  Hjalager, A. (2002), “Repairing innovation defectiveness in tourism”, Tourism Management, 23 (4): 464-74. 

7
 Hirsrich, R.D. and Peters, M.P. (1992), Entrepreneurship-Starting, Developing and Managing a New 

Enterprise, Second Edition. Homewood, Irwin: IL. 

8
  OECD (2006), Innovation and Growth in Tourism. Paris: OECD. 

9
  Stephen j. Page & Joanne Connell, Tourism, a Modern Synthesis, 3rd Edition. South Western Cengage 

Learning, UK, 2009, p. 297. 
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1- Regular innovation, (such as ongoing investment in existing products or services) 

2- Niche creations, (Where new suppliers may enter the tourism supply chain or creation 

of a new marketing alliance) 

3- Architectural innovations, (Creating new infrastructure or capacity to develop a new 

product such as an event – led destination, remodeling the concept of tourism in that 

locality) 

4- Revolutionary innovations, (such as the use of Information and Communication 

Technology-ICT)  
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Figure 1: Innovation in Tourism.                                                                                                                        

Source: The Abernathy & Clarke model. Stephen j. Page & Joanne Connell, Tourism, a 

Modern Synthesis, 3rd Edition. South Western Cengage Learning, UK, 2009, p. 298. 

Not surprisingly, many of the cases of best practice in innovation tend to be large enterprices 

rather than small companies. One of the more powerful tools which has been recognized is the 

process of collaboration. The formation of partnership to develop collaborations can have 

win-win outcomes.  It is widely emulated and studied in the tourism sector for its customer 

care program, attention to details, high level of repeat business and desire to exceed customer 

expectation based on three propositions: 

1- A quality staff experience: Since each individual staff member impacts on the customer 

experience, 

2- A quality customer experience: Based on being Customer driven and seeking to exceed 

customers’ needs and expectations rather than simply meeting them, 

3- A quality set of business practices: Where knowledge, marketing, innovation and other 

elements are blended to ensure commercial success. 

All tourism products and services in time goes through stages of growth, stagnation and 

dectine. It is called product life cycle model. Decline can be avoided through innovation at the 

correct time. It is simply a case of identifying the reason for decline and responding 

appropriately. This is shown in the figure below;
 10

 

Travel agencies and tour operators should pay great importance to innovation in their products 

and services. First of all, they have to look for ways to survive in a very competitive 

environment at the initial stage of establishment. After holding on to the market, they should 

continue to innovate continuously. Otherwise stagnation and decline cannot be avoided. All 

products are having life cycle. Each product goes through stages like; 

- Establishment, (the first entry to the tourism market) 

- Keeping your life going, (efforts to hold on to the market) 

                                                           
10

  Peter Robinson, Operations Management in in the Travel Industry. P.76. 
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- Success, (Prove yourself and continuation in the market) 

- Growth and Maturity, (Recognition by the consumer, the preference phase) 

- Stagnation, (The state of not moving, lack of activity, growth, or development)                                             

- Decline, (The popularity of products and services declines sharply) 

 

Figure 2: Product life circle.                                                                                                                                   

Source: Peter Robinson, Operations Management in in the Travel Industry. P.76. 

 

It is simply a case of identfiying the reason for stagnation and then decline and respond 

immediately through innovation at the correct time. Some urgent suggestion are; 

-Reduce prices immediately or even offer lower-cost products, 

-Inprove customer services, 

-Reduce operating costs and more replace with internet use, 

-If it is needed change intermediaries, 
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-Need to innovate to create new products to regain competitive advantage, 

-Instead of traditional markets open up new markets. 

Diversification of Innovation 

The strategy is involved creating new products for new target markets. There are four 

categories for diversification; 

1- Vertical forward integration: This strategy involves acquisition of intermediaries 

that form part of the product or services supply chain. For example a travel operation 

companys’ own airlines, travel agencies or hotel chains. 

2- Horizontal diversification: This strategy involves acquisition of a competitor in the 

same marketplace. 

3- Concentric (related) diversification: New products or services created using an 

organization’s key competences/related areas. Extention of a company’s portfolio of 

companies in familiar markets. For example working with selected/special hotels. 

4- Conglomerate (unrelated) diversification: Where two companies join together in 

single ownership.
11

 

There are many other successful consortiums in travel business. Most of the travel companies 

seek alternative ways to in order to continue their businesses. One of the most common 

formats is franchising. Franchising is a strategic alliance between companies with a common 

goal to dominate market. In short, a method for expanding a business and distributing 

products and services through a licensing relationship. Franchisor grants the license to a third 

party for the conducting of a business under their brand. 

The Role of ICT in Innovation 

Information and Communication Technologies (ICT) enhance the ability of travel operators 

(travel agencies and tour operators) to manage their resources, increase their productivity, 

communicate their policies and their market offerings, and develop partnerships with their 

stakeholders, consumers, suppliers,  public sector organisations, interest groups ect. ICTs also 

enable travel operators to expand geographically and coordinate their activiies regionally, 

nationally and globally. Perhaps more importantly, ICTs support the development of and 

maintenance of organizational competitiveness and competitive advantage. Constant 

innovation in applications of hardware, software and network computing means that only 

dynamic organizations that can assess the requirements of their stakeholders and respond 

                                                           
11

  Peter Robinson, Operations Management in in the Travel Industry. P.76. 
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efficiently and effectively will be able to outperform their competition and maintain their long 

term prosperity. Information management is responsible for providing information and 

communication services and resources for the products and services, Operations, management 

and control activities and cooperative work of an travel operator. It is therefore, charged with 

planning, implementing, developing, operating and maintaining the information technology 

infrastructure and portfolio of applications for an organization. Information management 

overlooks information technology and information systems and ensures that they are 

coordinated with the goal of achieving the business strategy.  This is increasingly the case, as 

innovative tools may able travel operators to expand their business strategy thorough 

partnerships and development of additional business applications.
12

  

Constant innovation enables organizations to identify and develop new niche markets and 

products as well as to create and add value to existing offerings. ICT also facilitate the 

innovation process by providing new tools for organizations and at the same time by driving 

new Customer needs and demands. Innonation in interacting with stakeholders (in smal 

companies with owners) identifiying business opportunities of products and services required 

for the travel companies future survival. Travel organizations should not simply automate 

their systems, but redesign all interfaces and interactions with thorough re-engineering. 

Therefore, innovation is dependenly based on ICT use with excellence.  

Innovation process consists of two steps; 

1- Uncovering new and creative ideas, 

2- Commercialization of new and creative ideas. 

After all innovative work, all efforts fortarget assignment, the strategies, the labour given, 

the investments in the end does not result with a financial gain, then there is a mistake in 

the determination of the target. In other words, innovation and creativity must be 

combined with commercial expertise. 

If we once again outline of innovation;  

-It is to make the existing product different from the others, 

- It is an innovative activity, 

                                                           
12

  Dimitrion Buhalis, e-Tourism, Information Technology for strategic tourism management, p.p 6 -10. 
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- It is a creative activity, 

- It is an activity that should be continuous, 

- Radical ideas are a series of development and remediation activities that have emerged 

as a result and have not been tried before, 

- All these activities need to be passed on to be a realistic innovation activity. 

 

 

 

Figure 3: Innovation Process. 

Characteristics of the Innovation Process in Tourism
13

 

What drives innovation in tourism?  

 

There are three factors that determine the level and pace of innovation in tourism;  

1- Supply or supply–related determinants.  

                                                           
13

 Innovation and Growth in Tourism – ISBN 92-64-02501-4 © OECD 2006 
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2- Demand side changes.  

3- Competition.  

  

Supply Factors 

  

New technologies have resulted in the development of new skills, new materials, new 

services, and new forms of organisation. This has been especially true in the last two decades, 

in which technological innovation has played a crucial role. In tourism, technology has 

created a new form of business called “e-tourism”, which is today the most successful form of 

“e-commerce”. This has created a need for new tourism management skills (e-marketing). 

New information services for customers emerged as databases made it easier to process 

customer profiles and behaviour. New forms of network organisation also emerged 

particularly in the field of cooperative tourism marketing assisted by new technologies.  

  

Demand-side Changes  

 

There have been changes on the demand side as well as on the supply side. Social progress in 

the areas of work versus leisure time, the population pyramid, individualisation and increased 

demand for quality have modified leisure and tourism behavior. New lifestyles have been 

created by flexible work hours, higher incomes, more leisure time and the increased value of 

holidays that are now seen as an essential part of life. Basic driving forces for quality service 

are punctuality, accountability, convenience, speed, and price. Aesthetical considerations, 

personal attention, and multiple options are secondary and viewed as “added features”. They 

nonetheless help to create a special “value for money” for the customer. 

  

Customer orientation plays a fundamental role in service innovation. Valuable information 

can be gained from the behaviour of the customer, who is closely involved in the production 

of any tourism service. Companies need to be ready to adapt to the changing interests and 

values of their guests. The most successful new products offer a special or unique value based 

on innovation with the client’s interests and needs in mind. Such innovations lead to a higher 

market share, improved efficiency and make it easier to achieve turnover and profit 

objectives. 

 

Competition  
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Many tourism sectors and in particular transportation, airlines, hotels, travel agencies, tour 

operators and car rental companies are highly concentrated and act as global players in the 

industry. Tourism was one of the first sectors of the economy to adopt information and 

communication Technologies. (ITC) Internet technology opened up new distribution and 

management opportunities for tourism. Further technological advances in the ICT field will 

increase demand and help competition. Globalisation has further heightened competition. As 

in other fields of economic activity they favour process innovation. 

Innovation in the States and Tourism Enterprises 

 Innovation should be considered first priority for the States. This requires the establishment 

of a successful system and the design and implementation of effective policies. Since the 

system approach in innovation involves the processes of producing and spreading 

information, the focus of the policy is based on effective communication with the tourism 

enterprises. in order to pass and develop the "national innovation system”  It is essential for 

the public to work in close partnership with private sector organizations such as hotels, 

transportation companies, including travel agencies and tour operators) ". Travel operators 

should also look at the issue not only from their own an angle, as well as sectoral, regional 

and national perspectives. Idea of innovation created should be developed and 

commercialized for use in the tourism industry. 

When looking at the overall results of international research, it is mentioned that for travel 

operators (travel agencies and tour operators) in order to to gain competitiveness in the 

market, improve efficiency and efficiency in business processes, to add incorporate 

innovation and development processes into the business flow the competent public sector 

should need to develop projects to support and encourage them. 

The main target in travel management is customer satisfaction. The customer should return 

home happily with satisfaction and good memories. For this reason, about innovation, in order 

to, overcoming obstacles in front of them, travel operators’ authorized persons have to be in 

close relationship with the staff. 

In this regard, the following should be needed; 

- Staff quality, 

- Good communication, 
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- Staff education, 

- improve interactions between managers and subordinates. 

- The experience of putting yourself in the customer's place, (The staff can put themselves in 

the customer's place and think about the customer's focus and meet customer needs and 

expectations.) 

- Quality business practices. (To ensure business success by dissolving information, 

marketing, innovation and other elements.)
14

 

In Modern Tourism Business Classification of Innovation 
15

 

Common to all innovations is that they are new to the customer and/or new to the 

organizations that implement them. The classification below represents an original elaboration 

in order to grasp the particular circumstances of modern tourism business. 

-Product/Service Innovations: They are introduction of new artefacts or services that are 

substantially improved in comparison with previous versions. Alternatively, in order to count 

as innovations, an improvement may be original compared with a competitor’s performance 

in the sector. An innovation may include changes in functional characteristics, technical 

abilities and ease to use, image features, or any other dimensions. In the tourism industry 

innovations often address emotional needs, or innovations ensure that tourists are offered 

experiences in new ways. 

-Process Innovations: It involves in introduction of notably improved production methods or 

new styles of delivering the products and services. Process innovations may be visible to the 

customer, and thus for instance lead to more expedient service, wider choices more 

individualization, or the features. However, process innovations may also take place 

backstage and be invisible to tourists. Then they present major cost-efficiency improvements, 

for instance through investments in technology which increases productivity. 

-Supply Chain Innovations: Occurs when changes take place in sourcing of input from 

suppliers, regardless of whether these supplies classify as raw materials, technology or 

                                                           
14

  Peter Robinson, Operations management in the Travel Industry, Cab International 2009, p.p 75-78. 

15
  Luiz Moutinho, Strategic Management in Tourism, 2nd Edition. Cabi Tourism Text, Can International, 2011. 

p.128. 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

91 

services. Normally in tourism, production and consumption of a product take place 

simultaneously. However, a division of labor is deepening in the tourism business as in other 

sectors, thus increasing the importance of intelligent logistics and consistent supply chain 

agreements. 

Managerial Innovations: will radically change the division of labor within the organization, 

for instance by managerial concepts. Managerial innovations can also consist of new 

employee incentives, competence development, or may imply a re-conceptualization 0f the 

relationship between employees and customers in the service encounter. 

-Communication Innovations: refers to new ways of presenting products or organizing 

branding or marketing information, documentation and feedback to and from customers. 

Communications innovations can be concerned with establishing new categories of 

communications dialogue with customers, suppliers or the general publics and using new 

technologies for this purpose. 

-Institutional Innovations: are new business models that add value in other fields or in 

entirely new ways, for instance by activating idle resources or hitherto unidentified needs. 

New paradigms of collaboration, for instance between public and private sector, can lead to 

institutional reorientations. Institutional innovation may also imply the restructuring of the 

legal framework or procedures to raise capital and to organize ownership in tourism. 

Conclusion 

In this chapter we tried to emphasis that demonstration of innovation in tourism is much more 

difficult than introduce a new product or service. It is a painful exercise and is not an easy 

process. Innovation should be establishing better link to suppliers and customers. (tourists) 

Particularly strategic innovation is to change entirely the company agenda. Sometimes 

managers have to change complete set-up of the company. It should not come to the stage of 

“innovate or die” ın fact in tourism businesses it is partly true. Innovation is the key idea that 

is shaping corporate life. Innovation enables managers to see potential acquisitions through 

a different lens. Company innovation leaders face many challenges when attempting to 

get innovation programs off the ground. The challenge is for managers and employees to get 

the time and company resources under daily work burdens to listen and reflect and to 

transform knowledge acquired into more systematic strategic processes. 
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ABSTRACT 

In our country, government and private sector policy is focused on capacity and increasing the 

number of incomings from the international tourism industry. 

In the global tourism market, outbounds from the Arab World are extremely important and it 

will be most likely realized with an increase number more than World expectation. Due to the 

fact that The Arab World has been one of the most essential markets for Turkey as well. 

According to our econometric forecast analyses made between the years 1995-2002 and our 

additional studies for the following years till 2017 have emphasized that the number of the 

outbound travel flow from the Arab World is not enough to our country. Overcoming demand 

management problems for increasing inbound tourist flow, it needs systematic, successful  

marketing and promotion campaigns and determination on the priority measures should be 

considered.  

The results of this study and the recommended measurements would be useful to a great 

extent. 

Keywords: Turkey and International Tourism Industry, Tourists outbounds from the Arab 

World, The Arab tourists coming to Turkey, Econometric Forecasting Analyses. 

INTRODUCTION 

The international tourism sector day by day is rapidly changing, constantly progressing, self-

renewing, improving the country's economies and relatively faster growing compared to other 

industries. Among the reasons for this development are increasing world disposable personal 

incomes and improvements in the Information and Communication Technologies.  

According to the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) highlights the 

tourism industry has been growing at an extremely high pace over the last 20 years, in 2000 

international tourist arrivals were about 690 million, 940 million in 2010
1
 and about 1.2 
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billion tourists in 2015. In 2020 this figure is expected to reach 1.6 billion and approximately 

2 trillion, and in the year 2030 1.8 billion tourist and 2.3 trillion US Dollars will be 

generated.
2 
 

In the direction of this development, in some countries, different improvements have emerged 

in the past years. Over the time, in many touristic destinations, their share of international 

tourism has declined, on the other hand, particularly in some of the developing countries’ 

tourism destinations the share of international tourism will increase. Thus, in terms of world 

countries, as it happened in the past years, for tourist arrivals, touristic developments, the 

creation of new destinations, attracting more tourists among countries and earning more 

revenues will continue with even harder competition.
3
  

According to the World Tourism Organization (UNWTO) data, this continuous growth trend 

in the international tourism industry will shape new striking destinations, effective working 

environments, infra-structure developments, life facilitating measures, new techniques in 

marketing and appropriate conditions and effective policies for human resources. However, in 

addition to opportunities in tourism, minimizing adverse effects, maximizing the social and 

economic benefits of tourism and providing sustainable tourism development should be the 

most important goals of the countries. 

In this study, The Arab World, which has a very important position in the international 

tourism market, should be the major demand of our country. Turkey with its cultural, 

historical and geographical proximity, tourism potential, the dynamic economy, the urban 

population and the small and medium-sized enterprises has more advantageous position than 

the other countries in the region and especially the countries that attract tourists in terms of 

tourism. Unfortunately, despite the recent increase in the number of tourists visiting our 

country from the Arab World, it has been observed that not enough tourists arrival has been 

achieved and it is below the expected potential. 

In the first part of our study, the position of our country and the Arab World in terms of 

international tourism arrivals by countries, in the second part, the general situation and the 

outbound travel from the Arab World to the all-world countries and the number of tourists 

                                                           
2
 UNWTO Tourism 2020 Vision, http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm, Erişim Tarihi: 01.06.2012. 

3
 Cüneyt Mengü, Ortadoğu Turizm Pazarının Türkiye Açısından Analizi, Istanbul 2008, 

Page & Connell, Tourism A Modern Synthesis, South Western, Third Edition, UK, p. 620. 

http://www.iksad.com/
http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm
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coming to Turkey from those countries, in the third part, result of forecast analyzes of 

econometric applications were compared. In the conclusion part, besides the evaluation of the 

analyzes made in relation to the subject and the findings obtained, the methods and 

recommendations that are required to be followed in order to get more share from this market 

are included. 

1- The Arab World & Turkey's place in the International Tourism Industry 

In the international tourism arena, Turkey is one of the top countries with its unique natural 

and cultural resources, historical structures and excellent geographical location and with its 

splendid climate offering all kinds of tourist attractions. 

In recent years, with the proper investments in infrastructure and superstructure, new airports 

built with international standards, rapidly increasing bed capacity compared to the previous 

years, quality of touristic facilities and product standardization, thanks to the sustainable 

development policy based on the 2023 targets in tourism. In this respect, Turkey has more 

advantageous position than the competing countries in the region.  

The World Bank has long been indicating that tourism should be one of the areas that need 

specialization in Turkey. Since 2000 onwards, our country has an upward trend in line with 

international tourism movements and strengthening the position in the world tourism day by 

day. In this context, it is useful to examine the data on international tourist arrivals to Turkey 

in the following table. 

Table 1: Top 10 countries according to the international tourist arrivals and Turkey's place 

(Million tourist) 

Years France USA
4
 China Spain İtaly Germany Turkey England Malaysia Mexico 

2000 77.1 

(1) 

51.2 

(2) 

31.2 

(5) 

46.4 

(3) 

41.1 

(4) 

18.9 (10) 9.5 (17) 23.2 (6) 10.2 (15) 20.6 (8) 

2001 75.2 

(1) 

46.9 

(3) 

33.1 

(5) 

48.5 

(2) 

39.5 

(4) 

17.8 (11) 10.7 

(16) 

20.9 (7) 12.7 (14) 19.8 (8) 

2002 77.0 

(1) 

43.5 

(3) 

36.8 

(5) 

50.3 

(2) 

39.7 

(4) 

17.9 (11) 12.7 

(15) 

22.3 (7) 13.2 (14) 19.6 (9) 

2003 75.0 

(1) 

50.8 

(2) 

32.9 

(5) 

50.8 

(2) 

39.6 

(4) 

18.3 (10) 13.3 

(14) 

22.7 (6) 10.5 (17) 18.6 (9) 

2004 74.4 

(1) 

46.0 

(3) 

41.7 

(4) 

52.4 

(2) 

37.0 

(5) 

20.1 (9) 16.8 

(12) 

25.6 (6) 15.7 (13) 20.6 (8) 

2005 74.9 

(1) 

49.2 

(3) 

46.8(4) 55.9 

(2) 

36.5 

(5) 

21.5 (9) 20.2 

(10) 

28.0 (6) 16.4 (14) 21.9 (8) 

2006 77.9 

(1) 

50.9 

(3) 

49.9(4) 58.0 

(2) 

41.0 

(5) 

23.5 (7) 18.9 

(12) 

30.6 (6) 17.5 (14) 21.3 (9) 

                                                           
4
 ABD: Amerika Birleşik Devletleri 

http://www.iksad.com/
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2007 81.9 

(1) 

56.0 

(2) 

54.7 

(4) 

59.2 

(2) 

43.7 

(5) 

24.4 (7) 22.2 (8) 30.7 (6) 23.0 (9) 21.4 (10) 

2008 79.2 

(1) 

57.9 

(2) 

57.1(3) 53.0 

(4) 

42.7 

(5) 

30.1 (6) 25.4 (7) 24.9 (8) 24.8 (9) 22.6 (10) 

2009 72.2 

(1) 

54.9 

(2) 

52.2 

(3) 

50.9 

(4) 

43.2 

(5) 

24.2 (8) 25.5 (7) 28.1(6) 23.6 (9) 21.4 (10) 

2010 77.1 

(1) 

59.8 

(2) 

55.7 

(3) 

52.7 

(4) 

43.6 

(5) 

27.0 (8) 27.0 (7) 28.3 (6) 24.6 (9) 23.3 (10) 

2011 79.5 

(1) 

62.3 

(2) 

57.6 

(3) 

56.7 

(4) 

46.1 

(5) 

28.4 (8) 29.3 (6) 29.2 (7) 24.7 (9) 23.4 (10) 

2012 83.0 

(1) 

66.7 

(2) 

57.7 

(3) 

57.5 

(4) 

46.4 

(5) 

30.4 (7) 37.7 (6) 29.3 (8) Russia 

25.7 

Thailand 

22.4 
2013 -- 69, 8 

(2) 

55.7 

(4) 

60.7 

(3) 

47.7 

(5) 

31, 5 (7) 39.7 (6) 31.2 (8) Russia 

28.4 

Thailand 

26.5 
2014 83.7 

(1) 

74.8 

(2) 

55.6 

(4) 

65 (3) 48.6 

(5) 

33 (7) 39.8 (6) 32.6 (8) -- 29.1 (10) 

2015 84.5 

(1) 

77.5 

(2) 

56.9 

(4) 

68.2 

(3) 

50.7 

(5) 

35 (7) 41.6 (6) 34.4 (8) -- 32.1 (9) 

2016 

 

82.6 

(1) 

75.6 

(2) 

59.3 

(4) 

75.6 

(2) 

52.4 

(5) 

35.6 (7) 25.3 

(10) 

35.8 (6) -- 35.0 (8) 

 

Source: Tourist Arrivals Statistics (2000 – 2007), 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tou_arr-economy-tourist-arrivals&int=-

1&date=2008, Date: 09.06.2012.  

UNWTO, Yearbook of Tourism Statistics, (2007 – 2010) 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/2012noteseng.pdf, 

Date:25.06.2012. 

UNWTO, Tourism Highlights 2014 Edition (2010 – 2014),  

http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-edition,  Date: 

27.10.2014.  

UNWTO, Tourism Highlights Edition 2015 

UNWTO, World Tourism Barometer, http://mkt.unwto.org/en/barometer  (for 2000- 2011)  

As shown in the above table, the World highest number of tourist arrival countries are 

France, USA, China, Spain, Italy and Germany and except the year 2016 due to the 

force majeure occurred in the country, Turkey took the 6
th

 position in the World 

tourism rank between the years 2011 -2017. 

The variation percentage of Turkey in the World tourism by years is shown in table 2. 

Table 2: Turkey’s position in International Tourism in the World by years. (2000-2017) 

Years Turkey* % Change World [million] % Change 

2000 10.428.153 0.08135 696 -0.00474 

2001 11.276.532 0.14591 692.7 0.01486 

2002 12.921.981 0.06031 703 -0.01991 

2003 13.701.418 0.25556 689 0.10595 

http://www.iksad.com/
http://www.nationmaster.com/graph/eco_tou_arr-economy-tourist-arrivals&int=-1&date=2008
http://www.nationmaster.com/graph/eco_tou_arr-economy-tourist-arrivals&int=-1&date=2008
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/2012noteseng.pdf
http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-edition
http://mkt.unwto.org/en/barometer
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2004 17.202.996 0.19296 762 0.05774 

2005 20.522.621 -0.03424 806 0.04218 

2006 19.819.833 0.17765 840 0.04761 

2007 23.340.911 0.12834 880 0.03977 

2008 26.336.677 0.02811 915 -0.03825 

2009 27.077.114 0.05743 880 0.06818 

2010 28.632.204 0.0986 940 0.04468 

2011 31.456.076 3.01645 982 1.41091 

2012 37.715.225 3.61667 1.035 1.48706 

2013 38.752.200 3.82241 1.087 1.56178 

2014   

39.860.771 

3.94059 1.133 1.62787 

2015 41.617.530 3.99088 1.186 1.70402 

2016 25.352.213 2.43113 1.235 1.77442 

2017 37.969.824 3.64108 1.322 1.89942 

  

Source: Turkish Ministry of Culture and Tourism, Number of World inbound tourism to 

Turkey by years, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-

istatistikleri.html. 

As seen in the above table starting from the year 2000 Turkey is having a comparative 

advantage in international tourism. From this point of view, till 2015 increase level of tourist 

arrivals to Turkey appeared above the world level. Thus, between the years 2000 - 2015 

global international tourism movements percentage change was approximately 1.5 to 

1.7, in the same years, the percentage of the arrivals to Turkey were around 3.4 to 3.9 

which is four times higher. 

However, while the expectation was for maintaining the same rankings in 2016, due to the 

unexpected events occurred in our country the ranking scale sharply dropped from the 6th 

place to the 15th. It is observed that the number of tourists visiting our country decreased 

about 30% in 2016 compared to the previous two years. That means 10 million tourists and 

more than 8 Billion dollars tourism income was lost. In 2017, although a proper recovery was 

caught but 2015 figures could not be reached. However, when the number of tourists visiting 

Turkey in the first 6 months of 2018 is examined, even though it is a low season, the figure 

was actualized as 15 million, and it is such a record with 30% increase compared to the same 

http://www.iksad.com/
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
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period of the previous year. So, At the end of 2018, the number of tourist’s arrival will likely 

to be reached 40 million and it is such an encouraging figure to catch the 2023 targets.
5
 

Between the years 2006-2017 according to the nationalities of 5 top countries providing an 

utmost number of tourists and the Arab World comparison and temporal change, are shown in 

table 3.  

 

Table 3: The Arab World and the top 5 countries bringing tourists to Turkey. 

In tourist arrivals to Turkey the top ranked countries are shown in the table above, among 

them The Arab World had the 4
th

 place starting from the year 2008. 

Comparing the years in sequence there is a serious increase of the Arab World tourism each 

year. The percentage weight of the Arab countries in the number of total tourists coming to 

Turkey is clearly shown in below table 4.  

Table 4: The Arab tourist arrivals and its statistical weight within the total number of 

tourist arrivals to Turkey (2006-2017) 

  
Turkey 

(Million) 

Arab % 

weigh (Thousand) 

2006 19.819 752 3.50% 

2007 23.34 917 3.90% 

2008 26.336 1.167 4.30% 

2009 27.077 1.451 5.30% 

2010 28.632 1.892 6.70% 

                                                           
5
 Dr.Cüneyt Mengü, Approaches on the Future of Turkey Tourism in 2023 presented in Riga, Latvia at The 4th 

Eurasian Conference on Language & Social Sciences on 24-27.July.2018. 

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Change 

by time 

Germany 3,762 4,149 4,415 4,488 4,385 4,826 5,028 5,041 5,250 5,580 3,890 3,584 -4.73% 

Russia 1,853 2,465 2,879 2,694 3,107 3,468 3,599 4,269 4,479 3,649 866 4,715 154.45% 

England 1,678 1,916 2,169 2,426 2,673 2,582 2,456 2,509 2,600 2,512 1,711 1,658 -1.19% 

Arab 

World 752 917 1,167 1,451 1,892 2,156 2,446 3,334 3,676 3,817 2,509 3,596 378.19% 

Iran 865 1,058 1,134 1,383 1,885 1,879 1,186 1,196 1,590 1,700 1,665 2,501 189.13% 

Georgia 549 630 830 995 1,112 1,152 1,404 1,769 1,755 1,911 2,206 2,438 344.08% 

Source: Culture and Tourism Ministry of Tourism Statistics, by years to Number of Tourist Arrivals (in thousands) 

to Turkey by nationality 2017.  

http://www.iksad.com/
https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri%20Dr.Cüneyt
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2011 31.456 2.156 6.50% 

2012 31.782 2.446 7.70% 

2013 38.752 3.334 8.60% 

2014 39.860 3.676 9.22% 

2015 41.617 3.817 9.17% 

2016 25.352 2.509 9.90% 

2017 37.969 3.596 9.47% 

    

Source: Turkish Culture and Tourism Ministry, Tourism statistics of arrivals, 2017. 

As it is seen in table 4, for the Arab countries previously the percentage weight was 

between 3 - 6%, starting from 2013 it raised between 8 - 9.9%. 

 For the purpose of this study, in below table, within the last 12 years from the Arab World 

countries temporal variation and the number of tourist arrivals to Turkey is shown.   

Table 5: Tourists visiting Turkey from the Arab Countries.  

 

Source: Turkish Ministry of Culture and Tourism 

According to the above table, When the years 2006 and 2017 are examined, generally the 

Arab World arrivals have increased almost 4 times. The reasons of this steady increase by 

years are Turkey's favorable approach to the Arab World, the efforts of the Turkish Culture 

and Tourism Ministry, Promotion Directorate General, Turkish TV series shown in the Arab 

channels, the endless efforts of Turkish travel agencies and tour operators in the region. When 

the above table is closely examined in some countries decrease in the figures is seen. Those 

No Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Change %

1 Bahrain 4,254 5,829 8,081 9,090 9,375 9,712 13,342 16,230 24,305 32,476 41,505 59,442 92.84%

2 UAE 12,153 13,005 19,676 22,051 30,480 35,579 48,071 52,424 53,736 51,600 38,315  49 360 75.38%

3 Algeria  38 542  45 006  63 904  91 222  67 954  84 844  104 489  118 189  160 052  171 873  176 233  213 333 81.93%

4 Djibouti 44 90 128 229 105 186 281 646 916 1,199 1,463  1 665 97.36%

5 Morocco  30 410  37 788  44 023  65 875  57 447  68 645  77 884  82 579  89 562  109 775  87 660  114 155 73.36%

6 Palestine 3,163 3,634 4,130 5,402 4,685 5,447 6,327 7,971 11,435 16,218 19,353  32 339 90.22%

7 Iraq  123 118  180 217  250 130  285 229  280 328  369 033  533 149  730 639  857 246 1 094 144  420 831  896 876 86.27%

8 Qatar 2,585 3,783 4,862 4,902 6,043 7,661 13,971 18,630 29,743 35,832 32,681  48 764 94.70%

9 Kuwait  11 823  12 589  22 084  26 801  27 281  41 617  65 167  88 238  133 128  174 486  179 938  255 644 95.38%

10 Libya 31,497 33,700 43,779 64,721 60,917 53,562 213,890 264,266 267,501 234,762 72,014  99 395 68.31%

11 Lebanon  35 995  45 461  53 948  71 771  134 554  137 110  144 491  143 629  161 274  197 552  191 642  237 476 84.84%

12 Egypt 42,686 52,946 57,994 66,912 61,560 79,665 112,025 107,437 108,762 100,040 94,871  100 971 57.72%

13 Somilia   193   291   489   957   850  1 608  3 501  3 357  3 737  4 502  3 496  5 290 96.35%

14 Sudan 4,383 5,989 8,987 10,581 6,634 7,458 8,161 9,319 10,714 11,434 10,562  12 162 63.96%

15 Syria  277 779  332 840  406 935  509 679  899 494  974 054  730 039 1 252 826 1 176 490  847 275  291 754  404 203 31.28%

16 KSA 38,890 41,490 55,636 66,938 84,934 116,711 175,467 234,220 341,786 450,674 530,410  651 170 94.03%

17 Tunisia  47 984  41 890  42 840  56 707  57 855  63 176  86 595  91 683  100 612  102 341  100 185  111 627 57.01%

18 Oman 233 399 5,904 5,203 5,408 5,998 7,959 8,956 14,283 18,787 13,891  25 234 99.08%

19 Jordan  46 518  61 002  74 340  87 694  96 562  94 914  102 154  102 871  131 329  162 866  203 179  277 729 83.25%
0.75 0.92 1.17 1.45 1.89 2.16 2.45 3.33 3.68 3.82 2.51 3.60

Number of Arrivals To Turkey (Only Arab Countries)

A
R

A
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Total
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decreases are either due to political unrests in those countries or undesired political relations 

between Turkey and some countries from time to time. 

In studies related to "the Market Expansion Strategy" in the Arab countries, the above 

table 5 is a good reference for the selection of the pilot country.  

2. GENERAL SITUATION AND FEATURES OF ARAB TOURISM MARKET IN 

TERMS OF OUTBOUNDS  

The Arab World spans from the Atlantic Ocean to the Arabian Gulf including Somalia, 

Mauritania and Djibouti covering 14 million km
2
, covering 15% of the world's surface and 

with its 397,148 million inhabitants consisting 4.2% of the world's population. 9 African and 

12 Asian Arab countries are the members of the Arab League
6
. The Arab World represent 

two-thirds of the world's oil and more than one-third of the natural gas reserves. This situation 

accompanied with the increase of income opportunities in the whole region, especially in the 

Gulf countries.
7
 

The Arabs and the Western World have classified the Arab countries according to their 

economic structures. Some of the Arab writers have classified them in 4 groups
8
 in terms of 

petroleum, partly based on petroleum and industry, based on different economic resources and 

according to their commercial position. Another writer classified the Arab World countries 

into two groups: the western bloc and the eastern bloc.
9
   

When we look at demographic structure characteristics, the Arab World with a rapid birth 

increase approaching 5% of the world population. The following table provides information 

on the economic and demographic structure of the Arab World: 

Table 6 : Selected Arab Countries Population and Per Capita National Income. 

                                                           
6
 Mahmud Abuala, Coğrafiyet El-Alem Al- Arabi, 5. Baskı, Anglo-Mısır Yayınevi, Kahire, 1993, s.19. 

7
 Cüneyt Mengü, Orta Doğu Turizm Pazarının Türkiye Açısından Analizi, yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, s.83-84. 

8
 ABUALA, a.g.e, s.25. 

9
 Mohammed Said Alsammak, Coğrafiyet El-Vatan Al-Arabi, Alamel Yayınevi, Erbid-ÜRDÜN, 2000, s.29. 
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As it is seen in the above table, this high per capita income in the Gulf countries and an 

increase in income sources, it is extremely important for our country but also international 

tourism industry in order to attract Arab tourists. 

The outbound travel market in the Arab World has steadily climbed in recent 

years. According to World Travel Monitor results from IPK International, outbound travel of 

the Middle East grew by 9% in 2016, making it the world's fastest-growing market.
10

 For 

most Arabian people travel abroad is not luxury but it is a necessity and generally becoming a 

part of the Arabian culture. It’s not at all unusual for most of the Arabs to travel on three long 

trips every year. The main reason for their travel is due to extremely hot weather conditions in 

that region. With the conclusion of the academic year most families tend to travel abroad. 

Especially the people of the GCC (Gulf Cooperation Council) countries travel with their 

families in big groups and they prefer long holidays and they are heavy spenders. These group 

of people stay in luxury hotels and like to enjoy all kinds of entertainment. These travelers 

could be going to either intraregional countries or to the Western World. In the intraregional 

countries, the custom and the language are almost similar, conversations and interactions are 

much more easy than it tends to be in the Western World. Apart from the GCC countries, the 

other Arabs like North African countries and Lebanon, Jordan, Iraq, Syria before the war” 

and Palestine are doing both groups and FIT’s, arranging charter flights and carry back-to-

back mass tourism during peak seasons. 

                                                           
10

 https://www.trekksoft.com/en/blog/how-to-reach-the-growing-arabian-travel-market. Published by Sara 

Napier Burkhard on Apr 27, 2017 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Total Of Arab Countries 397,148,000 2,347,090 2,436,737 2,741,089 2,715,663 2,651,556 2,386,574 2,083,496

Jordan 8,933 38,709 4,333 37,570 35,877 33,641 30,981 28,881 26,463 2,962

UAE 9,500 365,882 38,514 370,296 401,958 388,599 373,432 348,526 286,185 30,125

Bahrain 1,781 31,858 17,888 31,126 33,388 32,540 30,749 28,777 25,713 14,437

Tunisia 1,781 42,078 23,626 43,141 47,521 46,234 45,047 45,807 44,014 24,713

Algeria 40,100 156,050 3,892 165,152 214,032 209,751 209,004 200,245 161,159 4,019

Djibouti 942 1,826 1,938 1,698 1,589 1,455 1,354 1,239 1,129 1,199

KSA 31,521 646,438 20,508 654,270 756,350 746,647 735,975 671,239 528,207 16,757

Sudan 38,435 116,108 3,021 96,995 78,321 64,025 62,338 68,221 79,844 2,077

Syria 23270 … … … … … … … 60,038 2,580

Iraq 36,575 158,050 4,321 153,990 192,772 207,124 185,945 157,412 117,138 3,203

Oman 4,181 66,293 15,856 69,832 81,034 78,939 76,689 67,937 58,641 14,026

Qatar 2,113 152,469 72,158 164,641 206,225 198,728 186,834 167,775 125,122 59,215

Qumar 795 708 891 686 660 619 571 584 528 664

Kuwait 4,161 110,899 26,652 114,534 164,154 173,713 173,932 154,062 115,337 27,719

Lebanon 4,288 50,723 11,829 49,427 47,833 46,014 43,869 40,100 38,400 8,955

Libya 6,278 17,364 2,766 20,655 24,308 51,964 79,863 32,108 68,799 10,959

Egypt 90,046 268,122 2,978 332,699 305,602 288,542 279,349 235,990 218,387 2,425

Morocco 33,680 103,601 3,076 101,187 110,081 106,777 98,288 101,425 93,147 2,766

Mauritania 3,632 4,711 1,297 4,796 5,373 5,639 5,261 5,167 4,338 1,194

Yemen 26,745 15,201 568 24,041 34,011 34,714 32,075 31,079 30,907 1,156

2010  share of person 

from the National Income

Source: The Arabic United Economic Report 2017

The National Income (Billion) $

Selected Arabic Countries 2010-2016 Populations - The national income - Share of person from the national income

Year Population 2015 (Million) Person
2016  share of person 

from the National Income

http://www.iksad.com/
http://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_presse_all/WTTR_ITB2016_8_Web.pdf
https://www.trekksoft.com/en/blog/author/sara-napier-burkhard
https://www.trekksoft.com/en/blog/author/sara-napier-burkhard
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As it is known, the number of arrivals, departures or in other words inbound and outbound 

statistical data and tourism income figures can be easily obtained from UNWTO highlights 
11

 

and from the other relevant research centers. However, when we look at the matter in terms of 

outbound for some Arab countries, it is quite difficult to obtain statistically the number of 

tourists departures, besides, except the number of tourist exit data, the detailed information 

can not be provided.
12

 Another important issue is a fairly high number of Arabs are traveling 

to intra-region destinations (other Arab countries). From the Arab World, it is estimated that 

more than 50% to 60% of departures are towards intra-region countries.
13

 

In order to increase tourist arrivals from the Arab World to Turkey, we had a thorough study 

of  what factors are affecting Arab tourists on their holiday decision.  In this regard, below our 

survey studies are showing the various purposes of holiday decision making.  

Table 7: The factors that affect the Arab tourist for selection of their travel. 

COUNTR

Y 

General 

& 

Digital 

Media 

Advic

es of 

Travel 

Agenc

y 

Media 

Advertisem

ent  

Advi

ces of 

Frien

d 

Fair 

Price

s 

Opportunit

y for more 

Choices 

Suitabl

e for 

Tourist 

Self-

Prefe

r-

ence 

 

 

 

KSA 65 0 18 45 17 35 16 28 
 

UAE 35 27 41 18 35 35 20 39 
 

EGYPT 10 0 10 28 45 24 8 8 
 

KUWAIT 28 8 10 48 61 59 9 8 
 

JORDAN 18 9 19 8 0 0 5 0 
 

SYRIA 10 8 18 17 10 17 12 20 
 

TUNISIA 29 0 26 0 9 0 9 18 
 

MOROC

CO 29 34 18 18 0 0 7 9  

LEBANO

N 26 10 10 18 9 9 4 0  

TOTAL 

POINTS 
250 96 170 200 186 179 90 130 

 

When we examine the table above, despite the factor importance of the Arab countries are 

different, in general, together with the country, advertisement, general media and digital 

media are predominant. The second thing to be noted is that in the aforementioned countries 

                                                           
11

 Dr.Cuneyt Mengü, Doktora Tezi. 

12
 Mintel Araştırma Merkezi, http://www.mintel.com/search?q=outbound, (24.02.2012) 

13
 Mintel Araştırma Merkezi, a.g.e., 2012. 
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the recommendations of friends/family members are important for travel decision and last 

important factor is the opportunity for more choices.  

3- Econometric Forecast Analyses 

In this section, the total sum of the Middle East and North African (MENA) countries 

screened statistics from the World Bank and regression and forecasting analyses were 

conducted for selected Arab countries that reached meaningful results in econometric 

applications.
 14

 

The driving point of applications is the world tourism movements. In the econometric 

analyzes, from the independent variable in the volume of the world total tourist outbound,  

dependent variable valuation is taken out and then the rest amount was calculated. In other 

words, in the econometric applications made according to the total of the Arab countries, from 

the independent variable which constitutes the world’s total outbound figure the total of the 

outbound of the Arab World has been taken out. 

The first regression application was actualized with an established model of the total of Arab 

countries departures and the taken out the total world departures. As seen in the table below, a 

logarithmic model has been established by taking the log of the outbound figure actualized 

from 1995 to 2002 according to the e base. 

Table 8: The Arab States and the Development of Outgoing figures of the World 

 

Million Person 

Logarithmic Values 

by E Base 

(Regression Data) 

Years Arab World Non-

Arab 

Dünya 

LN Arab LN 

World 

(Non-

Arab) 

1995 13.4 644 630.6 2.5952547 6.4466717 
1996 13.1 672 658.9 2.5726122 6.4905718 
1997 14.0 699 685.0 2.6390573 6.5294188 
1998 15.1 

 

730 714.9 2.7146947 6.5721427 
1999 16.7 748 731.3 2.8154087 6.5948238 
2000 18.7 809 790.3 2.9285235 6.6724126 
2001 19.4 813 793.6 2.9652731 6.6765796 
2002 20.3 809 788.7 3.0106209 6.6703860 

 

      

                                                           
14

 World Bank, http://data.worldbank.org/country, (05.03.2012) 
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Source: World Bank, 

http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&quer

yld=!35 (25.02.2012) 

The established regression equation is presented below; 

LNARAB = -9.726092474 + 1.900179889*LNWORLD 

The established regression model is statistically meaningful and has a high significance 

coefficient of 0.93. In other words, the model is both statistically significant and highly 

representative. There is no autocorrelation, structural fracture and variance problems in the 

model
 15

. In the following table forecast results are presented: Excluding the total of Arab 

countries according to the world total, if international tourist flow actualized between 850 

million to 1.6 billion, after the result of the application of the forecast made regarding the 

number of annual visitors traveling abroad, from the total of Arab countries, excluding the 

total of Arab countries according to the world total reaches 1 billion, from the total of the 

Arab countries traveling abroad annually would be between 25.1 to 35.7 million, when 

reaching to 1.2 billion, the volume might be between 32.4 to 55.4. In case of reaching the 

level of 1.6 Billion, annual visitors would be expected between 48.2 - 111 Million with 95% 

confidence. 

Table 9: Forecast analyzes the results. (Arab Countries in million)  

World 

(Million 

Tourists) 

Pessimistic 

Expectation 

Usual 

Expectation 

Optimistic 

Expectation 

850 20.0 22.0 24.2 

900 21.7 24.5 27.7 

950 23.4 27.2 31.6 

1.000 25.1 30.0 35.7 

1.050 26.9 32.9 40.1 

1.100 28.7 35.9 44.9 

1.150 30.5 39.1 50.0 

1.200 32.4 42.4 55.4 

1.250 34.3 45.8 61.1 

1.300 36.2 49.3 67.2 

1.350 38.1 53.0 73.6 

1.400 40.1 56.8 80.4 

1.450 42.1 60.7 87.5 

                                                           
15

 For more information please see representation of Dr.Cüneyt Mengü, Approaches on the Future of Turkey 

Tourism in 2023 presented in Riga, Latvia at The 4th Eurasian Conference on Language & Social Sciences on 

24-27.July.2018. 
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1.500 44.1 64.7 95.0 

1.550 46.2 68.9 102.8 

1.600 48.2 73.2 111.0 

The figures in the above table are supporting the prediction of UNWTO as 1.6 billion 

international tourists based on 2022-23 forecasts. In addition, the fact that the estimations that 

we made before are consistent with the figures predicted today and, in the future, proves the 

correctness of the regression analyses in Tables 8 and 9.  

In addition to this, according to the screen carried out by us in 2012 and 2017, selected 

important Arab and the World countries departures are shown in below tables. 

Table 10: Arab Countries Outbound Numbers by Latest Statistics 

Country 
Outbound 

(million) 
Year / Latest Stats 

KSA 25 2017 

Egypt 6.1 2014 

Bahrain 4.7 2015 

Algeria 4.5 2016 

Oman 4.1 2016 

UAE 3.5 2015 

Kuwait 2.6 2007 

Morocco 1.8 2016 

Tunisia 1.8 2016 

Qatar 1.8 2013 

Jordan 1.2 2014 

Libya 0.65 1997 

Lebanon 2 2015 

Iraq - 2015 

Syria 6.2 2010 

Source:  

Saudi Tourism Ministry Statistics website 

Statistics website https://knoema.com/atlas/Egypt/Number-of-departures 

Statistics website https://knoema.com/atlas/Bahrain/Number-of-departures  

Statistics website https://knoema.com/atlas/Algeria/Number-of-departures  

Statistics website https://knoema.com/atlas/Oman/Number-of-departures 

a Report in Newspaper http://wam.ae/en/details/1395302602904  

Statistics website https://www.indexmundi.com/facts/kuwait/international-tourism  

Statistics website https://knoema.com/atlas/Morocco/Number-of-departures  

Statistics website https://knoema.com/atlas/Tunisia/Number-of-departures  

a Report in Newspaper https://www.prnewswire.com/news-releases/travel-and-tourism-in-

qatar-to-2018-270900611.html  

http://www.iksad.com/
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statistics website https://knoema.com/atlas/Jordan/Number-of-departures 

Statistics website https://www.indexmundi.com/facts/libya/international-tourism 

Statistics website https://knoema.com/atlas/Lebanon/topics/Tourism/Outbound-Tourism-

Indicators/Outbound-tourism-travel   

Statistics website https://knoema.com/atlas/Iraq/topics/Tourism/Outbound-Tourism-

Indicators/Outbound-tourism-travel 

a Report in Newspaper http://wam.ae/en/details/1395302602904 

As seen in the above table 10 when the non-considered countries are added to the total 

number of international departures from selected Arab countries the accuracy of the predictive 

analysis results is proved. Regarding the results of the predictive analyses of the Arab World 

and the percentage of international tourists coming to Turkey is shown in below table. 

Table 11: The Arab World tourist departures to Turkey by years and their percentage weights. 

Years Arab 

World 

(Million) 

(1) 

Turkey 

(Thosand) 

(2) 

Growth 

Percentage 

2003 20.0 431 %2.1 
2004 21.7 575 %2.6 
2005 23.4 720 %3 
2006 25.1 715 %2.8 
2007 26.9 877 %3.2 
2008 28.7 1.110 %3.8 
2009 30.5 1.370 %4.4 
2010 32.4 1.820 %5.6 
2011 

 

 

 

 

 

 

35.7 2.053 %5.7 
2012 36.2 

38.1 

40.1 

42.1 

44.1 

46.2 

2.450 %6.8 
2013 38.1 3.330 %8.7 

 

2014 40.1 3.682 %9.2 

 

2015 42.1 3.821 %9.1 
2016 44.1 2.510 %5.7 
2017 46.2 3.600 %7.8 

Source: (1) Cüneyt Mengü, a.g.e., s. 199. 

(2) Ministry of Culture and Tourism, Number of Tourists According to Nationalities, 2017 

As shown in the above table, between the years 2003-2017 the total departures from the Arab 

World, the number of tourists coming to Turkey annually is changing between % 2 to % 6. It 

is a fact that, from the potential of this market not enough number of tourists are visiting 

Turkey. As shown in table 10, International departures from the Kingdom of Saudi Arabia in 

2016 was 32 and in 2017 was 25 million. This country has the highest number of travelers 

compare with other Arab countries. As it was emphasized in the previous studies, % 50 of 

Saudi tourists prefer ‘Intra Tourism’ and the rest of them particularly travel to the European 

http://www.iksad.com/
http://wam.ae/en/details/1395302602904
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countries.
16

 Again, according to the screening made in 2017 by us, Saudi tourists traveling to 

one Arab country and to two European countries are shown in the below table.  

Table 12 – Outbound Saudi tourists.  

Outbound numbers of Saudi Tourists 

(thousand) 

  Year Egypt England Switzerland Turkey 

  2010 400 390 210 116 

  2017 669 150 131 651 

  Source: http://sabq.org/p97XTd 

http://www.masrawy.com/news 

http://www.aleqt.com/2017/02/25/article_1142886.html 

http://www.turofed.org.tr/_files/_pdf/turofed-turizm-raporu-2018.pdf 

 

For the same years when we look at the numbers of tourist from these countries traveling to 

Turkey;  

Table 13: Saudi Tourist percentage for 2015-16-17 

 

Last 3 years, the percentage change of 

Incoming of Saudi Tourists to Turkey 
% Change % Change 

 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Suudi 

Arabistan 450674 530410 651170 17,69 % 22,77 % 

      Source: Turkey’s Tourism Report - 2018 http://www.turofed.org.tr/_files/_pdf/turofed-turizm-

raporu-2018.pdf 

 The above table 13, shows that although the temporal change is 74%, compared to Table 11, it 

is seen that from the total number of Saudi tourists only 1% or 2% are visiting Turkey. This 

data confirms the accuracy of the results of the forecasting analyses. 

Conclusion and Recommendations 

The estimates of the international tourism research centers and the results of our econometric 

forecast analyses emphasizing that the Arab World outbound tourism will continue to increase 

                                                           
16

 Mintel, a.g.e. 2012. 

http://www.iksad.com/
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and has an utmost importance in terms of international tourism industry. The Arab World is 

currently generating approximately 55-65 million tourists and 75-85 billion USD tourism 

revenue every year to the World Tourism Industry. 

Considering Turkey; tourist arrivals from the Arab World between the years 2003-2011 had a 

share between 2-5%, and between the years 2012-2017 the share was 6-9% comparing the 

total tourist arrivals. Although a significant share increase was recorded along these years, 

today Turkey is still under the expected tourist potential according to our forecast analyses. 

Within the scope of our study, the number of the Arab tourists travelling in the World in 2020, 

based on our expectation is pessimistic 44,1 usual 64,7 and optimistic 95 million tourists and 

in 2022/23 pessimistic 48,2, usual 73,2 and optimistic 111 million with 95% confidence.  

If Turkey follows systematic, successful marketing and promotion campaigns, constructive 

policies and measures, so that the number of arrivals from the Arab World in 2020 can be 

between 4 – 6 million and 7 – 10 million tourists in 2023.  

Among the priority measures to be taken in order to reach these predicted targets are; 

- The government, local autorities and the private sector must have a strong relationship to 

develop all kinds of services provided to Arab tourists for their comfort. 

- Taking measurements to ensure the safety and security of tourists, 

- Travel agencies and tour operators are having the key role in tourism activities. They should 

be supported and the incentive system must be established. 

- Good customer service is required at every part of tourism activities regardless of how 

demanding the customer is. Tourism is the industry is very much related to the customer 

service and those who get good service are more likely to travel to the same destination for 

their future travel arrangements.  

- Tourism is intertwined with urban traffic. Traffic problem of Turkey's big cities and 

especially mega-city Istanbul must be solved. Otherwise, today's Istanbul traffic system will 

not respond to the targeted Arab tourist flow in the coming years. 

- Istanbul needs to construct and develop a light rail system for public transportation. It is 

quicker and inexpensive compare with underground system. 

- Especially in Istanbul and in other tourist attracted towns unplanned urbanization, ugly 

structures, poor environmental views have the attention of tourists. Those types of 

unpleasant views should be avoided and measures should be taken in the name of 

rectification. 

- Hotels in Turkey are classified by a government-designated star system. Stars are awarded 

for the presence of such amenities and standards. However, the standard characteristics of 

Turkey’s hotels generally are not rated according to the world standard. Correct and realistic 

star grading system must be implemented as per the international standards. 

http://www.iksad.com/
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- Especially the Gulf country’s guests travel with huge family members and servants. 

Transportation, accommodation, transfers and even daily tours should be offered in a single 

package by travel agencies. 

- Within the scope of health tourism, Central Physician Appointment System (CPAS) should 

be implemented in different foreign languages to strengthen the continuity of foreign 

patients treated within the scope of health tourism in Turkey.      

- Planning of support mechanisms for thermal tourism facilities to operate in cooperation with 

hospitals, physical therapy and rehabilitation centers.                

- Show respect to the Arab guest’s dressing and cultures,  

- Selection of pilot regions according to the Market Expansion Strategies for Arab tourists, 

- Spreading tourism to 12 months by using Destination management criteria’s, 

- Implementation of innovative tourism policies for not much known destinations in Turkey 

(i.e. Kaz Mountains, Thrace, Kayseri, Edirne, Afyon etc.)                                            

So, after all these measurements Turkey would most likely get over 10% share from the Arab 

World departures, and if this is actualized it will be a great contribution to the 2023 tourism 

target. 
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ÖZET               

Bu çalışmada, ilk olarak mutluluk kavramı üzerinde durulmaktadır. Soyut bir kavram olarak 

ifade edilen mutluluk somut manada incelenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, mutluluk için 

temel gereksinimlerin karşılanması ve ilgili kalkınma plan ve programlarına yansıması da ele 

alınmaktadır. “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” bağlamında bireysel ve toplumsal mutluluk 

ve/veya memnuniyetlerin temel gerekleri üzerinde durulmaktadır. Fazla olarak, Maslow’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi piramidinde ilk üç katman açısından gereksinimler ele alınmakta enerji 

ile ilişkisi belirtilmektedir. Bu şekilde, enerjinin kalkınma için yeri ve önemi, gereksinimlerin 

karşılanması üzerinden açıklanmaktadır. Bu bağlamda, memnuniyet ve/veya mutluluk 

kavramından hareketle enerji-ekonomik bağlamda değerlendirme yapılmakta ve istatistiksel 

verilerle desteklenmektedir. Ayrıca, ülkelerin izlenmesine ilişkin olarak uluslar arası kredi 

derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri kapsamınsa konu değerlendirilmekte ve reel 

veriler çerçevesinde irdelenmektedir. Öz olarak, enerjinin önemi ve enerji politikalarının 

etkinliği toplum mutluluğunun ve/veya memnuniyeti üzerinden betimlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Ekonomisi, Kalkınma, Memnuniyet, Mutluluk, Refah Devleti 

 

GİRİŞ 

Ülkeler için “Refah Devleti” olmak çoğu kez genel erektir denebilir. Refah devleti (welfare 

state) genel olarak minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk 

kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin 

korunması ve teşvik edilmesinde ana rol oynamasını ifade etmektedir [1]. Bu bağlamda, 

ülkenin farklı şekillerde ekonomik ve sosyal açıdan organize edilmesi gerekmektedir.  

Öte yandan, bir sisteme ilave edildiğinde veya çıkarıldığında sistemin en az bir özelliğini 

değiştiren olgu olan enerji (tanımdan da anlaşıldığı üzere) tüm bu eylemlerin gerçeklenmesi 

için yadsınamaz önem taşımaktadır. Dolayısıyla, refah devleti olmanın ilk şartı enerji 

üretiminin arttırılması olup, bu da enerji alt yapısının geliştirilmesiyle mümkündür. Zira 

bilindiği üzere, sosyo-ekonomik olduğu kadar yaşam standardının sürdürülebilirlikle 

yükseltilmesi büyük miktarda enerji üretimi ve tüketilmesi ile mümkün olabilmektedir. 
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Toplumsal yapının değişkenlerini hükümetin belli bir siyaset güderek geliştirme çabası olarak 

tanımlanan kalkınma, uygun kalkınma programları ve planlamalarını gerektirmektedir. 

Kalkınma programlarının uygunluğu ve başarısının bir göstergesi de Memnuniyet ve/veya 

Mutluluk Anketleri olmaktadır. Bu nedenle, Memnuniyet ve/veya Mutluluk Anketleri 

kalkınmanın yanı sıra ülke istikrarı için indikatör olarak ele alınmaktadır. Nitekim 

günümüzde, her yıl memnuniyet ve/veya mutluluk anketleri yapılmakta ve uluslar arası 

bağlamda ilan edilmekte ve ülkeler bazında yayımlanmaktadır. 

 

MUTLULUK KAVRAMI 

Öncelikle mutluluk kavramı üzerinde durmak gerekmektedir. Mutluluk tanımlanması hayli 

zor bir kavramdır. Bu bağlamda, farklı tanımlamalarla mutluluk ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Buddha (MÖ 563-483) “Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır” ifadesini kullanmış [2], 

Konfüçyus (M.Ö.551-479); “Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur” olarak ifade etmiş [3], 

Aristo (M.Ö.384-.322), “Mutluluk tüm insanların en yüksek arzusu ve hevesidir” demiş ve 

mutluluğa giden yolun erdemden geçtiğini ifade etmiştir [4]. Epikür (M.Ö.341-270); “Azla 

memnun kalmayan hiçbir şeyle memnun kalmaz” demiş ve “mutluluğa alan yaratmak için 

denge ve ılımlılık unsurlarının temel olduğu” ilkesini ileri sürmüştür. İslam filozoflarından 

Farabi (M.S. 870-950); “Mutluluk her insanın arzuladığı bir amaçtır, her ne zaman olursa 

olsun insanın kendisi için tercih edilen ve istenendir” ifadesini kullanmıştır [5,6]. Ibn-i Sina 

(M.S. 980-1037), mutluluğu tasavvuf, iyi eylem ve iyilik bilgisiyle ilişkilendirmiş ve ahlakın, 

insanın nefsini saflaştırarak, temizlediğini ve mutluluğa kavuşturduğunu belirtmiştir [6,7]. 

Gazali (M.S. 1058-1111), diğer düşünürlerden farklı olarak doğru bilginin sadece akıl ve 

duyularla değil aynı zamanda kalp gözüyle yani sezgiyle elde edilebileceğini savunmuştur. 

Mevlana (M.S. 1207-1273) “Mutluluk gidilen yol üzerindedir, yolun sonunda değil” ifadesini 

kullanmıştır [8]. Kant’a (M.S. 1724-1804)  göre ise mutluluk ahlaklılıkla beraber ele alınması 

gereken bir unsur olup, “en yüksek iyinin” gerçekleştirilmesi çabası olmaktadır [6]. Nietzsche 

(M.S.1844-1900); mutluluğu “ideal tembellik durumu” olarak tanımlamış ve böylelikle 

“sıkıntısız ve endişesiz yaşamaktır” demiştir [4]. Jose Ortegay Gasset (M.S. 1883-1955) de; 

“Yansıtılan hayat ile yaşanan hayat bir noktada birleştiğinde mutluluk durumu ortaya çıkar 

demiş ve ne olmak istediğimiz ve ne olduğumuz örtüştüğünde mutlu oluruz ifadesini 

kullanmıştır [4]. Bir başka düşünür: Slovoj Zizekve (M.S.1949-..) mutluluğu paradoksal 

olarak “gerçekten mutlu olmanın kişisel görüşlere göre değiştiğini, değişmez bir doğru 

olmadığını” belirtmektedir [4].  

Görüldüğü üzere yaklaşık 2500 yıldan fazla bir süredir bir başka deyişle medeniyet tarihi 

boyunca doğu kültürlerinden batı kültürlerine, Çin’den Hint’e, Türklerden Farslara, Antik 

Grek’ten, İslami düşünürlere ve de çağdaş düşünürlere kadar insanlar mutluluğu tanımlamak 

için uğraş vermiş ve kendi bakış açılarıyla konuya açıklık getirmeye çalışmışlardır. 
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Bunlardan ayrı olarak, bu çalışmanın özgünlüğü bağlamında mutluluk burada farklı bir açıdan 

bakılarak tanımlanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda yalın olarak; “Bulunduğu şartları 

kendisi için yeterli sayan kişi ve/veya toplumlar mutludur” şeklinde tanımlama 

yapılabileceği düşünülmüştür. Bu tanım uzun bir tanım olmamasına karşın her bir kelimesine 

hayli ağır anlamlar yüklenmiş bulunmaktadır [9]. Şöyle ki; “bulunduğu şartlar” ifadesi çağdaş 

düşünürlerden Slovoj Zizekve’nin “gerçekten mutlu olmanın kişisel görüşlere göre değiştiği” 

ifadesiyle örtüşmektedir. Yine buradaki mutluluk tanımının “… kendisi için yeterli sayma” 

söylemi ise; Epikür’ün “Azla memnun kalmayan hiçbir şeyle memnun kalmaz” ifadesi 

bağlamındadır denebilir. Farabi’nin mutlulukla ilişkilendirdiği insanın kendisi için tercih 

edilen ve istenendir ifadesini de içermektedir. 

Bu çalışmayla ifade ettiğimiz mutluluk tanımı çerçevesinde enerji politikalarıyla 

ilişkilendirmek kapsamında olabildiğince somut bir formülasyonla mutluluk açıklanmaya 

çalışılacaktır. Bu bağlamda; 

Mutluluk; 

M  = ω /Ω                                                       (1) 

olarak ifade edilebilir. 

Burada; ω   kişinin  sahip olduklarını, Ω  ise kişinin sahip olmak istediklerini temsil 

etmektedir. M   Oranının   1’e   yakın  olması Mutluluğa yaklaşımı ifade etmektedir. Zira, 

kişinin sahip olduklarının kişinin sahip olmak istediklerine yaklaşması anlamına gelmektedir. 

Bir başka deyişle, M = 1 veya yakın olması kişinin bulunduğu şartları kendisi için yeterli 

bulduğunun matematiksel ifadesidir ki; bu da,  mutluluk tanımlamamızla örtüşmektedir. Öte 

yandan; Jose Ortegay Gasset’in “yansıtılan hayat ile yaşanan hayat bir noktada birleştiğinde 

mutluluk durumu ortaya çıkar” ifadesiyle de paralellik çerçevesindedir denebilir.  

Burada önemli bir husus; ω (kişinin sahip oldukları) günümüz şartlarındaki genel kalkınma ile 

aritmetik olarak artmakta iken Ω (kişilerin sahip olmak istedikleri), enformatik çağ 

olanaklarıyla bilgilenmemizin de etkinliği ile geometrik olarak artmaktadır. Bu durum 

gerçekte paradoksallık içermektedir. Bu husus, aynı zamanda mutluluğa ulaşmanın zorluğunu 

ifade etmektedir. 

İnsanoğlu kendini mutlu hissetmek için çeşitli eleman ve hizmetleri talep etmektedir. Bu 

bağlamda, tüm ülke hükümetleri ve yöneticileri vatandaşlarının isteklerini karşılamak üzere 

kalkınma programları ve ilgili planlamaları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar.  

Özelde bireylerin, genelde toplumların mutlulukları/memnuniyetlerinin sağlanması için 

karşılanması gerekenler “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” ele alınarak açıklanabilir (Şekil 1) 

[9]. Bilindiği üzere; “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, beş kademeden oluşmakta olup;  

fizyolojik, güvenlik, sevgi-sevecenlik, saygınlık ve kendini tamamlama kademelerinden 

oluşmaktadır [10,11]. İlk iki kademe temel ihtiyaçlara ilişkindir denebilir. Üçüncü ve 

dördüncü kademeler ise temel ihtiyaçlara ilaveten bireysel ve toplumsal aktiviteler 

bağlamında kalkınma programlarıyla                alt yapının oluşturulmasını gerektirmektedir. 
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Son kademe daha bireysel aktivite bağlamında görülebilir ve de manevi yönü ağır basan bir 

kademe olarak  nitelenebilir. 

  

 

Şekil 1 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi [9] 

 

Maslow’un beşinci kademesi bağlamında mutluluğu (manevi ağırlıklı olarak); 

M  = δ /Σ                         (2)                                 

şeklinde ifade etmek mümkündür. Burada; δ  aldığımız hazzı, Σ  mutlu olmak için 

verdiklerimizi temsil etmektedir. Ancak, burada;  δ geometrik olarak artarken Σ aritmetik 

olarak artmaktadır. Maslow’un bu son katmanı daha çok bireylerin kendini aşmışlığını ve 

bilgelik aşamasına gelmesini ifade etmektedir denebilir.  

Batı ve doğu kültürlerinde bu aşamaya ulaşmış kişilere rastlanmaktadır. Bu bireyler çoğu kez, 

zaman ve mekanın ötesinde dünyaca biliniyor olmaktadırlar.  Örneğin; Mevlana, Konfüjyüs, 

Buddha gibi şahsiyetler bu aşamaya ulaşanlar arasında sayılabilir. Nitekim hepsi sahip 

olduklarını vermek ve/veya paylaşmak yönünde yaşamlarını düzenlemişlerdir. Nitekim 

Buddha “Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır” ifadesini kullanmış, Konfüçyus “Mutluluk bir 

varış değil, bir yolculuktur” demiş, Mevlana ise “Mutluluk gidilen yol üzerindedir, yolun 

sonunda değil” ifadesini kullanmıştır. 

“Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kapsamında ve enerji politikalarını ilgilendiren yönüyle 

kişilerin ve toplumların mutluluğu/memnuniyetinin hiç değilse asgari gereksinimlerinin ilk 

kademeler bağlamında karşılanması önemlidir ve kalkınma ile ilişkilendirme de bu şekilde 

ifade edilebilir. 
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Günümüzde, dünya devletlerinin mukayeseli olarak değerlendirilmesi bağlamında mutluluk 

ve/veya memnuniyet oranlarının irdelemesi süreklilikle yapılmaktadır. Her yıl bu anketler 

yapılmakta ve ilan edilmektedir. Bu bağlamda birçok rapor yayınlanmaktadır [12-13]. Şekil 2 

ve Şekil 3’de Dünya Mutluluk Haritaları sırasıyla 2005 ve 2016 için görülmektedir [14].  

 

Şekil 2 2005 Yılı Dünya Mutluluk Haritası [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 2016 Yılı Dünya Mutluluk Haritası [14]. 

İnsanların ve toplumların Mutluluklarının ne ile ilişkili olduğu incelenmek istendiğinde ilk 

akla gelen ekonomik göstergeler kapsamında karşılaştırma yapmak olmaktadır. Bu bağlamda 
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kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla önemli bir indikatör olarak düşünülmektedir. Sırasıyla 2007 

ve 2015 yıllarına ilişkin olarak dünya kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla haritaları Şekil 4 ve 

Şekil 5’de verilmektedir. Şekil 2 ile Şekil 4 ve Şekil 3 ile Şekil 5 beraberce 

değerlendirildiğinde hayli benzer değişimleri gösterdikleri tespit edilebilmektedir.   

 

 

Şekil 3 2007 Yılı Dünya Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Haritası [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 2015 Yılı Dünya Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Haritası [16] 

Öte yandan, gayrisafi yurtiçi hasıla ile enerji üretimi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Bu 

konu Türkiye ile ilgili olarak Şekil 5 ve Şekil 6’dan hemen fark edilmektedir. Kalkınmanın 
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önemli bir indikatörü olan “Gayrisafi Yurtiçi Hasıla”(GSYİH)  ile yine enerji politik için 

önemli bir indikatör olan enerji talebi arasında hayli sıkı bir ilişki bulunduğu tespit 

edilmektedir [17,18]. Aynı zamanda, Şekil 5 ve Şekil 6’da reel büyüme oranlarının 

değişimleri ile enerji talebindeki artış oranının yine hayli benzerlik gösterdiği de 

görülmektedir [17,18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 Türkiye’nin GSYİH ve Reel Büyüme     Şekil 6 Türkiye’nin Enerji Talebi ve      

             Oranının Yıllara Göre Değişimi (17).                 Enerji Talep Artış Oranının 

              Yıllara Göre Değişimi (17). 

Şekil 5 ve Şekil 6’da 2008 küresel krizinin etkisi kendini net olarak göstermektedir. Ancak, 

dikkat edilmesi gereken bir diğer husus enerjideki küçük bir değişimin ekonomiye daha etkin 

olarak yansıdığının gözlenmesidir. Bir başka deyişle, enerji politikalarıyla ekonomi ve de 

mutluluk anketlerinin değişimlerinin paralellik gösterdiği tespit edilmiş olmaktadır.  

Öte yandan, dünya ülkelerini değerlendiren ve yatırım yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak 

derecelendirme yapan uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik göstergeler 

kadar mutluluk anketlerine de baktığı anlaşılmaktadır.             Şekil 7’de Türkiye’nin kredi 

değerlendirme kuruluşlarınca derecelendirilmesinin              yıllara göre değişimi, Şekil 8’de 

ise Türkiye mutluluk derecelendirmesinin yıllara göre değişimi görülmektedir. 
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Şekil 7 Türkiye’nin Kredi Değerlendirme Kuruluşlarınca Derecelendirilmesinin  

             Yıllara Göre Değişimi [19] 

 

 

Şekil 8 Türkiye Mutluluk Derecelendirmesinin Yıllara Göre Değişimi [20] 

 

Nitekim 2005-2007’de mutluluk derecelendirmesi yükselirken (özellikle Fitch kredi 

derecelendirme kuruluşunun) kredi derecelendirmesinin de artış trendi gösterdiği, keza 2010-

2012’de % 60’nın üzerinde mutluluk derecelendirme olduğu dönemde de kredi 

derecelendirme kuruluşların derecelendirmelerinin görece yüksek olduğu gözlenmektedir.    
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SONUÇ 

Yapılan irdeleme ve değerlendirmelerle ülkelerin stabilitesi ve kalkınmalarının 

değerlendirilmesinin pek de kolay olmadığı gözlenmektedir. İlk akla gelen ve ilk başvurulan 

somut veriler ekonomik olsa da salt ekonomiyle olayı açıklamak her zaman mümkün 

olmamaktadır. Ekonomik göstergeler esas itibariyle enerji politik göstergelerden etkilenmekte 

ve enerji göstergelerinde küçük bir değişim ekonomi üzerinde daha etkin sonuca 

dönüşebilmektedir. Bunlardan öte, belki de en etkin faktör özelde bireysel, genelde toplumsal 

mutluluk ve/veya memnuniyet olmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 21. yüzyılda dünyada 

mutluluk anketlerine giderek artan bir önem verilmekte ve yıllık anketler yapılarak 

yayınlanmaktadır.   

Mutluluk anketlerine kredi derecelendirme kuruluşlarının da önem verdiği anlaşılmaktadır. 

Örneğin, Türkiye için 2008’de küresel kriz nedeniyle ekonomik ve enerji-politik göstergeler 

düşerken (Şekil 5 ve Şekil 6) kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi derecesini 

düşürmemiş ya durağan bırakmış hatta biri (Fitch kredi değerlendirme kuruluşu) az da olsa 

yükseltmiştir (Şekil 7). Zira, Türkiye’nin mutluluk anketleri % 50’nin altına düşmemiş ve 

mutsuzlar % 15’in altında kalmıştır (Şekil 8). Ayrıca, ekonomik indikatör olan gayrisafi 

yurtiçi hasıla değeri üzerinde durulacak bir düşüş gösterirken enerji talebinde düşüşün ve 

mutluluk anketlerindeki değerlerin görece daha az düşüş göstermesi önemli olmuştur.  Bir 

başka deyişle, küresel ekonominin yansımaları olmasına karşın, enerji politikaları ve mutluluk 

anketlerinin nispeten küçük düşüşler göstermesi, Türkiye’nin istikrarını koruyacağı izlenimini 

yaratabilmiştir. Böylelikle, enerji politikalarının ve toplum mutluluğunun ve/veya 

memnuniyetinin istikrarı ve düzeni betimlemekte önemli bir indikatör olduğu söylenebilir. 
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İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ YİYECEK VE İÇECEK ŞİRKETLERİNİN 

DERECELENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Nuray ERGÜL 

Marmara Üniversitesi, SBMYO, 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 

nuray.ergul@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip gıda sektöründeki yiyecek ve 

içecek şirketlerinin finansal performansları değerlendirilerek, en yüksek performansı 

sergileyen en başarılı yiyecek ve içecek şirketlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışmada TOPSIS and ELECTRE yöntemleri kullanılarak yiyecek ve içecek şirketleri 

derecelendirilmiş ve 2011-2016 yılların arasında en yüksek performansı sergileyen şirketler 

belirlenmiştir. Bu çalışmada, TOPSIS and ELECTRE yöntemlerinin en başarılı yiyecek ve 

içeçek şirketlerinin seçimde kullanılabilen, çoklu ve analitik karar vermeyi kolaylaştıran 

yöntemler oldukları saptanmıştır. Çalışmada 2012-2016 döneminde Borsa İstanbul (BIST) 

Gıda İmalat Sektöründe işlem gören yirmi altı (26) yiyecek ve içecek şirketinin mali tabloları 

kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Performans Analizi, TOPSIS, ELECTRE, Yiyecek ve İçecek Şirketleri. 

JEL Sınıflandırması: C18, L25, L83, M21 

 

 

ABSTRACT 

In this study, evaluating the financial performance of food manufacturing sector, which has a 

significant share in Turkey's economy, it aims to determine the most successful food and 

beverage companies that show the highest performance. Food and beverage companies have 

been ranked by using TOPSIS and ELECTRE methods in this study, and then companies with 

the highest performance between 2011-2016 were identified. According the result of this 

study, it was determined that TOPSIS and ELECTRE methods are useful to select the most 

successful food and beverage companies and to facilitate multi- and analytical decision-
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making. The financial statements of twenty six (26) food and beverage company traded in the 

Stock Market Istanbul (BIST) Food Manufacturing Sector during the period 2012-2016 were 

used in the study. 

Keywords: Performance Analysis, TOPSIS, ELECTRE, Food and Beverage Companies. 

JEL Classification: C18, L25, L83, M21 

1. Giriş 

Gıda,  insan yaşamının temel ihtiyacı ve toplum sağlığı açısından çok önemli olması 

sebebiyle gıda sektörü, toplumlar için vazgeçilmez konularından biri haline gelmiştir. Gıda 

sektörü, tarımdan sağladığı bitkisel ve hayvansal hammaddeyi, uyguladığı bir veya daha fazla 

işlemle, raf ömrü uzun ve tüketime hazır ürünlere dönüştüren bir imalat sanayii koludur. 

Global gıda sektörünün yapısı, gıda tedarikçileri, imalatçıları ve perakendecileri, daha yüksek 

kaliteli ve farklı ürün çeşitliliği talep eden tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gıda 

perakendecileri, Tüketicilerin tercihleri ve satın alma alışkanlıklarını inceleyerek, elde 

ettikleri bu bilgiyi tedarik zincirinin diğer bölümlerine ulaştırmaktadırlar. Gıda sektöründe 

faaliyet gösteren şirketler tüketici taleplerini çeşitlilik, ekonomiklik, emniyet ve kalite 

açısından karşılamaktadırlar. Ülkede gıda sektörünün yıllık büyüklüğü 4 trilyon USD 

civarında gerçekleşmiştir.  

Gıda sektörü, hammaddesinin tarımsal ürünler temelli olması sebebiyle tarım 

sektörüyle paralel bir etkileşim göstermektedir. Dünya genelinde tarımsal ürünlerin sıklıkla 

değişkenlik göstermesine karşın artan nüfusla birlikte sürekli artan gıda gereksinimiyle karşı 

karşıya kalınmaktadır. Artan gıda talebinin karşılanması amacıyla gıda sanayii faaliyet 

göstermektedir. Gıda sanayi, artan gıda ihtiyacının sürekliliği ve gıda ürünlerinin çabuk 

bozulma özelliği nedeniyle uzun süreli muhafaza edebilme, işleme ve ambalajlama süreçlerini 

yerine getirmektedir. 
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Türkiye’de imalat sanayi cirosu, sanayi cirosunun % 96,7 kısmını oluşturduğu için 

sanayi ve imalat sanayi endeksi birbiri ile paralel olarak hareket etmektedir. Tablo 1 

incelendiğinde; gıda sektörü cirosundaki değişimin paralel olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Yıllara Göre Sanayi, İmalat ve Gıda Sanayi Ciro Endeksleri (2010-100). 

YIL SANAYI İMALAT GIDA SANAYI 

2005 62 62 54 

2006 74 74 59 

2007 82 83 67 

2008 93 94 83 

2009 85 85 87 

2010 100 100 100 

2011 130 130 121 

2012 140 140 130 

2013 153 153 147 

2014 173 173 173 

2015 187 188 196 

2016 200 202 205 

2017/04 235 236 222 

Kaynak: TUİK (2017), Gıda Sanayi, İmalat ve Gıda Sanayi Ciro Endeksleri, Ocak-Nisan, 

www.tuik.gov.tr. 

Tablo 2 incelendiğinde; Türkiye’nin 2016 yılında toplam ihracat hacminin % 7 ‘lik 

kısmı gıda sanayi ihracatından oluşmaktadır. 2016 yılında, gıda sanayi yıllık ortalama 9,9 

milyar USD değerinde ihracata katkı sağlamıştır. 
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Tablo 2. Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Oranları 

YIL İhracat Hacmi 

(USD) 

Gıda Sanayi 

İhracat 

(USD) 

Ora

n 

İthalat Hacmi 

(USD) 

Gıda Sanayi 

İthalat 

(USD) 

Ora

n 

2017/0

4 

50.673.643.776 3.478.070.016 7% 68.202.271.740 1.688.491.77

9 

2% 

2016 142.533.254.34

5 

9.911.599.997 7% 198.617.459.44

3 

4.851.841.00

4 

2% 

2015 143.838.871.42

8 

10.222.406.81

8 

7% 207.234.358.61

6 

5.133.851.00

4 

2% 

2014 157.610.157.69

0 

11.157.501.40

3 

7% 242.177.117.07

3 

5.616.780.24

4 

2% 

2013 151.802.637.08

7 

10.664.445.99

1 

7% 251.661.250.11

0 

5.440.699.60

1 

2% 

2012 152.461.736.55

6 

9.514.194.015 6% 236.545.140.90

9 

5.122.552.63

3 

2% 

2011 134.906.868.83

0 

8.880.452.861 7% 240.841.676.27

4 

4.904.769.16

7 

2% 

2010 113.883.219.18

4 

6.702.887.355 6% 185.544.331.85

2 

3.429.464.84

7 

2% 

2009 102.142.612.60

3 

5.931.130.770 6% 140.928.421.21

1 

2.907.764.41

6 

2% 

2008 132.027.195.62

6 

6.475.836.307 5% 201.963.574.10

9 

3.763.098.77

0 

2% 

2007 107.271.749.90

4 

5.164.489.127 5% 170.062.714.50

1 

2.660.998.73

9 

2% 

2006 85.534.675.518 4.339.134.500 5% 139.576.174.14 2.453.058.59 2% 
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8 3 

2005 73.476.408.143 4.271.659.725 6% 116.774.150.90

7 

2.114.178.84

3 

2% 

2004 63.167.152.820 3.349.424.093 5% 97.539.765.968 1.904.016.07

0 

2% 

2003 47.252.836.302 2.649.557.903 6% 69.339.692.058 1.633.971.86

2 

2% 

2002 36.059.089.029 1.880.732.840 5% 51.553.797.328 1.361.940.55

3 

3% 

2001 31.334.216.356 2.016.234.553 6% 41.399.082.953 1.014.089.52

5 

2% 

2000 27.774.906.045 1.835.503.875 7% 54.502.820.503 1.155.975.65

0 

2% 

1999 26.587.224.962 2.039.929.323 8% 40.671.272.031 1.050.013.14

5 

3% 

1998 26.973.951.738 2.356.633.725 9% 45.921.391.902 1.452.922.58

4 

3% 

1997 26.261.071.548 2.734.174.811 10% 48.558.720.673 1.761.542.81

3 

4% 

1996 23.224.464.973 2.455.093.660 11% 43.626.642.496 2.008.673.98

6 

5% 

Kaynak: TUİK (2017), Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Oranları, Ocak-Nisan, 

www.tuik.gov.tr. 

Dünyada gıda ürünlerinin talebinin bu denli hızla artması ve gıda ürünlerinin aynı 

hızla tüketilmesi dolayısıyla gıda sektörü, gıda üreticisi ve/veya tüketicisi konumunda 

bulunan ülkelerin ekonomileri içindeki payını ve önemini arttırırmaktadır. Dünya nüfusunun 
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sürekli artışı ve artan gıda talebi çalışmamızın konusu oluşturan yiyecek ve içecek 

sektörününde hızla gelişmesine ve büyümesine yol açmaktadır. Bu bağlamda, yiyecek ve 

içecek sektörü ve bu sektörde yer alan şirketlerin finansal başarıları; ülkelerin ekonomik 

gelişimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması adına büyük önem arz etmektedir.  

Yiyecek ve içecek şirketlerinin finansal başarılarında, katma değer yaratma 

kabiliyetleri, kalite düzeylerini arttırmaları, vs. gibi hususlar büyük önem taşımaktadır. 

Şirketlerin yiyecek ve içecek sektöründe etkin ve verimli şekilde faaliyet gösterebilmeleri 

amacıyla da finansal açıdan güçlü olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, yiyecek ve içecek 

şirketlerinin bu amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını saptamak amacıyla şirketlerin finansal 

performanslarının değerlendirilmesi gerekir. Finansal performanslarını arttıran şirketler, 

sosyal sorumluluk gereğince çevre ve insan sağlığı gibi konularını önemseyen yeni yatırımları 

en kısa sürede hayata geçirebileceklerdir. Dolayısıyla, yiyecek ve içecek şirketlerinin finansal 

performansları gerek insanlığın sağlık açısından gelişimini gerekse faaliyet gösterdikleri ülke 

ekonomisi üzerindeki etkisi açısından üzerinde durulması ve araştırılması gereken en önemli 

konulardan birisidir.  

Yiyecek ve içecek şirketlerinin performansları her şeyden önce bu şirketlerin yıl 

boyunca elde ettiği karlar ile ölçülmektedir. Bu şirketlerin karlılığını etkileyen faktörlerin 

başında ülkelerde uygulanan tarım ve hayvancılık politikaları, tarım ve hayvancılığa verilen 

teşvikler, ülkedeki enflasyon, döviz kurları, vs. gibi faktörler yer almaktadır.  

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yiyecek ve içecek sektöründeki yatırımlar 

artmaya devam ederken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayıları da artış göstermektedir. 

Yiyecek ve içecek şirketlerinin bir kısmı yatırımlarını finanse edebilmek için Borsa 

istanbul’da halka açılmayı tercih ederken, yatırımcılar ise bu yiyecek ve içecek şirketlerinin 

pay senetlerine yatırım yaparak gelişen bu sektörden faydalanmayı hedeflemektedirler. 
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Yatırımcılar sektör içerisinde hangi yiyecek ve içecek şirketine yatırım yapacaklarına karar 

verirken, şirketlerin finansal performanslarını değerlendirmektedirler. 

Bu çalışmada; Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan yiyecek ve içecek şirketlerinin 

finansal performansları derecelendirilerek, 2012-2016 yılları arasında en yüksek performansı 

sergileyen en başarılı yiyecek ve içecek şirketlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde giriş ve amacı anlatılmaktadır. 

İkinci bölümde, ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak finansal performans 

ölçümlerinin yapıldığı ve finansal oranların kriter olarak kullanıldığı çalışmaları kapsayan 

literatür araştırmasına yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, oluşturulan veri seti ve finansal 

performans ölçümünde uygulanan ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri anlatılmaktadır. 

Dördüncü bölümde, araştırmanın bulgularına yer verilerek, ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri 

sonucunda elde edilen sıralamalar temel analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Son bölümde 

ise sonuç ve önerilere yer verilmektedir. 

2. Literatür Taraması 

Araştırmacılara sundukları uygulama kolaylıkları sebebiyle ELECTRE ve TOPSIS 

yöntemleri ampirik çalışmalarda sıklıkla kullanılan popüler yöntemler arasında yer 

almaktadır. ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri ile finans litaratüründe yapılan ampirik 

çalışmalardan bazıları kronolojik sırayla aşağıda yer almaktadır. 

Feng ve Wang (2000) havayolu işletmelerinin performansını TOPSIS yöntemini 

kullanarak değerlendirmişler ve bu çalışmada finansal göstergelerin daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Deng, Yeh ve Willis (2000) çalışmalarında şirketlerin mali 

performanslarının analizinde TOPSIS yönteminin başarılı bir yöntem olduğu tezini 

savunmuşlardır. Beccali vd. (2003) Sardinya adasında bölgesel ölçekte yenilenebilir enerji 

teknolojileri difüzyonunu çözmek için ELECTRE yönteminin kabiliyetini ve uygunluğunu 
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test etmişlerdir. Salvatore vd. (2005) ELECTRE yönteminin karar problemlerinin 

alternatiflerini seçmek ve sıralamak için uygulanabileceğini ifade etmişlerdir. Huang ve 

Cheng (2005) Tayvan’da Harbor bölgesindeki arazilerin yeniden kalkındırılmasını konu alan 

bir vaka analizinde ELECTRE yönteminin karar vericilere kararlarında katkı sağladıklarını 

gözlemlemişlerdir. Shanian ve Savadogo (2006) ELECTRE yöntemleri, işletme ve tasarım 

alanlarında kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Hao ve Qing-Sheng (2006) üretim 

şirketlerinin ihalelerinde en iyi teklifi belirlenmesine yönelik çalışmasında TOPSIS yöntemini 

kullanarak en iyi teklifi veren şirketi belirlenmişlerdir. Kılıç (2006) Türk bankacılık sistemine 

yönelik çalışmasında ELECTRE TRI yöntemini kullanarak, erken uyarı ile mali 

başarısızlıkların önüne geçilebileceği ve mali başarısızlık sonucu gerçekleştirilen yeniden 

yapılandırma maliyetlerinden büyük oranda kaçınma şansının olabileceğini ifade etmiştir. 

Karacasu (2007) birbirine alternatif olan kentiçi toplu taşıma yatırımlarını 

değerlendirerek, ELECTRE yönteminin kullanımının, karar destek modeli olarak ulaştırma 

yatırımlarının değerlendirilmesinde büyük fayda sağlayacağını ifade etmiştir. Abbasi vd. 

(2008) bir İran bankasında kârlılık açısından en iyi hesabın belirlenmesinde TOPSIS yöntemi 

kullanılmışlar ve bankanın cari hesabının en iyi hesap olduğu, ikinci sırada ise 6 ay vadeli 

mevduat hesabının kârlı olduğunu belirlenmişlerdir. Montazer vd. (2009) İran’da bir petrol 

şirketinin bayi seçim aşamasında ELECTRE yönteminin başarılı bir şekilde 

kullanılabileceğini açıklamışlardır. Atıcı ve Ulucan (2009) Türkiye’deki enerji sektöründe 

karar vericilerin rasyonel kararlar almasında ELECTRE ve PROMETHEE yöntemlerinin 

kullanılabileceği sonucuna varmışlardır.   

Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2010) şirketlerde çalışan personelin kullanacağı en uygun 

bilgisayarların özellikleri, yapılan işin kalitesini ve hızını belirleyebilmek amacıyla 

ELECTRE ve Bulanık AHP Yöntemlerini kullanmışlar ve başarılı sonuç aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Kim ve Jung (2011) şirketlerin yatırım alternatiflerinin belirlenmesinde TOPSIS 
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yönteminin yeterli bir yöntem olduğunu belirlemişlerdir. Ergül ve Öktem (2011) inşaat ve 

bayındırlık sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin değerlendirilmesinde ELECTRE-III ve 

TOPSIS yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bülbül ve Köse (2011) yoğun 

rekabetin bulunduğu gıda şirketlerinin mali performanslarının doğru bir biçimde analizinde 

TOPSIS ve ELECTRE yöntemlerinin sağlıklı sonuç verdiğini belirlemişlerdir. Öktem ve Ergül 

(2012) ELECTRE-III yönteminin, yatırımcılar için pay senedi seçiminde kullanılabilecekleri 

başarılı bir gösterge olduğunu ifade etmişlerdir. Ergül ve Seyfullahoğulları (2012) 

çalışmasında ELECTRE yönteminin yüksek performanslı parekende şirketlerinin seçiminde 

kullanılabilecek bir gösterge olduğunu ifade etmişlerdir. Aytekin ve Sakarya (2013) 2008 

yılında yaşanan global finansal kriz sonrasında şirketleri TOPSIS yöntemini kullanarak 

incelemişler ve araştırma dönemi itibariyle üst üste tüm yıllarda en iyi performansı gösteren 

bir şirketin olmadığı ortaya çıkmışlardır. Hosseini vd. (2013) Tahran Borsasında işlem göre 

50 şirketin performansını AHP ve TOPSIS yöntemleri ile test etmişler ve bu yöntemlerin 

şirketlerin mali performanslarının belirlenmesinde yeterli olmadığını ifade etmişlerdir.  

Ömürbek ve Mercan (2014) belirlenen mali oranlar doğrultusunda TOPSIS ve 

ELECTRE yöntemleri kullanılarak imalat sektörü ve alt sektörleri birlikte değerlendirilmiş ve 

her iki yöntemde de kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yapan alt sektörün 

birinci sırayı aldığını tespit etmişlerdir. Okay ve Köse (2015) çalışmasında aracı kurumların 

finansal durumunun ve yatırımcıların tercihlerinin belirlemesinde TOPSIS yönteminin 

kullanılabileceğini saptamışlardır.  Ayrıca şirket performanslarının değerlendirilmesinde mali 

ve mali olmayan verilerin birlikte kullanılması ile de yöntemin geliştirilebileceğini 

açıklamışlardır. Akbulut ve Rençber (2015) Borsa İstanbul - imalat sektöründe işlem gören 

şirketlerin üç dönemlik mali performanslarını TOPSIS yöntemini kullanarak incelemişler ve 

imalat şirketlerinin performansları ile borsa performansları arasında istatistiki olarak anlamlı 

ilişki olmadığını saptamışlardır. Polatidis vd. (2015) jeotermal alan için yatırım senaryolarının 
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değerlendirmesi ile ilgili gerçek bir vaka çalışmasında ELECTRE III ve PROMETHEE II 

yöntemlerini uygulamış ve en uygun jeotermal yatırımların belirlenmesinde 

faydalanılabileceğini ifade etmişlerdir. Tunca vd. (2015) farklı meslek alanlarında faaliyet 

gösteren şirketlerin paket programlarının seçiminde TOPSIS ve ELECTRE yöntemlerinin 

kullanabileceğini ve sonuç alabileceğini açıklamışlardır. Taşabat et al (2016), mevduat 

bankalarının mali performanslarının değerlendirilmesinde ELECTRE ve TOPSIS 

yöntemlerinin kullanılabileceğini belirlemişlerdir. Ömürbek ve Aksoy (2016), Türkiye’de 

petrol üretimi yapan bir şirketin mali performansının analizinde TOPSIS ve ELECTRE II 

yöntemlerini kullanmışlar ve bu şirketin en yüksek performans gösterdiği yılın 2011 olduğunu 

belirlemişlerdir.  

Kayıhan (2017) çalışmasında TOPSIS yönteminin BIST - Taş ve Toprağa Dayalı 

Sanayi sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin mali performansı hakkında doğru ve güvenilir 

bilgi sağlay, sektördeki yöneticilere ve yatırımcılara verecekleri kararlarda bir gösterge 

olabileceğini saptamıştır. Ergül (2017) çalışmasında TOPSIS yöntemini kullanarak ve Türk 

spor kulüplerinin futbolda elde ettikleri başarılarının ilgili spor şirketlerinin mali başarıları 

üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Alsu ve Taşdemir (2017) TOPSIS 

yönteminin, farklı değerlendirme seçeneklerini bir araya getirerek, karar vericilere şirketlerin 

performansları hakkında doğru değerlendirme yapma imkanı sunduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Zhou vd. (2017), belirsiz veya eksik bilgi bulunduğu koşullarda ELECTRE III ve SMAA 

yöntemlerinin karar problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanılabileceğini ifade 

etmişlerdir. Mousavia vd. (2017) çalışmasında gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji 

politikasında seçim problemi ile ilgili olarak iki gerçek vaka çalışması yapmışlar ve teklif 

edilen HF-M-ELECTRE modelinin uygun olmayan durumlarda uygunluğunu ve 

uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla kullanılanabilecek bir yöntem olduğu ifade 

etmişlerdir.  
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3. Veri Seti ve Araştırma Metodolojisi 

Çalışmada, 2012-2016 döneminde imalat sektöründe faaliyet gösteren yiyecek ve 

içecek şirketlerinin finansal performansları derecelendirilmiştir. Analizlerde hesap tablosu 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın veri setini (2012-2016) yıllarında Borsa Istanbul (BIST)’da 

işlem gören “ALYAG, AVOD, BANVT, CCOLA, DARDL, EKIZ, ERSU, FRIGO, KENT, 

KERVT, KNFRT, KRSAN, KRSTL, MERKO, OYLUM, PENGD, PETUN, PINSU, PNSUT, 

SELGD, TATGD, TKURU, TUKAS, ULKER, ULUUN, VANGD” borsa kodlu yiyecek ve 

içecek şirketlerinin finansal tabloları oluşturmuştur. Yiyecek ve içecek şirketlerinin ülke 

ekonomilerinin temel taşını oluşturmaları ve insan yaşamı için vazgeçilmez bir öneme sahip 

olmaları nedeniyle yiyecek ve içeçek sektöründe faaliyet gösteren şirketler çalışma kapsamına 

dâhil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen şirketlerin birbirleriyle ilişkili ve anlamlı sonuçlar 

verebilmesi için 26 şirketinde yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren şirketler olmasına 

ve Borsa İstanbul (BIST) imalat endeksinde yer almasına özen gösterilmiştir. İmalat 

piyasasında kesintisiz ve en fazla sayıda yiyecek ve içeçek şirketinin finansal tablolarına 

ulaşabilmesi için araştırma dönemi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Finans literatüründe en sık 

kullanılan, kolay uygulanılabilen ve yüksek güvenilirlik seviyesine sahip olmaları nedeniyle 

çalışmada ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. Analizde kullanılan veriler 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’dan elde edilmiştir.  

Çalışmada yiyecek ve içecek şirketlerinin mali tablolarındaki kalemler arasındaki 

ilişkilerin anlamlı kılınması için oran analizinden faydalanılmıştır. Bu şirketlerin 

performanslarını değerlendirilmesinde kullanılan oranların belirlenmesinde litaratür 

taramasından faydalanılmıştır (Tablo-3). 
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Table 3: Yiyecek ve İçeçek Şirketlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler 

Kod Kriter Tanımı 
Kriter 

Yönü 

Kriter 

Türü 

Kriter 

Ağırlığı 

CO Cari Oran 
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklar 
Max Likidite 0,20 

LO 
Likidite 

Oranı 

(Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa 

Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Max Likidite 0,10 

NO 
Nakit 

Oranı 

(Hazır Değerler + Serbest Menkul 

Değerler) / Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

Max Likidite 0,15 

KO 
Kaldıraç 

Oranı 
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler Min 

Finansal 

Yapı 
0,10 

DH 

Aktif 

Devir Hızı 

Oranı 

Net Satışlar / Toplam Aktifler Max Faaliyet 0,10 

KM 

Net Kar 

Marjı 

Oranı 

Net Kar / Net Satışlar Max Karlılık 0,15 

OK 

Özsermaye 

Karlılık 

Oranı 

Net Kar / Özsermaye Max Karlılık 0,10 

AK 

Aktif 

Karlılık 

Oranı 

Net Kar  / Toplam Aktifler Max Karlılık 0,10 

Çalışmanın ilk kısmında, yiyecek ve içeçek şirketlerinin finansal performanslarının 

belirlenmesini imkan veren oranlar seçilmiş ve her bir oran her şirket için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır İkinci kısmında, hesaplanan bu oranlardan faydalanılarak, standart karar 
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matrisleri oluşturulmuştur. Üçüncü kısmında, standart karar matrisleri analizinde ELECTRE 

ve TOPSIS yöntemleri kullanılmış ve çalışma kapsamındaki şirketlerin genel performansını 

gösteren tek bir puana dönüştürülmüştür. Böylece sıralama yani derecelendirme işlemleri 

tamamlanmıştır. Son kısmında ise, yiyecek ve içecek şirketlerinin derecelendirme sonuçları 

temel analiz sonuçları ile karşılaştırılarak, ELECTRE ve TOPSIS yöntemlerinin 

başarı/geçerlilik düzeyleri test edilmiştir. 

3.1. ELECTRE 

ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality) çoklu karar alma süreçlerinde 

karar almayı kolaylaştırmada kullanılan bir yöntemdir. İlk olarak Bernard Roy (1971) 

tarafından ortaya atılmış ardından Peter Nijkamp ve Ad Van Delft (1977) ve HenkVoogd 

(1983) tarafından geliştirilmiştir. ELECTRE yöntemi; çoklu karar alma süreçlerinde tercih 

edilen ve edilmeyen alternatifler arasında üstünlük ilişkisi kurarak seçeneklerin sıralanmasını 

sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde uyum ve uyumsuzluk sınırlarının karar vericiler 

tarafından kesinlikle belirlenmesi gerekmektedir (Sambulas vd.,1999).  

ELECTRE yönteminde yapılması gereken adımları sırasıyla aşağıda yer almaktadır 

(Triantaphyllou vd, 1998). 

1. Aij matrisinin verileri (1) numaralı formülle normalleştirilirek Aij karar matrisi 

oluşturulmaktadır.  Aij matrisi, karar vericilerin oluşturacakları ilk matris olup Aij 

matrisinde (m) karar nokta sayısını ve (n) değerlendirme faktörü sayısını göstermektedir 

(Salvatore vd., 2013, 822). 

2. Aij matrisinin elemanları formül (1) kullanılarak Standart Karar Matrisi (X) 

oluşturulmaktadır (Kadzinski´ ve Ciomek, 2016, 170). 

 

 

( i =1,2, …,m   ;    j = 1,2, …, n ) 

 

(1) 
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3. Değerlendirme faktörlerinin her birinin karar verici açısından önem farklılıklarını 

çözümüne yansıtabilmek için Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (Y) Oluşturulması 

gerekmektedir. Bu adımda, öncelikle kriterler önem derecesine göre ağırlıklandırılır ve 

ağırlık değerlerinin (wi) toplamının (1)’e eşit olması gereklidir.  

                                                        (2) 

Standart Karar Matrisi (X)’nin her bir sütünundaki değerlendirme faktörü ağırlık değerleri 

(wi) ile çarpılarak, ağırlıklandırılmış normalize matris formül (3)’deki gibi hesaplanır (Soba, 

2014, 464).                                                        

Yij = wi. xij ( i =1,2, …,n   ;    j = 1,2, …, m ) (3) 

4. Her iki alternatifin karşılaştırılabilmesi için kriterlerin “Uyum (Ckl) ve Uyumsuzluk (Dkl) 

Kümeleri” olmak üzere iki ayrı kümeye ayrılması gerekmektedir. Uyum kümelerinin 

belirlenebilmesi için ağırlıklı standart karar matrisi (Y)’den yararlanılır. (Y) matrisinde 

karar noktaları (kriterler) birbirleriyle değerlendirme faktörleri açısından kıyaslanır ve 

kümeler formül (4) ve (5)’de gösterilen ilişkiler kullanılarak belirlenir (Lian ve Ke, 2016, 

280). 

Uyum Kümesi (Ckl); Ckl = { j, ykj  ≥ ylj} (4) 

Uyumsuzluk Kümesi (Dkl); Dkl = { j, ykj  < ylj } (5) 

Uyum setleri oluşturulurken (k) ve (l) indisleri için (k ≠ l) olması gerektiğinden dolayı çoklu 

bir karar problemindeki uyum seti sayısı (m.m - m) olmalıdır. Ayrıca; bir uyum setindeki 

kriter sayısı, en fazla değerlendirme faktörü sayısı (n) kadar olabilir. 

5. Uyum kümelerinden yararlanılarak uyum matrisi (C) oluşturulur. Uyum matrisinin (C)’nin 

oluşturulabilmesi için uyum setleri kullanılır. (C) matrisi (m*m) boyutlu ve (k=l) için 

değer almamalıdır.  





n

i

iw
1

1
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C matrisi formül (6) kullanılarak hesaplanır (Soba, 2014, 464).

j = 1,2, …, m   (6) 

(D) matrisi (m*m) boyutlu ve (k=l) için değer almamalıdır. Uyumsuzluk kümesinden

yararlanılarak uyumsuzluk matrisi (D) formül (7) kullanılarak hesaplanır (Yücel ve Ulutaş, 

2009, 334). 

j

ljkj

Dj

ljkj

kl

yy

yy

d kl








max

max

(7) 

6. Uyum Üstünlük Matrisi (F) matrisi oluşturulmalıdır. Uyum üstünlük matrisi (F) (m*m)

boyutludur ve matrisin elemanları uyum eşik değerinin ( ) uyum matrisinin elemanlarıyla

(ckl) karşılaştırılmasından elde edilir. (m), karar noktası sayısını; ( ) değeri,  ile 

C matrisini oluşturan elemanların toplamının çarpımına eşit olduğunu gösterir.  (F) 

matrisinin elemanları (fkl), ya (1) ya da (0) değerini alırken, matrisin köşegeni üzerinde 

aynı karar noktalarını gösterdiği için değeri bulunmaz. Eğer;   , eğer 

  olur. 

Uyum eşik değeri ( ) formül (8) kullanılarak hesaplanır (Çelik ve Ustasüleyman, 2014, 145), 

(8) 

(F) matrisinin ardından Uyumsuzluk Üstünlük Matrisi (G) oluşturulmalıdır.

Uyumsuzluk üstünlük matrisi (G) (m*m) boyutlu olup, (F) matrisine benzer şekilde 

oluşturulur. Diğer bir deyişle ( ) değeri,  ile (D) matrisini oluşturan elemanların 

c

c
)1(

1

mm

cckl   1klf

cckl   0klf

c


 


m

k

m

l

klc
mm

c
1 1)1(
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toplamının çarpımına eşittir. (G) matrisinin elemanları (gkl), (1) ya da (0) değeri alır ve 

matrisin köşegeni üzerinde aynı karar noktalarını gösterdiğinden değeri yoktur. Eğer;  

 , eğer   olur. 

Uyumsuzluk eşik değeri ( ) formül (9) kullanılarak hesaplanır (Triantaphyllou vd, 

1998, 185). 

                          (9) 

7. Toplam Baskınlık Matrisi (E) oluşturulmalıdır. (E) matrisi, (C) ve (D) matrislerine bağlı 

olarak  (m*m) boyutludur ve (1) ya da (0) değerlerinden oluşur.  

Toplam baskınlık matrisinin (E)’nin elemanları (ekl) formül (10) ile hesaplanır. 

ekl = fkl * gkl                                                (10)  

Ardından karar noktalarının önem sırasının belirlenmesi gereklidir. (E) matrisinin satır 

ve sütunları karar noktalarını ifade eder. (E) matrisindeki karar noktaları  ( ) 

sembolüyle ifade edilirken, karar noktalarının önem sırası ( ,  ve ) biçiminde oluşur 

(Triantaphyllou vd, 1998, 185-186). 

3.2. TOPSIS  

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi, 

Hwang & Yoon tarafından 1981 yılında geliştirilmiştir. Bu yöntemin özü, en çok tercih edilen 

alternatifin sadece pozitif ideal çözüme en yakın olan değil, aynı zamanda negatif ideal 

çözüme en uzak olan alternatifi belirlenmesine dayanan bir yöntem olmasına dayanır 

(Opricovic and Tzeng, 2004, 448-449). Yeh (2002) çalışmasında TOPSIS yöntemini, çok 

farklı kriterler arasından karar vermeyi kolaylaştıran basit bir matematiksel denkleme dayanan 

her bir alternatifin göreceli performansının hesaplanmasına imkanı veren bir yöntem olarak 

dd kl 

 1klg dd kl   0klg
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ifade etmiştir. TOPSIS yönteminde karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanan karar 

noktaları, sütunlarında ise karar vermede kullanılan değerlendirme faktörleri kullanılmaktadır. 

TOPSIS yönteminde yapılması gereken işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır 

(Triantaphyllou, 2000, 18). 

1. Aij matrisinin verileri (1) numaralı formülle normalleştirilirek hesaplanmaktadır 

(Triantaphyllou, 2000, 18-19): 

 

( i =1, …,m   ;    j = 1, …, n ) (1) 

2. Bu adımda öncelikle kriterler önem derecesine göre ağırlıklandırılır ve ağırlık değerlerinin 

(wj) toplamının (1)’e eşit olması gerekmektedir. Her bir normalize matris, ağırlık değerleri 

(wj) ile çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize matris (VİJ = wj * rij) elde edilmektedir 

(Yıldırım ve Önder, 2014, 133-153). 

 

for j = 1, …, n             

 

(2) 

3. Pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm notları belirlenerek, ideal çözüm seti elde edilir 

(Özer vd., 2010, 252). 

Positif ideal çözüm;  
 

 

(3) 

Negatif ideal çözüm;  
 

 

(4) 

Formüldeki (J)’nin fayda kriterleri, (J`) ise maliyet kriterleri ile ilişkilidir. 

4. Bu adımda pozitif ve negatif ideal çözüm kümesine olan uzaklıklar hesaplanmaktadır. Her 

bir alternatifin pozitif ideal çözümüne olan uzaklığı formül (5) ile hesaplanmaktadır 

(Metin, Yaman and Korkmaz, 2017, 381); 

 

i = 1, …, m (5) 
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Benze şekilde, her bir alternatifin negatif ideal çözümüne olan uzaklığı ise formül (6) ile 

hesaplanmaktadır (Ergül ve Öktem, 2011, 1095); 

 

i = 1, …, m (6) 

5. Pozitif ve negatif ideal çözüme olan uzaklık ölçüleri ile her bir alternatif için ideal çözüme 

olan yakınlıkları formül (7) ile hesaplanmaktadır (Triantaphyllou, 2000, 20). 

  

(7) 

6. Formül (7) ile elde edilen Ci* değerleri, büyüklüklerine göre sıraya dizilerek alternatiflerin 

(karar noktalarının) önem sıraları belirlenmektedir. Ci* değeri 1’e en yakın olan alternatif, 

diğer alternatiflere göre ideal çözüm olarak ifade edilektedir (Korkmaz ve Uygurtürk, 

2012, 105). 

4. Araştırma Bulguları 

Bu çalışmanın başında yiyecek ve içecek şirketlerinin finansal performanslarının 

ölçülmesini sağlayan oranlar belirlenmiş ve her bir oran her bir şirket için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. (2012-2016) dönemine oranlar standart karar matrislerinin her yıl için ayrı 

ayrı oluşturulmasında kullanılmıştır. Her bir karar matrisinin satırlarında, üstünlüklerini 

sıralamak için karar noktaları (şirketler); sütunlarında ise karar vermede kullanılan 

değerlendirme faktörlerinden (oranlar) oluşan karar matrisleri Tablo 4’ yer almıştır. 

Table 4: Çalışma Kapsamındaki Şirketlerinin Yıllık Karar Matrisleri 

Yıl: 2016 CO LO NO KO DH KM OK AK 

ALYAG 0,430  0,356  0,064  0,699  0,923  
-

0,072  
-0,220  -0,066  

AVOD 1,375  0,647  0,090  0,374  0,667  
-

0,001  
-0,001  -0,001  
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BANVT 1,020  0,696  0,068  0,692  1,742  0,032  0,182  0,056  

CCOLA 2,092  1,744  0,986  0,522  0,674  
-

0,004  
-0,006  -0,003  

DARDL 0,137  0,071  0,002  4,395  4,380  
-

0,093  
0,120  -0,407  

EKIZ 0,449  0,427  0,000  0,862  0,342  0,271  0,672  0,093  

ERSU 4,414  1,585  0,009  0,157  0,171  0,007  0,001  0,001  

FRIGO 0,864  0,314  0,019  0,788  0,883  
-

0,045  
-0,186  -0,039  

KENT 1,075  0,808  0,063  0,419  1,093  
-

0,014  
-0,027  -0,016  

KERVT 0,399  0,196  0,002  1,086  0,764  
-

0,160  
1,412  -0,122  

KNFRT 4,188  0,747  0,002  0,201  0,508  0,224  0,143  0,114  

KRSAN 1,272  1,272  0,001  0,582  0,038  
-

0,780  
-0,072  -0,030  

KRSTL 2,563  2,178  0,138  0,277  1,126  0,029  0,045  0,032  

MERKO 1,124  0,355  0,013  0,737  0,752  
-

0,075  
-0,215  -0,057  

OYLUM 0,663  0,543  0,013  0,541  0,634  
-

0,044  
-0,061  -0,028  

PENGD 0,807  0,297  0,040  0,761  0,600  
-

0,085  
-0,214  -0,051  

PETUN 1,667  1,194  0,013  0,234  1,166  0,094  0,142  0,109  

PINSU 0,816  0,619  0,052  0,689  0,796  - -0,335  -0,104  
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0,131  

PNSUT 1,234  0,831  0,002  0,364  1,144  0,056  0,101  0,064  

SELGD 2,575  2,078  0,030  0,420  0,449  
-

0,109  
-0,084  -0,049  

TATGD 3,261  1,939  0,281  0,333  1,419  0,066  0,140  0,094  

TKURU 1,769  1,317  0,413  0,565  0,722  0,017  0,029  0,012  

TUKAS 1,546  0,697  0,015  0,536  0,689  0,075  0,112  0,052  

ULKER 1,140  1,016  0,713  0,681  0,691  0,062  0,134  0,043  

ULUUN 1,289  0,909  0,088  0,684  2,026  0,013  0,082  0,026  

VANGD 0,415  0,357  0,001  0,363  0,134  
-

1,327  
-0,280  -0,178  

Yıl: 2015 CO LO NO KO DH KM OK AK 

ALYAG 0,433 0,392 0,036 0,573 0,505 
-

0,060 
-0,071 -0,030 

AVOD 1,129 0,660 0,156 0,465 0,801 0,019 0,028 0,015 

BANVT 0,601 0,440 0,024 0,792 1,904 
-

0,050 
-0,455 -0,095 

CCOLA 1,747 1,339 0,659 0,537 0,752 0,017 0,028 0,013 

DARDL 0,190 0,134 0,012 3,931 3,779 
-

0,114 
0,148 -0,433 

EKIZ 0,597 0,542 0,000 0,952 0,300 
-

0,391 
-2,419 -0,117 

ERSU 2,059 0,964 0,007 0,259 0,283 
-

0,059 
-0,023 -0,017 
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FRIGO 0,923 0,291 0,016 0,803 0,773 
-

0,120 
-0,473 -0,093 

KENT 1,696 1,449 0,721 0,320 0,930 0,093 0,127 0,086 

KERVT 0,552 0,368 0,007 0,964 0,579 
-

0,222 
-3,587 -0,129 

KNFRT 8,649 2,631 0,091 0,116 0,750 0,130 0,110 0,097 

KRSAN 0,556 0,555 0,000 0,639 0,081 
-

0,387 
-0,086 -0,031 

KRSTL 3,491 2,839 0,014 0,211 0,944 0,025 0,030 0,024 

MERKO 1,340 0,421 0,069 0,682 0,864 0,009 0,025 0,008 

OYLUM 0,784 0,591 0,001 0,554 0,593 
-

0,040 
-0,053 -0,023 

PENGD 0,945 0,401 0,066 0,692 0,546 0,036 0,063 0,019 

PETUN 1,648 1,090 0,054 0,221 1,134 0,113 0,164 0,128 

PINSU 0,710 0,546 0,032 0,641 0,966 
-

0,062 
-0,167 -0,060 

PNSUT 1,157 0,691 0,001 0,336 1,144 0,062 0,106 0,070 

SELGD 2,252 1,700 0,072 0,348 0,466 0,100 0,072 0,047 

TATGD 2,391 1,454 0,087 0,361 1,391 0,074 0,161 0,103 

TKURU 0,875 0,535 0,105 0,654 0,750 
-

0,166 
-0,360 -0,125 

TUKAS 1,478 0,628 0,014 0,553 0,598 0,233 0,312 0,140 

ULKER 1,869 1,692 0,723 0,702 0,724 0,063 0,154 0,046 

ULUUN 1,317 0,888 0,138 0,663 2,048 0,008 0,049 0,017 
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VANGD 6,415 6,128 0,006 0,140 0,105 
-

0,328 
-0,040 -0,035 

Yıl: 2014 CO LO NO KO DH KM OK AK 

ALYAG 0,568  0,415  0,107  0,434  0,452  
-

0,208  
-0,166  -0,094  

AVOD 1,201  0,680  0,159  0,582  0,996  0,004  0,009  0,004  

BANVT 0,856  0,584  0,035  0,907  1,958  
-

0,011  
-0,225  -0,021  

CCOLA 1,558  1,160  0,527  0,532  0,831  0,053  0,094  0,044  

DARDL 0,395  0,311  0,002  2,991  1,924  
-

0,102  
0,098  -0,196  

EKIZ 0,753  0,702  0,002  0,859  0,561  
-

0,018  
-0,073  -0,010  

ERSU 3,457  1,883  0,028  0,263  0,555  
-

0,048  
-0,036  -0,027  

FRIGO 1,138  0,365  0,073  0,750  0,780  
-

0,046  
-0,143  -0,036  

KENT 1,637  1,388  0,508  0,367  1,105  0,036  0,063  0,040  

KERVT 0,565  0,343  0,021  1,067  0,714  
-

0,070  
0,747  -0,050  

KNFRT 6,247  2,114  0,360  0,166  1,156  0,154  0,214  0,178  

KRSAN 0,276  0,265  0,004  0,514  0,079  
-

2,410  
-0,389  -0,189  

KRSTL 2,815  2,194  0,076  0,258  0,684  0,006  0,005  0,004  

MERKO 1,559  1,133  0,095  0,427  2,440  0,088  0,377  0,216  
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OYLUM 0,810  0,504  0,015  0,424  0,644  0,002  0,003  0,002  

PENGD 1,056  0,530  0,113  0,676  0,589  
-

0,114  
-0,207  -0,067  

PETUN 1,472  0,955  0,022  0,226  1,239  0,080  0,129  0,100  

PINSU 1,109  0,933  0,068  0,518  1,082  0,016  0,037  0,018  

PNSUT 1,421  0,931  0,012  0,321  1,206  0,093  0,165  0,112  

SELGD 1,666  1,325  0,124  0,497  0,653  
-

0,006  
-0,008  -0,004  

TATGD 1,981  1,263  0,376  0,473  1,231  0,184  0,429  0,226  

TKURU 2,603  1,448  0,616  0,560  0,366  
-

0,563  
-0,469  -0,206  

TUKAS 1,454  0,826  0,209  0,660  0,512  
-

0,412  
-0,621  -0,211  

ULKER 1,965  1,800  0,636  0,755  0,633  0,075  0,193  0,047  

ULUUN 1,377  0,830  0,209  0,670  1,866  0,015  0,087  0,029  

VANGD 3,384  3,194  0,004  0,214  0,220  0,417  0,117  0,092  

Yıl: 2013 CO LO NO KO DH KM OK AK 

ALYAG 1,079  0,559  0,163  0,306  0,771  0,053  0,059  0,041  

AVOD 1,756  1,075  0,002  0,500  0,520  
-

0,008  
-0,008  -0,004  

BANVT 0,888  0,601  0,020  0,881  1,700  
-

0,034  
-0,485  -0,057  

CCOLA 1,544  1,290  0,815  0,590  0,740  0,094  0,170  0,070  

DARDL 0,218  0,186  0,002  5,263  2,908  2,340  -1,596  6,805  
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EKIZ 0,761  0,711  0,000  0,890  0,748  
-

0,124  
-0,843  -0,093  

ERSU 5,485  0,885  0,006  0,226  0,509  
-

0,028  
-0,019  -0,014  

FRIGO 1,504  0,572  0,301  0,730  0,654  
-

0,162  
-0,393  -0,106  

KENT 1,385  1,062  0,006  0,371  1,088  
-

0,027  
-0,046  -0,029  

KERVT 0,556  0,361  0,036  1,058  0,716  
-

0,165  
2,051  -0,118  

KNFRT 2,203  0,672  0,007  0,455  0,783  0,067  0,096  0,052  

KRSAN 0,980  0,798  0,118  0,497  0,192  0,410  0,157  0,079  

KRSTL 5,530  4,787  0,101  0,129  0,634  0,054  0,039  0,034  

MERKO 0,836  0,241  0,016  0,797  0,880  
-

0,043  
-0,188  -0,038  

OYLUM 0,711  0,412  0,004  0,444  0,421  
-

0,401  
-0,303  -0,169  

PENGD 1,346  0,652  0,166  0,628  0,461  
-

0,288  
-0,357  -0,133  

PETUN 1,701  1,261  0,163  0,245  1,086  0,080  0,115  0,087  

PINSU 0,814  0,597  0,033  0,439  0,846  
-

0,079  
-0,118  -0,067  

PNSUT 1,515  0,896  0,005  0,298  1,185  0,083  0,141  0,099  

SELGD 2,497  2,147  0,040  0,366  0,608  0,125  0,119  0,076  

TATGD 1,947  1,238  0,046  0,609  1,228  0,004  0,011  0,004  
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TKURU 4,889  3,611  2,327  0,349  0,131  
-

1,416  
-0,285  -0,185  

TUKAS 1,641  0,991  0,001  0,819  0,628  
-

0,291  
-1,010  -0,183  

ULKER 1,165  1,057  0,638  0,599  0,869  0,069  0,149  0,060  

ULUUN 1,183  0,757  0,262  0,743  2,006  0,012  0,092  0,024  

VANGD 0,531  0,391  0,039  0,231  0,198  0,161  0,042  0,032  

Yıl: 2012 CO LO NO KO DH KM OK AK 

ALYAG 0,991 0,705 0,298 0,294 1,306 
-

0,154 
-0,285 -0,201 

AVOD 1,756 0,982 0,063 0,419 0,519 0,041 0,037 0,021 

BANVT 1,048 0,740 0,042 0,813 1,532 0,008 0,063 0,012 

CCOLA 2,703 2,181 1,091 0,532 0,936 0,100 0,199 0,093 

DARDL 0,074 0,064 0,000 8,674 0,982 0,154 -0,020 0,152 

EKIZ 0,482 0,433 0,000 0,851 1,510 
-

0,218 
-2,204 -0,329 

ERSU 3,276 0,583 0,120 0,200 0,460 
-

0,003 
-0,002 -0,001 

FRIGO 0,731 0,260 0,007 0,630 0,813 
-

0,048 
-0,106 -0,039 

KENT 1,382 1,105 0,027 0,372 1,043 0,029 0,048 0,030 

KERVT 0,904 0,438 0,056 1,141 0,963 
-

0,003 
0,023 -0,003 

KNFRT 2,158 0,603 0,018 0,479 1,020 0,076 0,149 0,077 
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KRSAN 1,001 0,637 0,004 0,397 0,056 0,176 0,016 0,010 

KRSTL 10,557 9,612 0,102 0,061 0,326 
-

0,066 
-0,023 -0,021 

MERKO 0,834 0,235 0,012 0,748 0,824 0,007 0,023 0,006 

OYLUM 1,949 1,633 0,182 0,181 0,316 
-

0,217 
-0,083 -0,068 

PENGD 0,931 0,387 0,001 0,532 0,434 0,025 0,023 0,011 

PETUN 1,856 1,443 0,007 0,234 1,009 0,078 0,103 0,079 

PINSU 1,002 0,817 0,017 0,344 0,837 0,004 0,005 0,003 

PNSUT 1,637 1,037 0,033 0,293 1,179 0,079 0,132 0,093 

SELGD 2,734 1,888 0,107 0,282 0,405 0,167 0,095 0,068 

TATGD 1,658 1,033 0,004 0,611 1,252 0,004 0,012 0,005 

TKURU 6,001 5,483 5,104 0,118 0,055 
-

0,130 
-0,008 -0,007 

TUKAS 1,607 0,953 0,007 0,617 0,565 
-

0,150 
-0,221 -0,085 

ULKER 1,976 1,813 1,112 0,658 0,742 0,071 0,155 0,053 

ULUUN 1,130 0,487 0,031 0,821 1,867 0,008 0,088 0,016 

VANGD 1,170 0,699 0,002 0,131 0,220 
-

1,155 
-0,293 -0,255 

Standart karar matrislerinin oluşturulmasından sonra bu matrislere ELECTRE ve 

TOPSIS yöntemleri kullanılarak yiyecek ve içecek şirketlerinin genel performansını gösteren 

tek bir puana dönüştürülmüş ve sıralanmıştır. Böylece, şirketlerinin derecelendirmesi 

tamamlanmıştır.  
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ELECTRE ve TOPSIS yöntemlerinin uygulanması sonucunda elde edilen 

derecelendirme sonuçları Table (5)’de açıklanmıştır. 

Table 5: 2012-2016 Yılları için ELECTRE ve TOPSIS Sonuçları  

Borsa 

Kodu 

2012 2013 2014 

ELECTRE TOPSIS ELECTRE TOPSIS ELECTRE TOPSIS 

Sıra No 
Sıra 

No 
Puan Sıra No 

Sıra 

No 
Puan Sıra No 

Sıra 

No 
Puan 

ALYAG 18 17 0,19 11 19 0,19 22 25 0,23 

AVOD 6 14 0,21 14 14 0,20 12 15 0,30 

BANVT 9 12 0,22 15 18 0,19 20 17 0,28 

CCOLA 1 1 0,68 4 5 0,29 3 7 0,44 

DARDL 24 20 0,19 24 2 0,42 23 23 0,25 

EKIZ 24 25 0,17 24 25 0,15 21 24 0,24 

ERSU 15 6 0,25 13 4 0,35 14 8 0,44 

FRIGO 21 24 0,18 17 17 0,19 18 20 0,26 

KENT 8 13 0,21 12 15 0,20 3 6 0,45 

KERVT 19 19 0,19 22 13 0,21 23 18 0,28 

KNFRT 7 7 0,23 9 11 0,22 1 1 0,75 

KRSAN 17 18 0,19 8 16 0,20 23 26 0,12 

KRSTL 11 2 0,54 1 1 0,55 6 9 0,42 

MERKO 20 21 0,19 21 24 0,17 4 10 0,41 

OYLUM 16 15 0,20 24 26 0,14 15 21 0,25 
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PENGD 23 23 0,19 20 21 0,17 19 22 0,25 

PETUN 5 8 0,23 2 9 0,23 8 12 0,33 

PINSU 14 16 0,20 16 23 0,17 11 16 0,29 

PNSUT 2 10 0,23 6 12 0,21 9 13 0,33 

SELGD 3 5 0,25 3 6 0,26 13 14 0,33 

TATGD 13 11 0,22 5 10 0,22 2 5 0,47 

TKURU 12 3 0,30 18 3 0,41 16 3 0,48 

TUKAS 21 22 0,19 23 22 0,17 17 19 0,27 

ULKER 4 4 0,27 7 7 0,25 5 2 0,51 

ULUUN 10 9 0,23 10 8 0,24 10 11 0,36 

VANGD 22 26 0,13 19 20 0,17 7 4 0,48 

Borsa 

Kodu 

2015 2016       

ELECTRE TOPSIS ELECTRE TOPSIS   

 

  

Sıra No 
Sıra 

No 
Puan Sıra No 

Sıra 

No 
Puan 

  

 

  

ALYAG 21 21 0,20 19 25 0,21   

 

  

AVOD 11 13 0,26 7 17 0,27   

 

  

BANVT 20 18 0,23 13 13 0,29   

 

  

CCOLA 9 5 0,42 6 6 0,40   

 

  

DARDL 23 12 0,28 22 10 0,32   

 

  

EKIZ 23 26 0,12 22 14 0,28   

 

  

ERSU 15 15 0,25 10 4 0,43   
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FRIGO 22 23 0,19 18 21 0,22   

 

  

KENT 2 4 0,45 12 18 0,26   

 

  

KERVT 23 25 0,13 22 9 0,33   

 

  

KNFRT 1 1 0,59 8 5 0,43   

 

  

KRSAN 23 24 0,16 17 20 0,22   

 

  

KRSTL 7 6 0,37 2 2 0,48   

 

  

MERKO 13 16 0,24 19 19 0,22   

 

  

OYLUM 17 19 0,21 16 22 0,22   

 

  

PENGD 14 17 0,23 21 24 0,21   

 

  

PETUN 5 10 0,29 9 11 0,31   

 

  

PINSU 18 20 0,21 20 23 0,21   

 

  

PNSUT 10 14 0,26 11 16 0,28   

 

  

SELGD 4 8 0,31 14 8 0,35   

 

  

TATGD 3 7 0,33 1 1 0,58   

 

  

TKURU 19 22 0,19 3 7 0,39   

 

  

TUKAS 8 11 0,29 15 15 0,28   

 

  

ULKER 6 3 0,45 5 3 0,47   

 

  

ULUUN 12 9 0,29 4 12 0,31   

 

  

VANGD 16 2 0,51 22 26 0,13       

ELECTRE yöntemi ile elde edilen derecelendirme sonuçlarına göre ; performansı 

en yüksek yiyecek ve içecek şirketinin 2012 yılında ‘CCOLA’, 2013 yılında ‘KRSTL’, 2014 

ve 2015 yıllarında ‘KNFRT’, 2016 yılında ‘TATGD’; performansı en düşük şirketin ise 2012 
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yılında ‘DARDL ve EKIZ’, 2013 yılında ‘DARDL, EKIZ ve OYLUM’, 2014 yılında ‘DARDL, 

KERVT ve KRSAN’, 2015 yılında ‘DARDL, EKIZ, KERVT ve KRSAN’, 2016 yılda  ‘DARDL, 

EKIZ, KERVT ve VANGD’ şirketleri olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 

TOPSIS yöntemi ile elde edilen derecelendirme sonuçlarına göre ise ; performansı 

en yüksek yiyecek ve içecek şirketinin 2012 yılınada ‘CCOLA’, 2013 yılında ‘KRSTL’, 2014 

ve 2015 yıllarında ‘KNFRT’, 2016 yılında ‘TATGD’; performansı en düşük şirketin ise 2012 

ve 2016 yıllarında ‘VANGD’, 2013 yılında ‘OYLUM’, 2014 yılında ‘KRSAN’, 2015 yılında 

‘EKIZ’ şirketleri olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 

ELECTRE ve TOPSIS yöntemleriyle elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında; her iki 

yöntemde de performansı en yüksek olan şirketin; 2012 yılında CCOLA, 2013 yılında 

KRSTL, 2014 ve 2015 yıllarında KFRT ve 2016 yılında TATGD şirketleri oldukları 

belirlenmiştir. Bu durum; her iki yöntemle elde edilen sonuçların birbirini desteklediği ve 

birbirine uyumlu olduğunu göstermiştir. Tablo 5’deki sonuçlar temel analiz sonuçları ile 

karşılaştırıldığında ise; her üç yöntemle elde edilen sonuçlarının birbirine uyumlu olduğu 

saptanmıştır. 

5. Sonuç 

Çalışmada, 2012-2016 döneminde Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan yiyecek ve 

içecek şirketlerinin finansal performansları derecelendirilerek,  2012-2016 yılları arasında en 

yüksek performansı sergileyen en başarılı yiyecek ve içecek şirketleri belirlenmiştir. 

Çalışmanın veri setini, yiyecek ve içeçek sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa Istanbul 

BIST-100 Endeksi’nde işlem gören 26 yiyecek ve içeçek şirketinin finansal tabloları 

oluşturmaktadır. Bu şirketlerin performanslarının değerlendirilmesinde çoklu karar vermeyi 

kolaylaştıran yöntemlerden ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. 
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Çalışmada Borsa Istanbul BIST-100 Endeksi’nde işlem gören 26 yiyecek ve içeçek 

şirketinin 2012-2016 dönemindeki finansal performansları ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri 

kullanılarak, her yıl için ayrı ayrı derecelendirmiştir. Böylece, araştırma kapsamındaki 

yiyecek ve içeçek şirketlerinin sektördeki genel başarı durumları ölçülmüştür.  

ELECTRE ve TOPSIS yöntemleriyle elde edilen sonuçlarda; 2012 yılında ‘CCOLA’, 

2013 yılında KRSTL, 2014 ve 2015 yıllarında KNFRT, 2016 yılında ‘TATGD’’nin finansal 

açıdan en yüksek performans gösteren yiyecek ve içecek şirketleri oldukları saptanmıştır. 

Ardından, her iki yöntemin başarı/geçerlilik düzeyleri temel analiz yöntemi ile elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırılarak test edilmiş ve ELECTRE, TOPSIS ve Temel Analiz sonuçlarının 

birbirine uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma kapsamındaki Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören yiyecek ve içeçek 

şirketlerinin Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan ani değişikliklere ayak uydurarak, 

karlılıklarını arttırmak ve finansal yapılarını korumak amacıyla özsermaye yapılarını 

güçlendirdikleri saptanmıştır. 

Sonuç olarak, çalışma kapsamında kullanılan ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri çok 

farklı seçenekleri ortak bir paydada toplayarak, karar vericilere şirketlerin finansal 

performansları ve sektördeki konumları hakkında değerlendirme yapma imkanı veren başarılı 

yöntemler olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, çalışmada elde edilen sonuçlar yiyecek ve 

içecek şirketlerinin yöneticilerine, mevcut ve potansiyel yatırımcılara sektördeki şirketlerin 

finansal performansları hakkında bilgi sağlamaktadır. 
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AN EVALUATION ON THE BOOK LOVE OF ATATÜRK 

ATATÜRK’ÜN KİTAP SEVGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Şayan ULUSAN 

Doç.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sayanulusan@mail.com 

 

ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk kitaplara ve okumaya çok önem vermiştir. Kitap sevgisi ve 

kitaplara verdiği önem kendisinin okuduğu kitap sayısından da anlaşılmaktadır. 3997 kitap 

okuduğu bilinmektedir. Atatürk, kitaplara sürekli zaman ayırmıştır. Nitekim İstiklal Harbi’nde 

bile bir yandan cephede savaşırken bir yandan da yanında sürekli kitap bulundurmuştur. Hatta 

Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanı cephede iken bile okumuştur. Çalıkuşu romanının 

Atatürk’ün başucu kitabı olmasının en büyük sebebi ise, başkarakter olan genç Feride’nin 

Anadolu’da başlattığı aydınlanma hareketidir. 

Atatürk her sahadaki kitaplara önem göstererek okumuştur. Tarih, felsefe, din, dil, 

askerlik, siyasal bilimler, hukuk gibi pek çok sahadaki kitapları okumuştur. Kendisinin 

kaleme aldığı kitaplar da vardır. Geometri kitabı bu konuda dikkate değerdir. Atatürk 

okuduğu kitaplarda dikkatini çeken cümlelerin yanına özel işaretler koymuştur. Cümlelerin 

altını bazen kırmızı, bazen da mavi kalemle çizerek önemli gördüğü yerlere dikkat çekmiştir.  

Atatürk bir milletin muasır medeniyetler seviyesine ancak okuyarak ve bilinçlenerek 

ulaşabileceğine inandığı için kendisi de faklı dillerde pek çok kitap okumuştur. Eğitimin bir 

milletin bekası için ne kadar önemli olduğunu bildiği için bu konuda ayrı bir hassasiyet 

göstermiştir. Bundan dolayıdır ki müfredata bazı kitapların özellikle konulmasını istemiştir.  

 Nitekim Grigoriy Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı Finlandiya’nın 

esaret altında bağımsızlığını nasıl kazandığını etkileyici bir dille anlatmaktadır. Bu eseri 

Atatürk çok beğenmiştir ve hatta kitabın askeri okul müfredatında okutulmasını da 

emretmiştir.  

Atatürk için Fransız aydınlanmacısı Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi adlı kitabı 

önemli eserlerin başında gelmektedir. Çünkü bu kitapta bütün insanların eşit haklara sahip 

olduğu, hiçbir zümrenin diğerinden üstün olmadığı, en büyük gücün hukuk olduğu 

vurgulanmaktadır. Atatürk, “Rousseau’yu baştan sona kadar okuyunuz ben 

okudum” demiştir. 

Yine Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları adlı kitabı yeni bir devletin temelleri 

atılırken Atatürk’ün çok sevdiği ve faydalandığı bir eser olmuştur. Atatürk'ün" “Bedenimin 
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babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya 

Gökalp’tir” sözü meşhurdur. 

Türk Tarih Kurumu'nun çıkartmış olduğu Belleten’in 5/6 sayılı nüshası Atatürk’ün 

okuduğu son kitap olma özelliğiyle ayrıca önemli bir yere sahiptir. 

Dolayısıyla Atatürk’ün kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı hayatının her sahasında 

etkisini göstermiştir. Anıtkabir’de sergilenmekte olan Atatürk’ün okuduğu kitaplar göz önüne 

alındığında Atatürk’ün ufkunun ne kadar geniş olduğu, fikir hayatının da ne kadar derin ve 

etkili olduğu daha da iyi anlaşılmaktadır. Bunun içindir ki Mustafa Kemal Atatürk hem aklını, 

mantığını hem de vicdanını kullanabilen bir lider olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Atatürk, kitap, okuma alışkanlığı, Atatürk’ün kitap sevgisi. 

 

ABSTRACT 

Mustafa Kemal Atatürk paid great attention to books and reading. The importance 

given to book love and books is also evident from the number of books he has read. It is 

known that he has read 3997 books. Ataturk has always devoted time to books. Indeed, even 

in the War of Independence was a book that standing next to hand in one hand while fighting 

fronts. Even Reşat Nuri Güntekin's Çalıkuşu novel even read while on the front. The biggest 

reason being Ataturk's bedside book of Çalıkuşu novel is the enlightened movement initiated 

by the young Feride, the main character, in Anatolia. 

Ataturk read books with importance to every field. He has read books on history, 

philosophy, religion, language, military science, political sciences, law, and so on. There are 

also books he has received. The book of geometry is remarkable in this regard. Ataturk read 

the books he has put special markings next to the sentence that attracts attention. Sentence of 

gold, sometimes red, sometimes called attention to places deemed important by drawing with 

blue pen. 

As Ataturk believed that a nation could reach to the level of contemporary civilizations 

only by reading and consciousness, he himself read many books in different languages. 

Because he knows how important for the survival of a nation's education has a different 

sensitivity on this issue. This is why the curriculum was particularly want to place some of the 

books. 

Indeed Grigoriy Petrov's book called The Land of White Lilies describes how 

Finland gained its independence in captivity in a language that impressive. This works much 

like Ataturk and even books have been ordered in the curriculum to be taught in military 

schools. 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

160 

Rousseau's Social Contract book called French Enlightener for Ataturk is one of the 

major works. Because this book is that all people have equal rights, no clan is not superior to 

the other, it is emphasized that the greatest power of law. Ataturk said, "You read Rousseau 

from beginning to end, I read it." 

Again, Ziya Gökalp's book The Essentials of Turkism is a work that Ataturk loved 

and benefited from when a new state was laid. Ataturk’s “the father of my body Ali Rıza 

Efendi, Namık Kemal father of my feelings and father of idea was Ziya Gokalp" it is famous. 

5/6 copies of Belleten, which the Turkish Historical Society has published it also has 

an important place with the feature of being the last book that Ataturk read. 

As a result, Atatürk's book love and reading habits have influenced every aspect of his 

life. Considering Atatürk's books which are exhibited in Anıtkabir, it is better understood how 

far Atatürk's horizon is and how deep and effective his opinion life is. For this reason, 

Mustafa Kemal Atatürk has become a leader who can use his mind, his mood and his 

conscience. 

Key words: Atatürk, book, reading habit, Atatürk's book love. 

 

Giriş 

Mustafa kemal Atatürk okumanın, araştırmanın, farkındalığın önemini “Hayatta en 

hakiki mürşit ilimdir” diyerek vurgulamıştır. , ilmin yol göstericiliğini “mürşit” kelimesiyle 

ifade eden Atatürk, “en hakiki” sıfatlarını da ekleyerek eylem adamı olduğu kadar, fikir adamı 

da olduğunu ortaya koymuştur. 

Okumak, Atatürk’ün hayatında her zaman bir “tutku” olmuştur. Bu tutku, O’nun 

askeri ve sivil hayatında geniş bilgi ve kültürle donatılmasına vesile olmuştur. Bu bilgi ve 

kültürün kaynağı olan kitap ve kütüphane kendisinin günlük hayatında da daima önemli bir 

yer tutmuştur. Nitekim, Atatürk’ün kitap sevgisi ve kitaplara verdiği önem kendisinin 

okuduğu kitap sayısından da anlaşılmaktadır. 3997 kitap okuduğu bilinmektedir (Atatürk’ün 

Okuduğu Kitaplar, 2001, X). Bildiği yabancı diller de kendisinin farklı dillerdeki kitapları, 

kaynakları okuyup değerlendirmesini sağlamıştır. 

Atatürk’ün Çocukluk ve Gençlik Dönemindeki Okuma Sevgisi 

Eğitimine mahalle mektebinde başlayan Atatürk, okumayı ve yazmayı Şemsi Efendi 

Okulu’nda öğrenmiştir. Okumanın önemine inanmış bir kişi olan babası Ali Rıza Efendi,  

“- Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır. Başka çaresi yoktur” diyerek oğlunu teşvik 

etmiş ve dersleriyle çok yakından ilgilenmiştir (Cebesoy, 1967,4). 
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Selanik Askeri Rüştiyesi’nde çalışkanlığıyla kısa zamanda tanınan Atatürk’ün 

hayatında ilk olağanüstü başarısı burada matematik dersinde olmuştur. Mustafa adlı 

matematik öğretmeni O’na çalışkanlığından dolayı “Kemal” ismini ekleyecektir. Mustafa 

Kemal Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra, Manastır Askeri İdadisi’ne 

başlamıştır. Burada okuma ile olan ilgisi ise daha da derinleşip gelişen Atatürk yine bu 

yıllarda okuma zenginliğini arttıracak olan batı kültürünün türlü kaynaklarından yararlanma 

imkanını da bulmuştur. 

Mustafa Kemal Atatürk, Manastır Askeri Lisesi’ne devam ederken, dersleri dışında, 

vatan ve özgürlük kavramlarını işleyen Namık Kemal’in eserlerini, Mehmet 

EminYurdakul’un ve Tevfik Fikret’in şiirlerini okumuştur. Ayrıca çok iyi Fransızca bilen 

arkadaşı Fethi Okyar’ın yardımıyla, Voltaire, Rousseau, Montesqiue gibi Fransız İhtilali’nin 

mimarları olan düşünürlerin eserlerini de okuyarak fikirleri üzerinde tartışmışlardır. Atatürk, 

yabancı dil bilmenin değerini daha o zaman anlamış olduğundan, okulda öğretilen Fransızca 

ile yetinmeyip yaz tatillerinde Selanik’e gittiğinde, “College des Freres de la Salle” in özel 

kurslarına devam etmiştir. Askeri Lise’deki öğrenimi sırasında, tarih öğretmeni, Mehmet 

Tevfik (Bilge) Bey’in derslerinde, Fransız İhtilali’nden, dünyadaki olaylardan ve fikir 

hareketlerinden söz etmesi, kendisinde tarihe karşı ilgi ve sevgi uyandırmıştır. Tarihe karşı 

olan bu ilgisi ömrünün sonuna kadar sürmüştür (Sönmez, 1993, 20; Özdemir, 1999, 218). 

İnsanların hayatında her yaşta ve her dönemde, yakın arkadaş çevresinin önemli 

ölçüde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Mustafa Kemal Atatürk’ünde okul çevresinden 

başlayarak ileriki hayatında da kuşkusuz yakın arkadaş çevresinin etkisi olmuştur. Manastır 

Askeri İdadisi’nde de arkadaşlık kurduğu kişilerin üzerinde etkisi olmuştur. Ömer Naci ve Ali 

Fethi Beyler bu konuda örnek olarak verilebilir. Kendisinin okuduğu kitapları Ömer Naci 

beğenmeyince onun tavsiyesi ile edebî eserlere ilgi duyarak okumaya başlamış ve böylece 

hitabeti, güzel konuşmayı öğrenmiştir. Sınıf arkadaşı olan şair ve hatip Ömer Naci Bey, 

Mustafa Kemal Atatürk’e edebiyat dünyasının kapılarını açan arkadaşı olmuştur (Göyünç, 

2002, 170; Sönmez, 1993, 23). 

Yine sınıf arkadaşlarından Atatürk’ün hangi konulara ve yazarlara ilgi duyduğunu 

öğrenmekteyiz. Mesela, Harp Okulu’ndan sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Cebesoy, O ’nun 

Namık Kemal’i okuması ve etkisinde kalması konusunda ayrıntılı bilgiler vermektedir. 

Atatürk’ün bir gece yanına gelerek Namık Kemal’in “Vatan Kasidesi”nin bir örneğini vererek 

ezberlemesini istediğini bildirmektedir (Özdemir, 1999, 219). 

Yine sınıf arkadaşlarından Asım Gündüz, hatıralarında Harp Okulu yıllarında Mustafa 

Kemal Atatürk’ü şöyle anlatmaktadır; 
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“Mustafa Kemal, çok güzel giyinir, çok güzel konuşur, kimseyi kırmaz, terbiyeli 

çocuktu. Doğup büyüdüğü Selanik’in batıyla daha bağlantılı bulunması sebebiyle olacak 

dikkati çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarla cesaretle konuşuyor, onları güzel 

konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu. Bizlerin okumadığımız bir çok vatan 

şiirlerini sık sık tekrarlıyordu. Namık Kemal’in bütün şiirlerini bir defterde toplamıştı. Bu 

şiirleri kısa zamanda bütün arkadaşlar defterlerimize yazmış ve ezberlemiştik. Mustafa Kemal 

“milletleri uyandıracak olan fikir adamları, devlet adamlarıdır” diyordu... Bizler, vatan, 

millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk... Tarih 

okumak O’nun için en büyük hevesi ve hırsı idi. Fransızca’yı da O’nun için çok iyi bilmek 

istiyordu. Osmanlı tarihini Fransızca eserlerden okuyordu” (Gündüz, 1973, 13-14; 17). 

 

Atatürk’ün Okuma Tutkusu Vefatına Kadar Devam Etmiştir 

Atatürk, savaşın en şiddetli günlerinde bile okumaktan vazgeçmemiştir. Bir gazeteci 

olarak görüşmeye giden Ruşen Eşref (Ünaydın), Atatürk’ün Karargahtaki odasını anlatırken,  

“... Masasının üzerinde, Balzac’ın “Colonel Chabert”i, Maupassant’m “Boule de 

Suif”i, Lavedan’ın “Cervir”i duruyordu. Şüphe yok ki Paşa, durgun dakikalarının boşluğunu 

edebiyatla dolduruyor” demektedir (Özdemir, 1999, s.220). 

O’nun Silvan’da 16. Kor. Kumandanı iken günlük anılarını kısaca not ettiği küçük bir 

defteri vardır. Bu tür defterlere eskiden “muhtıra defteri”(hatırlatma defteri) denirdi. Mustafa 

Kemal Paşa ufak muhtıra defterine iki buçuk aylık hatıralarını kaydetmiştir. Bu defterde onun 

akşamları okuduğu kitapların adları da vardır. 19 Kasım 1916’da canı sıkıldıkça okuduğunu 

ifade ettiği Alphonse Daudet’nin “Sapho” adlı romanını bitirmiştir. 1 Aralık 1916’da 

Şehbender-zâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin 1910’da basılmış olan “Allah’I İnkâr Mümkün 

müdür” adlı eserini okumağa başlamış ve 3 Aralık’ta da bitirmiştir. 6 Aralık 1916’da 

Fransızca’dan Türkçe’ye çevrilen “Elements de Philosophie” (Felsefenin Elemanları) adlı 

kitabı okuduğunu yazmaktadır. 10 Aralık’ta okuduğu kitap ise Namık Kemal’in “Siyasi ve 

Edebî Makaleler” (Makalat-ı Siyasiyye ve Edebiyye) adlı eseridir ( Göyünç, 2002, s.170-171). 

Atatürk’ün Siirt Milletvekili Mahmut Bey’in günlük not defterinden “Çalıkuşu’” nu 

okuduğu ortaya çıkmaktadır; 

 “21 Ağustos 1338/1922, Akşehir — Düşmanda bir hassasiyet var. Bizim tarafta 

fevkalade bir hareket, bir şey olduğunu hissetmiş gibi... Temenni edelim ki, asıl hedefi 

keşfetmemiş olsun. İki gündür Paşa, Çalıkuşu’nu okuyor. Öyle beğendi ve sevdi ki... Büyük 

hareketlerin arifesinde böyle bir şey okumak da çok dinlendirici.”Yine, “22 Ağustos 
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13381922-Akşehir - Bugün de Akşehir’deyiz. Paşa, daireden çıkmadı. Akşama kadar 

Çalıkuşu’nu okudu. Çok memnun oldu, takdir etti” (Hayat Tarih Mecmuası, 1966, 14.) 

Atatürk’ün kitap okuma sevgisinin sayfalara sığmadığı görülmektedir. Okuduğu 

kitabın hacmi ne olursa olsun mutlaka o kitabı en kısa sürede okuduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim, Afet İnan, 

“O, herhangi bir kitaba başladığı zaman hacmi ne olursa olsun, bitirmeden elinden 

bırakmamıştır. Bir insan için normal addedilen çalışma saatlerini çok aşan bir zamana 

tahammülü daima olmuştur” demektedir (Özdemir, 1999, s.223). 

Hasan Rıza Soyak da, anılarında bu konuda şunları yazmaktadır; 

“Okumayı çok severdi. Genel bilgisini sürekli olarak arttırmaya çalışırdı. Zengin 

kütüphanesi vardı. Okuması da, çalışması gibiydi, eline aldığı kitabı, eğer ilginç buldu ise, 

bitirmeden bırakmazdı. Okuduğu kitaplarda,ileri sürülen temel fikirlerle, güdülen hedefleri 

açıklık ve isabetli tespit ve gayet iyi özetlerdi. Bir gezi dönüşü sabahleyin trenden iner inmez, 

Köşke çıktım. Hizmetine bakanlara, ne durumda olduğunu sorduğumda, “ iki gün, iki gecedir 

durmadan kitap okuyor” dediler. İzin alıp yanına girdiğimde; “Elime bir tarih kitabı geçti. 

Bilmem ne zamandan beri okuyorum?”dedi.Yorulmadınız mı Paşam? diye 

sorduğumda,“Hayır, yalnız gözlerim yaşarıyor. Onun da çaresini buldum. Birkaç metre 

tülbent aldırttım. İşte gördüğün gibi parça parça kestirdim, arasıra bunlarla gözlerimi 

kuruluyorum” (Özdemir, 1999, 223). 

Atatürk kitapları mutlaka masa başında okumuştur, elinde kırmızı mavi uçlu kalemle, 

bazen kitap üzerine çizgi ve işaretler yapmış, bazende kurşun kalemle kağıtlara notlar 

almıştır. Atatürk, okuduğu kitaplar da dikkatini çeken cümlelerin altını çizmiştir, özel 

işaretler, uyarılar koymuştur, notlar düşmüştür ve açıklama yapmıştır. Yeni Köşkte 

kütüphanesindeki yazı masasında oturduğu pek nadir görülmüştür. Daha çok orta yerdeki 

uzun ve geniş masanın üzerine çeşitli kitap ve sözlükleri dizdirir, karşısında saat, yanında 

sigara kutusu bulundurmuştur. Sık sık içtiği kahve, uzun çalışmalarına biraz ara verdirmiştir. 

Çalıştığı yerdeki kitapların yeri değişmemeli idi. Kitap, lügat ve broşürlerin hemen her gece 

taşındığı bir diğer yer de köşkün yemek salonu olmuştur. Yemek salonunun demirbaş 

eşyalarından biri, özellikle 1935’ten sonra, elektrikli döner geniş bir kara tahta olmuştur (İnan, 

1981, 306; Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, 2001,IX-X).  

Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki sofra sohbetlerinden bir akşam, Atatürk’ün felsefe 

konusunda yaptığı konuşmaya tanık olan Yahya Kemal Beyatlı, Atatürk’ün bu kadar engin 

bilgiye nasıl sahip olduğunu anlayamıştır. Beyatlı’nın bu düşüncesi Ruşen Eşref Ünaydın’la 

yaptığı bir konuşmadan sonra aydınlanmıştır. Ruşen Eşref, bu konuda şunları anlatmıştır: 
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“O’nun engin bilgisinin bir bölümü de, Ahmet Rıza’nın “Meşveret”inden, Murad’ın 

“Mizan’ından, Abdullah Cevdet’in “İçtihat”ından kaynaklanmaktadır. Çanakkale 

Savaşlarından sonra, kendisiyle görüşürken, Jön Türklerin Avrupa’da çıkardığı “Osmanlı” 

mecmuasının hemen tam bir koleksiyonunun elinin altında olduğunu bana söylemişti” 

(Özdemir, 1999, 225). 

Atatürk’ün kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı Cumhurbaşkanı, hatta hasta olduğu 

yıllarda da devam etmiştir. Mesela, 12 Eylül 1929’da Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği’nden (Tevfik Biyiklioğlu) Paris Büyük Elçiliği’ne (Fethi Okyar) bir telgraf 

çekilmiştir ve Fransız Hukuk Fakülteleri’nde okutulan derslere ait kitaplar istenmiştir. Bunlar 

arasında bir de genel tarih kitabı vardır. Bir ay sonra da Ernest Lavisse ve Alfred 

Rambaud’nun Histoire Générale des Peuples et des Civilisations (Milletlerin ve 

Medeniyetlerin Genel Tarihi) adlı eserleri istenmiştir. Bu eser 12 ciltliktir. Yine, 1 Nisan 

1938’de Atatürk’ün hasta olduğunun bir bildiri ile kamuya duyrulmasından beş gün sonra, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Süreyya Anderiman vasıtası ile Paris Büyükelçiliği’ne iki 

yeni kitap siparişi verilmiştir. Ancak bu iki kitap henüz o sırada basılmadığı için basıldığında 

yollanacağına dair cevap gelir. Ancak Atatürk bu kitapları göremeden vefat etmiştir (Göyünç, 

2002, 171). 

Yine Atatürk’ün vefat edinceye kadar okuma sevdasından ve merakından 

vazgeçmediğine dair güzel bir örneğide Afet İnan ve on iki yıl Atatürk’ün hizmetinde bulunan 

Cemal Granada vermektedir. Atatürk’ün son okuduğu kitabın  Belleten’in 5/6 sayılı son 

nüshası olduğunu belirtmişlerdir (Özdemir, 1999, 226). 

 

Atatürk’ün Kütüphanesi 

Atatürk, Çankaya’daki iki katlı bağ evine yerleştikten sonra ev bazı tadilatlarla daha 

kullanışlı hale getirilmiştir. Ortada bir şark salonu bulunmaktadır. Şark salonunun bir kapısı 

kütüphaneye açılmaktadır. Atatürk çoğu zaman bu kütüphanede günlerce kapanarak 

çalışmıştır. Bu kütüphane de yüzlerce cilt, Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitaplar 

bulunmaktadır. Bu kitaplar askerlik, hukuk, tarih ve edebiyat konularına ait idi. 1929-1930 

yıllarından sonra, büyük miktarda ve özellikle Fransızca yayınlanmış olan tarih kitaplarının 

getirilmesi ile bu oda yeterli gelmemiş, bitişik kule odası denilen yere siyah-beyaz çizgili 

meşeden bir ikinci kütüphane ve çalışma masası ilave edilmiştir. Atatürk, ünlü büyük nutkunu 

bu masada yazmıştır. Burası 1932 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

Cumhurbaşkanlığı köşkü olarak kullanılmıştır. Yeni Pembe Köşk yapılacağı zaman 

Atatürk’ün mimardan istediği ise özellikle çok geniş bir kütüphane ve üzerinde haritaların 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

165 

açılıp incelemelerin yapılabileceği bir masanın bulunacağı geniş bir yer ve çok miktarda kitap 

koyma yerleri olmuştur. 

 Bugünkü Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün üst katında, Ankara’ya doğru 

bakıldığı zaman köşkün sağ ucunu teşkil eden “L” biçimindeki kütüphanesidir. Burası 

Atatürk’ün zevkine ve isteğine uygun olarak yapılmış ve tavana kadar rafları olan kitaplık 

kısmı çalışma yerinden kadife perdelerle ayrılmıştır. Atatürk’ün bu kütüphanesini, hediye 

edilen çeşitli yayınlar ve kendi satın aldırdığı tarih, sosyoloji, ekonomi ve bilhassa dil 

konularıyla ilgili olanlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Atatürk yurt dışından sürekli olarak kitap 

sipariş etmiştir. 

Elçiliklerimiz aracılığıyla, “yurt dışından kitap sipariş eden ilk Türk Devlet adamı” Atatürk 

olmuştur. Özellikle, Paris Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Fethi Okyar, Münir Ertegün ve 

Suat Davaz’a yüklü kitap siparişleri verilmiş ve bunların tutarlarını kendi özel bütçesinden 

ödemiştir.  

Atatürk kütüphanesindeki bu kitaplarla da yetinmeyip ünlü kütüphanelerden ödünç 

kitaplar almıştır, bazılarını da sipariş etmiştir. Mesela, “Şapka Devrimi”ni başlatmak üzere, 

Kastamonu’ya gittiğinde, çeşitli kurum ve kuruluşları ziyareti sırasında kentin kütüphanesini 

de ziyaret etmiştir ve birkaç tane kitap istemiştir. Aynı şekilde Yıldız Sarayı 

Kütüphanesi’nden, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden kitap aldırmış ve incelemiştir 

(Özdemir, 1999, 226-228). 

Atatürk’ün kütüphanesi en çok sevdiği ve vaktini geçirdiği, gündüz resmi memurları 

ve arkadaşlarını kabul ettiği yerdir. ABD’nin o dönem Ankara Büyükelçisi olan General 

Charles Sherrıll, Atatürk’ün, kütüphanede kendilerini kabul etmelerini şöyle anlatmaktadır; 

“Ancak bu defa benim gideceğim yer merasim daireleri değildir. Askeri yaver bu çok 

uzun salonun sonunda sola dönerek merdivenden yukarıya çıkıyor. Duvarlar, son zamanlarda 

Skandinavya’da yapılan ve büyük değer taşıyan halılara benzer, tatlı renkli halılarla 

süslüdür. Merdivenlerdeki yol halıları da aynı renktedir. Ve gördüğümüz bütün renkler resmi 

binalarda görmeye alıştığımız donuk renklerden başka ve çok daha zarif... Sol koldaki köşede 

bir kapı açık renk kestaneden yapılmış geniş ve ferah bir daireye açılıyor. Ortada uzun bir 

toplantı masası bulunmaktadır. Öte baştaki köşede, tam bir iş adamına yakışacak masanın 

yanında Gazi durmaktadır. Ve bu defa yüzünde bir yakın dost tebessümü vardır. Şimdi, ilk 

görüşmemizden daha çok kendi çevresini ve yuvasını bulmuşa benziyordu. Çünkü 

kütüphanesindeydi; ve yaratılışı itibariyle daima okumak, tetkik etmek isteyen kimseler için bu 

varılacak en mutlu hedeftir. Mustafa Kemal, pek sevdiği kitapları, haritalarıyla çevrelenmiş 

kütüphanesindeki huzur ve rahatı hiçbir yerde bulamazdı” (Özdemir, 1999, 226-228). 
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Atatürk’ün Yazarlığı 

Atatürk, aynı zamanda seçkin bir yazardır. Pek çok eser kaleme almıştır. 

Takımın Muharebe Talimi, Cumalı Ordugâhı, Beşinci Kolordu Erkân-ı Harbiye 

Tabiye ve Tatbikat Seyahati, Bölüğün Muharebe Talimi, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, 

Geometri ve Nutuk başlıca eserleridir. Bu eserlerde Atatürk, gerçekten güçlü bir yazar 

olduğunu fazlasıyla kanıtlamıştır (Mustafa Kemal Atatürk, 2011, XI; Özdemir, 1999, 228). 

Afet İnan’ın dediği gibi, “O, okumuş, öğrenmiş ve öğretmek için de yazmıştır” 

(Mustafa Kemal Atatürk, 2011, XVII). 

 

Sonuç 

Mustafa Kemal Atatürk’ün kitaplara ve okumaya çok önem verdiği, okuduğu 3997 

kitaptan ve yazdığı eserlerden görülmektedir. Atatürk kitap okumaya her zaman vakit 

bulmuştur. Hatta Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanını cephede iken bile okumuştur. 

Eğitimin çok önemli olduğunu bildiği için müfredata bazı kitapların özellikle 

konulmasını istemiştir. Nitekim Grigoriy Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitabın 

askeri okul müfredatında okutulmasını da emretmiştir.  

Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi”, Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı 

kitapları Atatürk’ün çok sevdiği ve faydalandığı eserler olmuştur.  

Türk Tarih Kurumu'nun çıkartmış olduğu “Belleten”in 5/6 sayılı nüshası da Atatürk’ün 

okuduğu son kitap olma özelliğiyle ayrıca önemli bir yere sahiptir. 

Mustafa Kemal Atatürk komutanlığı, devlet adamlığının yanında gerçek bir fikir 

adamı da olduğunu okuduğu ve yazdığı eserlerle ortaya koymuştur. Atatürk’ün yanında 

bulunanların hatıraları, belgeler, kendisinin bıraktığı eserler, O’nun kitap seven bir fikir adamı 

olduğunu göstermektedir. Kitap, Atatürk’ün düşünce hayatı için vazgeçilmez olmuştur. 

Çünkü her önemli kararın uygulama öncesinde konu ile ilgili araştırma yapıp,bu konu ile ilgili 

çeşitli kitaplar okumuştur. Konuyu tam anlamıyla inceleyip açıklığa kavuşturabilmek içinde 

konuyu arkadaşlarıyla ve ilgili bilim adamlarıyla tartışmıştır. 

Hatta Atatürk’ün kitap ve okuma sevgisi kendisine hediye edilen kitap üzerine şu 

ifadesinde de görülmektedir; 

“-Bu anda duyduğum mutluluk büyüktür. Değerli Milli Eğitim Bakanımızın bu 

armağanından dolayı teşekkür ederim. Kendisinden ve diğer bakanlarımızdan her an böyle 

armağanlar beklerim. Bakan Bey’in önemsiz dedikleri bu armağan gerçekte çok değerlidir” 

(Kocatürk, 2005, 251). 
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Atatürk hakkında yazılan tüm kaynaklarda ve belgelerde Atatürk’ün geniş bir kültüre 

sahip olduğu, kitaba dair bir çok olumlu girişimlerin gerçekleşmesine önderlik ettiğini 

göstermektedir.  

Eserlerini, okumaya ve kitaba borçlu olduğunu söyleyen Atatürk, Türkiye         

Cumhuriyeti’nin temelini kültüre dayandırmıştır. Türk kültürüne dayandırdığı Türkiye 

Cumhuriyeti’ni de Türk gençliğine emanet etmiştir. 

Elçiliklerimiz aracılığıyla, “yurt dışından kitap sipariş eden ilk Türk Devlet adamı” 

Atatürk olmuştur.  

Atatürk bu kadar okuma, kitap sevgisi ile doluyken kendisinin büyük bir kütüphaneye 

sahip olması da bunun doğal bir sonucudur. Atatürk’ün kütüphanesi, O’nun üstün yetenekli 

kumandanlığının, büyük devlet adamlığının yanında bir fikir ve kültür hayatının da açık bir 

belgesidir. 

İlme, fenne, insan kudretine büyük değer veren ve inanan Mustafa Kemal Atatürk, 

yine kendisinin ifade ettiği gibi, “İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri 

teşhis ve tamim eden kimselerdir” (Mustafa Kemal Atatürk, 2011, XVII). 

 

KAYNAKLAR 

Atatürk, Mustafa Kemal, (2011), Zabit ve Kumandan İle Hasbihal, İstanbul, Türkiye 

İş Bankası Yayınları. 

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, (2001), c.1, Ankara, Anıtkabir Derneği Yayınları. 

Cebesoy, Ali Fuat, (1967), Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul. 

Göyünç, Nejat, (2002), “İnsan Olarak Atatürk”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, 

c.26, No: 1. 

Gündüz, Asım,(1973),  Hatıralarım, İstanbul.  

Hayat Tarih Mecmuası, (1966), yıl.2, c.2, sayı.7, 1 Ağustos. 

İnan, Afet, (1981), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara. 

Kocatürk, Utkan, (2005), Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, Atatürk Araştırma 

Merkezi yayınları. 

Özdemir, Nurullah,(1999), “Atatürk’te Okuma Tutkusu Ve Kitap Sevgisi”, 

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı.2, Haziran. 

Sönmez, Cemil, (1993), Atatürk ve Okuma Sevgisi, Ankara. 

 

 

 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

168 

THE TREATY WHICH IS NAMED AS “PEACE”: SEVRES 

ADINDA “BARIŞ” OLAN ANTLAŞMA: SEVR 

 

Şayan ULUSAN 

Doç.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sayanulusan@gmail.com 

 

“Siyasî, adlî, ekonomik ve malî bağımsızlığımızı yok etmeğe ve sonuç olarak yaşama 

hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması, bizce mevcut 

değildir” 

Mustafa Kemal ATATÜRK
 1

 

ÖZET 

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, ateşkes antlaşması 

olmasına rağmen Osmanlı Devleti’ni fiilen etkisiz hale getiren bir antlaşma özelliğini 

taşımaktadır. Çünkü diğer mağlup olan devletler ile yapılan ateşkes antlaşmalarına 

bakıldığında Osmanlı Devleti ile yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması çok ağır maddeleri 

içermektedir ve Osmanlı Devleti’ni bir anlamda tamamen yok olma sınırına getirmektedir. 

Adı geçen antlaşmadan sonra Müttefikler Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için bir barış 

antlaşması taslağı hazırlamaya başlamışlardır. 

Müttefiklere göre Osmanlı Devleti “hasta adam” idi ve I.Dünya Savaşı sonunda 

“ölmüştür”. Türklerden bu durumda Müttefiklere zarar gelemezdi. Müttefiklerin ilk 

uygulaması Versay Antlaşması’nı Almanya’ya uygulatmak olmuştur. Almanya’dan 

korktukları için bir an önce Versay’ın maddelerini Almanya üzerinde yürürlüğe koymak 

istemekteydiler. 

Mondros ile Türkleri kontrol altına almış olduklarını düşündükleri için bir taraftan 

Versay Antlaşması’nı uygulamaya koymaya çalışırlarken diğer taraftan da Sevr’in taslak 

çalışmalarını başlatmışlardır. Sevr’in son halini alması yaklaşık iki yıl sürmüştür. Sürenin bu 

kadar uzamasının sebebi Osmanlı Devleti’ni nasıl paylaşacakları konusunda anlaşma 

sağlayamamış olmaları ve Versay Antlaşması’nı yürürlüğe koyma çabaları olmuştur. Hatta 

savaş sonunda mağlup olan devletler ile imzalanan barış antlaşmalarının en son hazırlanıp 

imzalanan Sevr Barış Antlaşması’dır. Çünkü Osmanlı Devleti’nin galipler arasında 

paylaşılması en büyük mesele olmuştur.  

                                                           
1
 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 2005, s. 279. 
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10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Paris’te 

imzalanan Sevr Antlaşması, adında “barış” ifadesi olmasına rağmen Osmanlı Devleti için bir 

barış anlaşmasından çok “yok edilme” antlaşması olmuştur. 433 maddeden oluşan Sevr 

Antlaşması Türkleri Anadolu ve Avrupa coğrafyasından tamamen çıkarmaktadır.  

Bu çalışmada “zayıf bir mevcudiyeti, mahva tercih edilmeğe değer"  diye düşünen 

Osmanlı Devleti idarecilerinin sorumlulukları değerlendirilecektir. 21 Temmuz 1920 tarihinde 

L.George’un, İngiliz Parlamentosu’nda, “Türkiye artık yoktur!..” açıklamasının öncesi ve 

sonrası tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, Sevr Antlaşması, Barış Antlaşmaları, 

I.Dünya Savaşı. 

 

ABSTRACT  

The Treaty of Mondros Ceasefire signed on October 30, 1918 has a treaty feature that 

effectively neutralizes the Ottoman State despite the ceasefire agreement. Because of the 

ceasefire agreements made with the other defeated states, the Treaty of Mondros Armistice 

with the Ottoman State contains very heavy items and It brings the Ottoman State to a point of 

total extinction in a sense. After the mentioned treaty, the Allies began to draft a peace treaty 

to share the Ottoman State. 

According to the Allies, the Ottoman State was a "sick man" and “died” at the end of 

World War I. In this case, the Turks would not be harmed by the Allies. The first application 

of the Allies was to enforce the Treaty of Versailles in Germany. As soon as they were afraid 

of Germany they wanted to put the materials of Versailles on Germany. 

While they tried to put the Versailles Treaty into practice because they thought they 

were in control of Mondros and the Turks, the other side started the drafting work of Sevr. It 

took about two years to get the last of Sevr. They have not been able to agree on how to share 

the Ottoman State because of their extensions, and have been trying to put the Treaty of 

Versailles into practice. It is even the Sevres Peace Treaty, which was finally signed and 

signed with the states that were defeated at the end of the war. Because the sharing of the 

Ottoman State with the galiplas was the biggest issue. 

 The treaty of Sevr signed in Paris between the Ottoman State and the Entente States 

on August 10, 1920, despite the expression "peace" in its name for the Ottoman State has 

been a "treaty of extinction" rather than a peace treaty. The Treaty of Sevr, which consists of 

433 elements, completely excludes Turks from Anatolia and Europe. 

In this study, the responsibilities of the administrators of the Ottoman State who think 

that "a weak presence is worthy of the depot" will be assessed. On July 21, 1920 L.George's, 

the British Parliament, "Turkey is no longer!..." before and after the statement will be 

discussed. 

  

 Key Words: Mondros Armistice, Sevr Treaty, Peace Treaties, World War I. 
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Giriş 

I.Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan ile de 

çeşitli antlaşmalar imzalayan müttefikler 30 Ekim 1918 tarihinde de Mondros Mütarekesi’ni 

Osmanlı Devleti ile imzalayarak I.Dünya Savaşı’na son vermişlerdir (Armaoğlu, 1975, 461-

464).  

ABD Başkanı Woodrow Wilson, I.Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris 

Konferansı’nda Türkiye hakkında ‘savaş sonunda Türkiye’nin haritadan silineceğini’ iddia 

ederken, Clemenceau’ya göre, ‘Türkler uygarlık dışı bir toplum’, Lord Curzon’a göre, 

‘Türkler bir veba çıbanı’, ABD Dış İlişkiler Bakanı Cabot Lodge’ya göre de, ‘Türkiye 

uygarlığın başına bela’ idi. Bu zihniyete sahip olan müttefikler, ‘Türkiye Avrupa’dan 

çıkarılmalı, Ermenistan kurulmalı, Araplar Osmanlı’dan kurtarılmalıdır’ ortak düşüncesinde 

buluşuyorlardı. Türkiye üzerinde bu planlarda hemfikir olan müttefikler konu Türkiye’yi 

paylaşmak olunca toprakların paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşüyorlardı (Çulcu, 2009, 

26). 

Sevr Antlaşması’nın Temeli, Oluşması, İmzalanması 

İlk olarak Sevr’in temeli 18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’nda 

atılmıştır. 28 Haziran 1919 tarihinde ise Almanya tehdidi halledilince ve müttefikler 

Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ile de savaşı bitiren antlaşmaları da imzalayınca artık 

‘doğu meselesi’ yani Türkiye ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilginin gecikmesinin ilk sebebi 

Almanya, ikincisi Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının zorluğu, üçüncüsü de ‘Hasta Adam’ın 

mal varlığının paylaşılmasında ortaya çıkacak olan anlaşmazlıklar olmuştur. Bu sebeplerden 

dolayıdır ki müttefikler Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasını geciktirmişlerdir (Melek, 1985, 

81; Akyüz, 1988, 105-106).  
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Damat Ferit Paşa, Le Monde Illustré’nin kapağında(14 Haziran 1919) 

Ateşli bir Siyonist olan Mark Sykes’ın (Kent, 1984, 175) imzaladığı Sykes-Picot 

Antlaşması, Sevr Antlaşması için bir başlangıç kabul edilmektedir. Çünkü Sykes, Çanakkale 

deniz savaşı yenilgisinden sonra 1 Nisan 1915 tarihinde İngiltere meclis üyesi ve Osmanlı 

sempatizanı Herbert’e gönderdiği mektupta Osmanlı Devleti için düşündüklerini açıkça ifade 

etmektedir; 

“Türkiye diye bir şey artık var olmamalı. İzmir Yunanlıların  olacaktır. Adana İtalyan, 

Güney Toroslar ve Kuzey Suriye Fransız, Filistin ve Mezopotamya (Irak) İngiliz, geri kalan 

İstanbul’da dahil Ruslara verilecektir. Ayasofya’da ve Ömer Camii’nde Latin ilahileri 

okuyacağım. Bunu bütün kahraman uluslar şerefine Galce, Lehçe, Keltçe ve Ermenice 

okuyacağız” demektedir. Sykes’in bu düşünceleri İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında 

I.Dünya Savaşı sırasında yapılan Sykes-Picot Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Sevr 

görüşmelerinde bu antlaşma temel olmuştur (Alpaslan, 2008, 43; 50-51).  

Müttefikler arasında Osmanlı Devleti hakkındaki görüşmeleri devam ederken 

müttefiklerin Türkleri özellikle de Mustafa Kemal Paşa’yı göz ardı etmemeleri gerekiyordu. 

İstanbul’un işgalinden ve son Osmanlı Meclisi’nin dağılmasından önce İngilizler ve Sultan, 

Milli Müdafaa Teşkilatı’nı ve Mustafa Kemal Paşa’yı İstanbul Hükümeti’ne bağlamak 

istemişlerdir. Bu hareketin amacı, İtilaf devletlerinin milli hareketin İstanbul’a bağlanmasını 

sağlamak, daha sonra Sultan ile bir anlaşma yaparak bu anlaşmayı mecliste onaylattırmak ve 

milli hareketi de bu anlaşmaya uymaya mecbur bırakmak idi. Bu amaçla Ali Rıza Paşa 

kabinesi Salih Paşa’yı Paris’e gönderilecek temsilcilerin seçimi için Mustafa Kemal Paşa ile 

görüşmeye göndermiştir. Bu dönemde henüz İstanbul ile ilişkilerini tam olarak kesmek 

istemeyen Mustafa Kemal Paşa, Salih Paşa’ya Paris’e temsilci gönderilmemesini teklif 

etmiştir. Salih Paşa’nın da bu öneriyi kabul etmesi üzerine İngilizler bu gelişmeden memnun 

olmamışlar ve hemen kendi çıkarlarına hizmet edecek olan Damat Ferit Paşa’yı sadarete 

getirmişlerdir. Bunun üzerine İtilaf devletleri Osmanlı Devleti’ni Paris’teki sulh konferansına 

22 Nisan 1920’de davet etmişlerdir (Tarih IV, 1931, 62). Bir gün sonrada TBMM açılacaktır.  

Osmanlı Devleti üzerinde yapılan planlar Paris’ten sonra Londra ve San Remo’da 

toplanan konferanslarda da devam etmiştir. Bu konferanslarda Sevr şekillenmeye başlamıştır. 

12 Şubat 1920 tarihinde Fransız-İngiliz görüşmeleri II. Londra Konferansı adıyla 

yeniden başlamıştır. Londra Konferansı, İstanbul, Boğazlar, kapitülasyonlar ve mali denetim 

konularında çalışmalarını tamamlayarak bir karara varmıştır (Melek, 1985, 87-88).  

Londra Konferansı’nda Lloyd George düşüncelerini şöyle açıklamaktadır; 

“Türkler bir insanlık kanseri, yönettikleri toprakların etine işlemiş bir yaradır. Bu 

belayı ve potansiyel dert kaynağını Avrupa’dan def etmek gibi büyük bir fırsatı şu anda 

gerçekten de kaçırıyor olabiliriz” demekte ve asla taviz verilmemesi düşüncesindedir 
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(Alpaslan, 2008, 67). 18 Nisan 1920 tarihinde toplanan San Remo Konferansı’nda ise sözde 

Kürdistan ve sözde Ermenistan üzerinde durulmuştur (Kent, 1984, 187; 190). 

11 Mayıs 1920’de Sevr Antlaşması’nın ana hatları, düşüncelerine başvurulmak üzere 

devlet adamlarına ve askeri personele dağıtılmıştır. Amiral Sydney Fremantle taslağı 

okuduktan sonra barış koşullarının çok ağır olduğunu, Türklerin bu barışı 

imzalamayacaklarını, eğer imzalayacak bir Türk hükümeti çıkarsa bunun halkın güvenini 

kazanmamış zayıf bir hükümet olacağını ve bu koşulların uygulanmasının da çok zor 

olacağını ifade etmiştir. Fremantle’ye göre, bu koşulların yerine getirilmesi isteniyorsa derhal 

tedbirler alınmalıydı ve hatta Türklerle yeni bir savaşa bile girmek gerekebilirdi (Melek, 

1985, 89-90).  

Antlaşma metni Paris, Londra ve San Remo konferanslarından sonra artık iyice 

oluşmuştur. Nitekim 433 maddelik metin 31 Mayıs’ta İstanbul’a ulaşmış ve Türklere cevap 

süresi 26 Haziran’a kadar verilmiştir. Metni incelemeye başlayan kabine, kabul edilemez 

şartları gören ve antlaşmanın sorumluluğunu üzerine almak istemeyenlerin tepkileriyle 

karşılaşmıştır. Hatta üç bakan bunu imzalamaktansa görevlerinden ayrılmayı tercih 

edeceklerini belirtmişlerdir (Kurat, yyy., 25-26).  

Antlaşmanın sorumluluğunu üzerine almak istemeyen sadrazam, İçişleri Bakanı Reşid 

Bey’i Paris’te bırakarak İstanbul’a geri dönmüştür. Paris’te kalan Reşid Bey’in ise İstanbul’a 

gönderdiği telgraf büyük bir gerilime sebep olmuştur. Telgrafa göre, müttefikler antlaşma 

taslağının Türkler tarafından kabul edilmemesi halinde İstanbul’a Yunan birliklerinin 

çıkarılacağı ve idarenin de Yunanlılara verileceği bildirilmiştir. Aslında müttefikler böyle bir 

karar almamışlardı, bu tamamen bir blöf idi ve Reşid Bey’in kulağına ulaştırılmıştı. Bu durum 

Meclis-i Mebusan’ın kararını hızlandırmıştır. Damad Ferit 22 Temmuz akşamı İngiliz Yüksek 

Komiseri De Robeck’e antlaşmayı imzalamak üzere ayandan Hadi Paşa ve Rıza Tevfik ile 

Bern Elçisi Reşad Halis Bey’in görevlendirildiklerini bildirmiştir. 11 Mayıs 1920 tarihinde 

Sevr Muahedesi Babıâli temsilcilerine tebliğ edildikten sonra çok az bir değişiklik ile Batılı 

devletler ve İstanbul’daki Osmanlı Hükümeti’nin temsilcileriyle Versailles’in Sevr Porselen 

Fabrikası Konferans Salonu’nda 10 Ağustos 1920 tarihinde antlaşma imzalanmış ve 

yüzyıllardan beri paylaşılamayan Osmanlı Devleti kâğıt üzerinde de olsa paylaşılmıştır 

(Pehlivanoğlu, 2005, 65; Kurat, 1986, 100-103)
2
. 

Antlaşmayı imzalayanlardan Rıza Tevfik ise, Sevr’in imzalanmasının zaten Babıâli 

tarafından kabul edildiğini, antlaşmanın maddelerini hükümetin bildiğini, kendilerine ise 

sadece imzalamak kaldığını ifade etmektedir (Rıza Tevfik, 1993, 142-143).  

 

                                                           
2
 Antlaşmanın 433 maddelik tam metni için bkz: Nihat Erim, Devletler Arası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, 

c.1 (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları), Ankara, 1953, s. 525-691; İbrahim Sadi Öztürk, Sevr Antlaşması, 

Tam Metin, 433 Madde, Ankara, 2007, s. 23-264; özeti için bkz: Reşat Ekrem Koçu, Osmanlı Muahedeleri ve 

Kapitülasyonlar (1300-1920) ve Lozan Muahedesi, İstanbul, 1934, s.275-281; ayrıca Sevr, Londra, Paris ve 

Lozan Antlaşmalarının karşılaştırılması için bkz: Atatürk’ün Milli Dış Politikası (1919-1923), c.1, Ankara, 1981, 

s.70-84; Sina Akşin,, İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.113-119.       
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Sevr Andlaşması’nın imza töreni: Hâdi Paşa metni imzalarken 

 

Sevr Antlaşması’nın Maddeleri 

Bu antlaşma ile Ortadoğu haritası adeta yeniden çizilerek paylaşılmaktaydı. İstanbul 

ve civarından oluşan küçük bir bölge ile Orta Anadolu’nun küçük bir kısmı Kastamonu 

kıyılarına kadar Türklere bırakılıyordu. Rumeli ve Boğazlar İtilâf Devletleri’nin işgaline 

bırakılmakla birlikte Boğazların trafiğe açık olması ve karma bir komisyon tarafından 

yöneltilmesi kararlaştırılmıştır. Doğu Anadolu’da ise Kürdistan ve Ermenistan devleti 

kuruluyordu. Bu devletlerin sınırlarını ABD çizecek ve Ermenistan 20 yıl ABD mandası 

altında bulunacaktı. Arabistan Osmanlı Devleti’nden ayrılacak ve müttefiklerin isteklerine 

terk edilecekti. Müttefikler tarafından daha önce işgal edilen yerler, Fransa, İtalya ve 

İngiltere’de kalıyordu. Azınlıklar, Osmanlı Devleti’nde eşit haklara sahip olacak ve Meclis’de 

temsil edileceklerdi. Kapitülasyonlar yürürlükte kalıyordu. Devletin askerî ve maddî işleri 

kontrol altına alınıyordu. Sadece iç güvenliği sağlamak üzere 50.000 kişilik askeri güç dışında 

silahlı kuvveti olmayacaktı. Liman ve demiryolları uluslararası bir komisyona bırakılıyordu. 

Ayrıca Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecekti. Kendi aralarında paylaşamadıklarından 

İstanbul Osmanlı Devleti’nde kalacaktı. İzmir’in yönetimi Yunanlılara bırakılmıştır. Bunlara 

ek olarak da savaşa girmiş ve idarî kademelerde bulunmuş Türk vatandaşları savaş suçlusu 

olarak yargılanacaktı. (Bayur, 1992, 60); (İnan,1962, 159). 

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 

müttefikler Ağustos 1920 tarihinde de Osmanlı temsilcilerini Sevr Barış Antlaşması’nı 

imzalamaya zorlamışlardır. Barış Antlaşması’nın Ateşkes’ten bu kadar uzun bir zaman sonra 

imzalanmasının başlıca sebepleri şunlardır; 1919 yılında müttefikler her şeyden önce 

Almanya ile yapılacak olan barış şartlarını düzenlemekle meşguldüler. Versailles Antlaşması 

imzalandıktan sonra da antlaşmanın uygulamaya konulması müttefiklerin epeyce zamanını 

almıştır. Ancak en önemli gecikme sebebi ise ABD’nin ve yeni kurulan Milletler 

Cemiyeti’nin, herkesin kurulması gerektiği konusunda anlaştığı Ermenistan’ı ve İstanbul-

Boğazlar bölgesini mandası altına almayı kabul edebileceğine dair olan boş umutlardır. 

Dolayısıyla Sevr Antlaşması imzalatılmadan yaklaşık iki sene önce Osmanlı delegelerine 

sunulmuştur. Anadolu ve Boğazlar bölgesindeki sorunların çok karmaşık olması, müttefikler 
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arasındaki çıkar ve rekabet, Türklerin kendilerine dayatılan bütün şartları kabul edeceklerine 

ve dolayısıyla aceleye gerek olmadığına dair olan yaygın inanç Antlaşma’nın gecikmesinin 

sebepleridir (Anderson, 2010, 370-371). 

Yani, “Sevr, emperyalist bir bölüşümdü. Ancak emperyalistler o kadar aç gözlüydüler 

ve kimin neyi alacağı üzerine o kadar uzun süre birbirleriyle kavga etmişlerdi ki, aldıkları 

kararları uygulamaya güçleri kalmamıştı”(Uzun, 2004, 113).  

Müttefikler Almanya ile uğraşırken Türklerin ayağa kalkacağını hiç beklemiyorlardı. 

Türkler nasılsa “hasta adam” idi ve I.Dünya Savaşı sonunda “ölmüş”tü. Türklerin yeniden 

canlanması mümkün olmadığına göre bir an önce Almanya üzerinde Versay Antlaşması’nın 

tatbiki sağlanmalıydı. Çünkü müttefiklere göre Almanya tehlikeliydi. Gücü ezilmeliydi, 

kontrol altına alınmalıydı. Daha sonra da Türklerin topraklarını aralarında paylaşabilirlerdi.   

Sultan Vahideddin’in başkanlığında 22 Temmuz 1920’de toplanan Şûra-yı Saltanat 

“zayıf bir mevcudiyeti, mahva tercih” ederek Sevr Antlaşması’nın onaylanmasına karar 

vermiştir (Kılıçoğlu, 2006, 229). Bu Saltanat Şûrası’na, hükümet üyeleri ile birlikte 55 kadar 

eski sadrazam, nazır, devlet adamı ve komutan katılmıştır ( Koloğlu, 2008, 149). 

Osmanlı saray ve hükümeti, antlaşma kabul edilirse, Osmanlı Saltanatı ve İslâm 

Halifeliği bilinen sınırlar içinde küçük bir devlet olarak varlığını koruyabileceğini 

düşünmekteydi (Özüçetin-Ataş, 2015, 47). 

Bunun sebebi olarak da, sınırlarla ilgili antlaşmaların yapılması 1876 Kanun-ı Esasi’de 

Meclis-i Millî’nin onayına bağlı olduğu belirtilmiş ise de, Meclis-i Millî’nin o günün 

şartlarında mümkün olmadığı düşünülmekte ve barış yapma hakkının yine anayasa ile 

padişaha verilmiş olması beyan edilerek anlaşmayı onaylamak uygun görülmekte idi 

(Özüçetin-Ataş, 2015, 48).   

 

Sevr Antlaşması’nı TBMM’ne Kabul Ettirme Çabaları 

Bu doğrultuda Sevr’i TBMM’ne kabul ettirmek ve Türk Milli Mücadele’sini 

çökertmek amacıyla, bir taraftan Yunan taarruzu diğer taraftan iç isyanlar yurdun doğu 

bölgesinde desteklenmiştir. Batıdan ve doğudan iki ateş arasında kalacak olan Ankara 

Hükümeti’nin böylece anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağı düşünülüyordu. 1920 yılında 

ortaya çıkan ve 1921 yılında da iyice artan Koçgiri İsyanı bu amacın bir parçası olarak ortaya 

çıkmıştır (Öcal, 2010, 90-92).  

Nitekim Lloyd George Osmanlı Devleti’nin Sevr’i imzalamaya karar verdiği zaman 

“Turkey is no more” yani “Türkiye artık yoktur” diyerek memnuniyetini göstermekteydi. 

Ancak Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ile Büyük Zafer’den sonra Lloyd George’un 

siyasi yaşamı sona ermiştir. Yani “Lloyd George is no more” (Akşin, 2010, 341; 357). Artık 

Lloyd George yoktur!. 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevr Antlaşması hakkındaki görüşleri ise şöyledir; 

“Milletimizin bir yıllık mücadelesi sonucunda varlığını ve bağımsızlığını savunmak 

hususundaki çaba ve kararının sarsılma olduğu fiilen kanıtlandıktan sonra ancak milletimiz, 

İstanbul’da Padişah’ın huzuru ile toplanılarak Şura-yı Saltanat’ta ayağa kalkmak suretiyle 

alınan karara dayanılarak İstanbul Hükümeti’nin kabul ettiği Sèvres Antlaşması altındaki 

idam kararının yok edici niteliğini kavradığını ve buna Türkiye’de uygulama yeri 

olmayacağını kararlı mücadeleleriyle maddeten kanıtladıktan sonra, nihayet İtilâf 

Devletleri’nin ileri gelenleri bizimle görüşmeye gerek duymuşlardır. 

Düşmanların bütün bir yıllık çabalarına rağmen sonuçta bugün, Sèvres Antlaşması 

içeriği fiilen ve hükmen yoktur.  

Sonucundan ümitli olmak istediğim Londra Konferansı insanlık dünyasının lâyık 

olduğu barış ve güvenliği bir bekleme halinde bıraksa da bugün anlaşılmıştır ki, Sèvres 

Antlaşması hükümleri Türkiye’ye zorla uygulanamaz. 

Efendiler! Mağlup sıfatıyla 1918 ateşkes antlaşmalarını imzalamış olan milletler 

arasında bu sonuca ancak Türkiye, izlediği siyasetin uzak görüşlülüğü ve silahlarının kuvveti 

sayesinde erişmiştir” (Kocatürk, 2005, 279). 

Yani Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da Padişah’ın huzurunda toplanan Şura-yı 

Saltanat’ta ayağa kalkmak suretiyle alınan karar ile İstanbul Hükümeti’nin kabul ettiği Sevr 

Antlaşması’nı yok saymaktadır. 

Vatan Hainliği Konusu   

Kazım Karabekir Paşa, Meclis Başkanlığı’na 16 Ağustos 1920 tarihli gönderdiği bir 

telgrafta Sevr’i imzalayanların “vatan haini” ilan edilmesini teklif etmiştir. Meclis’te 

görüşülen bu öneri 19 Ağustos 1920 tarihinde kabul edilmiş ve anlaşmaya imza atan Hadi 

Paşa, Rıza Tevfik Bey, Reşat Halis ve kırk iki kişinin daha vatan haini olduğu ilan edilmiştir 

(Öcal, 2010, 87).  

Sevr’in Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmesi üzerine TBMM’nde yapılan 

görüşmelerde de milletvekili Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Padişahı, Sevr Antlaşması’na boyun 

eğdiği için “taçlı hain” olarak nitelemektedir( Özüçetin-Ataş, 2015, 61). 

Sevr’i imzalayan devletlerin 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması’nı 

imzalayıp onaylamalarıyla Sevr Antlaşması’nın yok sayılması gerçekleşmiştir. Çünkü Lozan 

Antlaşması, Sevr’i tanımıyor ve Sevr’deki hükümleri tamamen değiştiriyordu. Lozan’ı 

imzalamakla Sevr’i imzalayan ayni devletler, Sevr’in milletlerarası alanda artık mevcut 

olmadığını da kabul ve açıklamış oluyorlardı. 

Ayrıca, daha Sevr yapılmadan önce Ankara Hükümeti 16 Mart’tan itibaren İstanbul 

tarafından imzalanan bütün antlaşmaları hükümsüz sayacağını dünyaya ilan etmiştir. Sevr ise 

onaylanmadığı için akdedilmiş kategorisine bile giremeyip bir tasarıdan ibaret kalmıştır 

(Altuğ, 1970, 20).  
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Nitekim, 30 Ocak 1923 tarihli TBMM’nden çıkan bir kararname ile Damat Ferit 

kabinesinde bulunanlarla Sevr Antlaşması’nı kabul eden Saltanat Şurası üyelerine hiçbir adla 

para verilmemesi kabul edilmiştir (BCA., 30-18-1-1/6-47-9, 30.1.1923). Ardından 1 Şubat 

1339/1923 tarihli bir belgeden de İstanbul Defterdarlığı’ndan Ali Fuad Bey’e gönderilen 

yazıdan 22 Temmuz 1336/1920 tarihinde Sevr Antlaşması’nın imzalanıp imzalanmaması 

konusunu görüşmek üzere toplanan Saltanat Şurası’na kimlerin davet edildiğinin ve Sevr 

Antlaşması’na lehte ve aleyhte oy kullananların listesinin gönderilmesinin istendiği 

anlaşılmaktadır ( BOA., HSD.AFT/ 6-128-0, H-14-06-1341). 

Sonuç 

Sevr Antlaşması,  I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarının en ağırıdır. 

Türk’ün anayurdunu parçalamakta, yapay devletler oluşturmakta, Türk’e hayat hakkı 

tanımamaktadır. Türk tutsak edilmek istenmiştir. 

Dolayısıyla adında “barış” olsa da içinde “kin, intikam”  dolayısıyla “yok etme” 

vardır. TBMM bu antlaşmayı onaylamayarak mevcut planları alt üst etmiştir. 

10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Paris’te 

imzalanan Sevr Antlaşması, adında “barış” ifadesi olmasına rağmen Osmanlı Devleti için bir 

barış anlaşmasından çok “yok edilme” antlaşması olmuştur. 433 maddeden oluşan Sevr 

Antlaşması Türkleri Anadolu ve Avrupa coğrafyasından tamamen çıkarmaktadır. 

Sultan Vahideddin’in başkanlığında 22 Temmuz 1920’de toplanan Şûra-yı Saltanat’ın 

“zayıf bir mevcudiyeti, mahva tercih” ederek Sevr Antlaşması’nın onaylanmasına karar 

vermesine ve Lloyd George’un Osmanlı Devleti’nin Sevr’i imzalamaya karar verdiği zaman 

“Turkey is no more” yani “Türkiye artık yoktur” demesine rağmen Türkiye istiklalini ve 

istikbalini “ya istiklal ya ölüm” diyerek sağlamıştır. 

Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması hükmünü kaybetmiştir ve TBMM tarafından da 

onaylanmadığı için tasarıdan ibaret kalmıştır. Ancak Türkiye, Milli Mücadele’yi kaybedip 

Lozan Antlaşması’nı da imzalayamasaydı Sevr mutlaka uygulamaya konulurdu. Ancak, Türk 

milleti İstiklal Harbi’ni kazanıp ülkesini yok etmek isteyen yedi düvelin ortaya koyduğu 

Sevr’i yok edip tarihin derinliklerine atmıştır. 

 

Kaynaklar 

I.Arşiv Kaynakları 

BCA., 30-18-1-1/6-47-9, 30.1.1923. 

BOA., HSD.AFT/ 6-128-0, H-14-06-1341. 

 

II.Kitaplar, Makaleler 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

177 

Akşin, Sina, (2010), İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. 

Akyüz, Yahya, (1988), Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), TTK., 

Ankara. 

Alpaslan, Teoman, (2008), Sevr ve Lozan’ın Ortak Hükümleri, Musul ve Kerkük Elden Nasıl 

Çıktı?, Kum Saati Yayınları, İstanbul. 

Altuğ, Yılmaz, (1970), “Onaylanmayan Andlaşmalar ‘Sevr’”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 

s.32, Mayıs, s.20. 

Anderson, Matthew Smith, (2010), Doğu Sorunu 1774-1923, Uluslararası İlişkiler Üzerine 

Bir İnceleme, İstanbul, 2.baskı, (çev: İdil eser). 

Armaoğlu, Fahir, (1975), Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara. 

Atatürk’ün Milli Dış Politikası (1919-1923),  (1981), c.1, Ankara. 

Bayur, Yusuf Hikmet,  (1992), Türk Devleti’nin Dış Siyaseti, İstanbul. 

Çulcu, Murat, (2009),  Zito Venizelos!... Sevr’den İzmir’e, E yayınları, İstanbul. 

Erim, Nihat, (1953), Devletler Arası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, c.1 (Osmanlı 

İmparatorluğu Andlaşmaları), Ankara. 

İnan, Afet, (1962), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara. 

Kent, Marian, (1984), “Great Britain and the End of the Otoman Empire”, The Great Powers 

and the End of the Otoman Empire, (edited: Marian Kent), George Allen-Unwin Ltd., 

London. 

Kılıçoğlu, Cemil , (2006), Osmanlı’da Son Paşalar, İstanbul, Kum Saati yayınları. 

Kocatürk, Utkan, (2005), Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, Atatürk Araştırma 

Merkezi yayınları. 

Koçu, Reşat Ekrem, (1934), Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar (1300-1920) ve Lozan 

Muahedesi, İstanbul. 

Koloğlu, Orhan, (2008), Mondros’tan Mudanya’ya Osmanlı’da Son Tartışmalar, İstanbul, 

Doğan Kitapçılık. 

Kurat, Yuluğ Tekin , (yyy.), “ Türkiye Topraklarının Paylaşılması Hazırlıkları-Sevr”, 

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, X/59. 

Kurat, Yuluğ Tekin, (1986), Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması, Ankara. 

Melek, Kemal , (1985), Doğu Sorunu ve Milli Mücadelenin Dış Politikası, Der yayınları, 

İstanbul.  

Öcal, Enver Emre, (2010), Kazım Karabekir’in Eserlerinde Doğu Sorunu, İstanbul. 

Öner, A. Pehlivanoğlu, (2005), Sevr, Lozan Antlaşmaları ve Avrupa Birliği, Kastaş Yayınevi, 

İstanbul. 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

178 

Özüçetin, Yaşar – Ataş, Nermin, (2015), “Meclis Celse Zabıtlarında Sevr Muahedesine Karşı 

Tepki ve Yorumlar”, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, sayı.2. 

Öztürk, İbrahim Sadi, (2007), Sevr Antlaşması, Tam Metin, 433 Madde, Ankara. 

Rıza Tevfik, (1993),  Biraz da Ben Konuşayım, İstanbul. 

Tarih IV,  (1931), Devlet Matbaası, İstanbul. 

Uzun, Cem, (2004), Kemalizm Sol Değil, Antikapitalist, İde yayınları, İstanbul. 

 

 

 

  

 

 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

179 

STATUS OF WOMEN AGAINST MALE IN THE OTTOMAN COURT (Case of 18th 

Century Konya) 
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ÖZET 

 Bir toplumun tarihini bir kenara bırakarak geleceğe ümitle bakması mümkün değildir. 

Toplumların kendilerini anlamlandırabilmelerinde ve sosyal sorunlarını 

çözümlemeyebilmelerinde tarihin önemli bir yeri vardır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

haksızlığa ve şiddete maruz kalan kadınların sosyal statü ve durumu günümüz dünyasında 

önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda özellikle kadın hakları 

açısından sürekli eleştirilen Osmanlı toplum yapısı içinde haksızlık ve şiddetle karşılaşan 

kadınların hiçbir şey yapamadıkları, onları koruyan herhangi bir müessesenin bulunmadığı 

şeklinde yaygın kanaatler oldukça fazladır. Oysa bu kanaatlerin tarihsel ve birincil 

kaynaklardan bilimsel yaklaşımlarla araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılacak 

araştırmalar özelde Konya halkının, genelde milletimizin gerçekçi şekilde algılanmasına ve 

değerlendirilmesine katkı sağlayacak, geleceğe daha isabetli çözümlemeler bulunmasına 

önemli adımlar atmamıza yardımcı olacaktır. Bu bakımdan bildirimizin konusu bize geçmişle 

alakalı olarak birincil elden veri sunan kadı kayıtlarından istifade edilerek hazırlanmıştır.  

Modernleşmenin eşiği olarak da ifade edilen Tanzimat ve öncesinde; XVII ve XVIII. 

Yüzyılda Konya’da istenmeyen evliliklere zorlanan, hak ettikleri mirasları verilmeyen, 

kazancı veya malları ellerinden alınan, eşleri veya yakınları tarafından şiddete maruz kalan 

kadınlara karşı mahkemelerin tutumu ve fonksiyonları sosyolojik açıdan bildiride ortaya 

konulmaktadır. Bu bağlamda kadınların yakınları; özellikle kocaları, erkek kardeşleri, 

amcaları, dayıları ve babaları tarafından maruz kaldıkları haksızlıklara karşı koyabilmelerinde 

Osmanlı mahkemelerinden nasıl istifade ettikleri toplumsal yönden çözümlenmeye 

çalışılmaktadır. Başka bir ifade ile Osmanlı mahkemelerinin; kadınların sosyal statülerini 

kazanma ve korumalarına dair katkıları üzerine dolaylı bir gözlem yapılmakta, elde edilen 
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veriler istatistik tekniği ile de değerlendirilmekte ve bu alanda yapılmış araştırmaların tespit 

ve sonuçlarıyla karşılaştırmalara gidilmektedir.  

Bu özelliği ile bildiri, yaklaşık dört asır önce Konya’da kadınların erkeklere karşı 

mahkemeler vasıtasıyla kendilerini ve haklarını nasıl koruduklarına, mahkemelerin bu sosyal 

işlevi ile kadınların toplumsal cinsiyetlerini ne ölçüde güçlendirebildiklerine dikkat 

çekmektedir. Bildiri ayrıca kadın sorunları açısından geçmiş ile günümüzü karşılaştırma 

imkanı da sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Hak, Osmanlı, Kadı Kayıtları, Savunma, Egemenlik 

SUMMARY 

It is not possible to look at the future by ignoring the past of a society. History has an 

important place in society where they can understand themselves and solve their social 

problems. As is the case in the world, the social status and situation of women who are 

subjected to injustice and violence in our country remain as an important problem in today's 

world. In this context, there is a widespread belief that women faced injustice and violence in 

the Ottoman society structure, and thus the Ottoman social structure is constantly criticized in 

terms of women's rights. It is believed that there is no institution protecting them. However, 

these beliefs need to be investigated with scientific approaches from historical and primary 

sources. The research that will be done in this context will help us to take important steps in 

order to find more accurate solutions for the future, which will especially contribute to the 

perception and evaluation of Konya people in a realistic manner. In this regard, the paper is 

written from court records, which provide data from the primary source in relation to the past. 

In Konya, during and before the Tanzimat which is expressed as the threshold of 

modernization in the 17th and 18th century, the attitudes and functions of the courts against 

women who are subjected to unwanted marriages, who are not given their inherited heritage, 

whose wages and goods are not given, and who are subjected to violence by their spouses or 

relatives will be sociologically analyzed. In this context, we will examine how relatives of 

women have used the Ottoman courts in order to resist injustice subjected by especially their 

fathers, brothers and sisters, their daughters and their parents in their social lives. In other 

words, an indirect observation is made on contribution of Ottoman courts to gaining and 

protecting women's social status. The obtained data are also evaluated with the statistical 

technique and compared with the findings and results of the surveys conducted in this area. 
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With these qualities, in Konya which is located in the middle of Anatolia, about four 

centuries ago, the paper will put attention on how women protect themselves and their rights 

through the courts against men, and how courts can strengthen this social function and the 

gender of women. The paper also offers the possibility of comparing the past with the present 

in terms of women's problems. 

Keywords: Woman, Rights, Ottoman, Court Records, Defense, Sovereignty 

Osmanlı toplumunda kadınların erkek egemenliğine karşı haklarını arama durumlarını 

ailenin oluşumuna ilk adım olan nişanlılık sürecinde gözlemlemeye çalışacağız. Nişanlılık 

süreci evlilik öncesi hazırlık dönemidir. Bu hazırlık dönemi toplumların çoğunda var olan 

sosyal olgulardır. Her toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da evlilik öncesi hazırlık 

sürecinde, kadınların evliliğe rızalarının olup olmadığını veya süreç içerisinde eş adayını 

yakından tanıma fırsatının ardından evlilikten vaz geçip geçemediklerini gözlemlemek 

mümkündür. Bu konuda elde ettiğimiz veri ve tespitler Tablo 1’ de yer almaktadır. 

Tablo 1’e bakıldığında 18. Yüzyılın ilk yarısında yani elli yıllık bir süreçte Konya 

mahkemelerine toplamda 143 adet nişandan ayrılma davalarının açıldığını görmekteyiz. 

Bunların % 80’ninin nişanlısı ile evlenmek istemeyen kadınların mahkemeyi kullanarak 

diledikleri ile evlenebilmek için imkan sağladıklarını göstermektedir. Geriye kalan % 20’sinin 

de yine kendisiyle evlenmek istemeyen kadınlardan nişanını bozmak isteyen erkeklerin 

olduğunu ortaya koymaktadır.     

Tablo 1: Nişandan Ayrılma 

Nişandan Ayrılan Taraf ve Cinsiyetleri Sayı % 

Nişanlısı ile evlenmek istemeyen ve nişanı bozarak bunu 

mahkemeye kaydettiren kadınlar. 

15 10.49 

Nişanlısı dışında bir başkası ile evlenmek isteyen ve istediği ile 

evlenmeye mahkemeden izin alan kadınlar 

43 30.07 

Nişanlı erkeğin, kendisi ile evlenmekten kaçındığı için kadını 

dava etmesine rağmen, mahkemenin lehine karar verdiği 

kadınlar. 

55 38.46 
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Nişanlısı ile evlenmek istemediği veya kadın uzun süre nikaha 

yanaşmadığı için nişanlısından ayrılmak için dava açan 

erkekler. 

30 20.98 

Toplam 143 100 

 

Hakkını arayan kadınların evliliğe kendi isteği ile karar verdiğini göstermesi 

bakımından şu örneğe bakılabilir. Hicrî 1336 yılında Beyhekim mahallesinde ikamet eden 

Şerife isimli kadın, önceki nişanlısını, başka bir erkekle evlenmesine engel olduğu için dava 

etmiş ve onu bu evliliğe engel olmaktan men ettirmiştir
1
. 

Mahkemelere yansıdığı kadarıyla kadınlar gönülsüz ve isteksiz olarak evlendirilmeye 

zorlanamamışlar, evliliğe kesin karar vermede nişanlanma sürecinden yararlanmışlardır. 

Araştırmamızın bu noktadaki sonuçları başka araştırmalar tarafından da desteklenmektedir
2
. 

Bu konuda Osmanlı mahkemeleri, özellikle kadınların velilerine, amcalarına, erkek 

kardeşlerine karşı haklarını korumuş ve onların barınağı olmuştur. Bu durum, on yedinci 

yüzyıldaki Kayseri, on sekizinci yüzyılın ikinci yarısındaki Tokat, Tanzimat dönemindeki 

Bursa ve on dokuzuncu yüzyılın sonu ile yirminci yüzyılın başlarındaki Yalvaç ile ilgili 

yapılan araştırmalarda da belirlenmiştir
3
. Bu tespitler özellikle kadınların mahkeme ve şahitler 

huzurundaki tutum ve davranışlarını, medeni cesaretlerini ve toplumdaki sosyal statülerini 

daha evlilik öncesinde göstermesi bakımından önemlidir. 

Evliliğe rıza konusunda bireylerin ergenlik yaşı (Buluğ çağı) önemli bir kriter olarak 

yer almaktadır. Ailede buluğ çağına erme, bütün toplumların kültürel anlayışında önemli bir 

sosyal aşamadır. Çünkü birey dinî ve toplumsal sorumlulukları buluğ yaşına eriştiğinde 

üstlenir.
4
 İslâm Dini de gerek evlilik olayında tarafların evliliğe karar vermelerinde, gerekse 

                                                           
1
  K.Ş.S. 49, s. 72/5. 

2
  Orhan Türkdoğan, “Türk Ailesinin Genel Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, Ank.: 

AAKBY, 1992, ss. 53-54. 
3
  Geniş bilgi için bkz. R.C. Jennings, “Women in Early 17

th
 Century Ottoman Judical Records-The Shairia Court 

of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. XVIII, Part 1, Leiden, 
1975, s. 76, Saim Savaş, “Fetva ve Şer’iyye Sicillerine Göre Ailenin Teşekkülü ve Dağılması”, Sosyo-Kültürel 
Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. II, Ank.: AAKBY, 1992, ss. 513-515; Rifat Özdemir “Tokat’ta Aile-AAKBY, 
1992, ss. 513-515; Rifat Özdemir, “Tokat’ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1771-1810)”, Belleten, C. LIV, 
Sayı: 211, Ank.: T.T.K. Basımevi, 1991, s. 1013, Nuri Köstüklü, Sosyal Tarihi Perspektiften Yalvaçta Aile (1892-
1908), Konya: Günay Ofset, 1996, s. 25. Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-
1876), Bursa: Uludağ Üniv. Basımevi, 1998, ss. 23-24. 

4
  Joachm Wach, Din Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, Kayseri: E.Ü. Yay., 1990, s. 74. 
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bireysel ve sosyal her tür rol ve olayların sorumluluklarını almalarında bu aşamayı dikkate 

almıştır. 

Özellikle aile konusunda İslâm hukukuna bağlı kalan Osmanlı aile hukuku, birey 

kendisi ikrar eder ise, buluğ yaşını erkekte ve kadında on iki, ikrar etmez iseler, erkekte on 

sekiz ve kadında on yedi olarak belirlemiştir
5
. 

Hanefi mezhebine göre, ergenlik yaşına gelmiş erkek veya kızın evlendirilmelerinde 

zor kullanılamaz
6
. Kadın bizzat kendisi evlenme akdi yapabilir. Diğer mezhepler ise, velînin 

iznini gerekli görmekle birlikte, temelde evlenecek kadının rızasının mutlaka alınmasını da 

lüzumlu görmüşlerdir.
7
 Nitekim bu konuda bir hadisi şerif de mevcuttur

8
. Ebussuud’un 

fetvalarında da bu durumu görmek mümkündür
9
. 

Rızasız evlendirildikleri için mahkemeye dava açıldığında aşağıdaki örneklerde de 

görüleceği üzere, mahkeme kararları evliliğini geçersiz saydırmak isteyenlerin lehine 

sonuçlanmıştır. 

Sahra nahiyesinin Karaüyük Köyü’nde yaşayan Aişe ismindeki ergin kız, söz konusu 

dönemde, kendi rızası olmadan evlilik akdi gerçekleştirildiği için mahkemeye müracaat 

ederek nikahı geçersiz olarak tespit ettirmiş ve istediği ile evlenme izni almıştır
10

. 

Hatunsaray Köyü’nde ikamet eden ve buluğa ermiş Aişe ismindeki kızı bir erkek, 

evlendirildikleri iddiasıyla aynı tarihi periyotta dava etmiş, nikah ahdini ispat edememiş ve 

kızın rızası olmadığı için de erkek reddedilmiştir
11

. 

Hicri 1136’da Karakayış Mahallesi’nde oturan Şerife Kezban isimli rüştüne kavuşmuş 

kız, Seyyid Ali isimli erkekle vekaleti ve haberi olmadan yapılmış olan nikah akdinin iptali 

için mahkemeye dava açmış, erkek de hadiseyi kabul etmiş ve evlilik geçersiz sayılmıştır.
12

 

Konya’nın Karkın köyünde yaşayan kadın H. 1128’de rızasız olduğu halde; evlendirilmek 

                                                           
5
  M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhulislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İst.: Enderun 

Kitabevi, 1972, s. 33. 
6
  Burhanuddin Ebi’l-Hasen, el-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedî, C. I, İst. Eda Neşriyat, 1991, 196. 

7
  İbn Rüşd Ebu’l Velid Muhammed el-Hafid, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesıd, C. II, İst.: Kahraman 

Yay., 1985, s. 4; İbn Kudame Abdullah b. Ahmed, el-Muğnî, C. VII, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1972, s. 21, 33, 35. 
8
  Zeynuddin Ahmed b. Ahmed, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, 7. bs., C. XI, Ank.: 

D.İ.B. Yay., 1984, s. 299. 
9
  Ertuğrul Düzdağ, a.g.e., s. 38. 

10
  K.Ş.S., 40, s. 133/2. 

11
  K.Ş.S., 40, s. 190/2. 

12
  K.Ş.S., 49, s. 200/2. 
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istenmiş kadın mahkemeye dava açarak Mustafa Baş isimli erkeği kendisi ile evlenmekten 

men ettirmiştir
13

. 

Özellikle kadınların istemedikleri halde zorla velileri tarafından evlendirilip- 

evlendirilemediklerini veya kızların arzu ettikleri erkekle evlenip-evlenemediklerini anlamak 

için en azından hukukun ve mahkemelerdeki uygulamaların konuya nasıl baktığını öğrenmek 

için şu örnek ilginçtir. 

Hicri 1125’de Medrese mahallesinde oturan Emine isimli ve on iki yaşına girmiş bir 

kız babası, istemediği erkekle izinsiz evlendiği için dava etmiş, mahkeme de kızın bu yaşta 

buluğa erdiğini ve kızın kendi rızasıyla evlilik yaptığını tespit ettiğinden babasını 

müdahaleden men etmiştir
14

. 

Söz konusu dönemde Konya mahkemesi rızasız bir şekilde kendisini evlendirmek 

isteyen babaya karşı genç ve Hristiyan bir kıza sığınaklık yapmış, Hicri 1114 yılında kızın 

istediği erkekle nikahını akdetmiştir
15

. 

Ergenlik yaşına ulaşmayan kızların mahkeme aracılığı ile küçük yaşta yapılan nikah 

akitlerini iptal davaları çok az sayıdadır. 

Elli yıllık süreci içeren on sekizinci yüzyılın ilk dönemlerinde Konya şeriyye 

sicillerinde on sayısına ulaşmayan küçük yaştaki evlilik akitlerinin iptali davalarında, evliliğin 

buluğ çağına kadar askıya alındığı gözlemlenmiştir. 

Hicri 1114’de Konya’nın Çıralı Mescid mahallesinde oturan Safiye isimli kızı küçük 

iken amcası, Detse Köyü’nde ikamet eden kendisinin küçük oğluna nikah akdi yapmış; fakat 

kız ergenlik yaşına girer girmez itiraz etmiş ve nikahı fesh ettiğini açıklayarak, mahkemeye 

şahitler huzurunda tescil ettirmiş ve mahkeme nikahı iptal etmiştir
16

. 

Şükran mahallesinde yaşayan ve annesi tarafından küçük yaşta nikahı yapılan Emine 

isimli kız Hicri 1115’de mahkemeye dava açarak, akıl-baliğ değilken nikahlandığını, akıl-

baliğ olduğunda ise, nikahı istemeyip iptal ettiğini beyan ederek mahkemeden evliliğinin 

iptalini istemiş, mahkeme de evliliği iptal etmiştir
17

.  

                                                           
13

  K.Ş.S., 47, s. 155/3. 
14

  K.Ş.S., 46, s. 140/1. 
15

  K.Ş.S., 40, s. 75/5. 
16

  K.Ş.S., 40, s. 153/2.  
17

  K.Ş.S., 40, s. 204/2. 
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Küçük yaşta da olsa evlenecek erkek veya kızın rızaları en temel ilke olarak alınmıştır. 

Hicri 1138 yılında Konya mahkemesine açılan bir nikah iptali davası, bunu açık bir şekilde 

desteklemektedir. Ermenek’te yaşayan Ömer isimli erkek, kendisi de küçük yaşta iken, Fatma 

isimli kızı babasının ve annesinin kendisine nikahladığını, ancak Fatma’nın evlilikten 

kaçındığını belirterek dava açmış; Fatma nikah akdine hem ilk görüşmede, hem de akıl-baliğ 

olduğu sırada rızasının olmadığını beyan ettiğini söylemiş ve belgelemiş, mahkeme de 

nikahın geçersizliğine karar vermiştir
18

.  

Söz konusu dönemde Konya’da küçük yaşta olduğu halde; velileri tarafından yapılan 

nikah akitlerinin iptali istenen dava sayısı sekizdir
19

. 

Görüleceği üzere 1699-1750 yılları arasında Konya’da mahkeme kayıtlarına yansıdığı 

kadarıyla kızların evlenirlerken rızalarının genelde alındığı ve buna hukuki açıdan da 

toplumsal açından da dikkat edildiği, özellikle ergenlik çağına girmiş olsun-girmemiş olsun, 

kızların velileri tarafından satılmadığı veya zorla evlendirilmediği, fakat evliliğe karar 

vermelerinde aile üyelerinin yardımcı oldukları gözlemlenmiştir. 

Kadınların erkeklere karşı hak arayışları içerisinde mehir konusu da yer almaktadır. 

Kadınlar boşanmak istediklerinde mehirlerinden yararlanmışlar veya kendisini boşayan 

erkelerin mehirlerini vermeleri için dava etmişlerdir. Ayrıca kadınlar ölen kocalarının 

mirasından mehirlerini alabilmek için davacı olmuşlardır. Tablo 2 kadınların mehir 

durumlarını ele almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

  K.Ş.S., 50, s. 124/1. 
19

  Yukarıda belirttiğimiz örneklere ilaveten K.Ş.S., 39, s. 31/3, 42, s. 13/3, 67/2, 52, s. 157/3; 48, s. 18/5. 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

186 

Tablo 2: Mahkemeye Mehir Konusunda Müracaat Edenlerin Sayısı ve  

                      Kadınların Mehir Miktarları 

Mehir Miktarları Sayı %  

1-5 bin akçe 229 50.44 

5 binbir-10 bin akçe 95 20.92 

10 binbir-20 bin akçe 57 12.55 

20 bin bir ve fazlası 73 16.07 

Toplam 454 100 

 

1699-1750 yıllarını içeren Konya şeriyye sicil defterleri üzerinde yapmış olduğumuz 

gözlemlerimizde, karıların kocalarını, kendilerine bir haksızlık yaptıklarında veya kendilerini 

dövme gibi bir davranışta bulunduklarında mahkemeye dava ettikleri anlaşılmıştır. 

Çoğu zaman sarhoş olan, bu halde iken kendisini döğen ve çeşitli eziyetler eden 

kocayı, karısı, mahkemeye gereğinin yapılması için şikayet etmiştir. Kadının mahkemeye 

başvurusu şu şekildedir. “.....Ekseri eyyamda şürbi hamr idüp sekranen üzerime gelip darb ve 

enva-i cûr ve eziyet etmekten hali değildir. Sual olunup mucibi şeriyyesi icrâ olunması 

matlubumdur.”
20

 Mahkeme bunun üzerine kocanın kontrol altına alınmasına karar vermiştir. 

Hicri 1114 yılında Aksinle mahallesinde ikamet eden bir kadın, boğazını sıkarak ve 

yumruk ile kocasının kendisini döğdüğü iddiasıyla mahkemeye kocasını şikayet etmiş ve 

hadiseyi mahkemede ispatlamıştır
21

. Aynı şekilde Hicri 1113’de Babıaksaray mahallesinde 

yaşayan hanım, kocasını dava etmiş, mahkeme de kocaya tazir
22

 cezası vermiştir
23

. 

                                                           
20

  K.Ş.S. 39, s. 108/2. 
21

  K.Ş.S. 40, s. 54/2 ve 56/2. 
22

  Genellikle Kur’an ve Sünnet tarafından yasaklanmakla beraber cezası belirtilmeyen veya mübah olduğu 
halde, zamanla toplum için zararlı bir özellik kazandığından dolayı suç sayılan fiillere karşı verilen bir ceza 
türüdür. Ceza olarak azarlama, hapis, sürgünden başlayıp, 79 değnek dayağa kadar çıkabilen bir uygulamayı 
içermektedir. Geniş bilgi için bkz. Yusuf Kardavi, İslam Hukuku, Çev. Yusuf Işıcık-Ahmet Yaman, 2. bs., İst., 
Marifet Yay., 1987, ss. 51-54; Şamil Dağcı, İslam Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller, Ank.: DİBY, 
1986, s. 24. 

23
  K.Ş.S. 39, s. 15/2 
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Hanımlardan bazılarının sudan sebeplerle haksız yere kocaları tarafından en ufak 

biçimde dahi döğüldüklerinde mahkemeyi kullanabildikleri gözlemlenmiştir. Başka bir 

ifadeyle yönetici statüsünü aşan ve onun gereklerinin dışında haksız davranan, bu statüsünü 

efendi-hizmetçi bağlamında kullanmak isteyen kocalar, kadınlar tarafından uyarılmış hatta 

mahkeme aracılığıyla cezalandırılabilmiştir. 

Konya’nın Çinioğlu mahallesinde Hicri 1116 yılında karısını yemek pişirirken, “odunu 

çok kullandın” diye döğen koca, karısı tarafından dava edilmiş ve tazir cezasıyla karşı karşıya 

kalmıştır.
24

 

Hicri 1122 tarihinde Konya’nın Muin mahallesinde Rahime isimli hatun, kocası 

Veli’yi şu şekilde mahkemeye şikayet etmiş ve cezaya çarptırtmıştır. “Kocam duha vaktinde 

benim başım ve koluma vesâir azama hatab (odun) ile darb idüp, cemi azam gök bere 

olmuştur. Sual olunup takrir ve tahrir olunmak matlubumdur” diye kadın, durumunu arz 

etmiş, mahkeme de kocası, “iki değnek vurdum” diye itiraf edince mahkeme kocayı tazirle 

cezalandırmıştır
25

. 

Hicri 1128’de Konya’nın Sedirler mahallesinde ikamet eden Fatma isimli kadının eşini 

dava gerekçesi çok daha ilginçtir. Adı geçen kadın, bu tarihte aynı yatakta yatarken saçının 

kesildiğini ve bunu kocasının yapmış olabileceğini iddia ederek kocasını dava etmiştir
26

. 

Dayak nedeniyle altı kadın daha kocasını mahkemeye vermiştir
27

. 

Koca dayağı ile karşı karşıya kalan kadınlar, kocalarının bu davranışlarını 

onaylamadıklarını mahkemeye durumu şikayet mahiyetinde bildirerek ortaya koymuşlar, hatta 

bir daha aynı davranışta bulunmayacaklarına dair kocalarından mahkemede söz almışlar ve bu 

sözlerine sadık kalmadıklarında da kocalarından ayrılabilmişlerdir. 

Hicri 1154’te Konya’nın Pürçekli mahallesinde aile hayatını sürdüren Keziban isimli 

kadın, mahkemeye kocasının “eğer seni döğersem üç talakla boş ol” dediğini belirtmiş, bunu 

mahkemede ispat etmiş ve kocasından ayrılmıştır
28

. Aynı şekilde Hicri 1141’de Dört vukıyye 

mahallesinde oturan Marzıye isimli kadın da kocasından boşanmıştır
29

. Dayak nedeniyle 

                                                           
24

  K.Ş.S. 41, s. 70/3 
25

  K.Ş.S. 44, s. 229/1 
26

  K.Ş.S. 47, s. 48/4 
27

  K.Ş.S. 44, s. 100/2, 175/1; 52, s. 184/2; 54, s. 278/4; 48, s. 117/2, s. 118/4. 
28

  K.Ş.S. 55, s. 163/2 
29

  K.Ş.S. 51, s. 207/3 
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geçimsizlikleri artan eşler, mahkemede karşılıklı anlaşma/muhalaa ile evliliklerine son 

vermişlerdir
30

. 

Aile sistemi içerisinde karının koca ile birlikte ailenin işleyişinde ortak oldukları ve 

birinin diğerine otorite kurma çabasında olmadığı gözlemlenmiştir. Başka bir ifadeyle kocanın 

dilediği gibi aileyi yönetemediği, karısını köle veya hizmetçi statüsünde kullanamadığı 

anlaşılmaktadır. 

Hoca Habib mahallesinde oturan Havva isminde bir kadın, Hicri 1125 yılında, 

evlenmezden önce kendi, aile hayatını sürdürecekleri evi ve mahalleyi tesbit etmiş, 

evlendikten sonra kocası başka bir mahalleye gitme teşebbüsünde bulununca, kocasını dava 

etmiş, mahkeme de kadın lehine karar vermiştir
31

. Tanzimat döneminde Bursa’da geniş aileye 

gelin olan bir kadının kendisine ayrı konut tahsis edilmesini isteyebilmesi
32

 kadınların 

ailedeki statülerinin prestijinin ne olduğu noktasına işaret etmektedir. 

Kadınların kocaları tarafından eziyet görmesi veya döğülmesi durumlarında başka bir 

deyişle kocaların aile statülerinin gerekleri dışında davrandıkları durumlarda hanımların 

hepsinin aynı reaksiyonla kendi statülerini savunduklarını söylemek çok iddialı bir genelleme 

olabilir. Ancak, dikkate değer nokta, Batı’da Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Voltaire 

(1694-1778) ve Montesquieu (1689-1755) gibi düşünürler, daha insanı ön plana çıkaran 

fikirlerini insanlara açıklamaya çalışırken aynı yüzyılda Osmanlı ailesinde kocası saçını 

kestiği, dövdüğü veya istemediği evde oturmaya zorlanma gerekçeleriyle kadınların 

kocalarını dava edebilmeleridir. 

Kendilerine eziyet ettikleri için kocalarını şikayet eden kadınların hepsinin şehirli 

oluşu, şehirli kadınların İslâm’ın kendilerine aile sisteminde belirlediği mevki ve pozisyondan 

köylü kadınlara göre daha haberdar olduklarını söylememize imkan vermektedir. Konya şehir 

hanımlarının bu medeni cesareti göstermelerinde Konya’da halkı yeterince kültürel ve dini 

bakımdan bilgilendirebilecek çok sayıdaki medrese ve zaviyelerin
33

 etkisi hatıra gelebilir. 

Bununla birlikte fetva veya şeriyye sicilleri esas alınarak farklı yerleşim birimleri ve farklı 

zaman dilimlerinde yaşayan Osmanlı ailesi üzerine yapılan incelemelerde de kadınların, 

                                                           
30

  K.Ş.S. 48, s. 118/4 
31

  K.Ş.S. 46, s. 32/3 
32

  Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Bursa: Uludağ Ünv. Basımevi, 1998, s. 
35. 

33
  Konya medrese ve zaviyeleriyle alakalı geniş bilgi için bkz., İ. Hakkı Konyalı, Abideleri Kitabeleri ile Konya 

Tarihi; Ank.; Enes Kitap sarayı, Tarihsiz, ss. 785-908, 909-946. 
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çekirdek ailenin erkek bireyleriyle tartışma içinde yer alabildikleri anlaşılmaktadır
34

. Tablo 

12’ye göre on sekizinci yüzyılın ilk yarısında Konya mahkemesindeki aile ile alakalı 

davaların % 34,9’u kadınlara ait, % 65,1’i de erkeklere ait davalardır. Konya kadınlarının, 

haklarını korumak için mahkemeleri XVII. yüzyıldaki Kayseri kadınları (% 17 oranında) ndan 

daha fazla kullandıkları anlaşılmaktadır
35

. 

 

Tablo 3: 18. Yüzyılın İlk Yarısında Konya Mahkemesindeki Davaların 

Cinsiyete Göre Dağılımları 

 

Cinsiyet  Sayı  %  

Kadın   944  34,9 

Erkek   1761  65,1 

Toplam  2705  100 

 

Fransız ihtilalinden sonra Batı ailesinde kocanın hakimiyeti devam edip, kocadan 

izinsiz olarak karısının sokağa çıkması ve herhangi bir kimse ile görüşmesinin yasak 

olmasına
36

 ve sadece doğurgan bir cins olarak algılanmasına karşın
37

; Konya’da 1699-1750 

yıllarında kadının, kocasını, statüsünün tanıdığı yetkilerin dışına çıktığı takdirde cesaret 

gösteren kadınların mahkemeye dava edebildiği Tablo 4’ten anlaşılmaktadır. Modern batı 

toplumunda kadınların sosyo-ekonomik statüsünün erkeklere göre hukuki sistem tarafından 

korunmaya ihtiyaç duyduğu düşüncesi
38

 dikkate alındığında on sekizinci yüzyılda bir doğu 

şehri olan Konya ailesindeki kadınların kocalarına karşı konumlarını mahkemedeki 

yansımalara göre “neredeyse eşitti” şeklinde yorumlamak mümkündür. 

                                                           
34

  Haim Gerber, “Bir Osmanlı Şehri Olan Bursa’da Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü (1600-1700)”, Çev. Hayri 
Erten, S.Ü.İ.F.D., Sayı 8, Konya; 1998, ss. 330-331; R.C. Jennings, a.g.m., s. 61; İris Agman, “Muslim Women 
in Court According to the Sijill of Late Ottoman Jaffa and Haife....”, ın: A. el-Azhary Sonbol (ed), Women the 
Family and Divorce Laws ın İslâmic History, Syracuse, NY: Syracuse Unv. Press, 1996, p.138; Abdurrahman 
Kurt, a.g.e., ss. 36-38. 

35
  R.C. Jennings, a.g.m., s. 60. 

36
  Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 2. bs., Konya S.Ü. Yay., 1988, s. 173. 

37
  Celal Nuri, Kadınlarımız, Sad. Özer Ozankaya, Ank.: Kültür Bakanlığı Yay.; 1993, s. 33. 

38
  R.C. Jennings, “Women in Early 17 th..., s. 96. 
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Tablo 4: Yerleşim Birimlerine Göre Dava Sahiplerinin Cinsiyet Dağılımları 

CİNSİYET 

YERLEŞİM BİRİMLERİ 

Şehirli 

sayısı 
% 

Köylü sayısı 
% 

Kadınlar 871 35,8 73 26,9 

Erkekler 1563 64,2 198 73,1 

Toplam 2434 100 271 100 

 

1699-1750 yıllarını ihtiva eden Konya şer’iyye sicil defterlerinde kadınların, kendi 

mallarını veya paralarını alabilmek için kocalarını onların ailedeki statülerine bakmaksızın 

dava ettikleri (Tablo 5’te de görüleceği üzere) gözlemlenmiştir. 

Konya’nın Aklan mahallesinde hayatını sürdüren Saliha ismindeki kadın, Hicri 

1125’de iki tane bağını fuzuli yere işgal ettiği gerekçesiyle kocasını dava etmiş, haklı olduğu 

anlaşılmış ve kocası bu işgalden men edilmiştir
39

. 

Hicri 1128’de Konya’nın Kasap Sinan mahallesinde oturan Kerime isimli kadın, 

kocasından 37 sene önce 160 kuruşa satın almış olduğu evine müdahale etmek isteyen 

kocasını dava ederek, mahkeme kararıyla kocasını müdahaleden men ettirmiştir
40

. 

Söz konusu dönemde kadınların mallarını, paralarını ve eşyalarını, kocalarının izinsiz 

ve diledikleri şekilde harcayamadıkları gözlemlenmiştir. 

Hicri 1113’te bir kadın mahkemeye gelerek kocasının bütün mallarını ve eşyalarını 

rızası olmadığı halde alıp ve sattığını, elde ettiği paraları da kocasının kendi işleri için 

harcadığını belirtmiş ve dava açmıştır. Mahkeme kararı ile de kadın malını kontrol altına 

almıştır
41

. Yine bir kadın kendisine babasından miras olarak kalan malına el koyan kocasını, 

mahkemeye şikayet etmiş ve malını geri almıştır
42

. 

                                                           
39

  K.Ş.S., 46, s. 120/3 
40

  K.Ş.S., 47, s. 61/3 
41

  K.Ş.S., 39, s. 107/3 
42

  K.Ş.S., 40, s. 124/2 
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18. yüzyıl Konya’sında olduğu gibi 17. yüzyılda Kayseri’de
43

 ve Tanzimat döneminde 

Bursa’da da kadınların mallarını almak için kocalarını dava ettikleri tespit edilmiştir
44

. 

 

Tablo 5: Karı İle Koca Arasındaki Ekonomik İlişkiler 

Karı-Koca Arasındaki Ekonomik İlişkiler Sayı % 
Genel 

S. 

Gen. 

% 

Kadın kocasından mülk satın almış 24 26,7 24 0,9 

Koca karısından mülk satın almış 10 11,1 10 0,4 

Karı, kocasına verdiği borcunu dava ederek 

kocasından veya terekesinden almıştır. 
8 8,9 8 0,3 

Karı mehirini dava ederek kocasından veya 

terekesinden almıştır. 
48 53,3 48 1,8 

Bilinmeyenler - - 2615 96,7 

TOPLAM 90 100 2705 100 

 

Tablo 5, On sekizinci yüzyılın ilk yarısında Konya ailesinde karı ile kocanın arasında 

mal ve mülkiyet ayırımının bulunduğunu söylememize imkan vermektedir. Ayrıca tablo 5, 

ekonomik sebeple eşlerin birbirlerini dava edebilmeleri açısından değerlendirildiğinde 

kocalara göre kadınların, % 88,9 gibi yüksek bir oranla kocalarını dava edebildiklerine işaret 

etmektedir. 

Kadınların erkek egemenliğine karşı durumlarını ortaya koyan tezahürlerden birisi 

de boşanma konusunda kadınların durumudur.  

18. yüzyılın ilk yarısında şer’iyye sicillerine göre Konya’da boşanma oranlarını 

gözlemlediğimizde de kadınların eşlerinden azımsanamayacak oranda şu veya bu şekilde 

çarpıcı biçimde ayrılabildikleri anlaşılmaktadır. Tablo 6 söz konusu dönemde Konya’daki 

boşanma türleri ve oranlarını göstermektedir. 

 

 

                                                           
43

  R.C. Jennings, “Women in Early 17
 
th...”, s. 86. 

44
  Abdurrahman Kurt, a.g.e., ss. 35-36. 
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Tablo 6: Boşanma Şekilleri ve Oranları 

BOŞANMA ŞEKİLLERİ Sayı % 

Kocanın doğrudan boşaması (talak) 63 13.2 

Karşılıklı anlaşarak boşanma (muhalaa) 332 70 

Kadına şartlı boşama hakka veren Boşanma 75 15.8 

Din ayrılığı nedeni ile boşanma 4 0.85 

Toplam 474 100 

 

Tanzimat döneminde Bursa’da da ailelerin çözülmesi hususunda Konya ailesinin 

çözülme oranına yaklaşık rakamlar tespit edilmiştir
45

. Gerek Konya’da, gerekse Bursa’da 

ayrılan eşler, ayrılma kararlarını hangi gerekçe ile olursa olsun küçümsenmeyecek sayıda 

mahkemeye bildirmişler veya bu kararlarını mahkemede aldırmışlardır. Bu gözlemler, 

Tanzimat’tan veya 1917 hukuku aile kararnamesinden öncesi için, “kocalar, canları 

istediğinde, istedikleri yer ve zamanda keyiflerine göre mahkemeleri kullanmaksızın 

eşlerinden ayrılabilirler ve kadınları mağdur bırakırlar” şeklindeki düşünce ve kanaatlerin 

doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Hukuk kodları arasında boşanmaların mahkemeye 

bildirilmesinin zorunluluğu bulunmasa da toplumsal anlayış ve sosyal şartların etkisiyle 

boşanmaların, tamamı olmasa da önemli bir miktarının mahkemelere kaydettirildiği 

anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak 18.yüzyıl Konya’sında mahkeme kayıtlarında yer aldığı kadarıyla 

kadınlar erkek egemenliğine karşı kendilerini koruma noktasında hayli aktif 

görünmektedirler. İstemedikleri erkeklerle evlenmek istemeyen kadınlar mahkemelere 

müracaat ederek diledikleri erkeklerle evlenebilme imkanı yakalamışlardır. Mahkemeye 

yansıyan kadarıyla nadir de olsa küçük yaşta akrabaları tarafından nikah akdi yapılan kadınlar 

da rüştlerine erdiklerinde mahkemeye müracaat ederek bu nikahı iptal ettirmişlerdir. Fiilen 

askıda olan evlilik eylemsel hale gelmeden fesih edilmiştir. Kadınlar ekonomik açıdan maruz 

kaldıkları haksızlıkları mahkemeler aracığı ile alabilmişlerdir. Kadınlar kocalarından tahsil 

edemedikleri mehirlerini mahkemeler aracılığıyla mirastan alabilmişlerdir. Söz konusu 

dönemde kadınlardan bazılarının kendilerini döven veya istemedikleri davranışta bulunan 

kocalarını dava edebildikleri gözlenmiştir. En dikkati çeken husus ise kadınların anlaşarak 

veya şartlı olarak kocalarından büyük oranda boşanabildikleri görülmüştür. Modernleşmenin 

                                                           
45

  Geniş bilgi için bkz., Abdurrahman Kurt, a.g.e., s. 57. 
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eşiği olarak da ifade edilen Tanzimat ve öncesinde; XVII ve XVIII. Yüzyılda Konya’da 

istenmeyen evliliklere zorlanan, hak ettikleri mirasları verilmeyen, kazancı veya malları 

ellerinden alınan, eşleri veya yakınları tarafından şiddete maruz kalan kadınlara karşı 

mahkemelerin tutumu ve fonksiyonlarının İslam Dininin öngördüğü şekilde kadınların lehine 

kararlar almıştır.  Bu bağlamda kadınların yakınları; özellikle kocaları, erkek kardeşleri, 

amcaları, dayıları ve babaları tarafından maruz kaldıkları haksızlıklara karşı koyabilmelerinde 

Osmanlı mahkemelerinden cesaret gösteren kadınların istifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu 

durumda devletin yargı ve yürütme organı tarafından kadınların erkeklere karşı tüm haklarını 

almalarına ve korumalarına yardımcı olduğu tespitine ulaşılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki 

gelenek veya sosyo-kültürel şartların etkisinde kalan, haklarından haberdar olmayan ya da 

cesaret gösteremeyen kadınların olabileceğinin de gözden uzak tutulmaması gerekir. Bu 

bağlamda kadınların maruz kaldığı durumlar devletin veya İslam Dininin tutumundan 

kaynaklanmadığını da belirtmekte yarar vardır.  
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SOCIAL INSTITUTIONS PROTECTING MEMBERS OF FAMILY IN 

ISLAMIC CIVILIZATION 

İSLAM MEDENİYETİNDE AİLE ÜYELERİNİ KORUYAN SOSYAL KURUMLAR 

Prof. Dr. Hayri ERTEN 

 NEÜ AKİF Din Sosyolojisi ABD Öğretim Üyesi, Dekan Yrd., 

ertenhayri@hotmail.com 
 

 

ÖZET 

Medeniyetler belirli esaslar üzerine kurulur ve gelişir. Aile toplumun prototipidir. 

Toplumun tüm temel numuneleri (de) aile kurumunda yer almaktadır. Aile kurumu sağlam 

olan toplumlar büyük medeniyet kurmuş ve geliştirmiştir. Ailenin sağlıklı teşekkülü ve 

işlevsel kılınması medeniyetin varlığının devamı ve muhafazası için önemlidir. Aile üyelerini 

koruyan sosyal kurumlar ise toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu sebeple dünyaya 

pek çok açıdan medeniyet örneği gösteren Osmanlı devletinin aile üyelerini koruyucu sosyal 

kurumların (ele alınması ve) bilimsel açıdan değerlendirilmeye alınması önem arz etmektedir. 

Özellikle Batı medeniyetlerinde kadınların ve çocukların insan hakları bağlamında büyük 

haksızlıklara maruz kaldığı dönemlerde Osmanlı medeniyetinde ailede kadınların ve 

çocukların ne durumda olduğunun tespiti iki medeniyetin karşılaştırılması açısından katkılar 

sunacaktır. 

Bildiri Tanzimat öncesi Batılaşmanın henüz etkisinde kalınmamış bir dönem ve 

coğrafya olan Anadolu’nun tam ortasındaki Konya’dan elde edilmiş verileri içermektedir. 

Araştırmanın verileri 1700’li yıllarda elli yıllık süreçte gerçekleşmiş olayların kayıtlarını 

içeren mahkeme kayıtlarından oluşmaktadır. Bu verilerle söz konusu dönemde özellikle 

çözülmeye başlayan ailelerde geriye kalan aile üyelerinin nasıl ayakta kaldıkları ve bu konuda 

teşekkül eden nafaka, hadane, mehir ve vasilik gibi koruyucu sosyal kurumların nasıl 

işlediğini tespit etmektedir. Uygulamalar elli yıllık süreçte sayısal verilerle de 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

Bildiri elde ettiği tespitlerle hayatın içinden bir medeniyetin hangi temeller üzerinde 

yükseldiğini anlamaya imkan tanıyacaktır. Ayrıca medeniyetler arası farklıların 

belirlenmesine de katkı sunacaktır. Medeniyetler arasındaki farklılıkların bazı tezahürlerinin 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Benzer verilerden hareketle bu konuda gerçekleştirilecek 

araştırmalara da bir nebze olsun ışık tutacaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Aile Üyeleri, Sosyal Kurumlar, Nafaka, Vasilik, 

Osmanlı, Hadane 

ABSTRACT 

Civilizations are founded on specific bases and develop  

The family is the prototype of community. All the basic samples of the society can be found 

in the family institution. Societies with solid family institutions have established and 

developed great civilization. The healthy structuring and functionalization of the family is 

important for the continuity and preservation of the existence of civilization. Social 

institutions that protect the family members can vary from country to country. The Ottoman 

State has shown examples of civilization in many aspects of the world. Thus, it is important to 

discuss social institutions protecting the family members during the Ottoman State and 

examine its family institution for scientific evaluation. During this time period, especially in 

Western civilizations, women and children were exposed to great injustice in the context of 

human rights. The determination of the status of women and children in the family in the 

Ottoman civilization will provide additives for the comparison of the two civilizations. 

The paper contains the data obtained from Konya which is a city located in the middle 

of Anatolia in a period and geography that has not yet been influenced by the modernization 

period well before Tanzimat. It consists of court records containing records of events that took 

place in the 1700s over fifty years. The data provides an overview on how the remaining 

family members survive in disintegrating families and examines how alimony, feeding, 

bridewealth, guardianship and other institutions protecting family function in the society. The 

implementation of these practices were assessed in numerical terms over a period of fifty 

years. 

Based on these findings, it will be possible to understand on which base a civilization 

has risen from within life. It will also contribute to the identification of differences between 

civilizations. It will help to understand some manifestations of differences between 

civilizations. It will also shed some light on the researches that will carry out on this subject 

from the similar data. 

Keywords: Civilization, Family Members, Social Institutions, Child Support, 

Guardianship, Ottoman, Feeding  
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1. Çözülmemiş Aile Sürecinde “Nafaka” 

Herhangi bir ailenin varlığını devam ettirebilmesi için en temel ihtiyaçlardan birisi 

ailenin asgari düzeyde geçim kaynağına sahip olmasıdır. İslam medeniyetinde bu “Nafaka” ile 

ifade edilmiş ve nafakanın temini kocanın/erkeğin sorumluluğuna verilmiştir
1
. 

Nafaka: “Evlilik içinde kocanın eşi ve çocukları için yüklendiği geçim masraflarına”
2
 

denmektedir. Geçim masrafları içerisine, yiyecek, giyecek, mesken, tedavi, ilaç ve bazı 

durumlarda hizmetçi masrafları girmektedir.
3
 

Ailede koca, evinde bulunup bu yükümlülüğünü ve rolünü yerine getirdiği sürece, aile 

üyelerinin fiziki ve biyolojik açıdan ihtiyaçlarının karşılanmasında problem yok demektir. 

Fakat koca, bulunduğu yerleşim biriminden ayrıldığında, uzak bir yere gidip kaybolduğunda 

veya kaçtığında çözülmemiş ailenin fiziksel ve biyolojik bakımdan ihtiyaçlarını kim 

üstlenecektir. Bu rolün yerine getirilmesi, ailenin işlevini devam ettirmesi bakımından 

önemlidir. 

İşte bu noktada kadın kocasını dava ederek, yargı aracılığıyla gerek kendisi, gerekse 

çocukları için nafaka talebinde bulunabilir. Yargı, bu talebi, kocanın mevcut gelirinden 

harcanmak üzere veya daha sonra ödenmek üzere kocanın üzerine borç olarak yazdırmaya 

kadına yetki tanıma şeklinde karara bağlayabilmektedir. 

Bu şekilde koca evden uzaklaştığında, aile üyelerinin geçim ihtiyaçlarının karşılanma 

sıkıntısı giderilerek, ailenin işlevine aksamadan devam etmesi sağlanmıştır. On sekizinci 

yüzyılın ilk yarısında Konya’da, uzun süre veya belirli bir süre iş için veya para kazanmak 

için başka bir yere giden kocaları, kendilerinin ve çocuklarının nafakasını temin etmeleri 

talebiyle kadınların yargıya bildirdikleri gözlemlenmiştir. Burada bazı kadınların, kocalarının 

gelirlerinden izinsiz harcama yapmamak amacıyla nafaka miktarını yargıya tespit ettirmek 

için mahkemeye müracaat ettiklerini de belirtmek gerekmektedir. Grafik 1, Konya 

mahkemesinde bu dönemde kaydedilen nafaka türlerinin dağılımını göstermektedir. 

 

 

 

 

                                                           
1
  İslâm Dini, “...Anaların yiyecek ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak, çocuk kendisinin olan babaya 

borçtur...” ayetiyle (2/233) ve Nisa, 4/34; Talak, 65/7 ayet-i kerimleriyle nafakayı kocaya yüklemiştir. 
2
  Ahmet Yaman, İslâm Aile Hukuku, Konya: Post, 1998, s. 66. 

3
  M. Akif Aydın, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, İst.: M.Ü.İ.F.V. Yay., 1985, s. 33. 
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Grafik 1: Nafaka Türlerinin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1’de görüldüğü üzere, evinden uzak bir yere iş için veya para kazanmak için 

giden kocaların karısı ve çocuklarına ödenmesi gereken nafaka türü %13 oranındadır. Bu 

dönemde Konya’da geçim gereksinimlerinin karşılanmasında sıkıntıya ve zor duruma düşen 

aileler, yargıya müracaat ederek, nafaka müessesi gereğince gereksinimlerini giderebilmişler ve 

ailelerin devamını sağlayabilmişlerdir. Bu şekilde “nafaka” ailenin bir aile müessesi olarak 

aileyi koruma işlevinde bulunmuştur. 

On yedinci yüzyılda Kayseri’de de kadınlar ve çocuklar, nafaka müessesi yardımıyla 

ailelerin devamını sağlayabilmişlerdir. R.C. Jennings bu uygulamayı “çok iyi bir model” 

olarak değerlendirmiştir
4
. Ailenin işlevini aksamadan devam ettirebilmesine katkı sağlayan 

nafaka
5
 miktarları, kocanın veya babanın ekonomik gelirine ve kadın ile çocuklarının sosyal 

yaşam düzeyine göre değişiklik göstermiştir. Nafaka miktarları Osmanlı ailesinde zamana, 

yerleşim birimine, aile reisinin ekonomik statüsüne ve aile üyelerinin yaşam düzeyine göre 

                                                           
4
  R.C. Jennings, “Women in Early 17 th Centry Ottomon Judical Records...”, Journal of the Economic and Social 

History of the Orient, Vol. XVIII, part 1, Leiden, 1975, ss. 92-93 
5
  Örnek için; Hicri 1128 yılında Sarı Hasan mahallesinde oturan Emine isimli kadın; ahir diyara (başka bir yere) 

giden kocasından hiç nafakası kalmadığını mahkemeye müracaat ederek beyan etmiştir. Mahkeme çocuklar 
için babalarının mallarından olmak üzere 2 mısrî para nafaka tayin etmiştir. K.Ş.S., 47, s. 60/3; Hicri 1118 
yılında Yenice mahallesinde yaşayan Hava isimli kadın, başka uzak bir yere giden kocasının malından nafaka 
almak üzere yargıya müracaat etmiş, yargı günlük 5 akçe nafaka bağlamıştır. K.Ş.S., 42, s. 170/2. Buna 
benzer daha bir çok örnek davaya rastlanılmıştır. 

 

%13,00 

%28,20 %58,80 

1

2

3

Evden kocası uzak olan kadının 
kendisi ve çocukları için 
bağlattığı nafaka 

Boşanarak çözülen ailenin 
çocukları için babanın üzerine 
olan nafaka 

Anne-babadan birinin veya 
ikisinin ölümünden dolayı 
parçalanan ailelerin çocuklarına 
bağlanan nafaka 
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değişebilmiştir
6
. Bu özellik, nafaka müessesinin bir alt kurum olarak Osmanlı ailesinde 

fonksiyonel olmasını temin etmiştir. 

Erkeğin ailesinin geçim masrafını sağlama rolü öylesine önemli görülmüştür ki, 

kadınlar, nafakayı temin edemeyecek durumda kalacak kocayı boşanmaya 

zorlayabilmişlerdir. Hicri 1119 yılında Konya dışında bir yere gitmek isteyen Derviş Hacı 

Sadık’ı karısı, bu durumda nafaka problemi olacağını ileri sürerek 70 gün içinde geri 

dönmediği takdirde boşanabileceğini mahkemeye tescil ettirmeye mecbur etmiştir
7
. 

Ailesinden habersiz kayıp çocuklara beytü’l-maldan (devlet hazinesinden) almak 

üzere nafaka bağlanarak aile üyesinin hayatta kalması ve topluma katılımı sağlanmıştır. 

İki buçuk yaşında kaybolmuş bir çocuk bulan kadın, çocuğun nafaka temini için 

mahkemeye giderek durumu arz etmiş, mahkeme de çocuk için beytü’l-maldan on iki akçe 

nafaka bağlamıştır
8
. 

2. Ailenin Çözülmesinden Sonraki Koruyucu Sosyal Kurumlar 

Aile üyelerinin hiç birinin arzu etmediği ölüm neticesinde veya devamı çok güç olan 

ve aile üyelerine sıkıntı ve mutsuzluk getiren sebeplerle aileler çözülmek zorunda 

kalabilmektedir. Çözülen ve parçalanan ailelerin üyelerinin korunarak topluma yeniden 

kazandırılması, sosyal sistemde yeni bir aile ile yer alması gerekmektedir. Bunun gereği 

olarak da çözülen aile üyelerinin biyolojik, fiziksel, kültürel ve ekonomik bakımdan 

korunması lüzumu ortaya çıkmaktadır. 

Koca veya babadan yoksun bir ailede, dış tehlikelerden korunma, ailenin nafaka 

temini ve ilişkilerin düzenlenmesi vb. şeyler büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Karı veya 

anneden yoksun bir ailede de, çocukların bakımı ve beslenmesi, yetiştirilmesi, karı-koca 

ilişkilerinin gerçekleşmesi vb. hususlar olumlu anlamda yerine getirilemeyecektir. Bütün bu 

fonksiyonların aksamasından dolayı aile üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için yeni 

kurumları aile sistemi oluşturmalıdır. Zira yapısal-fonksiyonel yaklaşıma göre, sosyal 

sistemler, aksayan yönlerini gidermek için yerine yeni fonksiyonlarda bulunacak kurumları 

oluştururlar
9
. 

                                                           
6
  XVIII. yüzyılın ilk yarısı ile alakalı Konya şer’iyye sicilelrinde nafaka miktarı günlük 4-15 akçe arasında 

değişmektedir. 1892-1908 yıllarında Yalvaç’ta nafaka miktarı 2-2, 5 kuruş arasında değişmiştir. Bkz. Nuri 
Köstüklü, Sosyal Tarihi Perspektiften Yalvaç’ta Aile (1892-1908), Konya: Günay Ofset, 1996, s. 91. 

7
  K.Ş.S., 43, s. 173/3. 

8
  K.Ş.S., 39, s. 14/3. 

9
  Geniş bilgi için bkz., Mark Abrahamson, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Konya: Sebat Ofset, 1990; Emre 

Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 4. bs., İst.: Remzi Kitabevi, 1985, ss. 153-155; 
Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Ank.: Yayınevi yok, 1975, ss. 252-254. 
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Bu çerçevede acaba söz konusu dönemde Konya’da parçalanan ailelerin giyinme, 

yeme-içme ve barınma gibi ihtiyaçları ne gibi sosyal kurumlarla karşılanmıştır? Burada bu 

husus ele alınmaya çalışılacaktır. 

a. Nafaka 

Anne veya babasından birisi ölen küçük çocuklara mirastan düşen kendi hisseleri 

üzerine bu dönemde Konya’da mahkeme tarafından nafaka miktarları tayin edilerek 

çocukların gıda yiyecek, mesken ve bakım masrafları karşılanmaya çalışılmıştır. Bu şekildeki 

nafaka tespitleriyle alakalı mahkeme kararlarının diğer nafaka tayinleri arasındaki oranı grafik 

1’e göre %58,8’dir. Yargı, öksüz veya yetim kalan çocukların nafakalarını tespit ederek, 

onların mallarına el konulmasını ve çarçur edilmesini önlemiş ve onların gıda, giyecek, 

mesken ve bakım masraflarının kendi ayakları üzerinde durabilecekleri yaşa kadar 

karşılanmasına katkıda bulunmuştur. Böylece öksüz ve yetim çocuklar toplumda olumsuz 

işlevlerde bulunmak yerine, olumlu işlevlerde bulunabilmişlerdir. Onlar yeniden topluma 

faydalı üyeler konumuna gelebilmişlerdir. 

Boşanarak çözülmüş ailelerde kocanın karısına karşı iddet (bekleme) süresince 

sorumlu olduğu rolleri vardır. İddet süresince karısının ve çocuklarının mesken ve gıda 

ihtiyacını karşılama, kocanın bu rolleri arasındadır. Kadın bu süreyi açık bir hayasızlık 

yapmadığı müddetçe kocasının evinde geçirir ve boşanmış kadının bu hakkı, hukuki bir norm 

olarak aile sisteminde yer almıştır
10

. Bu norm, boşanmış, evsiz, barksız kadınların güç durumda 

kalmamaları, yeniden aile hayatına dönebilmelerine teşviki ve çocukların sosyal yaşama 

yeniden intibakını sağlama fonksiyonu görmüştür. 

On sekizinci yüzyılın ilk yarısında Konya şer’iyye sicillerinde boşanarak çözülen 

ailelerin buluğ çağına ermemiş çocukları için babalarının üzerine bağlanan nafaka oranı grafik 

1’de görüldüğü üzere %28,2’dir. Boşanmış kadınlar, çocuklarının bakımı, gıdası, giyimi ve 

barınması için gerekli masrafların karşılanmasını sağlamak amacıyla yargıya başvurmuşlar ve 

çocukların babaları ödemek üzere, nafaka bağlatmışlardır. 

Konya’nın Esenler mahallesinde oturan Şerife isimli kocasından boşanmış kadın, 

Hicri 1119 yılında mahkemeye müracaat ederek, çocukların babasından alınmak üzere günlük 

15 akçe nafaka tayin ettirmiştir
11

. İlgili dönemle alakalı olarak Konya şer’iyye sicillerinde 

                                                           
10

  “Boşadığınız fakat iddeti dolmamış kadınları gücünüz nispetinde kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları 
sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğurmalarına kadar nafakalarını verin. 
Çocuğu sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın....”, Kur’an-ı 
Kerim, Talak, 65/6, 1. 

11
  K.Ş.S., 43, s. 150/1. 
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onlarca nafaka davasına rastlanmıştır. Hristiyanlar da İslâm’ın nafaka kurumundan 

yararlanmışlardır. Çiftenerbidan mahallesinde ikamet eden Baryem isimli Hristiyan kadın 

Hicri 1119 yılında mahkemeye müracaat ederek çocukları için günlük beşer akçe nafaka 

bağlatmıştır
12

. 

Evlilik yaşamı boyunca karısının nafakasını teminle yükümlü olan kocanın 

yükümlülüğü, karısının iddet süresinin sona ermesiyle biter. Artık birbirlerine mirasçı dahi 

olamazlar. Fakat çocukların bakımı, gıdası ve giyimi gibi masraflarla alakalı olarak 

babalarının yükümlülüğü ve nafaka sağlama rolü devam edebilir. Karşılıklı rıza ile iddet 

nafakası, mehiri ve çocukların nafakasından vazgeçerek boşanmış kadın, güç durumda 

kalabilir. Bu durumda kadın yargıya başvurduğu zaman yargı, çocukların babası üzerine 

çocuklar için nafaka bağlamıştır
13

. 

b. Hadâne 

Ebeveynin küçük çocuklarıyla, verasetin haricinde sosyo-kültürel ve ekonomik bağları 

da devam eder. Hangi şekille olursa olsun parçalanmış ailelerde çocukların belli bir yaşa 

kadar bakımı, yetiştirilmesi ve terbiyesi (hadâne)
*
 belirli bir hiyerarşiye göre çocukların 

yakınlarına verilmiştir. 

Bu hiyerarşinin en üstünde, anne yer almıştır. Çünkü insan ilişkilerinin sergilendiği bir 

sahne gibi olan ailede çocuğu, psiko-sosyal açıdan sosyalleşmesine en çok yardımcı olan kişi, 

onun sıcak sığınağı ve en yakını olan annesidir. Çocuk dünyaya geldiğinde ilk tanıdığı yine 

annesidir. Anne çocuğunun ilk öğretmeni ve ilkokuludur. Lisan devreye girmeden ilk 

duygusal ilişkiyi çocuk annesiyle kurmaktadır. 

Eğer anne hayatta değil veya yeniden başka bir erkekle evlenmişse, çocuğun 

bakımındaki hiyerarşi, yukarıdan aşağıya, anneanneye, babaanneye, öz kız kardeşe ve 

bunlardan sonra da babaya, dedeye ve erkek kardeşe şeklinde sıralanmıştır
14

. Bu hiyerarşide 

kadınların ön planda tutulduğu görülmektedir. 

Araştırdığımız dönem sicillerinde çocukların bakımını üstlenenlerin çoğunlukla 

anneler olduğu
15

, onların bir başkasıyla evlendikleri durumlarda ise, hadane hakkı 

hiyerarşisine göre şahısların bu rolü üstlendikleri gözlemlenmiştir
16

. Bu konuda İslâm aile 

                                                           
12

  K.Ş.S., 43, s. 135/2. 
13

  K.Ş.S., 47, s. 81/3. 
*
  Hadâne: Çocukların veya çocuk hükmünde olan mecnun gibi bakıma muhtaçları ehliyetli kimselerin bakım ve 

terbiyelerini sağlamalarına ve onları himaye etmelerine denir. Bkz., M. Akif Aydın, İslâm ve Osmanlı Aile 
Hukuku, s. 54; Ahmet Yaman, a.g.e., ss. 118-119. 

14
  Geniş bilgi için bkz., M. Akif Aydın, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, s. 54; Ahmet Yaman, a.g.e., s. 119. 

15
  K.Ş.S., 42, s. 246/3; 43, 224/3. 

16
  Hicri 1130 yılında Hocacihan mahallesinde yaşayan Razıye ismindeki baba anne, yabancı biri ile evlenen 

gelinini dava ederek torununun bakımını (hicr) ve eğitimini kendi üzerine almıştır. Bkz., K.Ş.S., 48, s. 138/3. 
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hukuku normları, teoriden tecrübi hayata aktarılmış, böylece parçalanmış ailelerin çocuk 

üyeleri, olumsuz hayat şartlarından kurtarılmış, yeniden topluma kazandırılmışlardır. Eşini 

yitirmiş veya boşanmış kadınların, yeniden bir başkasıyla evlendiği zaman, hadane hakkını 

kaybetmeleri de, çocukların üvey baba ve üvey kardeş sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmalarını 

ortadan kaldırmıştır. Halbuki bu hususa dikkat edilmediğinde modern toplumlarda dahi, 

günümüzde üvey babaların üvey çocuklara yaşattıkları sıkıntılar ve özellikle üvey kız 

çocuklarına yaptıkları tacizler medya haberlerinde yer almaktadır. 

Batı’da XVIII. yüzyılda aileler parçalanmış bir görünümü yansıtırlarken
17

, bir Osmanlı 

ve Anadolu şehri olan Konya’da çözülen aile üyelerinin özellikle kadın ve çocukların himaye 

edildikleri ve yeniden topluma, sosyal sisteme kazandırıldıkları anlaşılmaktadır. Öyle ki, 

parçalanmış aile üyelerinin mevcut ekonomik varlıkları dahi korumaya alınmıştır. 

c. Mehir 

Prensip olarak İslâm’ın öngördüğü aile biçimi, çoğunlukla kadını; çocukluğunda babasına, 

evlendikten sonra kocasına ait bir nesne olarak telakki eden Avrupa hukukundan
18

 ayrılmaktadır. 

İslâm ailesinde kadın sosyal ve ekonomik bakımlardan erkek ile hemen hemen eşit statüye 

sahiptir. Ailede üyelerin mal varlığı ayrılığı ilkesi vardır. 

Bu bakımdan boşanmış kadının ekonomik varlığına müdahale edemeyen koca, ayrıca 

evlilik akdi sırasında vadettiği mehr-i müecceli de boşandığı karısına ödemek zorundadır
19

. 

Mehr-i müeccel, gerek aile çözülmezden evvel, gerekse çözüldükten sonra aileyi ve onun 

üyelerini koruyucu bir işlev görmektedir. 

Keyfi olarak veya doğrudan eşini boşamak isteyen bir koca, mehr-i müecceli ödeme 

yükümlülüğünü ciddi anlamda düşüneceğinden mehir, burada ailenin çözülmesini engelleyici 

veya ailenin devamını sağlayıcı fonksiyonlarda bulunacaktır. Ayrıca kocası ile uyumsuzluk 

içerisinde olan veya sıkıntılı bir aile hayatı süren kadınların, bu problemlerinden 

kurtulmalarında mehr-i müeccel oldukça işlevseldir. Çünkü, araştırdığımız dönemde 

çözülmüş ailelerin çözülme biçimlerinin %70’i mehr-i müecceli karşılığında kocalarından 

ayrılan kadınların boşanmalarından teşekkül etmektedir. Kocanın doğrudan boşamış olduğu 

kadınların da ayakta kalabilmesinde, yeni bir aile hayatına kavuşmasında ve bu sıkıntılı 

dönemi atlatmasında mehr kurumu alt bir aile kurumu olarak işlevini yerine getirmiştir. Söz 

konusu dönemdeki mehr olgusu daha geniş olarak “mehr” başlığı altında ailenin oluşum 

                                                                                                                                                                                     
Çocuğun gözetim müddeti başkasının yardımı olmaksızın kendi kendine yiyip içilebildiği erkekte 7 ve kızda 9 
yaştır. Bkz. Halil Cin, Eski Hukumuzda Boşanma, s. 120. 

17
  Önal Sayın, Aile Sosyolojisi – Ailenin Toplumdaki Yeri, İzmir: E.Ü.E.F. Yay., 1990, s. 150. 

18
  Celal Nuri, Kadınlarımız, Sad. Özer Ozankaya, Ank.: Kültür Bakanlığı Yay., 1993, s. 104. 

19
  Kur’an-ı Kerim, Nisa, 4/4, 24. 
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süreci kısmında incelenmiştir. Burada kadınların mehr haklarının korunmasıyla alakalı 

davaların onlarca olduğu ve kadınların bu haklarını yargı yoluyla ellerinde tuttukları 

görülmüştür. 

4. Vasilik 

Parçalanmış ailelerin ekonomik varlıklarının korunmaya ihtiyacı olan üyelerinden 

birisi de küçük yaştaki çocuklardır. Ailede ergenlik yaşına girme, bireyin dini ve sosyal 

sorumluluklarının altına girdiği önemli bir toplumsal aşamadır
20

. İslâm dini de gerek bireysel, 

gerekse sosyal her türlü rol ve olayların sorumluluklarının üstlenilmesinde bu aşamayı dikkate 

almıştır. 

Ebeveynden birisinin veya her ikisinin vefat etmesiyle parçalanmış ailelerin ergenlik 

yaşına girmemiş çocuklarının ebeveynlerinden kendilerine intikal eden mirasları vardır. 

Henüz sosyal rol ve sorumluluk almayan çocuklara intikal eden mal varlığının nasıl 

korunacağı veya nasıl çalıştırılarak üretim veya ticaret hayatına katkı sağlayacağı önemli bir 

problemdir. Ayrıca küçük, yetim veya öksüz bu çocukların sosyal yaşam içerisinde 

hayatlarına devam edebilmelerinde bu mirasları, nasıl olumlu bir işlev görebilir. 

Osmanlı aile hukukunun temelini oluşturan İslâm Dini bu konudaki problemleri 

çözmek için “vesâyet” (himaye) kurumunu teşekkül ettirmiştir. Vesâyet: “haklarını kullanma 

ehliyeti bulunmayan ya da noksan olan bir kişinin mallarını koruma, işletme ve tasarruf etme 

hakkının başka bir kimseye tanınmasıdır”
*
. Bu koruma işini üzerine alan kişiye de “vasi” adı 

verilmiştir. Ergenlik çağına girmeyen küçük çocuklar da bu ehliyeti noksan olanlardandır. 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Konya ailesinde çocukların ekonomik varlıklarının 

(miras) korunmasında ve işletilmesinde vasilik kurumu önemli bir rol oynamıştır. Bu hususu 

kadı sicillerinde çok açık bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Küçük çocukların kendilerine 

kalan mirasların korunup, haklarının temininde vasilik, etkin olmuş ve çocukların gıda, 

giyinme, barınma ve bakım masraflarının düzenli ve olumlu bir şekilde karşılanmasında 

vasinin önemli ve etkin fonksiyonu olmuştur. 

İncelediğimiz Konya şer’iyye sicillerinde en az 311 adet (kararlarda bazan birden fazla 

çocuğun malı için vasi tayin edilebilmiştir) vasi tayini kararı tespit edilmiştir. Mahkeme, 

çocukların miras mallarına ve gelirlerine vasi tayin edeceği kişinin özellikleri üzerinde 

titizlikle durmuştur. Vasi olarak kişinin “dürüst, ahlaklı ve dindar” olması ilke olarak 

kodlanmıştır. Mahkeme kararında bu kodlar çoğunlukta “dindar ve müstakım olmak” 

                                                           
20

  Joacham Wach, Din Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, Kayseri: Erciyes Ünv. Yay., 1990, s. 74. 
*
  Hamza Aktan, “İslâm Aile Hukuku”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. II, Ank.: AAKBY, 1992, s. 

427; Geniş bilgi için bkz., Orhan Çeker, İslam Hukukunda Çocuk, İst.: Kayahan Yay., 1990, ss. 109-133. 
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kavramlarıyla ifade edilmiştir.
21

 Şer’iyye sicillerinde yer yer vasiler üzerine vasileri inceleyen 

ve gözleyen “vasi nazırlarının” da atandığı gözlemlenmiştir. 

Bu kurum sayesindedir ki, yetim veya öksüz kimsesiz, bakımsız ve ilgisiz kalabilecek 

çocuklar, bu sıkıntıdan kurtulabilmişler, hatta hakkıyla veya gereği gibi malını harcamayan 

anne veya babalarını yargıya şikayet edebilmişlerdir. Çocukların mallarına karşı kötü niyet ve 

girişim besleyecek velilerine ve yakınlarına karşı vasilik bir sığınak işlevini görmüştür. 

Hicri 1118 yılında Yenice mahallesinde yaşayan çocuklar, küçük iken 

mallarına/miraslarına vasilik yapan annelerini dava ederek 120 kuruşlarının bedelini geri 

almışlardır
22

. Vasilik kurumunun Osmanlı’nın diğer bölgelerinde ve tarih periyotlarında da 

uygulandığı belirtilmiştir
23

. 

Sonuç itibariyle araştırdığımız dönemde Konya’da “nafaka, hadane, mehr ve vasilik” 

gibi kurumlar, aileler çözüldüğünde/parçalandığında ailenin geriye kalan üyelerini, özellikle 

çocukları ve kadınları korumuş, onların sıkıntıya düşmesine engel olmuş ve bu ara dönemi 

başarıyla atlatmalarını temin etmiş ve yeni bir aile hayatına geçmelerini, topluma katılmalarını 

sağlamıştır. Bu bakımdan bu kurumlar, onları geçinebilme ve toplumsal ihtiyaçları 

karşılayabilme açısından olumlu anlamda himaye etmiştir. Bir başka ifadeyle aile, 

fonksiyonunu yerine getiremediği anda yerine gerekli fonksiyonları yerine getirecek “nafaka, 

hadâne, mehir ve vasilik” gibi kurumları devreye sokmuştur. Böylece aile, üyeleri açısından ve 

sosyal açıdan işlevine devam edebilmiştir. 

Ayrıca mehir ve vasilik kurumlarının, aile üyelerinden kadınların ve çocukların 

mallarının, ailenin diğer üyeleri olan kocalara, babalara, erkek kardeşlere, dayılara, amcalara 

ve dedelere karşı korunmasını ve tasarruf hakkını sadece kendilerinin kullanmalarını sağladığı 

görülmüştür. Bu bakımdan, bu dönemde, Konya ailesi, babanın veya kocanın karısı ve 

çocukları üzerinde buyurganlık ve baskı uygulayan ve aile üyelerinin emekleriyle 

kazandıkları kazançları sadece aile reisine ait gören
24

 aile tiplerinden ayrılmış, onlardan farklı 

biçimde kadınların ve çocukların ekonomik varlıklarını kendi değer ve ilkelerine göre 

kendilerine ait kılmıştır. Aile üyelerinin işlevleri veya yükleri kadar, yararlılıklar gördüğü ve 

bunları kullanabildikleri söylenebilir. Ailenin yapısı ve bu yapıya göre sistemin nasıl işlev 

gördüğü, aksadığı veya çözüldüğünde kendini yeni koruyucu kurumlarıyla devam ettirebildiği 

mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

                                                           
21

  K.Ş.S., 42, s. 204/3, 4. 
22

  K.Ş.S., 42, s. 23/2. 
23

  Bkz., Nuri Köstüklü, a.g.e., s. 56. 
24

  Celal Nuri, a.g.e., s. 50, 56. 
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TRADITIONAL WOMEN’S CLOTHING WORN OUTSIDE IN 

AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR’DA DIŞARI ÇIKARKEN GİYİLEN GELENEKSEL 

KADIN GİYSİLERİ 

Habibe KAHVECİOĞLU SARI 

Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, hkahveci@pau.edu.tr 

ÖZET 

Maddi kültürümüzün değerli ögelerinden olan el sanatları çok zengin çeşitleri ile köklü bir 

kültürün önemli belgeleridir.  Bölgesel özellikler taşıyan, toplumun gelenek, görenek ve 

yaşam biçimlerini yansıtan, geçmişten günümüze kültür akışını sağlayan ürünlerden biri de 

geleneksel giysilerimizdir. Ancak el sanatlarının pek çok alanında olduğu gibi geleneksel 

giysilerimiz de değişen yaşam koşulları ve hızla gelişen teknolojiden nasibini almış, zaman 

içerisinde pek çok değişikliğe uğramış, kullanım alanları azalmış ve var olan örnekler de yok 

olmaya başlamıştır. Bu nedenle köklü bir kültürel geçmişe sahip Afyonkarahisar geleneksel 

kadın giysisinin bir parçası olan ve dışarı çıkarken giyilen giysiler araştırma konusu olarak 

belirlenmiştir.  Araştırmada dışarı çıkarken giyilen kadın giysilerini belirlemek, bunların 

kullanıldığı yerleri, kullanılış şekillerini, yöresel isimlerini ve çeşitli özelliklerini tespit etmek 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda Afyonkarahisar merkez ilçe ve diğer ilçe merkezleri ile 17 köye 

gidilmiş ellerinde geleneksel kadın giysisi bulunan bireylerle karşılıklı görüşme yöntemiyle 

bilgiler elde edilmiş ve giysilerin fotoğrafı çekilmiştir. 

Araştırma sonucunda Afyonkarahisar’da kadınların eskiden dışarı çıkarken giysilerinin 

üzerine futa (fıta), car, ferace, mahrıma, çevre, kıvrak ve bürde adı verilen üstlükler giydiği 

tespit edilmiştir. Ancak günümüzde kadınlar bu giysileri artık kullanmamaktadır.   

Anahtar kelimeler: El sanatları, geleneksel giysi, Afyonkarahisar 

ABSTRACT 

Marerial culture is one of the most valuable items of our handicrafts are very rich  varieties 

and rooted cultures are important documents. One of the products that has regional 

characteristics, reflects the traditions, customs and lifestyles of the society and provides a flow 

of daily culture of the past is our traditional costumes. However, as in many fields of 

handcrafts, our traditional costumes has changed in terms of living conditions and rapidly 

developing technology, has undergone many changes over time, its usage areas have 

decreased, and existing examples have begun to disappear. For this reason, Afyonkarahisar, 

which has a rooted cultural background, is a part of traditional women's costumes, and 

costumes that are worn while going out have been determined as research subjects. 

It was aimed to determine the women's costumes that was worn while going out in the 

research, to determine the places where they were used, their usage patterns, local names and 

various properties. In this context, in Afyonkarahisar central district and other district centers, 

and in the visits to 17 villages, information was obtained by interviewing individuals who 
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have traditional women's costumes and photographs of costumes were taken. As a result of 

the research, it was determined that the women in Afyonkarahisar wore costumes called; futa 

(fıta), car, ferace, mahrıma, çevre, kıvrak and bürde on their outings. However, nowadays 

women do not use this costumes anymore. 

Keywords: Handicrafts, Traditional costumes, Afyonkarahisar 

 

GİRİŞ 

Giyim kuşam insanoğlunun kültürel gelişim ve yaşam sürecinde beslenme ve üreme 

gereksinimiyle beraber başlayan, kökeninde korunma ağırlıklı olmasına karşın, gelişim 

sürecinde geniş kültürel fonksiyonlar yüklenmiş bir olgudur (Erden, 1998, s.6, Görgünay, 

1989, s.125). Tarih öncesi çağlarda insanların hangi nedenlerle ve hangi evrimleşme 

aşamasında giyim kuşam ve süslenmeğe başladıkları bilinmemektedir. Araştırmalar, 

insanoğlunun ilk kez son buzul çağında yaşanan ve paleolitik adı verilen dönemde vücudunu 

örtme ihtiyacı hissettiğini ortaya koymaktadır. (şekil 1) (Türkoğlu, 2002, s.1). 

Giysiler, ekolojik koşulların, toplumsal ve kişisel değer yargılarının, törelerin, kültürel ve 

ekonomik koşulların biçimlendirdiği önemli bir kültürel öğe, aynı zamanda da kültürün hızlı 

bir taşıyıcısıdır (Erden, 1998, s.6).  Birer kültürel öğe olan giysiler, onları üreten insanoğlunu 

ve toplumlarını belli boyutlarda orijinal kimlikleriyle tanıtmaya yarayan görsel objelerin 

başında yer almaktadır. Anadolu halk etimolojisinden ve özgün objelerden elde edilen verilere 

göre halen yaşatılan giysilerimizle ilgili pek çok geleneksel obje ve kültürel niteliklerin 

önemli boyutlarda kuşaklar ötesinden devam edip geldiklerini söylemek mümkündür (Kartal 

ve Ölmez, 2014, s.32). 

 

Şekil 1. Giyimli ana tanrıça heykelciği, İ.Ö. 6. binyıl. Çatalhöyük  

/Kaynak: Sabahattin Türkoğlu, 2002 

 

Uluslararası açıdan bakıldığında, Anadolu’nun, dünya giyim tarihinde önemli bir yeri olduğu 

görülür. Ülkemiz tarih boyunca başta eski Avrupalılar olmak üzere, birçok ulusu etkilemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun görkemli döneminde ise, özgün Osmanlı giyim kuşamından bazı 

örnekler, Avrupa’da moda halinde yayılmıştır. Orta Asya step ulusu olarak Türklerin ataları 

olan Hunların, Batı dünyasına taşıyıp benimsettikleri, önü açık kaftan türündeki üstlükler ile 
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sonradan pantolon adını alan altlıklar, yalnız Türkler açısından değil, dünya tarihi açısından 

da olağanüstü öneme sahiptir (Türkoğlu, 2002, s.1). Anadolu insanı, yüzyıllar boyu elde ettiği 

beceri ve deneyimlerle hatırı sayılır bir giyim kuşam kültürüne sahip olmuştur.  

Bölgesel özellikler taşıyan ve geçmişten günümüze kültür akışını sağlayan geleneksel 

giysilerimiz, günümüze kadar ulaşan maddi kültürün değerli belgeleridir. Geleneksel 

giysilerimizin her parçasında Türk kadının yaratıcı ve estetik yönünü görmek mümkündür. Bu 

sayede geleneksel kültürümüz hakkında pek çok veri elde edilmektedir. Bu nedenle 

geleneksel giysiler, milli kültürümüzün bir parçasını oluşturmaktadır. Fakat bu ürünler, 

günümüzüm değişen koşulları içinde kaybolmakta ya da bozularak fonksiyon ve biçimlerini 

değiştirmektedir. 

Giysiler, önceleri çok hızlı bir değişim süreci yaşamadan kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır.     

Ancak, sonraları etnik grupların ve yerel unsurların, gelenek, görenek ve ortak belleğin 

kaybolması, yerine makineleşme ve küreselleşmenin gelmesi, geleneksel giysilerin ve 

çizgilerin güncelliğini yitirmesine neden olmuştur (Oğuz, 2007, s.5-8’den akt. Kartal ve 

Ölmez, 2014, s.29). Giyim kültürü, dünyadaki hızlı değişimden en çabuk etkilenen kültürel 

olgulardan birisidir (Kartal ve Ölmez, 2014, s.27). 

Sanayileşmiş toplumların oluşturduğu fabrikasyon üretime dayalı görsel tek tip giysi 

kültürünün hızla ivme kazanarak dünyamızı sarmaya başlaması, bunun etkisiyle Anadolu 

giysilerinin de evrensel yapılanmaya doğru yönelmesi sonucu, giysilerimizin taşıdığı belli 

toplumsal, etnik, kimi statü ve sosyal organizasyona ait imgeler gittikçe kaybolmaya 

başlamıştır. Bütün bu oluşum ve değişim sürecine karşın giysiler, kişisel ve toplumsal 

kimlikleri belirlemede yine de önemli bir öğe olarak ayakta durmaktadırlar (Erden, 1998, 

s.18).  

Ancak, ekonomik etkiler sonucu, yaşam biçiminin değişmesi, günümüzde giysilerin de 

değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Bu değişiklik kentlerde çok hızlı olurken, sosyo-

ekonomik yapının pek değişmediği ya da değişimin yavaş olduğu kırsal kesimde oldukça 

yavaş olmaktadır. Diğer taraftan köyden kente göçün başlaması, ekonomik yapının değişmesi, 

kitle iletişim araçlarının köylere girmesi, geleneksel yaşam biçimini ve dolayısıyla geleneksel 

giyim kültürünü de değiştirmiştir. Ayrıca el sanatlarının değişik alanlarına makinelerin 

girmesi, geleneksel giysilerimizi yöresel özellikler ve kişisel yaratıcılık yönünde de 

etkilemiştir.  

Geleneksel kadın giysilerinin Afyonkarahisar İlinde bol ve çeşitli olduğu ancak bunların 

kullanım alanlarının giderek azaldığı, örneklerinin yok olduğu, yapılan araştırmalar 

sonucunda tespit edilmiştir. Bu nedenle, Afyonkarahisar’da kadınların dışarı çıkarken 

giydikleri geleneksel giysileri belirlemek, çeşitli özelliklerini tespit etmek, geleneksel 

kültürümüzdeki önemini ortaya koymak ve bunları belgeleyerek geleceğe aktarmak amacıyla 

bu çalışma planlanmış ve yürütülmüştür. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Araştırmanın materyalini, Afyonkarahisar ili, ilçe ve köylerinde bulunan, kadınların dışarıya 

çıkarken giydikleri geleneksel kadın giysileri ile bu giysileri ellerinde bulunduran bireyler ve 

konu ile ilgili yayınlar oluşturmaktadır.   

Yöntem 

Araştırma kapsamına; Afyonkarahisar iline bağlı on sekiz ilçe ve her ilçeye bağlı kura 

yöntemiyle seçilen bir köy dahil edilmiştir. İlçelerde ise ilçelerin her mahallesine gidilerek 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen ellerinde geleneksel giysi bulunan bireylerlee karşılıklı 

görüşme tekniği kullanılarak anket uygulanmış, giysiler incelenerek fotoğrafları çekilmiştir. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Araştırma yöresi olarak Afyonkarahisar merkez ilçe ve diğer ilçe merkezleri ile 17 köy 

seçilmiştir. Araştırmanın materyalini, ellerinde geleneksel giysi bulunan 410 bireyden anket 

yoluyla sağlanan bilgiler oluşturmuştur.  

Araştırma sonucunda, dışarıya çıkarken giysi giyen kadınların %24.44’ünün futa, %5.61’inin 

mahrıma, %4.39’unun car, %3.66’sının kıvrak, %3.17’sinin ferace ve %2.68’inin de bürde 

adını verdikleri geleneksel giysi giydikleri tespit edilmiştir.  

1.Futa-Fıta 

Koçu, (1967, s.119) Şemseddin Sâmi’nin, Kaamûsu Türki’de futayı, bir iş işlerken, hamamda 

veya diğer durumlarda bele bağlanan ipek peştamal şeklinde tanımladığından bahsederek 

peştemalin ipeklisine futa denildiğini, edebi ve tarihi metinlerde “ibrişim futa”, ipekli futa” 

gibi isimlere sıklıkla rastlandığını ifade etmiştir. Aynı zamanda toplum hayatımızda yüzyıllar 

boyunca iş işlerken bele bağlanan bir futanın, bütün esnafın ve zanaatkarın müşterek ve kutsal 

bir maskotu, bir hüner, ehliyet, uğur ve sağlık belirtisi, tılsımı olarak bilindiğinden de 

bahsetmiştir.  

Koçu’nun da (1967, s.119) belirttiği gibi peştamal dokuma, pamuk ipliğinden veya ipekten 

dokunmakta olup, Afyonkarahisar yöresinde peştamal dokumanın ipekten, çubuklu ve renkli 

dokunanlarına “futa” denilmektedir. Dazkırı, Başmakçı ve Yassıören’de ise “fıta” diye 

adlandırılmaktadır. 

Afyonkarahisar’da futalar çoğunlukla; kırmızı-sarı, pembe-sarı çizgili, düz siyah veya 

kahverengidir.  Çizgili futaları giyen kadınlar sokağa çıkarken renk çubukları uzunlamasına 

gelecek şekilde bele sararak giysilerin alt kısmını örtmektedir (şekil 2). Düz siyah futalar ise 

sandıklı ilçesinde beline lastik takılarak, üzerine siyah-beyaz kareli, 2X2 m. ebatında, 

Pamuklu kumaştan yapılmış kıvrak örtülerek kullanılmaktadır (şekil 3). Ayrıca 

Belcekaracaören Köyünde pamuklu dokumadan, kırmızı-beyaz çizgili, iki parçadan oluşan 

cara benzeyen dış giysiye de futa denilmektedir. 
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Şekil 2. Futa (Dazkırı) (Fotoğraf: Habibe Kahvecioğlu Sarı) 

 

 

Şekil 3. Futa ve kıvrak (Sandıklı) (Fotoğraf: Habibe Kahvecioğlu Sarı) 
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Özgündüz (1991, s. 122), Dinar Çöl Ovasında Türkmen kadınının önceğe futa (fıta) 

dediğinden ve önlüğünü, ipekten, çizgili desenli futaya benzeyen kumaştan yaptığı için bu 

isimle adlandırıldığından bahsetmiştir.  

Kartal ve Ölmez (2014, s.81,85), Yalvaç yöresinde ileri yaşta kadınların hem ev içinde hem 

de dışarıda, eteklerinin beline sardıkları sakızlı kuşağın üzerine, kareli ya da ekoseli 

kumaşlardan dikilen ve üst üste bağlanan önlükler giydiklerinden ve bunlara “bohça” adı 

verildiğinden bahsetmektedir. Bunlar, Sandıklı’da başa örtülen kıvrakla benzerlik 

göstermektedir.  

2.Mahrıma (Mahrama) 

Güncel Türkçe Sözlükte (www.tdk.gov.tr, 2018)  mahrıma /mahrama, bazı bölgelerde 

kadınların sokağa çıkarken manto üstüne örtündükleri işlemeli geniş başörtüsü olarak 

tanımlanmaktadır.  

Afyon merkez ilçede tespit edilen, bacakları örtecek kadar uzun olan, etek ile başa örtülen 

kısmı belde bir dikişle birbiriyle birleştirilmiş, beli lastikli, siyah veya kahverenkli ipekli 

kumaşlardan (mainken, birman) yapılmış, sokak giysisine mahrıma veya mahrama 

denilmektedir. Mahrımanın başa örtülen parçasının şakaklara gelen kenarlarına «U» şeklinde 

lastik dikilerek çene altından geçirilmekte ve böylece örtünün baştan kayması önlenmektedir 

(şekil 4). Mahrımada yüz tamamen kapatılmamakta ancak mahramanın kenarı ile burun dahil 

yüzün yarısı kapatılmaktadır. 

 

Şekil 4.Mahrıma (Afyonkarahisar Merkez İlçe) (Fotoğraf: Habibe Kahvecioğlu Sarı) 
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3.Car 

Koçu (1967, s.50) carı; kadınların dışarıya çıkarken büründükleri değirmi yani kare şeklindeki 

çarşaf olarak tanımlamaktadır. Afyonkarahisar Merkez ilçe, Bolvadin, Hamidiye ve 

Sandıklı’da belden topuğa kadar uzun, önden dikişli, beli lastikli, etek kısmı ile dikdörtgen 

başörtüsü kısmının belde dikişle birleştirilmesinden oluşan pembe-sarı, kırmızı-sarı ve 

kahverengi-krem çizgili ipekli kumaşlardan yapılmış dışarı çıkarken giyilen giysiye “car” 

denilmektedir (şekil 5).  

Carın bürgüden farkı, sarılınılıp bir ucuda baş üzerine atıldıktan sonra yüzün siyah bir peçe ile 

örtülmesi olup, bürgüde ise yüz örtülmeyerek burun üstünde bürgü kenarı ile kapanır şeklinde 

tanımlanmaktadır (Koçu, 1967, s.51). Merkez ilçe ile Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde carla 

birlikte yüz örtülmemektedir. Hamidiye köyünde ise carla birlikte yüze peçe örtülmektedir 

(Şekil 6). Ayrıca Bolvadin’de car “zar” olarak da adlandırılmaktadır. Emirdağ ilçesinde ise 

beyaz tülbentten işlemeli başörtüsüne de car denilmektedir.  

                    

     Şekil 5. Car (Merkez İlçe)         Şekil 6. Car (Hamidiye Köyü) 

(Fotoğraflar: Habibe Kahvecioğlu Sarı) 

4.Ferace 

Davıs (2009, s.208) ve Faroqhi (2011,s.139) feraceyi; omuzdan yere kadar inen, uzun ve bol 

bir manto, kolları uzun ve yakası genellikle geniş, çeşitli renklerde satenden, taftadan, ince 

merinos ve başka yünlerden yapılan, yakası ve kolları çoğunlukla kordon, dantel, sutaşı hatta 

tüyle süslü giysi olarak tanımlamaktadır. Feyzi (1933, s.16), İstanbul’da kadınların giydiği 

feracelerin yeşil kumaştan, yakalarının çatmalı ve yeşil ipekle kaplı olduğundan 

bahsetmektedir (şekil 7).   
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Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yüzyıllar boyunca kadın giyiminin en önemli özelliği, 

şalvar, hırka, kaftan (entari) ve sokak giysisi olan ferceler olmuştur (Çağman, 1994, s.42 ve 

Türkoğlu, 2002, s.155). Kadınların sokak kıyafeti olarak kullandıkları ferace yazın ipekliden, 

kışın yünlü kumaşlardan yapılıp kışlık olanların içine, çoğu zaman kürk kaplanmıştır. 16. ve 

17. yüzyıl boyunca ferace modellerinde bir değişiklik olmamış, 18. yüzyılın başlarından 

itibaren feracelere birer karış uzunluğunda yakalar takılarak gerdanda bir açıklık kalmaması 

sağlanmıştır (Çağman, 1994, s.42-44). Hatta Davıs (2009, s.208), yaka genişliği ve süsleme 

miktarının idareyi ilgilendiren konular olarak kabul edildiğinden ve bununla ilgili düzenleyici 

hükümlerin çıkarıldığından bahsetmektedir. Aynı konuda Erden (1998, s. 18), özellikle 

Osmanlıda çok yaygın olarak giysiyi yönlendiren sert ferman ve yasaların bulunduğunu ifade 

etmektedir.   

Ferace, İkinci Sultan Abdülhamid devri sonlarına kadar büyük şehirlerde, özellikle 

İstanbul’da giyilmiştir. Başı örten yaşmak ve vücudu örten feraceden oluşan Müslüman Türk 

kadınının bu eski sokak giysisi kadınlara ayrı bir güzellik ve çekicilik verdiği düşüncesi ile 

yüzyıllarca Avrupalı ressam ve yazarların eserlerine konu olmuştur. Hatta İstanbul’a gelen 

Avrupalı sefirelerle, ünlü kadın yazarlar ferace ve yaşmakla portrelerini yaptırmışlardır 

(Koçu, 1967, s.108). 

 

Şekil 7. Feraceli İstanbul’lu bir Türk kadını (kaynak: Feyzi, 1933, resim: Dalvimart) 

 

Afyonkarahisar’da ferace, Davıs ve Çağman’ın aksine süssüz ve sade, pamuklu siyah 

önlüklük kumaştan, yakasız, önü açık, uzun kollu, boyu ayak bileklerine kadar inen, 

kadınların tarla ve bahçeye giderken veya sokağa çıkarken giydikleri geleneksel bir dış 

giysisidir. Köyde sokağa çıkarken, feracenin kolları giyilmeden yaka kısmı başa örtülerek 
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kullanılmaktadır (şekil 8). Tarla ve bahçede çalışırken feracenin kolları giyilmekte, etek uçları 

bele sıkıştırılarak torba olarak da kullanılmaktadır (şekil 9). Feraceye Salihler, Kızılören ve 

Çay gibi çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı yerleşim yerlerinde rastlanılmıştır. 

                  

Şekil 8. Feracenin Başa örtülerek kullanımı   Şekil 9. Feracenin torba şeklinde kullanımı 

(Fotoğraflar: Habibe Kahvecioğlu Sarı / Salihler Köyü) 

5. Bürde ve Kıvrak 

Bayat ilçesinde sokağa çıkarken fistanın üzerine, uzun ve geniş olan etek belinin bir bağcıkla 

büzdürülmesi ve büzgülerin arkada toplanması ile oluşmuş bürde adı verilen etek 

giyilmektedir. Aynı yörede kadınlar başlarına bürde ile birlikte kenarları pul oyalı, büyük 

dikdörtgen bir krep örtmektedir. Başa örtülen krepe kıvrak denilmektedir (şekil 10). Futa 

konusu açıklanırken belirtildiği gibi, Sandıklı ilçesinde futanın üstüne örtülen siyah-beyaz 

kareli, 2X2 m. ebatında, pamuklu kumaştan yapılmış örtüye de kıvrak denilmektedir. 

(bknz.şekil 3). Gülensoy da (2003, s.83), araştırmasında kıvrağı, ince kadın baş örtüsü olarak 

tanımlamakta olup araştırmamızdaki sonuçlarla örtüşmektedir.   
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Şekil 10. Kıvrak ve Bürde (Bayat İlçesi)  (Fotoğraf: Habibe Kahvecioğlu Sarı) 

6.Ağızlık (Çevre) 

Afyonkarahisar’ın Çiftlik ve Akyarma köylerinde, özellikle yeni gelinlerin dışarı çıkarken 

ağızlarını kapatmak için kullandıkları ağızlık; kenarları pul ve boncuklarla süslenmiş üzeri 

işlemeli, kare şekkinde, patiska kumaştan yapılmıştır (şekil 11). Bazı köylerde ise ağızlığa, 

çatkı veya çevre de denilmektedir.  

 

 

Şekil 11. Ağızlık (çevre) (Çiftlik Köyü) (Fotoğraf: Habibe Kahvecioğlu Sarı) 
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SONUÇ 

El sanatları, maddi kültürümüzün değerli ögelerinden olup, çok zengin çeşitleri ile köklü bir 

kültürün önemli belgeleridir. Bölgesel özellikler taşıyan, toplumun gelenek, görenek ve yaşam 

biçimlerini yansıtan, geçmişten günümüze kültür akışını sağlayan ürünlerden biri de 

geleneksel giysilerimizdir. Gerek sosyal yaşamın getirdiği gereksinimler, gerekse iletişim 

çağının etkileri ile toplumların giysi kültürleri de değişmektedir. El sanatlarının pek çok 

alanında olduğu gibi geleneksel giysilerimiz de değişen yaşam koşulları ve hızla gelişen 

teknolojiden nasibini almış, zaman içerisinde pek çok değişikliğe uğramış, kullanım alanları 

azalmış ve var olan örnekler de yok olmaya başlamıştır. 

Araştırmamızda Afyonkarahisar’da kadınların dışarı çıkarken giydikleri; futa (fıta), mahrıma 

(mahrama), ferace, car, kıvrak ve bürdenin kadınlar tarafından artık kullanılmadığı tespit 

edilmiştir. İncelenen örnekler, sandıklarda saklanan ve anneden-kıza veya kayınvaliden-geline 

hediye edilmiş giysilerdir.   

Kadınların dışarıya çıkarken giydikleri geleneksel giysi özelliklerinde ve adlarında giysinin 

bulunduğu coğrafi konum, toplumsal kimlik,  yaş, inanç, çevre il, ilçe ve köylerin etkisi 

olduğu görülmektedir. Yörüklerin yaşadığı köylerle, muhacirlerin yaşadığı köylerdeki giysiler 

arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Afyonkarahisar’da tespit edilen geleneksel giysiler, günümüzün fabrikasyon ve tek düze giysi 

üretiminin aksine, yöresel ve otantik niteliklerde, yöredeki kadınlar tarafından özgün bir 

şekilde üretilmişlerdir.   

Geleneksel giysilerimiz, toplumun ekonomik koşulları, gelenek ve görenekleri, değer 

yargıları, inançları, estetik ve sanatsal özellikleri hakkında bilgiler edinmemizi sağlayan 

önemli veri kaynaklarıdır. Ancak günümüzde Anadolu’nun kültürel yapı taşlarından birini 

oluşturan geleneksel giysilerimizle ilgili ülkemizde yapılan araştırmaların, oluşturulan müze 

ve koleksiyonların sayısının az olması oldukça üzücüdür.  

Böylesine zengin bir kültürel alt yapıya sahip Anadolu’nun, geleneksel giysi kültürünün 

özelliklerini, gelişim ve değişim süreçlerini gösterir katalog, belge ve arşiv çalışmalarının 

daha fazla zaman kaybetmeden acilen yapılması, müze ve koleksiyonların oluşturulması 

gerekmektedir.  
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ÖZET 

Arapça bir kelime olan menkabe; sözlükte övünülecek güzel iş, davranış anlamına 

gelmektedir. Çoğulu menâkıb olan kelime bu anlamıyla ilk defa, IX. yüzyıldan itibaren yazılıp 

derlenmeye başlayan hadis külliyatlarında Hz. Peygamber ve ashabının faziletlerini anlatmak 

için kullanılmıştır. Bundan başka tarihî şahsiyetlerin hal tercümeleri, önemli kişilerin 

övülecek işleri ve hatta bazı mukaddes şehirlerin tasvirinden ibaret yazılara da menâkıb 

denilmiştir. Başlangıçta, Hz. Peygamber ve sahabelerinin üstün ahlâkını ve yaşantılarını 

anlatmak üzere oluşturulan menâkıbnâmeler, daha sonraları tasavvuf ve tarikat erbabının 

hayatlarını da konu edinmişlerdir. Türk menâkıbnâme edebiyatının bilinen ilk örneği 

Karahanlı dönemine ait Tezkire-i Satuk Buğra Han isimli eserdir. 

Velilerin olağanüstü hayat hikâyelerini anlatan menâkıbnâmeler, bu sebepten dolayı; 

özellikle tarih, kültür, halkbilimi ve edebiyat için çok önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu 

çalışmada Mevlana ve diğer Mevlevi büyüklerinin menkıbelerini anlatan bir menâkıbnâme 

olan Menâkıbu’l-Ârifîn’e dikkat çekmek istiyoruz. Menâkıbu’l-Ârifîn, Mevlevi Ahmed Eflâkî 

tarafından şeyhi Ulu Arif Çelebinin isteği üzerine XI. yüzyılda Farsça olarak kaleme 

alınmıştır. Eser Mevlana ve diğer Mevlevi büyükleri hakkında ilk elden bilgi veren bir kaynak 

olduğu için Türk tarih ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu makalede Menâkıbü’l-

Ârifîn’de incelenmek üzere kültürün bir parçası olarak; giyim kuşam ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Menakıbname, Menâkıbu’l-Ârifîn, Giyim-Kuşam 

ABSTRACT 

Menqabe, an Arabic word; The good work that boasts in the dictionary means 

behavior. For the first time in this sense, the word that is the pluralist menaqıb, in the hadith 

collections that began to be written and compiled from the beginning of the IX. century, It 

was used to describe the virtues of the Prophet and his companions. Furthermore, the 

translations of the historical figures are the works of the important people, and even the 

representation of some sacred cities. In the beginning, menâqıbnâmes, which was created to 

describe the superior morality and experiences of the Prophet and his companions, was the 

subject of the lives of Sufi and Tariqah men. The first known example of Turkish 

menâkbnâme literature is Tezkire-i Satuk Buğra Han, which belongs to the period of 

Karahanli.  
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Menâqibnâmes, which describes the extraordinary life stories of saints, for this reason; 

especially in history, culture, folklore and literature. In this study, we want to draw attention 

to Menâkbu'l-Ârifîn, a menākībnâme, which describes Mevlana and other Mevlevi elites. 

Menâkıbu'l-Ârifîn, Mevlevi Ahmed Eflâkî by shahi Ulu Arif Çelebinin on the request of XI. 

Persian was acquired in the century. The work has an important place in Turkish history and 

culture as it is the first source of information about Mevlana and other Mevlevi elders. In this 

article, as a part of the culture to be studied in Menākīb al-Arifīn; clothing was handled. 

 

Key Words: Menaqıbnames, Menâkıbu’l-Ârifîn, Clothing 

 

GİRİŞ: MENKIBE – MENAKIBNAME NEDİR? 

Menkıbe kelimesi sözlüklerde menkıbe, menkabe, menkabet; çoğul biçimiyle menâkıb 

ya da menâkıp; menkıbeleri içeren kitap anlamıyla menâkıbnâme olarak geçmektedir. Ayrıca 

menkıbe-gû, menkıbe-han, menkıbevi, menkabevi, kelimeleri menkıbe kavramıyla ilgili olarak 

sözlüklerde yer almaktadır. Kaynaklarda menkabe ya da menkıbe olarak iki şekilde karşımıza 

çıkan aslı Arapça olan menkabe kelimesinin zamanla Türk insanın dilinde menkıbe olarak 

değişikliğe uğradığını düşünmekteyiz. Bazı araştırmacılar kelimenin menkabe olması 

gerektiğini ısrarla vurgulasa da kelime menkıbe şekliyle dilimizde yaygın bir kullanıma 

sahiptir. 

Menkabe kelimesi; Arapça isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak yahut haber 

vermek anlamına gelen nekabe kökünden türemiştir. Türkçede galat olarak menkıbe tarzında 

söylenmektedir. Çoğulu menâkıb olan kelime sözlükte “övünülecek güzel iş, hareket ve 

davranış” anlamına gelmektedir. Menâkıb kelimesi bu anlamıyla ilk defa, IX. yüzyıldan 

itibaren yazılıp derlenmeye başlayan hadis külliyatlarında ashabın faziletlerini anlatmak için 

kullanılmıştır. Bundan başka tarihî şahsiyetlerin hal tercümeleri, bazı zümrelerin övülecek 

işleri ve hatta bazı mukaddes şehirlerin tasvirinden ibaret yazılara da menâkıb denilmiştir 

(Ocak, 1997: 27; Aşkar, 2001; 156; Ateş, 1998; 701-702). 

Mutasavvıfların kerametlerinin anlatıldığı küçük hikâyeler anlamıyla menkabe ya da 

menâkıb kelimelerinin tasavvuf cereyanının IX. yüzyıldan itibaren İslâm dünyasının her 

tarafına yayılmasının bir sonucu olarak IX. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandığı tahmin 

edilmektedir. Mezhep kurucularının düşünce sistemi ve meziyetleri hakkında bilgi veren 

menâkıbnâmeler efsane ve harikuladeye yer vermeyen eserler iken tarikat kurucuları, veliler 

ve şeyhlerin hâl tercümelerini anlatan eserlerde harikuladelikler fazladır. Evliya 

menkıbelerinde kerametler anlatıldığı için menâkıb yerine bazen kerâmât kelimesinin 

kullanıldığı görülür. Ayrıca Hacı Bektaş-ı Velî’nin hayatı ve menkıbelerinin anlatıldığı 

eserlere Vilâyetnâme adının verildiği bilinmektedir (Ateş, 1998; 701-702; Karaman, 2012; 

1677). 
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Türk menâkıbnâme edebiyatının bilinen ilk örneği Karahanlılar dönemine ait Tezkire-i 

Satuk Buğra Han isimli eserdir. Eserde Karahanlı Devleti’nin ilk hükümdarı Satuk Buğra 

Han’ın hayatı ve kerametleri anlatılmaktadır. Menâkıbnâme adını taşımayan, bir velinin değil 

hükümdarın hayatını anlatan bu eser, içerdiği kerametlerle bir evliya menâkıbnâmesi özelliği 

göstermektedir. Tezkire-i Satuk Buğra Han’la başlayan Türk menâkıbnâme edebiyatı, 

sonradan göçlerle Anadolu’ya gelip yerleşen Müslüman Türkler arasında da hızlı bir biçimde 

yayılmaya devam etmiştir (Ocak, 1997; 31, 43; Karaman, 2012; 1678). 

Menkıbeler gerçeğe yaslanan özelliğiyle bugün başta tarih olmak üzere pek çok bilim 

alanı için önemli bir başvuru kaynağıdır. Batılılar menkıbelerin önemini bizden yaklaşık bir 

asır önce kavramıştır. Batıda légendes - hagiographiques adıyla anılan evliya menkıbeleri 

üzerine tarihî, sosyolojik, psikolojik alanlarda yapılan çalışmalar XIX. yüzyılda başlamıştır. 

I. BÖLÜM: MENAKIBÜ’L ARİFİN HAKKINDA 

Çalışmamıza konu edindiğimiz Menâkıbü’l-Ârifîn, Ahmed Eflaki'nin (ö. 761/1360) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi (H.604/M.1207-H.672/M.1273) ve Mevlevi tarikatı hakkında en 

geniş bilgileri ihtiva eden Farsça eseri olup (Yazıcı, 2004; 114; Kemaloğlu, 2013; 12-15),  

Mevlâna ile onun çevresindekileri konu almış olup, Ahmed Eflâkî’nin (Kemaloğlu, 2013; 12) 

otuz altı yıllık bir çalışma ve derlemesinin ürünüdür. Ahmed Eflâkî (öl. 761/1360), Şeyh Ulu 

Ârif Çelebi’nin (öl. 719/1320)
1
 isteği üzerine bu eserini yazmıştır (Kemaloğlu, 2013; 12-13). 

Sadece Mevlevîlik için değil, aynı zamanda Anadolu’nun XIII. yüzyılının ikinci ve XIV. 

yüzyılın birinci yarısı kültür hayatı için vazgeçilmeyecek bir kaynak olan bu eser, Mevlânâ 

Celâleddin-î Rûmî ve hâlefleri hakkında yazılan ilk eserdir (Şeker, 2010, 361; Kemaloğlu, 

2013; 12-15). Daha sonra yazılan Mevlevî Menakıpnamelerine kaynaklık etmiştir. 1360 

yılında Konya'da vefat eden Eflâkî, bu eserini 1318’de yazmaya başlamış ve 1358'de 

tamamlamıştır. Ulu Arif Çelebi ile Selçuklu Türkiye’sinin birçok şehrini gezen müellif kendi 

dönemiyle ilgili ve çoğunlukla Arif Çelebi’nin hayatı etrafında şekillenen içtimaî, iktisadî, 

dinî ve siyâsî hâdiselere kendi özel üslûbu çerçevesinde yer vermiş, hatta çok zengin 

etnografik ve onomastik bilgileri de kaydetmiştir. Mevlâna ile çağdaş olmayan ve onunla hiç 

görüşmemiş olan Eflâkî, Ulu Arif Çelebi’ye intisap ettikten sonra Mevlevî çevrelere girmiştir 

(Eflaki, 2006; 9). 

Eserinde Mevlâna’ya yer veren Eflâkî, bu bilgileri Feridun b. Ahmed-i Sipehsalar
2
 

tarafından kaleme alınmış olan Risâle-i Sipehsâlâr'dan (Risale: Mevlana ve Etrafındakiler)
3
 

                                                           
1
 Ârif Çelebi (ö. h.719/m.1320), Sultan Veled’in oğlu olup Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu’dur (Yazıcı, 

1991; 363-364). 

2
 Sipehsalar (Kumandan) ünvanlıyla tanınan Feridun b. Ahmed’in yaşamına dair bilgiler çok azdır. Kitabında 

kendisi hakkında verdiği birkaç bilgi kırıntısı dışında herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Verdiği bu 

bilgilerden: Sipehsâlâr, kırk yıl Mevlânâ'nın hizmetinde bulunduğunu kaydettiğine göre, kendisinin ona ilk 

intisabı 1233-34 yıllarına rastlamaktadır ve Mevlânâ nın hizmetine ancak on beş yirmi yaşlarında girebileceğine 

göre, 1213 veya 1218 yıllan arasında doğmuş olması gerekir. Bunun dışında eserinin kendisi tarafından yazılan 
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naklederek kendi üslûbuna uyarlamıştır. Sipehsalar’ın bu eserinin büyük bir kısmı, ifadeleri 

değiştirilip üslubuna akıcılık verilerek Ahmed Eflaki’nin Menakıbü’l Arif’in (Ariflerin 

Menkıbeleri) adlı eserine nakledilmiştir ((Sipehsâlâr, 2011; 7-8). 

Mevlana hakkında en önemli eser olan ve Tahsin Yazıcı tarafından metni ve tercümesi 

ayrı ayrı yayınlanmış olan Menakıbü’l Arif’in
 
ise kültür tarihi bakımından bir değerlendirmesi 

Aydın Taneri
4
 tarafından yapılmıştır (Kemaloğlu, 2013; 12-15). Eflâkî’nin eserini tarihî 

kaynak olarak ilk defa kullanan, onun Eşrefoğulları hakkında verdiği malûmatı iktibas ve 

neşreden Âlî Bey'dir (Ali Bey, 1330; 251-256). Daha sonra, bu eserin Anadolu Beylikleri 

bilhassa Aydınoğulları tarihini aydınlatan parçalarından ve Bektâşîlik tarihine ait 

kısımlarından da yararlanılmıştır (Köprülü, 1928, 1-32). 

Büyük bir kısmı derleme niteliğinde olmasına rağmen Menakıbü'l Arifin'de Mevlana 

ve etrafındakiler hakkında olduğu kadar Anadolu'nun o dönemdeki tarihi, dini, içtimal ve 

iktisadi durumuna dair çok önemli bilgilerin verildiği görülmektedir Ayrıca eserde bölgenin 

mimarlık tarihi, halıcılık, musiki sanatları hakkında oldukça ilgi çekici kayıtlara 

rastlanmaktadır. Kitapta derleme bilgilerin yanında müellifin bizzat görerek veya duyarak 

elde ettiği bilgiler de bulunmaktadır. Eser, dönemin tasavvufi adap ve merasimlerini 

yansıtması açısından da özel bir öneme sahiptir (Yazıcı, 2004; 114; Köprülü, 1943; 421-423; 

Alşan, 2006; 409-418; Ocak, 1997; 15, 19, 22, 46, 48, 67). 

Menakıbü’l-'arifin ilk defa bir yazma nüshasına dayanılarak Sevanih-i ‘Ömeri-i 

Hazret-i Mevlana Rumi Müsemma be-Menakıbü’l ‘arifin adıyla Hindistan'da basılmış (Agra, 

1897), ikinci ve ilmi neşri ise Türkiye’deki en eski yazmalardan faydalanılarak iki cilt halinde 

                                                                                                                                                                                     
kısmının içeriği, Sultan Veled'in ölümünden (1312) sonra kaleme alınmış olduğunu gösteriyor; yani Sipehsâlâr 

eserini yazdığı sıralarda 94 ila 99 yaşlarında olmalıydı. Oysa o dönemde böyle bir yaş, böyle bir eseri yazması 

için tamamen imkânsız olmasa da, kolayca kabul edilecek bir durum da değildir. Bu bilgilerin ışığında, onun 

kitabını yazmaya çok daha önce başlamış olduğu ve bu eserinin aslında başka biri veya oğlu tarafından 

tamamlanmış olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. Esasen Mevlevi çevrelerince ölümünün 1312'de 

gerçekleştiğinin kabul edilmiş olması da bunu doğrulamaktadır (Sipehsâlâr, 2011; 7). 

3
 Ahmed-i Sipehsâlâr, Risâle-i Sipehsâlâr der - Menâkıb-i Hazret-i Hudavendigar: Sipehsalar diye tanınan 

Mecdeddin Ferîdun bin Ahmed tarafından yazılan bu eser, Mevlana Celâleddin ve etrafındakiler hakkında bilgi 

içermektedir. Daha çocukluğunda Mevlana’ya karşı büyük sevgi duyan Feridun bin Ahmed, eserinin önsözünde 

onun hizmetine girdiğini, kırk yıl bu hizmeti yerine getirdiğini, Mevlânâ'nm ölümünden sonra da dostlarından 

birinin teşviki ile üç bölümden ibaret olan bu Farsça eserini yazmaya başladığını söylemektedir. Eserin sonlarına 

doğru sözü edilen kişiler göz önüne alındığında ise yazarın eseri tamamlamadan öldüğü anlaşılmaktadır. Son 

bölüm yazarın oğlu veya başka biri tarafından tamamlanmış olmalıdır. Sipehsâlâr risalesi önce Hindistan'da 

Cavvnpore'da 1319 (1901)'da, sonra Said Nefisî tarafından 1325 (1947)'te Tahran'da basılmıştır. Her ikisi de ilmi 

anlamda yetersiz çevirilerdir. Bu eserin ilki Ahmed Avni Konuk tarafından “Menâkıb-i Hazret-i Mevlânâ 

Celâleddin-i Rûmî”cadıyla h. 1331 (m. 1912), diğeri Midhat Buharî-i Hüsamı tarafından "Tercüme-i Sipehsâlâr 

be Menâkıb-i Hudâvendigar" adıyla yine aynı yılda arap harfleriyle Türkçe'ye çevirisi yapılmıştır. Tahsin Yazıcı, 

1977'de bu risaleyi “Mevlânâ ve Etrafındakiler” adıyla İstanbul'da yayınlamıştır (Eflaki, 2006; 12; Gölpınarlı, 

1953; 128; Keçici, 2010;  221-222) . 

4
 Bkz. Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Konya, 1978. 
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Tahsin Yazıcı tarafından gerçekleştirilmiştir (Ankara, 1959, 1961 ). Abdülvehhab es-Sabuni, 

ekleme ve çıkarmalarla eseri Sevahıbü'l-Menakıb adıyla Farsça olarak yeniden kaleme 

almıştır. Kitabın Türkçe tercümeleri şunlardır: Zahid b. Arif, Mahzenü'l-esrar; Gevrekzade 

Hasan, Tercüme-i Menakıbü'l-Arifin; Abdülbaki Nasır Dede, Tercüme-i Menakıbü'l-arifin 

(Tercüme-i Eflaki); Tahsin Yazıcı, Ariflerin Menkıbeleri (Yazıcı, 2004; 114). 

Abdülvehhab es-Sabüni'nin Sevahıbü’l-Menakıb'ını Senai mahlaslı Derviş Halil 

Tercüme-i Sevakııbü’l Menakıb, Derviş Mahmud Mesnevihan Tercüme-i Sevakıb adıyla 

Türkçe'ye çevirmiştir. Menakıbü'l- Arif’in, Clement Huart tarafından Les saints des derviches 

tourneurs adıyla iki cilt halinde Fransızca'ya (Paris 1918–1922), James William Redhouse 

tarafından bir kısmı İngilizce'ye çevrilmiş ve mütercimin Meşnevi tercümesinin baş tarafına 

eklenmiştir (London 1881 ) (Yazıcı, 2004; 114-115; Köprülü, 1943; 421-423; Ocak, 1997; 22, 

46, 48). 

Toparlayacak olursak bu eser; Ahmed Eflâkî’nin Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ve 

Mevlevî tarikatı hakkında en geniş bilgilen ihtiva eden Farsça eseridir. Eflâkî, bu kitabını iki 

defa kaleme almıştır. Mevlânâ'nın torunu, şeyhi Arif Çelebi'nin isteği üzerine h. 718 (m. 

1318)'de başladığı eserinin ilk redaksiyonunu bir yılda bitirmiş ve onu “Menâkıbü'l-Ârifîn ve 

merâtibü'l-kâşifîn” diye adlandırmıştır. Derlediği yeni malzemelerle bu eseri genişleterek h. 

754 (m. 1353)'te tamamlamış ve “Menakıbü’l Arifin” adını vermiştir. Bu eser Mevlânâ ve 

etrafındakiler hakkında olduğu kadar Anadolu'nun o dönemki tarihi, dini, sosyal ve ekonomik 

durumuna dair de önemli bilgiler sunmaktadır (Eflaki, 2006; 7-51; Şeşen, 1998; 282-283). 

Eserin çeşitli kütüphanelerde nüshaları mevcuttur. H. Ritter tarafından Der Islam'ın 

XXVI. cildinde kaleme alınan "Philologika" başlıklı çalışmada bu nüshalar hakkında ayrıntılı 

bilgi vardır. Burada istinsah tarihi itibariyle en eski sayılabilen şu dört nüshadan 

bahsedilecektir (Eflaki, 2006; 51-52)
:
 

a) Süleymaniye Kütüphanesi, Serez nr. 1794'te kayıtlı olan nüsha 17.5x27 cm, 

miklepli, şemseli, zincirekli, tamir görmüş koyu kahve renkli meşin cilt. Aslında 284 yaprak 

olup Menâkıbü'l-Arifin metni 1b-283b yapraklarında yer almakta, 284a'da sonradan yazılmış 

olan Mevlânâ'nın şeceresi, 284b'de Ak Şemseddin (ö. 863/1458-9)'in Risâle-i Nuriye adlı 

eserinin bir parçası bulunmaktadır. Her sayfada 21 satır vardır. Söz başları kırmızı 

mürekkeple, yazı kısmen harekeli nesih. 828 (1424-25)'de Yusuf bin Süleyman tarafından 

istinsah edilmiştir. 

b) Konya Asar-ı Atika Müzesi, nr. 2158'de kayıtlı ve h. 869 (m. 1464)'da istinsah 

edilmiş olan nüsha. 

c) Üsküdar Selimağa Kütüphanesi, nr. 414'de kayıtlı olan ve istinsah tarihi belli 

olmamakla birlikte yazı ve kâğıt özelliklerinden XIV-XV. yüzyıla ait nüsha. 

d) Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa, nr. 1205'de kayıtlı nüsha. 24.6x17.3 

mîklepli, üzeri yeşil bez kaplı meşin cilt, 405 yaprak, her sayfada 17 satır, nesih yazı, söz 
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başları kırmızı mürekkep. Bu nüsha Seyyid Horasan bin Seyyid Ömer tarafından h. 980 (m. 

1572)'de istinsah edilmiş. 

Eser kısa bir girişten sonra on bölümden oluşmaktadır. Her bölümde Mevlâna’nın 

yakınlarında ve çevresinde bulunanlardan bir kişinin menkıbesine yer verilmektedir. 

Mevlevîliğe mensup ve Mevlâna Celâleddîn'in babası Sultan Baha Veled
5
 ile Ulu Ârif Çelebi 

gibi Mevlâna’dan sonra Mevlevî tarikatının ileri gelenlerinden birçoğuyla görüşmüş olan 

Eflâkî; Mevlâna ve Sultan Veled’in bütün eserlerinden kaynak olarak yararlanmıştır. Ayrıca 

Feridun b. Ahmed-i Sipehsâlâr’ın “Risale”si, Şems-i Tebrizî’nin “Makâlât”ı ile Burhaneddin 

Veled’in “Ma‘ârif”i bu kaynaklar arasında önemli yer tutmaktadır. Bu arada Eflâkî’nin 

Menâkıbu’l-Ârifîn’de anlattıklarının bir bölümünün de kendi müşahedelerine dayandığı 

bilinmekle beraber, aynı zamanda; çoğunlukla “Hikâye” ve “Derler ki” diyerek söz başı 

yaptığı aktarmalara, nakillere yer verildiği görülmektedir. Bu yönüyle eserin, müellifinin 

kendi görgü ve bilgisine dayanarak anlattığı bölümlerin dışında hemen hemen bütünüyle bir 

derleme mahiyeti arz ettiği ifade edilebilir (Eflaki, 2006; 9; Şeker, 2010; 363). Bizde bu 

çalışmamızda Tahsin Yazıcı’nın 1986 yılında hazırlamış olduğu nüshaları kullandık.  

  

 

 

 

                                                           
5
 Risâle-i Sipehsâlâr’da Mevlânâ’nın babası Bahâeddin Veled’in Hz. Ebû Bekir soyundan geldiği belirtilmekte 

ve el-Cevâhirü’l-muđıyye’de Hz. Ebû Bekir’e varan şecere kaydedilmektedir. Eflâkî ve sonraki müelliflerden 

Abdurrahman-ı Câmî ile Devletşah da onun Hz. Ebu Bekir soyundan geldiğini kaydeder. Öte yandan Eflâkî, 

Bahâeddin Veled’in bir sözüne dayanarak onun soyunun anne tarafından Hz. Ali’ye ulaştığını söyler (Eflâkî, 

2006; 75). Türklüğü ile ilgili tartışmalar ise son döneme ait olup büyük ölçüde, “Beni yabancı sanmayınız, ben 

bu mahalledenim. Sizin mahallenizde evimi arıyorum. Her ne kadar düşman görünüyorsam da düşman değilim. 

Her ne kadar Hintçe söylüyorsam da aslım Türktür” şeklindeki rubâîsi çerçevesinde cereyan etmiş, şiirdeki Türk 

kelimesiyle ırkî mensubiyetin kastedildiğini savunanların yanında bazıları kelimenin burada farklı anlamlara 

geldiğini, bir kısmı da bununla Türk ırkına ruh yakınlığının kastedildiğini ileri sürmüştür. Mevlana'nın babası 

Bahaeddin Veled, Belh'e yerleşmiş bir ulema ailesine mensuptu ve "sultanü'l-ulema" unvanıyla tanınmıştı. 

Sipehsalar'a göre tarikat silsilesi Ahmed ei-Gazzali'ye ulaşan Bahaeddin Veled'in Kübreviyye tarikatının 

kurucusu Necmeddin-i Kübra'nın müridi olduğu da kaydedilmektedir. Eflaki'ye göre Sahaeddin Veled'in annesi 

Harizmşahlar hanedanından Alaeddin Muhammed Harizmşah ın kızıdır (Eflâkî, 2006; 7–9). Daha eski bir 

kaynak olduğu halde Risale-i Sipehsalar'da yer almayan bu rivayetin Efiaki'nin hayal ürünü olduğu ileri 

sürülmüş ve müellifin daha sonra Bahaeddin Veled'in Sultan Alaeddin Harizmşah ın tarunu olduğuna dair hiçbir 

şey söylemediğine dikkat çekilmiştir (Eflâkî, 2006; 1252). Yine Efiaki'ye göre, Bahaeddin Veled'in yöneticiler 

ve ulema ile arasının açılmasını fırsat bilen karşıtları onun siyasi gaye güttüğünü taraftarlarıyla isyan hazırlığı 

içinde bulunduğunu ileri sürmüşler, bunun üzerine Harizmşah Alaeddin Muhammed Tekiş (1172–1200) ondan 

ülkeyi terketmesini istemiş (Eflâkî, 2006; 12–13), O’ da ailesiyle birlikte Belh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Feridun-i Sipehsalar. Sahaeddin Veled'in hükümdarla arasının açılmasından sonra ülkeden çıkarılması kararında 

Fahreddin er-Razi'nin (h.543/m.1149 – h.616/m.1219)  hususi gayretleri olduğunu belirtmekteyse de (Sipehsâlâr, 

a.g.e., s. 12-13) Efiaki'nin kaydettiğine göre Bahaeddin Veled, Belh'ten Fahreddin er-Razi'nin vefatından en az 

üç yıl sonra h.609'da (m.1212-13) ayrılmıştır (Eflâkî, 2006; 16).  
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II. BÖLÜM: MENAKIBNAMELERDE GİYİM KUŞAM: 

MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN’E GÖRE 

 

Çalışmamızın bu kısmında Tahsin Yazıcı tarafından günümüz Türkçesine çevrilen 

Menâkıbü’l-Ârifîn’in birinci cildinde yer alan Mevlana’nın menkıbelerine ayrılmış 154. 

sayfadan 503. sayfaya kadar olan üçüncü bölümü esas alarak dönemin giyim kuşamı hakkında 

bir inceleme yapmaya çalıştık. 

13. yüzyılda Anadolu, özellikle de Konya şehri, Moğol istilalarından kaçan farklı ırk, 

din ve inanca sahip insanların göçlerle gelip yerleştiği güvenli bir yer konumundadır. Yerli 

halkla birlikte bu insanların oluşturduğu mozaik, kılık kıyafet ve görünüşle ilgili ayrıntılarda 

kendini göstermektedir. Ayrıca her meslek, tarikat, din ve mezhep mensubunun da 

kendilerinin simgesi olan kıyafet ve görünüşleri bulunmaktadır. Kılık kıyafet ve görünüşle 

ilgili her bir ayrıntı o dönem insanı için sosyal bir göstergedir. Ayakkabı, çizme, elbise, çarık, 

asa, gömlek, fereci, sarık, külâh, zünnar, kemer, atkı, hırka, hulle, hil’at, mendil eserde giyim 

kuşam ile ilgili olarak geçen belli başlı kelimelerdir (Karaman, 2012; 1687-1688).  

XIII - XIV. yüzyıl Anadolu kıyafetleri konusunda Eflâkî’nin eseri tatmin edici 

bilgilerle doludur. Özellikle erkek kıyafetleri elbise, başlık ve ayakkabılar hakkında çeşitli 

malûmat vardır. Erkek elbiseleri başlıca, Yemen kumaşından elbise (Burd-i yemeni), Mısır 

elbisesi, siyah ince ipek elbise, Mısir ve şâş ipeğinden elbise, gaşiye (örtü), Bûri kumaş, çuha 

ve kemha'dan (üzeri hafifçe tüylü bir ipek kumaş türü)
 
yapılmış olanlar zikredilir. Bundan 

başka sof (ince dokunmuş yün kumaş) yazılıdır. Hulle (belden aşağı ve belden yukarı olmak 

üzere iki kısımdan ibaret elbise) denilen elbise çeşidi de anlaşıldığına göre frappan renklerden 

dikiliyordu. Devrin popüler elbisesi ise ferace idi. Bu, göğsü açık uzun kollu bir cübbe 

türüydü. Ayrıca Hind-i buri ferace tipi de vardı. Kabâ, kurt postu,  tilki postu da giyiliyordu. 

Şalvar ve gömlek’in de bir takım teşkil ettiği anlaşılıyor. Hırka olarak Hind hırkası (Burd-i 

Hindi) ve geniş kollu hırkalar vardı. Nihayet giyim ve kuşamda özel bir yeri olan kürkler
 
ve 

kürk kullanılarak yapılan pahalı elbiseler, meselâ samur kürkü kırmızı ıskarlat çuhası 

giyiliyordu. Başlık olarak Eflâkî en çok sarıklardan bahseder: Şaş-ı Hindî sarığı, yünden 

mamûl Mısır sarığı, lâliş sarık, Şekarâviz sarık, Bu arada yazar bir gencin acayip sarık 

bağladığını taylesanını göbeğine kadar sarkıtıp öteki tarafını da MevlevîIer'in şeker avizi gibi 

yaptığını kaydeder. Gene o, peygambere atfen “sarıklarınızda taylesan bırakınız çünkü şeytan 

taylesan bırakmaz, sarık Arapların tacıdır” dedikten sonra bir karış kadarını memesine kadar 

sarkıttığını, diğer yarısını da şekeraviz bağladığının bu tarzın İran'da moda olduğunu Horasan 

bilgin ve şeyhlerin de aynı şekilde sarık bağladığını yazar. Nihayet o, karakeçe’den ve beyaz 

külahlardan da söz eder. Ayakkabı olarak, çizme ve ayakkabı vardır (Eflâkî, I-II, 2006; 364, 

915, 552, 789, 601, 946, 961, 328, 257, 234, 365, 317, 365, 611, 84, 198, 404, 257, 808, 312, 

623, 344, 366, 615, 861, 257, 647). 

Giyim kuşamla ilgili ayrıntılardan biri Şems’in görünüşünde kendini göstermektedir. 

Mevlana, Şam’da bir meydanda dolaşırken Şems-i Tebrizî’ye rastlar. Şems siyah giyinmiştir, 
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başında da bir külâh vardır. Başka bir menkıbede ise Şems’in kendine zengin bir tüccar 

görünümü vererek omzuna kıymetli bir atkı attığı yazılıdır (Eflaki, 2006; 160, 163). 

Rahipler bellerine zünnar adı verilen bir kuşak bağlamaktadır: “Yine nakledilmiştir ki: 

Bir gün Mevlânâ hazretleri ulu arkadaşlarla birlikte Meram mescidinden şehre dönüyordu. 

Birdenbire ihtiyar bir rahip karşılarına çıkıp önlerinde baş koymağa başladı. (…) Zavallı 

rahip hemen zünnarını kopardı ve iman getirerek inançlı Müslümanlardan oldu.” (Eflaki, 

2006; 198). 

Müslümanlar başlarına sarık bağlamaktadır. Sarığın o an ve durumun göstergesi 

olarak farklı şekillerde bağlandığı gözlenmektedir: “(…) (Mevlânâ) sarığını bilginlere yaraşır 

(danişmendâne) bir şekilde sardı, bir ucunu da taylesan bıraktı. Hakikati bilen bilginlerin 

giydikleri gibi kolu geniş bir hırka giydi. (…)”. “(…) Bir gün gayb âleminden Mevlânâ 

hazretlerine bir hal geldi. Tam kırk gün mübarek sarığını Araplar gibi boynuna bağlayarak 

dolaştı. (…)” (Eflaki, 2006; 162, 168). 

Şems’in ortadan kaybolması üzerine Mevlana’nın kılık kıyafetinde matem ve hüznün 

göstergesi olarak değerlendirilen değişiklikler gözlenmektedir: “(…) Bunun üzerine Mevlânâ 

buyurdu, kendisine hindibarî denilen kumaştan bir ferace yaptılar. Başına da bal renginde 

yünden yapılmış bir külâh geçirdi. Hindibarîden yapılmış elbiseyi o vilâyette matemlilerin 

giydiklerini söylerler. Bu devirde gâşiye giydikleri gibi eskiler de hindibarî elbisesi giyerlerdi. 

Mevlânâ, gömleğinin önünü açık giydi, Mevlevî çizmesini ve ayakkabısını ayaklarına 

geçirdi, sarığı da şekerâvizle sardı ve rebabı altı haneli yapmalarını emretti. (…)” (Eflaki, 

2006; 165). 

Eflâkî, MevIânâ’nın kıyafetini şu şekilde tasvir eder: Başında şekeraviz sarılmış 

duman renkli beyaz sarık, üzerinde Yemen ve Hind kumaşından dikilmiş mavi ferace, vaşak 

kürkü ile kaplı altın düğmeli kırmızı uskurlat çulhasından elbise, ayağında Mevlevî çizmesi 

(Eflaki, 2006; 258, 188, 391, 489, 687). 

Kadınlara ait elbiselerden yalnız çarşaf (mi’zer-i yemeni), kürk, ibrişimden
6
 başörtü ve 

peçe zikredilmiştir (Eflaki, 2006; 468, 717-718, 719).  

Kıyafetlerle ilgili başka bir konu da kendini rüya tabirlerinde gösterir: “(…)Rüyada 

kırmızı elbise giymek yahut kırmızı görmek dirlik ve sevinmeğe; yeşillik zühte, beyazlık 

takvaya, mavi ve siyah matem ve gama delâlet eder. (…)”.Mavi matem rengi olarak başka bir 

menkıbede de geçmektedir: Mevlana’nın ölümü üzerine görülen bir rüyada melekler mavi 

giyinmiş ve ağlar surette resmedilir (Eflaki, 2006; 299; 181). 

Erkeklerin saç ve makyaj şekillerine gelince, uzun saç modasının geçerli olduğu 

anlaşılmaktadır. Nitekim “O, zavallı adamı saçlarından tutup dışarı çıkardı” pasajından bunu 

anlıyoruz. Kalender olarak tavsif edilen kimselerinde sakalsız olduğu, sakalların ise 

Mevlânâ’nın etkisiyle kısa olarak kesildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten Mevlânâ'ya, sakalını 

                                                           
6
 İpeğin kalınca bükülmesiyle elde edilen iplik. 
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kestirdiği berberi “Hüdavendigâr ne buyuruyor, nasıl yapayım?” diye sordu. Mevlânâ 

“Kadınla erkeği birbirinden ayıracak kadar kısa kes” dedi. Başka bir günde  O, “ben hiç 

sakalları olmadığı için kalenderleri kıskanıyorum” dedikten sonra, “az sakal erkeğin 

saadetindedir. Çünkü sakal erkeğin süsüdür. Onun çokluğu erkeği böbürlendirir. Bu da insanı 

mânen öldüren şeylerdendir” hadisini söyledi ve “çok sakat sofîlerin hoşuna gider. Fakat sofi 

sakalını tarayıncaya kadar, Arif, Tanrı’ya ulaşır” dedi. Uzun sakal gibi uzun bıyık da revaçta 

değildir. Nitekim bir adam Abid Çelebi’ye hitaben; “bu uzun bıyıklarını niçin kesmiyorsun? 

Sen sipahi şeyhi misin?” diye çıkıştı. Çelebi de “benim bıyıklarım uzundur, fakat senin de hırs 

gözüne perde gelmiştir. Bu bıyığı kısaltmak kolaydır. Fakat senin gözündeki hastalığın 

dermanı yoktur” diyerek muhatabım utandırdı. Saç ve sakal kesmek için makas kullanıyordu. 

Koku malzemesi olarak misk ve amber ve makyaj malzemesi olarak Mevlânâ’nın gözlerine 

sürdüğü sürme’ den söz edilmektedir (Eflaki, 2006; 299, 820, 412, 98, 210, 240, 760). 

SONUÇ 

Mevlana, Türk İslam medeniyetinin yetiştirmiş olduğu evrensel değerde bir 

mutasavvıf ve düşünürdür. Onun XIII. yüzyılda Anadolu’da başlattığı içsel fikir ve 

aydınlanma hareketi, zaman ve mekâna hükmedercesine yayılmış ve bugün tüm dünyanın 

tanıdığı bir tasavvufî gerçek olarak Türk kültürünün evrensele açılan bir penceresi haline 

gelmiştir. Mevlevi Ahmed Eflâkî tarafından XIV. yüzyılda kaleme alınan Menâkıbü’l-Ârif’în 

diğer menâkıbnâmeler gibi çok değerli bir bilgi hazinesidir. Mevlana ve etrafındaki Mevlevi 

büyüklerinin hayat hikâyelerinin ve kerametlerinin anlatıldığı eserde, XIII-XIV. yüzyıllar 

Anadolu insanının yaşayışı, gelenek ve görenekleri ile birlikte tarihî ve kültürel pek çok olay 

ve olguyu görmek mümkündür. Mevlana’nın menkıbeleriyle sınırlı tuttuğumuz çalışmamızda 

dönemin giyim kuşamı üzerinden folklorik bir inceleme yaparak Menâkıbü’l-Ârif’în gibi çok 

değerli bir kültür mirasının sunduğu zengin birikimden faydalanmak ve başkalarını da 

faydalandırmak istedik. 
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THE ROLE OF SUPPLY –CHAİN MANAGEMENT İN E-COMMERCE 

E-TİCARETDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ROLÜ 

Doç. Dr. Nevin AYDIN 

Artvin Çoruh Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, nevin.aydin@gmail.com 

ÖZET 

 

Gelişen bilişim teknolojisiyle birlikte tedarik zinciri yönetim biçimi de şekil değiştirmiş 

durumda. Günümüzde üretici olmayan firmalar da e-ticaret sitesi üzerinden aynı ürünü birden 

fazla kanal üzerinden tedarik ederek daha uygun fiyatlarla müşterilerine sunabiliyorlar. 

Büyümekte olan işletmeler, yeterince büyük depolara sahip olmadıkları için depolama 

maliyetleridir. Bu durumlarda, depolama alanı  dışarıdan kiralanır veya belirli ürünlerin 

işlenmesi dışarıdan tedarik edilir. E-Ticaret'teki tedarik zinciri yönetiminin başarısı için şirket 

ile hissedarlar arasında envanter seviyeleri arasındaki değişim ne kadar güvenilir ve  hızlı ise 

o kadar verimlidir. E-ticaretin perakende satışlarının büyümesi karşısında tedarik zinciri 

yönetimi alanında çalışan profesyoneller gerekli  depo alanını güvence altına almak ve 

sürdürmek için müşteri hizmetleri taleplerini karşılamak  ve  verimliliğini arttırmada 

değişiklikler yapıyorlar. Gelişen bilişim teknolojileri, depolarda otomatik teknolojilerin 

kullanılmasına, nakliye işlemlerinde zamanın azalmasına yardımcı olur. Envanter yönetimi, 

depo yönetiminin en büyük zorluklarından biri olarak görülür ve taşıyıcılar, internette satılan 

mallarla envanterde bulunan malları eşleştirmeye çalışırken ortaya çıkan hataları azaltmak 

için “Nesnelerin İnterneti” ne dönüşmektedir. IoT, tedarik zincirini daha iyi optimize ederek   

farklı envanter yönetim sistemleri arasında  iletişim kurmasını sağlar. 

Anaktar Kelimeler: E-ticaret, Tedarik Zinciri, E-Ticaretin Tedarik Zinciri ile Yönetimi 

 

 

ABSTRACT 

 

In today’s technology, the intensive use of e-commerce as a result of the development of 

Internet and information technologies, the design and implementation of robotic systems 

require new strategies in the renewed supply chains.   

 

These systems can range from the usage of robots to Amazon delivering its products using 

drones. In this context, Walmart uses kiosks in its stores to facilitate the product delivery 

process for customers shopping online. In this way, the customer can pick up their purchases 

within 45 seconds by scanning the product barcode in kiosk. In recent years, the sales of e-

commerce companies are higher than those of stores. Intercompany trade activities, which are 

described as B2B e-commerce, have emerged due to increased number of online transactions. 

With the use of B2B, there also have been many changes in the supply chain management 

among companies. The usage of B2B in the Internet has increased the success of supply chain 

and transformed it into super-supply chain. From now on, it is expected that the competition 

will take place between companies supply chains rather than the companies. In addition, the 

use of computer technology in supply chain management increases the efficiency of the 
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production distribution process. In this study, we will argue that the supply chain is the most 

important factor in the existence of e-commerce. 

Keywords: E-commerce, Supply Chain, E-Commerce Supply Chain Management 

 

1. GİRİŞ 

E-ticaret, bir şirketin çok kanallı pazarlama programının yönetimi olarak görülmektedir. E-

ticaret şirketleri çeşitli ürünler için farklı stratejiler geliştirmektedirler. Fonksiyonel ürünler 

zayıf ve esnek ağ stratejileri şeklinde, yenilikçi ürünler çevik stratejiler şeklinde geliştirilir. E-

ticaret stratejisi  ürün özellikleri, ürün çeşitliliği, ürün yaşam ömrü, ürünün kar maliyeti, 

kalitesi, müşteri memnuniyeti, kullanım ömrü gibi faktörleri kapsar. 

Rekabet arttıkça, talebin zamanında doğru bir ürünle karşılanması önemi daha da artmaktadır. 

Bu da tedarik zincirindeki tüm ortaklar arasında kuracakları bir tedarik zinciri iletişim ağı 

sayesinde gerçekleştirilir. Internet, tedarik zinciri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli 

bir araçdır. Hizmet kalitesi fiyat uygunluğu süper tedarik zincirlerinin oluşmasında büyük rol 

oynamaktadır. Firmalar, tedarik zincirlerini Internet üzerine taşıması üç aşamada 

gerçekleşmektedir; 

Internet Web sitelerini oluşturmaları: Elektronik ticaretin ilk aşamasında şirketler web sitesi 

ile Internet üzerinden ürünlerini sunarken,  ürün özellikleri ve fiyatını hakkında bilgi verirler. 

Ticaretin Başlaması: İkinci aşamada web sitesi üzerinden müşterinin seçtiği ürünün satışının 

başlamasıdır.  Kargonun ücretli olup olmayacağı ve kaç günde müşteriye ulaşabileceği 

hakkında bilgi verir.  

Talep merkezli E-Ticaret: Üçüncü aşama doğru ürünün doğru zamanda en düşük maliyetle 

tedarikçiye ulaştırılması  aşamasıdır. Kurumsal kaynak planlama (ERP) ve Tedarik Zinciri 

Yönetim (Supply Chain Management) sisteminin elektronik ticaret sistemi ile 

bütünleştirilmesi ile tedarik zinciri ortakları arasında en iyi işbirliğinin kurulmasıdır. 

E-ticaret sektöründe genel olarak ürün ve hizmet biçiminde iki çeşit satış söz konusudur. 

Online mağaza üzerinden satışa sunulan, bir ürün ise bunun üretim ve tedarikinin iyi 

planlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu safhada tedarik zinciri yönetimi sürecin içine giriyor. 

Internet ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle işletmeler de  İnternet kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Internet üzerinden yapılan  işlemlerin artmasıyla, B2B Elektronik ticaret olarak tanımlanan 

şirketler  arası elektronik ticaret işlemleri ortaya çıkmıştır. B2B elektronik ticaretin 

kullanılmasıyla, şirketler arasında Tedarik zinciri yönetiminde de değişiklikler olacaktır. 

Internet’in B2B elektronik ticaret için kullanımı, tedarik zincirinin başarımını arttıran önemli 

bir etkendir. Internet, tedarik zincirinin, yönetimi ve planlaması yöntemlerinde değişikliklere 

yol açmaktadır.  Tedarik zinciri yönetiminin bilgisayar teknolojileri ile gerçekleştirilmesi, 

üretim dağıtım işlemlerindeki verimliliği arttırır. Internet’in B2B elektronik ticaret için 

kullanımı, tedarik zincirinin başarımını arttıran önemli bir etkendir. İnternet destekli Tedarik 

zincirinde daha az stokla çalışmak mümkün olacaktır (Anderson-Lee 2000: 15). 
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2. E-TİCARET 

E-ticaret, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine paralel olarak ortaya çıkmış, günümüz 

ticaretine şekil vermiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’ye göre e-ticaret, 

siparişlerin alınması veya verilmesi amacıyla geliştirilmiş, bilgisayar ağları üzerinden yapılan 

mal ve hizmetlerin alım ve satım işlemidir (OECD, 2011, s. 72). 

E-ticaret pazarında, şirketler birçok durumda tek bir öğe için olan çevrimiçi siparişleri 

karşılamak için hazırlama merkezleri tasarlarlar. E-ticaret siparişleri, geleneksel tuğla-harç 

dağıtım merkezleri için olanlardan genellikle daha küçüktür ve genellikle bir günlük tatmin 

gerektirir. 

Otomatik envanter sistemleri. RFID, barkod okuyucular, taşınabilir mobil bilgisayarlar, e-

ticaretin artan kullanımının ötesinde, şirketler, yerine getirme merkezlerinde ve tedarik 

zincirlerinde robotik sistemlerin tasarımı ve uygulanması için plan yapmalarını ister. Bu 

sistemler, otomatik kılavuz araçların ve robotların kullanımından, gelecekte dronların teslimat 

için kullanılmasına kadar uzanabilir. Çevrimiçi perakende satışlar son yıllarda daha fazla 

büyümektedir (Myerson, 2016). 

E-ticaret sektöründe genel olarak ürün ve hizmet biçiminde iki farklı satış türünden söz 

edilebilir. Online mağaza üzerinden satışa sunulan, bir ürün ise bunun üretim ve tedarikinin 

planlanması gerekiyor. Bu noktada tedarik zinciri yönetimi devreye giriyor. 

 

3. TEDARİK ZİNCİRİ 

Tedarik zinciri; ürünlerin tedarikçileri, üreticileri, toptancıları, dağıtımcıları, perakendecileri 

vede son olarak tüketicileri arasındaki bağlantı ve hareket süreci bütünüdür. Dolayısıyla malın 

üretilmesinden tedarik ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazeden 

oluşmaktadır. 

Tedarik zinciri bunun dışında satış süreci, üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, 

tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi daha pek çok farklı alanı da içinde 

barındırıyor. Tedarik zinciri yönetimi içerisinde; üretimin nerede yapılacağı ve en iyi kaynak 

bulma stratejisinin ne olacağı, planlama ve ürünlerin temin süresi, mesai çizelgesi gibi kısa 

vadedeki süreçlerin oluşturulması ile envanter dağıtımı, detaylı çizelgeleme ve herhangi bir 

aksaklık durumunda verilen siparişlerin nasıl temin edileceği gibi konular yer alıyor. 

Tedarik zinciri yönetimi süreci en temelde bilişim yönetimi ve yöneylem araştırması 

matematiği kullanılarak, müşterilerin memnun olmasını sağlayacak şekilde iyi bir ürün 

hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu teknik mahiyette, gelişmiş yazılımlar, ilişkisel veri 

tabanları vb. teknik araçlar kullanılabilir (Eticaret-Cagi, 2017). 

 

4. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

Tedarik zinciri yönetimi(SCM) müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru 

fiyata ve tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle iletilmesini sağlayan 

malzeme, bilgi ve para akışının bütünleştirilmiş yönetim şeklidir. Zincir içinde yer alan temel 
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iş süreçlerinin bütünlüğünün sağlanması, müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve 

modellerin geliştirilmesi  bu sistem içinde yer almaktadır. 

SCM sistemleri, bir şirket içindeki süreçlerin yanı sıra tedarik zinciri boyunca farklı şirketler 

arasındaki süreçleri de gösterir. Böylece şirketin süreçleri ve tedarikçilerin, distribütörlerin, 

lojistik hizmet sağlayıcıların ve müşterilerin süreçleri izlenebilir. Ayrıca, planlama 

senaryolarında, tedarik zinciri içindeki darboğazlar erken tespit edilebilir (E-Commerce Wiki, 

2010). 

SCM araçlarının başarılı bir şekilde uygulanması için önemli bir ön koşul, mevcut Kurumsal 

Kaynak Planlaması (ERP) ve Üretim Planlama ve Kontrol (PPC) sistemlerine yönelik 

arabirimlerdir. SCM araçları, harici ERP sistemlerinden master ve işlem verilerini alır, onları 

işler ve sonuçları dış sistemlere dönüştürür (E-Commerce Wiki, 2011). 

Günümüzde artık, tedarik zincirini etkili olarak yönetmek, rekabetçi pazarda var olabilmek 

için kritik önem kazanmıştır. Tedarik zincirinin etkili yönetilmesi; işletmelerin diğer 

işletmelerle pazar lideri ortaklıklar yaratarak, tüm tedarik kanalının rekabet avantajının 

artırılması anlamına gelir (Ross, 1998). İşletmelerin kendi temel yeteneklerine odaklanıp, söz 

konusu yetenekleri dışında kalan ürünleri dışarıdan temin etmeye başlamaları ve diğer 

işletmelere dış tedarikçi olarak hizmet vermeleri ile tedarik zinciri yönetimi giderek rekabet 

avantajı kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır (Krause, vd. 1998: 39).  

 

5. E-TİCARETİN TEDARİK ZİNCİRİ İLE YÖNETİMİ 

E-ticaret 1990’lı yıllarda temel  tedarik yönetimi ile, ürünün tedarik edilmesi, depolanması ve 

sevkiyatından oluşan bir süreç olarak yapılandırılmakta idi. Günümüzde  gelişen bilişim 

teknolojisiyle birlikte şekil değiştirerek Süper tedarik zinciri kavramı devreye girdi.  Artık 

üretici olmayan firmalar da Dış kaynak kullanarak, ürünleri doğrudan üretici, dağıtıcı ve 

toptancı kanalları vasıtasıyla sağlayabilmektedir.  Bugün pek çok başarılı e-ticaret sitesi  

tedarikçi sayısını artırarak aynı ürünü birden fazla kanal üzerinden, daha uygun fiyatlarla 

müşterilerine sunabilmektedir. 

Tedarik zinciri, ürünün üretilmesinden, tedarik ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar uzanan 

geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Tedarik zinciri bunun dışında, satış süreci, üretim, stok 

yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi daha pek 

çok farklı alanları bütünleştirir.  

Tedarik zinciri sayesinde ürün zamanında müşteriye ulaştırılır, envanterin azaltılması, talep 

tahminlerinin yapılması ve tedarik çevrim süresini kısaltılması, lojistik masraflarının 

azaltılması sağlanarak verimlilik ve kapasite artışı hızlandırılabilir. Tedarik zincirinin iyi bir 

şekilde kullanılması e-ticaret açısından çok önemli olduğu görülmektedir (ideasoft, 2016). 

Bilgi temelli yetenek, bilgi paylaşımı ve bilgi teknolojilerinden oluşmaktadır. Bilgi teknolojisi 

(IT), dağıtırnın performansını geliştirme, lojistik faaliyetlerdeki bütünleşmenin 

kolaylaştırılması ve tedarik zincirinin başarısına büyük katkı yapabilen önemli bir yetenek 

durumundadır. İşletmelerin bu fonksiyonlarını geliştirmelerini sağlayarak eş zamanlı bir 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

230 

biçimde maliyetlerde azalma sağlayarak, ayrı bir rekabet avantajı oluşturmaktadır (Shang-

Marlow 2005: 217). 

E-Ticaret, mallar ve hizmetler ile elektronik ticarettir(E-Commerce Wiki, 2005). Elektronik 

ticaret, medya aksaklıklarından kurtulmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan 

şirketlerin süreçleri arasında elektronik olarak entegrasyon anlamına gelir (E-Commerce 

Wiki, 2018). Çeşitli satıcıların SCM yazılım çözümlerini karşılaştırmak çok zordur. Satıcılar, 

aynı işlevler için yazılım işlevleri ile ilgili net olmayan şeffaflığa neden olan farklı isimler 

kullanıyorlar (E-Commerce Wiki, 2000). 

Bununla birlikte, en iyi sistemi aramak ve uygulamak için çaba sarf etmek için: SCM 

sistemlerinin amacı, tüm tedarik zincirinin verimliliğini optimize etmektir. SCM sistemleri ile 

şirketler tedarik zinciri boyunca bütün ortakların bütünleşmesini ve eşgüdümünü artırabilir ve 

dolayısıyla maliyetleri düşürebilir. Üstelik depolama alanları en aza indirilebilir. Ayrıca, bu 

sistemler ile, müşteri taleplerini tahmin etmek ve tedarikçiler arasında bilgi akışının 

yetersizliğinden kaynaklanan aksaklıkları önlemek çok daha kolaydır. Yine de, şirketler 

günümüzde, bilgi yönetimi sistemleri, iç süreçlerini sürekli iyileştirmek ve ürünlerini daha 

düşük maliyetle üretmek için her türlü Tedarik Zinciri Basitleştirmeyi geliştirmeye, 

dolayısıyla piyasada rekabetçi kalmaya mecburdur. 

Tablo 1. E-Ticaret bazlı tedarik zinciri ile geleneksel tedarik zinciri karşılaştırması 

Geleneksel Tedarik Zinciri E-Ticaret Bazlı Tedarik Zinciri 

Birbirinden bağımsız birçok değer zinciri 

Bilgi ürünle birlikte ulaşır 

Genelde seri üretim 

ERP paketleri rekabet avantaji sağlar 

Bilgi gizliliği 

Tüm süreçler şirketlerin kontrolü altındadır 

Manual kontrollar daha fazla 

Kağıt bazlı iş akışı 

İşler fiziksel imkanlarla sınırlı 

İletişimin getirdiği yüksek maliyet 

Stok maliyetleri yüksek 

Ortak bir değer zinciri 

Bilgi üründen önce ele alınır 

Sipariş tipi  esnek üretim 

B2B alt sistemini desteklemek için ERP 

Üçüncü tarafların bilgiye ulaşabilmesi 

Dış kaynaklı süreçler 

Otomatik bazlı iş akışları, İnternet bazlı iş akışları 

İşler fiziksel imkanlarla sınırlı değil, tesisler 

istenildiği gibi yerleştirilebilir 

İletişim maliyetleri düşük 

Stok maliyetleri düşük 

Kaynak: (Andersen, 2001: 41) 

 

6. SONUÇ 

Internet üzerinden B2B elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla firmalar üretim ve dağıtım 

işlemlerinde sağlanabilecek maliyet tasarruflarını fark etmektedirler. Örneğin bilgisayar 

tabanlı olmayan sistemlerde haftalarca süren sipariş işlemleri bilgisayar tabanlı sistemlerde 

birkaç gün içerisinde bitirilebilmektedir. Sipariş süresinde meydana gelen bu kısalma satın 

alma sistemlerinde verimliliğin artmasına yol açacaktır. Bunlara ek olarak ara ürünlerin 

dağıtımı daha hızlı ve daha kolay tahmin edilebilir olduğundan firmalar fazla stokla çalışmak 

zorunda kalmayacaktır. Maliyet tasarrufları üretim aşamasında da kendini belli edecektir. Ara 

ürünler daha düzenli şekilde tedarik edilirse üretim safhasında ara ürün eksikliğinden dolayı 

kesintiler olmayacaktır. Stokların elektronik olarak takip edilmesi sayesinde gereken ara 

ürünler, kullanımının daha kritik olduğu yerlerde kullanılabilecektir. Bar kod teknolojisi 
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sayesinde defolu malın hangi tedarikçi tarafından gönderildiğini tespit etmek kolaylaşacaktır. 

Elektronik ticaretin bilgi akışını kolaylaştırması sebebiyle bazı firmalar üretim için gereken 

bazı ara ürünlerin üretimini başka firmalara dış kaynakla sağlayabilirler. Tedarikçiler, 

üreticiler ve satıcılar arasındaki bilgi akış hızının artmasıyla tedarik zinciri yönetiminin 

verimliliği artar ve firmaların ürünlerini daha verimli üretmesine yardımcı olur. B2B 

Elektronik ticaret aynı zamanda tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların birbirleriyle olan 

ilişkilerini de değiştirebilir: 

Tedarikçi firma ile üretici firmanın işbirliği içerisinde çalışması tedarik zinirinin başarımını 

arttıran önemli bir faktördür. Bazı büyük firmalar tedarikçi tarafından yönetilen stok 

sistemleri kullanmaktadırlar. Bu stok yönetim sisteminde üreticinin ihtiyacı olan ara ürünlerin 

miktarını denetlemek tedarikçilerin görevidir.  Bilgi teknolojileri firmalar arası elektronik 

ticaretin gelişimde önemli bir etken olmasına rağmen, tek başına verimliliği arttırmaya yeterli 

değildir. Mevcut kanunların firmalar arası elektronik ticaret ilişkilerini kapsayacak şekilde 

genişletilmesi ve fırmaların elektronik ticaret konusunda bilgilendirilmesi firmların elektronik 

ticarete ilgisini arttıracak diğer etkenlerdir. Bilgi teknolojileri çözümün kendisinden ziyade 

çözümün bir parçası gibi düşünülmelidir. 

Bilgisayar teknolojileri ürünlerin tedarik zincirinde başarılı olmalarını sağlayan önemli bir 

faktördür. Şirketler ürün talebini tahmin etmek zorundadırlar. Bu tahminlere dayanarak üretim 

planları hazırlanır ve gerekli ürün miktarları tedarikçi firmalara bildirilir. Tedarikçiler de bu 

üretim planlarını göre üretimi planlar. Gelecek ile ilgili talep tahminini yaparak talepten fazla 

üretim ve talepin altında üretim yapmaktan kaçınırlar.  Bilgi akışının elektronik olmayan 

yollardan yapılması  daha yavaş ve güncellenmesi zordur.  

Tedarik zinciri yönetiminde zincirin her bir halkası olarak kabul edilen fonksiyonlar 

bütünleşmiş ve bir ilişkiye dayanıyor olmalıdır. 

Yaşamın bir parçası olan e-ticaret alışkanlığı, gelecekte bütünüyle tedarik zincirlerinin 

yapısını da değiştirecektir. Gelecekte online sipariş yapamayan, alınan siparişleri tam 

zamanında yerine ulaştıramayan şirketler veya başka bir deyişle tüm tedarik zinciri içindeki 

tedarikçilerle işbirliği yapamayan şirketler, pazardaki yarışı kaybedeceklerdir. Geleceğin 

pazarında tedarik zincirlerini en iyi tasarlayabilen şirketler rekabeti kazanacaklardır. 
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THE THINGS INDUSTRIAL 4.0 TECHNOLOGY WILL BRING 

ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEKTEKİ BEKLENTİLER 

Doç. Dr. Nevin AYDIN 

Artvin Çoruh Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, nevin.aydin@gmail.com 

ÖZET 

 

Endüstri 4.0 sanayi devrimi ile gelecekte üretim süreçlerinde değişiklikler yaşanacak,  dünya 

da yeni bir endüstriyel devrim devreye girecek. Gelişen teknolojilerle  her geçen gün  veri 

iletişimi ve genişleyen bilgi ağı artacaktır.  Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni dönem, iş 

yaşamını, ürünlerin kullanım sürecini, iş modellerini, makine kullanım hatalarını ve sosyo-

ekonomik standartları değiştirecek etkin bir role sahip  olacaktır.  Müşteri beklentilerine bağlı 

olarak üretim çeşiti her geçen gün değişmekte dolayısıyla şirketler için daha fazla rekabet ve 

daha ekonomik imalat yapabilme yarışı başlayacaktır.  Bu koşullara uygun  sistem 

mühendisliği, üretim IT ve iş sistemleri alanlarındaki yatırımlara daha çok ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Endüstri 4.0'ın teknoloji dünyasına ve sosyal  hayata katacağı yeniliklerin 

yanında gerek duyulan yasal ve hukuksal düzenlemeler ile  birlikte yeni ürün ve süreçlerin 

geliştirilmesinde  yeni fırsatlar  ve hedefler ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı Endüstri 4.0 ile 

büyük veriye dayalı kalite kontrol, robot destekli üretim, akıllı fabrikalar  geleneksel süretim 

süreçlerine şekil verecektir. 

Anaktar Kelimeler: Endüstri 4.0, Endüstri 4.0’ın faydaları, Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan 

yenilikler 

 

ABSTRACT 

 

Industry 4.0, emerged in Germany, is seen as the vision of the fourth industrial revolution and 

focuses on production and manufacturing. Industry 4.0 is a new technology that covers 

efficiency and productivity. Companies take the Industry 4.0 features into their vision in 

creating their principles, technologies and new business models. While Industry 4.0 originally 

considered for production systems, its usage has been extended to many areas such as 

intelligent logistics, unmanned vehicles, intelligent buildings, intelligent health services, smart 

cities, and so on. Industry 4.0 technology is successfully implemented in universities, labs, 

and companies with suitable production practices. Industry 4.0 vision of the industry with the 

cooperation of the German, the US industry, and the Japanese industries has become ready to 

be used in the World and it is estimated that many companies are preparing to use Industry 

4.0 in 2025. In this study, we introduce Industry 4.0. 

Keywords: Industry 4.0, Benefits of Industry 4.0, Cyber-Physical Systems 
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1. GİRİŞ 

4.0. İlk defa 2011 yılında Almanya’da Hannover Fuarı’nda ortaya çıkan Endüstri 4.0’ü, kısaca 

IoT (Internet of Things / Nesnelerin interneti) ve bilişim teknolojilerinin tüm üretim 

aşamalarına ve makinelere dahil olması ve büyük bir iletişim ağı yaratması olarak 

tanımlanabilir. Diğer devrimlerden ayrı düşünülemeyeceği için 4’üncü Sanayi Devrimi olarak 

da adlandırılan Endüstri 4.0 akıllı üretimi amaçlıyor ve modüler yapılı akıllı fabrikalarda, 

fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla 

iletişime geçmesini ve bu sayede merkezi olmayan kararların verilmesini hedefliyor. Farklı 

bilgisayarlar tarafından yönlendirilen ve yönetilen makineler artık tek bir ana bilgisayar 

tarafından yönetilecek ve üretim tamamen “akıllı” olacak. Bu süreç tabii ki “big data” 

kapsamı içine alıyor. Big Data büyük veri analizlerine olanak sağlayacağı için üretim 

sürecindeki hatalar daha hızlı tespit edilebilirken üretim daha verimli hale gelecek 

(Emiroğulları, 2017). 

Endüstri 4.0 ortaya çıkmasında iki faktör etkili olmaktadır. Birincisi artan küresel rekabet, 

ikincisi ise teknolojinin gelişimi ve dijital dönüşüm ile birlikte oluşan verimlilik potansiyeli. 

Endüstri 4.0, dijital dönüşümün sanayi alanındaki yansımasıdır ve akıllı üretimi ortaya 

çıkarmaktadır. Bir işletmenin toplam değerler zinciri üzerinde birçok (teorik olarak sonsuz) 

noktadan toplanan verilerin analiz edilerek, prosesin her bir parçası için her koşulda toplam 

verimi maksimuma getirecek kararların otomatik olarak verilmesi sonucunda değerler 

zincirinin tamamının optimize edilmesidir. Endüstri 4.0’ın temelinde RFID, robotik, akıllı 

sensörler, bulut bilişim, siber güvenlik vb. birçok teknoloji yer alıyor. Bunların içerisinde en 

önemlisi nesnelerin internetidir (IoT). Son 20 yıldır cihaz teknolojilerinin gelişmesi ve 

maliyetlerinin düşmesi ile evimizdeki kombiden cebimizdeki telefona kadar her cihaz 

internete bağlı ve içerik oluşturur hale geldi. Tüm bu verilerin toplanıp, analiz edilip 

anlamlandırılması ve üretimde karar mekanizmalarına esas olması muazzam bir verimlilik 

potansiyeli oluşturuyor. Bu anlamda Endüstri 4.0, üretim teknolojileri ile bilişim 

teknolojilerinin birleşmesinden doğan verimliliğin, konvansiyonel iş süreçlerinin dijital iş 

süreçlerine dönüşmesidir ve sadece üretim aşamasını değil, bir işletmenin tedarikten satış 

sonrasına kadar olan tüm süreçlerini kapsamaktadır (Şuman, 2017). 

 

2. ENDÜSTRİ TARİHİ 

Endüstri Devrimi başlamadan önce ekonomik yapı tarım ve hayvancılığa ve el sanatlarına 

dayanıyordu. Buhar makinesinin icadı ile Endüstri Devrimi, makineleşme ve seri üretimle  

yeni bir boyut kazandı. 

2.1 Birinci Endüstri Devrimi  

İlk endüstriyel devrim su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik 

tezgâhların 18’inci yüzyılın sonunda bulunmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu devrime yol açan 

en önemli faktörlerden biri, 1763 yılında James Watt’ın İskoçya’da buharla çalışan makineyi 

icat etmesi olmuştur.  Daha sonra 1784 yılında Edmund Cartwright, mekanik dokuma 

tezgâhını icat ederek dokuma işleminin makineleşmesini sağlamıştır. İlk olarak Birleşik 
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Krallık’ta ortaya çıkan bu devrim, Batı Avrupa’ya, Kuzey Amerika’ya ve Japonya’ya sıçramış 

ve ardından da bütün dünyaya yayılmıştır (Ayvaz, vd. 2010:14). 

2.2 İkinci Endüstri Devrimi 

İkinci endüstriyel devrim ise, 1870 ile 1914 yılları arasını kapsar. İkinci endüstriyel devrimi, 

elektrik ve kimyasal teknikler sayesinde yayılmıştır. Fabrika ve kentlerde elektrik 

kullanılması, 1882’de Edison’un elektriği bulmasıyla başlamıştır. 

2.3 Üçüncü Endüstri Devrimi  

İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Bu dönemde üretimde mekanik ve elektronik 

teknolojiler yerlerini dijital teknolojiye bırakmıştır. Bilgisayar ve internetin kullanılmaya 

başladığı dönemdir. 

2.4 Dördüncü Endüstri Devrimi  

Doğal kaynakların tükendiği sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıktığı bu dönemde Endüstri 

4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim 

teknolojilerini içeren bir kavramdır. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve 

siber-fiziksel sistemlerden oluşan değer zincirinde bir bütünüdür. Bu devrimde üretim 

ortamındaki verilerin toplanması ve analiz edilmesi daha verimli iş modelleri ortaya 

çıkaracaktır. 

 

Şekil 1. Endüstrinin tarihsel gelişimi (Trenkle, 2014). 

 

3. ENDÜSTRİ 4.0’IN YAPISI 

Endüstri 4.0, teknolojileri Siber-Fiziksel sistemler kavramına, nesnelerin internetine ve 

hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı 

sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır. 

1. Siper-Fiziksel Sistemler (SPS) 
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2. Nesnelerin İnterneti (IOT) 

3. Hizmetlerin İnterneti (IAAS) 

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel 

sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan 

kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler 

birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde 

çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak 

ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir (Selek, 2017). 

Bu sistemler sayesinde tüm üretim araçları birbiriyle iletişimde olarak ve maksimum verim ve 

etkinlikte çalışacak modellerin oluşturulması ve uygulamaya konulması ile Endüstri 4.0 yapısı 

oluşturulacaktır.  

3.1. Nesnelerinin İnterneti 

Endüstri 4.0’ın gelişim sürecinde önemli bir bölümü akıllı ve bağlantılı nesnelerin yer alacağı 

ağlardır. Bilişim ve iletişim donanımı dolayısıyla yazılımı gömülebilen her varlık “akıllı ve 

bağlantı nesne” olarak adlandırılır. Akıllı ve bağlantılı nesnelerin İnternet ile birlikte 

oluşturduğu bağlantıya “Nesnelerin İnterneti denir.  

Nesnelerin İnterneti (IoT) hakkında 7 temel özellik (Arslan, 2018). 

 Üretim sistemlerinin birbirine, web tabanlı sistemler ile bağlanması ve artık birçok 

kuruluşun ve firmanın bunu yapıyor olması, belli anahtar standartlar gerektirmekte. Bu 

anahtar standartlar ile makinaların, IoT sayesinde daha optimist bir ortamda çalışması 

sağlanmakta ve bu anahtar standartlar yeni optimizasyonların ve stratejilerin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 “Nesnelerin İnterneti” çözümlerini, üretim teknolojilerine uygulayan üreticiler, diğer 

üreticilere göre daha optimize ve daha hızlı kararlar alıyor ve alınan bu kararları hem 

personeline hem de çalışanlarına daha hızlı iletebiliyor. Cihazlar birbirine 

bağlandığında, oluşturulan veriler, her cihazın kendi verisini ürettiği yazılımlar 

aracılığıyla birbirlerine yüksek hızlı internet desteğiyle hızla aktarılıyor ve ortaya 

çıkan verilerden alınan sonuçlara bakarak daha hızlı ve en etkili kararların alınabilmesi 

sağlanıyor.  

 Her ne kadar üretimin ve sistemlerin akıllanması sonucunda “insana gerek 

kalmayacak” gibi bir düşünce oluşsa da, daha geniş bir açıdan düşündüğümüzde 

insanın öneminin daha da büyüdüğünü ve üretimde daha aktif ve verimli bir rol 

alabileceğini görebiliriz. Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnternetinin(IoT) en uygun bir 

şekilde entegre olması insan zekasının ve bilgisinin kullanılması ile 

gerçekleştirilecektir. 

 Siber güvenlik konusu internetin geçtiği her yerde olduğu gibi IoT için de son derece 

önemli bir konudur. Fikri mülkiyet ve ticari sırların hırsızlığı, verilerin belli amaçlar 

uğruna değiştirilmesi veya tahrip edilmesi, aksamalar ve hatalar gibi birçok problemin 

ana kaynağı aslında siber güvenlik. Bu yüzden IoT ile geliştirilen teknolojinin içinde 

siber güvenliğin de olması son derece önemli. 
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 Sensörler, fiziksel özellikleri ve şartları tespit eden ve ölçen, yeni nesil teknoloji için 

gerekli, mühendislik harikası cihazlardır. Sıcaklık, basınç, titreşim, ses, ışık, koku gibi 

birçok sensörü örnek olarak verebiliriz. Sensörler sayesinde Endüstri 4.0 devrimi 

hızlanarak devam edebilecektir. 

 Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti kapsamında sıklıkla kullanılan ve 

tartışılan bir kavramdır. Bu kavram, Makineler ve depolama sistemlerinin bilişim 

sistemleriyle donatılmasıyla oluşan, yani akıllı elektronik sistemler olan siber fiziksel 

sistemler ile daha önceleri üretilemeyen karmaşık ve akıllı ürünlerin geliştirilip 

üretilmesi hedeflenmektedir. 

 Bulut bilişim, bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere 

verilen isimdir. İnternetin hızla yaygınlaşmasına ve buna bağlı olarak saklanan, 

depolanan veri miktarına bakarsak, bulut bilişim fiziksel, ekonomik ve pratik yönden 

önemli bir sistemdir.  

3.2. Hizmetlerin İnterneti (IAAS) 

IaaS, otomatik olarak tedarik edilen, ölçülebilen ve isteğe bağlı olarak kullanılabilir bulut 

depolama ve ağ yeteneği ile tamamlanmış, son derece otomatikleştirilmiş ve ölçeklenebilir 

hesaplama kaynakları içermektedir. IaaS, bir bulut sağlayıcısından kullanıldıkça ödeme 

yapılması esasına dayanan bir sistem olup sunucular, sanal makineler (depolama, ağ, işletim 

sistemleri) kiralanmasını sağlar. IaaS sağlayıcıları, bu bulut sunucularını ve ilişkili 

kaynaklarını gösterge tablosı ve / veya API vasıtasıyla sunmaktadır. IaaS müşterilerinin 

sunucuları ve depolamaları, geleneksel sunucularda olduğu gibi doğrudan erişime sahip 

olmakla birlikte çok daha yüksek ölçeklenebilirliğe erişebilirler. IaaS kullanıcıları bulutta bir 

"sanal veri merkezi" kurabilir ve kapasite planlamasına veya fiziksel bakım ve yönetimine 

yatırım yapmak zorunda kalmadan geleneksel bir veri merkezinin aynı teknolojilerden ve 

kaynak yeteneklerinden birçoğuna erişebilirler. IaaS, en esnek bulut bilgi işlem modelidir ve 

sunucuların, işlemci gücünün, depolamanın ve ağın otomatik olarak konuşlandırılmasına 

olanak tanır (Kahraman, 2018). 

İnternet üzerinden verilen hizmetlere örnek olarak bir kadın kuaförünü gösterebiliriz. 

Geleneksel olarak, el ile yapılan bir hizmet sunar. Bu hizmet dijital teknoloji platformları 

kullanılarak daha zengin hale getirilebilir. Örneğin randevular İnternet üzerinden mobil veya 

masaüstü uygulamalar aracılığı ile alınabilir. Yeni saç modelinin belirlenmesi İnternet 

üzerindeki resimler aracılığı ile yapılabilir. Bu saç modelinin veya renginin müşteriye 

uygunluğu o kişinin resmi üzerinde denenerek görülebilir. Diğer yandan bu örnekten farklı 

olarak bazı hizmetleri tümüyle İnternet ortamına taşımak mümkün olabilir. Aynı şekilde bir 

sağlık kuruluşunda bütün işlemler internet üzerinden yapılabilir. 

3.3. Siber-Fiziksel Sistemler 

Siber-Fiziksel Sistemler (CPS) işbirliği yapılan sistemlerdir. Yoğun bir şekilde bağlantılı olan 

hesaplayıcı varlıklar çevresindeki fiziksel dünya ve devam eden süreçleri, aynı anda veri 

erişim ve sağlama ve İnternette veri işleme hizmetleri mevcuttur (NN, 2011:48), (NN, 

2012:297), (NN, 2013). 
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Bir CPS’de fiziksel süreçler, bilişim ve iletişim birbirlerine eklenerek ikili bir sistem 

oluşturur. Şöyle ki; fiziksel sistem üzerinde bulunan gömülü bilişim ve iletişim donanımı ve 

sensörler elde ettikleri verileri ağ üzerinden ileterek fiziksel sistemin ve süreçlerin sanal 

kopyalarının bilgisayar ortamında yaratılmasına imkân sağlar. Böylece bilgisayar üzerindeki 

sanal kopyanın (simülasyonun) izlenmesi ile fiziksel sistem ve süreçleri izlemek, denetlemek 

ve yönetmek mümkün olur (Banger, 2017). 

Dördüncü endüstri devrimi, akıllı üreticiler ve dijital tedarik ağları için yeni bir operasyonel 

riski beraberinde getiriyor. Endüstri 4.0’rın Siber risklere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. 

Endüstri 4.0 çağında siber risklerin yeterli derecede önlenebilmesi için siber güvenlik 

stratejilerinin güvenli, tetikte, sağlam olması ve kurumların bilgi teknolojileri stratejilerine en 

başından itibaren entegre edilmesi gerekiyor (Deloitte University Press, 2017).  

Endüstri 4.0 ile gelen geniş ağ ve yüksek oranlı veri paylaşımı, firmaların siber emniyet 

talebini süratle artıracaktır. Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik ayrı düşünülemez. Bu yüzden 

büyük şirketler siber güvenliğe yönelik uyarlanmış bir risk idare sistemi ve emniyet 

stratejisine gereksinim duymakta. Şirketler, kazançlarının kötü yönde etkilenmemesi için 

operasyonel emniyet ve koruma geliştirmeyi amaçlamaktadır. Birçok şirket bu hususta 

birbirlerinden değişik stratejiler geliştirmektedir. Siber emniyet konusunun bu denli mühim 

olmasının nedeni, stratejilerin değişmesiyle tehditlerin bu stratejilere ayak uydurabilmesidir. 

Yani her tasarlanmış emniyet stratejisine karşı yeni bir emniyet tehdidiyle karşılaşmak 

olağandır. Bu yüzden emniyet tedbirleri sık sık güncellenmeli ve denetlenmelidir. Siber 

emniyet konusunun önemli olmasının nedeni ise, veri hırsızlarına, bilgisayar korsanlarına ve 

anlık casuslara karşı tedbir alınmazsa olumsuz sonuçlara yer verilebilir (Endüstri 4.0 ve Siber 

Güvenlik, 2018). 

 

4. ENDÜSTRİ 4.0 ve ALTI TEMEL PRENSİPİ (Selek, 2017) 

4.1 Karşılıklı Çalışabilirlik  

Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örnek; iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve 

ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı 

fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir. 

4.2 Sanallaştırma 

Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve 

simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur. 

4.3 Özerk Yönetim  

Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir. 

4.4 Gerçek-Zamanlı Yeteneği  

Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar. 

4.5 Hizmet Oryantasyonu 
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Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri 

sunulmaktadır. 

4.6 Modülerlik  

Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi 

sağlar. 

 

5. ENDÜSTRİ 4.0’IN ÜRETİCİLERE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR 

 Yeni ürün geliştirme süreçlerinde iyileşme ve sürelerinde kısalma, 

 Üretimde verimlilik artışı, 

 Akıllı üretim sistemleri ile azalan fire oranları, 

 CRM sistemleriyle entegre edilmiş büyük veri analizi ile daha iyi satış planlama 

 Satış öncesi ve sonrası verilen hizmetlerde iyileşme, 

 Uzaktan arıza giderme sayesinde satış sonrası operasyon ve garanti maliyetlerinde 

azalma gibi pek çok faydayı elde etmenize katkı sağlaması (Koç Sistem, 2018) 

 Endüstri 4.0'daki açık ve izlenen iletişim yolları, kaynak yönetimini çok kolaylaştırır. 

 Yeni protokoller ve süreçler eklemek kolaydır. 

 Atölye ortamında bileşenler arasında haberleşme yapmak mümkündür. 

 Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması 

 Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması 

 Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması 

 Üretimde esnekliğin arttırılması 

 Maliyetin azaltılması 

 Yeni iş modellerinin geliştirilmesine uygun bir yapı olması 

 

6. ENDÜSTRİ 4.0 ÜRETİCİLERE GETİRDİĞİ DEZAVANTAJLARI  

 IoT güvenliği önemli bir sorundur. Yeni sistemleri bütünleştirerek ve bu sistemlere 

daha fazla erişim sağlayarak büyük ölçüde artırılmıştır.  

 Başarılı bir siber-fiziksel iletişim için, elde edilmesi ve sürdürülmesi zor olabilecek 

yüksek güvenilirlik ve istikrar gereklidir. 

 Daha az insan gözetimiyle üretim sürecinin bütünlüğünün muhafaza edilmesi bir engel 

oluşturabilir. 

 Yeni otomasyonlara başlandığında yüksek ücret alan insanların işini kaybetmesi her 

zaman endişe yaratır. 

 Pahalı üretim kesintilerine neden olabilecek teknik problemlerden kaçınmak daima bir 

sorun olarak ortaya çıkar. 

 Bu sistemleri yaratmak ve uygulamak için sistemli çalışma ve insan gücü eksikliği 

bulunmaktadır  

 Yatırımcıların  yeni teknolojilere yoğun yatırım yapmaları isteksizlik yaratır 

 Bu 4. sanayi devrimini benimsemek için personeli eğitmek gerekir. Buda önemli bir 

zaman gerektirir. 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

240 

 M2 M2M (Makine - Makine) iletişimi için güvenilirlik ve kararlılık gereklidir. 

 Production İşlem süreçlerinin bütünlüğünü korumak gerekir. 

 

7. ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEKTE OLACAK YENİLİKLER 

 

7.1 Büyük Veriye Dayalı Kalite Kontrolü: Endüstri 4.0 sayesinde veri toplama işlemi, 

şimdiki gibi zaman alıcı olmayacaktır. Geliştirilen tedbirler, şirket verilerini analiz eder, zayıf 

noktaları belirler, ürün hatalarının nedenlerini tespit eder ve ilgili çözümleri belirleyebilir. 

Endüstri 4.0 teknolojisinin uygulanması, şirketlerin daha büyük verilere uyum sağlamalarına, 

endüstriyel veri bilimcilerine talebi artırmalarına ve kalite kontrol süreçlerinde yer alan işçi 

sayısını azaltmalarına olanak tanıyor. 

7.2 Oto-kontrollü Lojistik Araçları: Fabrikalarda yapay zeka sayesinde, bağımsız çalışabilen 

lojistik araçları görebileceğiz. Bu durumda otomatik bir nakliye sistemi gelişecek ve lojistik 

personel ihtiyacı azalacaktır.   

7.3 Robot Destekli Üretim: Otomatik ve özerk robotlar artık bir film sahnesinde değil!  

Endüstri 4.0, farklı üretim alanlarında eğitim görmüş robotik işçilerin fabrikalarda çalışmasını 

sağlayabilir. Bu robotlara emniyet sensörleri ve kameralar yerleştirilecek ve böylece çevreyle 

etkileşime geçebilecekler. Üretimde gerekli olan manüel iş miktarı, robotik alanında uzman 

olanlara yeni iş olanakları açarak azalabilir. 

7.4 Akıllı Fabrika: Endüstri 4.0 fiziksel dünya ile sanal dünyayı birleştirir. Böylece otomatik 

üretimi mümkün kılıyor. "Akıllı Fabrika" projesi, önemli verimlilik sonuçları sağlayan siber-

fiziksel sistemleri bütünüdür. Bu ileri otomasyon, makinenin üretimini denetlemesine olanak 

tanır. Bu, zaman ve maliyet gibi kaynakları büyük ölçüde etkiler (Endüstri 4.0 Teknolojileri 

ve Örnekleri, 2017).  

 

8. SONUÇ 

Endüstri 4.0 yapısındaki, big data’nın analiz edilerek, üretim sürecinin Nesnelerin Internetiyle 

(IoT) beraber bir arada yürütülmesi, üretim için gerekli kararların alınması, tüketiciye 

ulaştırılmasına kadar tedarik zincirinin her bir halkasında aynı zamanda insan gücüne olan 

ihtiyacında azalmasına sebep olmaktadır. Diğer bir deyişle,  insan gücünün azalmasıyla, 

süreçlerin makineler arasındaki iletişimin araçlarıyla sağlanarak karar mekanizmasının 

insanlar değil makineler olacağını göstermektedir. 

Endüstri 4.0 ile ihtiyaç kadar üretim, hatalı üretimin ortadan kaldırılması, stok israfını ortadan 

kaldırılması, daha kaliteli ürün üretimi, daha az maliyetle üretim, minimum enerji kullanımı, 

zaman kaybının azaltılması, daha az kaynak ve az bellek kullanma, yüksek hızda ve 

güvenilirlikte çalışma,  daha verimli  üretim Endüstri 4.0’ın içinde yer almaktadır. 

Endüstri 4.0, dijital dönüşüm dinamiklerini kullanarak akıllı üretim ekonomisini ortaya 

çıkarıyor. Küresel rekabette yer almak isteyen işletmeler, üretim ve dağıtım süreçlerinde yer 

alan akıllı robotlar ile bunların dış dünya ile bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesnelerin 

uyumla çalışmasını koordine edecek uzman ekiplere ihtiyaçı olacaktır.  
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Küreselleşme sürekli değişime ve gelişime ihtiyaç yaratmaktadır. Hızla büyüyen  nüfus artışı 

ve doğal kaynakların tükenmeye başlaması yeni arayışları beraberinde getirir. Dolayısıyla 

teknolojik ilerlemeyi veya Endüstri 4.0 gibi yaklaşımları beraberinde getiriyor. Daha az insan 

gücü ile küçülen fabrikalar, Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca değer zincirinde yer alan yeni 

süreçler, müşterilerin artan talebini karşılayan yeni bir hizmet modelidir. Müşterinin 

isteklerinin artması ürün çeşitinin çoğalmasına ve miktarının azalması sonucunda yeni 

ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya çıkabilmesi, üretim sürecinin kısalması yeni teknolojileri 

ortaya çıkarmaktadır.  

Endüstri 4.0 vizyonunu oluşturan ana teknolojilerden birincisi, Endüstri 4.0’ı oluşturan 

teknolojilerin sayılarının çokluğudur. Endüstri 4.0’ı önceki sınai devrim veya dönemlerden 

farklılaştıran bir özelliktir. İkincisi ise bir kısmı 1970’li yıllardan bu yana gelişmeye devam 

eden mevcut veya tümüyle yeni teknolojilerin kendi aralarında yaptıkları eklemelerle yeni 

hibrit teknolojilerin yaratılmasına imkân oluşturmaktadır. Üçüncü dönem ise yenileşme ve 

gelişmelerin daha önceki sınai dönemlerde görülmeyen ölçüde yüksek hızda ve yaygınlıkta 

gerçekleşmesidir. Bu üç gerçeğin oluşturduğu teknolojik ve sınai ortamda artık inovasyon, 

işletme yaşamının günlük ihtiyaçlarından birisidir. Hem ana teknolojiler hem de bunlar 

aracılığı ile tasarlanıp geliştirilen ürün ve hizmet açısından “Her an daha yeni” teknoloji 

Endüstri 4.0 Çağı’nın vazgeçilmez seçeneklerinden birisi olarak düşünülebilir (Banger, 2017). 
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CONTENT MANAGEMENT IN ECONOMY MAGAZINES AND A REVIEW ON 

CAPITAL MAGAZINE 

EKONOMİ DERGİLERİNDE İÇERİK YÖNETİMİ VE CAPİTAL DERGİSİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

                                                                                         Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KAZAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, kazan.hsyn@gmail.com 

ÖZET 

Dijitalleşme ile birlikte enformasyon ve bilginin üretimi hızlı bir şekilde çeşitlenerek 

artmaktadır. Bu durum özellikle dijital ortamlarda yayın yapan medyalar için avantaj 

sağlarken dergiler için dezavantaj oluşturmaktadır. Aylık ve haftalık olarak yayınlanmasından 

dolayı güncelliği yakalama konusunda da dezavantajlı durumda olan dergiler için haber 

niteliği başta olmak üzere içerik yönetimi büyük önem arz etmektedir. Günü gününe 

güncelliği yakalama şansı olmayan dergiler dosya haberciliği yaparak gazeteden daha 

fazlasını okura sunmak durumundadır. Dolayısıyla hem haberlerde derinlik hem de haber 

seçiminde okur odaklılık büyük önem arz etmektedir. Gündem, magazin, spor gibi dergilere 

göre okur kitlesi daha kısıtlı olan ekonomi dergilerinde içeriğin ilgi çekici hale getirilmesi 

daha zor olmakla birlikte çok daha önemlidir. Yapılan haberlerin sadece iş insanlarına, 

işletmelere ve ekonomi dünyasını takip eden insanlara değil, dergiyi alan her okura hitap 

edecek biçimde şekil ve içerik bakımından tasarımlandırılması hedef kitlenin artması 

açısından önemlidir.   

Derginin hedef kitlesine göre değişmekle birlikte genel olarak ekonomi dergilerinde içerik 

bağlamında belli türde haber içeriklerine yoğunlaşılmaktadır. “Ekonomi Dergilerinde İçerik 

Yönetimi ve Capital Dergisi Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmada da bu içerikler üzerine 

odaklanılmaktadır. Çalışmada genel olarak ekonomi dergilerinin içerik yönetiminin fotoğrafı 

çekilerek Capital dergisi incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemi kullanılarak yapılan 

çalışmada derginin Ekim 2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasındaki 13 sayısı haberlerin içerik ve 

sayısal olarak konu dağılımı, fotoğraf kullanımı, reklam içeriği açısından ele alınmıştır.  

Dergi ortalama 18-31 arasında haber sayısı ile dar bir çeşitlilik gösterirken reklam ve fotoğraf 

sayısı açısından büyük zenginliğe sahiptir. Haberlerdeki sayısal istikrar fotoğraf kullanımı ve 

reklamda bulunmamaktadır.  Reklam sayıları 75’e kadar düşüp 169’a kadar çıkabilmektedir. 
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Dergi, fotoğraf kullanımı konusunda büyük bir zenginliğe sahiptir. Fotoğraf sayısı 700’ü 

aşmakla birlikte sayılar arasında büyük istikrarsızlık bulunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Dergilerde İçerik Yönetimi, Ekonomi Dergiciliği, Capital Dergisi, 

Dergicilik 

ABSTRACT 

With digitalization, the production of informatics and information increases rapidly by 

diversifying. While this situation, especially, provides advantage for medias publishing in 

digital environment, it becomes a disadvantage for magazines. Due to its monthly and weekly 

publication, content management - mainly in the news quality -  is of great importance for the 

magazines which are disadvantegous about catching the up-to-dateness. The magazines that 

have no chance of catching the up-to-dateness daily have to present more to readers than 

journals by making file journalism. Hence, reader orientedness has a great importance both in 

depth of the news and in the selection of the news. It is much more important with being more 

difficult to make the content more attractive in the economy magazines which has limited 

readers when compared to magazines such as agenda, magazines, sports. It is important to 

design the news in terms of increment of the target mass with regard to form and content in a 

way that appeals to not just business people, firms and people who follow the economy world 

but to each reader who buys the magazine. 

Although it varies according to the target mass of the magazine, it concentrates mainly on 

certain types of news content in the context of content in economy magazines. The study 

named “Content Management in Economy Magazines and A Review on Capital Magazine” 

focuses on these contents. In the study, the Capital magazine was examined by photographing 

mainly the content management of economy magazines. In the study using descriptive 

analysis method, 13 issues of the magazine between October 2016 and October 2017 were 

analyzed in terms of content and numerical subject distribution of the news, photography 

usage, advertisement contents. 

While the magazine shows a narrow variety with an average of 18-31 news numbers, it has a 

rich variety with regard to number of advertisements and photographs. The digital stability in 

the news is not found in the use of photography and advertising. Advertising numbers can 

drop to 75 and go up to 169. The magazine has a great wealth of photography use. With the 

number of photographs exceeding 700, there is a great instability between the numbers. 
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Keywords: Content Management in Magazines, Economy Magazine Publishing, Capital 

Magazine, Magazine Publishing.  

GİRİŞ 

Bireyin bilme ve öğrenme isteği zamanla yerelden ulusala ve sonrasında da uluslararası 

boyuta kadar evirilmiştir. Bu evirilmeye risaleler kitaplar, makaleler, broşürler vb. pek çok 

yayın eşlik etmiştir. 1600’lerden sonra ise gazetelerle birlikte medya toplumun 

bilgilendirilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Dünya üzerinde meydana gelen olaylar 

derlenip süzgeçten geçirilerek gazetelere aktarılıp toplumla paylaşılmaya başlanmıştır. 

Gündemin sık değişmesi halkın bilme isteği ile örtüşünce gazetelere talep artmış basın da 

hızla gelişme sürecine girmiştir. İçerikler zenginleşmiş ve haberlerde uzmanlık alanları 

oluşmaya başlamıştır. Yaşamın en temel ögelerinden olan ve en çok değişkenlik gösterip 

etkisi tüm toplum katmanlarında hissedilen ekonomi de medyanın en önemli kategorilerinden 

biri haline gelmiştir. Özellikle Sanayi devriminden sonra fabrikalaşmanın artması, bant 

üretimin toplumda önemli sonuçlara yol açması, 1900’lerden sonra uluslararası kuruluşların 

artması IMF, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği  gibi uluslararası kuruluşların ülke 

ekonomisinde etkili roller üstlenmesi medyanın gündemini de sık sık işgal etmesine sebep 

olmuştur. Bu da başta ekonomi sayfaları, daha sonra ekonomi gazeteleri ve sonrasında 

ekonomi dergilerinin peş peşe yayın hayatına başlamalarını sağlamıştır. Borsaların ortaya 

çıkışı, dalgalı kurun sık sık piyasa dengelerini değiştirmesi, enflasyonlar, ekonomik krizler, 

zamlar, maaşlar, yatırım hamleleri ekonomi haberlerinin içeriğini zenginleştirmiş bu alanda 

başlı başına uzmanlaşmalarına neden olmuştur. “Ekonomi Dergilerinde İçerik Yönetimi Ve 

Capital Dergisi Üzerine Bir İnceleme” isimli bu çalışmada da ekonomi dergiciliğinin fotoğrafı 

çekilerek Capital üzerinden ekonomi dergiciliğinde içerik yönetimine odaklanılacaktır.  

Ekonomi dergiciliği 

Dünya ölçeğinde ilk gazetelerin 1600’lü yıllarda çıktığı göz önünde bulundurulursa ekonomi 

haberlerinin öneminin anlaşılması yaklaşık 150 yıllık bir gecikmeyle mümkün olmuştur.  

Batı dünyası, ekonomi yayıncılığının sırrını 1800'lü yılların ortasında keşfetmiştir. Sanayi 

Devriminin olgunlaşmaya başladığı o yıllarda borsalar da oluşmaya başlamıştı. Reuters 

Ajansının kurucusu Julius Reuter, 1865 yılında ABD Başkanı Lincoln'e yapılan suikast 

haberini Londraya herkesten önce ulaştırıp, piyasalarda büyük kargaşa yaşanmasına neden 

olmuştur. Reuter, bu haberi Amerika'dan gelen posta gemisini İrlanda açıklarında yakalayarak 
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öğrenmiş; haberi Londra'ya geçerek (https://cahituyanik.blogspot.com/2015/10/ekonomi-

dergiciligi-firsat-kapaklari.html) önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu olay ekonomi 

haberciliği için önemli bir eşik olarak tarihe geçmiştir.  

Dünyada ekonomi dergilerinin ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik 

yapılanmayla paraleldir. 1970 sonrasında Amerikan Dolarının 'anahtar para' olmaktan çıkması 

ve Batılı ülkelerin serbest kur sistemine geçişiyle birlikte ekonomik yayınlara verilen önem 

daha çok arttı. Çünkü fiyatı durmadan değişen bu değerin, sürekli şekilde izlenmesi 

gerekiyordu. Üstelik "neden böyle oldu?" ve "önümüzdeki dönemde ne olabilir?" sorularına 

yanıt verilmesi, okuyucular tarafından reel bir talep şeklinde ortaya konulunca ekonomi 

dergiciliğinin önemini artırmıştır.  

 

Türk basınındaki ilk ekonomi haberleri için ise İngiliz Ticaret Anlaşmasıyla Fransız Ticaret 

Anlaşmalarının yapıldığı yıllara denk gelen resmi gazete Takvim-i Vekayi'deki bu devletlerle 

ilişkilerin anlatıldığı yazılara bakmak gereklidir (Yüksel, 2001). Toplumda önemli tartışma 

ortamlarının doğduğu 1960' lı yıllarda Milliyet Gazetesi'nde Ali Gevgili'nin öncülüğünü 

yaptığı ekonomi sayfası, gazete içinde bir ekonomi servisinin kurulmasına yol açmıştır. 

Ağırlaşan ekonomik sıkıntılarla birlikte 1970'li yıllarda ekonomi haberlerinin manşete 

taşınmasına tanık olunmuştur (Yüksel, 1996). Bu tarihten sonra yerli ve uluslararası örgütlerin 

etkinliğinin artması ve bu örgütlerin ülke gündeminde daha fazla yer alması ekonomi 

haberlerine ilgiyi artırmış ve yeni yeni ekonomi yayınlarının oluşmasına zemin hazırlamıştır.  

 

1980 yılında ekonomik yapısal dönüşüm kararları olarak tarihe geçen 24 Ocak kararları 

ekonomi haberciliğini önemli ve zorunlu hale getirmiştir. Günaydın Gazetesinin dört sayfalık 

ekonomi eki yayınlamaya başladığı 1980'lerde İzmir Ticaret, Rapor, Dünya ve Barometre 

isimli ekonomi gazeteleri dikkatleri (Yüksel, 2001) yayın hayatında yerini almıştır. 

 

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın faaliyete başlaması, ekonomik 

çalkantıların sık sık ortaya çıkıp toplum üzerindeki etkisini artırması, IMF’ten alınan 

kredilerin ve buna bağlı olarak yerine getirilmesi gereken yaptırımların medyada sık sık yer 

alması, Avrupa Birliği üyelik sürecinin ilk dönüm noktalarından biri olan ve Tansu Çiller’in 

sürekli gündemini meşgul edip bununla ilgili sık sık demeç vermesine neden olan gümrük 

birliği  ekonomi haberciliğini Türk medyasında önemi noktalara getirmiştir.  
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2000'i yıllarda yayınlanan Dünya, Finansal Forum, Ekonomi, Global Finans ve Hürses gibi 

yayınlarının tirajları da bu seyir içerisinde, 50 binli rakamları aşmıştır (Yüksel, 1999). 

Dünyadaki örneklerinin bir milyonu aştığı göz önünde bulunursa bu rakamlar yetersiz 

olmakla birlikte Türkiye şartlarında yüksek sayılabilmektedir. Zira gazetelerin durumu da 

dünya ölçeğinin çok gerisindedir.  

 

Türkiye’de ise 1998 Nisan ayında Gelişim Yayınları tarafından çıkarılan Ekonomik 

Panorama, Batı'daki "economy magazine" adı verilen türün, yani haftalık ekonomi 

dergiciliğinin Türkiye'deki ilk örneği olarak tarihe geçti. 

 

Bu tarihten sonra ise 1980 öncesinde genellikle araştırma yazılara yer verilen Banka ve 

Ekonomik Yorumlar Dergisine ek olarak Ekonomist, İntermedya Ekonomi, Aktüel Para, 

Ekonomik Trend, Paramatik, Borsamatik, Borsanaliz, Paratüyo ve Borsacı isimli haftalık 

ekonomi dergileri yayın hayatında yerini almıştır.  Aynı kulvarda olmamakla birlikte, aylık 

ekonomi dergileri de Capital, Macro Economy ve Power olarak sıralanmaktadır. 

 

Halen ulusal ve uluslararası olarak Ekonomist, Forbes, Capital, Eko Vitrin, Business Week, 

Harvard Business Review, Ekonometri, Para, Pilatin, Ekonomik Çözüm, Ekonomi Ajandası, 

Elegans (http://www.dergiler.com/ekonomiveisdergileri.php) gibi çok sayıda dergisi ekonomi 

dergisi olarak yayın hayatına devam etmektedir.  

 

Ekonomi dergilerinde içerik yönetimi 

Ekonomi dergileri ekonomik gündemine paralel olarak yayın yapmaktadırlar. Borsa, 

piyasalar, kurlar, zamlar, krizler, fırsatlar, enflasyon rakamları, işsizlik rakamları, Uluslararası 

kuruluşların faaliyetleri ve ekonomiye etkileri, küresel mali dengeler, yatırımlar, üretim, 

tüketim vb. pek çok konu ekonomi dergilerinde haber olarak okuyucu ile buluşmaktadır. 

Genel olarak aylık ve haftalık olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası ekonomi dergileri belli 

kategoriler altında haberlerini okuyucu ile buluşturmaktadırlar. Borsa, Emlak, Liderlik, 

Endüstri, Yönetim bu kategorilerin başını çekmektedir. Çalışmaya konu olan Capital Türkiye 

dergisinde kategoriler “gündem, iş dünyası, ekonomi, piyasalar, yönetim, finans”tan   

oluşmaktadır (Capital, 2018). Fransa’da yayınlanan Capital’de ise kategoriler: ekonomi ve 

politika,  yönetim,  senin paran,    emekliliğin,   polemik, yaşam,  şirketler ve pazarlar 

(http://www.capital.fr/ )şeklinde sıralanmaktadır. Almanya’da yayınlanan Capital’de ise 
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kategorileri “para ve sigorta, gayrimenkul, politika ve ekonomi, kariyer, hayat, araçlar ve 

hesap makinesi” (https://www.capital.de/) oluşturmaktadır.   

Uluslararası alanda yaygın bir dergi olan Forbes’ın kategorilerinde de Milyonerler, 

İnovasyon, Endüstri, para, liderlik, yaşam tarzı, markanın sesi, gelecek” 

(https://www.forbes.com/#621d8bee2254) bulunmaktadır. Yayınlandıkları ülkelerin 

ihtiyaçlarına göre bu kategoriler daha da zengin hale gelebilmektedir. Özellikle dijital 

ortamlarda yayın yapan ekonomi dergilerinin kategorilerine video, galeri, forum vb. alanlar da 

girebilmektedir. Özellikle son yıllarda çeşitliliği artırmak için iş insanları ve tüketicilerle 

görüntülü röportajlar yapılmakta bunlar deşifre edilerek bir kısmı basılı yayında tamamı da 

web sitesinde yayınlanabilmektedir. Diğer dergilerde olduğu gibi ekonomi dergileri de dijital 

dönüşümle birlikte içerik anlamında zenginleşerek yayın yapmaya devam edecektir.       

Capital  dergisi 

Capital uluslararası bir yayın olarak Almanya’da 1956 Fransa’da 1991’de kuruldu. Capital, 

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Gruner + Jahr tarafından yayınlanan bir aylık 

Almanca dergidir. Dergi her ayın ilk perşembesi çıkar. Ancak, 2000'li yılların başında iki 

haftada bir yayınlandı. Horst von Buttlar, Berlin'deki genel merkezinin bulunduğu derginin 

yazı işleri müdürüdür. 2001 yılında Capital’in tirajı 228.000, 2010 yılında 175.240, 2014'ün 

dördüncü çeyreğinde 139.342 olmuştur (Wikipedia, 2018). 

Fransa’da İlk sayısı Ekim 1991’de çıktı. Gruner + Jahr'ın uluslararası operasyonlar 

bölümünün başkanı Axel Ganz, Prisma Press grubu tarafından aylık olarak yayınlanan 

derginin kurucusudur. Yazı işleri müdürü Jean-Joël Gurviez’dir. Hedef kitlesi, endüstri, finans 

ve siyaset alanlarında üst düzey yöneticiler ve karar alıcılarıdır. 1991'de Capital'in tirajı 

220.000, 1994 yılında 339.771 olmuştur. 2001 yılında derginin tirajı 384.000, 2003-2004 

döneminde 361.450, 2007 yılında 384.795, 2009-2010 döneminde 338.062, 2014 yılında, 

233,249 olarak gerçeklemiştir.  2015 yılında Capital yeniden tasarlandı ve logosu değiştirildi 

(Wikipedia, 2018).  

Farklı ülkelerde yayınlanan Capital Türkiye’de Doğan Burda Yayıncılık bünyesinde 1993 

yılından beri yayınlanmaktadır. Dergi basılı olarak yayınlanmakla birlikte 

https://www.capital.com.tr/ üzerinden de hizmet vermektedir. Web sitesinde klasik 

kategorilere ek olarak Listeler, Foto Galeri, Capital TV, Araştırmalar, Yönetim CEOLife, 
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Söyleşiler, Startup Dergi, Finansal Sözlük gibi bölümlerde de okuyucuya içerik 

sağlamaktadır.  

Capital üzerine bir inceleme 

Bu bölümde Capital dergisinin Ekim 2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasındaki 13 sayısı haber 

başlıkları, haber içeriği, kapak konusu, kapak fotoğrafı, reklamlar, sayfalarda kullanımı 

açısından incelenecektir. 

Ekim 2016 

Capital’in 19 haberden oluşan Ekim sayısı 376 sayfa olarak yayınlanmıştır. “30 En Güçlü İş 

İnsanı, liderlerin zor dönem formülleri” başlıklı kapak haberi ile çıkan dergide yoğunlukla, iş 

insanlarına yönelik motive edici, yol gösterici haberler ve başarı hikayeleri yer almaktadır.  

Teknoloji ve enerjide fırsatları izliyorum, Yeni işlerle büyüyeceğiz, Hızlı büyümeye devam 

edeceğiz. Araştırma: Zor dönem formülleri, Ciroya dönüş, Başaramadım ama ders aldım, 

Umut veren gelişmeler, İkinci tercihim. Yönetim: 1 yöneticiye kaç çalışan, Orijinallerin 

büyük sırrı. Konjonktür: Ekonominin yeni rotası. Özel Bölüm/Filo Kiralama: Genişleme 

operasyonu. Finans: İlk banka olma peşinde, Yapımız sağlam yıl sonunda normalleşiriz, 

Fırsatı gördük 5’inci olduk, 5 alanda son tablo. Görüşler: Dünya krizde mi? Yöneticiler için 

nesnelerin interneti rehberi, Aile, şirket, patronluk. İş 3.0, Piyasanın yönünü FED ve 

MOODY’s belirler. Konjonktür: Ekonominin yeni rotası (Capital, 2016) Ekim sayısının 

önemli haberleri olarak göze çarpmaktadır.  

Haberlerin başlıklarındaki temel algı ise, İş dünyasında fırsatlardan yararlanma, finansal 

açıdan başa çıkma formülleri, güçlü iş insanlarının başarıları ve stratejilerinin paylaşılması ile 

büyüme ve genişlemenin yapılabilirliği algısı oluşturmaktadır.  

358 fotoğrafın kullanıldığı sayıda kapak fotoğrafı olarak iş dünyasının güçlü isimlerinden 

Bülent Eczacıbaşı ve Murat Vargı’nın fotoğrafı konumlandırılmıştır.  Fotoğraf seçiminde 

temel algı ise; iş dünyasında kararlı ve başarılı bir imajın gerekliliği ile dik duruşun önemi 

üzerine oluşturulmaktadır. Finans haberlerinde başarılı ve güven veren iş insanı portreleri, 

ileri görüşlülüğü ve kararlılığı simgeleyen strateji oyunu olan satrancın kullanımı sayısının 

fotoğraf algısını özetlemektedir.  

96 adet reklamın yer aldığı sayıda 100 sayfalık alışveriş stil ekinin de etkisiyle giyim, 

aksesuar ve kozmetik markalarının reklamları yoğunluğu oluşturmaktadır. Sayının reklam 
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dağılımı ise şöyledir: Altı adet erkek hazır giyim markası reklamı, dokuz adet dergi markası 

reklamı, bir adet klinik reklamı, bir adet medikal cihaz markası reklamı, üç adet ilaç markası 

reklamı, bir adet dernek tanıtımı, üç adet telefon operatörü reklamı, iki adet fuar organizasyon 

merkezi reklamı, sekiz otomobil/otomotiv markası reklamı, bir adet bağlantı ekipmanları, bir 

adet sigorta şirketi reklamı, iki adet bilgisayar firması reklamı, üç adet mobilya reklamı, üç 

adet emlak/konut reklamı, iki adet akaryakıt istasyonu reklamı, iki adet kargo şirketi reklamı, 

bir adet klima reklamı, bir adet beyaz eşya firması reklamı, bir adet yazılım programı reklamı, 

bir adet ofis gereçleri reklamı, bir adet mutfak gereçleri reklamı, bir adet akıllı cihaz markası 

reklamı, üç adet şirket/holding reklamı, bir adet web sitesi reklamı, bir adet aksesuar markası 

reklamı, yedi adet kozmetik markası reklamı, dokuz adet  kitap tanıtımı, on adet banka/finans 

reklamı. 

Kasım 2016 

376 sayfa olarak yayınlanan Kasım 2016 sayısı 18 haberden oluşmaktadır. Sayının kapak 

haberini “Kadın dostu 100 şirket” oluşturmaktadır. Sayının haber dağılımı şu şekildedir: 

Kapak: Kadın dostu şirketler. Söyleşi:Bir dünya devini satın alabiliriz, Global girişimci 

çıkarabiliriz, Enerjide kapasitemizi 4 katına çıkaracağız, Gelecekte ne olacak? Araştırma: 

Sanayici ne yapacak, Yeni bütçe hesapları, Zorlama sinyalleri, Büyümeye “yeni” etkisi, 

Lojistiğin 2017 planı. Yönetim: CEO neleri delege etmiyor, Yarının İK gerçekleri, Altın veda, 

Geleceğe yön verecek 12 ana güç. Finans: Kritik dönem, Hedef orta ölçeğe çıkmak, Büyüme 

2017’de canlanabilir. Konjonktür: Ekonomide 2017’nin görünümü. Özel Bölüm Fintech. 

(Capital, 2016) 

Haber başlıklarında iş dünyasını harekete geçirici gelecek planları yapabilen şirketler 

oluşturma (84.102.118.142. sayfalar) ve var olan şirketleri yapılandırıcı finansal programlar 

sunma (110. 130. 248. 256.264. sayfalar) ile yönlendirme söz konusudur. Yenilikleri ve 

lojistiğin dinamiklerini kullanamayan şirketleri yapılandırıcı perspektifler çizilerek üretimi 

güçlendirme algısı yönetilmektedir. Özellikle 150. ve 176. sayfalarda bu durum net olarak 

görülmektedir.  

394 kullanılan sayının kapak fotoğrafını tırmanan kadın portresi ve Ali Kibar oluşturmaktadır. 

Sayının özellikle kapak konusu ile ilgili kullanılan fotoğraflarda duygusallık algısı olmakla 

birlikte haber içeriği incelendiğinde güçlü kadın vurgusu ön plana çıkmaktadır. Haberlerin 

arasına yerleştirilen reklam fotoğrafları incelendiğinde de zirve sizin olabilir algısı 

görülmektedir. Emlak reklamlarında da bu durum göze çarpmaktadır. 65-75. sayfalar 

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

251 

arasındaki reklamlar ve haberler incelendiğinde özellikle kadınların zirveye çıkma CIO olma 

ve rahat bir yaşama sahip olma algısı fotoğraflar üzerinden verilmeye çalışılmaktadır. İş 

dünyasındaki güç vurgusu hem fotoğraflara hem de reklamlara yansımaktadır.  

95 adet reklamların yer aldığı sayıda 12 adet banka/finans reklamı, 12 adet emlak/konut 

reklamı, 10 adet şirket/holding reklamı, sekiz adet dergi reklamı, sekiz adet kitap tanıtımı, altı 

adet lojistik firması reklamı, beş adet beyaz eşya markası reklamı, dört adet erkek giyim 

markası reklamı, dört adet telefon operatörü reklamı sayıca dikkat çeken reklamları 

oluşturmaktadır.  

Son olarak bu sayıda da “Akıllı kimya, Ana makalelerin İngilizce yayını, Health & inovasyon 

eki, Capital Men eki, Finans rehberi” eklerinin yer aldığını vurgulamak gerekmektedir.  

Aralık 2016 

Önceki sayılara daha hacimli çıkan dergi 660 sayfa olarak yayınlanmıştır. Kapak konusu 

olarak ‘beğenilen şirketler’in işlendiği sayıda 20 habere yer verilmiştir. Zor yarış. Söyleşi: 

Yurt dışına odaklandık, Global inovasyonu Türkiye’ye getireceğiz, Efsane gurudan demokrasi 

dersleri, Satın almalarla Avrupa’da büyüyeceğiz, Akıllı teknoloji değişimi geliyor. Araştırma: 

Zirve’nin 2017 rotası, Yeni yıl planları, Evlerden yükselen mesajlar, Yeni ülke peşinde, 

Takipteki yeni kitle, Büyük şansım. Yönetim: CMO’ların öncelik listesi, Yapısal dönüşüm, 

Nike’ı 50 dolarla nasıl yarattım, Pladis’in global dönüşüm planı. Finans: 12 CEO’nun 2017 

hesapları, Katılımda lider olacağız, Sorunlu potansiyel. Konjonktür: Ekonomide resesyon 

tehlikesi. Özel dosya: Faktoring (Capital, 2016) sayının haberlerini oluşturmaktadır. 

Yılın son sayısı olmasından dolayı haber içeriklerinde olduğu gibi başlıkların odağında da 

geleceğe dönük algılar yer almaktadır. Sayıda ağırlıklı olarak gelecek yılın planlamasında 

şirketleri ve iş adamlarını yenilik yapma ile büyümeye odaklayan haber başlıkları 

kullanılmıştır. 82. 106. 154. 170. 162. 228. sayfalardaki haberlerde bu algıyı görmek 

mümkündür.  

702 gibi yüksek sayıda fotoğrafın kullanıldığı sayıda haberlerle fotoğraflar arasındaki uyum 

göze çarpmaktadır. Sayının kapağında like işareti içinde şirket isimleri kullanılmış ve sağ alt 

köşede Mehmet Ali Aydınlar’a yer verilmiştir. 

Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da fotoğraflar üzerinden algı oluşturulmaktadır. Grup 

çalışmasının önemini vurgulayan fotoğraflar özelikle büyük ve başarılı şirket haberlerinde 
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seçilerek takım olma algısını tetiklemektedir (92-98. Sayfalar arası). Ayrıca başarılı iş 

adamlarının aile çekimleri de başarı için mutlu aile hayatı zorunluluğu hissi uyandırmaktadır 

(189-194 arası sayfalar). Yatırım haberinde kullanılan koruma fanusu içindeki dünya ve ona 

bakan adam konsepti yatırım yapın derken aslında zorluğunu da anlatmaktadır (162. sayfa). 

Sayının hacim yoğunluğu reklam sayısına da yansıyarak 169 reklam yer almıştır. 35 

şirket/holding reklamı, 27 adet banka/finans reklamı, 15 adet emlak/konut reklamı, dokuz adet 

kitap tanıtımı, dokuz adet gıda/içecek markası reklamı, dokuz adet dergi tanıtımı, sekiz adet 

havayolu reklamı, sekiz adet erkek giyim markası reklamı, yedi adet otel reklamı, altı adet 

otomobil/otomotiv reklamı, altı adet web sitesi reklamı, dört adet kargo/lojistik reklamı, üç 

adet telefon operatörü reklamı, dört adet beyaz eşya markası reklamı, üç adet aksesuar 

reklamı, üç adet zirve/forum/forum tanıtımı sayının dikkat çeken reklamlarıdır.  

Derginin vazgeçilmezlerinden olan ekler bu sayıda da yer almaktadır. Genç Capital, Capital 

Güney, Air Guide, Capital İzmir, Ana makalelerin İngilizce yayını Yatırım, Finans rehberi 

Aralık sayısında okuyucu ile buluşmuştur.  

Ocak 2017 

19 haberin yer aldığı 2017’nin ilk sayısı 536 sayfa olarak yayınlanmıştır. Başta büyüme 

olmak üzere geleceğe dönük içeriklerin yoğunlukta olduğu sayıda haber dağılımı şu 

şekildedir: Kapak: CEO’ların temkin yılı. Söyleşi: Pegasus’un yeni yol haritası, 32 milyar 

dolara fırsat bakıyoruz, Yerli ve yenilenebilir üretime odaklanacağız, Fırsat çok büyük 

organik büyüyeceğiz. Araştırma: Yatırım liderleri, Umut var mı? Gurulardan Türkiye 2017, 

Büyüme için planlar hazır, Kesintisiz adaptasyon, Holdingler nasıl dönüştü? Yönetim: Ücretin 

zor yılı, Unutulmaz kritik terfi, Yıkıcı inovasyonda yaşama taktikleri, C nüfusu artıyor! 

Finans: büyük rekabet, Yenilikleri Türkiye’de test ediyoruz, Kurumsalda büyüyeceğiz. 

Konjonktür: Ekonomide revizyon bilmecesi (Capital, 2017)      

Derginin genelinde yer alan büyüme ve güç algısı bu sayıda da büyük şirketler üzerinden 

işlenmiştir. Yeni yıl planlarının öncelikli olduğu sayıda büyüme, rekabet, yenilik üçgeni 

içinde yer alan bütün sektörler ele alınmış olmakla birlikte büyük şirketler hedef kitleye 

alınmış küçük esnafı yönlendirici veya yapılandırıcı haberler ele alınmamıştır. Dolayısıyla 

haberlerin algı odağı kurumsallaşan firmalardır. Yoğunluklu olarak 78. 86. 94. 112. 120. 236. 

244. sayfalarda yer alan bu tarz haberlerde bütçesi düşük yatırımcıya yer verilmemiştir. Bu da 

derginin hedef kitlesinin büyük yatırımcıya yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.  
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469 fotoğrafın kullanıldığı sayıda büyüme teması fotoğraflarda da yoğun biçimde kendini 

göstermektedir. Sayının kapak fotoğrafı ‘kırmızı arı peteği ve beyaz ışık efekti’nden 

oluşturularak arının üretim ve çalışkanlığı üzerinden büyüme algısı oluşturulmaktadır.  

 

Genel olarak dönüşüm, değişim ve yenilenme yılı olarak belirlenen 2017 için kullanılan 

fotoğraflarda sorunlarla boğuşan ve yeni soru işaretleri uyandıran gelişmelerin olduğu algısı 

verilmiştir (58-59 sayfalar). 2017 yılında yeni yatırımlardan bahsedilirken haberde kullanılan 

fotoğrafta yöneticilerin ucunu tutuğu doğrunun inişli çıkışlı olması dikkatli olun algısı 

yaratmaktadır (78-79. sayfalar). Büyüme planları haberinde kullanılan fotoğrafta ise Türk 

lirasının üzerindeki yeşil çiçeğin iki ayrı koldan sulanması hazırlanan büyüme planlarının 

olgunlaşmamış olduğu algısını yaratmaktadır (95. Sayfa).  

119 reklamın yer aldığı sayıda 30 adet şirket/holding reklamının yer alması sayıca dikkat 

çekicidir. Şirket reklamlarını 25 adet banka/finans reklamı takip etmektedir. 8 adet dergi 

reklamı, 7 adet eğitim kurumu reklamı, 6 adet emlak/konut reklamı, 6 adet gıda/içecek 

reklamı, 4 adet kargo/lojistik reklamı, 4 adet zirve/forum/fuar reklamı, 4 adet otel reklamı, 3 

adet ofis ekipmanları reklamı, 3 adet otomotiv reklamı, 3 adet bilişim sektörü reklamı, 3 adet 

sigorta şirketi reklamı, 3 adet havayolu şirketi reklamı, 3 adet akaryakıt şirketi reklamı sayıca 

yoğun olan diğer reklamları oluşturmaktadır. Haber içeriğindeki büyük şirket veya yatırımcı 

olgusu reklamlarda da kendini göstermektedir. Dergide genellikle büyük şirketlerin reklamları 

yer almaktadır.   

Ocak sayısının eklerini ise; Ana makalelerin İngilizce yayını, Capital Bursa eki, Mobil 

ekonomi eki, Capital Findeks eki, Fintech İstanbul, Suistainable Business, Finans rehberi 

oluşturmaktadır.  

Şubat 2017 

300 sayfa olarak yayınlanan derginin Şubat sayısında 20 haber yer almaktadır. “Bilançoya sıkı 

takip”in kapak haberi olarak yer aldığı sayıda finans haberleri yoğunluğu oluşturmaktadır. 

Söyleşi: potansiyel alıcı olmaya devam, Yatırımlara tam gaz devam, İnovasyonda başarının 

yeni formülü. Araştırma: Yaşam sınırı aşılır mı? Açık ara liderler. Özel bölüm: Dijital, Dijital 

tüketici ne istiyor? İlkleri yapan banka olmayı sürdüreceğiz. Yönetim: Performans tırmanıyor, 

Takdir etmek başarıyı artırır. Finans: Yeni dönem gerçekleri, Büyüme 3 alandan gelecek, 

Stratejik ortak arıyoruz, Borsa 90.000’i görebilir. Konjonktür: Büyümede kalite sorunu. 

Yaşam: Yapmasam ne olur? (Capital, 2017) sayının öne çıkan haberleridir.     
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Haber Başlıklarında genel olarak şirketlerin bilanço dengelerini korumaları aynı zamanda 

fırsatlardan faydalanmaları için önerilerle sektörleri yeniden yapılandırma ve yönlendirme 

algısı kullanılmıştır. Özellikle 54.68.76.84.128.114.180.184. sayfalarda yeni dönem 

öngörüleri ve dijital yenilikler kullanılarak yenilenme zorunluluğu hissi uyandırılmıştır.  

308 fotoğrafın kullanıldığı dergide Sayının kapak fotoğrafını beyaz fon üzerinde finans 

sembolleri dairesi oluşturmaktadır. Haber içeriklerindeki finans vurgusu kapak fotoğrafında 

da kendini göstermektedir.  Haberlerle fotoğraflar uyumlu görünmekle birlikte fotoğraflardaki 

algı yönetimi göze çarpmaktadır.  

Kâr marjlarının düşüşünü konu alan haberlerde yüzde sembolünün en tepesinde ölçüm yapan 

insan figürü karlılığı arttırabilirsiniz algısı uyandırmaktadır (68.sayfa). Fiyat artışlarını sarı 

metal bir liralarla sembolize ederek yumuşak bir geçiş dönemi olacağı algısı uyandırmakta 

artış çizgisinin altındaki temel tüketim maddeleri sembollerinin ise küçük tutulması üretici ve 

tüketici dengesi oluşacak imajı yaratmaktadır (84-85. sayfalar). Para ile uçan CEO fotoğrafı 

yeni dönemde ücretlerinin artarken dengede kalmak ve fark yaratmak gerekeceği algısı 

yaratılmaktadır (145. sayfa).    

Reklam sayısının 75’e kadar düştüğü sayıda şirket/holding reklamı 20 ile en yüksek oranda 

yer almaktadır. Holding reklamlarını 14’le banka/finans reklamı takip etmektedir. Dokuz adet 

kitap tanıtımı, Yedi adet dergi reklamı, Üç adet zirve/forum/fuar reklamı derginin sayıca öne 

çıkan reklamlarıdır.  

Şubat sayısının eklerini ise; ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya eki, Capital 

Energy&business, Finans rehberi oluşturmaktadır.  

Mart 2017 

19 haberin yer aldığı Mart sayısı 308 sayfa olarak yayınlanmıştır. “Yeni dönem KSS 

karnesi”nin kapak haberini oluşturduğu sayıda şu haberler yer almıştır: Söyleşi: Kriz mutlaka 

biter büyümeye devam, Abdullah beyin büyük pişmanlığı, 2015’i bulamayız 2016’dan iyi 

oluruz. Araştırma: İdeal süre ne olmalı? Zor yıl reçeteleri, Büyük göç! Yeni hedef global ilk 

3. Özel bölüm: Akıllı kimya, Gelecek & trendler. Yönetim: Yüksek hız peşinde, Uzun sürenin 

sırrı nerede? İtiraz sever liderler, Yeni fikirlere sprint modeli. Finans: Ülkeye inanıyoruz 

büyümeye devam, Yeni nesil şube dönemi, Hareket var 2017 iyi geçer. Yaşam: Sörf benim 

için mutluluk demek (Capital, 2017).       
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Haber başlıklarının ve içeriğinin algı odağını genellikle kriz dönemlerinden faydalanmayı ve 

büyüme ile ilgili umut vaat edici içerikler oluşturmaktadır. Özellikle 42.78.112. 216.234. 

sayfalardaki haberlerde bu durum net olarak görülmektedir. 

332 fotoğrafın kullanıldığı dergide sayının kapak fotoğrafını mavi fon üzerinde kırmızı kalp 

içinde firma logoları oluşturmaktadır. Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da fotoğraflarda 

yönlendirme bulunmaktadır.  

70-71.sayfalarda yer alan kurumsal sosyal sorumluluk haberi için kullanılan fotoğrafta kurum 

logolarının yanı sıra cinsiyet sembollerinin olması paylaşımcılık sorumluluğunun 

tamamlanmasını pekiştirmektedir.  87. sayfada yer alan zaman planlaması haberinde ideal 

süre algısı yerine kullanılan fotoğrafta zamanla oyun oynayın algısı işlenmiştir. 121. sayfada 

yer alan zor yıl reçeteleri verilen haberde kullanılan fotoğrafta bütçe ve finansal hesap 

formüllerinin flu gösterilmesi belirsizlik algısını yaratmıştır. 

85 reklamın yer aldığı dergide konulara Göre Reklam İçeriği şu şekildedir: 3 kozmetik 

reklamı, 1 adet telefon operatörü reklamı, 5 adet erkek giyim reklamı, 1 adet dergi reklamı, 11 

adet banka/finansa reklamı, 1 adet otomotiv reklamı, 7 adet emlak/konut reklamı, 1 adet 

eğitim/okul reklamı, 20 adet şirket/holding reklamı, 9 adet kitap reklamı, 3 adet aksesuar 

reklamı, 1 adet ofis ekipmanları reklamı, 1 adet güvenlik sistemleri reklamı, 3 adet 

zirve/forum/fuar reklamı, 7 adet kargo/lojistik reklamı, 3 adet eğitim/okul reklamı, 8 adet 

dergi reklamı.  

Sayının eklerini ise; Ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya eki, Gelecek trendler, 

Genç Capital, Finans rehberi oluşturmaktadır.  

Nisan 2018 

368 sayfa olarak yayınlanan Nisan sayısında 18 haber yer almaktadır. Kapak Konusu olarak 

Murat Ülker’in değişim planı”nın işlendiği dergide “Söyleşi: İkinci Rönesans’tayız fırsatlar 

muhteşem, Araştırma: Alımla büyüme hızlanacak, Büyüklerin geçiş planı, Geri dönüş 

hesapları! Yönetim: Veliahta son fırsat, Yeni büyükler nereden çıkacak? Finans: Yıldızlı 

CEO’lar, Konjonktür: Enflasyon ve para politikası. Görüşler: Trump ekonomiyi nasıl 

yönetecek, Gelecek burada-SXSW17 izlenimlerim, Yıkıcı çatışmalarından yapıcılara doğru, 

Melek yatırımcı neye bakar, FED ve TCBM piyasaları şimdilik rahatlattı” (Capital, 2017)      

sayının öne çıkan haberleri olarak okuyucu ile buluşmaktadır.   
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Haber Başlıklarının ve içeriğinin algı odağını şirketlerin finans ve üretimde piyasalardan 

kaynaklanan sıkıntılı dönemleri göz önünde tutularak geçiş ve dönüşüm fırsatlarının 

yönetilmesi ile ilgili umutlandırma algısı oluşturmaktadır. Özellikle 38. 96. 102. 194. 218. 

Sayfalarda yer alan haberler bu şekildedir.  

274 fotoğrafın kullanıldığı dergide sayının kapak fotoğrafını iş insanı Murat Ülker 

oluşturmaktadır. Dergide araştırma haberlerinin yönlendiriciliği ile birleşince kullanılan 

fotoğraftaki tırmanış ve yükseliş algısı dikkat çekicidir, satın alma sektörünün tüketimi 

artırması empoze edilmektedir (78-79. sayfalar).  110.-111. sayfada kullanılan fotoğraflarda 

şirketlerin zor dönemlerden geri dönüşlerinin güç isteyeceği algısı oluşturulmaktadır. 160-

161. Sayfalarda yer alan yenilenme haberlerindeki fotoğraflar firmaları yapay zeka 

inovasyonuna ve işbirliğine hazırlamaktadır. 

86 adet reklamın yer aldığı dergide 23 adet şirket/holding reklamı, 9 adet kitap reklamı, 2 adet 

aksesuar reklamı, 8 adet erkek giyim reklamı, 7 adet dergi reklamı, 7 adet banka/finans 

reklamı, 6 adet kargo/lojistik reklamı, 4 adet emlak/konut reklamı, 4 adet yazılım programı 

reklamı sayıca yoğunluğu oluşturmaktadır.  

Sayının eklerini ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Capital Bilişim, İşte dijital, 

Finans rehberi oluşturmaktadır.  

Mayıs 2018 

31 haberden oluşan Mayıs sayısı 580 sayfa olarak yayınlanmıştır. “En etkili 30 iş kadını”nın 

kapak haberini oluşturduğu derginin haber dağılımı şu şekildedir: Söyleşi: CEO’nun girişim 

stratejisi, Normale dönmeye çok ihtiyacımız var, Yatırımlar 2018 sonuna kaldı, 5 yılda ciroyu 

2’ye katlarız, Medyada internete büyük bir göç var. Araştırma: Takipteki gösterge, Liderlik 

formülleri, Perakendenin yeni normali, Tehlike var mı? Üretim neden dışarı kayıyor, 

Eleştiriyle beslenenler. Özel Bölüm: MIT technology review, Akıllı kimya, Gelecek 

&trendler. Yönetim: Zor yıl trafiği, Hızlanma çağında başarının reçetesi, İlk olmak kolay mı, 

Kariyerde aile etkisi. Finans: İlk üç yarışı, Zıplama dönemindeyiz, Yenilerin ajandası, 2017 

daha zor geçecek. Yaşam: Hayatım film olur. Görüşler: Le Pen başkan seçilirse neler olabilir, 

Beyin işleri, Güvenilir danışman olmanın yolları, İpek yolu koridoru, Liderlikte inovasyon, 

Kamu piyasada yatırımcı olabilir mi?” (Capital, 2017).        

Haber Başlıklarının Algı Odağını zor durumdan kontrollü çıkış motivasyonları ve önerileri 

oluşturmaktadır.  90. 104. 122. 138. sayfalarda piyasalardaki hareketsizlik ve şirketlerin zor 
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durumlarda kalması ile ilgili araştırma başlıklı bölüm haberlerinde perspektif yapılandırma ile 

ilgili algı yönetimi kullanılmıştır. 184. ve 256. sayfalarda zor bir yıl geçirileceği ile ilgili 

haberler çözüm önerileri ile verilerek ile bankacılık ve finans sektöründe canlandırma 

algısının mümkün olabileceği gösterilmeye çalışılmaktadır.  

558 fotoğrafın kullanıldığı dergide sayının kapak fotoğrafını turuncu renkte yan kadın sembol 

görseli oluşturmaktadır. Algısal olarak yönlendirmelerin yapıldığı sayıda çarpıcı haberler şu 

şekildedir: 66. sayfada. kapak konusu haberi için kullanılan kırmızı Süpermen pelerinli kadın 

fotoğrafı güçlü kadın algısını pekiştirmektedir. 90-91. sayfalarda yer alan analiz haberinde 

şirketlerin maddi göstergelerini göremeyen insan profili uzun vadede belirsizlik algısı 

yaratmaktadır. 122-123.sayfalarda yer alan görselde piyasalardaki döviz tehlikesi dolar 

sembolünün boğulması ile gösterilmiş olmasından kaynaklı kontrollü yatırım yapın, 

borçlarınızı yapılandırın algısı yaratmaktadır. 

138 reklamın yer aldığı dergide Konulara Göre Reklam İçeriği şu şekildedir: 3 adet telefon 

operatörü reklamı, 2 adet aksesuar reklamı, 31 adet şirket/holding reklamı, 25 adet 

banka/finans reklamı, 14 adet emlak/konut reklamı, 2 adet sigorta şirketi reklamı, 5 adet erkek 

giyim reklamı, 2 adet yazılım programı reklamı, 2 adet akıllı cihaz reklama, 5 adet otomotiv 

reklamı, 9 adet kitap reklamı, 8 adet eğiti/okul reklamı, 3 adet otel reklamı, 1 adet ofis 

ekipmanları reklamı, 6 adet zirve/forum/fuar reklamı, 2 adet güvenlik sistemleri reklamı, 11 

adet dergi reklamı, 6 adet kargo/lojistik reklamı, 1 adet akaryakıt şirketi reklamı.  

Ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Capital Awards, Mobil Ekonomi, Capital 

KKTC, Capital Ekonomist derginin Mayıs ayı eklerini oluşturmaktadır.  

Haziran 2018 

26 haberden oluşan Haziran sayısı 329 sayfa olarak yayınlanmıştır. “40 devden 7 Kritik 

mesaj”dan oluşan kapak haberinin dışında “Söyleşi: Hüsnü beyin en zor söyleşisi, 5 yılda 

grup yüzde 70 büyür, Ciroyu 2’ye katlayacağız, Şirketler grubu yaratmak istiyorum. 

Araştırma: Yeni göç nereye, Arayış sürüyor, Yenilerin ilk hedefi. Özel Bölüm: MIT 

technology review, Akıllı kimya, Gelecek&trendler. Yönetim: İlk CEO’luk heyecanı, 

Arkadaşından Jobs’ın sırları, En beğendiğim yetkinliğim.Finans/Borsa: Orta ölçeğin en iyisi 

olacağız, Yatırım iştahı olumlu yansır, Troy her cüzdana girsin istiyoruz” haberleri Haziran’ın 

önemli haberleri olarak okuyucu ile buluşmaktadır (Capital, 2017).       
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Haziran sayısının temel konsepti büyüme ve gelişme üzerine kurulmuştur. 70. 88. 96. 104. 

114. 124. Sayfalardaki haberlerde yerli piyasalardan yabancı piyasalara açılarak büyüme ve 

yeni şirketler grupları ile hedeflere kilitlenerek ekonomiyi canlandırma algısı yatmaktadır. 

214. 218. 224. 228. sayfalardaki haberlerde de yeni yatırım olanaklarının gerçekleşmesi algısı 

ile harekete geçirmek ve finans sektöründe tüketimi artırmak algısı oluşturulmaktadır.  

Gri gökdelenlerin kapak fotoğrafı olarak kullanıldığı sayıda 371 adet fotoğrafa yer verilmiştir. 

Haberlerin başlık ve içeriklerinde olduğu gibi fotoğraflarda da yönlendirmeler bulunmaktadır. 

71. sayfada İş insanlarının fırsatları yakalamak için daha yükseklerde arayıp yakalamaları 

gerekliliği vurgulanmıştır. 89.sayfada sektör ve değer göçünün ilklere yol açabileceği algısı 

yoldaki sarı çizgi ile anlatılarak seçimleri sorgulayın algısı yaratılmıştır. Bununla birlikte 125. 

Sayfada kullanılan görselde de hedeflerinize hızlı koşun ve ilk olun algısı oluşturulmaktadır.  

89 reklamın yer aldığı sayıda 15 adet şirket/holding reklamı, 12 adet banka/finans reklamı, 9 

adet eğitim/okul reklamı, 9 adet kitap reklamı, 8 adet dergi reklamı,  7 adet emlak/konut 

reklamı, 6 adet otomotiv reklamı,  5 adet aksesuar reklamı,  5 adet erkek giyim reklamı, 3 adet 

telefon operatörü reklamı sayıca üstünlüğü oluşturmaktadır.  

Ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Genç Capital, Capital Luxury Watches, 

Finans rehberi Temmuz’un eklerini oluşturmaktadır.  

Temmuz 2018 

364 sayfadan oluşan Temmuz 2018 sayısında haber sayısı önceki sayılara göre artış 

göstererek 29 olarak dergide yer yer almıştır. Kapak haberinin “Hayırsever liderler”den 

oluştuğu sayıda haberlerin konu dağılımı şu şekildedir: “Kapak: Hayırsever 50 lider. Söyleşi: 

Yeni marka değil yeni ülke bakıyoruz, 2023 hedefimiz 30 milyar dolar, Global üretici markası 

olacağız, Sürdürülebilir dev fırsat yaratacak. Araştırma: İlk fiyat erozyonu, Sıkı takip listesi, 

Hız hesabı değişiyor. Özel Bölüm: MIT technology review, Akıllı kimya, Sosyal medya, 

Gelecek&trendler. Yönetim: Yeni nesil bağımsızlar, Sandberg’den acıyı yenme rehberi, 

Başkanın A takımı, Kelebek’in yeniden doğuşu.Konjönktür: Büyümede sürdürülebilirlik 

tartışması. Finans/borsa: Tek hane endişesi, 3 yılda 3 kat büyüyeceğiz, Terk hesabı tuttu mu. 

Yaşam: Her yarış ayrı heyecan. Görüşler: G- sıfır düzeni kalıcı mı, Doğal gazı her yerden 

alabiliriz ama, Fırsatın adı PSD2, Eşimin aklını kayınpederim çelmişti, Türkiye’den sturt up 

manzaraları, Piyasaların öngörülemeyen iyimserliği” (Capital, 2017).      
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Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da algısal olarak yönlendirmeler bulunmaktadır. 74. 

84. 90. 104. 120. sayfalarda yeni yatırım olanaklarını yurt dışına çıkarmak ve 

sürdürülebilirliği artırmak için hedefler paylaşılarak sektörlerin olumlu bakış sergilemeleri 

sağlanmaktadır. 38. 150. 182. 228. 234. sayfalarda yer alan haberlerde ekonomideki endişeli 

piyasaları yeni nesil yatırımcılar ve kendilerini dönüştüren firmalar ile aşabilme, güven ortamı 

yaratılarak aktif sektörleri etkilemeye çalışma durumu söz konusudur.   

366 fotoğrafın kullanıldığı derginin kapak fotoğrafını ellerin üzerinde yer alan hayırsever 

yazısı oluşturmaktadır. Kapakla birlikte iç sayfada kullanılan fotoğraflarda da algısal olarak 

yönlendirmeler bulunmaktadır. 119. sayfada yer alan haberde, kablo şirketi reklamında kadın 

zarafetinin kullanılması etkileyici olmayı hedeflemektedir. 131. Sayfadaki haberde kullanılan 

fotoğrafta şirketlerdeki hız kullanma döneminin yavaşladığı kürek çeken flu erkek figürlerinin 

çaprazladığı tekne kürekleri ile sembolize edilerek değişim algısı yaratılmaktadır. 150.-151. 

Sayfada kullanılan görselde şirketlerin güçlü üyeler ihtiyacı pazıl parçalarının ayrı ve birleşik 

hallerindeki durumları işaret edilerek şirket birleşmelerinin olumluluğu algısı yaratılmaktadır.  

103 reklamın yer aldığı Temmuz sayısında konulara göre reklam dağılımı şu şekildedir: Bir 

adet telefon operatörü reklamı, iki adet aksesuar reklamı, sekiz adet emlak/konut reklamı, 16 

adet banka/finans reklamı, dokuz adet otomotiv reklamı, bir adet erkek giyim reklamı, bir adet 

sigorta şirketi reklamı, 23 adet şirket/holding reklamı, beş adet kozmetik reklamı, dokuz adet 

kitap reklamı, 10 adet eğitim/okul reklamı, iki adet güvenlik sistemleri reklamı, bir adet 

havayolu şirketi reklamı, altı adet kargo/lojistik reklamı, dokuz adet dergi reklamı.  

Sayının eklerini ise; ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Gelecek & trendler, 

Finans rehberi, Capital Modern Tarım, Üniversite tercih rehberi oluşturmaktadır.  

Ağustos 2018 

29 haberden oluşan Ağustos sayısı 520 sayfa olarak yayınlanmıştır: “Türkiye’nin en büyük 

500 özel şirketi”nin kapak haberi olduğu sayının öne çıkan haberleri şunlardır: Pazar doydu 

ama büyüme sürüyor, Kârlılık düşüyor konsolidasyon yakın. Araştırma: İlk giriş heyecanı, 

Büyük gider operasyonu, Fikir yarışı. Özel bölüm: MIT technology review, 

Gelecek&trendler. Yönetim: Alım süresi kısalıyor, İstifanın en doğrusu, Konjonktür: Bütçe 

açığına dikkat. Finans/borsa: Rekabette yeni normal, Pay alma planı yapmıyoruz, KGF oyunu 

değiştirecek, Düşük tavan fiyat sektörü aşağı çekti. Yaşam: Motosiklet rutini bozuyor, 

Görüşler: Federal sstem Trump’ın elini zayıflatıyor mu, AB rüyası bitebilir, Notadan dataya 
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müzik ve Blockchain, Sigorta sektöründe inovasyon”. Sayının genelinde büyüme haberleri ile 

şirketler teşvik edilmekte ve karlılığa vurgu yapılarak farklı sektörlere işaret edilmektedir. 

Özellikle 76. 120. 154. 198. 218. 256. (Capital, 2017) sayfalardaki haberler bu yönlüdür.  

456 fotoğrafın kullanıldığı sayının kapak fotoğrafını siyah zemin üzerine sarı renkte 

“Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi” yazısı oluşturmaktadır. Görseller üzerinden algı 

oluşturulurken özellikle renklerin dilinden yararlanılmıştır.77. sayfada ekonomik büyüme 

kökleri yeşil bir para ağacı ile sembolize edilerek şirketlerin güven sınırı yükseltilmeye 

çalışılmıştır. 120-121. sayfalarda sıçrama sırları ile ilgili verilen haberin fotoğrafında özelikle 

liranın ağırlıkta olması yatırımcıları Türk lirasına yönlendirmektedir.  

177 reklamın yer aldığı Ağustos sayısında  Konulara Göre Reklam İçeriği şu şekildedir: Beş 

adet telefon operatörü reklamı, üç adet aksesuar reklamı, 75 adet şirket/holding reklamı, 15 

adet banka/finans reklamı, dört adet erkek giyim reklamı, 21 adet emlak/konut reklamı, iki 

adet havayolu şirketi reklamı, 18 adet otomotiv reklamı, bir adet güvenlik teknolojileri 

reklamı, dokuz adet eğitim/okul reklamı, sekiz adet kargo/lojistik reklamı, bir adet kozmetik 

reklamı, üç adet zirve/forum/fuar reklamı, iki adet akaryakıt reklamı, yedi adet dergi reklamı, 

dokuz adet kitap reklamı, iki adet otel reklamı, bir adet sigorta şirketi reklamı.  

Ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Capital Bursa, Yatırım rehberi, Finans rehberi 

Ağustos ayının eklerini oluşturmaktadır.  

Eylül 2018 

27 haberin yer aldığı Eylül sayısı 370 sayfa olarak yayınlanmıştır. “İyimser sinyaller”in kapak 

konusu olduğu dergide yer alan haberler şu şekildedir: Söyleşi: Doğru işi yapıp karlı 

büyüyoruz, Çıkış değil yatırım zamanı, Büyüme var eski karlar yok, Erdemoğlu’nun büyüme 

formülü. Araştırma: Sınır ötesi hız yarışı, İdeal oran mümkün mü, Yabancı peşinde, İki taraflı 

büyüme foröülü, Yeni CEO’nun zor kararı, Riskli büyüme, Yeni oyuncular pazara girecek, 

KGF olmasa hızlı büyürdük, Karekod’la birlikte 1 trilyon TL’yi aşarız. Konjonktür: 

Enflasyonda 4 kritik ay. Yaşam: Üç ayaklı denge formülü. Özel Bölüm: MIT technology 

review, Akıllı kimya, Dijital, Gelecek & trendler. Yönetim: Farka dikkat. Görüşler: Avrupalı 

liderlerin 2017 gündemi, Yeni büyük oyun, Güvenilir danışmanın rolü, Elon Musk dünyayı 

değiştiren adam, Kültür stratejiyi yener, Borsada kredili pozisyon tehlikeli mi” (Capital, 

2017).               
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Haber başlıklarının algı odağını kârlılık olmamasına rağmen büyüme ile ilgili iyimser 

düşünün ve sektörden çıkmadan yurt dışına yönelin algısı oluşturmaktadır. 64. 72. 90. 104. 

112. sayfalardaki haberler bu yöndedir. 140. 150. 212. 204. sayfalardaki haberlerde de 

iyileşmenin mümkün olduğu, formüllerin paylaşılması ve farklılıkların pozitif kullanılabilir 

olması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Genel olarak pozitif olmanın vurgulandığı Eylül sayısının kapak fotoğrafını gülen surat 

oluşturmaktadır. 310 fotoğrafın kullanıldığı dergide görseller üzerinden yönlendirilmelere 

başvurulmaktadır. 66. sayfada para piyasalarının markalarla yükseldiği ve iyimserliğin daha 

da yükseleceği algısı oluşturulmaktadır. 82. sayfada kayıp ve büyümenin aynı anda 

yaşandığını faiz oranlarına bağlayan görsel dikkat çekmektedir. 100-101. sayfalarda kırmızı 

çizginin yukarıya doğru ivme kazandırılmasıyla büyümenin gerçekleştiği ve devam ettiği 

algısı empoze edilmektedir.  

97 adet reklamın yer aldığı dergide 27 adet şirket/holding reklamı, 17 adet banka/finans 

reklamı, dokuz adet kitap reklamı, dokuz adet dergi reklamı, yedi adet otomotiv reklamı, 

reklamı, beş adet emlak/konut reklamı, beş adet erkek/giyim reklamı, beş adet eğitim/okul 

reklamı, dört adet aksesuar reklamı sayıca üstünlüğü oluşturmaktadır.   

Ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Gelece k& Trendler, Capital Good company 

sayının eklerini oluşturmaktadır.  

Ekim 2018 

460 sayfa olarak yayınlanan Ekim sayısında 30 haber yer almıştır. “Odakta ne var”ın kapak 

konusu olduğu dergide “Söyleşi: 10 milyar dolar hedefliyoruz, Globalleşme kararı aldık, 500 

milyar dolarlık fon yaratacağız, Araştırma: Değer arayışı, 7 kritik gelişme, Özel bölüm: MIT 

technology review, Filo dosyası, İnşaata dayalı büyüme. Finans/borsa: En gözde sektörler, 

Hızlı büyüme stresimiz yok, Yeni kanal hesapları, Görüşler: Çin yatırım kozunu nasıl 

kullanıyor, İpler yeniden Pentagon’da, Büyüme avcısının seyir defteri, Müşteri deneyimi 

tasarımı, Piyasalarda bozulma mı başlıyor” Ekim sayısının öne çıkan haberleridir. Haberde 

başlıktan da görüldüğü gibi odak noktası üzerine yoğunlaşılmıştır. 72. 82. 92. 100. 118. 142. 

sayfalarda küreselleşmenin şirketlerin yatırımlarını artıracağına dikkat çekilerek noktaları 

belirlenmesi noktasında yönlendirmeler bulunmaktadır. 172. 182. 192. 246. (Capital, 2017)   

sayfalarda yeni liderler oluşturma algısını yönetme eğilimi bulunmaktadır.  
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443 fotoğrafın kullanıldığı sayının kapak fotoğrafını yeşil beyaz ajanda oluşturmaktadır. 

Hemen hemen sayıda olduğu gibi bu sayıda da görseller üzerinden mesaj verilmeye 

çalışılmaktadır. 92.-93. sayfalarda yer alan paraşütlü fotoğraflarda marka ve paraların 

kullanılması değeri kaçırabilirsiniz algısı yaratmaktadır. 111. sayfada siyasetin olumsuz 

etkilerini çağrıştıran zayıf piyasa olgusunu çağrıştıran görsel tercih edilmiştir. 143. sayfada 

değer yaratmanın bilişim sektöründen geçtiği algısı yaratılarak bilişim sektörüne yönlendirme 

yapılmaktadır.  

124 reklamın yer aldığı sayıda reklamların dağılımı şu şekildedir: beş adet aksesuar reklamı, 

12 adet erkek giyim reklamı, 29 adet şirket/holding reklamı, 21 adet banka /finans reklamı, bir 

adet sigorta şirketi reklamı, iki adet havayolu reklamı, üç adet kozmetik reklamı, dokuz adet 

kitap reklamı, 19 adet emlak/konut reklamı, yedi adet otomotiv reklamı, iki adet 

zirve/forum/fuar reklamı, bir adet akaryakıt reklamı, 20 adet kargo/lojistik reklamı, bir adet 

güvenlik sistemleri reklamı, iki adet TV reklamı, yedi adet dergi reklamı, bir adet eğitim/okul 

reklam. 

Ekim sayısının eklerini ana makalelerin İngilizce yayını, Akıllı kimya, Gelecek & Trendler, 

Finans rehberi oluşturmaktadır.  

SONUÇ 

Yerel veya ulusal olarak yayın yapan ekonomi dergilerinin içerikleri genellikle, piyasa, 

yatırım, borsa, emlak, endüstri, iş yönetimi, marka gibi alanlarda toplanmaktadır. Capital 

dergisinde de olduğu gibi ekonomi dergileri ekonomik göstergelerle paralel bir içerik 

yönetimi yapmaktadırlar. Ekonominin seyrine göre haberler, röportajlar, özel dosyalar 

hazırlanmaktadır. Yatırımcıları motive eden haberlere yer verilmekte, risklere dikkat 

çekilmekte, fırsatlar hakkında yönlendirmeler yapılmaktadır. Özetle derginin gündemini bir 

anlamda ekonomi gündemi belirlemektedir.  

Capital dergisinde aylık ortalama 23 haber yayınlanmaktadır. Habereler detaylıca geniş 

içeriklere sahip olduğu için haberlerin sayısı fazla değildir. Araştırmaya dahil edilen sayı 

aralığında haber sayısı en düşük Kasım ve Nisan aylarında 18 en yüksek Mayıs ayında 31 

olarak gerçekleşmiştir. Derginin hedef kitlesi içeriklerden de anlaşılacağı gibi büyük 

şirketlerdir. Küçük yatırımcılara yönelik içeriklere yer verilmemektedir. Bu bağlamda dev 

holdinglerin yöneticileri ile söyleşilere yer verilmekte, büyük şirketlerin yol haritaları 
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paylaşılmakta, ekonomik verilerin yatırımcı üzerindeki etkilerine dikkat çeken haberlere imza 

atılmaktadır.  

Sayfa sayısı da büyük değişkenlik gösteren derginin araştırmaya dahil edilen tarih aralığındaki 

en düşük sayfa sayısı Şubat ayında 300 en yüksek sayfa sayısı da Aralık ayında 660 olarak 

gerçekleşmiştir. Ortalamada ise 424 olarak ortaya çıkmaktadır. Sayfa sayısındaki dalgalanma 

fotoğraf kullanımında da kendini göstermektedir. 274 ile Nisan sayısı en düşük görselin 

kullanıldığı ay olarak kayıtlara geçerken 702 ile Aralık ayı en yüksek sayıda görselin 

kullanıldığı ay olmuştur. Yıllık ortalama 410 görselin kullanıldığı dergide algı yönetimi 

yapılmaktadır. İçeriklerle verilmek istenen mesajlar görsellerle de desteklenmektedir. 

Piyasaların gidişatına göre, belirsizlik, kararlılık, liderlik, güç, risk, fırsat gibi mesajlar 

görseller üzerinden verilmektedir.  

Sayfa sayısı, haber sayısı, görsel kullanımındaki istikrarsızlık reklam sayısında da kendini 

göstermektedir. Şubat 75 reklam ile en düşük seviyenin görüldüğü ay olurken, Ağustos 177 

reklam ile en yüksek seviyenin görüldüğü ay olmuştur. Ortalama reklam sayısı ise, 11 olarak 

gerçekleşmiştir.  Hedef kitleye bağlı olarak reklamverenler de dev şirketlerden oluşmaktadır. 

Holding/şirket reklamlar her ay sayıca fazlalığı oluşturmaktadır.  Bankacılık, finans yine en 

çok reklam veren sektör olarak göze çarpmaktadır. Otomotiv, medya, emlak, organizasyon, 

eğitim yine en yoğun reklam veren sektörler olarak göze çarpmaktadır.  

Ekonomi dergilerinin uzun yıllar yaşamlarını sürdürebilmeleri dijitalleşmenin doğurduğu 

fırsatlarla birlikte biraz daha kolaylaşmakla birlikte yerel ve küresel ekonomik dengelerden 

etkilenmeleri kaçınılmazdır. Haber içerikleri ve reklamlar piyasalardan ve ekonomik 

verilerden bağımsız olamamaktadır. Ekonomi dergiciliği sadece medyanın değil aynı 

zamanda da ekonominin faaliyet alanındadır. Dolayısıyla yaşam seyri de ekonomilerin 

gölgesinde devam edecektir. Yerelleşerek yayın yapmaya çalışmakla birlikte küresel bir dergi 

olan Capital’in de başarılı bir şekilde yayın hayatını sürdürmesi yerel ve küresel ekonomik 

dengelerin çerçevesinde olacaktır. Ekonomik veriler iyi seyrettiği sürece şirketler daha fazla 

reklam verecek derginin mali yapısı daha da güçlenecek bu da pozitif olarak içeriğe 

yansıyacaktır. Tersi durumda dergi de olumsuz biçimde etkilenecektir.  
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VISUAL PERCEPTION ON WOMEN AND MEN MAGAZINE COVERS: A 

COMPARATIVE REVIEW ON MEN’S HEALTH AND WOMEN’S HEALTH 

KADIN VE ERKEK DERGİ KAPAKLARINDA GÖRSEL ALGI: MEN’S HEALTH VE 

WOMEN’S HEALTH ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME                                                                                       

                                                                                         Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KAZAN  

İstanbul Aydın Üniversitesi, kazan.hsyn@gmail.com 

ÖZET 

Kitapların kapakları, gazetelerin ilk sayfası, dergilerin kapakları o medyanın adeta vitrinidir. 

Özellikle dergilerin kapakları okuru satışa yöneltme veya yöneltmeme noktasında son derece 

belirleyici konumdadır. Derginin kapak haberi, kapak sayfasında yer alan diğer haberler, 

kullanılan fotoğraflar, grafikler, seçilen renkler derginin çekiciliğini arttırma noktasında 

önemli rol oynamaktadır. İçerik zenginliği hayati olmakla birlikte görsellik dergiler için özel 

bir öneme sahiptir. Grafik, fotoğraf ve renklerin birleşiminden oluşan görsellik başarılı şekilde 

yapıldığında birey psikolojisinde olumlu etkiye sebep olmaktadır. Dergilerin yer aldığı bir 

standa uzaktan bakıldığında en çarpıcı renklere ve fotoğraflara hangi dergi kapağı sahipse 

insanların dikkatini o dergi çekebilmektedir. Uzun süreli dikkat toplama noktasında mavinin 

kullanılması, vuruculuğu artırma noktasında sarının tercih edilmesi görsel algı için temel 

kurallardır.  

“Kadın ve Erkek Dergi Kapaklarında Görsel Algı: Men’s Health ve Women’s Health Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir İnceleme” isimli bu çalışma dergilerde görsel algı konusunu ele alırken 

dergi kapaklarında görsel algıya odaklanmaktadır. Kapak fotoğrafları, kullanılan renkler, yazı 

stilleri, tipografik özellikler çalışmanın ana unsurlarını oluşturmaktadır. Betimsel analiz 

yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışma görsel unsurların algılamadaki önemine vurgu 

yaparak literatüre katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bildiri ‘Men’s Health’ ve 

‘Women’s Health’ dergilerinin 2017 yılındaki 12 sayısının kapakları ile sınırlanmıştır.  

Çalışmada elde edilen veriler kapaklarda ağırlıklı olarak sıcak renklerin kullanılıp soğuk 

renklerden uzak durulduğunu göstermektedir. Hem kadın hem de erkek dergisinde kapak 

rengi olarak ağırlıklı olarak beyaz tercih edilmektedir. Mavi ve kırmızı hem kadın hem de 

erkek dergisinin yoğun olarak kullandığı renkler arasındadır. Kapaklarda yazı karakteri olarak 

genellikle bold kullanılmaktadır. Fotoğraf kullanımında ise genellikle idealize edilmiş kadın 
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ve erkekler kullanılmaktadır. Erkek fotoğraflarında üstsüz, kaslı erkek vücutları değişmez 

unsurlardandır. Kadın fotoğraflarında da ağırlıklı olarak bikinili kadınlara yer verilerek sporcu 

kadın profili ideal kadın tipolojisi olarak yansıtılmaktadır. Bu yönüyle hem kapakların 

albenisi artırılmakta hem de ideal kadın ve erkek profili algısı oluşturulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Men’s Health, Women’s Health, Kadın Dergileri, Erkek Dergileri, 

Dergilerde Görsel Algı, Görsel Algı, Dergi Tipografisi  

ABSTRACT 

The covers of books, the first page of the newspapers, the covers of the magazines are almost 

the showcase of the media. Particularly, the covers of the magazines are in a very decisive 

position at a point of directing or not directing readers to sales. The cover news of the 

magazine, other news on the cover page, used photographs, graphics, selected colors play an 

important role in increasing the attractiveness of the magazine. When visuality consisting of a 

combination of graphics, photographs and colors is done successfully, it causes a positive 

influence on individual psychology. When looked at a stand, where the magazines are located, 

from far away, the magazine that has the most striking colors and photographs draws the 

attention of people. The use of blue at the point of long-term attention, preferring yellow at 

the point of increasing the strikingness are basic rules for visual perception. 

 While this study named “Visual Perception on Women and Men Magazine Covers: A 

Comparative Review on Men’s Health ve Women’s Health” deal the subject of visual 

perception in the magazines, it focuses on the visual perceptions on the magazine covers. 

Cover photographs, used colors, writing styles, typographic features constitute the main 

elements of the study. The study prepared by using the descriptive analysis method was 

prepared with the aim of contributing to the literature by emphasizing the importance of 

perceiving visual elements. The assertion is limited with the 12 issues of 'Men's Health' and 

'Women's Health' magazines in 2017. 

The data obtained in the study show that warm colors are used on the covers but they are far 

away from cold colors. In both men and women magazines, white is preferred predominantly 

on the magazine covers. Blue and red are among the colors that both men and women 

magazines use heavily. Bold characters are usually used as typeface on the covers. At the use 

of photography, idealized men and women are generally used. In male photographs, topless, 

muscular male bodies are invariable elements. In female photographs, by giving place to 
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women-in-bikini, the sportswoman profile is reflected as the ideal female typology. From this 

aspect, both the charm of the covers is increased and the ideal woman and man profile 

perception is constituted. 

Keywords:  Men’s Health, Women’s Health, Women Magazines, Men Magazines, Visual 

Perception in Magazines, Visual Perception, Magazine Typography  

GİRİŞ 

Genellikle gazetelerin gölgesinde kalmış olsa da dergiler hitap ettiği okur kitlesinin zihninde 

her zaman kalıcı olmuştur. Bunda dergilerin gazetelere göre daha küçük ebatlarda olup baskı 

tipinden dolayı saklanmasının kolay olması, daha geniş haberlere yer verip okuru daha fazla 

derinden etkilemesi gibi nedenler etkili olmaktadır. Özellikle kadın ve erkek dergilerinin 

okuyucu kitlesi üzerinde önemli yönlendirmeler yaptığı bilinmektedir. İdeal bir yaşam 

dayatması yapmakla birlikte aynı zamanda da bir yaşam stili sunan bu dergiler hedef 

kitlesinde önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. Giyim tarzı, beden gelişimi ve formu, 

kişisel bakım gibi pek çok konuda zengin içeriklere yer veren dergiler algıları da 

yönetmektedirler. İçeriklerde kullanılan fotoğraflar, seçilen modeller, modellerin tercih ettiği 

kıyafetler, bu kıyafetlerin renkleri hedef kitle için adeta bir özdeşleştirme oluşturmaktadır. 

“Kadın Ve Erkek Dergi Kapaklarında Görsel Algı: Men’s Health ve Women’s Health Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir İnceleme” isimli bu çalışmada da : Men’s Health Türkiye ve Women’s 

Health Türkiye’nin 2017 yılındaki 12 aylık dergi kapakları incelenerek görsel algı bağlamında 

verdiği mesajlara odaklanılmaktadır.  

Dergilerde görsel algı  

Hedef kitlede istenen etkiyi oluşturmak için mesajın doğru biçimde verilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda mesaj formları, iletişim kanalları, kültürel ikonların kullanımı 

dikkatle seçilmelidir. Zira iletişimde sloganik bir cümle haline gelen “verilmek istenen mesaj 

karşı tarafın algıladığı kadardır” anlayışı çerçevesinde hareket edilmeli ve algılamanın ilkeleri 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede dergilerde görsel algı konusuna odaklanmadan 

algı ve görsel algı kavramlarına değinmek yararlı olacaktır.  

Algılama (idrak), (kavrama, yargılama ve tepkime), duyu organları aracılığı ile nesneler, 

özellikler veya bağıntılardan haberdar olma işlemidir. Nesnelerin tanınması ve yeniden 

tasarlanabilmesinde görsel sistemin duyarlılığı kadar, algılamanın da rolü büyüktür. Algılama 

ne kadar duyarlı ise nesneler hakkında gerekli olan bilginin bellekten istenerek ortaya 
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çıkarılması o derece güçlü ve kolaydır 

(https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/916/249570.pdf?sequence=1&isA

llowed=y). Algının bir sonraki aşaması ve konuyla asıl ilintili olan kısmı ise görsel 

algılamadır.  

Görsel algı, algılanan kavramı görsel özellikleri çerçevesinde duyusal ayrımsama yoluyla 

seçme, düzenleme, tanımlama gibi birtakım yaklaşımlardan oluşmaktadır (Erişti, Uluuysal, 

Dindar, 2013). Aynı zamanda bireylerin kavramlara ilişkin farkına varma sürecidir (Messaris, 

1994). Görsel algılama sürecinde algıyı oluşturması hedeflenen içeriğin niteliği ve etkin bir 

mesaj sistemi ile başarılı bir ileti sisteminin oluşturulması görsel tasarımın niteliğini 

artırmaktadır. Bu bağlamda temel bir tasarımda cevap verilmesi gerek üç temel soru 

bulunmaktadır. Okuyucuya verilecek mesaj, neden buna ihtiyaç duyulduğu ve zaman algısıdır 

(Yanık, 2018). Bir tasarım ürünü olan dergilerin en önemli unsurlarından birisi de 

kapaklarıdır. Kapak bir derginin vitrini niteliğindedir. Dergi kapağı, derginin içeriğini 

okuyucuya taşıyan bir iletişim alanıdır ve içerik hakkında ipuçları verir; çoğu zaman da içeriği 

tamamen yansıtabilir (Karaduman, 2007). Bu da okuyucuyu ya satın alma ya da almama 

davranışlarına yöneltir.  

Algılamayı etkin hale getirmek için kapaktaki logo ve görsellerin kullanımı bütünsel bir 

kompozisyon biçiminde ele alınmalıdır. Tipografik karakterler, tercih edilen renkler, 

kullanılan görseller, objelerin yerleştirilme biçimi mesajların doğru biçimde verilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır.  

Tasarımda tipografinin önemi büyüktür. Görsellerle anlatılmak istenenin dışında yazı ile 

içerik oluşturulurken takip eden sayılarda da aynı fontun kullanımı dergiye kimlik kazandırma 

(Yanık, 2018) ve okuyucuyu yayına aşina etme açısından önemlidir.  

Derinlik ve ön plan arka plan ilişkisi algıda istenilen hedeflere ulaşılmasında önemli rol 

oynamaktadır (Yanık, 2018). Dergi kapağında çarpıcı kompozisyonlar oluşturmak 

tasarımcının başarısına endekslidir.  Kapakta yer alan içerikleri ön plana çıkarmak, görselleri 

ve başlıkları vurgulamak için tasarım materyallerinin teknik ve estetik açıdan yeterli düzeyde 

olması gerekmektedir. Derginin içeriği, hedef kitlesi, kağıt ve baskı çeşidi gibi teknik 

özelliklere doğru biçimde karar verilmelidir. Tasarımda sadeliğe ve yalınlığa önem verilmeli, 

çok fazla fontun yerine kurumsal kimliğe uyan fontların seçilip uyumlu şekilde kullanılması, 

renklerin, görsellerin, başlıkların hem kapağın bütününde hem de kendi içinde uyuma 

(MEGEP, 2013) sahip olması önemlidir.  
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Görsel algı okunabilirlikle doğrudan ilintilidir. Okunabilirliği artırmak için tipografinin 

başarılı kullanımı gereklidir. Doğru kullanılan tipografi illüstrasyon yöntemi ile 

görselleştirilerek mesajı taşımada kolaylık sağlamaktadır. Tipografik karakterlerin 

okunabilirliği kontrast, yalınlık ve oran özelliklerine bağlıdır (Yanık 2018). Kurumsal olarak 

oturtulan bu özellikler devam arz etmeli ve gerekmedikçe değişikliğe uğratılmamalıdır.  

Okunabilirlik, yazı karakterlerinde, sözcüklerde, kitap sayfalarında, afişlerde, işaret 

levhalarında ve daha birçok formlarda aranılan kaliteyi ifade etmek için kullanılan bir 

kavramdır. Dizgi, sayfa tasarımı, espas gibi unsurların tümü ile sağlanan göreli bir kolaylıktır 

(Ruder, 1967).  Lumgair ise; konuya kelimeler bütünü olarak yaklaşmakta kelimelerin bütün 

olarak algılandığını ve bunun için mümkün olduğunca küçük harflerin tercih edilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır (Lumgair, 1999). Tipografi ile ilgili temel kurallar olmakla 

birlikte hedef kitlenin kodlarına göre de bu kuralların kullanımına dikkat edilmelidir.   

Women’s Health 

Adweek Magazine tarafından dünyanın en iyi dergileri listesinde ilk 10’da yer alan Women’s 

Health; hayatı kendi bildiği gibi yaşayan yeni kadınlar için yaratılmış bir yaşam dergisidir 

(Women’s Heath, 2018). Dergi Men’s Health dergisine kız kardeş olarak kuruldu ve 

Türkiye’de basımına Eylül 2008’de başlanmıştır. Women’s Health, her ay, sağlıklı ve aktif bir 

kadının yaşam tarzını yansıtan bir ünlüyü konu edinmektedir (Wikipedia, 2018). 

Emmaus, Pennsylvania’da Rodale tarafından basılan Women’s Health sağlık, beslenme, 

fitness, seks ve yaşam tarzı üzerine odaklanan bir dergidir (Wikipedia, 2018). Dergi, kadınlara 

hayatlarını yolunda tutmak ve sağlıklı kalmak için düzenli bir yaklaşım sağlamaktadır 

(Wikipedia, 2018). Women’s Health, her ay 3,6 milyon kadına beslenme, spor, sağlık, 

cinsellik, ilişkiler, moda, bakım, güzellik, dekorasyon, teknoloji, otomobil, para yönetimi, 

kariyer gibi yaşamın tüm alanlarında ilham ve motivasyon vermektedir (Women’s Health, 

2018).  

Derginin fitness, beslenme & zayıflama, sağlık, yaşam, güzellik & stil, aşk & seks ve video 

gibi kategorileri bulunmaktadır (Women’s Health, 2018). Fitness kategorisi, detaylı 

hareketlerle nasıl egzersiz yapılacağını göstermektedir, böylece okuyucu etkinlikleri etkin bir 

şekilde çoğaltabilmektedir (Wikipedia, 2018). Fitness kategorisinde ayrıca yaralanmayı 

önleme, fitness ile çalışmaya başlama, kardiyo, tonlama ve belirli koşullarda egzersiz için 

mevsimsel ipuçları gibi konular da yer almaktadır (Wikipedia, 2018).   Aşk ve Seks 
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kategorisi; ilişki tavsiyesi, daha iyi seks için ipuçları ve kadınların sağlığı ile ilgili konuları 

içeren temaları kapsamaktadır (Wikipedia, 2018). Beslenme ve zayıflama kategorisi; 

metabolizma, organik gıdalar, yemek tarifleri, enerji arttırmanın yolları ve daha fazlası gibi 

konulara odaklanmaktadır (Wikipedia, 2018). Sağlık kategorisi; mevsimsel soğuk algınlığı, 

kadınların kalp sağlığı, sağlığınıza faydalı yiyecekler, enerji arttırıcı ipuçları, yeme 

bozuklukları ve daha fazlası gibi konuları içermektedir (Wikipedia, 2018). Güzellik ve stil 

kategorisi; cilt sağlığı, saç modelleri, makyaj ipuçları ve uygun fiyatlı güzellik ürünleri gibi 

konulardan bahsetmektedir (Wikipedia, 2018). 

Okuyucusuyla eğlenceli, gerçekçi ve samimi bir dille konuşan Women’s Health, kadınlara 

hayal değil, kendi özgünlüklerini sunmaktadır (Women’s Health, 2018). Eğitimli, ne 

istediğini bilen, hayatını kendi yönlendiren, yeni deneyimlere açık kadın, Women’s Health ile 

uzun zamandır eksikliğini hissettiği kılavuz görevini üstlenecek dergisine kavuşmuştur 

(Women’s Health, 2018).   

Men’s Health 

Men’s Health Rodale Inc. tarafından 47 ülkede 40 farklı sürümle yayımlanan Amerika 

merkezli dünyanın en büyük erkek dergi markasıdır. Ayrıca ABD gazete bayilerinde en çok 

satan erkek dergisidir. Aslında bir erkek sağlık dergisi olarak yayımlanmaya başladı fakat 

sonradan fit olma, beslenme, moda ve cinsellik gibi erkeklerin yaşam tarzını ele alan konuları 

da işlemeye başladı. Derginin ABD yayınlarının günümüzdeki editörü Bill Phillips’tir 

(Wikipedia, 2018). ABD’de 1986 yılında yayın hayatına başlayan dergi Türkiye yayınlarına 

1987 yılında başlamıştır. 

Men’s Health ABD'de kurulmuş olmasına rağmen, uluslararası yayınlarıyla dergiyi dünyanın 

en büyük erkek dergisi markası haline getirmiştir. Bu dergiler dünya çapında 71 milyondan 

fazla okura ulaşmaktadır. Uluslararası yayınlar derginin ticaret hacminin %80'inden fazlasını 

oluşturmaktadır. Her pazarda, yerel editörler kendi pazarları için makaleler satın almaktadır 

ve ABD ve diğer sürümlerle içerik paylaşmaktadır. Seçilen makaleler daha sonra yerel 

basımcılar tarafından Amerikan baskısının tarzına uymaları için tercüme edilmektedir ve 

düzenlenmektedir. Genellikle, bu basımlar derginin ABD versiyonunun çevirileri olarak 

başlamıştır, ancak zamanla pek çok ABD dışı baskı benzersiz hale gelmiş ve materyalleri 

yerel okuyuculara daha uygun hale getirilmiştir (ABDwikipedia, 2018). Uluslararası 
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dergilerin yayınlandığı ülkelerde kabul görmesi iyi derece yerelleşme ile uluslararasılaşmayı 

bütünleştirmesine bağlıdır. 

Men’s Health şu ülkelerde yayın yapmaktadır: Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, 

Beyaz Rusya, Belçika, Belize, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, 

Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Estonya, Almanya, Gana, Yunanistan, 

Guatemala, Honduras, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, 

Kuveyt, Litvanya, Lübnan, Letonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, 

Umman, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi 

Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Venezuela (ABDwikipedia, 2018). Derginin ele aldığı 

kategoriler şunlardır: fitness, beslenme, sağlık & bakım, seks & ilişkiler, erkek aklı, video ve 

sporcu besinleri (Men’s Health, 2018).  

Women’s Health dergisi üzerine bir inceleme 

 

Ocak 2017 

Tipografik renkler: Logo; pembeden turuncuya turuncudan sarıya sıcak renk geçişleri 

şeklinde tasarımlanmıştır. 

Başlıklar: Siyah, pembeden turuncuya turuncudan sarıya geçişli şeklinde iki biçimde 

kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, italik, renkli yazı karakterleri kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan Renkler: sıcak renk olarak pembe, turuncu ve sarı renkler kullanılmıştır. 

Soğuk renk kullanılmamıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. spot: Sağa yaslı koyu bold siyah renkli harflerle 

vurgulanmıştır. Zıtlık yaratılarak alt başlık daha küçük bold punto ile yazılmıştır. Logonun 

altına tam hizalı olarak yerleştirilmiştir. 

2. Spot: Sağa yaslı birinci spota hizalanmış ince bold siyah harflerle yazılmıştır.  

3. Spot: Asimetrik yazı stili kullanılmış sıcak renk geçişleri ile vurgusu arttırılmıştır. El yazısı 

karakterinde natürel italik yazı karakteri kullanılmış renkli sayılarla pekiştirilmiştir. Alt 

başlıklarında bold italik el yazısı karakteri spotun ana başlığını öne çıkarmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot (ana spot): Logonun son alt kısmına hizalanmış olmakla 

beraber asimetrik stil kullanılmıştır. Siyah bold normal yazı karakteri ile başlayıp ince yazı 

karakteri ile devam ederek ilk üç kelime vurgulanmıştır.  
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2. – 3. ve 4. Spot: Pembe yatay çizgilerle birinci başlıktan ayrılmıştır. # simgesi ile başlatılan 

spotlar siyah, italik ve bol yazı karakteri ile vurgulanmıştır. 

5. Spot:  pembe renkli + simgesi ile başlar siyah ince italik harflerle ana spota ithaf niteliği 

taşır.          

Kapak konuları: 2017 Değişim Yılın Olsun! Karar ver, Planla & Harekete Geç; 7 günlük 

diyet listesi ile dümdüz bir karın; Evde fitnes 14 dk kolayca sıkılaş, veya daha kısa sürede 

hiçbir ekipman kullanmadan; Mutlu pozitif seksi! Kış boyunca iyi hisset; Ofiste formunu 

koruma rehberi; Doğru miktarda protein alma ipuçları; Olumlu düşünmenin 5 yolu; Yeme 

bozuklukları dosyası olarak, kapakta toplam sekiz adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılarak tipografik özellikler ve 

görselin daha rahat algılanması sağlanmıştır. Kadın modelin kıyafetlerinde ağırlıkla siyah 

rengin kullanılması kapakta bütünlüğü oluşturmuştur. 

Kapak üzerinde sabit unsurlar: Logo üzerinde  #WHileYeniSen yazısı Women kelimesinin 

men hecesinin üzerine sabitlenmiştir. Dergi barkodu sağa dikey olarak yaslandırılmıştır. Diğer 

bütün sayılarda da sabit unsurlar aynı olduğu için tekrar edilmeyecektir. 

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planda kullanılarak konu başlıkları renk ve yazı 

karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran yazı karakterleri 

kullanılmış ayrıca renklendirilerek daha çarpıcı hale getirilmiştir. Konu başlıklarının zemin 

üzerine yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açılarının kullanılmış olması konu ile ilgili algıda 

seçicilik yaratma amacı taşımaktadır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar yan 

yana getirilmiştir. Şöyle ki; Mutlu pozitif seksi başlığı neşe, sevimlilik ve davetkâr yüz 

hatlarının olduğu açıdadır. 7 günlük diyet ile dümdüz bir karın başlığı modelin fit görünümlü 

bikini altlı açısına yerleştirilmiştir. Kapakta alt orta boşlukta yer alan italik siyah başlığı olan 

kolayca sıkılaş spotu modelin bacak hizasına denk getirilmiştir. Ayrıca kapak ortasına 

yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin üst beden bölgesi logonun üzerine 

oturtulmuş alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı 

hareketlilik ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır.       

Kapak yorumu: Kapak üzerinde kullanılan uzun boylu, zayıf ve ince hatlara sahip kadın 

figürünün kullanılması kadınlara yönelik hazırlanan derginin toplumda kadın algısının nasıl 

olması gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre yansıtılan ideal beden ölçülerindeki kadınlara 

toplumda kadın bedeninin nasıl olması gerektiğine dair fikirleri de empoze etmeyi amaçlar 

görünmektedir. Bu doğrultuda kadının güzel ve beğenilen bir bedene sahip olmak adına 

tüketime yönlendirilmekte olduğu sonucuna varılabilir. Böylece özellikle cinsel dürtüler 
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kullanılan fotoğraf vurgusu kullanılarak kendine güvenen, dik duruşlu zarif ve seksi kadın 

profili vurgulanmaktadır.  

 

Şubat 2017 

Tipografik renkler: Logo; kırmızı renk kullanılmıştır 

Başlıklar: Siyah, kırmızı ve sarı zemin üzerine siyah harflerle hazırlanmıştır 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve üç başlıkta kırmızı renkli yazı karakterleri kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı renkler kullanılmıştır. Soğuk 

renk kullanılmamıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renkler tercih edilmiştir. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. spot: Sağa yaslı koyu bold siyah renkli harflerle 

vurgulanmıştır. Zıtlık yaratılarak alt başlık daha küçük bold punto ile yazılmıştır. Logonun 

altına tam hizalı olarak yerleştirilmiştir. 

2. Spot: Sağa yaslı birinci spota hizalanmış ince bold siyah harflerle sarı zemin üzerine 

yazılmıştır. Logo üzerine yerleştirilen sarı zemin üzerinde bold yazı karakterli başlıkla 

bütünlük yaratılmıştır.  

3. Spot: Kırmızı renkli bold yazı karakteri kullanılmıştır.  

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Siyah bold normal yazı karakteri ile başlayıp ince yazı 

karakteri ile devam ederek ilk dört kelime vurgulanmıştır.  

2. Spot: Kırmızı bold harflerle belirginleştirilmiştir + simgesi ile birleştirilen 3.spot kırmızı 

büyük bold sayı karakterleri ile başlamıştır. Başlığın devamında siyah bold harfler 

kullanılmıştır. > simgesini kırmızı renkte kullanarak yönlendirme vurgusu yapılmıştır. 

4. Spot: Fotoğraftaki modelin bacak ve basen açısına beyaz harflerle “İrem Helvacıoğlu 

Enerjik & fit” ifadeleri ile ismi ve özelliği yazılmıştır.          

Kapak konuları: Sıkı kollar & seksi karın! Üst gövdeyi şekillendiren en etkili 4 hareket; 

Libidonu arttır & seks ateşini yak kadına ve erkeğe özel tüyolar (kapak üzerindeki bağlı başlık 

ise çiftler için TRX egzersizi: 4 haftada sonuç al); Şeker bağımlılığı hakkındaki gerçekler; 

Koşuya başlaman için 6 neden ilham veren kadın koşucular anlatıyor; Basit & hızlı tarifler + 

22 ipucu ile etiket okumayı öğren > gizli mesajları fark et > doğru seçimi yap; dergi 

fotoğrafının üstünde İrem Helvacıoğlu Enerjik & fit olmak üzere kapakta toplam sekiz adet 

konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılarak tipografik özellikler ve 

görselin daha rahat algılanması sağlanmıştır. Kadın modelin kıyafetlerinde ağırlıkla siyah 

rengin kullanılması kapakta bütünlüğü oluşturmuştur.  

http://www.iksad.com/


 
 

CONGRESS FULL TEXTS BOOK 
www.iksad.com     

PARIS II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES AUGUST, 2018 

275 

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planda kullanılarak gölge efekti ile birlikte 

konumlandırılmıştır. Konu başlıkları renk ve yazı karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. 

Gözün algılamasını kolaylaştıran yazı karakterleri kullanılmış ayrıca kırmızı ve sarı renkler 

kullanılarak daha çarpıcı hale getirilmiştir. Konu başlıklarının zemin üzerine 

yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açıları kullanılarak konu ile ilgili algıda seçicilik 

yaratılmaya çalışılmaktadır. Sarı renk ile zemin oluşturulan birleşik iki haber farklı açılarda 

kullanılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar yan yana getirilmiştir. Şöyle 

ki; Sıkı kollar & seksi karın! Üst gövdeyi şekillendiren en etkili 4 hareket başlığı kol altındaki 

açı ile üst gövdeye hizalanmıştır. Libidonu arttır & seks ateşini yak kadına ve erkeğe özel 

tüyolar (kapak üzerindeki bağlı başlık ise çiftler için TRX egzersizi: 4 haftada sonuç al) 

başlığı bel ve basen hizasındaki açıda kullanılmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen 

fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş alt 

beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve canlılık 

duygusunu uyandırmaktadır. Fotoğraf üzerine yerleştirilen ok sembolü ile beyaz renkli 

başlığın konumlandırması ise cinselliği çağrıştırıcı başlıklarla bütünlük oluşturmuştur.      

Kapak yorumu: Kapak üzerinde kullanılan uzun boylu, zayıf ve ince hatlara sahip kadın 

figürünün kullanılması kadınlara yönelik hazırlanan derginin toplumda kadın algısının nasıl 

olduğunu vurgulamıştır. Buna göre yansıtılan ideal beden ölçülerindeki kadınlara toplumda 

kadın bedeninin nasıl olması gerektiğine dair fikirleri de empoze etmeyi amaçlar 

görünmektedir. Bu doğrultuda kadının güzel ve beğenilen bir bedene sahip olmak adına 

tüketime yönlendirilmekte olduğu sonucuna varılabilir. Böylece özellikle cinsel dürtüler 

kullanılan fotoğraf çiftlerin cinsel hayat başlığı ile kullanılarak neşeli, sempatik, zarif ve seksi 

kadın profili modelin beden dili ile birleştirilerek vurgulanmaktadır.  

 

Mart 2017 

Tipografik renkler: Logo; beyaz renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, beyaz ve sarı harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve üç başlıkta siyah renkli iki başlıkta beyaz yazı kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak sarı renkler ve pembe zemin kullanılmıştır. 

Soğuk renk olarak gri kullanılmıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renkler tercih edilmiştir. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. spot: Sağa yaslı koyu bold siyah renkli harflerle 

vurgulanmıştır. Zıtlık yaratılarak alt başlık daha küçük beyaz renkli siyah tik ile 
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belirginleştirilerek bold punto ile yazılmıştır. Logonun altına tam hizalı olarak 

yerleştirilmiştir. 

2. Spot: Sağa yaslı birinci spota hizalanmış ince bold sarı harflerle yazılmıştır.  

3. Spot: Siyah renkli bold italik el yazısı yazısı karakteri ile farklılaştırılarak kullanılmıştır.  

Kapakta sağa yaslı spotlar: Siyah dolgulu yuvarlak içine beyaz renkli hediye kitap 

haberleştirilmiştir. 

1. Spot: Siyah bold normal yazı karakteri ile başlayıp ince yazı karakteri ile devam ederek ilk 

dört kelime vurgulanmıştır.  

2. Spot: Beyaz bold harflerle vurgulanarak sarı dolgulu kutucuklarla belirginleştirilmiştir.          

Kapak konuları: Tekrar forma gir! Yağ yak & sıkılaş, Motivasyonunu arttır, Başaranlardan 

ilham al, Doğru tekniği öğrenerek güçlen; Egzersizin seksi faydaları yoğun orgazm, yüksek 

libido ve çok daha fazlası!; Kendini harika hisset! Işıldayan bebek gibi bir cilt için ipuçları; 

Fazla kilolara veda et! 21 basit yolla hedefe ulaş; Regl dönemi rehberi krampları yen, tatlı 

krizini çöz, ödemden kurtul; olmak üzere kapakta toplam dokuz adet konu başlığına yer 

verilmektedir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta pembe zemin kullanılmıştır. Tipografik özellikler ve 

görsel daha çarpıcı hale getirilmiştir. Kadın modelin kıyafetlerinde ağırlıkla gri renk 

kullanılarak kapakta pembe renkle uyum oluşturulmuştur. 

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planda kullanılmıştır. Konu başlıkları renk ve 

yazı karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran yazı karakterleri 

kullanılmış ayrıca sarı renkler tercih edilerek başlık daha çarpıcı hale getirilmiştir. Konu 

başlıklarının zemin üzerine yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açılarının kullanılmış olması 

konu ile ilgili algıda seçicilik açısından önemlidir. Sarı renkli başlık seks konusunu işlerken 

yine bel, bikini ve basen bölgesi açısında kullanılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline 

uygun başlıklar yan yana getirilmiştir. Şöyle ki; Kendini harika hisset konulu başlık kapakta 

alt orta bölüme modelin bütününü kavrayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca kapak ortasına 

yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin pozu yan profilden verilmiştir. 

Modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş alt beden bölgesi ise arka planda 

kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır. 

Fotoğraftaki modelin kadın bedenini ve cinselliğini çıplaklıkla birleştiren göğüs hizasında 

bikini bölgesinin ön plana çıkarıldığı görünmektedir.    

Kapak yorumu: Önceki sayılarda olduğu gibi bakımlı, sıkı bedene sahip, spor yapan ideal bir 

kadın tipolojisi empoze edilerek tektipleştirme ve tüketime yönlendirme yapılmaya 

çalışılmaktadır.   
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Nisan 2017 

Tipografik renkler: Logo; beyaz renk kullanılmıştır 

Başlıklar: Siyah, beyaz ve kırmızı zemine beyaz harflerle hazırlanmıştır 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, üç başlıkta siyah renkli iki başlıkta kırmızı zemine beyaz yazı ve iki başlıkta 

da kırmızı harflerle kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı, Soğuk renk olarak mavi zemin 

kullanılmıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renkler tercih edilmiştir. 

Kapakta sola yaslı Spotlar: Siyah dolgulu dairede beyaz renkli güne mutlu başlayan 

kadınların 5 sırrı başlığı haberleştirilmiştir. Ayrıca kapağın en üst kısmında kırmızı bold 

harflerle alışveriş rehberi haberleştirilmiştir. 

1. 2. ve 3. spot: Asimetrik metinli koyu bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Zıtlık ile 

vurgu yaratılarak alt başlıklarda kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmıştır.  

Kapakta sağa yaslı Spotlar: 1. Spot: Siyah bold normal yazı karakteri ile başlayıp ince yazı 

karakteri ile devam ederek ilk üç kelime vurgulanmıştır.  

2. Spot: Kırmızı bold harflerle belirginleştirilmiştir alt başlıkta ise kırmızı siyah tezatlığı 

kullanılmıştır. 

3. Spot: Siyah bold yazı karakteri kullanılmıştır.           

Kapak konuları: Stil özel sayısı tarzını yansıtan kombinler & spor ayakkabı rehberi; Güne 

mutlu başlayan kadınların 5 sırrı; Yeni mevsim yeni sen, daha iyi koş yarış ipuçları ve 

antrenman planı, hızla toparlan fitnes hedeflerine ulaştıracak 8 yöntem, incel ve sıkılaş kış 

kilolarından kurtulma yolları; İdeal Formuna kavuş basit değişimlerle 4 haftada sonuç al; 

Gwyneth Paltrow genç ve fit kalma sırlarını açıklıyor; Beş duyuyla aşk doğru kişiyi bul, 

olmak üzere kapakta toplam dokuz adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta açık mavi zemin kullanılmıştır. Tipografik özellikler ve 

görseldeki kırmızı renk daha çarpıcı hale getirilmiştir. Kadın modelin kıyafeti kırmızı bikini 

olarak tercih edilerek kırmızının pozitif etkisinden yararlanılmıştır. 

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planda gölge efekti ile kullanılmıştır. Konu 

başlıkları renk ve yazı karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran 

yazı karakterleri kullanılmış ayrıca kırmızı renkler kullanılan başlıklar daha çarpıcı hale 

getirilmiştir. Konu başlıklarının zemin üzerine yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açılarının 

kullanılmış olması konu ile ilgili algıda seçicilik yaratılması adına önemlidir. Kırmızı renkli 

başlık zayıflama ve sıkılaşma konusunu işlerken göğüs, bel, bikini ve basen bölgesi açısında 
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kullanılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar yan yana getirilmiştir. Şöyle 

ki: yeni mevsim yeni sen başlığı modelin zayıflığı ve fit görüntüsü ile birleştirilmiş resimdeki 

pozun da başlığa dönük olması başlıkları vurgulayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca kapak 

ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin natürel görüntülü pozu 

herkes için normalin bu olduğu algısını yaratmıştır. Modelin üst beden bölgesi logonun 

üzerine oturtulmuş alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı 

hareketlilik ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır. Fotoğraftaki modelin kadın bedenini ve 

cinselliğini çıplaklıkla birleştiren tüm bedenin sergilendiği bir kompozisyon görülmektedir.    

Kapak yorumu: Harekete geçirici başlıklar tercih edilerek yenilenme, forma girme, diyet 

yapma ve bu doğrultuda antrenman planları uygulama önerilerine yer verilmektedir. Önceki 

sayılarda da olduğu gibi, ideal bir kadın tipini oluşturma veya oluşan tipolojiyi koruma adına 

yönlendirmeler görülmektedir.   

 

Mayıs 2017 

Tipografik renkler: Logo; kırmızı renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, beyaz ve kırmızı harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, üç başlıkta siyah renkli beş başlıkta kırmızı ve bir başlıkta beyaz harfli yazı 

kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta beyaz renk zemin olarak kullanılmış, sıcak renk olarak 

kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk kullanılmamıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz 

renklerden de yararlanılmıştır. 

kapakta sola yaslı spotlar: Siyah dolgulu yuvarlakta beyaz renkli başlık yerleştirilmiştir.  

1. Spot: Kırmızı bold yazı karakter ve rengiyle 4 rakamı altında siyah bold büyük harflerle 

verilen başlık, alt başlıklarda ince siyah karakterle birleştirilmiştir.   

2. Spot: Bold siyah renkli harflerle italik el yazısı ile vurgulanmıştır. Kapağın alt kısmı orta 

bölgesine yerleştirilmiştir.  

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Siyah bold normal yazı karakteri ile başlayıp orta 

kelimesi kırmızı bold karakteri ile tasarımlanıp ince yazı karakteri ile devam ederek 

vurgulanmıştır.  

2. 3. ve 4. Spot: Siyah renkli ince yazılmış italik yazı altında kırmızı bold harflerle 

belirginleştirilmiş 3. spot kırmızı okla vurgulanmış olarak alt başlıklara yer verilmiştir. 

Kapak konuları: Duygusal olarak fit misiniz?; 4 haftada ince ve seksi vücut uzmanların 

hazırladığı beslenme ve egzersiz planı ile kilo ver yap yak sıkılaş; Kendinin en iyi versiyonu 
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ol! En uzun ve mutlu yaşayan kadınların hayat sırları; Diyette keyif modu yasak diye bir şey 

yok!; Kontrolü eline al pozitif değişimlerle genlerini güçlendir; Vanessa Hudgens nasıl 

formda kaldığını anlatıyor; Doktorlardan farklı uyku sorunlarına çözüm önerileri, olmak üzere 

kapakta toplam yedi adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılmıştır. Tipografik özellikler ve 

görseldeki kırmızı renk daha çarpıcı hale getirilmiştir. Kadın modelin kıyafeti için sarı ve 

siyah renkler tercih edilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planda gölge efekti ile kullanılmıştır. Konu 

başlıkları renk ve yazı karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran 

yazı karakterleri kullanılmış ayrıca kırmızı renkler kullanılan başlıklar daha çarpıcı hale 

getirilmiştir. Konu başlıklarının zemin üzerine yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açılarının 

kullanılmış olması konu ile ilgili algıda seçicilik yaratılmaya çalışılması açısından önemlidir. 

Kırmızı renkli 3.başlık formda kalma konusunu işlerken bel ve basen bölgesi açısında 

kullanılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar yan yana getirilmiştir. Şöyle 

ki: kendinin en iyi versiyonu ol başlığı alt orta bölümde modelin bütününü yansıtır 

biçimdedir. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin 

kendinden emin, hırslı ve ne istediğini bilen pozu rekabet algısı yaratmaktadır. Modelin üst 

beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. 

Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır. 

Fotoğraftaki modelin özellikle bikini renginin sarı seçilmesi cinsel dürtüleri harekete geçirici 

ve dikkat çekicidir. 

Kapak yorumu: Mayıs sayısındaki yönlendirmeler de bir önceki sayıdakine benzer şekilde 

forma gir ve formunu koru odaklıdır. Bu sayıda özellikle rekabeti çağrıştıran başlık ve 

fotoğraf kullanımı bu bedene girebilmek için tüketilecek düşünce ve ürünler üzerinde 

durmuştur.  Böylece özellikle cinsel dürtüler kullanılan fotoğraf ile mutluluk ve istediğini elde 

etme doğru orantılı gösterilmiş ve cinsellikle bağdaştırılmıştır. Dergi için klasik hale gelen 

neşeli, sempatik, davetkar ve hırslı kadın profili bu kapakta da modelin beden dilinde 

yansıtılmıştır.  

 

Haziran 2017 

Tipografik renkler: Logo; pembe renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah ve pembe renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  
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Başlıklar: Bold, dört ana ve dört alt başlıkta siyah renkli dört başlıkta pembe harfli yazı 

kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta üstten aşağıya doğru uçuk maviden su yeşiline kayan 

renkler zemin olarak kullanılmış, sıcak renk olarak pembe tercih edilmiştir. Soğuk renk olarak 

gümüş grisi kullanılmıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renklerden yararlanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: Kapağın üst kısmında pembe koyu harflerle başlatılan başlık 

pembe dikey çizgilerle alt başlıklara yan bölünerek siyah renkli harflerle yazılmıştır. Yuvarlak 

hareketli geometrik şekil içine pembe ve siyah renk kombinasyonlu başlık sağ alt bölüme 

yerleştirilmiştir.  

1. Spot: Siyah bold yazı karakter ve rengiyle hareketli karakterle yazı kullanılmıştır.   

2. Spot: Bold pembe renkli harflerle vurgulanmıştır alt başlıklar pembe > sembol ile 

belirginleştirilerek siyah harflerle yazılmıştır.  

3. Spot: siyah bold karakterle yazılmıştır.  

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Siyah bold normal yazı karakteri ile başlar alt başlık 

pembe büyük harf karakteri ile devam ederek vurgulanmıştır.  

2. Spot: Beyaz zemin üzerine siyah harflerle öne çıkarılmıştır ana başlık ise bold siyahtır. 

3. Spot: Siyah renkli bold yazı üzerine pembe büyük rakamla yazılmış beyazdan şeffafa kayan 

renklerle hareketlenmiştir. 

Kapak konuları: Kendine yatırım yap! İyi beslen, stresini yönet, harika hisset; Kayla Itsines 

ilham veren öyküsünü ve 7 dakikalık egzersiz planını paylaşıyor; Daha güçlü daha seksi HIIT 

ile yağ yak, aç kalmadan kilo ver, potansiyelini keşfet; Bırakmadan önce düşün diyetinden 

asla çıkarmaman gereken 5 besin; Gerçekte ne kadar fitsin? Kendini test et, skorunu yükselt; 

Whaplajda yaza bakımlı ve formda girmen için öneriler; 32 ipucu ile yaşam kaliteni arttır 

olmak üzere toplam yedi adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta üstten aşağıya doğru uçuk maviden su yeşiline kayan 

renkler zemin olarak kullanılmıştır. Tipografik özellikler ve görseldeki pembe ve gümüş 

renkler daha çarpıcı hale getirilmiştir. Kadın modelin kıyafeti için gümüş ve siyah renkler 

kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planında gölge efekti ile kullanılmıştır. Konu 

başlıkları renk ve yazı karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran 

yazı karakterleri kullanılmış ayrıca pembe renkler kullanılan başlıklar daha çekici hale 

getirilmiştir. Kırmızı renkli 3.başlık formda kalma konusunu işlerken bel ve basen bölgesi 

açısında kullanılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar yan yana 

getirilmiştir. Şöyle ki: daha güçlü daha seksi başlığı göğüs, bel ve basen kısmına orantılanarak 
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modelin bütününü yansıtır biçimde konumlandırılmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen 

fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin kendinden emin, hırslı ve güçlü maskülen pozu 

gücü simgelemektedir. Modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş alt beden 

bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve canlılık 

duygusunu uyandırmaktadır. Fotoğraftaki modelin özellikle boksör şortunun gümüş rengi 

seçilmesi güç ve cinsellik dürtülerini harekete geçirici nitelikte algılanabilmektedir. 

Kapak yorumu: Kapaktaki yönlendirmeler önceki sayılarla hemen hemen aynıdır. Buna ek 

olarak mücadele ve güzelliğin beraberliği çalışılmıştır. Bu sayıda özellikle rekabeti, 

mücadeleyi ve gücü çağrıştıran fotoğraf kullanımı bu bedene girebilmek ve mücadeleci 

karakter için tüketilecek düşünce ve ürünler üzerinde durmuştur.  Neşeli, sempatik, hırslı 

kadın profili modelin beden diline yansıtılmıştır.  

 

Temmuz 2017 

Tipografik renkler: Logo; mavi renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, mavi ve kırmızı renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, dört ana başlıkta siyah renkli iki başlıkta kırmızı ve bir başlıkta mavi harfli 

yazı kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta beyaz renkli zemin, sıcak renk olarak kırmızı, soğuk 

renk olarak mavi kullanılmıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renkler tercih edilmiştir.  

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Kırmızı zemin üzerine beyaz ön başlık kullanılmıştır. 

Ana başlık siyah bold yazı karakter ve rengiyle işlenirken alt başlık mavi renkli karakterle 

oluşturulmuştur. 

2. Spot: Başlık bold siyah harflerle öne çıkarılmıştır. Ayrıca kapağın orta bölümünde ok 

işaretiyle belirtilmiş siyah yön verici başlık kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: Yuvarlak hareketli geometrik kırmızı dolgulu şekil içine beyaz 

renkli başlık sağ üst logo altına yerleştirilmiştir. 

1. Spot: Kırmızı ön başlık siyah bold ana başlıkla birleştirilmiş büyük harf karakteri ile devam 

ederek vurgulanmıştır.  

2. Spot: Ana başlık bold kırmızı harflerle öne çıkarılmıştır. Devamında siyah harflerle alt 

başlıkla devam etmiştir. 

3. Spot: Başlık büyük siyah bold harflerle sol üst ana başlığına ters açı oluşturacak şekilde 

konumlandırılmıştır.  
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Kapak konuları: 3 antrenman Planıyla sıkı esnek ve güçlü her yerde yapabileceğin 

egzersizlerle forma gir!; Spor performansını arttırmanın 1 numaralı yolu; Irmak Ünal fitnes ve 

diyet sırlarını paylaşıyor; 25 basit adımla dümdüz bir karın; İhtiyacına yönelik çözümlerle 

enerjini geri kazan; Beş yıldızlı seks orgazmın ötesine geç; Yaz boyunca fit kal, olarak 

kapakta toplam 7 adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz renk zemin olarak kullanılmıştır. Tipografik 

özellikler ve görseldeki kırmızı, mavi ve siyah renkler daha çarpıcı hale getirilmiştir. Kadın 

modelin kıyafeti için kırmızı bikini kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kırmızı renkli sağ 3.başlık beş yıldızlı seks konusu vurgulanırken 

bel ve bikini bölgesi açısına yerleştirilmiştir. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun 

başlıklar yan yana getirilmiştir. Şöyle ki: yaz boyunca fit kal başlığı, bacak açısına yakın 

yerleştirilmiş fotoğraftaki spor ayakkabısı da belirginleştirilmiştir. Ayrıca kapak ortasına 

yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış modelin kendinden emin, sağlıklı ve sıçrayışı 

yansıtan pozu fit görüntüyü pekiştirmektedir. Fotoğraftaki modelin özellikle bel kıvrımında 

kullanılan yönlendirme oklu fitnes ve diyet sırları başlığının seçilmesi özen ve aynısını yap 

mesajı vermektedir. 

Kapak yorumu: Bu sayıda da ideal kadın tipi konsepti korunarak daha fazla tüketime 

yönlendirme yapılmıştır. Kapakta kullanılanın modelin üzerinde olan ayakkabı ve dövmenin 

ortaya çıkarılması tüketim yönlendirmesine hizmet etmektedir.   

 

Ağustos 2017 

Tipografik renkler: Logo; beyaz renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, mavi, beyaz ve sarı renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, dört ana başlıkta siyah renkli iki başlıkta sarı ve iki başlıkta mavi harfli yazı 

kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta lila renkli zemin, sıcak renk olarak sarı, Soğuk renk 

olarak mavi kullanılmıştır. Nötr renkler olan siyah ve beyaz renklerden de yararlanılmıştır.  

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot:  Bold siyah ön başlık siyah tik işareti ile 

belirginleştirilmiş ve sarı renkli alt başlıklar kullanılmıştır.   

2. Spot: Ana başlık bold beyaz harflerle öne çıkarılmıştır.  

3. Spot: Mavi ön başlık ile başlayan seri devamında siyah renkli başlıkla sonlanmıştır. 

Kapağın orta bölümünde ok işareti ile belirtilmiş siyah yön verici başlık kullanılmıştır. 
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Kapakta sğa yaslı spotlar:1. Spot: Siyah bold ana başlıkla birleştirilmiş mavi alt başlık ile 

devam ederek vurgulanmıştır.  

2. Spot: Ana başlık bold sarı harflerle öne çıkarılmıştır.   

3. Spot: Başlık büyük beyaz bold harflerle yazılmıştır.  

Kapak konuları: İdeal formuna kavuş! Metabolizmanı ateşle, yağ yak ve güçlen, enerjini 

yükselt, motivasyon kaynağını bul; Gülümseyen depresyonu tanı ve önlemini al; 5 basit 

adımla vücuduna detoks sürecinde yardım et; Ursula Cerbero seksi formunun sırlarını 

paylaşıyor; Daha sıkı ve şekilli bacaklar 4 ağırlık egzersizi planı+kardiyo=muhteşem sonuç!; 

Araştırma isteğini akıllıca yönetmenin yolları; Yaz boyunca doğru beslen denemen gereken 

15 fit tarif, olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta lila renk zemin olarak kullanılmıştır. Tipografik 

özellikler ve görseldeki sarı, mavi ve siyah renkler daha siyah renkli başlıkları çarpıcı hale 

getirilmiştir. Kadın modelin kıyafeti için kırmızı ve siyah renk kombinasyonu kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kapak ortasına yerleştirilen fotoğraf, ok işaretiyle göbek kısmını 

işaretleyen başlık, bikini bölgesine yerleştiren seksi form sırları yazısı, yönlendirici özellik 

taşımaktadır. Neşeli ve utangaçlığı ön planda gösterilen pozda fit ve gizli cinsellik arka planda 

kullanılarak pekiştirilmiştir. Fotoğraftaki modelin özellikle kıvrımlı hatları kadın cinselliğini 

ön plana çıkarıcı çıplaklıkla birleştirilmiştir. 

Kapak yorumu: İdeal forma ulaşmada yeni yıl hedef gösterilip yeni planlar yapılması 

önerilmektedir. Mevcut fitliğin korunmasıyla yetinilmeyip hedeflerin daha da yüksek 

tutulması empoze edilmektedir.  

 

Eylül 2017 

Tipografik renkler: Logo; pembe renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, mavi, pembe renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, dört başlıkta siyah renkli, iki başlıkta mavi ve bir başlıkta pembe harfli yazı 

kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta beyaz zemin ve sarı renkli > şeklinde gri zemin 

kullanılmış, sıcak renk olarak sarı ve pembe tercih edilmiştir. Soğuk renk olarak mavi nötr 

renkler olan siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar:  

1. Spot: Başlık bold siyah büyük harfli, alt başlık ise ince harfli olarak kullanılmıştır.   

2. Spot: Mavi el yazısı ile altta siyah harfli açıklama başlığı kullanılmıştır.  
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3. Spot: Mavi ön başlık ile devamında siyah renkli bold başlık kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 

1. Spot: Siyah bold ana başlık kullanılmıştır.  

2. Spot: Başlık, bold sarı zemin üzerine mavi harflerle öne çıkarılmıştır.  

3. Spot: Başlık, büyük pembe bold harflerle yazılmıştır. 

Kapak konuları: 21 günde daha fit! Metabolizmanı ateşleyecek antrenman planı; Ebru Şallı 

fit vücut sırlarını paylaşıyor; Sağlık alarmı teknoloji bedenine neler yapıyor?; DNA diyeti 

genlerine uygun beslenerek formda kal; Seksin iyileştirici gücü dokunmanın büyüsünü keşfet; 

Hayat kaliteni egzersizle arttır değişimi başlatacak yol haritası, olmak üzere kapakta toplam 

altı adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz renk zemin olarak kullanılmıştır. Tipografik 

özellikler ve görseldeki pembe, mavi, siyah ve sarı renklerle başlıklar çarpıcı hale 

getirilmiştir. Kadın modelin kıyafeti için pembe ve siyah renk kombinasyonu kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planında gölge efekti ile kullanılmıştır. Konu 

başlıkları renk ve yazı karakterlerinin özellikle kıyafet renkleriyle aynı olması ile ön plana 

çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran ters ve çapraz açılı başlıklar kullanılmıştır. Sağ 

2. başlık konusu olan seksin iyileştirici gücü bel inceliğini öne çıkarmış çıplaklıkla 

kullanılarak dokunmanın büyüsü kelimeleri ile bütünleştirilmiştir. Diyet ve fit kelimeleri 

başlıklarda modelin görüntüsü ile uyumlu kullanılarak ideal vücut vurgulanmıştır. Ciddi ve 

disiplinli beden dili kullanılan pozda fit ve sportif beden yapısı pekiştirilmiştir.  

Kapak yorumu: Önceki sayıdaki sporcu kadın kimliği, güçlülük, fitlik ve bu hedeflere 

ulaşmak için verilen reçetelere bu sayıda da devim edilmektedir. Buna ek olarak kullanılan 

kıyafetler spor yaparken böyle giyinin algısı oluşturmaktadır.  

 

Ekim 2017 

Tipografik renkler: Logo; siyah renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı ve beyaz renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik Karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, üç başlıkta siyah renkli, iki başlıkta kırmızı ve bir başlıkta beyaz harfli yazı 

kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta beyaz zemin sıcak renk olarak kırmızı kullanılmıştır. 

Soğuk renk olarak gümüş grisi nötr olarak siyah ve beyaz renkler tercih edilmiştir. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold kırmızı büyük harfli başlık, alt başlık ise siyah 

harfli kullanılmıştır.   
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2. Spot: Kırmızı bold harfli başlık kullanılmıştır.  

3. Spot: Siyah bold büyük harfli ana başlık ile devamında siyah renkli kırmızı madde işaretli 

bold başlık kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar:1. Spot: Ana başlık siyah bold harflerle kırmızı dolgulu grafik 

şekli içinde konumlandırılmış, alt başlık ise beyaz harfle yazılmıştır. 

2. Spot: Başlık bold sarı zemin üzerine mavi harflerle öne çıkarılmıştır. 

3. Spot: Başlık siyah bold harflerle yazılmıştır. Ardından kırmızı yatay çizgilerle bölünmüş iki 

ayrı siyah bold harfli başlıklara yer verilmiştir.  

Kapak konuları: Fit ve sıkı tüm vücudunu çalıştıracak egzersiz planı; İstediğini yiyerek 

formda kalmanın sırrı; daha motive daha güçlü! Hayat kaliteni iyi beslenerek arttır, ağırlık 

kaldırarak potansiyelini keşfet, başaranlardan ilham al; Jessie Graff imkansız gibi görüneni 

deniyorsan doğru yoldasın; her yaşa uygun cilt bakımı; bağışıklık sistemini destekleyen 15 

alışkanlık, sağlıklı ve doyurucu makarna tarifleri, olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu 

başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz renk zemin olarak kullanılmıştır. Tipografik 

özellikler ve görseldeki kırmızı, siyah ve beyaz renklerle başlıklar çarpıcı hale getirilmiştir. 

Kadın modelin kıyafeti için siyah ve gümüş grisi renk kombinasyonu kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planında kullanılmış boks yapar vaziyetteki 

pozu ise el uzatılıp tutulabilecek hissi uyandırmaktadır. Modelin bel hizasında dergi 

kapağında flaş başlık gibi verilen daha güçlü başlık konusu modeldeki boksör sporcu pozuyla 

birleştirilmiştir. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar çapraz kullanılarak görme 

algısının asimetrik özelliği kullanılmıştır. Güçlü ve imkânsız gibi görünen kelimelerin çapraz 

açılı başlıklarda kullanılması okuyucuyu etkileyici niteliktedir. Ciddi ve disiplinli beden dili 

kullanılan pozda fit ve sportif beden yapısı pekiştirilmiştir. Modelin üst beden bölgesi 

logonun üzerine oturtulmuş alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde 

kullanımı hareketlilik, yakınlık ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır.  

Kapak yorumu: Kapak üzerinde kullanılan boksör görünümlü fit, ve sportif hatlara sahip 

kadın figürünün kullanılması önceki sayılardaki gibi ideal tipe yapılan göndermenin daha 

fazla güçle birleştirilmiş halidir. Kapakta kullanılan modelle de bu vücuda ulaşmanın 

mümkün olduğu algısı verilmektedir. Güç ile birlikte mutlu olmayı vurgulayan kapak resmi 

böyle güçlü olmalısınız algısı yaratmaktadır.  

 

Kasım 2017 

Tipografik renkler: Logo; turuncu renk kullanılmıştır. 
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Başlıklar: Siyah ve turuncu renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, dört başlıkta siyah, iki başlıkta turuncu renk kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta mavi tonların ağırlıkta olduğu sahil ve deniz zemin 

resmi olarak kullanılmış, sıcak renk olarak turuncu tercih edilmiştir. Soğuk renk olarak mavi, 

nötr renkler olan siyah ve beyaz renklerden yararlanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Başlıklar bold siyah büyük harfli,  alt başlıklar ise 

turuncu harfli tasarlanmıştır.   

2. Spot: Siyah bold harfli başlık kullanılmıştır.  

3. Spot: Siyah bold büyük harfli ana başlık ile flaş başlık kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar:1.Spot: Spot: Siyah harflerle kullanılmıştır. 

2. Spot: Pembeden turuncuya kayan kare grafik şekli içinde beyaz zemine siyah harflerle ana 

başlık kullanılmıştır.  

3. Spot: Turuncu büyük rakamlı siyah bold harflerle yazılmış başlık kullanılmıştır. 

Kapak konuları: Daha mutlu daha fit! Motivasyonunu ve enerjini arttır, kuvvet antrenmanı 

ile kaslarını belirginleştir, kendini harika hisset; Ev yapımı pizza sağlıklı ve leziz tarifler 

pişmanlık yok; Yeni hedefler yeni sen!; Emily Skye ilham veren öyküsünü ve egzersiz 

programını paylaşıyor; Yoğun kadınlar için alışveriş ipuçları ve beslenme planı; 9 adımda 

güçlü hafıza, olmak üzere kapakta toplam altı adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta mavi renk deniz kenarı zemin olarak kullanılmıştır. 

Tipografik özellikler ve görseldeki turuncu ve siyah renklerle başlıklar çarpıcı hale 

getirilmiştir. Kadın modelin kıyafeti için siyah, turuncu ve beyaz renk kombinasyonu 

kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planında konumlandırılmış, gözün algılamasını 

kolaylaştıran ters ve çapraz açılı başlıklar kullanılmıştır. Modelin bacak hizasında dergi 

kapağında flaş başlık gibi verilen yeni hedefler yeni sen başlık konusu modeldeki sporla fit 

kal ve görüntünle mutlu ol  pozuyla birleştirilmiştir. Fotoğraftaki modelin kıyafetine uygun 

başlık renkleri kullanılarak görme algısının simetrik özelliği kullanılmıştır. Güçlü ve imkânsız 

gibi görünen kelimelerin çapraz açılı başlıklarda kullanılması okuyucuyu etkileyici 

niteliktedir. Ciddi ve disiplinli beden dili kullanılan pozda fit ve sportif beden yapısı 

pekiştirilmiştir.  

Kapak yorumu: İdeal birey konseptine devam edilmiştir. Buna ek olarak kullanılan 

kıyafetler sanki spor yaparken böyle giyinin fikrini empoze etmektedir. Güç ile birlikte mutlu 

olmayı vurgulayan kapak resmi böyle güçlü olmalısınız algısı yaratmaktadır. Modelin kıyafeti 
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üzerinden ayrıca kış sezonunda da spor alışverişi yapabilirsiniz algısı pembe kare grafiği 

içindeki haberle desteklenmiştir. 

 

Aralık 2017 

Tipografik renkler: Logo; kırmızı renk kullanılmıştır. 

Başlıklar: Siyah, beyaz ve sarı renkli harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo: Bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold, iki başlıkta siyah renkli, iki başlıkta sarı, iki başlıkta da beyaz yazı 

kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Kapakta mavi tonların ağırlıkta olduğu deniz zemin resmi 

olarak kullanılmış, sıcak renk olarak sarı ve kırmızı kullanılmıştır. Soğuk renk olarak mavi 

nötr renkler olarak da siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold beyaz büyük harfli başlık kullanılmıştır.   

2. Spot: Sarı bold harfli başlık kullanılmış ve dikey kırmızı çizgi arkasına yerleştirilmiştir.  

3. Spot: Beyaz bold büyük harfli ana başlık kullanılmıştır. 

4. Spot: Sarı kenarlıklı beyaz zeminli yuvarlak grafik şekil içine siyah harfli başlık kırmızı + 

işareti ile alt başlıkla birleştirilmiştir. 

Kapakta sağa yaslı spotlar:1.Spot: Spot: Sarı büyük bold harflerle kullanılmış, alt başlığı 

siyah harflerle verilmiştir.  

Kapak Konuları: Hızla yağ yak kalorilere savaş açan 5 etkili egzersiz; Tatlı krizlerini 

atlatmanı sağlayacak 12 öneri; Alison Brie’nin karın kaslarının sırrı; 2018’e hazırlık rehberi 4 

haftalık antrenman ve beslenme programı + eğlenerek sağlıklı kalmanın 25 yolu; Şimdi 

yenilenme zamanı 10 dakikada rahatla, yeni kararlara odaklan, hedeflerini yükselt, olmak 

üzere kapakta toplam 6 adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta mavi renk deniz kenarı zemini olarak kullanılmıştır. 

Tipografik özellikler ve görseldeki sarı ve siyah renklerle başlıklar çarpıcı hale getirilmiştir. 

Kadın modelin kıyafeti için siyah renk kullanılmıştır.  

Kapaktaki algı yönetimi: Kadın görseli arka planında, gözün algılamasını kolaylaştıran aynı 

renkli ters ve çapraz açılı başlıklarla kullanılmıştır. Modelin bel ve karın hizasında yer alan 

karın kasları sırrı başlığı modeldeki kaslara sahip olun mesajı vermektedir. Fotoğraftaki 

modelin kıyafetine zıt başlık renkleri kullanılarak görme algısının asimetrik özelliği 

kullanılmıştır. Yenilen, zayıfla ve formda kal gibi kelimelerin çapraz açılı başlıklarda 

kullanılması okuyucuyu etkileyici niteliktedir. Rahat ve mutlu beden dili kullanılan pozda fit 

ve sportif beden yapısı pekiştirilmiştir. Modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş 
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alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve 

canlılık duygusunu uyandırmaktadır.   

Kapak yorumu: İdeal kadın tipi algısı yetinilmek bilmeyen yeni hedeflerle sürdürülmeye 

çalışılmakta daha fazlası istenmektedir. Mutluluğun yenilenme ile olacağını vurgulayan kapak 

resmindeki gibi olmanız için hedefler koymak zorunluluğu algısı yaratılmaktadır. Modelin 

kıyafetinin seçimi de analiz açısından çarpıcıdır. Kış için uzun kollu bir sweatshirtün altına 

hala yaz konseptinin devamı niteliğinde bikini tercih edilmesi çıplaklık unsurundan 

vazgeçilmediğinin kanıtı durumundadır.  

 

Men’s Health dergisi üzerine bir inceleme 

 Ocak 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı ve sarı renkler kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve normal yazı karakterleri kullanılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

kullanılmamıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz tercih edilmiştir. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Zıtlık 

yaratılarak alt başlık daha küçük normal karakterle yazılmıştır. Logonun altına tam hizalı 

olarak yerleştirilmiştir. 

2. Spot: Bold kırmızı harflerle yazılmıştır.  

3. Spot: Siyah bold ve normal karakterler kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Logonun son alt kısmına hizalanmış, siyah bold normal 

yazı karakteri ile yazılmıştır. Başlık üzerine kırmızı renkli damga şeklinde niteleme sıfatı 

kullanılmış, sayfa numarası da kırmızı rakamla belirtilmiştir.  

2. Spot: Siyah bold yazı karakteri ile yazılmış sayfa numarası kırmızı renklidir. 
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3. Spot: Sarı bold büyük punto ile yazılarak alt başlığı ince siyah karakterle hazırlanmıştır. 

Kapağın en üst şeridi sarı dolgu üzerine siyah bold büyük harflerle öne çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Hızla yağ yak antrenman ve beslenme sırları; Kolay yoldan 8-pack; Güne 

kusursuz başla 4 pratik ve besleyici kahvaltı; Erkekler için en iyi 25 besin; Brench press 4 

adımda rekora koş; Daha büyük kollar en etkili tüyolar; Yeniden forma gir bir aylık dönüşüm 

planı olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılarak tipografik özelliklerle görselin 

daha rahat algılanması sağlanmıştır. Erkek modelin kıyafetlerinde ağırlıkla siyah rengin 

kullanılması kapakta bütünlüğü oluşturmuştur. 

Kapak üzerinde sabit unsurlar: Logo üzerinde Erkek olmanın keyfi yazısı M harfinin boşluk 

uzantısına yerleştirilmiştir. Dergi barkodu sağa yatay olarak yaslandırılmıştır. Diğer bütün 

sayılarda da sabit unsurlar aynı olduğu için tekrar edilmeyecektir. 

Kapaktaki algı yönetimi: Erkek model görseli arka planda kullanılarak konu başlıkları renk 

ve yazı karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran yazı 

karakterleri kullanılmış ayrıca renklendirilerek daha çarpıcı hale getirilmiştir. Konu 

başlıklarının zemin üzerine yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açılarının kullanılmış olması 

konu ile ilgili algıda seçicilik yaratılması açısından önemlidir. Fotoğraftaki modelin beden 

diline uygun başlıklar yan yana getirilmiştir. Şöyle ki; Daha büyük kollar başlığı modelin kol 

hatlarının olduğu açıdadır. Kapakta üst şeritte sarı dolgulu siyah harfli başlıkla sarı renkli 

daha büyük kollar başlığına bütünlük kazandırılarak dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış, modelin üst beden bölgesi 

logonun üzerine oturtulmuş, alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde 

kullanımı hareketlilik ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır.       

Kapak yorumu: Kapak üzerinde kullanılan kaslı, fit ve güçlü hatlara sahip erkek figürünün 

kullanılması erkeklere yönelik hazırlanan derginin toplumda erkek algısının nasıl olması 

gerektiğine vurgu yapmaktadır. Buna göre yansıtılan ideal, kaslı ve sportif bedenin güç 

unsuru toplumda erkek bedeninin nasıl olması gerektiğine dair fikirleri de empoze etmeyi 

amaçlar görünmektedir. Bu doğrultuda erkeğin güçlü, yapılı ve kaslı bir bedene sahip olmak 

adına tüketime yönlendirilmekte olduğu sonucuna varılabilir. Böylece özellikle cinsel dürtüler 

kullanılan fotoğraf vurgusu belden yukarısı çıplaklıkla ve kaslı görüntü kullanılarak ön plana 
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çıkartılmıştır. Güçlü, kaslı ve formda erkek profili yüz ifadesindeki saflıkla birleştirilerek 

vurgulanmaktadır.  

Şubat 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı ve sarı harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve dört başlık siyah renkli, bir başlık kırmızı, bir başlık sarı renklidir. En üst 

şerit başlığı sarı zemine siyah bold karakterlidir. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

kullanılmamıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta Sola yaslı Spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Zıtlık 

yaratılarak alt başlık daha küçük normal karakterle yazılmıştır.  

2. Spot: Bold kırmızı harflerle yazılmıştır. Alt başlıklar kırmızı ok ve normal siyah 

karakterlidir. 

3. Spot: Siyah bold harf karakterleri kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Siyah bold normal yazı karakteri ile yazılmıştır. Sayfa 

numarası da kırmızı rakamla belirtilmiştir.  

2. Spot: Silik siyah (gri gibi) bold yazı karakteri ile yazılmıştır. Sayfa numarası kırmızı 

renklidir. 

3. Spot: Siyah dolgu zemin üzerine sarı bold büyük punto ile yazılmıştır. Alt başlığı ince 

beyaz karakterle hazırlanmıştır. Kapağın en üst şeridi sarı dolgu üzerine siyah bold büyük 

harflerle öne çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Ekspres kaslar gelişimi hızlandıran taktikler; Daha akıllı beslen 11 yararlı 

karbonhidrat, besleyici tarifler, alternatif protein kaynakları; Antrenman sonrası hataları; 

Göbeğe veda et 40 dakikada 800 kalori; Onu hemen etkile stil ve bakım sırları; Stresi yok et 

meditasyon teknikleri; 4 haftalık 6- pack planı olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu 

başlığına yer verilmiştir. 
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Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve 

konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için ters açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Erkek model arka planda kullanılarak konu başlıkları renk ve yazı 

karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran yazı karakterleri 

kullanılmış ayrıca renklendirilerek daha çarpıcı hale getirilmiştir. Konu başlıklarının zemin 

üzerine yerleştirilmesinde özellikle fotoğraf açıları kullanılarak konu ile ilgili algıda seçicilik 

yaratılmaya çalışılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar asimetrik 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Ekspres kaslar ve Göbeğe veda et başlıkları modelin omuz 

hizalarında karşılıklı verilmiştir ve bedenin bütününü temsil etmesi sağlanmıştır. Kapakta üst 

şeritte sarı dolgulu siyah harfli başlıkla sarı renkli Stresi yok et başlığına daha çok bütünlük 

kazandırılarak dikkat çekilmesi sağlanmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta 

asimetrik açı kullanılmış, modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş, alt beden 

bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve canlılık 

duygusunu uyandırmaktadır.       

Kapak yorumu: Bir önceki sayıda da olduğu gibi kapak üzerinde kullanılan kaslı, fit ve sert 

hatlara sahip erkek figürünün kullanılması erkeklere yönelik hazırlanan derginin toplumda 

erkek algısının güç unsurunu vurgulamıştır. Buna göre yansıtılan ideal, kaslı ve sportif 

bedenin güç unsuru toplumda erkek bedeninin nasıl olması gerektiğine dair fikirleri de 

empoze etmeyi amaçlar görünmektedir. Bu doğrultuda erkeğin güçlü, yapılı ve kaslı bir 

bedene sahip olmak adına tüketime özellikle de başlıklarla desteklenen besin tüketimini 

kontrolüne etkisi dikkat çekicidir. Böylece özellikle cinsel dürtüler kullanılan fotoğraf 

vurgusu belden yukarısı çıplaklıkla ve kaslı görüntü kullanılarak vurgulanmıştır. Güçlü, kaslı 

ve formda erkek profili yüz ifadesindeki tatlı sert görünümle birleştirilerek vurgulanmaktadır.  

Mart 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı ve sarı harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve iki başlık siyah, bir başlık gri, bir başlık sarı dolgu zeminlidir. En üst şerit 

başlığı sarı zemine siyah bold karakterlidir. 
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Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak gri kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar:  

1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Alt başlık kırmızı oklarla belirtilmiş, ince 

küçük normal karakterle yazılmıştır.  

2. Spot: Bold gri harflerle yazılmıştır. Alt başlıklar ince ve normal siyah karakterlidir. 

3. Spot: Kırmızı bold harf karakterler ile alt başlıklar ince normal kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar:  

1. Spot: Gri bold normal yazı karakteri ile yazılmıştır. Başlık altına iliştirilmiş yuvarlak sarı 

dolgu şekil içine kırmızı rakam ve siyah bold harfler kullanılmıştır.  

2. Spot: Siyah bold yazı karakteri ile yazılmıştır. Kapağın en üst şeridi sarı dolgu üzerine 

siyah bold büyük harflerle öne çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Bu vücuda sahip ol belirgin karın kasları, geniş kollar, güçlü göğüs; Daha 

fazla seks kadınlar ne istiyor; Kırmızı ete dönüş yeni sağlık dostunuz; Göbeği hızla erit 11 işe 

yarayan tüyo; Vücut tipine göre çalış; Triatlon sırları sınırlarını zorla olmak üzere kapakta 

toplam altı adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve 

konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için ters açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar asimetrik 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Bu vücuda sahip ol başlıkları modelin omuz hizasında verilerek 

bedenin tümünü temsil etmesi sağlanmıştır. Kapakta üst şeritte sarı dolgulu, siyah harfli 

başlıkla sarı renkli daha dolgulu yuvarlak şekil sırlar ve 1 tüyo başlıklarına bütünlük 

kazandırılarak dikkat çekilmesi sağlanmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta 

asimetrik açı kullanılmış, modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş, alt beden 

bölgesi ise arka planda kalmıştır.       

Kapak yorumu: Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da ideal tip empozesi ve tüketime 

yönlendirme algısı devam etmektedir. Bu doğrultuda erkeğin güçlü, yapılı ve kaslı bir bedene 

sahip olması gerektiği “bu vücuda sahip ol” başlığı ile vurgulanmıştır. Böylece özellikle 
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cinsel dürtüler kullanılan fotoğraf vurgusu belden yukarısı çıplaklıkla ve kaslı görüntü 

kullanılarak ön plana çıkarılmıştır. Güçlü, kaslı ve formda erkek profili yüz ifadesindeki 

yumuşaklık ve sempatiklik ile çekicilik görünümüyle birleştirilerek zıtlıklar kullanılarak 

vurgu yumuşatılarak verilmiştir.  

Nisan 2017 

Tipografik renkler: Logo, beyaz renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı, sarı ve beyaz harflerle hazırlanmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve beş başlık siyah renkli, bir başlık beyaz, bir başlık sarı dolgulu simgelidir. 

En üst şerit başlığı mavi zemine siyah normal karakterlidir. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak mavi kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Alt başlık 

kırmızı oklarla belirtilmiş, ince küçük normal karakterle yazılmıştır.  

2. Spot: Bold siyah harflerle yazılmıştır. Sayfa numarası kırmızı rakamdır. 

3. Spot: Sarı dolgulu artı işareti ve sarı madde işareti bold karakterler ile başlıklar kalın beyaz 

harfli kullanılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Siyah bold yazı karakteri ile yazılmıştır. Başlık altına 

kırmızı rakamlıdır.  

2. Spot: Siyah bold yazı karakteri ile yazılmıştır. Başlık altına kırmızı rakamlıdır. 

3. Spot: Yuvarlak beyaz dolgulu şekil siyah ince kenarlıkla belirginleştirilmiş, içindeki yazı 

bold kırmızı ile siyah harflerden oluşmuştur. Kapağın en üst mavi zemin üzerine siyah bold 

büyük harflerle öne çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Dönüşüm zamanı kaslarını büyüt, göbeğini erit, yaza hazır ol; Hızla 

kaslandıran tarifler; Avni Yıldırım, 5K rekorunu kır, Kendi protein barını yap; Evde 

antrenman yap günde 12 dakika; Daha etkili yağ yak 5 finisher egzersizi; Guide to style! Yeni 
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stilinle fark yarat; Eski formunu geri kazan olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu 

başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta mavi zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve 

konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için ters ve dikey açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Erkek model arka planda kullanılarak konu başlıkları renk ve yazı 

karakterleri ile ön plana çıkarılmıştır. Gözün algılamasını kolaylaştıran yazı karakterleri 

kullanılmış ayrıca renklendirilerek daha çarpıcı hale getirilmiştir. Fotoğraftaki modelin beden 

diline uygun başlıklar asimetrik yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Hızla kaslandıran tarifler başlığı 

modelin kollarına destek olması o yapmış sen de yaparsın havası vermiştir. Kapakta üst şeritte 

siyah harfli başlıkla diğer siyah kalın harfli başlıklar öne çıkartılmış, konulardaki bütünlük 

kullanılmıştır.  

Kapak yorumu: Fitliğe ulaşma ve bunu korumaya yönelik haberler bu sayıda da devam 

etmektedir.” Dönüşüm zamanı” başlığı bu çerçevede kullanılmıştır.  

 

 

Mayıs 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı, sarı ve kahve tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve üç başlık siyah renkli, bir başlık kahve tonları, bir başlık sarı dolgulu 

şeritli, bir başlık sarı dolgulu simgeli, üç başlık kırmızıdır. En üst şerit başlığı mavi zemine 

siyah normal karakterlidir. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak kahve tonları kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı Spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır.  

2. Spot: Bold kırmızı harflerle yazılmıştır. Kırmızı gölgeli beyaz madde simgesi ile 

belirginleştirilmiştir. 
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3. Spot: Kahve tonlarında dolgulu yuvarlak şekil içinde siyah çizgili logo yerleştirilmiştir. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Siyah bold yazı karakteri ile yazılmıştır.  

2. Spot: Sarı dolgulu artı işareti ile vurgulanmış kırmızı bold yazı karakteri ile yazılmıştır. 

Kapağın en üstünde sarı dolgulu şerit üzerine siyah bold büyük harflerle öne çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Geniş kollar ve 8-pack iki programla hızla sonuç al; Hedefine göre beslen 

kaslanma, yağ yakma, dayanıklılık; daha güçlü ol; Çelik gibi irade disiplinli yaşama 20 adım; 

Onu baştan çıkar; Plaj vücudu yolda en iyi antrenmanlar ve beslenme tüyoları olmak üzere 

kapakta toplam altı adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve 

konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için ters, karşılıklı ve dikey açılara 

yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar asimetrik 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Plaj vücudu yolda ve Onu baştan çıkar başlıklarının sarı renklerle 

işaretlenmesi başlıkları modelin her an belinden düşecek gibi görünen sörf kıyafeti ile 

bütünleştirilmiştir. Kapakta üst sarı zeminli şeritte siyah harfli başlıkla diğer sarı sembollü 

başlık öne çıkartılmış, konulardaki bütünlük kullanılmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen 

fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış, modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş, 

alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır.      

Kapak yorumu: İdeal vücut teması bu sayıda destekleyici unsurlarla belirgin bir şekilde 

işlenmeye devam etmiştir. Bu doğrultuda erkeğin güçlü, yapılı ve kaslı bir bedene sahip 

olması modelin kullandığı sörf tahtası üzerinden desteklenmektedir. “Çelik gibi irade” başlığı 

ile güçlülüğe vurgu yapılırken, “onu baştan çıkar” başlığı ile de cinsel dürtülere yön 

verilmektedir. Modelin fotoğrafı da bu mesajları destekleyici niteliktedir. Güçlü, kaslı ve 

formda erkek profili, yüz ifadesindeki kararlı ifade, çekicilik ve kendine güven görünümüyle 

birleştirilerek verilmiştir.  

Haziran 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı, sarı ve gri tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  
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Başlıklar: Bold ve dört başlık siyah renkli, üç başlık kırmızı, bir başlık sarı dolgulu yuvarlak 

şekillidir. En üst şerit başlığı sarı zemine siyah bold karakterlidir. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak mavi ve gri kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır.  

2. Spot: Bold kırmızı harflerle yazılmıştır. Siyah dolgu ok simgesi ile yönü çizilmiştir. 

3. Spot: Siyah bold harfli gri dolgulu artı işareti ile yerleştirilmiştir. 

Kapakta sağa yaslı Spotlar: 1. Spot: Siyah bold yazı karakteri ile yazılmıştır.  

2. Spot: Kırmızı bold harflerle başlık vurgulanmış, devamında siyah yazı karakteri ile 

yazılmıştır.  

3. Spot: Yuvarlak sarı dolgulu şekil siyah ince kenarlıkla belirginleştirilmiş, içindeki bold 

kırmızı yazı ortaya alınarak üst ve altta siyah renkli harflerden oluşmuştur. Kapağın en 

üstünde sarı dolgulu şerit üzerine siyah bold büyük harflerle öne çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Belirgin karın kasları yepyeni iki olan mükemmel sonuçlar; Bu vücuda 

sahip ol; Brench press rekorunu 4 haftada 20 kg artır; Yağ yakma tüyoları 7 işe yarayan 

taktik; Seks daha sesli daha zevkli; Özel dosya acı yoksa başarı da yok bilim bu konuda ne 

diyor; Özel antrenman eki kusursuz vücut serisi olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu 

başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta mavi deniz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler 

ve konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için ters, karşılıklı ve dikey açılara 

yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar karşılıklı 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Bu vücuda sahip ol modeli gösteren ok işaretli başlıkla Seks başlığı 

kırmızı ve ok işareti ile aynı hizaya getirilmiştir. Kapakta üst sarı zeminli şeritte siyah harfli 

başlıkla diğer sarı dolgulu yuvarlak şekilli başlık öne çıkartılmış konulardaki amaca giden yol 

anlamı kullanılmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış, 

modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş, alt beden bölgesi ise arka planda 

kalmıştır.     
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Kapak yorumu: Özel antrenman eki “kusursuz vücut serisi”nin verildiği bu sayıda da 

haberlerin çoğunluğu ideal vücut yapmayı önermektedir.  

Temmuz 2017 

Tipografik renkler: Logo, beyaz renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı, sarı ve beyaz tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve dört başlık siyah renkli, iki başlık kırmızı, bir başlık sarı dolgulu şeritlidir. 

En üst şerit başlığı sarı uzun ok işareti zemine siyah bold karakterlidir. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak mavi kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar:  

1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır.  

2. Spot: Bold kırmızı harflerle yazılmıştır. Beyaz harflerle devam etmiştir. 

3. Spot: Siyah kalın çerçeve içine beyaz harfler ve kalın beyaz artı işareti ile kırmızı tikli 

beyaz madde sembolü ile hazırlanmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Kırmızı bold rakam ve siyah ara başlık gri yazı 

karakteri ile yazılmıştır.  

2. Spot: Siyah bold harflerle başlık vurgulanmış devamında beyaz yazı karakteri ile 

yazılmıştır.  

3. Spot: Asimetrik sarı dolgulu kalın şerit üzerine siyah yazı bold harflerle yazılmış, alt yazı 

kırmızı küçük punto ile oluşmuştur. Kapağın en üstünde sarı dolgulu şerit ok işareti siyah bold 

harfli başlığa yönlendirilmiştir. 

Kapak konuları: Güçlü ve fit 3 haftada plaja hazır ol; 5kg yağ yak kilo alma düğmesini 

kapat; Protein içeceği tarifi, en sağlıklı hamburger, enerji deposu granola; 325 tüyoyla 

kaslarını büyüt, stresini yen, ağrılara son ver; 6-pack yolda altı işe yarayan taktik; En seksi 

yaz unutulmaz maceralara yelken açın; Her yer spor salonu vücut ağırlığı ile forma gir olmak 

üzere kapakta toplam yedi adet konu başlığına yer verilmiştir. 
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Kapak görseli ve renkleri: Kapakta mavi deniz ve gökyüzü zemin olarak kullanılmıştır. 

Başlıklardaki renkler ve konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için ters, 

karşılıklı, çapraz ve dikey açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar karşılıklı 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; En seksi yaz başlığı modelin bel kısmına yerleştirilmiştir. Kapakta 

üst sarı zeminli ok şeritte siyah harfli başlıkla diğer sarı dolgulu zemin şeridi çapraz 

kullanılarak çarpıcılığı arttırılmıştır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik 

açı kullanılmış, dövmeli kol öne çıkarılmış, modelin üst beden bölgesi logonun üzerine 

oturtulmuş, alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır.  

Kapak yorumu: Kapak üzerinde kullanılan kaslı ve geniş omuz ve düz karın hatlarına sahip 

sakallı ve dövmeli erkek figürünün kullanılması erkeklere yönelik hazırlanan derginin 

toplumda marjinal erkek algısının farklılık unsurunu vurgulamıştır. Buna göre yansıtılan 

ideal, kaslı bedenin cinsel güven ve farklılık unsuru toplumda erkek bedeninin nasıl olması 

gerektiğine dair fikirleri de empoze etmeyi amaçlamakta ve normalleştirmektedir. Bu 

doğrultuda erkeğin güçlü, yapılı ve kaslı bir bedene sahip olmak adına erkekler arası rekabeti 

artırması tüketim ve stil etkisi olarak kullanılması dikkat çekicidir. Böylece özellikle cinsel 

dürtüler kullanılan fotoğraf vurgusu belden yukarısı çıplaklıkla dövme birleştirilmiş ve kaslı 

görüntü ile ıslak parlaklık kullanılarak vurgulanmıştır. Güçlü, kaslı ve formda erkek profili 

yüz ifadesindeki kesin, sert ve özgür görünümüyle birleştirilerek verilmiştir.  

 

Ağustos 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, kırmızı, sarı ve gri tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve dört başlık siyah renkli, iki başlık kırmızı, bir başlık sarı dolgulu yuvarlak 

şekillidir. En üst yarım yatay şerit başlığı sarı dolgulu zemine siyah bold karakterlidir. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak mavi ve gri kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 
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Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle yazılmış, kırmızı ok işaretleri 

ile vurgulanmıştır.  

2. Spot: Bold kırmızı harflerle yazılmıştır. Beyaz harflerle devam etmiştir. 

3. Spot: Sarı madde sembolü devamında beyaz harfler ve kalın beyaz artı işareti ile 

hazırlanmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Gri rakamla siyah bold harfler ile yazılmıştır.  

2. Spot: Kırmızı bold harflerle başlık vurgulanmış, devamında beyaz yazı karakteri ile 

yazılmıştır.  

3. Spot: Asimetrik sarı dolgulu ince şerit ile siyah kenarlıklarla bold siyah harflerle yazılmış 

orta yazı kırmızı küçük punto ile oluşmuştur. Kapağın en üstünde sarı dolgulu yarım şerit 

siyah bold harfli başlığa yönlendirilmiştir. 

Kapak konuları: Kusursuz vücut doğru antrenman, akıllı beslenme, yüksek motivasyon; Düz 

bir karın 8 yağ yakma tüyosu; McGregorvs. Mayweather, 5 spor salonu miti, kreatin mi 

BCAA mı?, CrossFit’e yeni başlayanlar için 12 tavsiye; 20 taktikle hayalinizdeki biceps 

kasları; Mutfağın kralı ol lezzetli ve sağlıklı 6 tarif; MH tarihinin en etkili 19 seks tüyosu; 

Eski formunu geri kazan 2 etkili antrenman  olmak üzere kapakta toplam yedi adet konu 

başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta mavi deniz, kumsal ve gökyüzü zemin olarak 

kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak 

için karşılıklı, çapraz ve dikey açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar karşılıklı 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; MH tarihinin en etkili 19 seks tüyosu modelin bikini kısmına 

yerleştirilmiştir. Kapakta üst sarı zeminli ok şeritte siyah harfli başlıkla diğer sarı dolgulu 

yuvarlak zemindeki Eski formunu geri kazan ve En etkili seks tüyosu çapraz kullanılarak 

algıda seçiciliği arttırılmıştır.       

Kapak yorumu: Kapak üzerinde kullanılan kaslı ve geniş omuz ve baklava kaslı karın 

hatlarına sahip kirli sakallı erkek figürünün kullanılması erkeklere yönelik hazırlanan derginin 

toplumda ideal erkek algısının güç unsurunu vurgulamıştır. Sayıda cinsellikle ilgili haberlerin 

dışındaki bütün haberler antrenman odaklı ideal vücut yapmaya yöneliktir.  
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Eylül 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah,gri, kırmızı ve sarı tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve dört başlık siyah, bir başlık gri, bir başlık sarı dolgulu şeritli, bir başlık sarı 

dolgulu yuvarlak simgeli, iki başlık kırmızıdır. En üstteki başlık sarı zemine siyah renkle 

yazılmıştır. 

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak gri ve mavi kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot: Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır.  

2. Spot: Bold kırmızı rakamlarla yazılmıştır. Alt başlık siyah bold harflidir. 

3. Spot: Başlık sarı dikey dolgu çizgisi ile vurgulanmış, alt başlık siyah bold gri harfle 

yazılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Gri bold rakam ve siyah yazı karakteri ile yazılmıştır.  

2. Spot: Kırmızı dolgulu şerite beyaz harf ile yazılmış siyah harfle devam eden başlık 

yazılmıştır.  Kapağın en üstünde sarı dolgulu şerit üzerine siyah bold büyük harflerle öne 

çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Büyük kaslar yolda 28 günde sonuç al; 49 yeni hareketle antrenmanını 

zorlaştır; 6-pack için ye 8 süper besinle kusursuz karın; 536 hayat kolaylaştıran tavsiye; 

Kendin yap fıstık ezmesi badem sütü granola; Kendini yenile özel dosyası; Hızlı düşün, daha 

derin uyu, seks IQ’nu artır; Kendinin en iyi versiyonu ol dönüşüm başlıyor olmak üzere 

kapakta toplam yedi adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve 

konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için zıt ve dikey açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar asimetrik 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Kendinin en iyi versiyonu ol dönüşüm başlıyor başlığı ve Kendini 

yenile başlığının sarı renklerle işaretlenmesi, başlıkları modelin omzuna attığı mavi havlu ile 
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bütünleştirilmiş ‘harekete geçmelisin’ mesajı vermektedir. Kapakta üst sarı zeminli şeritte 

siyah harfli başlıkla diğer sarı sembollü başlık öne çıkartılmış, konulardaki bütünlük 

kullanılmıştır.  

Kapak yorumu: İdeal ve güçlü vücut oluşturmaya yönelik haberler bu sayıda daha da keskin 

hatlarla verilmiştir. “28 günde sonuç al”, “49 yeni hareketle antrenmanını zorlaştır”, “8 süper 

besinle kusursuz karın” haberleri bu çerçevede hazırlanmıştır. Haberlerde özellikle rakamların 

kullanılarak hedeflerin verilmesi inandırıcılığı artırmaya yönelik önemli bir argümandır.  

Ekim 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah,gri, kırmızı ve sarı tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve yedi başlık siyah renkli, bir başlık gri, bir başlık sarı dolgulu şeritli, bir 

başlık sarı dolgulu yuvarlak simgeli, üç başlık kırmızıdır.  

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak gri ve mavi kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot:  Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Alt başlık gri 

kullanılmıştır.  

2. Spot: Sarı dikey şerit ile belirginleştirilmiş bold siyah karakterle yazılmıştır.  

3. Spot: Siyah bold yazı ile yazılmıştır. 

4. Spot: Kırmızı bold harfler ve gri alt başlıkla yazılmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Sarı dolgulu şerit üzerine siyah bold yazı karakteri ile 

yazılmıştır. Siyah renkli alt başlıklar kırmızı oklarla vurgulanmıştır.  

2. Spot: Kırmızı rakam ve siyah harf ile yazılmıştır. 

3. Spot: Kırmızı dolgulu kenar şerit ile öne çıkarılmış gri ve kırmızı harfli yazılmıştır. 
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4. Spot: Sarı dolgulu yuvarlak sembol ile etiketlenmiş siyah harfle hazırlanmıştır.  Başlıklar 

kapağın en üstünde şerit şeklinde koyu siyah olarak yazılmıştır, içinde vurgulanmak istenen 

kelime gri renkle ön plana çıkarılmıştır. 

Kapak konuları: Göbeği hızla erit 4 haftalık planla düz bir karın yolda!; 5 hareketle daha 

büyük kaslar; Alternatif protein kaynakları; Yaşadığın en iyi seks! Yatakta yükselme dönemi; 

Dönüşüm kampı! Daha hızlı, daha dayanıklı, daha güçlü; 25 taktikle yıllara meydan oku; 

Guide to style tarzınla fark yarat; Özel dosya beyni genç tutmanın 7 yolu; Tüm zamanların en 

zor 27 hareketi olmak üzere kapakta toplam dokuz adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz ağırlıklı deniz resmi zemin olarak kullanılmıştır. 

Başlıklardaki renkler ve konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için asimetrik, 

zıt ve dikey açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar iki ters açılı 

üçgenleme modeli ile yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Dönüşüm kampı, 5 harekette daha büyük 

kaslar ve Özel dosya beyni genç tutmanın 7 yolu sarı renkli üçgenlemeye alınmış; 25 taktikle 

yıllara meydan oku, Yaşadığın en iyi seks ve Tarzınla fark yarat kırmızı üçgenlemeye alınarak 

vurgulanmıştır.  

Kapak yorumu: Güç temelinde dönüşümün önemine vurgu yapılan sayıda güçlü ve büyük 

kaslar teması ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca fit vücutlar için daha iyisini yapma arzusu “Tüm 

zamanların en zor 27 hareketi” gibi haberlerle desteklenmiştir.  

Kasım 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, gri, kırmızı ve sarı tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve yedi başlık siyah, beş alt başlık gri, iki başlık sarı dolgulu şerit ile vurgulu, 

iki başlık kırmızıdır.  

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak gri kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 
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Kapakta sola yaslı spotlar: 1. Spot:  Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Üst başlıkta 

gri küçük punto kullanılmıştır.  

2. Spot: Sarı dikey şerit ile belirginleştirilmiş kırmızı bold rakam ve siyah harfli karakterle 

yazılmıştır.  

3. Spot: Kırmızı bold yazı ile yazılmış, beyaz madde işaretli siyah alt başlıkla hazırlanmıştır. 

Ayrıca başlık üstüne üç farklı smile simgesi yerleştirilmiştir. 

Kapakta sağa yaslı spotlar: 1. Spot: Sarı dolgulu dikey şerit yanına siyah bold yazı karakteri 

ile yazılmıştır. Alt başlıklar gri renklidir.   

2. Spot: Kırmızı ok ile yönlendirilmiş ve siyah harf ile yazılmıştır. Alt başlık gridir. 

3. Spot: Siyah harfli yazılmıştır. 

4. Spot: Siyah bold harfli hazırlanmıştır. Kapağın en üstünde şerit şeklinde siyah bold büyük 

harfler ile gri harfli yan başlıklar hazırlanmıştır. 

Kapak konuları: 11 dakikalık mucize plan hızla yağ yak; 21 besinle gücümü artır; Sosyal 

medya özel tek tıkla motive ol, dijital detoks dosyası; Ereksiyon sırları kusursuz performans 

için 5 tüyo; Daha kalın kollar 2 haftada farkı gör; Kanserle savaşan diyet; 13 yeni gym kuralı; 

En iyi formuna ulaş 8 farklı antrenman, 175 etkili tüyo olmak üzere kapakta toplam sekiz adet 

konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta griye yakın beyaz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki 

renkler ve konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için asimetrik, zıt ve dikey 

açılara yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Erkek modelin bedeni arka planda kullanılarak kolu ise ön plana 

çıkarılmıştır. Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar çapraz ve dikey açılarla 

yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Ereksiyon sırları ve 21 besinle gücünü artır başlıkları sarı dolgulu 

dikey şeritle vurgulanıp çapraz açılarda kullanılmış ve haber başlıkları birleştirilmiş algısı 

uyandırmaktadır. Ayrıca kapak ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış 

modelin üst beden bölgesi logonun üzerine oturtulmuş, alt beden bölgesi ise arka planda 

kalarak kol kasları ön plana alınmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı hareketlilik ve canlılık 

duygusunu uyandırırken aynı zamanda kaslı kola okla yönlendirilme yapılarak dikkat üzerine 

çekilmiştir.       
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Kapak yorumu: Kapaktaki tasarım ve haberlerdeki ideal erkek algısı gücün kas ve cinsellik 

ile doğru orantılı olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre yansıtılan ideal, kaslı ve sportif 

bedenin kendinden eminlik unsuru toplumda erkek bedeninin nasıl olması gerektiğine dair 

fikirleri de empoze etmeyi amaçlamakta ve normalleştirmektedir. Bu doğrultuda erkeğin 

güçlü, yapılı ve kaslı bir bedene sahip olması için spor yapması ve cinselliğini tam yaşaması 

gerektiği bilinçaltına psikolojik ögelerle verilmektedir. Böylece özellikle cinsel dürtüler 

kullanılan fotoğraf vurgusu belden yukarısı çıplaklıkla ve kaslı görüntü ile gölgeleme 

efektiyle kullanılarak vurgulanmıştır. Güçlü, kaslı ve formda erkek profili yüz ifadesindeki 

çekici, alaycı ve dene yaparsın havası birleştirilerek verilmiştir.  

Aralık 2017 

Tipografik renkler: Logo, kırmızı renklidir. 

Başlıklar: Siyah, gri, kırmızı ve sarı tonları kullanılmıştır. 

Tipografik karakterler: Logo, bold yazı karakterlidir.  

Başlıklar: Bold ve sekiz başlık siyah renkli, yedi alt başlık gri, iki başlık sarı dolgulu şerit ile 

vurgulu, iki başlık kırmızı rakamlıdır.  

Kapakta kullanılan renkler: Sıcak renk olarak kırmızı ve sarı kullanılmıştır. Soğuk renk 

olarak gri kullanılmıştır. Nötr renkler olarak siyah ve beyaz kullanılmıştır. 

Kapakta sola yaslı spotlar:  

1. Spot:  Bold siyah renkli harflerle vurgulanmıştır. Alt başlık gri küçük puntolu 

kullanılmıştır.  

2. Spot: Sarı dikey şerit ile belirginleştirilmiş, siyah bold ve gri harfli karakterle yazılmıştır.  

3. Spot: Gri bold rakam ve siyah harfle yazılmıştır. 

4. Spot: Kırmızı bold rakam ile siyah hazırlanmıştır. 

Kapakta sağa yaslı spotlar:  

1. Spot: Siyah bold harfli, alt başlığı gri harflidir. 

2. Spot: Sarı dolgulu dikey şerit yanına kırmızı bold rakam ve siyah bold yazı karakteri ile 

yazılmıştır.   
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3. Spot: Siyah bold harf ile yazılmıştır. Alt başlık gridir. 

4. Spot: Siyah harfli yazılmış, alt başlık gri harflidir. Kapağın en üstünde şerit şeklinde siyah 

bold ince büyük harfler ile gri harfli yan başlıklar kullanılmıştır. 

Kapak konuları: Hızla forma gir! En etkili 15 dakikalık antrenman; Süper seksi! Onu yatakta 

bilimle etkile; 357 işe yarayan tavsiye; 6 pack için mucize besin; Tinder rehberi eşleşme 

rekoru yolda; 31 günlük kilo verme planı; Sporcu gibi beslen en çok sorulan 15 soru; 

Kaslandıran yemekler besleyici ve pratik tarifler; Evde antrenman dosyası tek ihtiyacın olan 

ekipman vücudun olmak üzere kapakta toplam dokuz adet konu başlığına yer verilmiştir. 

Kapak görseli ve renkleri: Kapakta beyaz zemin kullanılmıştır. Başlıklardaki renkler ve 

konumlandırma açıları görme ve dikkat uyandırmak için asimetrik, zıt ve dikey açılara 

yerleştirilmiştir.  

Kapaktaki algı yönetimi: Fotoğraftaki modelin beden diline uygun başlıklar çapraz ve dikey 

açılarla yerleştirilmiştir. Şöyle ki; Süper seks! başlığı sarı dolgulu dikey şeritle vurgulanıp 

çapraz açılarda kullanılmış ve modelin bel hizasına orantılı yerleştirilmiştir. Ayrıca kapak 

ortasına yerleştirilen fotoğrafta asimetrik açı kullanılmış, modelin üst beden bölgesi logonun 

üzerine oturtulmuş, alt beden bölgesi ise arka planda kalarak kol ile verilen poz ön plana 

alınmıştır.  

Kapak yorumu: Aralık sayısı adeta bütün yılın özeti niteliğindedir. İdeal vücut, ideal seks, 

ideal kaslar, ideal antrenman tüyoları yılın son sayısının kapağını süslemekte okuyucuyu 

harekete geçmeye yönlendirmektedir.  

 

KARŞILAŞTIRMALI SONUÇ 

Pek çok kadın ve erkek dergisinde olduğu gibi Women’s Health ve Men’s Health dergilerinde 

de ideal yaşamlar empoze edilmeye çalışılmaktadır. Mutluluğun, sağlığın ve ideal tipolojinin 

fit, sıkı, sporcu yapıya sahip vücutlarla elde edilebileceği algısı verilmeye çalışılmaktadır. Bu 

çerçevede sürekli olarak hedefler konulup o hedefler doğrultusunda antrenmanlar, diyetler ve 

yaşam stilleri belirlenerek standartların oluşturulması ve oluşturulan standartların da 

korunması önerilmektedir. Dergilerin her sayısında ideal tipoloji için öneriler verilmekte, 

kendi kendini tekrar etmemek için zaman zaman yenilenme ve mevcut durumu daha ileriye 

taşımak için içerikler oluşturulmaktadır. Bu çerçevede zaman zaman modeller boksör 
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kostümleriyle verilip, bedenlerdeki kaslar ön plana çıkartılmaktadır. Burada dikkat çekici olan 

unsur kaslı vücutların sadece erkek için değil kadın için de ön plana çıkartılmasıdır. İdeal 

tipoloji için yönlendirmelerin yol açtığı en önemli unsurlardan birisi de tüketime 

yönlendirmesidir. Derginin hemen hemen her sayısında verilen yönlendirmeleri yapmak, 

modellerin giydiği kıyafetleri satın almak başlı başına bir suni tüketim ihtiyacına 

dönüşmektedir. Kapakta özellikle kadın ve erkek modellerin giydiği kıyafetler genellikle belli 

markaların ürünleri olduğu için dergiler, ürün yerleştirme olarak değerlendirilebilecek reklam 

mecralarına dönüşmektedir.  Bu durum aslında genel olarak bütün kadın, erkek, magazin, 

yaşam dergilerinin temel sorunudur. 

Her iki dergi kapağında da ideal vücut, ideal yaşam, ideal seks ve cinsellik mesajları kapakta 

kullanılan renkler, yazı karakterleri ve modelin konumlandırılması üzerinden 

pekiştirilmektedir. Her sayıda kapakta kullanılan modelin üst beden bölgesi logonun üzerine 

oturtulmuş alt beden bölgesi ise arka planda kalmıştır. Görselin bu şekilde kullanımı 

hareketlilik ve canlılık duygusunu uyandırmaktadır. Ayrıca bütün mesajların odak noktasının 

kadın ve  erkek modelinin olduğu vurgulanmaktadır. Her sayınının vazgeçilmez haberlerinden 

olan formda olma, fitlik, cinsellik, seks temaları modelin bedeninde ilgili bölgenin üzerine 

başlıklar atılarak verilmektedir. Örneğin vücutta sıkılık vurgulanıyorsa genellikle bacakların 

hizasına başlıklar atılmakta, seksten bahsediliyorsa başlıklar bu defa bikini veya şort 

hizasında konumlandırılmaktadır.  

Başlıkları çarpıcı hale getirmek için genellikle tipografik karakterlerden yararlanılmakta 

vurgulamalar için farklı puntolar tercih edilmektedir. İki dergide de yoğunlukla sarı, kırmızı 

sıcak renkler tercih edilmekle birlikte erkek dergisinde özellikle yazılarda siyah egemenliği 

bulunmaktadır. Kadın dergisinde ise yazı karakterlerinde pembeye varana kadınların 

yoğunlukla tercih ettiği kadar çok sayıda renge yer verilmektedir.  

Sonuç olarak 12 sayının bir özet fotoğrafını çekecek olursak Men’s Health dergisinde yağ 

yak, fit görün, yağ erit, büyük kaslara sahip ol tarzı haberler kapakta sol tarafta logoun altına 

yerleştirilmiştir. Kapakların 12 adedinde de fotoğraftaki modelin başı logonun hep aynı 

açısına denk getirilmiştir. Kapakların 10 tanesinde kırmızı bold harfli logo kullanılırken 2 

adedinde beyaz bold harfler kullanılmıştır. Yedi adet kapakta beyaz zemin tercih edilmiş aynı 

renkli başlıklar kapakların her birinde aynı açıya yerleştirilmiştir. Geriye kalan beş adet 

kapakta deniz kenarı temalı arka fon kullanılmıştır.  
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Woman’s Health dergisinde de seks haberleri üç adet dergi kapağında sağ tarafta, beş adet 

dergide sol tarafta verilmiştir. Sekiz adet dergi kapağında bikinili fotoğraf tercih edilmiştir. 6 

adet dergi kapağında sağ yöne doğru poz verilmiş model, 5 adet kapakta düz poz vermiş 

model ve bir dergi kapağında sol yöne poz vermiş model fotoğrafı kullanılmıştır. Egzersiz, 

antrenman ve fit kal haberleri dokuz kapakta sol tarafta kullanılırken üç dergi kapağında sağ 

tarafta kullanılmıştır.     
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ÖZET 

  Bu çalışmada, işsizlik ile büyüme arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yapılıp, yüksek 

büyümenin istihdam üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. İktisat 

teorisinde ekonomik büyümenin istihdam üzerinde olumlu yönde etkilerinin olduğu kabul 

edilse de, ülkemizde ki ekonomik büyüme işsizliği düşürmede beklenen sonuçları 

vermemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük sorunlardan birisi olan 

işsizliğin nedenleri ve işsizlik ile büyüme ilişkisi üzerine birçok kaynak taraması yapılmış ve 

Türkiye’nin son yıllardaki yüksek büyüme hızına rağmen işsizlikte bir düşüş olmadığı gibi 

aksi yönde arttığı görülmektedir ve bu durum bizi şöyle bir sonuca götürmektedir, bir ülke 

için büyüme önemli bir konudur fakat bu büyümenin istihdam dostu bir büyüme olup 

olmadığı daha da önemli bir konu olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Türkiye Örneği 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between unemployment and growth was investigated and 

whether a high growth had a positive effect on employment. Although the economic growth 

in the theory of economics is considered to have positive effects on employment, the 

economic growth in our country does not give the expected results in reducing 

unemployment. Our country as well as all over the world also made the biggest problem from 

one of the many literature on the growth of relations with the causes and unemployment is 

unemployment, and despite the high growth rate in Turkey in recent years, as a fall in 

unemployment has increased in the opposite direction, and this leads us to the conclusion that 

, growth for a country is an important issue, but it is even more important whether this growth 

is employment-friendly growth. 

 

Keywords: Economic Growth, Unemployment, Turkey Case 

 

1.GİRİŞ 

   Türkiye ekonomisinin ciddi bir dönemecidir 1980, ekonomi tarihimizde “24 Ocak 

Kararları” olan dönüşüm, Türkiye ekonomisinin iş bölümü içerisindeki uluslararası 

konumunu değiştirmeyi hedeflemekteydi. Türkiye kalkınmasını sanayileşmeden, küresel 
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ekonomiye finansal rant kazançları ile eklenen hizmet sektörü ve düşük katma değerli 

teknolojilere bağlı taşeron sanayi inşasına girişerek Neo-liberal modeli uygulamaya 

başlamıştır. Ulusal ekonomide sanayi gerilerken, emeğin ulusal gelirden aldığı pay 

düşmekteydi. Türkiye bu dönemde hizmet ekonomi modelini uygulayarak, emek gelirlerini 

güçlendirerek, talebin aktif olmasını gerektiren, ithal ikameci sanayileşmeden vazgeçerek, 

ücret maliyetlerinin düşürülmesini öngören ve toplam talebin öncelikli olarak ihracat 

pazarlarına yönlendirildiği bir hizmet ekonomisi modelini takip etmeye yöneldi. Buradaki 

önemli husus 1980 dönüşümünün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada küresel kapitalizm 

krizini aşabilmek için uygulana gelen neo-liberal-muhafazakar politikaların bir gereği 

olduğudur. Küresel kapitalizm 1970 sonlarına doğru içinde bulunduğu krizi geride 

bırakabilmek adına ABD ve İngiltere başta olmak üzere, işçilerin ücret ve sosyal gelirlerini 

düşürerek sermaye rantını korumak adına bir çeşit önlemleri almayı hedeflemekteydi. Bu 

değişim, ABD’de Ronald Reagan, İngiltere’de de Margaret Thatcher’in siyasi liderliğinde 

“başka alternatifimiz yok” sloganı ile baskı ve anti-demokratik metodlarla uygulanan 

özelleştirme, esnekleştirme ve kuralsızlaştırmaya dönük muhafazakar politikalar neticesinde 

sağlanmıştır.1970 yıllarında sermaye tükenmiş, karlar düşmüş ve küresel kapitalizm büyük bir 

krize girmişti. Böyle bir durumu geride bırakabilmek ve karların korunarak devam ettirilmesi 

önemliydi ve politikalar ancak ücretlerin düşürülmesi, finansal rant oyunlarının serbest 

bırakılması ile mümkündü. Türkiye de kamu önderliğinde uygulanan planlı kalkınma ve 

sanayileşme stratejisinden vazgeçerek, milli ekonomisini uluslararası sermayenin ve finans 

burjuvazisinin kontrolüne bıraktı. Çalışmamız da bu dönüşümün büyüme üzerindeki etkilerini 

1980 sonrası gelişen sanayisizleştirme döneminde milli ekonominin işsizliği düşürme 

kapasitesine olan maliyetlerini bakacağız. (Kolsuz & Yeldan,  201;  49-50) 

 2. TÜRKİYE’NİN BÜYÜME EVRESİ  

2.1.İktisadi Büyümenin Tanımı: İktisadi büyüme, bir ekonomide belirli dönemlerde hizmet 

ve mal üretim kapasitesinde meydana gelen artış ile para yaratımında artış olmasıdır. Büyüme 

reel ya da reel GSYİH artış oranları ile ölçülmektedir (Orhan & Erdoğan, 2008:562). 

   Üretim kapasitesinde ölçülebilen genişleme veya artışlar kapitalist ekonomide büyümeyi 

ifade eder, üretime karşılık ulusal gelirinde artması gerekir bu büyümede (Berber, 2004: 3).   

Milli gelirde yıldan yıla olan değişimler büyümedir. Fakat bu büyüme performansı sadece bir 

yılın neticeleriyle değerlendirilemez. Gelir düzeyindeki devamlı ve kalıcı artışlar pozitif 
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büyüme performansını gösterir (Ülgener, 1980: 408-412).  Bunun içinde üretim araç stokunda 

artış ve teknolojide gelişme sağlanması gerekir. (Kesici, 2010; 10)  

   Potansiyel GSYİH için ekonomide üretim faktörleri üretim sürecinde tam olarak 

kullanılmalıdır. Ekonominin esas hedeflerinden biri uzun vadede reel üretimi potansiyel 

GSYİH’ya yaklaştırmaktır (Parasız, 2003; 10). 

   İstenilen büyüme; kişiye kendi geleceğinde tasarruf imkanı sağlayan, refah artışını adeletli 

bir şekilde paylaştıran, toplusal işbirliği ile uyuma katkısı olan, istihdam ile beşeri ilerlemeyi 

bütün boyutlarıyla teşvik eden büyümedir (Berber, 2004; 6)  

   Ülkemizde 1980’e kadar sanayileşme ve kalkınma devlet tekelindeydi. 1980 sonrasında ise 

serbest piyasa ekonomisi benimsenerek özel sektöre bırakıldı (Kesici, 2010; 11) 

   Türkiye 1980’de IMF ve Dünya Bankası’nın kontrolünde sıkı bir ekonomik liberalizasyon 

uygulaması başlatmış, ekonominin liberal piyasa kapsamında dizayn edilme dönemine 

geçilmiştir. Dünyadaki uygulamaya benzer şekilde döviz bunalımı yüksek dış borç, enflasyon 

ve işsizlik gibi ekonomik meselelerle beraber siyasi istikrarsızlığında var olduğu bu süreçte, 

gelişmekte olan başka ülkeler gibi Türkiye’de de, IMF ve Dünya Bankası’nın desteklediği 

istikrar programları uygulamaya konulmuştur (Odekon, 2005; 3). 1980 darbesi ve 

devamındaki sıkıyönetim, 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesi için gerekli ortamı 

sağlamıştır. Bu dönemde serbest piyasa ekonomisine bağlı, ihracata yönelik sanayileşme 

stratejisinin merkezine yerleştiği ekonomi anlayışının oturturulabilmesi nedeni ile 

makroekonomik istikrar önlemleri, dış ticaretin liberalizasyonu, özelleştirme, devlet 

desteğinin daralması ve reel ücretlerin indirilmesi gibi uygulamalara yöneltilmiştir (Kesici, 

2010; 12) 

   Türkiye ekonomisinde 1980’li yıllar boyunca farklı eklemeler yapılmakla birlikte, serbest 

piyasa ekonomisine dayalı, ihracata dönük sanayileşme stratejisine dayalı anlayış devam 

ettirilmiştir. Ekonominin dışa dönük olması, piyasa işleyişinin geliştirilmesi, kamunun 

ekonomideki ağırlığının daraltılması, enflasyonun denetim altına alınması yabancı sermayenin 

teşviki gibi düzenlemeler yapılmıştır (Eroğlu, 2003; 29-31). Neo-liberal ekonomi etkisine 

giren Türkiye özellikle 1990’lardan sonra krizler sebebi ile gelir düzeyinde devamlı ve kalıcı 

artışlar elde edememiştir. İstikrarsız büyüme ile gelir dağılımındaki adaletsizliğin 

giderilememesi, yoksulluk, işsizlik ve benzeri sosyoekonomik meseleler, bu dönemde ülkenin 

büyüme konusunda başarılı olamadığını göstermiştir.  
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   1980 ve 1990 yıllarında küçülmenin dışında negatif büyüme görülmezken 1990’da ülke 

ekonomisi yaşadığı iki büyük kriz ile negatif büyüme ile karşı karşıya kalmıştır. Esasen bir 

çeşit 1999’daki krizin devamı olarak değerlendirilen 2000’deki büyük kriz ile ülke ekonomik 

yönden  %7,5 dolaylarında küçülmüştür. 2001’deki küçülme sonrası büyüme ortalama yıllık 

%7 civarı gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama büyüme %4 civarında gerçekleşmiştir. Fakat 

oranlar birbirine yakın olsa da dönemler arası farlılık vardır. Türkiye’nin dönemsel büyüme 

performansına bakıldığında, en düşük büyüme %1,18 ile 1997-2001 iken, en yüksek büyüme 

%7,24 ile 2002-2006 dönemidir. 1987-2006 dönemi yıllık ortalama büyüme oranı ise 

%4,35’tir (TÜİK, 2007). 

     Yüksek büyüme ortalaması ile birlikte aralıksız büyüme süreci olarak 2002-2007 dönemi 

öne çıkmaktadır. Ekonominin büyümesi çeyrek dönemlere göre incelendiğinde, çeyrek 

dönemlik verilerin var olduğu 1987-2007 yıllarındaki en uzun aralıksız büyümenin, 2002-

2007 dönemlerinde kaydedildiği görülmüştür (Saygılı & Cihan 2008). Bütün dünya ile 

beraber Türkiye’yi de etkisine alan 2008 krizine dek ortalama büyüme oranı oldukça yüksek 

olmuştur. Fakat krizin etkilerinin ortaya çıktığı dönemde tekrar yüksek oranlı bir küçülme 

yaşanmıştır (Kesici, 2010; 13) 

   1980 başlarındaki askeri darbe ile reel ücretlerde önemli bir azalma olmuştur, grev ve toplu 

sözleşme hakkının ve işçi çıkarmanın yasaklanmış olmasına rağmen işsizlik oranındaki 

azalma yüksek olamamıştır. 1980’de %8.1’lerdeki işsizlik oranı, 1984’de %7.6, 1989’da ise 

%8.6 oranında gerçekleşmiştir.1980 yılı ortalaması %7.8 civarında gerçekleşmiştir. 1994’de 

%8.6 olan işsizlik oranı 1999 senesinde %7.7 dolaylarında gerçekleşmiştir. 1990 yılı 

ortalaması %7.8 olarak gerçekleşmiş, fakat 1994’ten itibaren azalış gerçekleşmiş ve işsizlik 

oranı %6.5 olarak 2000 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir (Bulutay, 1995). 1990 

senesinin yarısı itibarı ile gerçekleşen bu düşüş, işgücü artış oranının düşmesi demektir, çünkü 

1981-1989 arası ortalama yıllık işgücündeki artış %2,6 iken, 1990-2000 yıllarında %1 

olmuştur (TÜİK, 2007). 

   2000 yılı ile birlikte işsizlik oranında artış olmuş ve 2003 yılında işsizlik oranı %10,5’e 

kadar çıkmıştır. 2007 sonrası %9,9 olan işsizlik oranının 2000’li yıllardaki ortalamasının 1980 

ve 1990 yılları ortalaması olan %7,8’in oldukça üzerinde %9,5 olmuştur. Bu neticelerin 

sebebi olarak; 1999-2001 arasındaki ekonomik krizlerin ve işgücü artış oranının tekrar 

yükselmeye başlaması görülebilir. Bu yıllarda işgücü artış oranı %1,8’e yükselmiş. 

Ülkemizdeki işsizlik oranın artışı küresel finans krizinin söz konusu olduğu 2008 yılı itibarı 
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ile daha da hızlanarak Nisan 2009’dan itibaren işsizlik oranı %14,9’lara kadar çıkmış ve işsiz 

sayısı 3 milyon 618 bine çıkmıştır (TÜİK, 2009). 

    En düşük istihdam artışı %3,2 ile 1997-2001 arası iken en yüksek istihdam artışı %25,5 ile 

1987-1991 dönemindedir. İşsizliğin en düşük olduğu yıllar %7,26 1997-2001 yıllarıdır. 2002-

2006 yılları ülkemizin en yüksek büyüme performansı gösterdiği yıl olmasına rağmen işsizlik 

oranı %10,26 ile en yüksek seviyede, istihdam artışı ise %7,5 ile en düşük seviyede 

gerçekleşmiştir (Bulutay, 1995) 

   1988’de 17 milyon 755 bin olan istihdam edilen kişi sayısı 2006’da 22 milyon 330 bin 

olmuştur. 18 yılda 4 milyon 575 bin artış olmuştur. 15-64 yaş aralığındaki çalışan sayısı 

2000’de 20 milyon 789 bin ile durağan olmayan bir seyirle 2006’da 21 milyon 769 bin 

olmuştur. 2000 yılında %4,8 olan istihdam oranı inişli çıkışlı bir seyirle 2006 yılında %4,5 

seviyelerine gerilemiştir. 7 yıllık dönemde 15-64 yaş aralığındaki istihdam edilen kişi 490 bin 

artarken istihdam oranı 2,9 puan gerilemiştir. Ülkemizdeki nüfus ve işgücündeki yükselişe 

rağmen, işgücüne katılım oranı ve istihdam oranı düşmektedir. Bu düşüş bütün yaş 

gruplarında ve kadın erkek ayrımı olmadan gerçekleşmekteydi. 2008 yılındaki küresel finans 

krizinin etkisi ile bu düşüş daha da hızlanmıştır. 2009 Nisan’da bir önceki seneye göre çalışan 

kişi toplamı 21 milyon 228 binden, 20 milyon 698 bine, istihdam oranı ise %4,19’dan 

%4,02’lere  gerilemiştir (TÜİK, 2009). 

  3.İŞSİZLİK 

   Çalışmaya bir engeli olmayan, çalışma isteğinde ve yaşında olup da iş bulunamaması 

durumlarda işsizlik meydana gelir. Bir ülkenin ekonomik yapısından doğan ve 

ekonomisindeki gelişmişlik veya az gelişmişlik durumuna bağlı olaraktan farklı işsizlik 

nedenleri ortaya çıkmaktadır, gelişmiş ülkelerde teknoloji ilerlemesinden, az gelişmiş 

ülkelerde ise, sermaye yetersizliğinden dolayı işsizlik oluşmaktadır. İşsizlik ekonomik ve 

sosyal bir sorun olarak her zaman var olmuştur (Göktaş Yılmaz, 2005; 64) 

 3.1.İşsizlik Türleri: kısaca işsizlik türleri aşağıda sıralanmıştır. 

3.1.1.Friksiyonel İşsizlik: Bireylerin kendi yeteneklerine uygun iş için firmaların ise 

aradıkları elemanı bulma sürecindeki işsizlik friksiyonel veya iş arama işsizliği olarak 

adlandırılmaktadır. Bu tür işsizlik ekonomi açısından zararlı değildir. 

3.1.2.Yapısal İşsizlik: Ekonominin yapısal niteliklerinden kaynaklanan işsizliktir. 
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3.1.3.Doğal İşsizlik: Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide, friksiyonel ve yapısal 

işsizlik toplamıdır doğal işsizlik. 

3.1.4.Devrevi İşsizlik (Konjonktürel İşsizlik): Reel GSYİH, potansiyel GSYİH’dan düşük 

ise devrevi işsizlik oluşur. 

3.1.5.Mevsimsel İşsizlik: Mevsimler nedeni ile durgunluk dönemi oluşan sektörlerde ortaya 

çıkan işsizlik türüdür. 

3.1.6.Gizli İşsizlik: Bir firmadaki işçilerin bir kısmı işten çıkarıldığı halde üretimde değişiklik 

olmuyorsa gizli işsizlikten söz edilebilir (Orhan & Erdoğan,2008). 

   Son zamanlarda, büyümenin işsizliğe olan etkisinin azaldığına dair bulgular artmaktadır.  

İstihdam sağlamayan büyüme sorunun, ekonomideki yapısal meselelere ve işgücü talebinden 

doğan etkenler ile ilgili olduğu görülebilir. Sorunu etkileyen diğer bir durum ise ülkemizin 

demografik yapısıdır. Çünkü emek arzı, demografik etkenlerin bir sonucudur. Bu nedenle 

ülkemizdeki işsizlik sebepleri ile alakalı bazı çalışmaları, yapısal meselelerden ve işgücü 

maliyetinden doğan etkenleri araştıran sonrasında ise ekonomik büyüme ile olan etkileşimini 

araştıran çalışmalardır diye özetliyebiliriz (Ay, 2012; 323). 

  Klasik teoriye göre; ücretlerin esnek olduğu emek piyasasında büyüme hızı ile işsizliğin 

arasında doğrusal bir bağ olduğu söylenemez. İşsizliğin ekonomik bir sorun olarak ele 

alınmamasının nedeni bir tercih olarak görülmesidir ücret esnekliğinden dolayı emek arzı ile 

emek talebi sürekli dengededir (Paya, 1998;2). 

  4.BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ 

   Kişilerin reel gelirleri sürekli artmakta ve toplumu da bireyler oluşturmaktadır, eğer bir 

ekonomide büyüme hızı durağanlaşmadan sürekli bir şekilde artıyorsa o toplumda işsizlik 

sorunun bulunmaması gerekir iken işsizlik sorunu çok yönlü bir mesele olduğundan 

ekonomide büyüme ile ilişkilendirmek ya da sadece işsizlik sorununun çözümü ile uğraşmak 

politika yanlışıdır. Bundan dolayı ekonomide sadece işsizliği dikkate alıp işsizliğe dair çözüm 

aramak bir yol olmamaktadır. İşsizliği düşürmede ekonomik büyüme gereklidir fakat bunun 

sağlanması daha çok büyümenin içeriğine bağlı olmaktadır. Başka bir deyiş ile oluşan 

büyüme nasıl bir büyümedir; iç piyasaya mı yoksa dış piyasaya mı dönüktür bu büyüme, 

emek-yoğun ya da sermaye-yoğun bir büyüme mi olduğu, üretimde emek sermaye bileşiminin 

yüzdesinin miktarının ne olduğu büyümenin sektördeki hızının nasıl olduğu önemlidir ve 
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büyüme-işsizlik etkileşiminin hangi yönde olduğunu ve ne kadar etkili olduğunu 

göstermektedir. Büyüme olmadan istihdam yaratılabilir mi ya da ekonomide bir büyüme 

sağlandığında işsiz sayısı artıyor mu, büyümenin işsizliği hangi yönde etkilediği cevap 

bulunması gereken sorunlardandır. (Yılmaz Göktaş, 2005; 2). 

     Klasik teoride; büyüme hızını artıran ve azaltan nedenler olarak; yatırım-tasarruf 

eşitliğinde, tasarrufların azalması yatırımları azaltarak büyüme hızını düşürür veya 

tasarrufların artması ile yatırımlar artar buda büyüme hızını artırır. Malthus’un nüfus teorisi 

kapsamında bu ilişki nüfusa bağlı olup, nüfus artış hızı çok yüksek ise kişi başına düşen gelir 

azalır ve tasarruf miktarı düşerek büyüme hızı yavaşlayacaktır. Gelir ile nüfus artışında 

doğrudan bir ilişki olup, kişisel gelir azaldığında nüfus artış hızı yavaşlamaktadır. Farklı bir 

söylem ile klasik teoride emek piyasasındaki ücretlerin esnekliği büyüme hızı ile işsizlik 

arasında doğrusal bir bağ kurar. İşsizlik, kişinin kendi tercihidir diye görülüp, ekonomik bir 

mesele olarak kabul edilmemektedir. Emek talebi ve emek arzı ücret esnekliğinden dolayı her 

zaman dengededir (Paya, 1998; 2). 

   Emek-değer kuramına dayanan, Marx’ın büyüme modeli, emek değerini üç kısma 

ayırmaktadır; sabit sermaye, değişken sermaye ve artı değerdir. Fazla değer var ise; bütün 

girdiler değerinden daha az ödenerek emek girdisi sömürülür (parasız, 1999:173). Yani 

sermaye birikimi oluştukça, üretimde sermaye birikimi artarak beşeri sermaye yüksek emek 

ile üretim gerçekleşecek ve emek üretim verimliliği artarak daha az emek ile yapılacak bu 

durumda da emek talebi azalacaktır. Girişimci daha az maliyet ile daha fazla kar elde 

edecektir. Bu sonuçta ekonomideki işsizliğin seviyesini daha da artıracaktır. İşsizliğin artması 

ile Marx’ın büyüme modeline göre; çalışanların emeği karşılığında elde ettiği karının 

artmasına yol açmaktadır, sermaye tasarrufu ilerleyen zamanlarda daha az kişinin elinde 

toplanacağını uzun vadede böylesi bir  durumun toplam talepteki azlık sebebi ile ekonomik ve 

sosyal krizlerin çıkmasına sebep olabileceği görülmektedir (Göktaş Yılmaz, 2005; 65). 

   Keynes’in büyüme ile görüşleri ise statik bir içerik taşımaktadır. Keynes iktisadi analizinde, 

işsizlik, durgunluk ve enflasyona sebep olan toplam yurtiçi üretimin satın alma tutarındaki 

dalgalanmalar üstünde toplanmaktadır (Hyman, 1997:598).  Ekonomide eksik istihdam 

olduğunu söyleyen Keynes, toplam talebin artırılarak durgunluk durumundan çıkılması 

halinde ekonomideki eksik istihdam durumundan kurtarılabilir demiştir. Toplam talep 

arttırıldığında yatırım harcamaları artarak ekonomide büyüme gerçekleşecektir. Büyümenin 

hızının artması ile tam istihdam dengesine daha yakın olunacaktır. Keynes politikasında 
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ekonominin büyümesi yerine ekonomiyi durgunluktan çıkarıp işsizliği engellemektir (Arestis-

Dunn-Sawyer, 1999:527-522). 

   Harrod-Domar büyüme teorisine göre, tüm yatırımlar uyarılmış yatırımlar olarak 

varsayılmıştır (Unay, 1999:392). Toplam talep, üretim ve istihdam arasındaki bağ ekonominin 

büyüme hızını belirler ve bu durum iki nedene bağlıdır. Marjinal tasarruf oranı ile sermaye-

hasıla katsayısı olan bu kavramlarda marjinal tasarruf oranı ile pozitif, sermaye-hasıla 

katsayısı ile negatif taraflı bir ilişki içindedir. Eğer bir ekonomide ki yatırım miktarı tasarruf 

hacmine eşit ise marjinal tasarruf eğilimi ile sermaye-hasıla katsayısı tarafından istenen 

seviyede ekonomik büyüme sağlanacaktır (Dinler, 2000:511-513). Harrod-Domar 

modellerinin asıl amacı; ekonomiyi işsizlik ve enflasyon ortamına sokmadan ilerletebilmektir, 

Harrod-Domar modelleri daha çok gelişmiş ekonomiler için kurulmuşlardır (Acar, 2002; 92). 

   Emek ve sermayenin birbirleri ile ikame olabileceğinden emek hacmindeki değişmeleri 

dikkate alan Solow neo-klasik büyüme modelinde, nüfus artışı ve teknolojik gelişim 

büyümenin kaynağıdır, Solow; iş hacminin dışarıdan bir etken olduğunu ve nüfustaki artış ile 

doğru orantılı olduğunu öne sürmektedir (Savaş, 1999; 853). Çünkü milli gelir büyüme oranı, 

emek büyüme oranına bağlıdır. Eğer ki Sermaye stoku büyüdükçe emek stoku artış 

göstermezse, sermayenin marjinal verimliliği ve milli gelir büyüme oranı daha da düşerek 

sıfıra yaklaşacaktır (Şahin, 1997; 555). Eğer ki iş gücüne dahil olan nüfus sermaye arzında 

oluşan artıştan daha yüksek olursa, ekonomide faiz oranları artacak ve reel ücret oranlarında 

gerileme olacaktır. Sermaye birikimindeki büyüme emek arzındaki büyümeden daha büyük 

gerçekleşirse faizlere oranla ücretler genel düzeyi yükselmeye başlayacaktır.  Solow, emek ve 

sermayenin değişik oranlarda oluşabileceğini söyleyerek modelini Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmıştır. 

   P. Romer ve R. Lucas’ın içsel büyüme kuramında ise; sermaye, fiziksel sermaye ve emek 

girdisi olan beşeri sermayeyi kapsamaktadır yani içsel büyüme kuramı bilgiyi ve beşeri 

sermayeyi ön planda tutan bir modeldir (Ünsal, 2000; 283).  Lucas’a göre iktisadi büyümeyi 

sağlayan temel faktör, eğitim sektörüne yapılan yatırımlarla oluşan beşeri sermayedir. Eğitim 

için yatırım yapılması üretimde verimi artırır. Bu modele göre eğitimin oluşturduğu pozitif 

dışsallıklar sebebi ile büyümede azalan verimler kanunu çalışmamaktadır. Dolayısıyla 

ekonomide tasarruf eğilimi yükseldiğinde, sermaye stoku ve büyüme hızı da yükselişe 

geçecektir (Unay, 1999; 413). 
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 5.SONUÇ  

    Ekonomi tarihimiz incelendiğinde, ekonomi sürekli büyüme eğiliminde ama devamlı bir 

büyüme sağlanamamış ve işsizlik sorunu hep var olmuştur. Türkiye ekonomisinde devam 

ettirilebilir bir büyüme sağlanamamasının ve işsizlik oranın düşürülememesinin birçok 

ekonomik ve sosyal sebebi vardır. Ekonomik büyümenin yüksek ya da düşük seviyelerde 

gerçekleşmesi işsizliğin oluşmasında ya da işsizliğin engellenmesinde bir etkiye sahip 

değilken işsizlik ekonomimizde iktisadi büyümeyi etkileyen bir faktördür. Bu durumda 

dolayısıyla son dönemlerde Türkiye ekonomisinde büyüme oranının üst düzeylerde 

gerçekleşmiş olmasına rağmen işsizlikte gerçekleşen yüksek seviyeleri göstermektedir. Yani 

işsizlik oranındaki yüksek seviyenin nedenleri büyüme oranı ile ilgisi olmadığını işsizliğin 

başka sebeplerle ilgili olduğunu göstermektedir. Türkiye’de reel yatırımların hızlı bir şekilde 

artan nüfus ile beraber son dönemlerde artış göstermiş olmasına rağmen, reel yatırımların 

nüfustaki bu artışı dengeleyebilecek seviyeye ulaşamaması, işgücüne katılım oranın olumlu 

yönde değişmesine sebep olamamıştır. Başka bir deyişle Türkiye’deki nüfus miktarının 

artması ile işsiz insan sayısı da yükselmektedir. Bununda en önemli sebebi beşeri sermaye 

yatırımlarının azlığıdır, emeğin üretimdeki verimliliğinin arttırılamaması ve emeğin beşeri 

olarak kalitesinin daha fazla yükseltilememesidir. Ekonomimizdeki iktisadi büyüme 

politikaları, beşeri sermaye yatırımları dikkate alınarak ilerletilip reel anlamda ekonominin 

büyümesine dönük olması gerekir. Fakat bu çeşit iktisat politikalarının uygulamaya konulması 

ile devam ettirilebilmesi bir iktisadi büyüme sağlayabilecek ve işsizlik oranını 

düşürebilecektir (Göktaş Yılmaz, 2005; 74-75). 

   Büyüme her daim işsizliği azaltmada etkili değildir, ülkemizdeki büyümenin istihdam dostu 

olmadığı görülmektedir, 2001 krizi sonrası ekonomik büyüme sağlanmış fakat bu büyüme 

işsizlik ile ters yönlü bir ilişki kuramamıştır ve bu büyüme “istihdam yaratmayan büyüme” 

olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuç, işsizliği düşürmek için yapılan çalışmaların sadece 

ekonomik büyüme ile aşılamayacağının, ekonomik büyüme sağlanırken bu büyümenin 

istihdam yararına bir büyüme olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini göstermiştir (Ay, 

2012; 336).  
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ÖZET 

 

Finansal sistemin gelişimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki uzun yıllar tartışma konusu 

olmuştur.Ekonomik performans için finansal sistem hayati bir öneme sahiptir.Ekonomik 

sistemin en önemli alt sistemi finansal sistemdir.Bu da çağdaş ekonomilerin en çok 

gereksinim duyduğu fon transferi sürecinin merkezi olmasından kaynaklanmaktadır.Genel 

ekonomik başarı,finansal sistemin ne kadar etkin olduğuna bağlı gözükmektedir.Diğer 

taraftan,iktisadi büyüme ortalama gelir düzeyinde yükselişe,yasal düzenlemelerde ve 

uluslararası bütünleşme düzeyinde gelişmeye sebep olmakta,finansal sistemin gelişimi için 

uygun ortam yaratmaktadır.Bu makalede finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, İktisadi Büyüme,Türkiye Ekonomisi, Panel  Granger         

Nedensellik Testi 

ABSTRACT 

The development of the financial system and economic growth has been discussed for many 

years.The financial system is very important for economic performance. The most important 

subsystem of the economic system is the financial system. Because is the center of the fund 

transfer process the most needed by modern economies. The overall economic success 

depends on the success of the financial system.On the other hand,economic growth provides 

financial development at the level of income and development in legal regimes. This creates a 

favorable environment for financial development. In this article, the relationship between 

financial development and economic growth is analyzed. 

 

Key Words: Financial development,Economic Growth,Turkish Economy, Granger panel 

causality test 
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1-GİRİŞ 

Ekonomide bir grup kişi ve kurumların ihtiyacı para iken diğer bir kesim olan kişi ve 

kurumların ihtiyaçları ise ellerindeki fon ve gelirlerin yüksek gelir elde edebilecekleri 

yatırımlara dönüştürmektir.Bu nedenle gereksinimleri olan yatırımları giderebilmek ve diğer 

kesimin gelir elde edebilmesi için bu iki grubun bir piyasada karşılaşmaları 

gerekmektedir.Sonuç olarak fon arzından bulunanlar ve fon talep edenlerin buluştuğu ve 

birbirileri ile karşılıklı olarak değişimde bulunduklara yerlere finansal piyasalar adı 

verilmektedir.Bu karşılaşma nitekim yüz yüze olma zorunluluğu taşımamaktadır.Gruplar 

yazışma veya telefon gibi araçlarla da bu değişimi sağlayabilmektedirler. 

Aynı zamanda ekonomide bu fonları talep edenler ve fon arz sağlayıcıları ile bu karşılıklı 

değişimi düzenleyen kuruluşlar,değişimin gerçekleşmesine vasıta olan araçlar,işleyişi 

düzenleyen hukuk kuralları ve bu kurallardan oluşan sisteme de finansal sistem denilmektedir. 

Piyasanın ana unsurları 3 temel bileşenden meydana gelmektedir.Bu bileşenler alıcı,satını ve 

alım satıma dahil olan şeylerdir.Piyasada talep tarafını temsil eden olarak alıcı,arz kısmını 

temsil eden taraf ise satıcıdır.Bu nedenle alım gücüyle desteklenen isteğe talep,satma 

arzusunda olmaya ise arz denilmektedir.Finansal sistemin içerisinde bir yanda gelirlerinden 

harcanacak kısmı daha fazla olması gereken,fon gereksinimi duyan kesim yer alır.Tasarrufları 

ellerinde bulunduran kesim ise fon arzı sağlayıcı olarak,yapmış oldukları birikimleri türlü araç 

ve gereçler vasıtasıyla ve hukuki legal olan düzenlemelerin sağlamış olduğu huzur 

ortamında,fon talep edenlere kullandırırlar. 

                                                 Şekil 1: Finansal Sistemin Yapısı 

    

 

 

Ekonominin dinamiklerinin işlemesi açısından finansal sistem kritik öneme 

sahiptir.Ekonomik yapının en önemli alt sistemi finansal sistem olarak göze 

çarpmaktadır.Sonuç, gelişmiş ekonomilerin en çok ihtiyaç duyduğu fon değişiminin kaynağı 

olmasından doğmaktadır.İktisadi başarının temeli finansal sistemin istikrarlı bir yapıya sahip 

olmasına bağlıdır.Bunun yanı sıra finansal sistem bağlamında,etkinliğin hem genele 
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yayılması,hem de diğer alt sistemlerle birlikte başarılı olması gerekmektedir.Finansal sistem 

bir bütün olarak diğer alt sistemlerden bağımsız bir şekilde başarı olsa bile ekonomiye sirayet 

edemez.Bu nedenle alt sistemlerle başarılı bir yapı günümüz ekonomilerinin başarı olmasında 

en önemli koşul olarak gösterilmektedir. 

Finansal işlevlerin sistem içerisindeki önemi yıllara göre değişebilmektedir.Aynı zamanda 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre de sıralamalar değişiklik gösterebilirler.Ekonomide 

finansal sistemin işlevleri genel itibariyle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler; 

-Mal ve hizmetlerin,varlıklarla birlikte karşılıklı değişiminin vasıtası olma 

-Büyük ölçekteki yatırımların finansmanında kolaylık sağlama,tasarruf aracı olma ve risk 

dağılımının toplumun tüm kesimlerine ortak bir şekilde dağıtımı 

-Ekonomideki coğrafi alanlar ve sektörlerin içerisinde kaynakların etkin bir şekilde dağıtımını 

sağlama 

-Riskin yönetilmesi ve kontrolünün sağlanması 

-Fiyatlar hakkında enformasyonun sağlanması 

-Asimetrik bilgi sorununun çözülmesinde kolaylık sağlanması(Müslümov, s6-7) 

Bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan değişiklikler ile türlü 

ödeme vasıtalarının kullanılma alternatifleri mevcuttur.Paranın fiziki durumdaki taşınma 

zorluğu ve mevcut riskler,bu vasıtalardaki alternatiflerin artmasında önemli bir etken olarak 

göze çarpmaktadır.Paranın mübadele aracı olarak kullanılması ticari işlemlerin hacmini hafife 

alınmayacak şekilde arttırıcı etkende bulunmaktadır.İnternet bankacılığının bu bağlamda 

teknolojik olarak gelişmesi,bankaların müşterilerinin kolay ve hızlı bir şekilde işleme 

ulaşmalarını,belirli maliyetlerden kaçınmalarını sağlayarak,müşterileri çekme ve bu tarafa 

yöneltme konusunda oldukça başarılıdır.Maliyetlerin azalması bankaların karlarının artmasına 

neden olduğundan internet bankacılığının kullanımının özendirilmesi durumu da söz 

konusudur.Yatırım yapacak olan sermaye sahipleri ve girişimciler,belirli bir sermaya miktarı 

ile faaliyetlerine başladıklarını görebiliriz.Süre geçtikçe ticaret hacimlerini arttırıp bununla 

birlikte sermayeye olan gereksinimleri de artarak fon talep kısmına geçip finansal sistemdeki 

yerlerini almaktadırlar.Para ya da mali olarak fona ne kadar sahip olunursa girişimciler 

kendilerini bir o kadar güvende hissetmektedirler.Finansal sistemin güvenilir ve fonlarını bu 

piyasada değerlendirmek isteyenler için huzurlu bir yapı sergilerse alıcı ve satıcılar bu 

piyasada karşılıklı olarak buluşabilmektedir.Alıcı ve satıcıların beklentileri de bu yapının 

belirli bir sisteme ve denetim mekanizmasını sahip olmasıdır.Fon talep edenler ihtiyaç 

duydukları fonlara bu piyasada ulaşarak faaliyetlerine devam etmek veya geliştirmek 

imkanını sağlamaktadırlar.Bu konuda sendikasyon kredileri önemli bir araç olarak 

gözükmektedir. 

Ekonomik faaliyetlerin sık ve karlı olarak yer aldığı bölgelerde,kaynak ve ya fonların 

dağıtılması ve toplanması gayet normal olarak karşılanan bir durumdur.Ancak görece biçimde 

kaynağı az olan bölgelerin de mevcut olmasını da diğer durum gibi normal karşılamak 
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gerekmektedir.Finansal sistem bu bağlamda karşımıza çıkarak,fon açığı olan bölgelere fon 

fazlası olan bölgelerden transfer sağlayarak dağıtımın mekanizması meydana getirir. 

Girişimlerini kurumsal çerçevede gerçekleştiren yatırımcılar için mevcut finansal araçları 

değerlendirerek en uygun olanı alternatifiyle birlikte sunarak risk yönetiminde kolaylık 

sağlamaktadır.Risklerin kontrolünün sağlanmasında hedging,sigorta gibi metodlar 

kullanılmaktadır.Finansal araçların rolü günümüzdeki dönemde daha da artmaktadır.Finansal 

sistemde ticari pazar sadece değişim işlemlerine aracı olma özelliği taşımayıp aynı zamanda 

karak alma sürecinde de etkili rol almaktadır.Finansal varlıkların getiri oranlarında ve fiyat 

düzeylerinde topluma tasarruf,tüketim ve portföylerini düzenlemelerinde kolaylık 

sağlamaktadır.Mikroekonomi teorisi bağlamında bireylerin ellerinde mevcut olan mal ve 

hizmetlerin yapı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bir faaliyette bulunacakları 

zaman denetlemeleri için bir temsilci sağlayacağını söyleyebiliriz.Ancak finansal sistemde 

katılımcılar pazarlarda enformasyon düzeylerinin farklı olması sebebiyle anlaşmalar üzerinde 

kontrol süreçlerinin maliyet açısından pahalı olduğundan asimetrik bilgi problemi meydana 

gelmektedir.Asimetrik bilgi problemi de pazarın değerinin olduğundan daha farklı 

görünmesine sebep olur. 

1.FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME HAKKINDA 

Finansal gelişim,reel ekonominin özellik kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerde 

uygulanabilir duruma gelen birden fazla boyutu olan bir olgudur.Finansal gelişmenin 

içerisinde barındırdığı kavramlara değinecek olursak: Finansmanını kendi kendine 

gerçekleştirmeden ,dışsal finansman yapısına geçiş,finansal kurumlarla olan aracılık 

faaliyetlerin gelişmesi,krediye ulaşım imkanı için piyasaların gelişimi,küresel finans 

piyasalarına doğrudan ulaşımın artışı ve son olarak da borçlanma ve faiz düzeyinin arasındaki 

büyüklüğün kısalarak aynı oranda riskin düşmesini içermektedir(Furstenber ve 

Fratianni,1996, s.19). 

Finansal sistem,piyasalar ve piyasadaki aracı kurum ve şahıslar aracılığıyla gerçekleştirilen 

hizmetlere basit bir şekilde ulaşılabilen firma ve hanehalkı miktarını göstermektedir.Finansal 

sistemin etkin olması konusunda ise bu sistemdeki aracıların kendilerine başvuran kişi ve 

kurumlara bilgi sağlayacak maliyetlerden kurtulmalarını ya da bu bağlamdaki gelişmeleri 

“finansal gelişme” adı altında değerlendirebiliriz(Khan. 2000, s.4). 

“Finansal gelişim” ve “finansal derinlik” birbirlerinden ayrı iki olgudur.Finansal 

gelişim,finansal sistemdeki mevcut hizmetlerin artması ve sistem içerisinde kurumların 

büyüklüğünün artışına destek olmasıdır.Finansan derinlik, gelişimden farklı olarak,şahır başı 

hizmet düzeyinin ve kurum sayısının varlık gelirlerine oranının yükselmesi olarak ifade 

edilebilir.Finansal gelişim,piyasalarında genişlemesine yol açarak kaynakların etkin bir 

şekilde dağılmasını sağlamaktadır.Ayrıca tasarrufların artmasıyla birlikte daha faydaları 

alanlara yöneltilmesi,kaynak dağılımının daha da artmasına yol açmaktadır(Ahmed  ve 

Ansari,1998,s. 503-504).Finansal gelişim ve ekonomik büyüme kavramları incelendiğinde ise 

kağıda döküldüğü kısımda bir çok yazar,Robinson,Goldsmit,Patric,King gibi bu yazarların 
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yanı sıra Shaw,Fry,Scumpeter,Bagehot gibi yazarlar da ilk başlardan itibaren konunun üzerine 

çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Literatür incelendiğinde finansal gelişimin ekonomik büyümeye olan katkısında üç ana 

akımla karşı karşıya kalınmaktadır.Bunlardan birincisi “ Neoklasik büyüme modeli” olarak 

adlandırılmaktadır.Bu modeli ortaya atan ise Solow’dur.Solow’un ardından kişi başına 

gelirdeki büyümenin sürdürülebilirliğini,yalnızca egzojen bir değişikliğin meydana 

getirebiliceğini iddaa etmektedir.İkinci akıma geçildiğinde ise karşımıza Paul Romer ve 

Robert Lucas çıkmaktadır.Lucas ve Romer’in “Endojen  Büyüme Modeli Paradigması” 

önemli bir yapıtaşıdır.Bu görüşte ise kişi başı gelirin,sermaye ve bilgi vasıtasıyla olduğunu ve 

ekonominin endojen güçlerin etkisiyle devamlı büyüdüğünü iddaa etmişlerdir.Akımlardan 

üçüncüsü ise, “McKino,Goldsmit,Fry ve Shav tarafından öne sürülmüş ve finansal sistemin 

ekonomik büyümedeki kritik önemine vurgu yapılmaktadır(Evans,Gren ve Murinde,2002, 

s.124). 

Ekonominin büyümesi ve finansal gelişim arasındaki ilişkinin yönü, “Robinson” ve 

“Scumpeter” yazarlarının önde geldiği iki düşünce akımı ile analiz edilmektedir.Robinson bu 

bağlamda  “ekonomik büyümeden,finansal gelişime doğru yön mevcuttur” derken, 

Schumpeter ise “finansal gelişimden ekonomik büyümeye doğru bir yön mevcut” 

demiştir.Schumpete göre bankacılık sisteminin düzenli işlemesi,fonların faydası yüksek 

yatırımlara aktarılması ile girişimcilerin yenilişçi bir şekilde sisteme dahil olmalarını 

sağlamıştır.Aksi yönde ise Robinson ekonominin büyüme olgusunun finansal hizmetler 

açısından talep oluşturduğu ve bu sayede finansal gelişim sağladığını iddaa 

etmektedir(Thangavelu ve James, 2004 s. 247-248). 

Finansal gelişim ve ekonomik büyüme kavramları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yönünü 

analiz eden yaklaşımları değişik isim ve bakış açılarıyla başlıklandırabiliriz.İlk olarak Hugh 

Patric’in gelişmiş olduğu “ arz öncüllü hipotez” (supply leading hypothesis) yer alırken 

finansal gelişimin ekonominin büyümesine pozitif bir şekilde oldukça fazla etki ettiğini ileri 

süren yaklaşımdır.Burada yer alan görüşe göre finansal sistemde aracılık 

faaliyetleri,sermayenin etkinliği gözle görülür bir biçimde tasarruf-yatırım oranını artışını 

sağlayarak büyümenin artışında etkili olmaktadır.Bu yaklaşım yapılan ampirik çalışmaların 

bulgularında büyük oranda kabul görmektedir.İkinci hipotez ise “talep takipli hipotez” 

(demand following hypothesis) olarak adlandırılmaktadır. “Girişimci öncülük eder ve finans 

sistemi onun yolundan ilerler” şeklinde de ifade edilen bu yaklaşımda,ekonomi reek olarak 

gelişim gösterdikçe,finansal hizmetlere olan gereksinimin giderek artarak talebin 

yükselmesine neden olacağını iddaa eder. 

Üçüncü hipotez ise iki kavram arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu ileri 

sürmektedir.Lucas’ın iddaa ettiği bu sonuncu modelde,ne finansal gelişimin ekonomik 

büyümeyi etkilediğini,ne de ekonomik büyümenin finansal gelişim sağladığı 

vurgulanmaktadır.Finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin varlığının 

mevcut olmadığını ileri sürmektedir(Khalifa Al-Yusuf, 2002, s.132). 
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2.LİTERATÜR TARAMASI 

Finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği ilk defa aklına getiren 

çalışmacı olarak Schumpeter (1911) yapmıştır.Schumpeter’e göre finansal sistemdeki aracı 

kişi ve kurumlar tasarrufların yönünü belirleyerek,yatırımlara dönüşmesine sağlayacak plan 

ve projeleri geliştirmek,risk kontrolü sağlamak ve yönetim mekanizmasını denetleyerek 

finasal sistemdeki faaliyetlerin gerçekleşmesini destekleyerek ekonomik gelişmenin 

sağlanmasını kolaylaştırmak amacındadır(King ve Levine, 1993, s.717). Fakat Schumpeter’in 

finansal gelişmenin,ekonomik büyümeyi sağladığı niteliğinde görüşler taşıdığını bütün 

araştırmaların ortak görüşüdür.Bir çok araştırmacı ekonomik büyüme ve finansal gelişim 

kavramları arasındaki ilişki her zaman ve her yerde aynı şartlarda meydana 

gelmemektedir.Değişik ülke ve bölgelerde ekonomik büyümenin finansal gelişimi 

etkilediği,bazı koşullarda ise iki kavram arasında bir ilişkinin varlığı söz konusu değildir.Bu 

yaklaşımlar aşağıda analiz edilmiştir; 

Patrick (1966), finansal kurumlar,ellerinde tasarruf bulunduranlar ve girişimcilerin talepleri 

doğrultusunda meydana gelmişlerdir.Patrick’in uyguladığı bu yöntem talep izleme tekniği 

olarak adlandırılmaktadır.Bu bağlamdaki finansal gelişim ve ekonomik büyüme ilişkisine 

göre,sistemin özelliklerinin artması tamamen ekonomik büyüme nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır.Patrick (1966)’in ekonomik büyüme ve finansal gelişim ilişkisinin varlığı için 

belirlediği bir diğer model ise,arza öncülük etme olarak isimlendirilmiştir.Patrick,finansal 

sistem yapısının gelişiminin sağlanması,sistemin ürün ve hizmetlerine yönelik talebi 

yükseltmektedir.Az durumdaki kaynakların,ellerinde tasarruf bulunduran küçük 

yatırımcılardan,büyük yatırımcılara doğru yönlendirilmesi finansal sektör tarafının ekonomik 

büyümeye olan desteğiyle gerçekleşmektedir.Bu kaynakların transferi için finansal sistemdeki 

aracı kurumların mevcut olması gerekmektedir.Finansal aracı kurumlar sayesinde,kaynakların 

etkin bir biçimde dağıtılması,yükümlülükler karşılığında biriktirilmesi ve kredi şeklinde 

ekonomiye transferi,finansal gelişimin ekonomik büyümeyi sağladığı şeklindeki yorumları 

destekler nitelikledir. 

Finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik üçüncü model,finansal 

gelişim ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğunu iddaa etmektedir.Demetriades ve 

Hussein (1996),Shan ve Morris (2001) ile Al Yousuf (2002),küresel bazda özellikleri 

karşılaştırmışlardır.Ve finansal gelişme ve ekonomik büyüme olgularının tek yönlü bir 

biçimde etkileşimde olmadığını,ilişkinin karşılıklı bir biçimde olduğunu öne 

sürmüşlerdir.Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında mevcut bir ilişkinin var 

olmadığını iddaa eden çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.Mevcut çalışmalardan birincisi Lucas 

(1988) tarafından öne sürülmüştür.Lucas ekonomik büyümenin iki ana sebebi olduğunu 

söylemiştir.Bunlar beşeri ve fiziksel sermaye olgularıdır.Bir ekonomide büyümenin hızı ve 

gelişmişlik oranı yalnızca fiziksel ve beşeri sermaya tarafından belirlenmekte ve finansal 

gelişimin ekonomik büyüme üstünde önemli sayılabilecek bir etkiye sahip olmadığını ileri 

sürmüştür.Lucas’ın bu düşüncelerini savunan görüş ve uygulama sayısı sınırlıdır.Al Yousuf  

(2002) araştırdığı 30 ülkeden bazılarında finansal gelişim ve ekonomik büyüme kavramları 

arasında önemli bir ilişkinin var olmadığı sonucuna varmıştır.Aynı şekilde Shan ve Morris 
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(2002) çalışmalarında finansal gelişimi ve ekonomik büyümeyi analiz etmişler ve finansal 

gelişme,ekonomik büyüme olguları bir çok ülkede  eş zamanlı gerçekleşmiş ve aralarında 

birbirlerinin doğmasına sebep olacak bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir.Yapılmış olan 

bir çok araştırmada finansal gelişim ve ekonomik büyüme ilişkisi mevcuttur.Bu ilişkinin 

mevcut olması ve hangi yönde olduğu tartışma konusu olsa da finansal gelişmenin ekonomik 

büyüme üzerinde etkisi olduğu önemli ölçüde kabul görmektedir. 

Türkiye 1970 yılından sonra sosyal ve ekonomik alanda sarsıcı birçok krizin etkisi altında 

kalmış ve mali yapısı istikrardan uzaklaşmıştır.Diğer ülkelerde olduğu gibi uyumu ve istikrarı 

sağlamak amacıyla politikalar uygulamış ve bu yolu tercih etmiştir.Mali ve sosyal bunalımdan 

kurtulmaya çalışmıştır.1980 sonrasında ise ülkemiz 24 Ocak adı verilen kararlarla birlikte 

tekrar bir dönüşüm evresine girmiştir.Sermaye birikiminin yenilenmesi amacıyla İkinci dünya 

savaşı ertesinde  küresel pazarlarla birlikte bütünleşme ve ithal ikameci bir politika izleme 

amacı güdülmüştür.Ulusal bazda kalkınmadan cayılarak dışarıya yönelik bir ekonomik 

büyüme modeli tercih edilmiştir. 

1980’li yıllarda etkisini gösteren bu yenilen yapılandırma süreci iki evrede hayat 

bulmuştur.İlk olarak ticaretin serbestleştirilmesi amaçlanmıştır.Bu bağlamda sermaye 

piyasalarında ve ithalatta serbestleştirilmeye gidilmiştir.Temelleri faizin yüksek olması kurun 

düşmesi ve emekten meydana gelen iktisadi politikalar ile birlikte sanayi sektörünün teşvik 

edilerek ihracata özendirilmesi amaçlanmıştır.Aynı zamanda mali sistem üstündeki baskıların 

düşürülmesi amacıyla  faizin serbestleştirilmesi söz konusu hale gelmiştir. 

Mali serbestlik adı verilen ikinci yapılandırma süreci 1987 yılında modelin aksaklıklar 

göstermeye başlamasıyla uygulamaya konmuştur.32 Nolu kararname adı verilen 

yapılandırmaların 1989 yılında tamamen sermaye piyasaları serbestliğe kavuşmuştur.Bu 

yapılandırma ile hızla yükselen kamu bütçe açıkları,vadesi uzun olmayan ve spekülatif 

amaçlar güden borçlan alımış ve finanse edilmeye çalışılmıştır.Yapılandırma evrelerinin 2000 

ve 2001 krizlerinin baş göstermesinin en temel yapıtaşlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 

Yapıcağımız çalışma ile birlikte 1989 yılında başlayan bu yapılandırma sürecinin mali 

serbestlik getirilmesinin kendi koşulları veriyken ülkemizdeki ekonomik büyümeyi nasıl ve 

ne derecede etkilediğini tespit etmeye çalışacağız.İlk olarak ülkemizdeki yapılandırma 

sürecinin kendi şartları bağlamında finansal gelişim indeksi oluşturulacaktır.Daha sonra 

ampirik yönteme vurgu yapılacaktır.Ve elde edilen bulgular çerçevesinde ampirik çalışmanın 

metodolojisi sergilenecektir.Son olarak ise elde edilen bulgular yorumlanmaya çalışılacaktır. 

3.MODELDEKİ DEĞİŞKENLER VE İNDEKS OLUŞTURMA 

Finansal gelişmeyi tanımlamak gerekirse gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin 

uygulamada kullandıkları araç ve gereçlerin hem sayısının artması hem de kullanımlarının 

yaygınlaşması olarak gösterebiliriz.Finansal gelişme ölçmekte zorluk çekilen bir 

kavramdır.Finansal gelişme hesaplanırken kullanılan değişkenleri 

çeşitlendirebiliriz.Levine,ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi analiz 
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eden çalışmalarında ana problemin,finansal gelişmişlik düzeyini saptayacak  göstergelerin 

bulunmasının zorluğu olduğu söylemektedir(2005). 

Finansal gelişmişlik düzeyini ölçmede hangi göstergeler kullanılmalıdır?İdeal olan o 

ekonominin kendi karakteristik şartlarını yansıtan göstergeyi kullanmaktır.Lynch ise bu 

göstergeleri parasal büyüklükler ve kredi ile alakalı göstergeler,sermaye piyasasındaki 

belirtiler olmasının ideal olacağını söylemiştir(1996). 

Çoğu çalışmacı finansal gelişmeyi analiz ederken bu iki göstergenin birlikte kullanılarak bir 

indeks oluşturmanın faydalı olacağını vurgulamışlardır.Oluşturulacak olan indekslerin 

sermaye ve banka piyasalarının tamamını kapsaması gerekmektedir.Bu piyasalara ilişkin 

göstergelerin çeşitlendirilmesi finansal gelişimi analiz ederken daha yararlı bulgular elde 

etmeye yarayacaktır.Gerçekleştireceğimiz çalışmada bu doğrultular ışığında analize devam 

edilecektir. 

Finansal gelişim indeksi planlanırken uygulanan ana bileşenler analizinde banka ve sermaye 

sektörünün gelişmişlik göstergesi olan dört değişken modele dahil edilmiştir.Bunlar (1) 

tasarrufa dikkat çekmek amacıyla para arzı tanımlarından olan M2, (2) sermaye alım satımı 

yapan şirketlerin hisse değerlerinin GSYH’e oranı (MLC) , (3) kullandırılan krediler , (4) 

borsa işlem yoğunluğunun GSYH’e oranı. 

Kullanılan değişkenler 1989-2011 seneleri için yıllık veri analizi uygulanmıştır.Uygulanan 

analizler sonucunda bulunun KMO yüksektir.Barlet analizi neticesi anlamlıdır(  = 000 ve 

serbestlik derecesi 6).Bulmuş olduğumuz sonuç llara göre kullandığımız veriler temel 

bileşenler testine müsaittir.Varyans değerlerinin açıklama yüzdelerini tablolaştıracak olursak; 

 

 

Tablo 1. Varyans Değerinin Açıklanma Yüzdesi 

Varyans Değerleri 

Bileşenler Gerçekdeğer Açıklanma yüzdesi 

toplamı 

Açıklanma yüzdesi 

birikimli 

1 3.00 74.111 74.111 

2 0.58 14.42 88.456 

3 0.30 7.38 99.02 

4 0.12 2.89 100 
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Tabloya bakacak olursak değişkenler toplamı ilk bileşende yük derecelerinin indeksi %74 

açıklar nitelikledir.Yük derecelerini kullanarak indeksi açıklayacak olursak varyansın da 

%74’ü açıklanmaktadır.Sonuçlara göre oluşan indeks şu şekildedir; 

Finansal Gelişim İndeksi = m2*(0,910) + borsa işlem yoğunluğunu/GSYH*(0,836) + sermaye 

alım-satımı yapan şirketlerin değeri/GSYH*(0,820) + kullandırılan krediler*(0,807) 

4.AMPİRİK YÖNTEM 

Modelde kullanılan verilerin durağanlıklarının test edilmesi amacıyla Genişletilmiş Dickey-

Fuller testi (ADF) (Dickey ve Fuller, 1981) birim kök testi uygulamaya konulacaktır.Birim 

kök testinin sonuçlarının doğru olması,modelde otokorelasyon sorununun bulunmaması 

şartına bağlı olduğundan,gecikme derecelerinin mevcut olması önemlidir.Çalışmamızda 

Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) değerlendirilerek optimal gecikme uzunluğu saptanmıştır. 

Nedensellik testlerinde sıkça uygulanan VAR modeli ve bunun sınırlı bir versiyonu olan VEC 

modeli ile birim kök,eşbütünleşme, benzeri önsav sınamalarının  başarılarına göre kesin 

sonuçlar elde edilmektedir.Granger Nedensellik testi belirlenmiş olan gecikme derecesine 

oldukça hassastır.Belirlenmiş gecikme derecesi olması gerekenden daha düşük bir düzeyde 

seyrediyorsa VAR modelinde bulunan diğer gecikmeler modelin doğru sonuçlar vermesine 

engel olabilir.Diğer bir şekilde açıklayacak olursak durağan halde bulunmayan 

seriler,gerçekle bağdaşmayan nedensellik sonuçlara meydana getirebilecektir.Bu sorunun 

üstesinden gelmek içi Toda-Yamamoto  (1995), gecikmesi yükseltilmiş VAR metodu 

bulmuştur.VAR metodunun çözümü serilerin seviyelerinin hangi derecede olduğuna göre 

kullanılmıştır.VAR’ın tahmininde yöntemin temel işlevi birim kök ve eşbütünleşmeye seriler 

hassas durumda değillerdir. 

Toda-Yamamoto metodu uygulanacak olan bir çalışmada öncelikle,VAR için ideal  gecikme 

uzunluğu  (p) açıklanmalıdır.Bu işlemden sonra diğer aşamada,ideal gecikme uzunluğuna 

(p),bütünleşmesi en üst seviyede bulunan  değişkenin  maksimum bütünleşme seviyesi 

(dmaks) ilave edilmelidir.İdeal gecikme (p) ve maksimum bütünleşme (dmaks) mevcut bir 

VAR modelinde VAR(p+dmaks) modelinin tahminin yapılması gerekmektedir(Toda 

Yamamoto, 1995). 

 

+  + +                                                     

(1) 

+  + +                                                     (2) 

 

Diğer evrede ise  p+dmaks serilerin orijinal gecikme değerleri için En Küçük Kareler yöntemi 

uygulanmaktadır.Son evrede ise sıra sıra değişkenler için sınırlandırmalar uygulanmıştır.Bu 
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sayede eşitlikte Ct’den Bt’ye doğru bir Granger nedenselliği bulunmamaktadır hipotezi 

meydana gelmiştir. 

 = 0 

 Şeklinde belirlenmiştir.Wald F sınaması ile kısıtlama anlamlılıkları sınanmıştır. 

Çalışmamızda ülkemiz için 1989-2011 yılları aralığı seçilmesinin iki nedeni 

bulunmaktadır.Bunlardan ilki 1989 yapılandırma sürecine girmiş olan ülkemizde kurun 

bütünüyle serbest hale gelmesi ve sermayenin ulusallaştırılmasıdır.Bu yapılandırmadan sonra 

ekonomik büyüme için gerekli öncelikler döviz kuru ve faizin hareketliliklerine bağlıdır.İkinci 

neden olarak ise bu dönemde elde edilen verilerin kolaylık sağlaması gösterilebilir. 

5.AMPİRİK BULGULAR 

Nedensellik testleri yaptığımızda en uygun modeli saptayabilmek için ilk olarak 

değişkenlerimize ADF birim kök testi yapılmıştır.Tabloda sonuçlara daha detaylı 

bakabiliriz.Tabloda yer alan kişi başına reel gayri safi yurtiçi hasıla oranının log. değeri ve 

finansal gelişim indeksi (FGİ) değerinin logaritması alınmıştır.Birim kök testi neticelerine 

göre değişkenlerin üstünde düzey seviyesinde kabul görürse durağan olmayan sıfır hipotezi 

varsayımı geçerli olacaktır.Böylelikle birinci farkları alınmış olan değişkenlere birim kök testi 

uygulandıktan sonra sonuçlara göre birinci farklarda seriler durağandır diyebiliriz. 

Tablodada görebileceğimiz gibi,birim kök sonrası ilk seviyede durağanlık yoktur.Ancak 

birinci farklarda durağanlık mevcuttur.Dickey-Fuller sınaması seride değişkenlerimizin 

birinci derecede bütünleşme söz konusu olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2. Birim Kök Testi 

Birim Kök Sınaması Neticeleri 

Değişkenleri Düzeyi 

Değişken Sabit Terimi Sabit Terimi ve Trendi 

Kişi başı reel GSYH -0.5281[0,8791] -2.6641[0,2844] 

Finansal gelişim indeksi -0.2514[0,4597] -3.4912[0,0657] 

Birinci dereceden fark 

Değişken Sabit terimi Sabit terimi ve Trendi 

Kişi başı reel GSYH -5.2498[0,0004] -5.1734[0,0019] 

Finansal gelişim indeksi -6.9611[0,0000] 
-6.8764[0,0000] 

 

Sonuçlara bakacak olursak sonuçlar bağlamında aralarındaki ilişki durağanlık ve 

eşbütünleşme verisine bakımaksızın test edildiğinde Toda-Yamamoto sınaması uygulanarak 
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ekonomik ve finansal gelişim arasındaki  ilişkiyi analiz edebiliriz.Modelde gecikmenin 

Schwarz Bilgi Modeli dikkate alınarak değerlendirilmiştir.VAR metodunda ideal gecikme 

uzunluğu bulunduktan sonra gecikme sayısına,maks.bütünleşme seviyesine 1 ilave edilerek 

VAR(p+dmaks), p=1 ve dmaks=1 p+dmaks=2 meydana gelmiş ve ikinci dereceden  VAR 

yöntemiyle analiz gerçekleştirilmiştir.Ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasında 

ilişkinin ne denli etkili olduğunu sınamak amacıyla kullandığımız Toda-Yamamoto testi 

neticeleri aşağıdaki şekildedir. 

Tablo 3.Toda-Yamamoto Test İstatistikleri 

TODA-YAMAMOTO 

Hipotez 1 2 3 4 

Kişibaşı 

RGSYH=f(FGİ) 

2 1.38 0.50 Mevcut değil 

FGİ=f(Kişibaşı 

RGSYH) 

2 4.88 0.08 FGİ  RGSYH 

 

Birim kök sınaması sonucunda bulunan maks. bütünleşme seviyeleri,klasik VAR metodunda 

yer alan optimal gecikme derecesine ilave edilerek p+dmaks şeklinde gecikmeli VAR modeli 

ortaya çıkarılmıştır.Ardından modelde p değerlerine F istatistiği uygulanarak nedenselliğin 

mevcut olup olmadığı analiz edilmeye çalışılmıştır.F istatistiğinin olasılık değerleri yani p 

değeri dikkate alındığında bulgular şu şekildedir; 

Finansal gelişme indeksi hesaba katıldığında,ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru 

tek taraflı bir nedensellik ilişkisi açıkça belirlenmektedir.Diğer bir ifadeyle vardığımız 

sonuçlara bağlı olarak “talep takipli” hipotezlerin doğruluğundan bahsetmek 

mümkündür.Sonuca göre ekonomik büyüme finans sisteminin ilerlemesine katkıda 

bulunmaktadır.Ülkemizde ekonomik büyüme aşamalarına yön veren reel sektördeki 

başarılardır.Sonuç olarak finansal sektör ekonomik büyüme yanında pasif bir rol 

üstlenmektedir.Reel sektörün gelişmesi finansal sistem içerisinde yer alan taleplerin 

yükselmesi anlamına gelmektedir.Finansman ve fon gereksinimini ülkeler kendileri tedarik 

edemediklerine yabancı kaynaklardan finanse etmeye çalışırlar.Bu da finansal sektöre olan 

rağbeti arttırmaktadır.Finans piyasalarında ve sektörde yer alan ellerinde tasarruf 

bulunduranlar ve girişimciler piyasanın gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunarak 

finansal gelişimin öncüsü olurlar. 

6.SONUÇ 

Ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişiyi analiz etmekte olan çalışmalar iki 

ana alanda toplandığı gözlemlenmiştir.İlk olarak finansal gelişimin ekonomik büyümeye olan 

katkısı eşbütünleşme testleri veya Granger nedensellik testleri ile analiz edilmeye 

çalışılmıştır.İkinci toplanma yeri ise finansal gelişimin seviyesini ölçme amacıyla ideal 

göstergelerin oluşturulmasıdır.Böylelikle çalışmalarda finansal gelişim indeksleri ve 
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ekonomik büyüme ilişkisinin bulunmaya çalışılmasında çoğunluk olarak nedensellik testleri 

kullanılmaktadır.Çalışmalacılar,çalışmalarındaki bir modelde birden çok finansal göstergenin 

bulunması çoklu doğrusal bağıntı problemine yol açmaktadır.Bu gibi problemlerden 

uzaklaşmak amacıyla analizlerde temel değişkenler ve bunların alternatif göstergelerini 

bulundurmuşlardır.Bahsi geçen analizler,finansal gelişimin değişik bakış açılarıyla 

harmanlanarak özet bir şekilde okuyuculara sunulmaktadır. 

Ülkemizde ekonomik büyüme ve finansal gelişme ilişkisinin doğrultusu 1989-2011 yılları için 

ekonometrik olarak test edilmiştir.Finansal gelişim değişik bakış açılarıyla,etkilerini daha iyi 

anlayabilmek adına banka ve sermaye piyasalarını temsil eden toplam dört adet değişkenden  

temel bileşenler analizi ile finansal gelişim indeksi meydana getirilmiştir. 

Çalışmada Dickey ve Fuller (1981) tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş olan ADF birim kök 

testi analize dahil edilmiştir.Serilerin düzeyde durağan bulunmadıkları,fakat birinci dereceden 

farkları alındığında durağanlaştıkları öngörülmüştür.Değişkenlerdeki bu izlenim Toda-

Yamamoto(1995) testi uygulanarak nedensellik tekrar analiz edilmiştir. 

Ülkemizde ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki nedenselliğin yönü ekonomik 

büyümeden finansal gelişime doğru olduğu düşüncesinden yola çıkarak,reel sektörün 

ilerlemesini sağlayacak uyum ve istikrar politikalarına ilk önce önem verilmesi gerekliliği 

söylenebilir.Bu bağlamda,ülkemiz sektöre kanalize olmuş güçlü bir ekonomik büyüme projesi 

ile uzun vadede büyüme üzerine artış yönünde bir trend yakalamalı ve yapacağı yeniliklerle 

küresel sektörde söz sahibi olmalıdır.Uygulanacak model krizlere ve ekonominin mali 

şoklarına dayanıklı bir durumda istikrarlı bir yapı sergilemelidir. 

Çalışmada uygulanan model genişletilebilir.Finansal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki,uluslararası ekonomik ve siyasi nedenlere bağlı olarak zaman içerisinde değişikliklere 

maruz kalabilir.Bir süre sonra değişmekte olan nedensellik testleri kullanılarak ilişkinin 

sürekliliği bağlamında istikrarının analiz etmek faydalı görünmektedir. 
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