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Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Saygıdeğer Okurları, 

Bu sayıda birbirinden değerli araştırmacıların, bilimsel hassasiyetleri ön planda tutarak 

ve akademik üretime katkıda bulunma amacını elden bırakmayarak, titizlikle 

oluşturdukları makaleler bulunmaktadır. Bu katkıları bir araya getirmenin ve siz değerli 

araştırmacılara sunmanın gururunu yaşıyoruz.  

Dergimiz, bilimsellik, tarafsızlık ve akademik üretime katkı olarak belirlediğimiz temel 

ilkeler üzerine inşa edilmiş ve kurulduğu günden bu yana bu ilkeleri uygulamıştır. Bu 

çerçevede dergimiz bilimsel “hakemli dergi” statüsündedir; hakem ve yazarların 

birbirinden tamamen bağımsız bir değerlendirme sürecinin geçerli olduğu ve her 

makalenin üç ayrı hakem tarafından değerlendirildiği bir sistem uygulanmaktadır. 

Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan dergimize, Türkçe, İngilizce, 

Almanca, Rusça ve Fransızca makaleler kabul edilmektedir.  

İçinde bulunduğumuz bilimsel ortamda ön plandaolan “disiplinler arası çalışma” 

dergimizin esas ölçütlerinden bir diğeridir. Nitekim bilimsel alanları bir araya 

getirmenin ve her alanın birbirinden beslendiği bir akademik alan oluşturmanın 

önemine inanıyoruz. Bu çerçevede dergimizde idari bilimlerden, iletişim bilimlerine; 

sanat ve tasarımdan hukuk, tarih ve edebiyata uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar 

sunuyoruz.  

Kuşkusuz, bu sayı içten ve yoğun bir çalışmanın bir ürünü olarak elinizde 

bulunmaktadır. Başta yazarlarımız ve hakemlerimiz olmak üzere bu sayıda emeği 

geçenherkese teşekkür ederiz. Sonraki sayılarımızda hakem veya yazar olarak 

katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

 

Prof. Dr. Yılmaz GÖBENEZ  

Nişantaşı Üniversitesi 

 Sosyal Bilimler Dergisi Editörü  
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HİZMET KALİTESİ VE REKABET STRATEJİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN ANALİZİ: HAVACILIK ALANINDA BİR UYGULAMA 

 

Abdullah TÜRK    Abdullah Alper ŞENER 

 

Özet 

Bu çalışmada havayolu firmalarının benimsediği rekabet stratejilerinin, sunulan hizmetin kalitesine 

etkisini ve bu etkinin bağlantıları incelenmiştir. Ülkemizde her geçen gün yükselen bir değer olan 

havacılık sektöründe hizmet kalitesi önemi ve hizmet kalitesinin rekabet ile olan ilişkisi her zaman en 

önemli unsurlardan olmuştur. Bu amaçla Türkiye deki havayolu şirketlerinden en çok tercih edilen beş 

havayolu firması seçilmiştir. Bunlar Türk Hava Yolları, Pegasus, AtlasJet, Onur Air ve Borajet olarak 

belirlenmiş ve bu havayollarının müşterileri üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Türk Hava Yolları, 

yaptığı uygulamalar ile farklılaşma stratejisini rekabet stratejisi olarak izlediğini görmekteyiz. Diğer dört 

firma ise izledikleri uygulamalar olarak rekabet stratejisi olarak maliyet liderliği ve odaklanma 

stratejilerini takip ettiği görülmektedir. Anket çalışması ilgili havayolu firmalarını kullanan 135 müşterisi 

üzerinde yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında, hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL ölçeğinin 

havayolu endüstrisine uygun şekli kullanılmıştır. Orjinal SERVQUAL ölçeğinde 21 madde varken, bu 

tezde 23 maddeli bir ölçüm modeli kullanılmıştır. Sonuçlar üzerinde verilerin ve modelin sağlamasını 

yapmak için faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca her boyut için ayrı ayrı tutarlılık analizleri de 

yapılmıştır. Sonuçlar tüm boyutların tutarlılığını ve güvenilirliğini ortaya koymuştur. Yapılan istatistiksel 

analizler neticesinde Ortalama kalite puanın, tüm boyutlarda farklılaşma stratejisini izleyen firmalar için 

daha büyük olduğu görülmüştür. Farklı rekabet stratejileri kullanan firmalar açısından, en büyük fark 

güven faktöründe görülürken, en düşük fark ise fiziksel özellikler faktöründe görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Rekabet Stratejisi, Havayolu Endüstrisi  

 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY AND COMPETITIVE 

STRATEGIES: AN APPLICATION IN AVIATION AREA 

Abstract 

This study is intended to analyse the effect of competitive strategies followed by civil aviation 

organizations on the service quality of that organization and the connections of this effect. In civil 

                                                           
 Beykent Üniversitesi Doktora Öğrencisi; abdullahturk1905@hotmail.com 
 Beykent Üniversitesi Doktora Öğrencisi; alpersener111@gmail.com 
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aviation sector, a developing and growing sector in our country, importance of service quality and 

relation between service quality and competitive strategy have always been important elements of the 

sector. Five most preferred civil aviation firms in Turkey have been selected toward this purpose. The 

selected firms are Turkish Airlines, Pegasus, AtlasJet, Onur Air and Borajet. A constructed survey has 

been applied to the customers of these aviation firms. Turkish Airlines appears to employ a differentiation 

strategy through its applications as a corresponding competitive strategy. On the other hand, it appears 

that the other four firms employ cost leadership and cost focus strategies as their competitive strategy. 

The constructed survey has been applied to the 135 customers of these selected aviation firms. In this 

research, a version of SERVQUAL model which is prepared for analysing service quality in aviation 

industry is employed. In original SERVQUAL model, there are 21 items, while in the proposed research 

we have employed a SERVQUAL model with 23 items. In order to verify the proposed model, we 

employed factor analysis. To crosscheck the data and model on the results, the factor analysis has been 

applied. Also, a separate reliability analysis has been made for each final factor. The results have shown 

the reliability and consistency of all factors. The average service quality factor has been found to have a 

higher absolute value for the firms employing a differentiation strategy. In terms of competitive 

strategies, the biggest difference has been found in assurance factor and the smallest difference has been 

found in tangibles factor. 

Key Words: Service Quality, Competitive Strategy, Airline Industry 

 

GİRİŞ 

Şirketler, herhangi bir pazarda başarılı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için ilgili 

pazarın karakterine uygun rekabetçi stratejiler belirlemelidir. Yönetimler karar alırken, 

kararlarını belirlenen rekabet stratejilerine göre şekillendirmelidir. Organizasyonlarda 

kullanılabilecek üç temel rekabetçi strateji bulunmaktadır. Bu stratejiler farklılaşma, 

odaklanma ve maliyet liderliği olarak sıralanmaktadır (Porter, 1980). Organizasyonlar, 

bu stratejilerin, bir ya da birden fazla kombinasyonunu uygulayarak rakiplerinin pazarda 

önüne geçmeye çalışır. Organizasyonların pazardaki performansını belirlemek için 

karlılık, gider veya kalite gibi birçok ölçüt kullanılabilmektedir. Hizmet kalitesi, bu 

ölçütler içinde organizasyonun servis performansını belirlemede önemli bir belirleyici 

olarak düşünülmektedir (Dhar, 2015). Özellikle otel ve havayolu şirketleri gibi servis 

odaklı organizasyonlar için hizmet kalitesi önemli bir ölçüttür. Bu çalışmada servis 

organizasyonları için, hizmet kalitesi ile rekabetçi strateji arasındaki bağlantıyı ortaya 

çıkarmak amaçlanmaktadır. Hizmet kalitesi müşteri tarafından beklenen ve algılanan 

kalite arasındaki farkın ölçülmesi ile saptanmaktadır (Parasuraman et al. 1985). Bu 
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çalışmada, organizasyonlar tarafından izlenen rekabet stratejilerinin beklenen ve 

algılanan kaliteye etkilerini saptamak amaçlanmaktadır. Örnek olarak, müşteriler, 

farklılaşma stratejisi izleyen firmalardan daha yüksek hizmet kalitesi beklentileri 

olurken, düşük maliyet stratejilerini izleyen firmalardan daha az hizmet kalitesi 

beklemektedirler. Bu çalışmada, organizasyonların benimsediği rekabet stratejilerinin, 

sunulan hizmetin kalitesine etkisini incelemek ve bağlantıları saptamak 

amaçlanmaktadır (1980). 

Bu çalışmada Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlasglobal, Onur Air ve Borajet 

havayollarının müşterileri üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Türk Hava Yolları, 

farklılaşma stratejisini rekabet stratejisi olarak belirlemiştir. Diğer firmalar ise maliyet 

liderliği ve odaklanma stratejilerini rekabet stratejisi olarak uygulamaktadırlar. Anket 

çalışması ilgili hava yolu firmalarının 135 müşterisi üzerinde yapılmıştır. Seçilen hava 

yolu firmalarının hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. 

Parasuman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından tanımlanan SERVQUAL ölçeğinde, 

beş temel hizmet kalitesi boyutu bulunmaktadır. Beş temel hizmet kalitesi boyutu 

fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati olarak belirlenmiştir  

(Parasuman, Zeithaml ve Berry, 1994). SERVQUAL ölçüm modeli kullanılmıştır. 

Sonuçlar üzerinde verilerin ve modelin sağlamasını yapmak için faktör analizi 

uygulanmıştır.  

1. Türk Sivil Havacılık’nın Gelişimi  

Türkiye havacılık sisteminin gelişiminde en önemli iki özellik, coğrafi konumu ve nüfus 

yapısıdır. Bu özellikler, havacılık alanında uluslararası rekabette öne geçmeyi 

sağlayabilecek imkânlar sunmaktadır. Bununla birlikte, var olan özelliklerden doğan 

avantajların havacılık sektöründe pazar payına dönüştürülmesi istenilen ölçülerin 

gerisinde kalmaktadır.  Havacılık sektörü ihracat, ticaret, turizm ve lojistik gibi 

sektörlerle yakından ilişkilidir. Havacılık sektöründeki gelişmeler yeni pazarlara ve 

rekabet stratejilerinin geliştirilmesine katkı yapmaktadır. Dolayısı ile havacılık sektörü 

birçok sektörün gelişimine katalizör olarak görev yapmaktadır ve bu yönü ile ekonomik 

gelişim açısından temel sektörlerden biridir.  
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Türkiye’de sivil havacılığın temellerinin atılması ve önünün açılması, 1930’lu yıllarda 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinin kurulması ve Türk Hava Postalarının hava 

taşımacılığına başlamasına ile gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, sivil havayollarının 

kurulmasına destek verilerek kargo ve yolcu taşımacılığını geliştirme ve yaygınlaştırma 

hedeflerine yönelik adımlar atılmıştır. Havayolu ile yolcu taşımacılığı ilk olarak Ankara 

ve İstanbul arasında 1938 yılında gerçekleştirilmiştir. 1958 yılında, 6623 sayılı yasa ile 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi, Türk Hava Yolları’na (THY) dönüştürülmüştür 

(Sezgin, 1991).   

Dünyadaki sivil havacılık sektörü en büyük atılımını ikinci dünya savaşı sonrasında 

gerçekleştirmiştir. Türkiye’de Sivil Havacılık sektörünün atılım yapması ise dünyayla 

aynı anda gerçekleşmemiştir. 19.10.1983 tarihinde yürürlülüğe giren 2920 sayılı Sivil 

Havacılık Kanunu ile birlikte Türkiye’de sivil havacılık sektörü atılım yapmaya 

başlamıştır (mevzuat.gov.tr, 2016).  Bu kanun 1929, Varşova ve 1945, Şikago 

Konvansiyonlarındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir (mevzuat.gov.tr, 2016).  

 

2. Türk Havacılık Sektöründe Rekabet  

THY, dış hatlarda daha rekabetçi bir politika izlemektedir. İç hatlarda ise pazar payını 

diğer Türk firmalarına kaptırmaktadır. Görülür bir üstünlüğü olmasına rağmen son 

yıllarda sayısı artan diğer Türk firmaları pazar paylarını gittikçe artırmaktadırlar. 

Türkiye’deki firmaların iç hatlardaki pazar payları Şekil 1’de özetlenmiştir.  

Şekil 1: İç Hatlardaki Pazar Payları 

 

Kaynak: SHGM, 2016 Faaliyet Raporundan alındı. 
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THY, hem iç hatlarda hem dış hatlarda Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar içinde en 

büyük Pazar payına sahip firmadır. Türkiye’deki firmaların iç hatlardaki pazar payları 

Şekil 2’de özetlenmiştir.  

Şekil 2: İç ve Dış Hatlardaki Pazar Payları 

 

Kaynak: SHGM, 2016 Faaliyet Raporundan alındı. 

Tablo 1: Uçak Sayısı 

Havayolu Şirketleri 2015 2016 

THY A.O. 266 308 

Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. 54 49 

Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş. 58 70 

Onur Air Taşımacılık A.Ş. 28 25 

MNG Hava Yolları ve Taşımacılık A.Ş. 7 7 

Atlasglobal Havacılık A.Ş. 20 25 

Hürkuş Hava Yolu Taşımacılık A.Ş. 8 8 

ULS Havayolları Kargo Taşımacılık 

A.Ş. 
3 3 

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. 10 11 

ACT Hava Yolları A.Ş. 7 7 

IHY İzmir Hava Yolları A.Ş. 7 8 

TAILWIND Hava Yolları A.Ş. 7 5 

Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak 

Bakım Onarım Tic. A.Ş. 

 

14 

 

14 

Toplam 489 540 

Kaynak: SHGM, 2016 Faaliyet Raporundan alındı. 

70 

60 
60 

54 
52 

50 47 
43 

40 

31 30 30 
30 

Türk Firmaları 

Yabancı Firmalar 

20 16 
18 

10 
10 

9 

0 
2011 2013 2014 2015 



Abdullah TÜRK - Abdullah Alper ŞENER; Hizmet Kalitesi ve Rekabet Stratejileri Arasındaki İlişkinin 

Analizi: Havacılık Alanında Bir Uygulama 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

6 

THY ülkemizde faaliyet gösteren filosu en büyük havayolu şirketidir. Uçak filosu 

genişliği sektörde faaliyet gösteren 2. En büyük havayolu şirkleri Pegasus ’un 5 katıdır. 

Türkiye’deki firmaların uçak sayıları Tablo 1’de de özetlenmiştir. 

 

3. Sivil Havacılık Sektöründe Hizmet Kalitesine Yönelik Çalışmalar  

Anadolu Jet tarafından sunulan hizmetin kalitesini ölçmek için yapılmış bir çalışmada, 

Anadolu Jet firmasının, müşterilerin isteklerine oldukça paralel hizmet verdiği 

saptanmıştır (Hatipoğlu ve Işık, 2015). Yıldız (2011), ve Yıldız ve Erdil (2013) 

havayolu taşımacılığı sektöründe, hizmet kalitesi algılamalarını belirlemeye yönelik 

araştırmalar yapmışlardır. SERVPERF ölçeği ile SERVQUAL ölçeğini 

karşılaştırmışlardır. Yıldız ve Erdil (2013), çalışmalarının sonucu olarak, SERVPERF 

ölçeğinin görece SERVQUAL ölçeğinden daha yaygın olarak kullanıldığı saptanmıştır. 

Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik bir araştırma sonucunda hem yerli hem yabancı 

yolcuların   hizmetlerden memnun oldukları saptanmıştır. Ancak yerli ve yabancı 

yolcuların hizmet kalitesi beklentilerinin birbirinden oldukça farklılaştığı, faktörlerin 

birbirinden bağımsız olduğu saptanmıştır (Okumuş ve Asil 2007).  

İç hat yolcularının havayolu şirketlerini tercih ederken dikkat ettiği temel faktörler 

üzerine yapılan bir araştırmada, havayollarının sunduğu hizmetlerden memnuniyet 

düzeyleri üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

havayolu seçiminde dikkat edilen en önemli faktörlerin firmaya güvenebilme, alanında 

yetkinlik ve sorunlara karşı rahat çözüm üretebilme olduğu belirlenmiştir. 

Havayollarında hizmet kalitesinin belirlenmesinde ise temel faktörler güvenlik, kalite, 

rahatlık ve çeşitlilik olarak belirlenmiştir (Çelikkol vd., 2012). 

Farklı bir çalışmada, Türk Hava Yolları tarafından “Business” sınıf yolcularına sunulan 

hizmetlerden duyulan doyum ölçümü yapılmıştır. SERVQUAL model kullanılarak, İş 

amaçlı seyahat eden 225 yolcu üzerine çalışma yapılmıştır. Sonuçlar; müşterilerin 

beklentileri ile algıları arasında fark olmadığını göstermiştir (Ataman vd.,2011). 

Müşterileri tarafından gözlemlenen müşteri kalitesinin ölçülmesi üzerine yapılan bir 

çalışma da ise; çalışma Kuala Lumpur havaalanı müşterileri üzerinde yapılmıştır. İlgili 
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araştırmalara göre yolcuların hizmet kalitesini algısını etkileyen temel faktörlerin 

fiziksel unsurlar, güvenilirlik ve güvence olduğu belirlenmiştir (Kalthom vd., 2012). 

Hindistan merkezli havayolu şirketlerinin iç hat müşterileri tarafından gözlemlenen 

müşteri kalitesinin ölçülmesi üzerine yapılan bir çalışmada, Hindistan merkezli şirketler 

seçilmiş ve bunların müşterileri üzerine gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre 

toplam 14 hizmet kalitesi faktörü belirlenmiştir. Tüm havayolu şirketlerinin hizmet 

kalitelerinin çok farklı kalitelerde olduğu saptanmıştır (Mahajan ve Rau 2009). 

Toplam sekiz şirketin yolcuları üzerine yapılan bir araştırmada, Güvenilirlik, Fiziksel 

ortam, Heveslilik, Güvence ve Empati kriterlerinin bu kullanıcılar için temel önemli 

Hizmet kalitesi göstergeleri olduğu saptanmıştır.  Araştırmanın müşterilerin 

havayollarında sunulan hizmetlerden genel olarak memnun oldukları sonucuna 

varılmıştır ( Pekkaya ve Akıllı 2013) 

Wahab ve Sukati, Malindo Havayollarının düşük maliyet kategorisindeki müşteri 

memnuniyetini ölçmek için bir çalışma gerçekleştirmiştir. 200 Malindo havayolları 

yolcusuna, hizmetlerin müşteri memnuniyetine etkilerini tanımlayan sorular sorulmuş 

ve sunulan hizmetlerin müşteri memnuniyetine olumlu katkıları ortaya konulmuştur.  

Suki (2014) empati seviyesi ve havalimanı ve havayolu ulaşılabilirliğinin müşteri 

memnuniyetine etkilerini gözlemlemiştir. Son altı ayda Maleysia ve AirAsia havayolları 

ile uçmuş 300 yolcu üzerinde araştırma yapılmış, empati ve ulaşılabilirliğin müşteri 

memnuniyetinde ciddi etkileri olduğu saptanmıştır.  

Ulaşılabilirliğin önemli bir müşteri memnuniyet faktörü olarak belirlendiği bir 

çalışmada, gelişen Akdeniz marketindeki Kuzey Kıbrıs havayolları üzerine 43 parçalık, 

8 boyutlu AIRQUAL modeli 583 kişiye uygulanmış ve havayolu ulaşılabilirliği en 

belirgin etken olduğu saptanmıştır (Nadiri vd.,2008). 

Aksoy, Atılgan ve Akıncı, Beş farklı Avrupa merkezli havayolundan 1014 yolcu 

üzerinde çalışmışlardır. Sonuçlar Türkiye merkezli bir havayoluyla diğer dört 

havayolları arasındaki aynı hattaki farklılıkları ortaya koymuştur. Farklılıklar 

demografik, davranışsal ve memnuniyet dağılımlarında belirlenmiştir.  

Altınkurt, Küçük ve Kaya, farklılaşmış hizmetlerin ve bu hizmetin kalitesinin şirketlerin 

Pazar başarılarına katkılarını incelemişlerdir. Çalışma sonucu olarak, verilen hizmetin 
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rakiplerden farklılaştırılmış bir ayırt edici şekilde sunulması ile hizmet kalitesi birbiri ile 

tüm boyutlarda pozitif bağlantı olduğu saptanmıştır.  

Kabin içi servisin müşteri gözündeki yerini belirlemek için yapılan farklı bir çalışmada, 

Fiyat politikalarının başka faktörlerden bağımsız olarak değerlendirildiğinde rekabette 

kalıcı bir başarı sağlamadığı, kaliteli hizmet sunmanın temel memnuniyet faktörü 

olduğunu saptamışlardır (Chen vd., 2011). 

 

4. Yöntem 

Bu bölümde, çalışmanın amacı açıklanmış, kapsam ve sınırlar belirtilmiştir. Önerilen 

hizmet kalitesi ölçek tasarımı tanımlanmış, ilgili kalite boyutları ve faktör analiz 

sonuçları verilmiştir. Önerilen araştırma modelinin güvenilirliğini ölçmek için 

güvenilirlik analizi yapılmış, bu analizin sonuçları da bu bölümde verilmiştir. 

Tanımlanan hipotezler de bu bölümde verilmiştir. 

 

4.1 Araştırma Modeli 

Bu çalışmada önerilen araştırma modeli ile müşterilerin demografik özellikleri, 

müşterinin alışkanlıkları, empati, fiziksel özellikler, heveslilik, güven, güvenilirlik gibi 

faktörlerin algılanan ve beklenen hizmet kalitesine etkileri incelenmiştir. Önerilen 

araştırma modeli Şekil 3’te verilmiştir. Şekilde de belirtildiği gibi izlenen rekabet 

stratejilerinin müşterinin tavsiye etmesine ve algılanan hizmet kalitesine etkileri 

araştırılmaktadır. 

Şekil 3: Araştırma Modeli 
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4.2.  Araştırma Hipotezleri 

1. Havayolu şirketlerinin izlediği rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet kalitesi 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Alt hipotezler: 

1.1. Havayolu şirketlerinde izlenilen rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet kalitesi 

boyutlarından somut öğeler üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

1.2. Havayolu şirketlerinde izlenilen rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet kalitesi 

boyutlarından güvenilirlik üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

1.3.Havayolu şirketlerinde izlenilen rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet kalitesi 

boyutlarından heveslilik üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

1.4.Havayolu şirketlerinde izlenilen rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet kalitesi 

boyutlarından güven üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

1.5.Havayolu şirketlerinde izlenilen rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet kalitesi 

boyutlarından empati (müşteriyi anlama) üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

2. İzlenen rekabet stratejisi müşterilerin havayolu şirketini tavsiye etmeleri konusunda 

anlamlı etkiye sahiptir. 

Bu bölümde, uygulanan anket sonuçları üzerinde yapılan demografik, tek yönlü varyans 

ve ortalama analizleri ve sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre detaylı sonuç ve 

değerlendirmeler verilmiştir. 

 

4.3. Demografik Analizler 

Tez kapsamında geliştirilen anket 135 havayolu müşterisine uygulanmıştır. 135 

uygulamanın tamamı geçerli veri olarak saptanmıştır. Bu çalışmada THY, Pegasus, 

AtlasGlobal, Onur Air ve Borajet hava yolları firmaları ile yolculuk eden yolcuların 

hizmet kalitesi ölçümlemesi yapılmıştır. Seyahat edilen firmalar arasında cinsiyet, yaş, 

seyahat edilen sınıf, seyahat sıklığı, seyahat amacı, gelir düzeyi ve eğitim durumu 
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değişkenlerin frekansındaki benzerlikleri ve farklılıkları incelemek içim çapraz tablo 

analizi kullanılmıştır. Çapraz tablo analizlerinden değişkenler arasında ilişki olup 

olmadığına ve ne tarz ilişkiler olabileceğine dair yorumlar yapılabilmektedir. 

 

Tablo 2: Cinsiyet Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 80 59,3 

Kadın 55 40,7 

Toplam 134 100,0 

 

Cinsiyete göre katılımcı dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Katılımcıların yüzde 59,7’si (80 

kişi) erkek ve yüzde 40,3’ü kadındır. 

Tablo 3: Yaş Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

 

 

Yaş 

25 Yaş Altı 11 8,1 

25-30 Yaş 33 24,4 

30-40 Yaş 60 44,4 

40 yaş üstü 31 23,0 

Toplam 135 100,0 

 

Yaşa göre katılımcı dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Katılımcıların yüzde 8,1’si (11 kişi) 

25 yaş altı, yüzde 24,4’i (33 kişi) 25-30 yaş arası, yüzde 44,4’ı 30-40 yaş arası ve yüzde 

23,0’i 40 yaş üstüdür. 

Tablo 4: Seyahat Edilen Sınıf Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Seyahat Edilen Sınıf 
Business 11 8,2 

Ekonomi 123 91,8 

Toplam 135 100,0 
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Seyahat edilen sınıfa göre katılımcı dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. Katılımcıların yüzde 

8,2’si (11 kişi) business sınıfı yolcusudur, yüzde 91,8’i (123 kişi) ekonomi sınıfı 

yolcusudur. 

Tablo 5: Seyahat Edilen Firma Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Türk Hava Yolları 76 56,3 

Pegasus 33 24,4 

AtlasJet 12 8,9 

Onur Air 12 8,9 

BoraJet 2 1,5 

Toplam 135 100,0 

 

Seyahat edilen firmaya göre katılımcı dağılımı Tablo 5’de verilmiştir. Katılımcıların 

yüzde 56,3’ü THY yolcusudur ve Pazar payı lideridir. 

                    

Tablo 6: Seyahat Edilen Hat Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

İç Hat 89 65,9 

Dış Hat 46 34,1 

Toplam 135 100,0 

 

Seyahat edilen hatta göre katılımcı dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. Katılımcıların yüzde 

65,9’u iç hat yolcusudur, yüzde 34,1’i dış hat yolcusudur. 
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Tablo 7: Seyahat Sıklığı ve Seyahat Edilen Firma Çapraz Tablolama 

 

Seyahat sıklığına göre seyahat edilen firma tercihleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Katılımcıların yüzde 17,9’u (24 kişi) haftada bir, yüzde 48,5’u (65 kişi) ayda bir, yüzde 

19,4’ü (26 kişi) üç ayda bir, yüzde 6,0’ı (8 kişi) altı ayda bir, yüzde 8,2’si (11 kişi) yılda 

bir seyahat etmektedir. Tablo 7’deki çapraz tablo analizi sonuçlarına göre seyahat sıklığı 

azaldıkça firmaların rekabet stratejilerinin etkisi azalmaktadır. THY ile Pegasus 

arasındaki fark altı ayda bir ve daha az sıklıklarda kapanmaktadır. 

 

Tablo 8: Seyahat Amacı Dağılımı 

 Toplam Yüzde 

 
Seyahat Amaç 

İş 45 33,3 

Turistik 67 49,6 

Öğrenim 23 17,0 

Toplam 135 100 

 

Seyahat amacına göre katılımcı dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. Katılımcıların yüzde 

50,0’ı turistik seyahatler için havayolunu kullanmıştır. 

 

 

Seyahat Edilen Firma 

T
o

p
la

m
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H

Y
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a
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O
n

u
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B
o
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J
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S
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a
h

a
t 

S
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ğ
ı Haftada bir 15 5 2 2 0 24 17,9 

Ayda bir 36 17 6 5 1 65 48,5 

Üç Ayda bir 15 3 3 4 1 26 19,4 

Altı ayda bir 4 4 0 0 0 8 6,0 

Yılda bir 5 4 1 1 0 11 8,2 

Toplam 75 33 12 12 2 134 
100,

0 
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Tablo 9: Gelir Düzeyi ve Seyahat Edilen Firma Çapraz Tablolama 

 Seyahat Edilen Firma 

T
o

p
la

m
 

 

Yüzde 

T
H

Y
 

P
eg

a
su

s 

A
tl

a
s 

G
lo

b
a

l 

O
n

u
r 

A
ir

 

B
o

ra
J

et
 

G
el

ir
 D

ü
ze

y
i 

1500 TL ve altı 0 2 0 0 0 2 1,5 

1500 TL-3000 TL 8 6 4 2 2 22 16,4 

3000 TL - 6000 TL 21 13 2 9 0 45 33,6 

6000 TL-9000 TL 37 9 1 1 0 48 35,8 

9000 TL üstü 9 3 5 0 0 17 12,7 

Toplam 75 33 12 12 2 134 100,0 

 

Gelir düzeyine göre seyahat edilen firma tercihleri Tablo 9’da verilmiştir. Çapraz tablo 

analizi sonuçlarına göre 3000TL altı gelirde THY rekabet avantajını kaybetmektedir. 

 

Tablo 10: Eğitim Durumu ve Seyahat Edilen Firma Çapraz Tablolama 

Eğitim durumuna göre seyahat edilen firma tercihleri Tablo 10’da verilmiştir. Çapraz 

tablo analizi sonuçlarına göre THY master/doktora eğitimli yolcularda rekabet 

avantajını kaybetmektedir. 

 Seyahat Edilen Firma 

T
o
p

la
m

 

 

Yüzde 

T
H

Y
 

P
eg
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su
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A
tl

a
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G
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b
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n

u
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A
ir

 

B
o
ra

J
et

 

E
ğ

it
im

 D
u

ru
m

u
 

İlköğretim 4 0 0 1 1 6 4,4 

Lise 23 14 6 6 0 49 36,3 

Üniversite 45 16 5 2 1 69 51,9 

Master / 

Doktora 
3 3 1 3 0 10 7,4 

Toplam 75 33 12 12 2 134 100 
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  4.4 Hipotezlerin İncelenmesi 

Birden fazla bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştırmak için tek yönlü varyans 

analizi kullanılmaktadır (Chen, Tseng ve Lin, 2011). Bu bölümde tek yönlü varyans 

analizlerinde Toplam Puan, Somut Öğeler, Güvenirlik, Heveslilik, Güven ve Empati 

değişken olarak seçilmiştir. Bu değişkenlerin önce rekabet stratejisi değişkenine göre 

sonra da tavsiye değişkenine göre karşılaştırmaları yapılmıştır. 

 

Tablo 11: Faktörler İçin Betimsel Istatistikler 

 

Tablo 11’de Somut Öğeler, Güvenirlik, Heveslilik, Güven ve Empati değişkenleri için 

minimum, maksimum, ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistikler verilmiştir. 

 

Tablo 12: Rekabet Stratejisine Göre Betimsel Istatistikler 

 
 

 
N Ortalama Std. sap Std.hata 

Toplam puan 

Farklılaşma Stratejisi 74 -2,0831 ,99166 ,11528 

Odaklanma ve Maliyet 

Liderliği 
59 -2,6800 1,05379 ,13719 

Toplam 133 -2,3479 1,05848 ,09178 

Somut 

 

Farklılaşma Stratejisi 74 -2,1667 1,23032 ,14302 

Odaklanma ve Maliyet 

Liderliği 
59 -2,6695 1,01166 ,13171 

Toplam 133 -2,3897 1,16177 ,10074 

Güvenirlik 

Farklılaşma Stratejisi 76 -2,1342 1,24895  

Odaklanma ve Maliyet 

Liderliği 

 

59 

 

-2,7288 

 

1,37051 
 

,17843 

Toplam 135 -2,3941 1,33180 ,11462 

 N Fark Minimum Maksimum Ortalama Std. Hata 

Somut Öğeler 135 5,00 2,00 7,00 5,4296 1,20658 

Güvenirlik 135 4,00 3,00 7,00 5,9259 ,89467 

Heveslilik 135 3,00 4,00 7,00 6,1481 ,88536 

Güven 135 2,00 5,00 7,00 6,5259 ,67834 

Empati 135 2,00 5,00 7,00 6,7259 ,55220 

Geçerli N 135      
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Heveslilik 

Farklılaşma 

Stratejisi 
76 -1,7939 1,46966 ,16858 

Odaklanma ve Maliyet 

Liderliği 
 

59 
 

-2,4181 
 

1,42177 
 

,18510 

Toplam 135 -2,0667 1,47663 ,12709 

Güven 

Farklılaşma Stratejisi 76 -2,0296 1,26357 ,14494 

Odaklanma ve Maliyet 

Liderliği 
59 -2,7161 1,27176 ,16557 

Toplam 135 -2,3296 1,30786 ,11256 

Empati 

Farklılaşma Stratejisi 76 -2,2184 1,16215 ,13331 

Odaklanma ve Maliyet 

Liderliği 
59 -2,8373 1,24262 ,16178 

Toplam 135 -2,4889 1,23256 ,10608 

 

Tablo 12’de Toplam Puan, Somut Öğeler, Güvenirlik, Heveslilik, Güven ve Empati 

değişkenleri için rekabet stratejisine göre ortalama, standart sapma ve standart hata gibi 

betimsel istatistikler verilmiştir. Tablo 10 incelendiğinde, bütün boyutlarda ve toplam 

kalite puanını açısından farklılaşma stratejisi izleyen işletmelerin kalite puanları 

odaklanma ve maliyet liderliği stratejisi izleyen firmalardan büyük olduğu saptanmıştır. 

Örnek olarak Somut faktöründe, Odaklanma ve Maliyet Liderliği stratejisini izleyen 

firmalar -2,6695 ortalamada iken Farklılaşma Stratejisini izleyen firmaların ortalamaları 

-2,1667 ile daha yüksektir.  

Tablo 13: ANOVA (Tavsiye Değişkenine Göre) 

 
Kareler 

Toplamı 
df Ortalama Kare F p değeri 

 

Toplam puan 

Guruplar Arası 11,695 1 11,695 11,249 ,001 

Gurup içi 136,194 131 1,040   

Toplam 147,889 132    

 

Somut 

Guruplar Arası 8,300 1 8,300 6,401 ,013 

Gurup içi 169,861 131 1,297   

Toplam 178,160 132    

 

Güvenirlik 

Guruplar Arası 11,743 1 11,743 6,913 ,010 

Gurup içi 225,932 133 1,699   

Toplam 237,675 134    

 

Heveslilik 

Guruplar Arası 12,942 1 12,942 6,164 ,014 

Gurup içi 279,236 133 2,100   

Toplam 292,178 134    

 

Güven 

Guruplar Arası 15,653 1 15,653 9,749 ,002 

Gurup içi 213,553 133 1,606   

Toplam 229,206 134    

 

Empati 

Guruplar Arası 12,721 1 12,721 8,865 ,003 

Gurup içi 190,852 133 1,435   

Toplam 203,573 134    
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ANOVA analizi farklılıkların istatistiki olarak anlamlılığını saptamak için 

uygulanmıştır. Tablo 13’de Toplam Puan, Somut Öğeler, Güvenirlik, Heveslilik, Güven 

ve Empati değişkenleri ile bu değişkenlerin tavsiye değişkenine göre tek yönlü varyans 

analiz sonuçları verilmiştir. Tablo 13’de ki p değerlerinin tamamı 0,05 den küçük 

olduğu görülmüştür, bu değişkenler arasındaki farklılığın istatistiki olarak anlamlı 

olduğunu göstermektedir. Tablodaki df değeri ise serbestlik derecesini belirtmektedir. 

Tablo 14: ANOVA (Rekabet stratejilerine Göre) 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Kare 

F p değeri 

 Guruplar Arası 46,642 1 46,642 60,348 ,000 Toplam 

puan Gurup içi 101,247 131 ,773   

Toplam 147,889 132    

 Guruplar Arası 30,599 1 30,599 27,165 ,000 

Somut Gurup içi 147,561 131 1,126   

 Toplam 178,160 132    

 

Güvenirlik 

Guruplar Arası 37,255 1 37,255 24,723 ,000 

Gurup içi 200,420 133 1,507   

Toplam 237,675 134    

 

Heveslilik 

Guruplar Arası 70,887 1 70,887 42,605 ,000 

Gurup içi 221,291 133 1,664   

Toplam 292,178 134    

 

Güven 

Guruplar Arası 43,476 1 43,476 31,132 ,000 

Gurup içi 185,731 133 1,396   

Toplam 229,206 134    

 

Empati 

Guruplar Arası 56,010 1 56,010 50,482 ,000 

Gurup içi 147,564 133 1,110   

Toplam 203,573 134    

 

A hipotezi havayolu şirketlerinin izlediği rekabet stratejileri ortaya konulan hizmet 

kalitesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Tablo 14’den 

yukarıda çıkarılan sonuçlarda da bu farklılığın varlığı ve anlamlılığı saptanmıştır. 

Böylece A hipotezi anketlerden elde edilen verilerle doğrulanmıştır. 
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Tablo 15: ANOVA 

 Sayı Ort Std. Sap. Std. Hata Min Mak 

Farklılaşma 

Stratejisi 
76 ,9079 ,29110 ,03339 ,00 1,00 

Odaklanma ve 

Maliyet Liderliği 
59 ,6949 ,46440 ,06046 ,00 1,00 

Toplam 135 ,8148 ,38989 ,03356 ,00 1,00 

 

İkinci hipotez, izlenen rekabet stratejisi müşterilerin havayolu şirketini tavsiye etmeleri 

konusunda anlamlı etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Bu hipotezin incelenmesi için 

Tablo 14 ve Tablo 15 oluşturulmuştur. Tavsiye değişkeninde Evet 1, Hayır ise 0 olarak 

tanımlanmıştır. Tablo 14 rekabet stratejilerine göre tavsiye değişkeni betimleyici 

ortalama, standart sapma, minimum, maksimum ve standart hata gibi betimsel 

istatistikler verilmiştir. 

Tablo 16: Tavsiye için ANOVA Analizi 

 Kareler Toplamı df Ort Kare F P 

Gruplar Arası 1,507 1 1,507 10,623 ,001 

Grup İçi 18,864 133 ,142   

Toplam 20,370 134    

Tablo 16’de rekabet stratejileri için tavsiye değişkenine göre yapılan istatistiksel 

ilişkinin anlamlılığı analiz edilmiştir. Tablo 16’deki p değerlerinin 0,05 den küçük 

olduğu görülmüştür, bu değişkenler arasındaki farklılığın istatistiki olarak anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

 

SONUÇ 

Hizmet kalitesini ölçmek en başta müşteri beklentilerinin doğru anlaşılmasını sağlar. 

Hizmet kalitesi ölçümlerini inceleyerek, sunulan hizmet ile talep edilen arasındaki 

farklılıkları belirleme imkanı bulunabilmektedir. Bu farklılıklar saptandığında ise, 

gerekli düzenlemelerin yapılması hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedefler, durum 

analizi yaparak, kaynak kullanımını iyileştirmeye yönelik gerekli öngörüyü de geliştirir. 

Hizmet kalitesi, müşteri bağlılığı açısından önemli bir yere sahiptir. Hizmet, üretilen 

ürünler kadar kalite ölçümü tanımlı ve kolay bir olgu değildir. Dolayısı ile üretim 

standartları gibi sürekli aynı kaliteyi sağlayabilmek için, sürekli analiz ve iyileştirme ve 
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kontroller gerektirmektedir. Hizmet kalitesini artırmak ve bu düzeyi muhafaza etmek 

önemli hedefler olarak her zaman göz önünde tutulmalıdır.  

Rekabet, pazar payı, karlılık, bilinilirlik gibi birçok alanda öne geçme ve avantaj 

sağlama çalışmalarını kapsamaktadır. Seçilen rekabet stratejileri, verilen hizmetin 

kalitesini birebir etkileyebilmektedir. Rekabet, hizmet kalitesine genellikle olumlu katkı 

sağlasa da, olumsuz durumlarda gözlemlenebilmektedir. Örneğin aşırı maliyet rekabeti, 

doğru yönetilmediğinde, müşterilerin hizmet algısını bozabilmektedir.  

Çalışma kapsamında, havayolu şirketlerinden hizmet alan 135 müşteriye fiziksel olarak 

ve 40 müşteriye internet üzerinden hazırlanan anket uygulanmıştır. Müşteriler THY, 

Pegasus, AtlasJet, Onur Air ve Borajet havayolları müşterileri arasından seçilmiştir. 

Güvenilirlik analizleri sonucu çevrimiçi uygulamaların yeterli güvenilirlikte olmadığı 

saptanmış ve bu uygulamalar analiz uzayından çıkarılmıştır. Hazırlanan anket 

kapsamında, hizmet kalitesinin boyutları, Parasuman, Zeithaml ve Berry’nin önerdiği 

fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutları kullanılmıştır. 

SERVQUAL modeline benzer şekilde 23 maddelik soru seti hazırlanmış ve bu sorular 5 

faktöre dağıtılmıştır. Beklentiyi ve algıyı ölçmek için iki farklı soru seti uygulanmış ve 

aradaki farkın incelenmesi ilgili fark bulunmuştur. Faktörlerin ağırlıkları kullanıcıya 

sorularak belirlenmiştir. Belirlenen faktör ağırlıkları toplam puan adı verilen ayrı bir 

belirteç tanımlanmasında kullanılmıştır.    

Bu makale kapsamında gerçekleştirilen araştırmalarda sivil havayolu şirketlerindeki 

rekabet stratejilerinin hizmet kalitesine etkisi incelenmiştir. Somut Öğeler, Güvenirlik, 

Heveslilik, Güven ve Empati değişkenleri ile bu değişkenlerin rekabet stratejisine göre 

değişimleri incelenmiştir. Bu değişkenler arasındaki farklılığın istatistiki olarak anlamlı 

olduğunu saptanmıştır. Dolayısı ile seçilen rekabet stratejisinin müşterinin beklediği 

hizmet kalitesi ile müşterinin algıladığı hizmet kalitesi arasındaki farklılaşmaya anlamlı 

bir etkisi olduğu saptanmıştır. Somut Öğeler, Güvenirlik, Heveslilik, Güven ve Empati 

boyutlarının tamamında ve toplam kalite puanını açısından farklılaşma stratejisi izleyen 

işletmelerin kalite puanları odaklanma ve maliyet liderliği stratejisi izleyen firmalardan 

büyük olduğu saptanmıştır.   

Bu çalışma kapsamında, havayolu şirketlerinin izlediği rekabet stratejileri ortaya 

konulan hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu hipotezi öne 
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sürülmüştür. İlgili analizlerle, bu farklılığın varlığı ve anlamlılığı saptanmıştır. Böylece 

hipotez anketlerden elde edilen verilerle doğrulanmıştır. Anket sonuçları üzerinde 

yapılan istatistiksel analizlere göre, tüm beş SERVQUAL faktöründe, ortalama kalite 

değerleri farklılaşma rekabet stratejisini izleyenlerle diğerlerini izleyenler arasında 

farklılık gösterdiği saptanmıştır. Ortalama kalite değerlerinin, tüm boyutlarda 

farklılaşma stratejisini izleyen firmalar için mutlak değer olarak daha büyük olduğu 

görülmüştür.  Farklı rekabet stratejileri açısından, en büyük fark ise Güven faktöründe 

görülürken, en düşük fark Fiziksel Özellikler faktöründe görülmüştür.  

Bu çalışma kapsamında, ikinci hipotez olarak, izlenen rekabet stratejisi müşterilerin 

havayolu şirketini tavsiye etmeleri konusunda anlamlı etkiye sahip olduğu öne 

sürülmüştür. Hipotezi incelemek için, rekabet stratejileri için tavsiye değişkenine göre 

yapılan istatistiksel ilişkinin anlamlılığı analiz edilmiştir. Bu değişkenler arasındaki 

farklılığın istatistiki olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir.   

Ortalama kalite değerleri incelenerek, tüm ortalama değerler negatif olduğu görülmüştür 

ve bu sonuçlardan incelenen firmaların müşteri beklentisine göre daha düşük kalitede 

servis sunduğu saptanmaktadır. Ayrıca en başarılı olunan faktör heveslilik, en başarısız 

olunan alan ise empati olarak görülmüştür. 
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Özet 

Klasik iktisatçılara göre kriz, sermaye birikiminin gelişimi sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir 

olgudur. Yunanistan 2000’li yılların başında EU-27 ülkeleri arasında, ortalama zenginlikte bir ülke 

görünümündeydi. 2009 yılında etkilerini göstermeye başlayan olaylarla birlikte ülke, 1929-1932 

yıllarında yaşanan Büyük Bunalım dönemindeki krizden bu yana daha önce görülmemiş bir ekonomik 

krizle mücadele eder  hale gelmiştir. Böylelikle ülkenin ekonomisi, tarihinin en büyük borç krizi ile karşı 

karşıya kalmıştır.  Yunanistan’da 2009’da başlayan ekonomik krizin temel sebepleri içerisinde; kamu 

maliyesindeki bozulmalar, yüksek bütçe açıkları, hatalı politikalar ve yetersiz kalan kamu borç stokları 

yer almaktadır.  

Bütçe açıklarının sebeplerine bakıldığında, sadece ekonomik değil aynı zamanda politik ve yapısal 

sorunların da etkili olduğu görülmektedir. 20 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen seçimlerde iktidara gelen 

Aleksis Çipras başkanlığındaki sosyalist Syriza Hükümeti’nin ekonomik krize karşı aldığı tedbirler, bu 

çalışmanın inceleme alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Yunanistan’da yaşanan 

ekonomik kriz karşısında alınan önlemler ve gelişmelerin yarattığı etkileri, ekonomi politikaları 

çerçevesinde tartışmaktır. Çipras hükümeti tarafından açıklanan politik önlemler araştırma kapsamında 

incelenecek, sonuç olarak bu politik önlemlerin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yunanistan Krizi, Syriza hükümeti, Krizle mücadele, Ekonomi politikaları 

 

SYRIZA GOVERNMENT’S PRECAUTIONS AGAINST THE CRISIS IN GREECE 

Abstract 

According to the classical economists, economic crisis is an unpredicted phenomenon emerging during 

the development of capital accumulation. In the early 2000s, Greece appeared to be a country of average 
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wealth among the EU-27 countries. With the events proving effective on the social and economic life in 

2009, the country came to be struggling with a big economic crisis not experienced since the Great 

Depression crisis of 1929-1932. Thus, the Greek economy has faced the biggest debt crisis of its history. 

Deterioration in public finances, high budget deficits, defective policies and inadequate public debt stocks 

are the main reasons for the 2009 economic crisis in Greece. 

As far as the causes of budget deficits are concerned, it appears that not only economic but also political 

and structural problems have a negative effect. This study mainly focuses on the measures against the 

economic crisis taken by the socialist Syriza government under Aleksis Chipras, having come to power in 

the elections held on September 20, 2015. In this context, the aim of the study is to discuss the effects of 

measures and developments in response to the economic crisis in Greece with respect to the economic 

policy. The political measures announced by the Chipras government will be examined within the scope 

of this research, and as a result these political measures will be evaluated as well. 

Key words: Greek crisis, Syriza Government, Struggle against crisis, Economic policies 

 

GİRİŞ 

1.1 Krizin Tanımı ve Kriz Kategorileri 

İlk olarak kriz sözcüğünün etimolojik kökenini açıklamakta fayda görülmektedir. 

Etimolojik kökeni Yunanca’ya dayanan kriz sözcüğü sosyal bilimler alanında, buhran 

ve bunalım gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılır (Aktan ve Şen, 2001: 1226). 

Aynı zamanda beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında 

normal ilişkilerin ciddi olarak sarsılması, karşılaşılan sorunun halledilmesinde mevcut 

çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan durumları ifade için kullanılır.  

Ekonomik kriz ise, “ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan 

olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları sarsacak sonuçlar 

ortaya çıkarması” biçiminde tanımlanır (Aktan ve Şen, 2001: 1226). Bir başka 

tanımlamaya göre ekonomik kriz, “genel olarak herhangi bir mal, hizmet, üretim 

faktörü veya finans piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda kabul edilebilir bir değişme 

sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmaları ifade etmektedir” (Kibritçioğlu, 

2001: 175), (Aktaran; Delice,2003). 

Ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve finansal sektör krizleri olarak ikiye ayrılırlar. 

Bu ayrım, krizlerin etkiledikleri sektörler çerçevesinde yapılmaktadır. Reel krizler, 
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üretim ile istihdamda dramatik daralmalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Finansal krizler 

de ekonominin reel/üretken kesimi üzerinde yıkıcı etkilerle birlikte piyasaların etkin 

işleyişini bozan finansal piyasa çöküşüne yol açarlar. 

Diğer bir yaklaşıma göre finansal krizler şöyle tanımlamaktadır: “Bir finansal kriz, ters 

seçim ve ahlaki tehlike sorunlarının ileri boyutlara varması ve böylece finansal 

piyasaların, fonların en verimli yatırım fırsatlarına sahip olan ekonomik birimlere 

kanalize edilmesindeki etkinliğini kaybetmesi nedeniyle, finansal piyasalarda ortaya 

çıkan doğrusal olmayan bir bozulmadır’’ Bu ayrım asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir Mishkin (1996:39), (Aktaran; Delice, 2003). 

Mishkin (2001:3) finansal krizlerin oluşmasında dört önemli faktör üzerinde 

durmaktadır. Bu faktörler (Aktaran; Delice, 2003): 

 Finansal sektörlerin bilançolarında kötüleşme, 

 Faiz oranlarında yükselme, 

 Belirsizliğin artışı, 

 Varlık fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle finansal olmayan şirket bilançolarının 

(nonfinancial balance sheets) bozulması şeklindedir.  

Finansal krizleri inceleyen başka bir çalışmada, krizler; makroekonomik politikaların 

yol açtığı krizler, finansal/mali tabanlı panikler, finansal/mali fiyatlardaki şişkinliklerin 

(balom/köpük) patlaması ve ahlaki tehlike krizleri itibariyle yapılan dört ayrımla 

kategorileşmektedir (Radelet ve Sachs, 2000: 106,107) (Aktaran; Delice, 2003). 

Kaynaklandıkları sektöre göre ise krizler; özel-kamu ve bankacılık-şirket krizleri; 

dengesizliklerin yapısına göre; akım dengesizlikler (cari hesap ve bütçe dengesizlikleri) 

ve stok dengesizlikleri (varlıklar ve yükümlülüklerin uyumsuzluğu) ile bu 

dengesizliklerden kaynaklanan finansmanın vadesine göre; likidite krizi ve borç 

ödeyememe krizi şeklinde de sınıflandırılabilmektedir (IMF, 2002: 7). 

Yine başka bir çalışmada finansal krizler; makroekonomik politikaların yol açtığı 

krizler, finansal panikler, finansal fiyatlardaki şişkinliklerin (köpük) patlaması ve ahlaki 

tehlike krizleri olmak üzere dörtlü bir ayırıma tabi tutulmaktadır (Radelet and Sachs, 

2000: 106,107) (Aktaran; Delice, 2003). Diğer taraftan krizler kaynaklandıkları sektöre 

göre, özel-kamu ve bankacılık-şirket krizleri; dengesizliklerin yapısına göre, akım 

dengesizlikler (cari hesap ve bütçe dengesizlikleri) ve stok dengesizlikleri (varlıklar ve 
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yükümlülüklerin uyumsuzluğu) ve bu dengesizliklerin kaynaklandığı finansmanın 

vadesine göre likidite krizi ve borç ödeyememe krizi şeklinde de 

sınıflandırılabilmektedir (IMF, 2002: 7). 

1.2 Yunanistan krizi ve Nedenleri 

Yunanistan ekonomik krizi (2009), ülkenin ekonomi tarihi boyunca kaydedilen krizler 

arasında en etkilisidir. “Trifecta crisis” olarak adlandırılan, çıkış ve çöküşüyle ani bir 

ekonomik duraklamaya neden olan borç krizi haline dönüşmüştür. Yunanistan krizini 

daha iyi anlamak ve uygun politik yanıtları formüle etmek için krize neden olan 

faktörlerin her birinin rolü ayrıca değerlendirilmelidir.  

Şiddeti, yoğunluğu ve süresi bağlamında, Yunanistan krizi daha önce görülmemiş bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. Söz konusu krizi anlamak için verilere bakıldığında, kişi başına 

düşen reel gelirin, 2007 ile 2013 yılları arasında her yıl bir yıl içinde % 26'lık bir düşüşe 

neden olduğu görülür. 

 

Şekil 1: Yunanistan ve Trifecta krizleri 1980-2018 
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(Kaynak: Gourinchas et al (2016) Aktaran: (https://voxeu.org/article/greek-crisis-

autopsy) (Erişim Tarihi: 17.07.2018)) 

Yunan krizine detaylı bakıldığında, 1980'den bu yana tüm “Trifecta krizleri” nin 

örnekleri ile karşılaştırıldığında çıkış ve çöküşüyle ani bir duraklama, etkili bir borç kriz 

patlaması şeklinde tanımlanabilir. Bu durum, 2001'de Arjantin ve Türkiye'yi, 1999'da 

Ekvador'u, 1998'de Endonezya ve Rusya'yı, 1983'te Şili ve Uruguay'ı ve 1982'de 

Meksika'yı içeren büyük krizlere örnek olarak gösterilebilmektedir. Yunanistan'ın 

etkilenmesi, bu ülkelerin her birinden önemli ölçüde daha etkili ve uzun süreli olmuştur. 

(Gourinchas, 2016) 

Tablo 1: OECD Ülkelerinde Kamu Sektöründe Çalışanların Nüfusa Oranları 

Seçilmiş Bazı Ülkelerin Kamu Sektöründeki İşgücü İstihdamının 

Yüzde Payları 

Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü üye ülkeleri (OECD) % 

Norveç 33,4% 

Danimarka 32,2% 

Letonya 27,5% 

İsveç 25,8% 

Birleşik Krallık 21,5% 

Slovenya 20,9% 

Ukrayna 20,15 

Belçika 19,6% 

OECD ortalaması 19,3% 

Kanada 19,0% 

Fransa 17,9% 

Yunanistan 17,5% 

İrlanda 17,4% 

İtalya 16,0% 

Türkiye 11,7% 

Yeni Zelanda 11,6% 

Brezilya 11,4% 

Meksika 11,2% 

Şili 10,3% 

Japonya 7,6% 

Kore 7,4% 

Kolombiya 3,7% 

Kaynak: OECD veri tabanı, Erişim Tarihi: 04.06.2018 

https://voxeu.org/article/greek-crisis-autopsy
https://voxeu.org/article/greek-crisis-autopsy


Ahmet ATAKİŞİ -  Oumou MECHMET; Syrıza Hükümetinin Yunanistan Krizine Karşı Almış Olduğu 

Önlemler 

 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

27 

Yunanistan krizinin şiddeti ve süreci üzerine birçok çalışma yapılmıştır (Blanchard, 

2015). Bu çalışmaların bazıları, krizin, önündeki patlamanın kaçınılmaz sonucu 

olduğunu, sürdürülemez mali refahın, dolandırıcılığın ve ucuz yabancı sermayenin 

tetiklediği bir patlama olduğu görüşünde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, kamu çalışanları için 

ayrılan bütçenin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, kriz öncesi ve kriz sürecinde 

ciddi sıkıntıya neden olduğu ekonomistler tarafından öne sürülmüştür. Çalışmanın 

kapsamında oluşturulan Tablo 1’de ülkeler ve kamu görevlerinde çalışan kişilerin ülke 

nüfusuna oranı yüzde (%) olarak gösterilmektedir. Bu tablodaki verilere göre, 

Yunanistan nüfusunun %17,5’in kamu sektöründe çalıştığını görüyoruz. Bu verilerin 

gösterdiğine göre, ülke listenin üst sıralarında bulunmamaktadır.  

Aksine, Norveç, Danimarka ve Belçika gibi gelişmiş ve vatandaşlarına sağladığı refah 

seviyesi yüksek olan ve aynı zamanda nüfusu az olan ülkelere kıyasla çok daha aşağıda 

bulunmaktadır. Tabloda, Yunanistan’dan daha büyük bir oranı kamu sektöründe 

görevlendiren 16 ülke vardır.  Yunanistan’dan sonra ise 14 ülke vardır. Bu verilere 

dayanarak, Yunanistan’da krizin sebeplerinden birinin, kamu sektöründe gereğinden 

fazla kişi çalıştırmak olmadığı sonucuna varılabilir.  

Bu bilgilerin devamında, bir tablo ile Yunanistan’da ve diğer AB ülkelerinde kamu 

harcamaları hakkında bilgiler ayrıca dikkat çekicidir. 

Tablo 2: Yunanistan ve AB Ülkelerinde Kamu Harcamaları 

 Yunanistan Avrupa Birliği 

Ülkeleri (28 ülke) 

Toplam Personel Harcamaları 21447    (12,2%) 1485044  (10,2%) 

Sosyal Sigorta Katkı Payı 5615    (3,2%) 136711   (0,9%) 

Personel Harcamaları (Sigorta Katkı 

Payı Olmadan) 

15832   1348333 

AB (Yüzde) 9,0% 1348333 

Kaynak: OECD veri tabanı, Erişim Tarihi: 04.06.2018 

Kamu sektöründe çalışanlarla özel sektörde çalışanları arasında maaş farklarını ise 

aşağıdaki Tablo yardımıyla takip edebiliriz. Tablo 3’de görüldüğü üzere 499 Euro’ya 

kadar maaş alan özel sektör çalışanları %14,5 iken, kamu çalışanlarında bu oran sadece 

%3,1. Özel sektörde %22,9 oranında çalışan 500-699 Euro arası maaş alırken, aynı 

maaşa sahip devlet çalışanlarının oranı ise %3,3’tür. 700-799 Euro maaş grubunda özel 
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sektör çalışanları %12,8 iken, kamu çalışanları oranı %3,9’dur. Aynı Tabloya göre maaş 

yükseldikçe, özel sektör çalışanlarının nüfusa oranlı yüzdesi azalmaktadır. Özel 

sektörün aksine, maaş yükseldikçe kamu sektöründe çalışanların oranı ise artış 

göstermektedir. Örneğin, 1300-1599 euro arası maaş kategorisinde özel sektör 

çalışanlarını ülke nüfusuna oranla %3,7 iken, kamu sektöründe çalışanlar %17,7’lik bir 

orana sahiptir. Bu tablodan aldığımız bilgileri, Tablo 2’deki verilerle karşılaştırınca, 

Yunanistan’ın kamuda çalışanlarının diğer ülkelere kıyasla daha az olmasının 

Yunanistan krizine etkisi olmadığı tartışmalıdır. Tablo 3’teki verilere bakınca, özel 

sektörde çalışanların kriz süreci boyunca daha düşük maaşla geçimini sağladığı 

anlaşılırken; kamu sektöründe çalışanlarının krizin etkilerini daha yoğun hissettiği 

görülmektedir (Παπαπέτρου, 2017). 

Tablo 3: 2017 Yılında Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde Çalışanların Oranları ve 

Maaşları 

Maaş - Euro Özel Sektör Kamu Sektörü 

499 kadar 14,5% 3,1% 

500-699 22,9% 3,3% 

700-799 12,8% 3,9% 

800-899 9,6% 7,4% 

900-999 6,4% 12,0% 

1000-1099 5,1% 16,2% 

1100-1299 5,2% 26,3% 

1300-1599 3,7% 11,7% 

1600-1749 0,9% 1,6% 

1750 ve üzeri 2,3% 3,0% 

Cevap Vermemiş 16,5% 15,1% 

Kaynak:https://www.parapolitikakritis.gr/ine-gsee-chasma-misthon-anamesa-se-

idiotiko-kai-dimosio-tomea/ (Erişim Tarihi: 15.06.2018). 

Bir başka grup araştırmacı ise başarısız olan kredilerle boğuşan Yunan bankacılık 

sisteminin çöküşünde, ani ve beklenmeyen depresif yatırımlar ile toplam talebe ilişkin 

belirsizliğin etkisini tartışmaktadır (Gourinchas, Philippon ve Vayanos, 2016). Çöküşün 

derinleşmesinde ülkenin alacaklılarının (IMF, bazı AB üye ülkeleri) empoze ettiği kötü 

mali tasarruf rejimini suçlanırken, diğer yanda (Blanchard, 2015) rekabet gücünün 

yeniden kurulmasını zorlaştıran ücret ve fiyat esnekliğinden yoksun olan ortak para 

biriminin yarattığı sıkıntılar vurgulanmaktadır. Bu faktörlerin her birinin rolünü 
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belirlemek, krizi anlamak ve ileriye dönük uygun politikaları formüle etmek için 

gereklidir. Yunan krizinin bir dizi önemli özelliğini yakalamak için bir model 

tasarlanmıştır (bkz. Şekil 2.). Modele göre öncelikle, patlamanın ilk aşamalarında 

(1999-2002), özel sektördeki kredilerindeki temerrüt riski (açık yeşil) ve ılımlı 

enflasyon (koyu mavi), üretimin büyümesinin önemli unsurlarıydı. Ancak, 2003'ten 

başlayarak ve 2009'a kadar giderek artan bir şekilde, aşırı uyarıcı ve nihai olarak 

sürdürülemez bir maliye politikası (kırmızı), üretimin ana itici gücü oldu. 

 

Şekil 2. Yunanistan Krizi Döneminde Ekonomik Büyüme 

Kaynak: https://voxeu.org/article/greek-crisis-autopsy, Erişim Tarihi: 06.06.2018 

İkinci olarak, üretimdeki dönüşün en önemli nedeni, özel sektörde fon maliyetlerinin 

artmasına neden olan özel sermayenin “ani durması” idi (koyu yeşil). 2010 ve 2012 

yıllarında, özellikle devlet harcamalarındaki düşüş (kırmızı), hükümet için yüksek 

fonlama maliyetleri (açık mavi) ve özel sektör için giderek artan fonlama maliyetleri 

(koyu yeşil) nedeniyle üretimdeki düşüş hızlanmıştır. 

 Üçüncü olarak üretimin, kaçınılmaz mali konsolidasyon (kırmızı ve turuncu), zirveden 

dip noktaya (2007'den 2013'e) düşüşünün yaklaşık olarak % 50'sini oluşturmaktadır. 

Kalanın büyük kısmı hükümeti (açık mavi) ve özel sektörü (koyu yeşil) etkileyecek ani 

duruşla açıklanabilmektedir. Şekil 2 aynı zamanda Yunan ekonomisinin 
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toparlanmasının iki yerel faktör tarafından giderek arttığını göstermektedir - özel 

sektördeki tahsili gecikmiş borçlar (turkuaz) ve ücretlerdeki önemli düşüşe rağmen ürün 

piyasalarında yüksek fiyatları (koyu mavi) göstermektedir.  

 

Şekil 3. Yıllar İtibariyle Yunanistan’da Reel Ekonomik Büyüme 

Kaynak: World Development Indicators Series : GDP growth (annual %) (Erişim 

Tarihi: 08.07.2018 

Krizin başlangıcında Yunanistan’ın devlet borçları ve dış borçları da İrlanda, İtalya, 

Portekiz ve İspanya’dan daha büyüktü. Tüm hükümet borçları, özel ve dış borçlar, ani 

bir durgunluk döneminin başlangıcındaki gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin 

ortalamasından iki kat daha fazladır (Gourinchas, 2016). Reel anlamda krizin en yoğun 

hissedildiği 2011-2013 yılları arasında GSYH’nın – yüzde 9,10 kadar gerilemesi, krizin 

derinliğin anlamadaki en önemli veri kaynağı oluşturmuştur (Bkz Şekil 3.).  

 

2. Yunan Kriziyle İlgili Mücadele Politikaları 

2.1 Yunan Krizi ve Marksist Teorideki Tartışmalar  

Yunan krizini farklı bir boyutta mercek altına alan çağdaş Marksist teori üzerine bir 

konferans dizisinin ilki, 21 Ekim 2015 tarihinde King's Koleji'nde Syriza Merkez 



Ahmet ATAKİŞİ -  Oumou MECHMET; Syrıza Hükümetinin Yunanistan Krizine Karşı Almış Olduğu 

Önlemler 

 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

31 

Komitesi eski üyesi ve partinin kurucularından Stathis Kouvelakis tarafından 

gerçekleştirilerek, tartışmaya açıldı. Konferansta süreç içerisinde devam eden krizle 

mücadelede uğranılan üç yenilgi ele alındı. Parti Merkez Komitesi Üyesi Kouvelakis, 

her ekonomik krizin kendi içinde farklı boyutlara taşındığını ve sosyolojik açıdan 

incelenmesi gerektiğini bu bağlamda savunacaktı. Söz konusu üç yenilgi (Azar, 2017) 

araştırma kapsamında irdelenecektir. 

2.1.1 Tasarruf Politikası 

Syriza partisinin seçilmesindeki en büyük etken olan tasarruf politikasına karşı çıkması 

olduğu bir gerçektir. Yunan halkının tasarruf politikasına karşı çıkmak için oy 

kullandığı parti olan Syriza'nın uyguladığı üçüncü uzlaştırıcı yasaların, bundan önce var 

olanlardan daha sert olduğu düşünülmektedir. Bu durumdan sorumlu tutulabilecek tek 

bir kişi veya grup yoktur, aksine zaman ve konum değişikliği nedeniyle strateji ve 

ilişkilerini değiştirmek, siyasi partilerin olağan gerçeğidir. Kouvelakis’in gözlem ve 

parti içindeki tecrübelerine dayanan söylemlerine göre, Syriza partisi haftalarca süren 

söylemlerini radikal bir şekilde değiştirdi ve mutabakatı destekleyen açıklamalar 

yapmaya başladı.  Bu imtiyaz ve Syriza’nın yeni ideolojik düzenlenmesi, gücün, 

ideolojiler ve ilişkiler üzerindeki etkisini gösterir. Seçim öncesi takip edilen politik 

çizginin ve önlem politikalarının uygulanmaması, Syriza hükümetinde eleştirilerin odak 

noktasını oluşturur. 

2.1.2 Sol  Avrupacılığın Yenilgisi 

Radikal solun koalisyonu olan Syriza, Ocak 2015 seçim zaferinden itibaren Avrupa 

yanlısı bir parti olduğunu vurgulamıştır. Yunanistan dışında birçok ülke Grexit'i 

(AB’den Yunanistan’ın çıkış sürecinin kısaltması) Syriza’nın uygulamalarını 

hızlandırmak için bir tehdit olarak kullanmış olsa da, Başbakan Alexis Çipras ve 

partinin çeşitli üyeleri AB ile işbirliği yapma ve AB’de kalma isteklerini ifade 

etmişlerdir. Syriza, sol Avrupalı olarak adlandırılan bir felsefenin parçasıdır - solcu 

partilerin, Avrupa Birliği’nin neoliberal kurumlarını içten reform yapabileceği inancını 

savunur. Kouvelakis, Syriza’nın yenilgisinin Sol Avrupalılaşma’daki bir yenilgi olarak 

görülmesi gerektiğini savunur. 
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2.1.3 Partinin Yenilgisi 

Kouvelakis, parti yapısının yenilgisinden söz etmiştir ve Syriza'nın iç işleyişinin, 

iktidarı kazandıkça ve kurumlarla görüşmeler yapıldıkça değiştiğini anlatmıştır. Syriza, 

Yunan siyasi sistemi içinde olduğu kadar Yunan sivil toplumunda da geniş bir sol 

koalisyonu olarak tanınırken, Syriza'nın yükselişini hızlandıran çeşitlilik, Çipras 

etrafında şekillenen bir kişilik kültürüne de teslim olmuştur. İktidarın belirli kesimleri 

parti protokolünden ayrılmış ve aldıkları politik kararlara katılmayanları bertaraf 

etmişlerdir (Krugman, 1996). Bu duruma en çarpıcı örnek büyük umutlarla iş başına 

getirilen ünlü bir akademisyen olan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis’in, 2015 yılında 

kemer sıkma önlemlerinin devamını sorgulayan referandumda çıkan “hayır” sonucuna 

rağmen, istifa etmesidir. 

3.1 Literatürde Kriz Modelleri İle Yunan Ekonomik Krizinin Fark ve 

Benzerlikleri 

Literatürde belirli kriz modelleri vardır. Bunlar, krizlerin öngörülebilmesi ve 

nedenlerinin ortaya konulabilmesi için geliştirilen çeşitli modellerdir. Yunan ekonomik 

krizinin bahsi geçen modellerden hiç bir kategoriye ait olmadığı fakat hepsinden, bir 

kısım özellikler barındırdığı durumunun kolayca algılanması için çalışmanın devamında 

literatürde ele alınan modeller tartışılacaktır. 

Krizler, birinci nesil ikinci nesil üçüncü nesil ve son olarak Avrupa Krizini açıklama 

amaçlı dörde ayrılmıştır. Krugman’ın birinci nesil kriz modelleri, krizlerin nedeni 

olarak sabit döviz kuru sistemi ile tutarsız mali ve parasal politikaları şeklinde ifade 

eder. Bütçe açıkları ve bu açıkların para basılarak finanse edilmesi finansal krizlere yol 

açmaktadır. Birinci nesil kriz modelleri daha çok ulusal makroekonomik politikaların 

tutarsızlıkları üzerine odaklanmıştır. Hükümetler için uluslararası rezervleri tüketmek 

veya zamanda sonsuza kadar borçlanmak olanaksızdır ve mali reformlar olmadan 

hükümet sonunda para basarak bütçe açıklarını finanse etmek zorunda kalır. Bu noktada 

belirtilmesi gerekir ki mercek altına yatırdığımız Yunanistan’ın durumunda da benzet 

sıkıntılar bulunmaktadır. Parasal genişleme enflasyon oranlarını arttırır, ulusal paraya 

yönelik spekülatif saldırılar başlatır ve ülkeler döviz kurlarını sabit tutamaz hale gelir 

(Krugman, 2001)  
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Obstfeld (Aktaran Erarslan ve Timurtaş,2015) tarafından geliştirilen ikinci nesil kriz 

modellerine göre ise, finansal krizlerin temel nedeni iktisadi birimlerin beklentilerinin 

kötüleşmesidir. Bu bağlamda makroekonomik temelleri çok güçlü ve para ile maliye 

politikaları sabit kur sistemi ile tutarlı ülkelerde bile, iktisadi birimlerin bekleyişlerinin 

kötümsere dönmesi durumunda finansal kriz çıkabilir Üçüncü nesil modellerde finansal 

krizlerin nedeni olarak, “ahlaki tehlike probleminin yaygınlaşması” ve “bulaşma ile 

taşma etkileri” gösterilmektedir. Birinci nesil kriz modellerinde artan mali harcamaların 

kriz için tehlikeli olduğu düşüncesi ön plandayken, üçüncü nesil modellerde 

hükümetlerin ve özel işletmelerin birbirlerine yakınlığının ekonomi için tehlike 

yansıttığı görüşü ağırlık göstermektedir. Buna göre finansal kurumlara devletçe üstü 

kapalı garantiler verilmesi ve bu teminatlar yoluyla piyasada oluşan borç artışları, 

finansal krizlere neden olmaktadır. Ayrıca piyasalarda oluşan ahlaki riskin yanı sıra dış 

borçların aşırı miktarda artması, sürü psikolojisi, asimetrik bilgi artışı ve ülkeler 

arasında artan etkileşim sonrası sorunların kolayca yayılabiliyor olması da krizlere 

neden olan en önemli etkenlerdir (Krugman, 1996).  

Üçüncü nesil kriz modelleri finansal piyasalarda ortaya çıkan asimetrik bilgi ve ahlaki 

tehlike olgusu ve “ahbap-çavuş kapitalizmi  (crony capitalism)” de denilen politik 

yozlaşmalar ile açıklamıştır. Ahbap-çavuş kapitalizmi ile Asya finansal sisteminde 

uygunsuz politik kararlar ve tercihler neticesinde ortaya çıkan finansal problemler 

kastedilmektedir (Obsfled, 1994, Frankel, Wei, 2004) (Aktaran Erarslan ve Timurtaş, 

2015).  

2009 yılında başlayan Avrupa Borç Krizi, mevcut kriz teorileri tarafından tam olarak 

açıklanamamaktadır. Bu nedenle bir dördüncü kriz teorisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Buna karşılık Avrupa borç krizini literatürdeki kriz teorilerinden birincisine eklemek 

gerekirse ikinci nesil modellerin beklentilerin kötüleşmesi özelliği ile üçüncü nesil 

modellerin bulaşma ve taşma etkilerinin birlikte görüldüğü bir finansal kriz türü olduğu 

söylenebilir.  

• Borç krizine düşen AB ülkelerinde yaşanan ortak yapısal aşağıda verildiği 

şekilde kategorilere ayırmak mümkündür. 

• Para politikasında tek fakat maliye politikasında çok başlılık, ülkeler arasındaki 

ekonomik farklılıklardan kaynaklı rekabet dezavantajları 
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• Yüksek bütçe açıkları ve cari açıklar 

• Ortak para birimine geçiş öncesinde belirlenmiş olan Maastricht kriterlerine 

Euro’ya geçildikten sonra gereken önemin verilmemiş olması Yunanistan, Avrupa borç 

krizinin merkezinde yer alan ve AB ülkeleri içerisinde uluslararası finansal 

kuruluşlardan mali yardım çağrısında bulunmuştur. Yunanistan, 8 Temmuz 2015 

tarihinde Avrupa İstikrar Mekanizmasından bir devlet kredisi olarak istikrar desteği için 

resmi bir talepte bulunmuştur. Borç yükümlülüklerini yerine getirmek ve finansal 

sistemin istikrarını sağlamak için yardım talebinde bulunmuştur. Yunanistan 

ekonomisini kırılgan hale getiren ve derin bir kriz yaşamasına yol açan, diğer sebeplerin 

yanı sıra,  temel neden, Euro bölgesi ülkeleri içerisinde en yüksek kamu borç seviyesine 

ve bütçe açığına sahip olmasıdır. 2009 yılında Yunanistan’da, kamu kesimi borçlarının 

çevrilemeyeceği anlaşılmıştır. Yunanistan’ın dış destek almadan kısa vadeli borçlarını 

ödeyememiş ve büyük bir krizini tetiklemiştir. Tablo 5’de görüldüğü üzere 

Yunanistan’da bütçe açığının GSYH’a oranı ve kamu borçlarının GSYH’a oranı 2006-

2010 döneminde sürekli artış göstermiştir. Maastricht kriterlerine göre Euro bölgesine 

katılmak isteyen ülkelerde bütçe açıklarının GSYH’a oranı %3’ü ve toplam kamu 

borçlarının GSYH’a oranı ise %60’ı geçmemelidir. Yunanistan’ın büyüme oranları da 

2009 krizi öncesinde giderek düşmekte ve faiz oranları da buna paralel olarak 

artmaktadır.  

Tablo 4: Yunanistan Bütçe Açığı 2006-2014 

 

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/, Erişim Tarihi: 08.07.2018 
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Yukarıda bahsedilen modellere bakılınca, Yunan krizinin tüm modellerden bazı 

özellikler taşımasına rağmen birinci, ikici ve üçüncü nesil krizlerin bir toplamı 

olduğunu söylemek hatalı olur. Bu üç nesil krizde ortaya çıkan problemlere, Yunanistan 

krizinde rastlamak mümkündür fakat boyut, etki ve henüz yeterli derecede 

açıklanamamış faktörleri göz ardı etmemek gerekir. Hatta Avrupa krizini 

açıklayabilmek için geliştirilmiş olan dördüncü nesil kriz modeli ile salt benzerlik 

görüldüğünü ve bu modelle Yunan ekonomik krizinin açıklanabileceğini söylemek 

mümkün değildir. Çalışmanın en başında belirtildiği gibi, Yunan ekonomik krizi, 

şimdiye dek görülmüş olan tüm krizlerden farklıdır ve daha geniş boyuttadır. Tarih 

boyunca öngörülmüş ve engellenmesi başarılmış/kısmen başarılmış krizlerin yanı sıra, 

Yunan krizini engellemek için ilk evrede takip edilen politikalar başarısız olmuştur. 

1990’lardan 2000’lerin başına kadar görülen %4 oranındaki reel anlamda yıllık büyüme 

sağlamış olan Yunanistan, Avrupa borç krizinin temelini oluşturmaktadır. Bu, dış 

borçtaki hızlı bir artış, 1995 ve 2001 arasında % 68’dir ve Euro bölgesinde görülen en 

yüksek orandır. Yunanistan, daha önce Maastricht kriterlerini ihlal etmiş olmasına 

rağmen, sahip olduğu borç miktarı diğer iki yüksek borçlu ülke olan İtalya ve 

Belçika'nın aksine, düşüktür. Borç konusu özellikle AB politikacıları arasında da sıkça 

tartışılarak manipüle edilmektedir (Lothian, 2017). 

4. Syriza Hükümetinin Krizi Atlatma Amaçlı Aldığı Önlemlerin Sonuçları ve 

Tartışma 

4.1 Yunanistan İçin Üçüncü Ekonomik Uyum Programı’nın Değerlendirmesi 

Üçüncü Yunan kurtarma programı – resmi adlandırılmasıyla Yunanistan için Üçüncü 

Ekonomik Uyum Programı 19 Ağustos 2015'te başladı ve 20 Ağustos 2018'e kadar 

sürmesi planlanmıştı. Program kapsamında 86 milyar Euro'ya kadar olan mali yardım, 

Avrupa İstikrar Mekanizması tarafından sağlanmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun 

değerlendirmesini takiben, ECB (AB Merkez Bankası) ile işbirliği içinde yürütülen ve 

10 Temmuz 2015'te yayınlanan ESM (Avrupa İstikrar Teşkilatı) yönetim kurulu, 

Yunanistan için yeni bir mali yardım programının müzakeresinin başlayabileceği 

konusunda anlaşmıştır. TROIKA - Avrupa Komisyonu, ECB ve IMF tarafından 

düzenlenen plan, 14 Ağustos 2015 tarihinde Yunan Parlamentosu tarafından kabul 

edilmiştir. Programın genel amacı Yunanistan'da sürdürülebilir ekonomik büyümeye bir 
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dönüş sağlamaktır. Mali yardım alma koşulları, Yunanistan'ın mevcut ekonomik 

zorluklarını çözmek için uygulamaya koyduğu bir dizi tedbir ve reformları içermektedir. 

Ödeme, Yunanistan'ın kabul etmesi gereken Mutabakat Muhtırasına (Mutabakat Zaptı) 

kararlaştırılan bir dizi reformun uygulanması şartına bağlıdır. Bu kurtarma planı, 

Yunanistan'dan ekonomisini serbestleştirme, vergi ve emeklilik sistemleri reformları ve 

özelleştirilmeleri yoluyla faiz dışı birikime ulaşma yönünde hareket etmesini 

hedeflemektedir. Bundan önce yürütülmüş olan iki eski kurtarma programını takip 

etmektedir (The third Greek bailout programme, 2017).  

İlk paket 5 Mayıs 2010'da başbakan Yorgos Papandreu ve TROIKA tarafından 

imzalanmıştır. Sözleşilmiş olan toplam 107.3 milyar Euro 'dan fazla olan Yunanistan' 

dan, 20 'si IMF' den gelen 72.8 milyar Euro; kalan 50 milyar Euro, Euro Bölgesi 

ülkeleriyle imzalanan iki taraflı kredilerden gelmiştir. İlk kurtarma işlemi, Mart 2012'de 

başlayıp Haziran 2015'te sona eren ikinci kurtarma paketi ile değiştirildiği için 

zamandan önce askıya alınmıştır. Bu program kapsamında Yunanistan, 12'si IMF'den 

150 milyar Eurodan biraz fazlasını almıştır. Paranın çoğu, Eurozone kurtarma fonu 

olarak kısa bir süre önce kurulan (2010) EFSF'den gelmiştir. EFSF’nin yerini Eylül 

2012'de Euro Bölgesi'nin daimi kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Teşkilatı (ESM) 

almıştır. 

İkinci kurtarma paketinin, Yunanistan için siyasi bir krize yol açtığı gerçektir.  Kasım 

2011'de, Papandreu, kurtarma planına ilişkin referandumu açıklamış ve ardından iptal 

etmiştir. Ancak on gün içinde Lukas Papadimos Yunan Başbakanı olarak 

değiştirilmiştir ve Mart 2012'de anlaşmayı Papadimos imzalamıştır. Bu anlaşma, 

2014'te 37 milyar Euroya ulaşan özel sektör katılımını içeriyordu. Bu katılım, daha 

büyük olsaydı, Yunanistan’ın borcuna yardım ve destek ile sonuçlanabilirdi. Mevcut 

miktar üçüncü bir kurtarma programına olan ihtiyacı önlemek için yeterli olamamıştır. 

2015 yazında başlamış bulunan üçüncü kurtarma programı, Yunanistan'ı neredeyse 

Euro bölgesinden çıkaran dramatik müzakerelerden sonra gelmiştir (The third Greek 

bailout programme, 2017). 

Üçüncü Yunan kurtarma programı, hayata geçmeden önce büyük tartışmaların ve fikir 

ayrılıklarının sebebi olmuştur. Yunanistan Başbakan’ı Alexis Çipras’ın Temmuz 

2015'te referandum sonuçlarını göz ardı ederek resmen mali yardım istemiştir. Çipras’ın 

göz ardı ettiği referandum kurtarma görüşmesine karşı sonuç vermişti ve aynı zamanda 
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Varufakis Maliye Bakanı olarak görevinden istifa etmişti. Son Mutabakat Zaptı'nın 

yürürlüğe girmesinden önce, Yunanistan'dan önceden bir dizi eylem gerçekleştirmesi 

istenmiştir. Bu, Euro grubunun tartışmaları başlatmayı kabul etmesinin şartı idi. 

Mutabakat Muhtırası, 19 Ağustos 2015'te Yunanistan Parlamentosu tarafından 

onaylandıktan sonra, bazı Syriza milletvekilleri partiyi terk etmiştir ve Çipras yeniden 

anlaşma imzalamayı gerçekleştirmiştir. Ardından 20 Eylül 2015'de, Syriza ve ANEL 

tarafından oluşturulan koalisyon hükümetini ortaya çıkaran yeni bir seçim çağrısı 

yapılmıştır. Bunun ardından, Mutabakat Zaptı, Yunanistan'ın mali yardım almaya 

devam etmek için uygulamak zorunda olduğu reform paketini açıklamıştır. Program, 

reformların uygulanmasının Mutabakat Zaptı’nın yönergelerine uygun olup olmadığını 

kontrol etmek için düzenli olarak gözden geçirilmiştir. Bu tedbirler arasında 

Yunanistan, ulusal varlıkları özelleştirmeler yoluyla bankaları yeniden 

sermayelendirmesi için bu kaynakları kullanarak yeni bir fona devretmek zorunda 

olması, emeklilik sistemini yeniden şekillendirmesi ve (Katma Değer Vergisi) KDV'yi 

hızlandırarak gelirleri arttırması zorunlu görülmüştür. Bütün bunlar, pazarlığın ve 

kolektif eylemin yeniden düzenlenmesi gereken ekonominin ve işgücü piyasasının 

genel bir liberalleşmesini tamamlamaktır. Bütün bunlar, yeniden düzenlenmesi gereken 

ekonominin ve işgücü piyasasının liberalleşerek geliştirilmesini tamamlamaktır. Ek 

olarak, Yunanistan 2018 yılına kadar GSYH'nın% 3,5'luk bir faiz dışı fazla hedefine 

sahip olmalı ve bu hedeften herhangi bir sapma olursa, daha fazla kesinti yapılmalıdır. 

(Kitsantonis, 2018). 

Eurogroup 5 Aralık 2016'da, Yunanistan için kısa vadeli borç giderme tedbirlerinin 

tamamını onaylamıştır. Bu önlemlerin Yunanistan'ın kamu borcunun sürdürülebilirliği 

üzerinde önemli bir olumlu etkisi olacağı düşünülmüştür (Greece: the third economic 

adjustment programme, 2018). Bunlar; 

• Yunanistan'ın geri ödeme görünümünü 32,5 yıla kadar olan mevcut ağırlıklı 

ortalama vadede yumuşatmak, 

• EFSF (The European Financial Stability Facility) ve ESM (The European 

Stability Mechanism) fonlama stratejisi kullanarak faiz oranıyla, eski program 

ülkelerine ek maliyetler olmaksızın ilgili riski azaltmak, 
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• İkinci kurtarma programının borç geri alım dilimi ile ilgili olarak 2017 için faiz 

artırım marjından feragat etmek olmuştur. 

Kurtarma programının hedefleri AB kurumları ve IMF arasında büyük bir tartışma 

konusu olmuştur. IMF'nin, kurtarma programına katılımının, Almanya ve Hollanda'daki 

parlamenter prosedürler için gerekli olması gibi önemli bir rolü vardı, aksi takdirde 

planda yer almaları mümkün değildir. Son şart, özellikle, IMF'nin görevi olan kurtarma 

paketlerini izlemek için Komisyon'a güvenmeyen Almanya tarafından özel olarak talep 

edilmiştir. IMF, MB'de sürdürülemez olmak üzere,% 3,5 olan faiz dışı fazla hedefi göz 

önünde bulundurmaktadır (Inman & Rankin, 2015). Programa katılmak için IMF, faiz 

dışı fazla hedeflerini azaltmayı ve AB alacaklılarının borç yeniden yapılandırılmasına 

olan bağlılığını görmeyi talep etmiştir. Yunanlılar tarafından borçların yeniden 

yapılandırılmasına yönelik bir hareket bekleniyordu, zira Euro Bölgesi ülkeleri 

tarafından Yunanistan'ın borçlarını yeniden yapılandırma kararı çıkmıştı, ancak Mayıs 

2016'daki bir toplantıda, program sona erdiğinde 2018 sonbaharına herhangi bir borç 

indirimini ertelememeye karar verilmiştir. Programın sona ermesinden önce sadece kısa 

vadeli borç geri ödeme tedbirleri uygulanacaktır, ancak uzun vadede söz konusu olan 

IMF için bu yeterli değildir. Buna ilişkin AB kreditörleri ile IMF arasındaki tartışma 

2017 yılının ilk döneminde sürmüştür ve IMF programın gözden geçirilmesi için kendi 

katılımına karar vermeden önce tamamlanmasını beklemek zorunda kalmıştır. İnceleme 

Haziran 2017'de tamamlanmıştır ve Yunanistan'ın önceki kurtarma planları için AB 

kurumlarına ödemesi gereken 8,6 milyar Euro’yu almasını sağlayan bir anlaşma 

yapılmıştır. Böylece, IMF’nin programa katılımını garanti edilerek kurtarma planın 

işlevselliği arttırılmıştır. (The third Greek bailout programme, 2017). 

Yunanistan gelir vergisini ve emeklilik sistemi yenilenmiş, takipteki kredilerle 

mücadele için mevzuat çıkarılmıştır ve ülke ücret görüşmelerine kapalı meslekleri 

açarak, toplu pazarlık konusunda önceki reformları güvence altına almış, ekonomisini 

ve işgücü piyasalarını serbestleştirmek için harekete geçmiştir. GSYH' nın% 3,5 'lik faiz 

dışı fazla hedefi korunmuştur ve IMF'nin talep ettiği şekilde bu oran 2022'den sonra % 

2'ye düşürülecektir. IMF'nin Yunanistan'a nihayetinde bir çözüm bulup 

bulunmayacağını söylemek zordur, ancak bu kararlar sadece IMF tarafından yürütülen 

borç sürdürülebilirliğinin bir değerlendirmesine bağlı olacaktır. Program bittiğinde, 

Yunanistan'ın finansal piyasalara yeniden erişim kazanıp kazanmayacağını söylemesi de 
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aynı şekilde belirsizdir. Programın sona ermesiyle Yunanistan’ın ekonomik 

görünümünün finansal piyasalara yeniden girip girmeyeceğini ve IMF ile AB 

kreditörleri arasındaki ilişkinin ne olacağını görmek mümkün olacaktır (Greece: the 

third economic adjustment programme, 2018). 

4.2 Yunanistan İçin Ekonomik Uyum Programının Kilit Noktaları 

50 milyar Euro (35 milyar sterlin) değerindeki Yunan varlıkları yeni bir fona 

devredilerek, ülkenin bankalarının yeniden sermayenin oluşturulmasına katkıda 

bulunulmuştur. Almanya’nın başlangıçta talep ettiği Lüksemburg’un aksine fonun 

merkezi Atina olmuştur. Fonun yeri, önem taşıyan bir kilit noktayı oluşturur. 

Yunanistan başbakanı Çipras, mal varlıklarının Yunanistan dışına çıkarılmasının ciddi 

problemlere yol açacağını söylemiştir. Resmi açıklamada belirtildiği üzere, değerli 

Yunan varlıkları özelleştirmeler ve diğer araçlar aracılığıyla varlıklardan para 

kazanacak bağımsız bir fona aktarılmıştır. Fonun bir kısmı bankaların yeniden 

finansmanı ve borçlarını azaltmak için kullanılmak üzere ayrılmıştır (Kitsantonis, 

2018). Ancak analistler gerçekte bu miktarın çalışmalar için kullanılıp kullanılmayacağı 

hakkındaki şüphelerini açıkça ifade etmiştirler. Deutsche bank strateji uzmanı George 

Saravelos’un konuyla ilgili yorumunu dile getirdiği açıklaması şöyledir: “Geçtiğimiz 

birkaç yıllık özelleştirme programının deneyimi göz önüne alındığında, bu hedefler açık 

bir şekilde iyimser görünüyor; bankaların yeniden finansmanı büyüme ve borç indirimi 

için anlamlı bir mali kaynak yaratmasının yanı sıra,  Yunan hükümetinin özelleştirme 

taahhüdünde bir sinyalizasyon mekanizması olarak hizmet etmektedir” (Wearden, 

2015). Hükümetin mevcut sistemde belirli başlıklar altında yapmış olduğu yenilikler de 

ayrıca göze çarpmaktadır. 

4.2.1 Emeklilik Sistemi 

Yunanistan'a 15 Temmuz'a kadar “emeklilik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini 

geliştirmek” için önlemler alması gerektiği söylenmiştir. Ülkenin emeklilik sistemi ve 

diğer Euro Bölgesi ülkelerine göre algılanan cömertliği, alacaklılarla yapılan 

görüşmelerde kilit bir nokta olmuştur. Troika, Atina'nın emekli maaşlarını yeniden 

düzenleyerek 2015 yılında GSYH'nin% 0,25'ini ve GSYH'nın% 1'ini GSYH'nın% 1'ini 

kurtaracağı konusunda ısrarcı olmuştur. Yunanistan, Ekim ayından itibaren erken 

emeklilik kurallarında reform yapmak ve 2025'e kadar herkesin 67 yaşında emekliye 



Ahmet ATAKİŞİ -  Oumou MECHMET; Syrıza Hükümetinin Yunanistan Krizine Karşı Almış Olduğu 

Önlemler 

 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

40 

ayrılmasını istemiştir. AB ise, bu süreçten vazgeçirmek için erken emekliye ayrılmak 

isteyenler üzerinde devasa maliyetler uygulayarak sürecin hemen başlatılmasını talep 

etmiştir. Troika, ayrıca Atina'nın reform programını 2022'de tamamlanmasını 

sağlayacak şekilde ileri sürmesi gerektiğini de belirtmiştir. 

4.2.2 KDV ve Diğer Vergiler 

Son anlaşma, KDV sisteminin modernizasyonu ve gelirleri artırmak için vergi tabanının 

genişletilmesi için önlemler talep etmiştir. Yunanistan'ın alacaklılarının KDV sistemine 

yaptığı önemli itirazlardan biri, Yunan adaları için% 30'luk bir indirimdi. Atina, 

öncelikle gelir fırsatlarının en yüksek olduğu büyük turistik adalara ve diğer adalarla 

muafiyetlerin sona ereceği bir uzlaşma önerisinde bulundu. Restoran faturaları dahil 

olmak üzere daha fazla ürünün en yüksek % 23 KDV oranına tabi olacağı da 

açıklanmıştır. 

4.2.3 İstatistik Kurumu Elstat 

Mevzuat için bir başka talep de, Yunan istatistik kurumu olan “ELSTAT'ın tam yasal 

bağımsızlığını güvence altına almak” olmuştur. 

4.2.4 Bütçe Dengeleme, Finansman 

Yunanistan, harcamaları dengeleme yasası yürürlüğe koymak zorunda kalmıştır. Troika, 

Yunanistan'ın 2015 yılında %1'lik bir bütçe fazlasına sahip olmasını ve 2018 yılına 

kadar % 3,5'e yükselmesini talep etmiştir. 

Yunanistan ve AB arasında borç planlamasına dair görüşmeler yapmaya söz verilmiştir. 

Görüşmeler Yunanistan'ın bankacılık sisteminin çöküşünü önlemek ve borç geri 

ödemelerini korumaya yardımcı olmak için finanse etmeye başlamıştır. Bu 

görüşmelerin bir diğer sonucu ise, Yunanistan, herhangi bir kurtarma parasının 

verilebilmesi için 2018 Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa Merkez Bankası'na 

(ECB) 7 milyar Euronun üzerinde ödeme yapmalıdır.  

4.2.5 Borçların Yeniden Yapılandırılması 

Almanya başbakanı Angela Merkel’in açıklamalarında belirttiği üzere, Eurogroup, 

Yunan kredileri üzerinde vadeyi uzatmayı düşünmeye hazırdır. Ancak, Merkel, kredi 
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geri ödemelerindeki gecikmenin ve daha düşük faiz oranının, zarar yazmayla aynı 

şekilde hareket ettiğini öne sürmüştür. Ekonomi analistleri ise, Yunan borç dağının 

ülkenin GSYH' nın% 90'ına eşit olduğunu ve bunun gerçeği yansıtmadığını da 

tartışmaktadır (Wearden, 2015).. 

4.2.6 Radikal reformlar, Liberal Piyasa Oluşumunda Alınan Önlemler 

Üçüncü kurtarma programındaki radikal reformlar alanında Çipras, Yunan oligarşisinin 

nihayetinde adil bir katkıda bulunmasını sağlamak için radikal reformlar 

gerçekleştireceğine söz vermiştir. Yunanistan başbakanı bu reformların Yunanistan'ın 

tekrar ayağa kalkmasına yardımcı olacağına dair inancını ifade etmiştir. Başbakan 

Çipras resmi açıklamasında reformların uygulanması zor olacağını, fakat yurtdışında 

savaş verdiğini ve ülkesi adına kazandığını, takiben ülke içinde savaş verilmesi 

gerektiğini söyleyerek, reformları bir savaş niteliğinde gördüğünü ifade etmiştir. 

Ekonomiyi liberalleştirme alanındaki yenilik, ekonomiyi serbestleştirerek Pazar 

günlerinde çalışmaya kadar uzanan önlemleri içeren iddialı ürün piyasası reformları 

öngörülmüştür. Yunanistan’ın ekonomisini liberalleştirmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu 

diğer Euro bölgesi liderleri de söylemiştir. Örneğin, eczacılık mülkiyeti, fırınların 

belirlenmesi ve sütün pazarlanması da, Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı'nda önerildiği gibi, liberalleşme reformudur (https://ec.europa.eu., Erişim 

tarihi: 08.06.2018). 

Kurtarma programı şartları arasında, Yunanistan'dan, enerji iletim şebekesi (ΔΕΗ) 

işletmecisini özelleştirerek devam etmesi istendi. AB kreditörleri tarafından koşulan 

şartlardan biri, Yunanistan’a kararlı adımlar atarak politik müdahaleyi ortadan 

kaldırmakta dahil olmak üzere finansal sektörün güçlendirmesidir. Kreditörlerin şartları 

arasında yer alan ve Yunan siyasetçileri tarafından sürekli olarak askıya alınan biri ise, 

Yunan yönetimini depolitize etme ve kamu idaresinin masraflarını azaltmadır. 

 

SONUÇ 

Yunanistan, tarihinin en ağır kriziyle mücadelede ciddi bir ilerme kaydettiğini ispat 

etmek adına yıllardır ilk kez borç karşılama için varlıklarını satma planlarını açıklamaya 

başlamıştır. Ülke, 2010 yılından beri ayakta kalabilmek için 326 milyar Euro (Nikiforos 
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et al., 2016) tutarındaki uluslararası kurtarma paketlerinden kurtulmaya hazırlanmıştır. 

Bu süreçte, Yunanistan’ın Euro bölgesinden ayrılması da gündemde olmak üzere birçok 

olumsuz senaryo tartışılmıştır. Yunan ekonomi ve kalkınma bakanı Papadimitriu, Euro 

bölgesi krizinden (Alderman, 2017) ciddi biçimde etkilenen İrlanda ve Portekiz gibi 

Yunanistan’ın da yüksek bir büyüme yakalayarak kurtarma paketlerinin hakkının 

verileceğini ifade etmiştir.  

 Yunanistan ekonomisinin yıllardır devam eden ciddi bütçe sıkışıklığı, emeklilik 

kesintileri, vergi artışları ve kurtarma programları kapsamında gerekli olan diğer 

tasarruf tedbirleri nedeniyle tüketim ve refah artışıyla ilgili tartışmalar güncelliğini 

korumaktadır. 2017 yılında, Yunanistan’ın temerrüde düşüşünü engellemek amacıyla 

kreditörlerin 8.5 milyar Euro desteği ivedilikle sağlaması, krizin yayılma etkisinin 

yaratacağı endişenin boyutunu da gözler önüne sermektedir. IMF’nin çeşitli 

raporlarında göre, finansal krizler zayıf toparlanmalara yol açar (Saxena, 2005). 

Bankacılık krizleriyle başlayan ve yabancı para bulma sıkıntısıyla derinleşen borç 

krizleri ülkelerin büyüme performansını da olumsuz etkilemektedir. Yunanistan AB 

içerisinde Maastricht Kriterleri ve mali disiplin anlayışına göre hareket eden Euro 

Bölgesi’nin bir ülkesi olmasına rağmen ciddi bir kriz yaşamış, bu krizin neden 

öngörülemediği sıklıkla tartışılmış ve mücadele işi de Syriza hükümetine ve Çipras’ın 

omuzlarına yüklenmiştir. Sosyalist söylemlerle iktidara gelen Çipras, AB’nin güçlü 

ülkelerinin ve IMF’nin dayattığı liberalleşme ve özelleştirme baskılarıyla krizden 

kurutuluşun yollarını aramaktadır. Krizle karşılaşması olası, kırılgan yapıdaki ülkeler 

için Yunan Krizi ve yaşanılanlar içerisinde ciddi dersler de barındıran bir olaydır. Bu 

bağlamda, üretim için tasarruf kaynağını kendi içerisinde tasarladığı politikalarla 

çözmeye çalışan ülkeler, dış borç ile üretim ve alt yapıyı finanse etmeye çalışan 

ülkelerden daha avantajlı konumda olacaktır. Büyüme hedeflerine ulaşmak ve bir takım 

siyasi kaygılarla yabancı kaynağa/borca dayalı büyümenin sürdürülmesinin mümkün 

olmadığı, çalışmanın konusunu oluşturan kriz örneğinden de açıkça anlaşılmaktadır.     
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Marx, Keynes ve Schumpeter’in iktisadi krizlerle ilgili görüşlerinin karşılaştırmalı 

olarak incelenmesidir. Klasik iktisat yaklaşımına göre serbest piyasa ekonomisi istikrarlı ve her zaman 

kendiliğinden dengeye ulaşan bir sistemdir. Özellikle Say Yasası, iktisat teorisinin en tartışmalı 

ilkelerinden biri olmasına karşın krizler konusunda Klasik geleneğin temel dayanağı olmuştur. Klasik 

teoriyi ayrıntılı ve sistematik bir şekilde eleştiren ve kapitalist üretim sürecinin istikrarsız olduğunu ileri 

süren ilk iktisatçı Marx olmuştur. Marx’ın sisteminde iktisadi krizleri açıklayan iki temel yaklaşım vardır. 

Bunlardan biri eksik tüketim teorisi, diğeri kâr oranlarının düşme eğilimidir. Marx’ın eleştirileri etkili 

olmakla birlikte 1929 Büyük Buhran dönemine kadar Klasik-neoklasik paradigma hakim olmuştur. 

Yaşanan kriz ile birlikte Keynes’in geliştirdiği analiz paradigmanın krizine yol açmıştır. 1936 yılında 

yayımlanan Genel Teori’de Keynes, kapitalist üretim sürecinin genel bir eğilim olarak efektif talep 

yetersizliği sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve devlet müdahalesi olmaksızın sorunun kendiliğinden 

çözülemeyeceğini ileri sürmüştür. Krizler konusunda Ortodoks iktisattan farklı bir analiz geliştiren 

Schumpeter’e göre sorun, kapitalizmin inişli çıkışlı, eşit olmayan gelişme süreci göstermesidir. 

Schumpeter, krizlerin sistemin doğasında var olduğunu ve yaratıcı yıkım gibi olumlu bir işlev gördüğünü 

savunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Azalan kâr oranları, Eksik tüketim teorisi, Efektif talep yetersizliği, Yaratıcı yıkım 

 

CONJUNCTURE AND CRISIS THEORIES: MARX, KEYNES AND SCHUMPETER 

Abstract 

The aim of this study is to compare Marx, Keynes and Schumpeter’s views on economic crises in a 

comparative way. According to classical economics approach, free market economy is a system that is 

stable and that always finds the balance by itself. Especially Say Law is one of the most controversial 

principles of economic theory, but it has become the mainstay of Classical tradition about crises. Marx 

                                                           
*Nişantaşı Üniversitesi, İİSBF Ekonomi Bölümü, yilmaz.aydin@nisantasi.edu.tr 
**Adıgüzel MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,  sinanaraman@hotmail.com 



Yılmaz AYDIN - Sinan ARAMAN; Konjonktür ve Kriz Teorileri: Marx, Keynes ve Schumpeter 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

46 

became the first economist to criticize the classical theory in a detailed and systematic way and to suggest 

that the capitalist production process was unstable. In Marx’s system, there are two basic approaches that 

explain the economic crisis. One of them is the tendency of the profit rates to fall, and the other is the 

theory of over-production or under-consumption. Although Marx’s criticism proved influential, Classical-

neoclassical paradigm prevailed until the 1929 Great Depression. The analysis that Keynes developed 

along with the economic crisis led to the crisis of the paradigm. In General Theory, published in 1936, 

Keynes argued that the capitalist production process as a general trend faces the problem of deficiency of 

effective demand and that the problem cannot be solved spontaneously without state intervention. 

According to Scumpeter, who developed an analysis different from Orthodox economics on crises, the 

problem is that capitalism undergoes a rolling and unequal development process. Schumpeter argued that 

crises exist in the nature of the system and that they function positively like creative destruction. 

Key words: Falling profit rates, Theory of under-consumption, Deficiency of effective demand, Creative 

destruction 

 

GİRİŞ 

Kapitalist sistemin istikrarsız ve doğası gereği krizlere gebe olduğu düşüncesi ayrıntılı 

biçimde ilk kez Marx tarafından incelenmiştir. Marx dışında krizlerin sisteme içsel 

olduğu görüşünü savunan en önemli iki iktisatçının J.M.Keynes ve A. Schumpeter 

olduğu söylenebilir. Marx, Say Yasası’nı ayrıntılı şekilde incelemiş ve bu yasanın 

sadece parasal olmayan, basit mübadele ekonomisinde geçerli olabileceğini; gelişmiş 

parasal kapitalist üretim süreçlerinde aşırı üretim veya eksik tüketim kaynaklı krizlerin 

mümkün olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ancak Marx’ın kapitalist sistemin 

istikrarsızlığına veya krizlerin sistemin doğasından kaynaklandığına ilişkin görüşleri 

esas olarak azalan kâr oranları yasası ile açıklanmaktadır. İktisadi krizlere ilişkin 

Keynes’in yaklaşımı efektif talep yetersizliği temelinde ele alınmaktadır. Keynes, bu 

anlamda belirsizlik konusuna vurgu yapmakla birlikte Say Yasası konusunda Marx’ın 

analizine paralel bir yaklaşımla parasal ekonomilerde her arzın kendi talebini 

yaratmayacağını ileri sürmüştür. Schumpeter ise geliştirdiği yaratıcı yıkım kavramı ile 

krizlerin sisteme içsel olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bu çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde Marx’ın görüşleri ayrıntılı olarak incelendikten sonra; 

ikinci bölümde Keynes’in krizlere ilişkin yaklaşımı Genel Teori’de geliştirdiği analiz 

başta olmak üzere Post Keynesyen iktisatçıların krizlere ilişkin finans piyasaları temelli 

açıklamaları yer almaktadır. Üçüncü ve son bölümde Schumpeter’in teorisi Marx ve 

Keynes’in görüşleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 
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1. Marksist Teoride Krizler 

İktisat literatüründe kriz teorileri sıklıkla Marx’a atıflarla ele alınmaktadır. Bunun 

nedeni Marx’ın kapitalist ekonomik sistemi incelerken konjonktürel süreçlerle birlikte 

krizi sisteme içkin olarak ele alması, sermaye birikim süreçlerinin içerdiği çelişkilerin 

krizleri kaçınılmaz kıldığını ve sermaye birikiminin krizlerle ilerlediğini belirtmiş 

olmasıdır. Marksist iktisatta iktisadi krizleri açıklayan iki temel yaklaşım vardır. 

Bunlardan biri eksik tüketim teorisi diğeri kâr oranlarının düşme eğilimidir. 

 

1.1. Eksik Tüketimci Kriz Teorileri 

Eksik tüketim veya yetersiz talep nedeniyle oluşan krizlere ilişkin görüşler ilk kez T. 

Malthus ve S. Sismondi tarafından gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda aşırı üretim 

kaynaklı genel bir krizin imkansızlığını öne süren J.B. Say’ın görüşlerine1 karşın 

kapitalizmin ürettiği geliri tüketmekten aciz olduğu belirtilmektedir (Akman, 2010: 17). 

Eksik tüketimci kriz teorilerinin önemli öncülerinden Sismondi kapitalist sistemin 

işleyişine dair "doğal uyum" ve sistemin kendiliğinden "tam istihdam dengesi"ne 

yöneleceği düşüncesini reddederek ilk ekonomik bunalım teorilerinden birini 

geliştirmiştir. Sismondi, kapitalist üretim biçiminin toplumu burjuva ve proleter olarak 

iki sınıfa ayırdığını ve bu iki sınıfın çıkarlarının çeliştiğini belirtmiştir. Sismondi’ye 

göre, bu çelişkinin yol açtığı sınıf çatışması üretim ve sermayenin belirli ellerde 

yığışması ile daha da şiddetlenmektedir. İşçilerin geçimleri için gerekenin üzerinde 

çalıştırılarak bir "artık ürün" yaratması işverenin kârına ve sömürüye dönüşmektedir. Bu 

noktada üretim artışının, emekçinin payının geçimlik tüketimi ile sınırlı olmasına bağlı 

olduğunu belirten Sismondi, bu durumun talep yetersizliğine ve dolayısıyla dönemsel 

aşırı üretim bunalımlarına yol açtığını vurgulamıştır (Ölmezoğulları, 2008: 132). 

Eksik-tüketim ile emperyalizm arasında bağlantı kuran ve üretim araçları üretimi (kesim 

I) ile tüketim araçları üretimi (kesim II) arasındaki ilişkileri ilk ele alan düşünürlerden 

biri olan John A. Hobson, “sürdürülebilir bir büyümeyi” savunarak aşırı tasarrufların 

krizlere ve yoksulluğa yol açtığını belirtmiştir. Bu bağlamda tekeller yönündeki 

                                                           
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Aydın, 2012a). 
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kapitalist gelişme yüksek fiyatlar ve tekelci kârlar üzerinden aşırı tasarruf eğilimini 

beslemektedir. Aşırı tasarruf elde eden kesimlerin eksik tüketimi sistemi bunalımlara 

sürüklemektedir. Eksik tüketimin en yüksek aşaması olan emperyalist sistem aşırı kârlar 

ve yüksek rantlar nedeniyle gelir dağılımını bozmakta ve pazarları daraltmaktadır 

(Öztürk, 2008: 37-38). 

Marx, aşırı üretim kaynaklı genel bir kriz olasılığını kategorik olarak reddeden Say 

Yasası’nı eleştirirken Say’ın parasal ekonomi koşullarını değil basit mübadele sürecini 

dikkate aldığını belirtmektedir. Marx’a göre paranın varlığı, satış ve alışları birbirinden 

ayırmak suretiyle kriz olasılığını da ortaya çıkarmaktadır. Kapitalist üretim biçimi, 

parasal ekonomi koşularının geçerli olduğu bir üretim biçimi olarak incelenmelidir. 

Marx’ın çalışmalarında, birinci aşamada, paranın varlığının satış ve alışları birbirinden 

ayırmak suretiyle kriz olasılığının nasıl ortaya çıktığı gösterildikten sonra ikinci 

aşamada krizin gerçekleşmesi incelenmektedir. Krizin olasılık olmaktan çıkarak gerçek 

hale gelmesi, sermaye kavramının önem kazandığı kapitalist üretim biçiminin kendine 

özgü ve daha karmaşık karakteristiği ile açıklanmaktadır (Foley, 1990: 443). Marx’ın 

modelinde, paranın dolaşım aracı olma işlevi, metaların alım-satım işlemlerini kesintiye 

uğratmakta ve bu nedenle kriz olasılığını doğurmaktadır. Buna karşılık ‘paranın para 

olarak’ talep edilmesi ya da gömüleme eğiliminin artması, ekonomide talep 

yetersizliğine neden olacağı için krizleri tetiklemektedir (Hein, 2002: 6). 

Marx, Say yasası ile ilgili görüşlerini geliştirdiği çevrim süreçleri modeli ile 

açıklamıştır. Modelde metalar başkalaşım sürecinde meta (M) ve para (P) olmak üzere 

iki biçimde hareket ederler. Birincisi M-P-M, ikincisi P-M-P şeklindedir. M-P-M 

çevrimi, satınalma amacıyla satış anlamına gelmektedir. Metaların hareket halinde 

birliği olarak M-P-M süreci çelişkiler içeren iki uçta bir eylem olarak aynı zamanda 

Marx’ın krizi tespit ettiği noktalardan birisini oluşturmaktadır. Şöyle ki; herhangi bir 

metanın M-P aşamasında (satış) fiyatı olan özel bir kullanım değerinden değişim 

değerine dönüşme arzusu her zaman gerçekleşmeyebilir. Marx’ın, metanın ölüm 

perendesi (salto mortale) olarak nitelediği bu süreç bunalımlara gebedir (Marx, 2005: 

115-124). 

Kapitalist üretimin M-P-M sürecinde P, metaların değer ölçüsü olarak değişim aracıdır. 

P-M-P çevriminde ise P, birikimin amacı haline gelmektedir. Metalar, değişim-

değerinin, genel toplumsal emeğin, soyut zenginliğin özerk varoluş tarzını temsil 
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ederken para, kendi soyut zenginliğin maddi biçimi olmaktadır. Para bireysel görünümü 

altında evrensel zenginliği temsil ederken, kapitalist üretimle birlikte “metaların tanrısı” 

haline gelmektedir. (Marx, 2005: 155-159). Basit meta dolaşımında (M-P-M) yani satın 

almak için satma işleminde para dolaşım alanı dışında kullanım değeri şeklinde 

ihtiyaçların giderilmesine hizmet ederken, paranın sermaye olarak dolaşımında (P-M-P) 

para şeklinde değerin büyümesi başlı başına amaç haline dönüşmektedir. Değerin 

büyümesi yenilenen hareketlerle mümkündür. Dolayısıyla “sermayenin hareketi 

sınırsızdır” (Marx, 2011: 156-7). 

Marx’ın vurguladığı üzere kapitalist üretim tarzıyla birlikte para bir meta olarak 

sermaye birikiminin temel amacına dönüşmektedir. Basit yeniden üretim sürecini ifade 

eden M-P-M ilişkisinde sürecin başında ve sonunda eşdeğer büyüklükte nesneler el 

değiştirmektedir. Aynı değerde fakat farklı nitelikte ürünlerin el değiştirdiği bu süreçte 

para değer ölçüsü olarak bir değişim aracıdır. Bu durum daha çok kapitalizm öncesi 

üretim tarzlarına özgüdür. Genişleyen yeniden üretimle birlikte kapitalizme özgü olan 

durum ise P-M-P’ şeklindeki çevrim sürecidir. Paranın dolaşım alanında sermaye olarak 

iş gördüğü bu süreçte herhangi bir kapitalist üretim yapmak üzere bir miktar para ile 

piyasadan üretim araçları satın alıp, emek-gücü kiralamaktadır. Ürettiği ürünleri pazara 

süren kapitalist böylece süreci P ile tamamlamaktadır. Fakat sürecin başındaki P ile 

sonundaki P’ niceliksel olarak farklı olmalıdır. P’>P olmazsa eğer kapitalist kâr 

edemeyecektir. Bu durumda kapitalist için üretim yapmanın bir anlamı kalmamaktadır. 

Kapitalist için üretimin amacı olan mübadele değerini niceliksel olarak arttırıp daha 

fazla para kazanarak sermaye biriktirmektir. Sermaye birikimini mümkün kılan ise kâr 

şeklinde elde edilen artı-değer üretimidir. Basit meta üretimi (M-P-M) satışla başlayıp 

satın almayla son bulurken,  paranın sermaye olarak dolaşımı (P-M-P) satın almayla 

başlayıp satışla son bulmaktadır. İkinci sürecin sonunda P’ = P + ∆P olmaktadır. 

Marx’ın artı-değer olarak değerlendirdiği ∆P parayı sermayeye dönüştüren burjuva 

üretiminin temelidir. Pahalıya satmak için ucuza satın almak şeklinde de ifade edilen P-

M-P’ süreci tüccar sermayesine özgü olduğu kadar, meta üretimiyle birlikte sanayi 

sermayesi ve kapitalizme özgü temel haline gelmektedir (Marx, 2011: 149-169 ve 

Marx, 2005: 156-157). 

Marx’ın yaklaşımında, Say Yasası’nın mantık hatası, kapitalist toplumun, üreticilerin 

sermaye birikimini amaçlamadıkları basit mal üretiminin geçerli olduğu ekonomi olarak 

ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir toplumda sermaye birikiminin 



Yılmaz AYDIN - Sinan ARAMAN; Konjonktür ve Kriz Teorileri: Marx, Keynes ve Schumpeter 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

50 

amaçlanmaması, herkesin bireysel arz ve talebinin, dolayısıyla da toplam olarak arz ve 

talebin özdeş olmasını garanti etmektedir. Ancak kapitalist bir toplumda, sermaye 

birikimi göz ardı edilemeyecek bir olgudur. Sermaye biriktirme arzusunun belirleyici 

olduğu bir dolaşım sürecinin varlığı, malların üretim ve tüketiminin basit uyumu yerine, 

spekülatif aşırı üretimden kaynaklanan istikrarsızlık başta olmak üzere çeşitli potansiyel 

istikrarsızlıkların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Sermaye birikiminin esas olduğu 

kapitalist üretim koşullarında paranın bu işlevi Say Yasası’nı geçersiz kılmaktadır 

(Keen, 2003: 201-202). Marx’a göre, esas motivasyonu artı değer üretmek olan 

kapitalistin amacı, arz ve talebin değerlerini eşitlemek değil, aksine bunlar arasındaki 

farkı artırmaktır; hem de mümkün olan en yüksek düzeyde (Aydın, 2012a: 25). 

Marksist geleneğin eksik tüketimci kriz açıklamasında sermayenin üretim faktörü 

olarak emekçilere ödenen ücretler tüketim malları talebini oluştururken, artı değere 

tekabül eden diğer kısımlar çeşitli biçimlerde değerlendirilmektedir. Artı-değerin bir 

kısmı üretim araçlarının yenilemek amacıyla yatırım malları talebine dönüşürken, bir 

kısmı da işverenlerin tüketim malları talebine ayrılmaktadır. Bununla birlikte artı 

değerin önemli bir kısmı üretim fazlası olarak hala ortada durmaktadır. İşte bu durum, 

yani toplam talebin toplam arza uyarlanamaması “talep yetersizliği” olarak eksik 

tüketimci teorilerin temelini oluşturmaktadır. Buna göre üretilen ürünlere yeterince 

talep oluşamaması ya da görece üretim fazlası krizin açığa çıkış koşullarını 

oluşturmaktadır. Piyasa ekonomisi bu sorunu ek talep yaratacak mekanizmalarla 

çözebilse de eksik tüketim kapitalizmin genel eğilimlerimden biri olarak bu sorunu 

sürekli üretebilmektedir. 1929 Krizini bu tarzda ele alan eksik tüketim teorilerinden P. 

Baran ve P. Swezy’in başını çektiği “tekelci kapitalizm”, “tekelci devlet kapitalizmi” 

kuramcıları Keynesyen iktisada yakınlaşarak kamu harcamalarıyla talebin arttırılarak ek 

talep sorununun giderileceğini savunurken, Aglita vd. geliştirdiği “Düzenleme 

Okuluna” göre ise “Fordist” üretim işçilere ödenen yüksek ücretler ve sosyal devlet 

harcamaları ek talebin kaynağını oluşturmuş, sistem genişleyen üretimiyle 1945’lerden 

1970’lere kadar “altın çağı”nı yaşayabilmiştir. Rosa Lüksemburg’ta ise kapitalizmi 

geçici olarak kriz ortamından çıkaran ve ek talebin kaynağını oluşturan etken dış 

pazardır. Böylece kapitalist üretim ilişkileri mal ihracı kanalıyla bütün dünyaya 

yayılmakta, kendinden önceki toplumsal yapıları dönüştürmekte ve kendi sınırlarını 

sonuna kadar tüketerek uluslararası kriz koşullarıyla karşılaşmaktadır (Savran, 2013: 

180-215). 
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1.2. Azalan Kar Oranları Yasası ve Kriz 

Eksik tüketimci kriz teorileri kapitalist üretim ilişkileri ve sermaye birikim süreçlerine 

ilişkin Marx’a referansla önemli noktalara işaret etmiş olmalarına karşın, sermaye 

birikim süreçlerinin kriz dinamiğini büyük oranda kapitalist üretim tarzının dolaşım 

alanı üzerinden ele almışlardır. Piyasa ekonomisinin kendini daha açık olarak gösterdiği 

dolaşım alanı krizlerinde açıkça hissedildiği ve açığa çıktığı alan olmakla birlikte 

kapitalist üretim ilişkilerinin dipteki akıntılarını ya da yani öze ilişkin çelişkilerini 

açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Esas olarak genişleyen yeniden üretim biçimiyle 

kapitalist üretim sürecinin koşulladığı kriz dinamiğinin özüne inebilmek için sermaye 

birikim süreçlerinin üretim alanındaki çelişkilerine temas etmek gereklidir. Üretim 

alanından hareketle krizleri açıklamaya yönelik Marksist yaklaşım, azalan kâr oranları 

olarak tanımlanmaktadır. 

Marx,’a göre bilimsel buluşlar ve teknik icatlar emek-gücünün üretkenliğini arttırırken, 

karşılığı ödenmeyen emeğin kapitaliste giden kısmını arttırmaktadır. Toplumun büyük 

kesimini oluşturan işçilerin satın alma gücündeki azalma arz ve talep arasındaki 

dengesizlik şeklinde krizlere gebedir. Toplumun büyük bir kısmı “kendi ürettiği 

bolluğun ağırlığı altında” ezilmektedir. Burada en önemli etken buluş ve icatların 

emeğin üretkenliğini arttırması yani sermayenin organik bileşimindeki artıştır. Bu 

durum kapitalist ekonominin çelişkilerini onu onun temellerini sarsacak bir şekilde 

derinleştirmektedir (Marx ve Engels, 2008: 22-3). 

Kapitalist üretim sürecinde sermayenin üretim araçları, hammadde, yardımcı 

malzemeler ve iş aletlerince temsil edilen kısım Marx tarafından “değişmeyen sermaye” 

(c) olarak adlandırılır. Üretim sürecinde emek-gücü, kendi değerinin eşdeğerini yeniden 

ürettiği gibi, bir fazlalığı da, değişen koşullara göre az ya da çok olabilen bir artı-değeri 

de üretmektedir. Marx, sermayenin bu kısmını “sermayenin değişen kısmı” ya da 

“değişen sermaye” (v) olarak adlandırır. Kapitalist nitelikte üretim sürecinde işçi, 

kendisine ödenen ücretin değerine eşit değer yarattığı gerekli-emek süresi dışında kalan 

zaman boyunca artık emek harcayarak artı-değer üretmektedir. Artı-değerin büyüklüğü 

artık emek miktarına bağlıdır. Onun için kapitalistler artık emek miktarını mümkün 

olduğu kadar arttırmaya çalışacaktır. Bu iki yoldan sağlanabilir: Gerekli emek miktarı 
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sabitken toplam emek miktarını arttırmak, yani işgücünü uzatmak ya da işgücü sabitken 

gerekli emek miktarını azaltmak (Marx, 2000: 209).  

Rekabet halindeki sermayedarlar kâr oranlarını arttırarak daha fazla birikim sağlamak 

güdüsüyle artı-değer üretimini arttırmaya ve sürdürmeye çalışmıştır. Emeği zor ya da 

rıza yoluyla denetim ve kontrol altında tuttuğu ölçüde kapitalist birikimin genişleyen 

yeniden üretim koşullarını yaratabilmişlerdir. Kapitalist birikim süreci yeni 

teknolojilerin üretime uyarlanmasıyla sermayenin bileşimini değişmeyen sermaye 

lehine arttırmaktadır. Sermayenin organik bileşiminin artmasıyla açıklanan bu süreç kâr 

oranlarını düşürerek krizlerin yaşanmasında önemli bir etken olmaktadır. Kâr 

oranlarının düşme eğilimi (KODE) karşı eğilimlerle birlikte ortaya çıkmaktadır. 

Sermayenin organik bileşimindeki artış kâr oranlarını düşürürken, kâr oranları artı-

değer oranıyla doğru, sermayenin organik bileşimi ile ters orantılıdır. Kapitalist Gelişme 

Teorisi’nde P. Sweezy, bu durumu şu şekilde özetlemiştir: Bir metanın değeri değişken 

sermaye (v), değişmeyen sermaye (c) ve artı-değer (s) toplamından oluşmaktadır. Yani 

bir ürünün toplam değeri = c + v + s kadardır. Üretimde kullanılan malzemeler ve 

makinelerin kullanılan kısımlarından (amortisman) oluşurken değişmeyen sermaye 

(c)’nin ürünün değerine yaptığı katkı üretim sürecinde kaybettiği değer kadardır. Emek-

gücünü temsil eden değişen sermaye (v) ise üretim sürecinde hem kendisine eşit bir 

değer, hem de artı-değer (s)’yi yaratmaktadır. Üretim süreci sonunda c+v, c+v+s haline 

gelmektedir. Artı-değer (s), emek-gücünün mübadele değeri ile onun tarafından 

yaratılan kullanım değeri arasındaki farktan oluşmaktadır. Belirli bir dönemde 

toplumsal bakımdan gerekli emek-zamanın bir sonucu olan c+v+s; toplam gayrisafi 

ürünü, s’=s/v; artık-değer (sömürü) haddini, p=s/(c+v); kâr haddini, q=c/(c+v) ise 

sermayenin organik bileşimini göstermektedir. s’=s/v, q=c/(c+v) ve p=s/(c+v) 

denklemlerinden hareketle kâr oranlarının sermayenin organik bileşimi ve artık-değer 

oranına bağlı olarak p= s’ (1-q) denklemi elde edilir. Tam rekabet ve serbest piyasa 

koşullarında farklı sektörler ve firmalar arasında kâr oranı ve artı-değer oranı eşitlenme 

eğilimindedir. Bu emeğin ve sermayenin serbest dolaşımı ile kendilerine daha uygun 

sektör ve firmalara kaymasıyla mümkün olmaktadır. Kapitalist rekabet emek 

verimliliğini arttırırken, sermayenin organik bileşimi de değişmeyen sermayenin 

artması nedeniyle tüm sektörlerde artış eğilimine girmektedir. (Sweezy, 2007: 71-8).  

Herhangi bir sektörde üretim teknolojilerindeki ilerlemeye dayanan nispi artı-değer 

artışı kapitaliste aynı emek-gücüyle niceliksel olarak daha fazla mal elde etme olanağı 
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sağlarken, malın mübadele-değerini düşürmektedir. Emek verimliliğini yükseltebilen 

kapitalistler, rakipleri emek verimini aynı ölçüde yükseltemediği sürece malın mübadele 

değerini toplumsal ortalamanın altına indirmek yoluyla kârı artırabilmektedirler. 

Dolayısıyla kapitalist ekonomide rekabetin yarattığı dürtü, artı-değerden daha fazla pay 

almak için her kapitalisti üretim tekniğinde değişmeyi ilk uygulayan, emeğin 

verimliliğini ilk yükselten kişi olmaya sevk etmektedir. Rekabet bütün kapitalistleri 

emek verimini artırmaya ve dolayısıyla toplumsal bakımdan gerekli emek-zamanı 

azaltmaya ve de bu durum üretilen metanın mübadele değerini tüm rakipler açısından 

düşürmeye yönlendirmektedir. Yeni üretim tekniği tüm kapitalistler tarafından 

uygulandığı durumda ise nispi artı-değer farkları ortadan kalkarken kapitalin organik 

birleşimi ise sürekli olarak yükselmektedir (Kazgan, 2000: 310-311). 

Krizi azalan kâr oranları teorisi ele alan Marksist yaklaşım, Kapital’in III. cildine 

dayanarak özellikle 1970’lerdeki krizleri açıklamak üzere geliştirilmiştir. P. Bullock ve 

D. Yaffe başını çektiği çok sayıda Marksist kuramcıya göre krizlerin esas nedeni kâr 

oranlarının düşme eğilimidir. Kâr oranlarının düşme eğilimi sermayenin organik 

bileşiminin artmasından kaynaklanmaktadır. Sermayenin organik bileşiminin artış 

nedeni ise rekabet koşullarındaki firmaların emek verimliliğini arttırmak amacıyla yeni 

teknikleri uygulamaya koymaları ve bunun sonucunda meta fiyatlarını düşürmeleridir. 

Kapitalist rekabet ortamında sermayenin organik bileşimin oluşturan değişken 

sermayenin oranı sürekli azalırken sabit sermayenin payı ise artmaktadır. Bunun 

sonucunda kârın kaynağını oluşturan art-değer azalmakta, artı-değerin azalması ise 

sistematik olarak kârları düşürmektedir (Bell ve Cleaver, 2002). 

Marx’ın son olarak kısaca ele aldığı etkenlerden bir diğeri de hisse senetli sermaye 

artışıdır. Kapitalist üretimini gelişmesi hızlanmış sermaye birikimi eşliğinde 

gelişmektedir. Demiryolu örneğinde olduğu gibi büyüklü küçüklü sermayeler farklı 

biçimlerde büyük girişimlere ortak olabilmekte, bu girişimlerden elde edilen ‘toplam 

kâr = faiz + her tür kâr + toprak rantı’ biçiminde özel kategoriler üzerinden 

dağıtılabilmektedir. Burada, büyük üretken yatırımlara yatırılmış olan sermayelerden 

elde edilen kazançlar, tüm maliyetler düşüldükten sonra büyük ya da küçük miktarlarda 

faiz ve temettüler sağlamaktadır. Ortalamadan daha düşük bir kâr oranına sahip olan bu 

“kar payları”  genel kâr oranın eşitlenmesine girmemektedir. Bu kazançların hesaba 

katılması halinde ortalama kâr oranının teorik olarak düşeceğini belirten Marx’a göre, 
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değişir sermayeye oranla değişmez sermayenin en büyük olduğu girişimler bu 

nitelikteki yatırımlardır. (Marx, 2003: 206-213; Marx, 2016: 237-245). 

 

2. Keynesyen Yaklaşımda Kriz ve Konjonktür 

1929 Büyük Buhran’ın ardından kapitalist ekonomilerin içine girdiği girdaba çözüm 

arayan Keynes, 1936 yılında yayımlanan “Genel Teorisi” adlı eserinde sermaye birikim 

süreçlerine yeniden ivme kazandıracak makro temelleri geliştirmiştir. Say Yasası’na 

itiraz eden Keynes’e göre piyasa ekonomisi kendiliğinden denge koşullarını üretecek 

mekanizmalara sahip değildir. Serbest piyasa ekonomisi genel olarak istikrarsızlık 

yaratma eğilimindedir. İstikrar sağlansa da bu ancak tesadüfi, geçici bir durumdur ve bu 

nedenle devletin ekonomiye müdahalesi kaçınılmazdır. 

 

2.1. Genel Teori ve Keynes’in Sisteminin Temel Özellikleri 

Keynes Genel Teori’de ekonominin kendiliğinden tam istihdam düzeyinde dengeye 

ulaşmasının söz konusu olmadığını ayrıntılı şekilde açıklamaya çalışmıştır. Eksik 

istihdam dengesi olarak adlandırılan bu durumun temel sebebi efektif talep 

yetersizliğidir. Efektif talep girişimcilerin beklentilerine bağlı olarak değişen bir 

büyüklük olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilerin beklenen satış gelirinin, tüketicilerin 

planladıkları harcamalara eşit olduğu durumu gösteren efektif talep noktasında 

girişimciler kar beklentilerini maksimize edeceklerdir (Keynes, 1936: 25).  

Genel Teori’de geliştirilen en önemli yaklaşımlardan biri eksik istihdam dengesinin 

mümkün, dahası bir eğilim olarak serbest piyasa ekonomisinin karakteristik özelliği 

olduğunun gösterilmesidir. Bu bağlamda, emek piyasasında gayri iradi işsizlik söz 

konusu iken mal ve hizmet piyasasında denge sağlanabilir. Bu durumda dışarıdan bir 

müdahalede bulunulmadığı sürece ekonomi eksik istihdam dengesinde çakılı kalacaktır. 

Genel Teori’de geliştirilen yaklaşıma göre üretim ve istihdam düzeyi efektif talep 

tarafından belirlenmekte ve efektif talebin belirlenmesinde ise para ve finansal piyasalar 

başat rol oynamaktadır (Keynes, 1936). Geliştirilen modelde gelişmiş parasal 

ekonomilerde tasarrufların finansal piyasalarda para, tahvil vb. finansal varlıklar olarak 

tutulması gayri iradi işsizliğin varlığı için gerekli ve yeterli koşulu sağlamış olur. 
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Tasarrufların yatırıma dönüşmemesi anlamına gelen bu durum efektif talep 

yetersizliğine neden olur (Ardıç ve Aydın, 2011: 73-74). 

Keynes’in sisteminde, reel gelir arttığında, ortalama tüketim eğilimi azalırken ortalama 

tasarruf eğilimi yükselecek ve bu durumda, gelir ve tüketim arasındaki açık giderek 

büyüyecektir. Bu basit ilkenin yol açacağı sonuç; istihdamın sadece yatırımın 

artmasıyla birlikte pari passu artacağıdır. Zira istihdam arttığında, tüketiciler, derneşik 

arz fiyatında meydana gelen artıştan daha az harcama yapacaklarından, yatırımda bu 

açığı kapatacak kadar bir artış olmalıdır (Aydın, 2012b: 99). Ancak tasarruf edilen 

miktar, yatırım talebine yönelmek yerine spekülatif amaçlı para talebi anlamında elde 

tutulduğunda, yatırım harcamalarından kaynaklı talep yetersizliği oraya çıkacaktır. 

Yatırımların tasarrufa eşit olmadığı böyle bir ekonomide çıktı miktarının bir kısmının 

satılmayıp elde kalması, yani stokların birikmesi üretim ve istihdam üzerinde bir dizi 

zincirleme reaksiyona yol açacaktır. Derneşik talep yetersizliği, üretimin ve istihdamın 

azalması sonucunu doğuracaktır. Keynes’in kendi ifadesiyle, ‘istihdam ve gelirde 

azalma bir kez başladığında aşırı boyutlara ulaşacaktır’ (Keynes, 2008: 92). Resesyonun 

katlanarak derinleşeceğini ifade eden bu gelişme çarpan kavramı ile açıklanmaktadır. 

İşverenlerin beklentilerinin olumsuz etkilendiği bir ekonomide yatırım harcamalarında 

ortaya çıkan bir azalma, çarpan mekanizması ile kartopu etkisi yaratarak bu azalmanın 

kat ve kat üzerinde milli gelir düşüşüne yol açar (Aydın, 2012b: 100). 

Keynes’in genel bir bolluk kaynaklı kriz olmayacağını ileri süren Say yasası eleştirisi 

Marx’ın bu konudaki görüşleri ile paralellikler taşımaktadır. Keynes de Marx’ın 

yaklaşımında olduğu gibi Say Yasası ve bunun savunanların gelişmiş parasal kapitalist 

üretim sürecini değil basit mübadele ekonomisi koşullarını dikkate aldıklarını 

vurgulamaktadır. Keynes’in analizinde gelişmiş kapitalist ekonomilerde paranın 

işlevlerinin ayrıntılı biçimde açıklanması önem kazanmaktadır. Klasik yaklaşımda para 

mübadeleyi kolaylaştıran bir araç olarak görülmekte ve ekonomiyi bir bütün olarak 

etkileme açısından nötr kabul edilir. Keynes, böyle bir ekonomiyi ‘gerçek mübadele 

ekonomisi’ olarak adlandırmaktadır. Buna karşılık, Keynes’in ‘parasal ekonomi’ olarak 

tanımladığı günümüz ekonomilerinde para reel ekonomiyi etkileme anlamında yansız 

değildir (Sardoni, 1991: 229). Bu anlamda, kapitalist bir ekonomide paranın atıl olarak 

elde tutulmasının, efektif talep düzeyinin tam istihdamı sağlayacak düzeyin altında 

gerçekleşmesine yol açması, Say Yasası’nın geçersiz olduğu anlamına gelmektedir. 

Paranın harcanmayıp elde tutulmasının, Say Yasası’nın geçersizliği için gerekli ve 
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yeterli koşul olması hem Marx hem de Keynes’in çıkış noktasıdır (Bkz. Foley, 1990 

veya Sardoni, 1991). Paranın harcanmayıp elde tutulması üretim faktörlerinin 

kazancının bir kısmının harcanmaması, üretilen malların bir kısmının satılmayıp elde 

kalması anlamında kriz olasılığını doğurmaktadır (Aydın, 2012a: 97). 

 

2.2. Post Keynesyen Yaklaşımda Kriz 

Önemli temsilcileri arasında M. Kalecki, J. Robinson, P. Davidson ve H. Minsky gibi 

iktisatçıların bulunduğu Post Keynesyen yaklaşımın tamel özelliği ortodoks iktisat 

eleştirisidir. Kendi içlerinde de heterojen bir yapıya sahip olan bu yaklaşımın 

çalışmalarında daha çok belirsizlik ve finansal piyasaların önemi üzerinde 

durulmaktadır (Ardıç ve Aydın, 2011: 216-217). Post Keynesyen iktisada göre 

istikrarsızlık, karmaşık ve değişken finansal yapılara sahip kapitalist ekonomilerin içsel 

işleyişinden kaynaklanmaktadır (Minsky, 2013). Minsky, belirsizliğin dikkate 

alınmadığı bir Keynes yorumunu, Prenssiz oynanan Hamlet oyununa benzetmektedir 

(Jarchow, 1994: 207). 

Keynes’in belirsizlik konusundaki görüşlerine bağlı kalan Post Keynesyenlere göre 

sistemin doğasından kaynaklanan, yani içsel olan belirsizlik kriz nedenidir. Bu 

yaklaşımda Ortodoks iktisatçıların dünyayı kapalı bir sistem olarak ele aldığı ve bu 

durumun ekonometri teknikleri ile ampirik olarak test edilebilen basit formel modellerin 

kullanımına dayanak oluşturduğu ve böylece  kesin bir şekilde tanımlanan ilgili 

değişkenlerin zaman ve mekanın dikkate alınmadığı analizlerde kullanıldığı 

belirtilmektedir. Buna karşın Post Keynesyenler, ekonomiyi ilgili değişkenlerinin 

tümünün bilinmediği açık bir sistem olarak incelerler. Sosyal sistem, kurumları ve 

alışkanlıkları ile sürekli gelişir, evrim geçirir ve ekonomik birimler sürpriz yapabilirler, 

yani beklenmeyen davranışlar sergileyebilirler (Dow, 2001: 16). 

Robinson’a göre, Keynes değer ve bölüşüm teorisiyle pek fazla ilgilenmemiştir. Kalecki 

eksik rekabeti analize dahil ederek ve yatırımların kar payları üzerindeki etkisini 

vurgulayarak Genel Teori’ye katkıda bulunmuştur (Robinson, 1972: 4). Efektif talep ve 

bölüşümle ilgili görüşleri birbirini tamamlayan Kalecki’ye göre efektif talebi belirleyen 

yatırım ve tüketim, bölüşüm payları olan kar ve ücretlere eşittir. Geliştirilen analizde 

yatırımların değişmesi, ücret ve karları değiştirerek gelir dağılımını etkiler (Özel, 2004: 
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4). Kalecki’nin analizinde kapitalistlerin tüketimi veri iken, yatırımlar ne kadar yüksek 

ise reel ücretler o kadar düşük olmakta ve işçi sınıfının tüketimi daralmaktadır. Bu 

modele göre işçilerin tasarruf yapması söz konusu olmadığı için, tasarrufların değişerek 

yatırımlara eşitlenmesi karların değişmesini gerektirmekte, diğer bir ifade ile karlardaki 

değişme ile tasarruflardaki değişme aynı yönde olmaktadır (Öztürk, 2009: 177-178). 

Eichner ve Kregel, işçilerin tasarruf eğilimlerinin sıfır olduğu varsayımı altında yatırım 

oranları ile kar oranları arasındaki doğru yönlü ilişki olduğunu ileri sürerler. Buna göre, 

yatırım düzeyinin yüksekliğine bağlı olarak değişen büyüme oranı arttığında 

kapitalistlerin milli gelirden aldıkları pay artarken, büyüme oranı azaldığında işçilerin 

payı artmaktadır (Eichner and Kregel, 1975: 1297). 

Post Keynesyen emek piyasası yaklaşımı Ortodoks yaklaşımdan radikal bir kopuşu 

ifade eder. Bu bağlamda emek piyasası ne emek talebi ne de emek arzı reel ücrete bağlı 

değildir. Buna göre, emek piyasasının “gerçek” bir piyasa olmadığı söylenebilir. 

Dolayısıyla, ücret oranının piyasa temizleme işlevinden ve buna bağlı olarak işsizliği 

ortadan kaldıracağından söz etmek de mümkün değildir (Appelbaum, 1979: 100). 

Ortodoks teoride, emek talebi istihdam edilen son işçinin üretime katkısına, yani 

emeğin marjinal ürününe bağlıdır. Post Keynesyenlere göre ise emek talebi ürün 

piyasasında belirlenen “efektif talebe” bağlı olarak değişmektedir (Davidson, 1998: 

817). Başka bir deyişle, emek talebi firmaların üretmeyi planladığı çıktı düzeyine veya 

toplam ekonomik faaliyet düzeyine bağlıdır (Lavoie, 1992: 219-220). Bunun dışında 

“emek arz kararı” teriminin kendisi anlamsızdır. Çünkü birçok iş, ya kabul et ya da terk 

et temeline göre teklif edilmektedir. Gelir ve boş zaman arasında yapılan tercihle ilgili 

olarak işçilerin çalışma saatlerini değiştirebilmek için imkanlarının çok az veya hiç 

olmadığının belirtilmesi gerekmektedir (King, 2001: 68). 

Post-Keynesyen iktisada göre istikrarsızlık, karmaşık ve değişken finansal yapılara 

sahip kapitalist ekonomilerin içsel işleyişinden kaynaklanmaktadır (Minsky, 2013). 

Finansal işlemleri reel işlemlere, dünü bugüne, bugünü ve yarına bağlayan finansman 

güdüsüyle para talebi, ekonominin reel ve finansal kesimleri arasında karşılıklı 

etkileşim ve sıkı ilişkilerin bir sonucudur. Bu ilişkiler finansal sözleşmeler üzerinden 

yürütülmektedir. Finansal sözleşmeler ekonomik birimlerin varlık ve yükümlülük 

durumuna göre pozitif ya da negatif yönde net gelir akımları yaratmaktadır. 

Sözleşmelerdeki varlıklar beklenen gelir akımları, yükümlülükler ise ödeme taahhütleri 

anlamına gelirken, her varlık diğer bir bilançoda yükümlülük, her yükümlülük ise öteki 
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bilançoda varlık olarak yer almaktadır. Geçmişteki her ödeme taahhüdü bugün, bugün 

yapılanlar da gelecekte yerine getirilmesi gereken ödemeler yaratırken, finansal 

sözleşmeler dün ve yarını hem reel hem de finansal olarak bağlamaktadır. (Apaydın, 

2015: 104). Sözleşmelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilememesi ise kriz koşullarını 

hazırlamaktadır.  

 

3. Schumpeter, Yaratıcı Yıkım ve Krizler 

M. Skousen’e göre yirminci yüzyılın ilk yarısındaki kapitalist-sosyalist tartışmasının 

karmaşık yapısına, seçkin Harvard iktisatçısı ve Avusturya Okulunun2 ‘yaramaz 

çocuğu’ Schumpeter’den daha iyi bir örnek yoktur (Skousen, 2003: 471). 

 

3.1. Schumpeterci Yaklaşımın Temel Özellikleri 

Ekonomide kriz olgusunu saptayan ilk düşünürler T. Tooke, L. Overstone ve K. Marx 

olmuştur. Marx ve Engels, iktisadi krizleri kapitalist üretim tarzının çelişkilerinin bir 

ürünü olarak değerlendirirken, Malthus ve Sismondi çalışmalarında da ekonomik 

krizlere eksik tüketim kapsamında yaklaşmışlardır. Fransız iktisatçı C. Juglar ise, 

1860’ta krizi ekonomik çevrimler süreci olarak tanımlayan ilk düşünür olmuştur. 

İstatistiki dizileri tarih sırasına göre inceleyerek temelini attığı yöntemle krizleri tespit 

eden C. Juglar, uzun dönemde bir genişlemenin 6 ile 11 yıl arasında değişen ortalama 8 

yıllık bir genliği olduğunu belirtmiştir. Ekonomik çevrimlerin düzenli bir ritme sahip 

olduğunu vurgulayan Juglar’a göre krizlerin ortaya çıkışı kapitalist ekonomilerim 

“normal” bir boyutudur. Juglar’ın tespit ettiği ekonomik çevrimler, 1941’de A. Hansen 

tarafından klasik çevrimler-temel çevrimler olarak adlandırılırken, Hansen’den sonra 

Schumpeter tarafından ise “Juglar çevrimleri” şeklinde tanımlanmıştır (Rosier, 1994: 

22). 

Viyana Okulu ve neo-klasik iktisat geleneği etkisi altında olmasına rağmen J. 

Schumpeter, kapitalizme ve krizlere ilişkin açıklamaları özgün bir niteliğe sahiptir. 

Teknolojik gelişmeyi ekonominin motoru olarak ele alan Schumpeter’e göre, 

                                                           
2 Viyana Üniversitesinde Mises ile birlikte Böhm-Bawek’in seminerlerine katılan Schumpeter, Avusturya 

ekolünün, özellikle de Böhm-Bawerk’in yetiştirmesi olmasına rağmen, hiçbir zaman bu okulun sadık bir 

üyesi olmamıştır (Demir, 1995: 157). 
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kapitalizmin doğasında durgunluğun aksine değişim vardır. İlk olarak Rus araştırmacı 

Nikolay Kondratiyeff tarafından 1920’lerde ortaya konulan elli altmış yıllık uzun 

dalgalar (long cycles) sürecine teknolojik yenilik demetlerinin neden olduğunu ileri 

süren ve kapitalist birikimin dinamiğini bu temelde yorumlayan anaakım iktisat 

geleneğindeki ilk kişi Schumpeter olmuştur. Kapitalist büyüme sürecini girişimci-

yenilikçi-teknik ilerleme faktörleriyle açıklayan Schumpeter’e göre, yenilik, bir tekniğin 

ve/veya sosyal bir icadın ekonomiye (üretime) başarıyla uygulanmasıdır; bunu da 

girişimci niteliği olan fertler ve şirketler gerçekleştirmektedir. Modern kapitalizm, 

kapital sahibi olanlarla değil, yenilik peşinde koşan ve bu şekilde birikimi hızlandıran 

insanlarla gelişmekte ve gelişirken de eski yapıları ve birikimleri “yaratıcı bir tahrip 

süreciyle” ortadan kaldırmaktadır. Kapitalizm inişli çıkışlı, eşit olmayan bir gelişme 

sürecidir (Türkcan, 2009: 33) 

Teknolojik gelişmeyi buluş (invention), yenilik (innovation) ve yeniliklerin yayılması 

(diffusion) boyutlarıyla ele alan Schumpeter, yenilik aşamasını girişimcinin en önemli 

özelliği olarak görmüştür. Bu girişimci tipinin ana işlevini ise teknolojinin veri olarak 

alındığı bir üretim fonksiyonu çerçevesinde optimal kaynak dağılımını sağlayan kişi 

olarak değil, yenilikleri üretimde kullanarak bu üretim fonksiyonunu bütünüyle 

değiştiren bir unsur olarak açıklamıştır (Buğra, 1985: 29). Kapitalist sistemin 

büyümesinde yenilikleri ve teknik ilerlemeleri üretime uygulayan müteşebbislerin 

rolünü en önemli etken olarak gören Schumpeter, beş değişik yenilik türü saymıştır. 

Bunlar;  

1- Piyasaya yeni bir malın, yeni bir tipin veya kalitenin sürülmesi 

2- Üretime yeni bir tekniğin uygulanması 

3- Yeni piyasaların bulunması ve yaratılması 

4- Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması 

5- Endüstrinin reorganizasyonu (tröst ve kartelleşme, monopolleşme veya aksine tröst, 

kartel ve monopollerin engellenmesi) 

Kapitalist birikimin krizler yaşamasını azalan kâr haddiyle açıklayan Schumpeter’e göre 

kapitalist sistemin yeniden canlandıran ve büyümeyi olanaklı kılan etkenler yukarıda 

sayılan yeniliklerdir (Alkin, 2009: 63-64).  

Neo-klasik gelenek gerçek dünyada yaşanan krizleri sistem dışı unsurların ya da yanlış 

ekonomik politikaların etkisiyle açıklarken Schumpeter, krizlerin sistemin doğasında 
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var olduğunu ve “yaratıcı yıkım” gibi olumlu bir işlev gördüğünü savunmuştur. 

Krizlerle eski teknolojiler yok olurken kapitalist birikim süreci yeni teknolojik bir taban 

üzerinde gelişimini sürdürmektedir. Bu yöndeki yaklaşımıyla Schumpeter, anaakım 

iktisat içinde özgün bir yere sahip olmakla birlikte krizlerin kapitalizmin kaçınılmaz 

uğrağı ve sınıfsal çelişkilerin yoğunlaşması bağlamında “ölüm anı” olabileceğine işaret 

eden Marksizmin aksine krizleri tek yönlü bir pencereden ele almaktadır. Harvey’in de 

belirttiği gibi, Schumpeterciler “her zaman kapitalizmin sonsuz yaratıcılığını göklere” 

çıkarmış, zaman zaman ölçüsüzlüğünü kabul etseler de “yıkıcılığını iş yapmanın normal 

maliyetleri türü bir mesele gibi ele almışlardır” (Harvey, 2012: 56). Ayrıca 

müteşebbisin elde ettiği kârın kaynağını yeniliklere bağlayan Schumpeter, kriz 

dinamiklerini açısından ortak bir konumu paylaştığı Marksist ekolden kâr teorisi 

açısından ayrışmaktadır. 

Schumpeter’in yaklaşımı Walras ve Marx’ın bir anlamda sentezi olarak da 

değerlendirilebilir. Şöyle ki Walras’ın geliştirdiği neoklasik genel denge modeli ve 

Marx’ın kapitalizmin gelişiminin tarihsel-diyalektik analizi (historisch-dialektische 

Analyse der kapitalistischen Entwicklung) Schumpeter’in modelinin karakteristik 

özelliği olarak görülebilir. Bu anlamda, Schumpeter için tarihsel bir bakış açısına sahip 

olmayan bir iktisat teorisi anlamsızdır. Schumpeter ile Keynes kıyaslandığında ise 

Schumpeter’in de Keynesyen analize benzer şekilde krizlerin önlenebilir olduğu 

düşüncesine sahip olduğu görülmektedir. Schumpeter’e göre iktisadi krizler gelişmenin 

ve kalkınmanın (Aufschwung) kaçınılmaz bir sonucudur. Bu bağlamda Juglar’ın 

krizlerin yegane sebebi gelişmedir görüşüne bağlı kalınmıştır. Daha doğru bir ifadeyle 

krizler için farklı gerekçeler ileri sürülebilir; ancak sorunun teorik bir şekilde 

temellendirilmesi (Problemstellung) kapitalist üretim süreçlerinden kaynaklı konjonktür 

hareketleridir (Bombach vd., 1983: 221-226).  

 

3.2. Yaratıcı Yıkım, Kâr ve İktisadi Krizler 

Neoklasik teoride kar, girişimcinin risk üstlenmesinin bir ödülü olarak görülmektedir. 

Ancak Neoklasik iktisatçılar bu konuya yeterli bir teorik açıklama getirmemişlerdir. Bu 

konuya açıklık getiren Schumpeter’e göre kapitalizmin başarısı, girişimcilerin ortaya 

çıkmasına imkan veren koşulları yaratmasına bağlıdır. Girişimciler yeni ürünler 
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yaratarak veya eski ürünleri yeni, bir şekilde bir araya getirerek refahın artmasına 

yardımcı olurlar. Bunu yaparken geçici tekeller kurarlar. Schumpeter bunu yaratıcı 

yıkım olarak adlandırmaktadır. Yaratıcı yıkım, yeni ve daha iyi ürünleri üreten 

firmaların eski ürünleri ve onları üreten firmaları tasfiye etmesi, bu yolla yeni 

teknolojilerin üretim sürecine dahil edilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu yaratıcı yıkım 

sürecinde ortaya çıkan tekeller toplum için yararlıdır. Eğer tekeller engellenirse 

girişimciler yeterli kar elde edemeyeceklerdir (Demir, 1995: 165).  

Büyük Buhranın yaşandığı süreçte Keynes’e yönelik en önemli eleştiri Harvard 

Üniversitesinde ders veren Schumpeter’den gelmiştir. Harvard’da öğrencisi olan R. L. 

Heilbroner’in anlatımıyla derste öğrencilere ekonomik krizin endişe yaratmaması 

gerektiğini, ekonomik krizin iyi bir soğuk duş olduğunu belirtmiştir. Keynes’e göre 

kapitalizm durgunluk olasılığının tehdidi altındaydı; iyimser bir bakış, devlet desteğine 

bağlıydı. Schumpeter’e göre ise kapitalizm, özünde dinamik ve büyüme eğilimli bir 

sistemdi; bir kriz gerçekleştiğinde toplumsal huzursuzluğu azaltmak için 

kullanılabileceğini kabul etmekle birlikte, Schumpeter, daimi bir yedek motor olarak 

kamu harcamalarına gerek görmüyordu (Heilbroner, 2008: 253). Schumpeter, Mises ve 

Hayek gibi, depresyonun kendi akışına bırakılması gerektiğini, açık bütçe harcaması 

yoluyla ona müdahale edilmemesi gerektiğini iddia etmiştir (Skousen, 2003: 475). 

Kârların kaynağı, birçok iktisatçının üzerinde durduğu bir konudur. Smith kârı emeğin 

yarattığı değerden bir kesinti olarak görmüştür. Marx da geliştirdiği analizde artı değer 

ve kâr ilişkisi ayrıntılı biçimde incelemiştir. Bir başka grup iktisatçı kârı “sermayenin” 

geliri olarak tanımlamışlardır. Bu tanıma göre, örneğin, küreğe üretime olan katkısı için 

bir ücret ödenmektedir. Schumpeter’e göre ise kâr emeğin sömürülmesinden veya 

gelirinden elde edilmez. Kâr tamamen farklı bir sürecin ürünüdür. Kâr, statik bir 

ekonomi içinde, dairesel akış rutinleştirilmiş rotasını takip etmediği zaman ortaya çıkan 

bir değerdir. Bu bağlamda, teknolojik ve örgütsel yenilikler rutinde aksamalara yol açar. 

Örneğin eşya üretmenin yeni veya daha ucuz yöntemleri veya tamamen yeni şeyler 

üretmenin yolları keşfedildiğinde ne emeğin katkısına ne de kaynak sahiplerinin 

katkısına bağlanabilen bir gelir meydana gelir. Yeni bir süreç, yenilikçi bir kapitaliste, 

rakipleriyle aynı malları üretme imkanı sağlar, ama daha ucuz bir maliyetle; tıpkı iyi bir 

yerde bulunan toprak parçasının, sahibine, toprağı kötü yerde bulunan toprak 

sahiplerine göre daha ucuz tahıl üretme imkanı sağladığı gibi. Yani, şanslı toprak sahibi 

gibi, yenilikçi kapitalist de artık maliyet bedelindeki farktan “rant” elde etmektedir. 



Yılmaz AYDIN - Sinan ARAMAN; Konjonktür ve Kriz Teorileri: Marx, Keynes ve Schumpeter 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

62 

Ama bu rant, Tanrı vergisi “mevki” avantajından veya verimlilikten değil, yenilikçinin 

iradesinden ve zekasından doğar ve diğer kapitalistler bu öncü kişinin sırlarını öğrenir 

öğrenmez ortadan kaybolur. Bu nedenle, yeni akış, az veya çok kalıcı bir rant değil; 

tümüyle geçici bir kârdır. Girişimciler ve onların yenilik yapma etkinliği, böylece, 

kapitalist sistemde kârın kaynağı olmuştur (Heilbroner, 2008: 256). 

Neoklasik yaklaşımda tam rekabet koşulları kar maksimizasyonu açısından en uygun 

ortamı sağlamakta ve aynı zamanda kaynak dağılımının optimum şekilde 

gerçekleşmesine yol açmaktadır. Tam rekabet koşulları altında yeni bilgi ve teknoloji 

aynı anda tüm firmalar tarafından kullanılır ve sonuçta her firma sadece normal kâr elde 

eder. Schumpeterci yaklaşıma göre normal kâr toplumsal üretimin maksimizasyonu için 

gerekliyse, yani tekeller toplum için faydalı değilse, araştırma ve geliştirme maliyetine 

katlanmayı hiçbir firma göze almayacaktır. Bu ise yeniliğin ortaya çıkmaması demektir. 

Yenilik olmayınca toplumun iktisadi dinamizmi kaybolacağı için Schumpeter’e göre 

tekelleri engellemek yenilik ve ilerlemeyi önlemek anlamına gelmektedir. Ekonominin 

dinamizmini yaratıcı yıkımların sağladığını ileri süren Schumpeter, böylece kâr 

konusuna da bir açıklama getirmektedir. Sürekli büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak için 

yapılan yeni icatlar ve yeniliklerin karşılığı kârdır (Demir, 1995: 165). Schumpeter’e 

göre kapitalizm yıkılmaya mahkumdur. Ancak bu Marks’ın ortaya koyduğu 

nedenlerden dolayı olmaz. Schumpeter’in geliştirdiği analizde kapitalizm bir ekonomik 

başarı olabilir, ama bir sosyolojik başarı değildir (Heilbroner, 2008: 262).  

Schumpeter çalışmalarında ağırlıklı olarak kapitalizmi incelemiştir. Marx ve Keynes 

gibi Schumpeter’de Ortodoks iktisat teorisinin ileri sürdüğü serbest piyasa 

ekonomisinin istikrarlı olduğu görüşüne karşı çıkmaktadır. Ancak istikrarsızlığını 

sebepleri konusunda kendine özgü açıklamalar geliştirmiştir. Keynes’e göre bir 

ekonomide efektif talep yetersizliği krizlerin temel sebebidir ve devlet müdahalesi krizi 

aşmak için yeterlidir. Marx ise emek değer teorisi kapsamında kapitalist üretim 

sürecinin bir taraftan proletaryayı yoksullaştırırken diğer taraftan kapitalistlerin kâr 

oranlarını da düşürerek sistemi nihai olarak çöküşe sürükleyeceğini savunmuştur. 

Schumpeter, kapitalist sürecin nihai olarak kendini yok edecek akıbeti bizzat kendi, 

elleriyle hazırlayacağını söylemekle Marks'la birleşmekte, fakat bunun gerçekleşme 

gerekçeleri ve biçimi konusunda ona yüzde yüz ters düşen şeyler söylemektedir. 

Schumpeter mevcut refah düzeyini artırmayı, Keynes ise işsizliğin sebep olduğu refah 
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kaybını önlemeyi, yani mevcut refah düzeyinin gerilemesini önlemeyi amaçlamaktadır 

(Demir, 1995: 165). 

 

SONUÇ 

Serbest piyasa ekonomisinin istikrarlı olduğu Ortodoks iktisatta tartışmasız kabul edilen 

bir yaklaşımdır. Klasik-neoklasik yaklaşım ve bu yaklaşımın çağdaş versiyonları 

Monetarist veya Yeni Klasik okullar birbirini tamamlayan argümanlarla kapitalist 

üretim sürecinin krizlere kapalı olduğunu veya krizlerin sistemin içsel 

mekanizmalarıyla kendiliğinden kısa sürede ortadan kalkacağını savunmuşlardır. 

Marx’ın analizinde ise kapitalist sistemde krizler kaçınılmazdır ve bu krizlerin herhangi 

bir devlet müdahalesi ile önlenmesi sözkonusu olamaz. Marx’a göre kapitalist üretim 

biçimi tarihsel olarak üretim araçlarının ve üretim ilişkilerinin gelişmesinin kaçınılmaz 

bir sonucudur ve benzer şekilde kapitalist sistem de üretim araçları ve ilişkilerinin 

gelişmesinin bir sonucu olarak yerini başka bir iktisadi sisteme bırakacaktır. Keynesyen 

yaklaşımda, Marx’ın analizine benzer şekilde, parasal gelişmiş kapitalist sistemde 

geleceğin belirsiz ve tahmin edilemeyeceği varsayımı altında üretilen malların bir 

kısmının talep edilmeyecek ve arz fazlası ortaya çıkacaktır. İstikrarsızlığı ortadan 

kaldıracak içsel bir mekanizma olmadığı gibi çarpan mekanizması sorunun kartopu 

misali hızla derinleşmesine yol açacaktır. Ancak Marx’ın analizinden farklı olarak 

uygulanacak para ve maliye politikaları ile talep yetersizliği sorunu çözülebilir ve tam 

istihdamı düzeyinde denge sağlanabilir. Schumpeter, kapitalist sürecin nihai olarak 

kendini yok edecek akıbeti bizzat kendi, elleriyle hazırlayacağını söylemekle Marks'la 

birleşmekte, fakat bunun gerçekleşme gerekçeleri ve biçimi konusunda 

farklılaşmaktadır. Schumpeter’e göre kapitalizmin sonu onun başarısızlıklarından değil, 

tersin başarılarından kaynaklanıyordu. Bu anlamda, sürekli gelişmek zorunda olan 

kapitalizmde, bürokratik yöneticiler, yenilikçi girişimcilerin yerini aldıkça, ilerleyen 

sistem kendi kuyusunu kazacak ve refah, burjuva toplumda bir anti-kapitalist düşmanlık 

tavrı yaratcaktır. 
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KADINLARIN SİYASAL KATILIMI; ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VE 

YENİ AZERBAYCAN PARTİSİ ÖRNEĞİ 

 

Ulviyya BABAYEVA3 

 

Özet 

Teknolojik çağda yaşamımızın bir çok avantajı olduğu herkes tarafından kabul edilebilir bir 

gerçektir. Özellikle internet ve sosyal medyanın her yerde karşımıza çıkması bu durumu kanıtlar 

niteliktedir. Değişime ayak uydurmak ve rekabet ortamından başarılı bir şekilde çıkmak kurum ve 

kuruluşlar için önemli bir etkendir.  

Buradan hareketle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Yeni Azerbaycan Partisinin 1 Kasım 2015 tarihinde, 

Azerbaycan ve Türkiye’de gerçekleştirilen genel seçimlerde kadınlara ve kadın milletvekili adaylarına 

yönelik kampanya çalışmalarını ve partilerde kadınların siyasal katılımına yönelik ne gibi çalışmalar 

yaptığı araştırılmıştır. Bu nedenle çalışmada Ak Parti Kadın Kolları ve YAP Kadın Kolları yetkilileri ile 

nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme – mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakatlar 

sonucunda kadın kolları çalışmalarının, seçim zamanında kadınların desteğini kazanmak, partinin 

toplumda olumlu imaj oluşturmasını sağlamak ve partilerin oy oranını arttırmak amacıyla gerçekleştiği 

görülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Ak Parti, Yeni Azerbaycan Partisi, 1 Kasım 2015 genel seçimleri, Parti Kadın 

Kolları, kadınların siyasal katılımı, demokrasi. 
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Abstract 

It is a fact known to everyone that our life has got a lot of advantages in the technological age. Especially 

the emergence of internet and social media in all areas of our lives appears to prove this situation. 

Keeping up with this changing level and succeeding in a competitive environment is an important factor 

for institutions and organizations. 
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With this point in mind, Justice and Development Party and New Azerbaijan Party political parties’ 

election campaigns for women and women parliamentary candidates during the elections held in 

Azerbaijan and Turkey on 1 November 2015 have been investigated in this study, as well as what kind of 

actions they have done for women’s political participation. Therefore an interview, which is one of the 

qualitative research methods, was conducted with the officials of the Women’s Branches of Justice and 

Development Party and New Azerbaijan Party. As a result of the interviews, it was seen that the aim of 

the women’s branches was to obtain the support of the women, to increase the votes of the party in the 

elections, and to establish a positive image of the parties in the society. 

Key words: Ak Party, YAP Party, 1 November 2015 general elections, Women’s Branches of Party, 

women’s political participation, democracy.  

GİRİŞ 

Demokrasi, tüm dünyada en iyi yönetim biçimi olarak kabul edilen ve gelişmiş ülkeler 

tarafından uygulanan bir sistemdir. Demokrasilerde halkın denetimi mutlaktır ve böyle 

bir sistemde her yurttaş eşit temsil edilme hakkına sahiptir. 

Demokrasiyi oluşturan ve demokrasinin devamını sağlayan seçim sistemi, halk 

tarafından iktidarın seçilmesi anlamına gelmektedir. Demokratik bir seçimin başlıca 

şartlarından birisi kadınlara ve erkeklere eşit ağırlıkta seçme ve seçilme hakkının 

tanınmasıdır. Tüm dünyada ilkel olarak bilinen bu olgu Türkiye`de ve Azerbaycan`da 

bir çok nedenlerle ilgili sadece kabul edilen yasa ve kanunlarla sınırlı olup, uygulamada 

yok sayılmaktadır. Kadın ve erkek eşitsizliği tüm alanlarda karşımıza çıktığı gibi, 

toplumsal yaşamda da hemen hergün rastladığımız bir problemdir. Genellikle ataerkil 

toplumun bireyleri olarak hergün bu gibi olgularla karşı karşıyayız. Kadına ve erkeğe 

atfedilen roller, esasen toplumsal olarak, insan fizyolojisine dayandırılsada kültürel 

değerlerin ve şartların bu gibi kalıpların oluşmasında çok büyük rolü vardır. Ve bu 

kalıplar kadınların belirli ve sınırlı mesleklerde çalışmalarına neden olmaktadır. Bu 

düşünceden hareketle 1 Kasım 2015 yılında Türkiye`de ve Azerbaycan`da 

gerçekleştirilen genel seçimler neticesinde kadın adayların erkek adaylara oranla daha 

az temsil olunması önemli bir problem olarak görülmektedir. Ayrıca, Türkiye`de ve 

Azerbaycan`da 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimler baz alınarak, 

kadınların siyasetteki katılım oranını incelemek, iktidar partileri olan Ak Parti ve 

YAP`ın seçimlerde kadınlara sunduğu temsil hakkını ve kadın adaylara yönelik seçim 

kampanyalarını değerlendirmek ve kadınların politikaya katılımındaki engelleri 
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belirleyerek, onların siyasal katılımını desteklemek ve arttırmak için ne tür işlerin 

yapılması gerektiğini ortaya koymak temel amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmaya ek 

olarak, Ak Parti ve YAP partisinin kadın politikası, kadın kollarının hedefleri ve 

çalışmaların incelenmesi hedeflenmektedir. 

Makalede, demokrasi ve siyasal kavramlar incelenerek, kadınların siyasal katılımı, 

siyasi partilerde kadının yeri ve seçim kampanyalarında kadın kimliğinin sunumuna dair 

teorik bilgilere yer verildikten sonra Ak Parti ve YAP Kadın Kolları görevlileri ile nitel 

yöntemin bir tekniği olan derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

bulgular ışığında genel bir tablo ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

1. Demokrasi ve Siyasal Katılım 

Yüzyıllardır halklar varolmak ve varlıklarını sürdürebilmek için savaşmışlardır. Ve 

yıllarca, hatta asırlarca devam eden bu bitmek bilmeyen savaşların sonucunda bir çok 

halk özerklik kazanmış ve zamanla kendi devletlerini kurmuşlardır. Bugün Birleşmiş 

Milletlere (BM) üye 192 devletten oluşan dünyada 200’ün üstünde halk vardır 

(http://www.un.org/en/member-states/). Genelde toprak bütünlüğüne bağlı olarak 

siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel 

varlık devlet olarak tanımlanmaktadır. 

Demokrasi yunancadan gelen bir kelimedir, “demos” halk, kratein “yönetmek”, 

“hükmetmek” sözcüklerinden ibaret olup, anlamı “demokratia”, yani, “halk idaresi”dir. 

Demokrasi terimine ilk defa M.Ö. V yüzyılda yunan Heredotos`un Tarihi’nde 

rastlanmıştır (Dunn, 1994: 13-21). Tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğu bir 

yönetim biçimidir. Robert Dahl demokrasiyi en iyi yönetim biçimi olarak 

nitelendirmiştir. Dahl`a göre, demokrasi temelde tiran ve diktatörlerin yönetimi ele 

almasının önüne geçen bir sistemdir. “Demokrasi aslında sadece bir yönetim şekli 

değildir. Haklar, demokratik kurumların olmazsa olmaz zorunlu unsurları ve 

demokratik yönetim sürecinin temel yapı taşlarıdır” (2015: 57-60). Demokrasi sadece 

bir devletin yönetim biçimi olmasının yanında, devlet bireylerinin demokratik düşünce 

ve fikirlere sahip olması ile de nitelendirilmelidir. Örneğin bir devlet, halkına belirli 

fikir ve düşünceleri benimsetme çabasındaysa ve herhangi bir dinsel veya ahlaksal 

inançları aşılıyorsa bu sistem demokrasiyle bağdaşamaz. Demokraside düşünce, 

http://www.un.org/en/member-states/
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toplanma ve örgütlenme özgürlüğü başta gelir. Ayrıca, Charles Taylor’a göre, 

demokrasi ötekini kabul etmenin bir yoludur (Touraine, 1997: 12). Nitekim, demokrasi 

topluımdaki farklı görüşe sahip bireyleri kabul etme ve onların tercih ve görüşlerine 

saygı gösterme faaliyeti olarak kabul edilmektedir. Demokratik bir ülkede seçim son 

derece önemlidir. Demokrasi ve seçim kesinlikle birbirinden ayrı düşünülemez. Bu iki 

kavram birbirini tanımlamakta ve tamamlamaktadır. Demokrasilerde seçim, halkın 

siyasal yaşama katılmasında önemli rol oynayan bir temsil aracıdır.  

Politikada en önemli işlevlerden biri de katılımdır. Siyasal katılım bireysel ve toplumsal 

olmak üzere iki yönlü değerlendirilmektedir. Bireysel siyasal katılım özellikle oy verme 

davranışına ilişkindir ve aslında seçmenin tek başına yerine getirebileceği bir eylemdir 

(Yaraman, 2015: 15). Siyasal katılım demokrasinin oluşmasında ve pekişmesinde en 

büyük role sahip bir işlevdir. Adından da anlaşılacağı üzere siyasal katılım, bireyin 

kendi fikir ve inançlarını ifade ederek siyasal sürece katılma durumudur. Sosyal 

bilimlerde “siyasal katılım” terimi, bir vatandaşın herhangi bir siyasi meselenin 

sonucunu etkilemek üzere aldığı bir eylemi tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Siyasal katılım türleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar “bireysel siyasal katılım” 

ve “toplumsal siyasal katılım”dır. Bireysel siyasal katılıma örnek olarak bireyin “oy 

verme” işlemini gösterebiliriz, “toplumsal siyasal katılma”nın en temel biçimleri siyasal 

partilere veya siyasal derneklere üye olmak, aktif olarak görev almak, seçimlerde aday 

olmak, gösteriş, yürüyüş ve mitinglere katılmak vb. faaliyetlerdir (Çadır, 2011: 12).  

 

2. Kadınların Siyasal Katılımı ve Karşılaştıkları Engeller 

21.yüzyılda teknoloji çağında yaşamamıza rağmen, kadın sorunu halen gündemdeki 

yerini korumaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınlar şiddeti daha yoğun 

yaşamaktadır. Yaşamın her alanında olduğu gibi kadınların siyasette temsili de 

yeterince olmadığı görülmektedir. Demokrasi ilkesinin egemen olduğu toplum ve 

ülkelerde ilk olarak kadın sorununu gündeme getirmek büyük önem taşımaktadır. 

Yapılan araştırmalara ve istatistiksel verilere göre, tüm dünyada kadınların siyasal 

katılımı ve siyasi organlarda yer alma durumu erkeklerden düşüktür. Bölgesel olarak 

bakıldığında bu konuda en yüksek oranlara sahip ülkelerin İskandinav ülkeleri, en 

düşük oranlara sahip ülkelerin de Arap ve Pasifik ülkeleri olduğu görülmektedir. 2015 

Nisan ayı itibarıyla kadınların parlamentoda temsili, İskandinav ülkelerinde % 41,5, 
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Arap ülkelerinde % 16,1 iken, Pasifik ülkelerinde ise %15,7’dir. Türkiye’nin ve 

Azerbaycan’ın da içine dahil edildiği bölge Asya’da ise kadın temsil oranı % 18,4’tür 

(Demir, 2015: 35-47).  

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre, hiçbir 

ülke cinsiyet eşitsizliğini gidermeyi başaramamıştır. Ekonomi, eğitim, sağlık ve politika 

olmak üzere 4 başlıkta toplanan rapor, kadın ve erkek arasındaki ekonomik uçurumun 

küresel çapta % 59’luk bir oranla daha da derinleştiğine işaret etmektedir. Bunun nedeni 

ise kadınların erkeklerden daha az gelire sahip olmasıyla bağdaşmaktadır. 144 ülkenin 

değerlendirildiği raporda, en iyi puan alan ülkeler İskandinav ülkeleridir ve bu ülkeler 

arasında ilk sırada İzlanda yer almaktadır (https://www.weforum.org/reports/the-global-

gender-gap-report-2016). Listenin son sırasında ise, daha önceki raporlarda da olduğu 

gibi yine Yemen yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gidermede ise % 12’lik 

bir ilerleme kaydeden Nikaragua ilk sırada görülmektedir.  Listede Türkiye 130. 

sıradayken, Azerbaycan 86. olmuştur. 

Daha önce de belirtildiği üzere, demokrasilerde siyasal katılım en önemli faktörlerden 

birisidir. Siyasal katılımla toplum bireyleri yaşadıkları ülkenin bir nevi kaderini 

belirlemektedir. Siyasal katılım demokraside ne kadar önemli ise, bireylerin eşit bir 

biçimde, yani kadın ve erkek ayırımcılığı yapılmaksızın, katılım sağlaması da bir o 

kadar gereklidir. “Eşit siyasal katılım, seçilmiş ya da atanmış bütün siyasal alanlarda ve 

kamu politikalarının oluşturulması süreçlerine katılan ve karar veren her düzey görevde 

eşit olunması durumunu ifade etmektedir” (Aydemir ve Aydemir, 2011: 7).  

Kadın ile erkek arasındaki farklılıklara yıllarca çeşitli açıklamalar getirilmiştir. “Kadın-

erkek arasındaki ilişkilerde kadınların ikincil konumda görülmesi, biyolojik, fizyolojik 

ve ya kültürel faktörlere dayandırılarak açıklanmaktadır” (Demir, 2015: 20). Bu 

farklılıkların arasında ilk sırada biyolojik fark kuramı gelmektedir. Biyolojik özellikler 

üzerine kadınların doğurma yeteneğinin olması, erkeklerin ise böyle bir yeteneğe sahip 

olmaması gösterilmiştir. Yani biyolojik özellik kadın ve erkek arasında cinsiyet 

ayrımcılığına neden olmaktadır. Ancak Akal’a göre, kadınlar erkek üstünlüğüne 

sonradan boyun eğmiş olsalardı, bunun nedenini biyolojik bir farklılıkta aramak 

mümkün olabilirdi. Ama kadın, toplumun kurulmasıyla, boyunduruk altına girmişse, bu 

bağ erkeğin biyolojik ayrıcalıklarından doğmuş olamaz, çünkü tabiatta böyle bir 

boyunduruğu gerekli kılacak ayrıcalığa rastlanmaz (1994: 22). Eagly’e göre ise, kadın 
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ve erkek biyolojik farklılıktan öte, psikolojik olarak da farklıdırlar. Yani kadınlar 

hamile ve hasta olduğu dönemlerde onları yiyecek-içecek ve diğer gerekli ihtiyaçlarının 

karşılanması için kendilerine bir eş – erkek seçmektedirler. Erkekler ise kadına sahip 

olmak için kendi statü ve maddi imkanlarını kullanmaktadır. Ayrıca, kadınlar erkeklere 

nispette daha çok duygusal ve şiddet karşıtı olmaktadırlar. ‘Siyasette duygusallığa ve 

hoşgörüye yer yoktur’ düşüncesi üzerinden yola çıkıldığında ‘siyaset kadın işi değildir’ 

gibi fikirler ortaya çıkmaktadır (Tekeli, 1988: 11-57).   

Sosyal rol kuramı da kadın ve erkek farklılıklarını etkileyen alanlardan birisidir. 

Örneğin küçük yaşlardan itibaren kız çocuklarına bebek oyuncakların alınması, onlara 

yemek pişirmek ve ya dikiş işleri gibi ev işlerinin öğretilmesi, erkek çocuklara araba, 

uçak gibi oyuncakların alınması, ekonomik anlamda kullanabilecekleri becerilerin 

öğretilmesi, gelecekte kadın ve erkek bağlamında bireyler arasındaki ayrımcılığa neden 

olmaktadır. Toplumun kadına atfettiği roller nedeniyle, kadınlar belirli meslek 

gruplarında çalışmakta ve hayatlarını sürdürmektedir. Örneğin kadınların çalışma 

yaşamında hemşirelik, öğretmenlik, sivil toplum çalışmalarında yardım dernekleri, 

siyasal partilerde kadın kolları gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Hal böyle 

olunca kamusal yaşamda da geleneksel ataerkil rollerinin yeniden üretildiğine şahit 

olmaktayız (Yaraman, 2015: 26). Beauvoir’e göre, “kadınlara verilen medeni haklar ve 

özgürlükler, iktisadi özerklikle tamamlanmadıkça, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur” 

(1993: 133). 

Son zamanlarda kadınların kürtaj sorunu gündeme sık sık gelmektedir. Türkiye’de evli 

bir kadın hamileliğini sona erdirmek niyetindeyse, mutlaka eşinden izin alması 

gerekmektedir. Eğer eşi hastaneye gelemiyorsa, onun imzaladığı belge gösterilmelidir. 

Azerbaycan’da ise bu durumun tam aksine olumlu olarak kadınlar kendi rızaları ile tek 

başına hamileliği sonlandırma yetkisine sahiptir (‘Əhalinin sağlamlığının qorunması 

haqqında’ qanun, madde 30, http://www.e-qanun.az/framework/4078). Yaraman’a göre, 

kadınların resmi siyasetteki niceliksel ve niteliksel yokluğu, birbirini izleyen, besleyen 

ve birbirinin içinde üç ana görüşe dayanmaktadır. Bunlar: Kadınlık durumunu 

gözetmeyen biçimsel yasal düzenlemeler, ataerkil toplumsallaşma sürecinde cinsiyetçi 

norm ve değerlere göre öğrenilen kadın rolleri ve iki kutuplu cinsiyet kurgusu üzerinden 

yapılandırılmış sosyopolitik sistemdir (2015: 19). 
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“Din, toplumda kadına bağışlamayı alışkanlık haline getirdiği başka bir doğrulama 

aracıdır. Özgürlüğe – hatta kadınınkine bile – belli bir pay ayıran çağdaş toplumda din, 

bir baskı aracından çok bir uyutma aracı olarak ortaya çıkmaktadır” (Beauvoir, 1993: 

40-41). Phillips’e göre, kadınların toplumsal konumunu günümüzde de şekillendirmeye 

devam eden, istatistiksel olarak anakronistik olsa bile yine de güçlü olan varsayım, 

erkeklerin iş dünyasında, kadınların ise ev dünyasında var olduklarıyla 

bağdaştırılmaktadır (2012: 106).  

Kısaca özetlersek, yapılan bir araştırmada, kadınların siyasal yaşama katılımını 

zorlaştıran nedenler 6 grupta toplanmıştır (Demir, 2015: 22):  

• Kadınların yeterli düzeyde ekonomik özgürlüğe sahip olmaması, 

• Politikanın erkek işi olduğu ile ilgili kalıplaşmış inanç, 

• Kadınların eğitim düzeyinin yetersiz oluşu, 

• Kadınların aile sorumlulukları, 

• Siyasal sistemin işleyişi, 

• Kadınların siyasete ilgisiz oluşu. 

 

3. Siyasal Partilerde Kadının Yeri  

Türkiye’de kadınlar 20 Mart 1930’da belediye seçimlerinde seçme hakkını elde 

etmelerine rağmen, milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını 4 yıl sonra, 5 

Aralık 1934’te yapılan Anayasa değişikliğiyle kazanmıştır. 1933 yılında Köy 

Kanunu’nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlenmiştir. İlk defa 

meclis seçimlerine 1935’de katılan Türk kadınları mecliste 18 sandalye kazanmayı 

başarmıştır 

(https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/2109/200902268.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y). Azerbaycan’da kadınlara seçme ve seçilme hakkı ilk defa 

1918’te Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde (1918 – 1920) verilmiştir. 

Böylece ADC Doğu’da kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke olarak tarihe 

geçmiştir. 
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Siyasi partiler demokratik siyasal sistemin en önemli kurumları arasında yer almaktadır. 

Kadınların siyasete katılmasındaki en önemli görevlerden biri de siyasi partilerin 

sorumluluklarıdır. Demokrasinin en temel öğeleriden olan siyasi partiler, toplumda 

kadın ve erkek cinsel ayrımcılığı olmadan siyasal katılımı sağlamakta bizzat 

sorumludur. 1970’lerden başlayarak siyasi partilerin programlarında kadın konuları yer 

almaya başlamıştır. Kadınların parlamentoda sandalye kazanması adaylığını ileri 

sürdüğü partinin programı, ideolojisi ve gücü ile birebir ilişkilidir. Bütün demokratik 

ülkelerde, siyasi partilerin çoğu, kadın kolları veya kadınlara yönelik başka birimler 

açma eğilimindedirler. Bu kollar veya birimler kadınların siyasal yaşama katılmasını 

güçlendirici bir fonksiyon olarak görmektedir. Kadın Kollarının amaçları çok yönlü ve 

çeşitlidir. Bunlar Demir'e göre şu şeklide sıralanmaktadır. 

• Partiye kadınların desteğini sağlamak, 

• Partiye kadın üyeler kazandırmak, 

• Kadınları partinin üst makamları için eğitmek ve aktif hale getirmek, 

• Parti politikalarını etkilemek, 

• Kadınlarla diğer gruplar arasında bağlantılar kurmak (2015: 80).  

Ülkemizde partiler cinsiyetci ideolojiyi araç olarak kullanmaktadır. Bu düşünceden 

hareketle partilerin parti içi tüzük ve programlarında kadın ve erkek politikacılara 

yaklaşımı, bahsedilen bu durumu desteklediğini göstermektedir (Çadır, 2011: 45). 

Siyasi partilerin söylemlerinde, program ve yazılı dokümanlarda, kampanyalarda kadın 

kimliğinin sunumu  ve nasıl tanımlandığı gibi konular günümüzde araştırma talep eden 

önemli birer çalışma alanı olarak belirmektedir.  

Ak Parti’nin programında kadın politikası çok önemli bir yere sahip olmaktadır; 

partinin Milli Görüş geleneğinden gelme İslamcı geçmişle bağını kırmak istemesi ve 

Türkiye’nin AB’ye adaylığıyla kadın konusunun ön plana gelmesi, Ak Parti’nin kadın 

sorunlarını kucaklamasına neden olan bir zorunluluktur (Cansun, 2013: 94). Ak Parti 

için kadınlar ailenin bel kemiğidir. Ak Parti’de kadınların eğitimi kendi açılarından 

değil, aile ve toplum açısından önemi vurgulanmaktadır. Parti programını 

incelediğimizde, Ak Parti Programı’nda eğitim, sağlık sosyal güvenlik ve çalışma 

alanlarında kadınlarla ilgili bir çok yasa ve kararlar kabul edilmesine rağmen, kadınların 
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siyasete katılımı yönünde parti tarafından gözle görülebilir adımların atılmadığı, sadece 

AB Üyeliği’ne katılım için kadın konusunun parti önünde bir zorunluluk olduğu 

görülmüştür. 

YAP’ın iktidarda olduğu dönemde, kadınlarla ilgili bazı yasa ve kararlar kabul edilmiş, 

kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayata katılmasına destek olmak amacıyla 

birçok kampanya ve projeler gerçekleştirilmiştir. YAP Kadın Kolları 1995 yılında 

kurulmuştur. Ayrıca 2006 yılının Şubat ayında kurulan ‘Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları 

üzerine Devlet Komitesi’ Azerbaycan’da kadınların sorunlarının ortaya çıkarılması, 

cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi için etkinlik ve programların yapılması ve bu gibi işler 

yapmaktadır (http://scfwca.gov.az/page/komitenin-tarixi). Bugün Azerbaycan 

Parlamentosunda (Milli Meclis) 124 milletvekilinin 19’unu kadın vekiller 

oluşturmaktadır (% 15.2) (http://parliament.az/?/az/content/9). Yeni Azerbaycan Partisi 

kadını toplumun bel kemiği olarak nitelendirmektedir. Parti’ye göre, kadınsız hiç bir 

alan gelişemez. Bir toplumun gelişmesi ve ayakta kalabilmesi için kadınların seçimlere 

aktif bir şekilde katılması, ülkenin her alanında yer alması, özellikle siyasal alanın 

yapılanmasında faaliyette bulunmaları gerekmektedir. 

 

4. Seçim Kampanyalarında Kadın Kimliği 

1 Kasım 2015’de Türkiye’de gerçekleştirilen Genel Seçimlerde, 26. dönemin 

milletvekilleri seçilmiştir, toplam 550 milletvekilinden sadece 82 kadının girdiği 

Meclis’de, Ak Parti’den 33 kadın milletvekili TBMM’deki yerini almıştır. Kazanan 33 

milletvekilinden 19’u tesettürlü ve geleneksel giyimli, geriye kalan 14 milletvekili ise 

modern giyimlidir. 

Seçim kampanyalarında kadınlara cinsiyetçi yaklaşımın olduğu açıkca görülmektedir. 

Örneğin, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin metinlerinde ilk göze çarpan şey 

kadınlarımız/annelerimiz şeklindeki sahiplik söylemi göze çarpmaktadır. Söylemde 

ortaya çıkan bu yaklaşım; Ak Parti’nin özgürlüğü sadece “temel hak ve özgürlükler” 

kalıbına bir uyum efekti olarak düşünmüş olması şeklinde kendini göstermektedir” 

(Elçik, 2015). Aynı durum Azerbaycan’da da sezilmektedir; özellikle seçim 

kampanyalarında kadınlar da dahil, tüm milletvekili adaylarının daha çok parti liderine 

yönelik konuşmaları ve davranışları durumu açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.  
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5. Araştırmanın Hakkında  

Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirilen tüm eylemleri ele aldığımızda, kadınların 

erkeklerle aynı seviyede temsil olunması için birçok çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir. Ancak gelişmiş birçok ülkeye nazaran yapılanların yeterli olmadığı 

görülmektedir. Özellikle Avrupa, İskandinavya ve ABD gibi ülkeler ile kıyaslandığında 

bu durum daha net anlaşılmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan’da kadınların sadece eğitim 

ve çalışma alanlarında sınırlı bir oranda ilerleme elde etmesi, siyaset alanında ise daha 

düşük düzeyde temsil hakkı bulması gerçeği gözler önüne sermektedir. Teknolojinin 

tüm yaşamımızda yer aldığı bir dönemde, birçok ülkede kadınların çeşitli makam ve 

mevkide yer alması ve bir çok başarıya ulaşmalarına rağmen, Türkiye ve 

Azerbaycan’da hala kadına yönelik şiddetin durdurulamaması, kız çocuklarının eğitim 

gibi önemli faaliyetleri destek kampanyaları dahilinde sürdürmesi durumu izah 

etmektedir. 

Bu çalışma ile Ak Parti ve YAP iktidarının her iki ülkede, kadınların siyasal katılımı 

yönünde yapılan çalışmalar, özellikle genel seçimler döneminde kadınların siyasal 

kampanyalarda nasıl tanımlandığı ve her iki partinin Kadın Kolları’nın bu konudaki 

faaliyetleri incelenerek ele alınmıştır. Çalışmanın evreni; Ak Parti’nin ve YAP’nin 

gerçekleştirmiş oldukları seçim kampanyalarında kadın kimliğinin tanımlanmasına dair 

bulgulardır. Örneklemde ise; Ak Parti Kadın Kolları ve YAP Kadın Kolları seçilmiştir.  

 

6. Araştırmanın Bulguları  

Yapılan mülakatlar sonucunda, kadınların siyasette aktif bir şekilde yer alması YAP ve 

Ak Parti için çok önemlidir. Parti yetkililerine göre kadınlar siyasette mutlaka yer 

almalıdır, aksi halde kadın-erkek eşitliği sağlanamaz. Her iki partinin Kadın Kolları’na 

göre, kadınların çekingen olmaları, özgüvensizlik ve kararsızlık, toplumun kadına 

atfettiği roller, kadınların siyasete katılmasının önündeki en büyük engeldir. Toplum 

ataerkildir ve bu ataerkil değerlere göre, siyaset erkek işidir ve kadınlar siyasetten 

anlamaz. Sonuç olarak kadınlara karşı bir güvensizlik ortaya çıkmaktadır ve bu yüzden 

kadınların siyasete katılımı engellenmektedir. Öte yandan eğitim seviyesinin düşük 

olması, ekonomik sorunlar ve başka nedenler de kadınların siyasette ortak sorunları 

olarak görülmektedir. Ayrıca her iki partinin toplumdaki imajı Kadın Kolları tarafından 
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olumlu olarak nitelendirilmiş, Ak Parti ve YAP’ın seçimlerde kadınlara gösterdiği 

desteğin onların siyasal katılımda kayda değer ilerlemelere yol açtığı belirtilmiştir. 

Genel olarak, mülakat sonuçlarını incelediğimizde, her iki parti kadın kolları 

yetkililerine göre, kadınların siyasal katılımı yönünde Ak Parti ve YAP aktif bir 

şekilde çalışmaktadır ve kadınsız tüm alanlar gibi, siyasetin de düşünülmediği 

belirtilmektedir. Ak Parti kadınların siyasete yeterince ilgi göstermediğini belirtse 

de, YAP`a göre, kadınların siyasete ilgisi kişiye göre değişmektedir. Ancak her iki 

kadın kolları yetkilisi temsil ettikleri partiler sayesinde kadınların siyasal 

katılımında önemli değişiklik olduğunu ve giderek kadın siyasetçilerin arttığını 

ileri sürmüştür. Ak Parti ve YAP`a göre, kadınların siyasetteki ortak sorunları 

toplumsal cinsiyete dayalı gelenek ve roller, kadınların erkeklere oranla daha 

duygusal olmaları, onların ailedeki sorumluluklarıdır. Aynı zamanda, parti kadın 

kolları yetkililerine göre, Azerbaycan ve Türkiye`de parlamentolardakı kadın 

milletvekili sayısı daha önceki yıllarla kıyaslandığında yeterli sayılabilir. Ak Parti 

ve YAP kadınların siyasete katılması amacıyla birçok kampanya ve çalışmala r 

yapmaktadır: kadınlarla ev görüşmeleri ve toplantılar düzenlenmekte ve onların 

siyasete katılması için teşvik edici adımlar atılmaktadır. 1 Kasım 2015 Azerbaycan 

ve Türkiye`de gerçekleştirilen genel seçimlerde, kadın adayların ve kadın 

seçmenlerin seçimlere ilgisi ve katılımı kafidir, ancak bu sayının giderek daha da 

artacağı belirtilmektedir.  

Sonuç olarak, her iki parti kadın kolları ile gerçekleştirilen mükalatlar sonucunda, 

parti kadın kollarının, kadınların siyasete katılmasına yönelik herhangi özel bir 

çalışmasının olmadığı, yapılan işlerin sadece kadınlar arasında partilerin olumlu 

imajının sağlanması ve kadın seçmenlerin oylarını kazanması amaçlı olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. Genel olarak, 2015 seçim döneminde kadın milletvekili adaylarının 

kamuoyuna tanıtılmasında parti ve parti ‘Kadın Kolları’ aktif bir şekilde faaliyette 

bulunmuştur.   

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Teknolojinin sürekli geliştiği ve her alanda karşımıza çıktığı 21. yüzyılda, kadın ve 

erkeklerin eşit haklara sahip olması, her bir demokratik toplum için ve demokrasiyi en 
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iyi yönetim biçimi olarak kabul eden ve uygulayan devletler veya iktidarlar için en 

önemli faktörlerden biri olarak görülmelidir. En iyi yönetim biçimi olarak kabul edilen 

demokrasi sadece siyasette değil, aynı zamanda, kurum ve kuruluşlarda, yaşamımızın 

her alanında karşımıza çıkmaktadır. Modern dünyada kadınlarla erkeklerin çalışma, 

sosyal ve siyasal alanlarda eşit düzeyde temsilinin sağlanması yönünde kurum ve 

örgütler tarafından aynı zamanda, hükümetler tarafından bir çok çalışmaların  yapıldığı 

görülmektedir. Bireylerin tümünün haklarının korunması ve meclisde temsilinin 

sağlanması için kadın ve erkeğin eşit düzeyde, yönetimde ve iktidarda temsil edilmesi 

gerekmektedir.  

Dünya genelinde “Erkek Yönetimi”nin olması gerçeği hiçte abartı değildir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda tüm dünyada kadının siyasette temsil oranının çok düşük olduğu 

açıkca görülmektedir. Yüzyıllardır süren ve halen devam eden kadınların erkeklerle eşit 

düzeyde hak ve özgürlüklere sahip olma mücadelesi sonucunda eğitim, sağlık, bilim, 

siyaset ve diğer alanlarda gelişmeler elde edilmesine ve dünya genelinde bir çok ülkenin 

hukuk ve yasa sisteminde değişiklikler yapılmasına rağmen, kadınların erkeklerle eşit 

biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmaları henüz yeterince sağlanamamıştır. Elde 

edilen seçme ve seçilme hakkı eşitlik mücadelesinde çok önemli bir başarı olmakla 

birlikte, kadınların halen ev içinde ve ev dışında erkeklerin yönetimi ve denetiminde 

olmaları ve ekonomik özgürlüklerinin olmaması, söz konusu hakların genelde yasalarda 

yer alan ve teoride kalan bir hak olmaktan ileri gitmeyen ve onların önünde temel bir 

engel olarak kalmaya devam eden ataerkil uygulamanın sonucu olarak varlığını 

korumaktadır. Ataerkil sistemin temel özelliği olan cinsiyete dayalı işbölümü, 

kadınların siyaset alanında daha eşit bir görünüme ulaşmalarını engellemektedir. 

Araştırma sırasında kadınların siyasal katılımında rastlanan en büyük engelin bahsi 

geçen toplumlarda ‘kadın mesleği’ veya “siyaset erkek işidir” diye bir kalıp kavramın 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ise “kadınların siyasette erkeklere oranla daha az temsil 

olunması veya hiç olunmaması,  söz konusu toplumların kadın ve erkeğe atfettiği rollere 

dayanmaktadır” hipotezini doğrulamaktadır. Azerbaycan ve Türkiye toplumunda 

kadınlar için belirli mesleklerin olması, onların siyasal katılımını da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Çünkü toplumlara göre, eğer kadın siyasette olursa ailesiyle ilgilenmez 

ve erkeklerle aynı ortamda çok fazla bulunduğundan bekar kadınların evlenme oranının 

azalmasına sebep olduğu düşüncesinin yaygın olduğu görülmektedir. Tüm bu durumlar, 

toplumlarda gelenek ve göreneklere, aynı zamanda İslam dinine zıt olarak kabul 
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edilmektedir. Ayrıca, kadınların duygusal varlık olarak kabul edilmesi faktörü de 

onların siyasette yeterince temsil edilmemesine neden olmaktadır. Çünkü topluma göre, 

siyasette duygusallığa yer yoktur ve kadın duygusal ve zarif varlık olduğundan siyaset 

yapamaz, siyaset erkek işidir. Bu düşünce yapısını, gerçekleştirilen mülakatlar 

sonucunda ileri sürülen “Siyasal partilerin temel hedeflerinde kadınlara yönelik 

çalışmaların veya halkla ilişkiler kampanyasının yer almaması, kadınların siyasete 

düşük oranla  katılımına ve kadın milletvekili sayısının az olmasına neden olmaktadır” 

hipotezini doğrulamaktadır. Partilerin kadınlara yönelik özel bir çalışmasının olmaması, 

halkla ilişkiler kampanyalarının yapılmaması, özellikle partilerin programlarında 

kadınların siyasete katılmaları için herhangi bir teşvik edici çalışmaların bulunmaması, 

aynı zamanda siyasal partilerin programlarında kadınların daha çok ‘anne veya eş’ 

olarak algılanması, kadınların siyasal katılımını olumsuz olarak etkilemektedir. Ak Parti 

ve YAP partilerinin ‘Kadın Kolları’ yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatların 

sonucunda, kadın kollarının yaptığı çalışmaların, kadınların siyasal katılımını sağlamak 

amaçlı olmadığına, daha çok ev kadınlarına yönelen bu çalışmaların bu kadınlar 

arasında partinin olumlu imajını sağlaması ve seçim zamanlarında o kadınların 

desteğinin alınması amacıyla olduğu görülmüştür. Özellikle hedef kitle olarak ev 

kadınlarının tercih edilmesi bu iddiayı doğrulamaktadır.  

Günümüz yaşantısının dijital olarak algılanmasına rağmen insanların yeni iletişim 

araçları aracılığıyla bilgiye kolay ulaşmasını dikkate alırsak, söz konusu partilerin seçim 

kampanyalarında sosyal medya ağlarının yeterince aktif kullanılmadığı, kadın adaylara 

ait afiş ve broşürlere kolayca ulaşılamaması da dikkat çekmektedir. Diğer Avrupa 

ülkeleri ve ABD’de gerçekleştirilen seçim kampanyalarında adayların kıyasıya 

mücadele ettiği seçim maratonunda görülen aktif faaliyet, ne yazık ki, Azerbaycan ve 

Türkiye’deki seçimlerde görülememektedir. Özellikle, sosyal medyanın imkanlarından 

az yararlanılması, adayların halkla ilişkiler çalışmalarının yeterli olmadığını 

göstermektedir.  

Sürekli gelişen ve değişen dünyada rekabet ortamı hızla büyümekte ve her alanda 

kurum ve kuruluşlar hayatta kalabilmeleri için bu değişime ayak uydurmak zorundadır. 

Bu durum siyasal partiler ve seçimlerde aday olan kişiler için de geçerlidir. Bu 

düşünceden hareketle Grunig ve Hunt‘ın iki yönlü simetrik modelinin kurumlar 

tarafından etkili bir şekilde icra edilmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

Azerbaycan’da gerçekleştirilen seçimlerde neredeyse hiç mühalif partili adayların 
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olmaması, seçim maratonunun daha da sönük geçmesine neden olmaktadır. Kadın 

milletvekili adayların seçmenleriyle görüşmelerinde  daha çok parti başkanına veya 

hükümet başkanına yönelik konuşmalar yapmaları açıkca görülmektedir. Kadınların 

siyasal katılımına destek olma amaçlı hiç bir aktivite görülmemektedir. Daha öncede 

belirtildiği gibi, seçim kampanyalarında genellikle parti başkanına yönelik slogan ve 

kampanyaların yapılması, seçim maratonunda erkek-kadın eşitsizliğine neden 

olmaktadır. Ayrıca, Azerbaycan’da gerçekleştirilen her seçimde aynı adayların veya 

milletvekillerinin adaylığını koyması ve tekrar milletvekili olması, insanlarda seçim 

ortamının demokratik olmamasına ve güvensizlik duygusuna yol açmaktadır. Bu 

yaklaşım, “Azerbaycan`da siyasi partilerin seçim kampanyalarında erkek ve kadın 

adaylara yönelik eşit bir biçimde faaliyette bulunulmaması toplum genelinde seçime 

katılım oranının düşük olmasına neden olmaktadır” hipotezini doğrulanmaktadır.  

Sonuç olarak, demokrasi 21. yüzyılda en uygun yönetim biçimi olarak kabul 

edilmektedir ve gelişmiş ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Demokrasinin en büyük 

özelliği ve iyi yönetim biçimi olarak kabul görmesi her bireye eşit ağırlıkta imkanlar 

sağlaması ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, bir devletin tüm alanlarında uygulamaya 

koyulmasıdır. Bir ülkenin demokratik olması ise, onun vatandaşlarının yanı sıra, siyasal 

partilerinin de üstlendiği bir sorumluluk olarak düşünülmektedir. Toplumda demokratik 

ortamı sağlamanın en büyük örneklerinden birisi kadın ve erkeklerin tüm alanlarda 

olduğu gibi, siyasette de beraber temsil olunması ve birlikte kararın alınması gerektiği 

inancı yer almaktadır. Bu durumda en büyük görev siyasal partilerin üzerine 

düşmektedir. Siyasal partiler hem dünya, hem ülke genelinde kendi olumlu imajlarını 

oluşturmak amacıyla, ayrımcılık yapmaksızın seçimlerde adaylara eşit imkan 

sunulması, seçim kampanyalarında sadece erkek ağırlıklı çalışmaların aksine kadınlara 

yeterli destek verilmesi, toplumda kadının hem kendi varlığını sürdürmesine, hem de 

ülkenin demokratik olmasında bir katkıda bulunulmasına imkan tanınmaktadır. Ayrıca, 

siyasi partilerin berrak bir şekilde toplumu aydınlatma görevini eksiksiz yerine 

getirmesi, insanların hem güvenini kazanmasına hem de seçmenlerin seçimlere olan 

güvensizliğinin ortadan kalkmasına zemin hazırlayabilir. Tüm bunları varsayarak, 

siyasal parti ve vatandaşlar arasındaki iletişimin çok önemli olmakla beraber, devlet-

vatandaş ilişkilerinin güçlenmesindeki ve ülkenin kalkınmasındaki gerekli etkenlerden 

birisi olarak görülmektedir.   
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ÜNİTER BİR DEVLET OLARAK FİNLANDİYA YEREL YÖNETİMLERİ 

 

Elif TURAN 

 

Özet 

Finlandiya, üniter bir devlet olmasına rağmen yerelleşmenin ileri düzeyde olduğu ülkelerden biridir. 

Yerelleşme özelliği ile hem demokrasinin gelişmesine hem de kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasına 

katkıda bulunmaktadır. Finlandiya’da yerel yönetimleri meydana getiren iki karakteristik yapı vardır; 

belediye yönetimleri ve bölge yönetimleri. Yerel yönetimler donatıldıkları geniş yetkilerle bölgesel 

kalkınmanın yanı sıra ulusal kalkınmada da büyük rol oynamaktadır. Bu hususta yerel yönetimler ve 

merkezi idare arasındaki ilişkilerin etkisiyle birlikte, Avrupa Birliği’ne üyeliğinin de etkisi vardır. 

Literatür taramasına dayanan bu çalışma, Finlandiya’daki yerel yönetim yapılanmasını ve yerel 

yönetimler kapsamında Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini açıklamayı amaç edinmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Finlandiya, yerelleşme, merkezi yönetim, yerel yönetimler, demokrasi 

 

LOCAL GOVERNMENTS IN FINLAND AS UNITARY STATE 

Abstract 

Finland is one of the countries where localization is advanced even though it is a unitary state. Its 

localization feature contributes both to the development of democracy and to the provision of quality 

services. In Finland, there are two characteristic structures that make up the local governments; municipal 

administrations and regional administrations. Local governments play a major role not only in regional 

development but also in national development with the broad powers they are equipped with. In this 

regard, the influence of the membership of the European Union has an effect on it, along with the 

influence of the relations between the local administrations and the central administration. This study, 

based on literature survey, aims to explain the local government structure in Finland and its relations with 

the European Union in the context of local governments 

Key words: Finland, localization, local governments, municipality, democracy  
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GİRİŞ 

Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimler, demokrasinin vazgeçilmez 

unsurlarından biridir. Yani yerel yönetimler demokrasinin en iyi uygulanabildiği 

birimler olarak kendilerini gösterirler. Halkın kendi kendini yönetmesine olanak tanıyan 

bu birimler merkezi idareyi halk için daha ulaşılabilir hale getirmektedir. 

Yerel yönetimler, “merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın 

seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme” olarak 

tanımlanabilir (Bozkurt, 1998: 258). Yerel yönetimlerin temel varlık nedenleri bir takım 

kamu hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Ancak yerel nitelikteki gereksinimler 

karşılanırken etkin, verimli ve demokratik bir yerel yönetim oluşturulması gereği ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca bir birimin yerel yönetim olarak tanımlanabilmesi için merkezden 

bağımsız bir şekilde mali özerkliğe, personel yeterliliğine ve devlet tüzel kişisinden ayrı 

bir tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.  

Finlandiya’da yönetim yapısı, merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki 

kademelidir. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerden ayrı olarak bir kısım sosyal, ticaret 

alanları ve kentler ile ilgili zorunlu kamu hizmetlerini sunarken; yerel yönetimler, yerel 

düzeydeki hizmetleri sunmakla görevlidir (Karakurt ve Ela, 2017: 32). Merkezi yönetim 

tarafından yerel yönetimlere tanınmış olan geniş mali özerklik yerel hizmetlerin etkin 

sunumuna imkân tanımaktadır. 

Bu çalışma, Finlandiya’nın yerel yönetim birimlerinden yola çıkarak; yerel yönetim 

birimleri ile merkezi yönetim arasındaki ilişkileri ve yerelliğin önemini açıklamayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca AB’nin Finlandiya yerel yönetimleri üzerindeki etkilerini de 

ele almayı amaçlayan makalenin sonuç bölümünde Finlandiya ve Türkiye 

karşılaştırılmaktadır.  

 

1. Üniter Devlet Yapılanmasında Yerel Yönetimler 

Geçmişten günümüze devletlerin benimsediği ve uyguladığı farklı sistemler vardır. Bu 

sistemlerden biri de üniter devlet yapılanmasıdır. Üniter devlet merkezi yönetimin 

tekliğidir. Yani tek bir siyasal örgütlenmeye sahip, tek bir merkezden yönetilen 
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devletlerdir. Karar verme yetkisi merkezi yönetim ve onun hiyerarşik yapısı altında 

bulunan birkaç birime aittir. Bu devlet yapılanması “merkezi yönetim ya da 

merkeziyetçilik” ve “yerinden yönetim ya da yerel yönetim” kavramlarıyla da bire bir 

ilişkilidir (Güler, 2000: 23). 

Merkezi yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, kamu 

hizmetlerinin tek bir merkezden ve bu merkezin hiyerarşisi altında bulunan organlar 

eliyle yerine getirilmesidir. Yerel yönetim ise merkezi yönetimin yerine getirmediği 

bazı kamu hizmetlerini yerine getiren, özerk ve kamu tüzel kişiliği bulunan birimleridir 

(Bozan, 2017: 21). Bir ülkenin kamu hizmetlerinin tümüyle merkezi idare eliyle yerine 

getirilmesi mümkün değildir. Zira böyle bir durumda kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesi çok uzun zaman alacak ve hizmet maliyetli olacaktır. Bu nedenle yerel 

nitelikteki hizmetlerin halka en kısa zamanda ulaştırılması ve düşük maliyetli olması 

açısından yerel yönetimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Üniter devletlerde kamu 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde merkezi yönetimin hâkimiyeti esastır. Bu tür devlet 

yapılanmasında yerel yönetimler ise merkezi yönetime bağlı ve merkezin verdiği 

yetkileri kullanabilen birimler konumundadır. 

Üniter devletlerde idari yapılanma “merkeziyetçilik” ilkesi üzerinde durmaktadır. Üniter 

devlet sistemlerinin temelini oluşturan bu ilke siyasal iktidarın ve idarenin bütünlüğü 

esasına dayanmaktadır. Merkeziyetçilik ilkesine dayanılarak örgütlenmiş üniter 

devletlerde “yerel yönetim” sistemin temel ilkesi değil, bir merkezi yönetimin varlığıyla 

ve merkezi yönetime bağlı olarak var olabilen bir uygulama biçimidir (Güler, 2000: 23, 

29). Üniter devletlerde yerel yönetimler yerel hizmetleri sunmakta merkezi yönetime 

bağlıdır. Üniter devletlerde merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde sıkı bir 

denetim hakkı ve uygulaması bulunmaktadır. Yani üniter devlet yapılarında geniş bir 

özerklikten bahsedilemez. Yerel yönetimler, merkezi yönetimin bir uzantısı şeklinde 

görülmektedir. Yerel yönetimlerin, hizmet sunumunda, yasama, yürütme ve yargı 

konularında merkezi yönetimin belirlediği sınırlar dışına çıkabilmeleri ve inisiyatif 

kullanabilmeleri söz konusu değildir.  

Dünya geneline bakıldığında ülkelerin birçoğunun üniter devlet statüsünde olduğu 

görülmektedir. Fakat çalışmanın konusunu oluşturan Finlandiya, üniter bir devlet 

yapılanmasına sahip olmasına rağmen yerel yönetimlerine çok geniş bir özerklik alanı 

tanımıştır. 
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Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde Finlandiya’nın yönetim yapısına değinilerek; 

yerel yönetim yapılanmaları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Sonuç olarak da iki 

üniter devlet olan Finlandiya ve Türkiye’nin karşılaştırılması yapılmaktadır. 

 

2. Finlandiya İle İlgili Genel Bilgiler 

Finlandiya, doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç’in yer aldığı 

İskandinav ülkesidir. Başkenti Helsinki olan Finlandiya, 5.492.304 kişilik nüfusu ile 

Avrupa’nın en az nüfuslu ülkeleri arasındadır. Nüfusun yaklaşık %60’ı yaşamlarını 

kentlerde idame ettirirken; %40’lık kesim kırsal alanda ikamet etmektedir. 

Ülkedeki nüfus yoğunluğu başkent Helsinki’nin yanı sıra ülkenin güney kesimlerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni ise gelişmişlik seviyesi bakımından, ülkenin güney 

kesimlerinin, kuzey kesimlerine göre daha ileri düzeyde olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ülkenin en az nüfusa sahip bölgesi ise kuzeydeki Lapland 

bölgesidir.  

 

3. Finlandiya’nın Siyasi Yapısı ve Anayasal Organları 

Finlandiya, uzun yıllar İsveç ve Rusya’nın egemenliği altında kalmış bir ülkedir. 

Finlandiya 1155-1809 tarihleri arasında İsveç egemenliği altında kalmıştır. İsveç 

egemenliği altında bulunduğu dönemlerde devlet idaresi anlamında sağlam temeller 

atmıştır. 18. yüzyılın sonlarında İsveç’in zayıflamasıyla Finlandiya halkında 

bağımsızlık düşüncesi yayılmaya başlamıştır. 1809 tarihinden sonra ise Rusya’nın 

egemenliği altına girmiştir. Rusya’nın egemenliği altında bulunduğu dönemlerde de 

kendi oluşturdukları devlet kurumlarını korumuştur. 6 Aralık 1917 tarihinde Rusya’dan 

ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu bağımsızlık, Finlandiya’nın Rusya 

egemenliğinden tamamen kopuşu anlamına gelmektedir. Finlandiya, bağımsızlığını 

kazandıktan sonra, Cumhuriyet yönetimini, yönetim biçimi olarak benimsemiş olup 

toplumsal kalkınma ve gelişme çabası içerisine girmiştir (Yalçındağ, 1996:  71, 72).  

Bağımsızlığı ile birlikte kendi anayasasını hazırlama aşamasına giren Finlandiya, 1919 

yılında yine büyük ölçüde Rusya’nın etkisinde bir anayasa hazırlamıştır. Bu anayasa, 

Parlamenter Hükümet Sistemini temel almakta olup; yasama, yürütme ve yargı 
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kuvvetleri birbirinden ayrılmaktadır. 1919 Anayasası, 2000 yılına kadar yürürlükte 

kalmıştır. 2000 yılında Anayasada reforma gidilerek; Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler 

kısıtlanmış; yürütmede Başbakan ve Bakanlar Kurulunun yetkileri arttırılmıştır (Çelen, 

2013: 84). Finlandiya’nın anayasal organlarına kısaca değinecek olursak; 

Tablo 1: Finlandiya’nın Anayasal Organları 

 

Anayasa 

 

Yasama 

 

 

Yürütme 

 

Yargı 

 Eduskunta 

Parlamentosu 

 Cumhurbaşkanı 

 

 Cumhurbaşkanı 

 Başbakan 

 Bakanlar Kurulu 

 

 Bağımsız 

Mahkemeler 

 

KAYNAK: Bu bilgiler yazar tarafından tablo haline getirilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü üzere Finlandiya’nın Anayasal Organları, Türkiye’deki yapıyla 

benzerlik göstermektedir. Bu organlar oluşturulurken güçler ayrılığı ilkesi temel 

alınmaktadır. 

Eduskunta Parlamentosu ülkenin temel yasama organıdır ve bu yetkisini cumhurbaşkanı 

ile paylaşır. Tek meclisli bir organ olan 200 üyeli Eduskunta'nın üyeleri, 1928 tarihli 

Parlamento Yasası’na göre 4 yıllık bir süre için nispi temsil sistemiyle doğrudan halk 

tarafından seçilirler. Eduskunta Parlamentosu, yasa yapma gücünü Cumhurbaşkanı ile 

paylaşmaktadır. Cumhurbaşkanı genel seçimlerle 6 yıllığına seçilir ve en fazla iki 

dönem arka arkaya görev yapabilir. Güvenlik, dış politikada karar verme, bakan ve 

kamu memurlarını atama ya da görevden alma yetkisine sahiptir. Hükümet tasarılarını 

parlamentoya sunmak ve yasaları onamak gibi görevleri vardır. (Telli, 2010: 242).   

Ülkedeki yönetim yetkileri Cumhurbaşkanı ve Parlamento’dan seçilen Başbakan ve 

Bakanlar Kurulu arasında paylaştırılmıştır. Hükümet, Başbakan ve 12 bakandan oluşur 

ve parlamento seçimlerinin sonucunda belirlenir. Parlamento seçimleri 4 yılda bir 

yapılır. Başbakanı Parlamento seçer ve daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 

Cumhurbaşkanı aynı şekilde Bakanları da Başbakanın önerisi doğrultusunda atar. 

Başbakan, kabineye başkanlık eder, kabinenin gündemini ve komitelerin üyelerini 
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belirler, oyların eşitliğinde kararı oluşturur ve en önemlisi hükümetin dağılmasına karar 

verebilir. Bakanlar Kurulunun temel görevi; yasa tasarları hazırlamaktır. Bakanlar 

kurulu genelde al komitelere ayrılarak daha etkin çalışmayı amaçlar. Aldıkları kararların 

idari yapı tarafından uygulanmasını da kontrol eder. Hükümet ülkedeki idarenin 

işleyişinden sorumludur (Çelen, 2013: 85).  

Yüksek Mahkeme, Dava Mahkemeleri ve İlçe Mahkemeleri ülkedeki hukuk 

mahkemeleri sistemini oluşturur. İdari yargı sisteminde ise Yüksek İdari Mahkemesi ile 

Bölge İdare Mahkemeleri mevcuttur. Yüksek Mahkeme, Yüce Divan sıfatıyla; hükümet 

üyeleri, Adalet Bakanı, Parlamento Ombudsmanı ve kendi üyeleri hakkında yargı 

mercii işlevini de yerine getirmektedir (Sav, 2002: 466-468). 

Finlandiya’daki anayasal organların hemen ardından kamu yönetimi yapılanmasını ele 

almak, ülkenin yerel yönetim yapılanmasını kavramaya zemin hazırlayacaktır.  

 

4. Finlandiya’nın Kamu Yönetimi Yapısı 

Finlandiya, kamu yönetimi yapısıyla Türkiye’deki sistemden ayrılmaktadır. 

Finlandiya’da ülkemizdekine benzer bir vilayet sistemi bulunmamaktadır. 2010 yılında 

yapılan reformdan önce il yönetimlerinin başında Cumhurbaşkanı tarafından atanan 

valiler bulunmaktaydı. Fakat daha sonraları illerin üstlendiği pek çok görevi yerel 

yönetim birimlerinin yerine getirdiği ve bu sebeple il yönetiminin önemini yitirdiği 

savunulmaktadır. Bu gerekçelere dayanılarak 2010 yılında il yönetimleri kaldırılmıştır 

(Tuzcuoğlu, 2013: 220-221). Finlandiya’da illerin kaldırılması ile kamu yönetimi 

yapısında ikili bir yapılanma görülmektedir; merkezi yönetim ve yerel yönetim. Fakat 

bu iki kademe arasında merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce oluşturulan orta 

düzeydeki yönetim birimleri de mevcuttur. 2010 yılında kaldırılan il yönetimlerinin 

görevlerinin bir kısmı da orta düzeyde yönetim kademesine devredilmiştir. 

 

 

 



Elif TURAN; Üniter Bir Devlet Olarak Finlandiya Yerel Yönetimleri 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

90 

Tablo 2: Finlandiya’da Kamu Yönetimi Yapısı 

 

Merkezi Yönetim 

 

 

Orta düzeyde yönetim 

 

 

Yerel yönetim 

 

 Hükümet 

 Bakanlıklar 

 Merkezi yönetim 

ofislerinden/ 

sekretaryasından 

oluşmaktadır. 

 

 Bölgesel Devlet 

İdari Ajansı 

 Ekonomik 

Kalkınma, Ulaşım ve Çevre 

Merkezi 

 Bunların dışında 

devlet yerel birimlerinden 

(taşra örgütü) oluşmaktadır. 

 

 Bölge yönetimleri 

 Belediye 

yönetimlerinden 

oluşmaktadır. 

 

 KAYNAK: Bu bilgiler yazar tarafından tablo haline getirilmiştir.  

Hükümet ülkedeki genel idarenin işleyişinden sorumludur. Finlandiya’daki 

Cumhurbaşkanı ile Hükümet’in yetki ve görevleri ülkemizdeki yapı ile benzerlikler 

göstermektedir. Merkezi yönetim; hükümet, 12 bakanlık, devlet sekretaryasından 

oluşmaktadır. Bazı bakanlıkların başında tek bir bakan yerine birden fazla bakan 

bulunabilmektedir. Bakanlar, kendi birimlerinin yanı sıra kendilerine bağlı alt 

kuruluşları yönetmek üzere geniş yetkilere sahiptirler. Parlamentoya sunulan kanun 

tasarıları da Bakanlıklarca hazırlanmaktadır ve Parlamento’nun yasa çıkarması 

Hükümet tekliflerine bağlıdır. Bakanlığın en üst düzey memuru müsteşardır. Müsteşar, 

bakanlıktaki işleri yürütme koordine etme görevleriyle sorumludur. Dışişleri Bakanlığı 

ve Maliye Bakanlığında ise müsteşarın görevlerini Devlet Sekreterleri yerine 

getirmektedir (Karakurt ve Ela, 2017: 33).  

Orta düzey yönetim merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iletişimi sağlayan 

ajanslardan ve bunların dışında devlet yerel birimlerinden (taşra örgütü) oluşmaktadır 

(Akarçay, 2017: 354). Orta düzeydeki yönetim birimleri daha çok ekonomik faaliyetlere 

yönelik oluşturulmuş olup, çok fazla etkinlik alanları bulunmamaktadır.  

Finlandiya yerel yönetimleri ayrı bir başlık altında ele alınacak olduğundan burada 

sadece belediye yönetimlerinden ve belediye yönetimlerinin bir araya gelerek 

oluşturduğu bölgesel yönetimlerden meydana geldiğini söylemek yeterli olacaktır.  
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5. Finlandiya’da Yerel Yönetimler 

Finlandiya yerel yönetim kurumlarının tarihsel kökleri 15. Yüzyıla kadar uzanmakta 

olup yerel yönetim kurularının temelini “kendilerini ilgilendiren konularda, toplu olarak 

karar vermenin, özgür bireylerin hem hakları hem de görevleri olduğu ve bireyleri 

ilgilendiren kararların onların rızası olmadan alınmayacağı” düşüncesi oluşturmaktadır 

(Yalçındağ, 1996: 71).  

Üniter bir devlet yapısına sahip Finlandiya’da Aland Adaları ve Kaninuu Bölgesi olmak 

üzere iki özerk bölge bulunmaktadır. Aland Adaları’nın, Anayasa’nın 120. maddesiyle 

yönetsel özerkliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Kainuu Bölgesi ise geçici özerklik 

çerçevesinde yönetsel özerkliğe sahiptir (Çelen, 2013: 85). Bu bağlamda Finlandiya, 

diğer üniter devlet yapılanmalarıyla farklılık göstermektedir. Nitekim üniter devletlerin 

neredeyse hiçbiri kendi bünyelerinde olan bir bölgeye özerklik tanımamaktadır.  

Finlandiya’da yerel yönetimlerle ilgili farklı yasal düzenlemelerden söz etmek 

mümkündür. Bu yasal düzenlemeler yerel yönetimlerin yetkilerini, görevlerini ve yerel 

hizmet sunumunun tabi olduğu kuralları düzenlerken yerel özerkliği de yasal koruma 

altına almaktadır. Bu düzenlemelerden en önemlisi ve yerel yönetim kurumlarının 

dayanak noktasını oluşturan 1995 tarihli Yerel Yönetimler Yasası’dır. Bu yasaya göre 

yerel yönetimler merkezi yönetimden bağımsız olarak kendi organ ve birimlerini 

kurabilme hakkına sahiptir (Karakurt ve Ela, 2017: 36). 

Yerel yönetimlerden sorumlu bakanlık 2008 yılına kadar İçişleri Bakanlığı’dır 2008 

yılında yapılan bir değişiklik ile bu sorumluluk Vergi Dairelerine (bazı kaynaklarda 

Maliye Bakanlığı olarak geçmektedir) devredilmiştir. Bunun nedeni hem İçişleri 

Bakanlığının görevlerinin fazla olması hem de yerel yönetimlerin mali kaynaklarını 

destekleme ve kontrol etmeyi kolaylaştırmaktır (Çelen, 2013: 87). 

Finlandiya Anayasası’na göre; Finlandiya’da yerel yönetimler ikili bir yapıdan meydana 

gelmektedir. Bunlardan ilki bölge yönetimleridir. İkincisi ise ülkenin temel yerel 

yönetim birimi olan belediyelerdir. 

a.  Bölge Yönetimleri  

Finlandiya, 19 bölgeye ayrılmış ulus altı bir yapıya sahiptir. Bölgeler belediyelerin bir 

üst kurulu olarak görülmektedir. Bölge yönetimleri, Yerel Yönetimler Kanunu 
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tarafından şart koşulmuş bir uygulama olup her belediyenin bir bölge yönetimine üye 

olma zorunluluğu vardır (Çelen, 2013: 86).  Bölge yönetimlerinin görevleri ihtiyari ve 

zorunlu görevler olarak ikiye ayrılmakla birlikte temel görevleri şunlardır; bölgesel 

kalkınmaya yönelik politikalar oluşturmak, AB ülkeleri ve komşu ülkelerle uluslararası 

yerel yönetim işbirliklerinin kurulması, bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal planlarının 

yapılması, ulusal ölçekte bölgeler arası entegrasyonu güçlendirmek. Bölge yönetimleri 

bu görevlerini yerine getirirken mali açıdan üye belediyeler tarafından finanse 

edilmektedir.  

Bölge yönetimlerinin örgütsel yapısı üç organdan oluşmaktadır. Bunlar (Karakurt ve 

Ela, 2017: 36);  

 Bölge meclisi: Bölge yönetimlerinin karar organıdır. Coğrafi, ekonomik ve 

kültürel olarak benzeşen belediyelerin kendi aralarında yaptıkları bir anlaşma ile 

kurulurlar.  

 Bölge yönetim kurulu: Bölge yönetimlerinin yürütme organıdır.  Bölge yönetim 

kurulu üyeleri bölge meclisi tarafından seçilmektedir.  

 Bölge ofisleri: Bölge yönetimlerinin yereldeki icra görevini yerine getiren 

birimlerdir. 

Tablo 3: Finlandiya Bölgeleri 

 

No 

 

Bölge Adı 

 

Merkezi 

 

Yüzölçümü km 

 

Nüfus 

1 Laponya Rovaniemi 92.674.49 178.896 

2 Kuzey Ostrobotniya Oulu 36.815.41 411.009 

3 Kainuu Kajaani 20.197.45 74.114 

4 Kuzey Karelya Joensuu 17.761.27 162.937 

5 Kuzey Savonya Kuopio 16.768.46 246.892 

6 Güney Savonya Mirkkeli 14.256.87 147.700 

7 Güney Ostrobotniya Seinajoki 13.443.50 191.160 

8 Orta Ostrobotniya Kokkola 5.020.06 68.858 

9 Ostrobotniya Vaasa 7.753.15 180.648 

10 Pirkanmaa Tampere 12.585.34 511.348 
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11 Orta Finlandiya Jvayskla 16.703.02 275.657 

12 Satakunta Pori 7.819.71 220.746 

13 Güneybatı Finlandiya Turku 10.663.40 477.338 

14 Güney Karelya Lappeenranta 5.326.91 129.945 

15 Paijat – Hame Lahti 5.124. 63 201.101 

16 Kanta – Hame Hameenlinna 5.198. 68 172.869 

17 Uusimaa Helsinki 9.097.41 1.653.336 

18 Kymenlaakso Kouvola 5.149.05 176.011 

20 Aland Mariehamn 1.553. 47 29.419 

KAYNAK: (Çelen, 2013: 86). 

Tablodan yola çıkarak bölgelerdeki nüfus dağılımına baktığımızda nüfus yoğunluğunun 

başkent Helsinki’de toplandığını görmekteyiz. NUTS3 düzeyinde 19 bölgeye ayrılmış 

olan Finlandiya’nın nüfus dağılımında eşitsizlik yaşadığı görülmektedir. Bazı bölgelerin 

nüfusu 511 bin civarındayken; bazı bölgelerin nüfusu 29 binlere kadar düşmektedir. 

Bölgeler arası bu eşitsizliğin nedeni ise bölgeler arası gelişmişlik düzeylerinin farklılık 

göstermesidir.  

Finlandiya’da temel yerel yönetim birimleri olarak belediyelere çok daha fazla görev ve 

sorumluluk yüklenmektedir. Finlandiya’daki bölge yönetimleri, hem etkinlik hem de 

önem bakımından belediye yönetimlerinin gerisinde kalmaktadır.  

 

b.  Belediye Yönetimleri  

Finlandiya’da kırsal ya da kentsel yöre farkı olmaksızın bütün yerleşim yerlerindeki 

yerel yönetim birimleri “belediye” olarak adlandırılmakta olup bütün belediyeler eşit 

statüdedir. 2017 yılı itibariyle toplam belediye sayısı 311’dir (Çelen, 2013: 94).  

Finlandiya’da yerel yönetim birimlerinin temel aktörü ve en küçük idari bölümleri 

belediyelerdir. Finlandiya Anayasa’sına göre; Finlandiya belediyelere ayrılmıştır. Bu 

çerçevede, Finlandiya’da belediyeler, 1995 Yerel Yönetimler Yasasına göre faaliyet 

göstermekte ve bütün belediyeler kendi yönetim yapılarını belirleyebilmektedir. 

Finlandiya’da merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler yerellik ilkesi 

çerçevesinde değişim göstermiş ve yapılan düzenlemelerle belediyelere özerk bir statü 
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verilmiştir. Bu bağlamda Fin yerel yönetimleri, bir yerin, yerel yönetim birimi 

olabilmesi için gerekli koşulları sağlamaktadır. Şöyle ki; merkezi yönetimden bağımsız 

bir şekilde kendi organlarını ve yönetim biçimlerini belirlemenin yanı sıra geniş bir mali 

özerkliğe de sahiptirler. Finlandiya’da temel yerel yönetim biriminin belediyeler olması 

ve yerelleşme nedeniyle, Fin belediyeleri geniş yetkilerle ve kapsamlı görevlerle 

donatılmışlardır. Yükseköğretim hizmetleri hariç diğer eğitim hizmetleri, sağlık 

hizmetleri ve farklı yaş gruplarına yönelik sosyal hizmetler belediyeler tarafından 

sunulmaktadır. Bunların dışında belediye sınırları içindeki yönetim, su, altyapı, çevre 

koruma, ulaşım, konut ve şehir planlama gibi hizmetleri yerine getirmekte belediyelere 

aittir. Kanunla belirtilen görevler dışında belediyelere ekstra bir görev verilemez. Yeni 

bir görev verilebilmesi için kanun çıkartılması şarttır. Belediyeler kanunla verilmiş 

görevlerini yerine getirirken; tek başlarına faaliyet gösterebilecekleri gibi diğer 

belediyelerle işbirliği de yapabilirler (Akdemir ve Karakurt, 2016: 137).  

Belediye yönetimlerinin örgütsel yapısı ise aşağıdaki gibidir (Yalçındağ, 1996: 78-79; 

Karakurt ve Ela, 2017: 41-43);  

 Belediye Meclisi: Belediye Meclisi, belediye halkı tarafından gizli oylama ile 4 

yıllığına belirlenmektedir. Meclis üyelerinin sayısı belediyenin nüfusuna bağlı olarak 

17-85 arasında değişebilmektedir. Meclis, belediyenin karar alma organıdır ve seçmene 

karşı sorumludur. Seçmenlerin iradesiyle oluşan belediye meclisinin; belediye bütçesini 

onaylamak, borçlanma, fon oluşturma, mali denetçilerin raporlarını görüşüp karara 

bağlamak, belediyenin sektörel planları ile arazi kullanım (imar) planlarını onaylamak, 

belediye gelir vergisi oranları ile hizmetlerden alınacak ücretleri ve harçları belirlemek 

gibi görevleri vardır.  

 Belediye Yürütme Kurulu: Belediye yürütme kurulu meclis tarafından 

oluşturulur. Belediyelerin idaresinden ve finansal yönetimden sorumludur. Görev 

yapıları daha çok uygulamaya dönüktür. Yönetim kurulları 2 yıl için seçilmesine 

rağmen genellikle görev süreleri uzamaktadır. Haftada bir kez toplantı gerçekleştirirler. 

 Belediye Başkanı: Belediye yöneticisi, meclis tarafından atanmaktadır. Belediye 

yöneticisi, meclisin ya da yürütme kurulunun bir üyesi değildir. Yani yönetici bir 

belediye çalışanıdır ve belediyedeki en yüksek düzeyli memurdur. Yönetici, belediyenin 

idaresinin, finansal yönetimin ve belediyenin diğer fonksiyonlarının başı olarak 
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belediye yürütme kurulun altında çalışır. Finlandiya yerel yönetim sisteminde 

(belediyelerinde) uygulanan belediye yöneticisi sistemi, direkt olarak halk veya meclis 

tarafından seçilen ve meclis, yönetim kurulu veya her ikisinin de başkanı olabilen 

belediye başkanı sistemi uygulayan Avrupa’dan bu yönüyle farklılaşmaktadır. Belediye 

başkanı, meclis dağıldıktan sonrada başkanlığına devam eder.  

 Belediye Komiteleri: Meclis, Yürütme Kurulu altında sürekli ve belirli görevleri 

yerine getirmekle sorumlu komiteler oluşturabilirler. Görevleri genellikle sosyal ve 

sağlık hizmetleri, eğitim ve kültürel hizmetler ile altyapı hizmetlerinden oluşmaktadır. 

Komite üyeleri, genellikle yerel politikacılardan oluşmaktadır. Komite kurmak isteğe 

bağlıdır. Fakat yasalarla kurulması zorunlu tek komite denetim komitesidir. Meclis 

tarafından görevlendirilen denetim komitesi, belediyelerde performans denetimi 

görevini yerine getirir. Bu denetim, genellikle paranın karşılığı denetimi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yani makul bir zaman veya maliyetle, uygun kalitede hizmet üretilip 

üretilmediğini denetlemektedir. Belediyelerde denetim komitesinden ayrı olarak, 

bağımsız (profesyonel) dış denetim de yapılmaktadır. Dış denetim, belediye tarafından 

seçilen denetim firmasından gelen sertifikalı kamu denetçileri tarafından yerine 

getirilmekte ve belediyenin finansal yapısı (gelir-gider tablosu) ve yıllık raporları 

denetlenmektedirler. Bazı büyük şehirler iç denetçilere de sahiptirler. İç denetimin 

amacı ise, yapılan işlemlerin devamlılığı ile muhasebe ve bilgilendirme sisteminin 

hesap verilebilirliğini sağlamak, risk ve problemleri belirlemek ve finansal yönetimi 

denetlemektir.  

Finlandiya yerel mali sisteminde çok yıllı bütçe uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca mali 

konularda da merkezi yönetimden özerk hareket edebilmektedirler. Yerel mali yapının 

şekillenmesinde karar alıcı unsur Belediye Meclisleridir. Yani belediye bütçesinin 

hazırlanmasında Belediye Yürütme Kurulu ve Belediye Başkanı görev almasına rağmen 

onaylama Belediye Meclisi’ne aittir. Finlandiya belediye gelirleri; belediye vergileri, 

hizmetler karşılığı alınan ücretler ve harçlar, devlet yardımları, yatırımlar ve 

borçlanmadan oluşmaktadır (Akdemir ve Karakurt, 2016: 144-147; Yalçındağ, 1996: 

79-80);  

 Belediye Vergileri; Belediyeler bireysel ve kurumsal gelirlerden vergi alma 

yetkisiyle donatılmışlardır. Vergi oranı belediye meclislerince saptanmakta, vergi 
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toplama işlemi ise merkezi yönetimin taşra örgütlerince yürütülmektedir. Belediye 

vergileri, genel bütçe payları arasında %46 gibi bir orana sahiptir.  

 Ücretler ve Harçlar; Temel belediye hizmetleri ilke olarak, vatandaşlara ücretsiz 

olarak sunulmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu hizmetler için ücret alınmasına yasalar 

izin vermektedir. Ücret ve harçların belediye gelirleri içindeki payı %27’dir.  

 Borçlanma; Belediyeler kısa ve uzun vadeli borçlanmaya başvurabilirler. Her 

belediye borçlanma politikasını kendisi belirlemektedir. Borçlanmanın belediye gelirleri 

içindeki payı %5’tir. 

 Yatırımlar; Yatırım gelirleri olarak ellerindeki nakdi ve ayni kaynakların 

değerlendirilmesinden elde edilen gelirler kastedilmektedir. Yatırımların belediye 

gelirleri içindeki payı %3’tür.  

 Merkezden Alınan Yardımlar; Belediyelerin merkezi yönetimden aldıkları 

yardımlar genel bütçelerinin %19’unu oluşturmaktadır. Merkezden Yönetimler, Yerel 

Yönetimlere 3 tür yardım sağlamaktadır; 

                                  - giderlerin paylaşımı amacıyla yapılan yardımlar 

                                  - belediye projelerine yapılan yardımlar 

                                  - genel yardımlar  

Fin belediyeleri üstlendikleri hizmetlere bağlı olarak mali kaynaklarının önemli bir 

bölümünü gider olarak harcamaktadırlar.  Avrupa’nın çoğu ülkesinde yerel yönetimlerin 

sunduğu çok fazla hizmet çeşidi yoktur. Finlandiya’da ise kamu sektörü daha çok 

yerelleştiğinden belediyeler tarafından yapılan harcamalarda da önemli düzeyde artış 

söz konusudur. Belediye harcamalarının fonksiyonel sınıflandırılmasında en çok 

harcamanın sağlık, sosyal yardım ve eğitim hizmetlerine yapıldığı görülmektedir 

(Yalçındağ, 1996: 80-81).  Finlandiya’daki bu geniş mali özerklik ve görev çeşitliliği 

etkin hizmet sunumunun yanı sıra yerellik ilkesinin de önemli ölçüde yerine 

getirildiğinin göstergesidir. Fin yerel yönetimlerinin bu denli güçlü olması merkezi 

idare tarafından sağlanan özerklikten kaynaklanmaktadır.  
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6. Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler  

Finlandiya yerel yönetimleri Avrupa’nın en güçlü yerel yönetimleri arasında yer 

almakta ve yerel özerklikten faydalanabilmektedir. Üniter bir devlet olmasına rağmen 

bu denli güçlü yerel birimlere sahip olması ulusal anlamda kalkınmasında da etkili rol 

oynamaktadır. Finlandiya, yerel yönetimler açısından OECD ülkeleri arasında da ilk 

sırada yer almaktadır.  

Yerellik ilkesi bağlamında merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerinde “yerindelik 

denetimi” yetkisi yoktur. Ve merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere her konuda 

geniş bir hareket alanı tanınmaktadır. Merkezi yönetimin yerel yönetimlerin işlem ve 

faaliyetleri üzerinde sadece “hukuka uygunluk denetimi” söz konusudur. Hukuka 

uygunluk denetiminin ardından usulsüz işlem yapan yerel birimler, merkezi idare 

tarafından çeşitli yaptırımlara uğramaktadırlar. Hukuka uygunluk denetimi yargı organı 

tarafından yapılmaktadır. Ayrıca belediyelerin usulsüz işlemlerine karşı merkezi 

idarenin yanı sıra vatandaşların da yargıya başvurma hakları vardır. Merkezi yönetimin 

“yerindelik denetimi ”ne tabi olmama, yerel hizmetleri yerine getirirken kendi öz 

kaynaklarını harekete geçirme ve halkın katılımını esas alan bir yönetim biçimine sahip 

olmaları, Finlandiya yerel yönetimlerini güçlü ve demokratik belediyeciliğin başarılı 

örnekleri arasına taşımıştır (Yalçındağ, 1996: 82). 

 

7. Finlandiya ve Avrupa Birliği İlişkileri 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği esas almaktadır. Bu 

anlayış çerçevesinde kamu yönetiminde yeniden yapılanma, yerel yönetimlerde de bir 

dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Bu değişim kendini Avrupa Birliği kurumları 

ve Avrupa Konseyi’nin büyük önem atfettiği yerellik ilkesinde kendini göstermektedir. 

Hizmetin halka en yakın yönetim birimi tarafından yerine getirilmesini ve yerel 

yönetimlere daha çok yetki aktarılarak hizmet sunumunun artırılmasını ve böylelikle 

etkin sunum düzeyine ulaşılacağını öngören bu ilke pek çok ülkede yerel yönetim 

anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Finlandiya’da yerelleşmenin en 

yüksek düzeyde olduğu ve hizmet sunumunda ölçek büyüklüğünü esas alan ve etkinliği 

hedefleyen ülkeler arasındadır (Karakurt ve Ela, 2017: 60).  
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Finlandiya yenilikçi ve kalkınmaya yönelik sürekli politikalar geliştiren bir ülkedir.  

Küreselleşme, rekabetçiliğin artırılması, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve güvenlik 

gibi ulusal nitelik taşıyan sorunlar yenilikçi politikalar ve yeni kamu yönetimi 

anlayışıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Ve Finlandiya yönetimine göre; Avrupa 

Birliği’ne olan kamu güveninin geliştirilmesinde, her bir üye devletin tek başına 

başardığından daha fazlasının Birlik düzeyinde somut başarılarla gösterilmesiyle 

desteklenmelidir (Öktem, 2005: 137).  

Finlandiya, 1995 yılında dördüncü büyüme döneminde Avrupa Birliği’ne üye olmuştur.  

Finlandiya Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı onaylamış ve kendi yasalarını da 

bu şarta uyarlamayı başarmıştır. Finlandiya, gerek yerel yönetimlerin kalkınmasında 

gerekse ulusal kalkınma politikalarında Avrupa Birliği fonlarından 

yararlanabilmektedir.  

Yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitesini güçlendirmeye yönelik atılan adımlar 

kamu hizmetlerinin etkin sunumuna olan pozitif katkıları nedeniyle, Fin deneyimi, AB 

gibi ulus üstü örgütlenmeler tarafından Türkiye gibi mali yerelleşme düzeyi düşük 

ülkelere tavsiye edilmektedir. 

 

Sonuç 

Finlandiya yerel yönetimleri gerek mali anlamda olsun gerekse idari anlamda olsun 

geniş bir özerklikten yararlanmaktadır. Küreselleşme ile önemi daha da artan yerellik 

ilkesi, Finlandiya’nın yönetim anlayışında da kendini göstermektedir. Yerel 

Yönetimlere sağlanmış olan bu özerklik hem yerel demokrasinin gelişmesi, hem de 

kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.  

Finlandiya, üniter devletler arasında yer almaktadır. Fakat buna rağmen yerel 

yönetimlerine geniş yetkiler vermekten çekinmemiş ve Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartını imzalayarak bu şartı kendi yasalarına uyarlamıştır. 

Genel olarak baktığımızda Finlandiya ve Türkiye’nin benzer yönleri şunlardır; iki 

ülkede üniter devlet yapılanmasıyla örgütlenmiştir. Parlamenter Cumhuriyeti yönetim 

biçimi olarak benimsemişler ve anayasal organlarını güçler ayrılığı ilkesi ile 

oluşturmuşlardır. Yasama organında tek meclisli sistem hâkimdir fakat Finlandiya’da 
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Cumhurbaşkanı da zaman zaman yasama organında yer alabilmektedir. Yürütme 

Organını Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar kurulu oluştururken; yargı organı 

bağımsız mahkemelerden meydana gelmektedir.  

Kamu yönetimi örgütlenmesi açısından benzerlik gösteren Finlandiya ve Türkiye yerel 

yönetimleri ve yerel yönetimlerine tanıdıkları özerklik açısından birbirinden tamamen 

farklılık göstermektedir. Finlandiya’da yerel yönetimler ülke içinde en etkin birimler 

olarak nereyse bütün görevleri üstlenmektedirler. Ayrıca yerel yönetimlere görevleri 

dışında bir iş yaptırmak ancak kanun çıkarma yoluyla gerçekleşmektedir. Türkiye’de 

ise; merkezi yönetim yerel yönetimlere istediği zaman görev sorumluluğu 

yükleyebilmektedir.  

Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetimi Finlandiya’da sadece 

hukukilik denetimini kapsarken; Türkiye’de hem hukukilik hem de yerindelik denetimi 

söz konusudur. Bu da Türkiye’de merkezi yönetimin “yerel yönetimlerin sürekli 

denetlemesi gerektiği” düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Aslında bu durum yerel 

demokrasi ve kaliteli hizmet sunma ilkelerine de zarar vermektedir.  

Finlandiya bazı özellikleri ile Türkiye ile benzeşirken; bazı özellikleri ile de tamamen 

ters düşmektedir. Bu durum aşağıda tablo halinde verilmektedir.  

Tablo 4: Türkiye ve Finlandiya Karşılaştırması 

 
 

Finlandiya 

 

Türkiye 

 

Devletin Örgütlenme 

Biçimi 
Üniter Devlet Üniter Devlet 

Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet Parlamenter Cumhuriyet 

Devletin Anayasal 

Organları 

 Yasama Organı 

 Yürütme Organı 

 Yargı Organı 

 Yasama Organı 

 Yürütme Organı 

 Yargı Organı 

 

Yasama Organı 

Tek meclisli yasama organı 

vardır. 

Eduskunta Parlamentosu 

ülkenin yasama organıdır 

fakat yasa yapma gücünü 

Cumhurbaşkanı ile paylaşır. 

Tek meclisli yasama organı 

vardır. (Türkiye Büyük 

Millet Meclisi) 

 

Yürütme Organı 

 Cumhurbaşkanı 

 Başbakan 

 Bakanlar Kurulu 

 Cumhurbaşkanı 

 Başbakan 

 Bakanlar Kurulu 
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Yargı Organı 

Bağımsız Mahkemelerden 

oluşmaktadır. 

Bağımsız Mahkemelerden 

oluşmaktadır. 

 

 

Kamu Yönetimi 

Örgütlenmesi 

Merkezden yönetim ve 

yerel yönetimler olmak 

üzere iki kademelidir. Fakat 

bu iki kademenin arasında, 

yine bu kademelerce 

oluşturulmuş olan “orta 

düzeyde yönetim” kademesi 

de mevcuttur. 

Merkezden yönetim ve 

yerinden yönetim olmak 

üzere iki kademeli kamu 

yönetimi örgütlenmesi söz 

konusudur. 

 

Yerel Yönetim Birimleri 

 Bölge yönetimleri 

ve 

 Belediye 

yönetimleri olmak üzere iki 

tane yerel yönetim birimi 

vardır. 

 Belediyeler 

 İl Özel İdareleri ve 

 Köyler olmak üzere 

üç tane yerel yönetim birimi 

vardır. 

 

Yerel Yönetimlerin 

Denetimi 

Sadece “hukukilik 

denetimi” 

yapılabilmektedir. 

 

“Hukukilik denetiminin” 

yanı sıra “yerindelik 

denetimi” de yapılmaktadır. 

 

 

Özerklik 

Geniş anlamda özerklik söz 

konusudur. Bu sebeple mali 

açıdan da oldukça 

güçlüdürler. 

 

Çok sınırlı bir özerklik söz 

konudur. Mali anlamda da 

merkezi yönetime bağımlı 

durumdadır. 

 

 

 

 

 

Yerel Yönetimlerin Görev 

ve Yetkileri 

Ülke içerisinde yerel 

yönetimler, merkezi 

yönetimden daha etkin 

konumdadırlar. Ülke 

içindeki görevlerin büyük 

çoğunluğunu yerel 

yönetimler 

gerçekleştirmektedir. 

Kanunda belirtilen görevler 

dışında merkezi yönetim 

ekstra bir görev 

yükleyemez. Bunun için 

kanun çıkarılması şarttır. 

Merkeziyetçiliğin hâkim 

konumda olduğu 

Türkiye’de, Yerel 

yönetimler, merkezi 

yönetimin bir uzantısı 

konumundadır. Sadece 

yerel görevleri 

bulunmaktadır. Kanunda 

belirtilen görevlerin yanı 

sıra merkezi yönetim 

istediğinde ekstra görevler 

verebilmektedir. 

KAYNAK: Bu bilgiler yazar tarafından tablo haline getirilmiştir.  
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AMERİKA VE TÜRKİYE’DE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI 

BİR ANALİZ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Olkan SENEMOĞLU     Ayşe KÜÇÜK 

Özet 

Bu çalışma Amerika ve Türkiye'de din ve devlet ilişkisinin nasıl gerçekleştiğine odaklanmaktadır. 

Mevcut uygulamaların analiz edilmesiyle ulaşılan bilgiler her ülkenin kendi tarihsel koşulları göz önünde 

bulundurularak tartışılmaktadır. Türkiye özelinde Diyanet İşleri Başkanlığının niteliği ve zorunlu din 

dersi uygulamaları göz önünde bulundurularak çıkarımlarda bulunulmuştur. ABD'deki din ve devlet 

ilişkisi, dini grupların devlet aleyhine açmış oldukları davalar ve eğitim özelinde yapılan uygulamalar göz 

önünde tutularak analiz edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye'deki laiklik uygulamasının belirli bir dini görüşü 

içerecek şekilde, dinin devlet tarafından şekillendirilmesiyle sonuçlandığı, ABD özelindeyse seküler 

uygulamaların katı bir hal almasıyla, sekülerizmin neredeyse bir din haline geldiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Din ve Devlet İlişkileri, Sekülerizm, Laiklik, Türkiye, Amerika 

 

STATE-RELIGION RELATION IN TURKEY AND AMERICA (UNITED STATES OF 

AMERICA): A BRIEF COMPARAIVE ANALYSIS 

Abstract 

This study focuses on how the relation between state and religion materializes in the United States of 

America and Turkey. The available knowledge obtained through the analysis of existing practices is 

discussed by taking into account the peculiar historical conditions of each country. Within the context of 

Turkey, several arguments have been put forward by taking into consideration the characteristics of 

Directorate of Religious Affairs and the implementation of the compulsory religion lessons. The relation 

of state and religion in USA has been analysed in view of the fact that there are lawsuits opened by 

religious groups against the state and practices specifically within the field of educational institutions. In 

this context, while the practices of laicism in Turkey result in a religion shaped by a state within the 

framework of a particular religious worldview, secularism became almost a status of religion in the USA 

context with secular practices taking a rigid form. 

Keywords: State-Religion Relations, Secularism, Laicism, Turkey, USA 
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GIRIŞ 

Laiklik, Yunanca "laikos" kökeninden gelmekte olup; din adamı kimliği ya da yetkisi 

taşımayan kişi anlamını taşır. Din adamı niteliği olmayanları kapsaması itibariyle 

laikliğin, Hristiyan din insanları (ruhban sınıfı) ile geniş halk kitlesini ayırmak için 

ortaya atıldığı söylenebilir. Laikliği siyaset alanında dinin görünümlerini yasaklayan ve 

onu özel alana hapseden bir anlayış olarak tanımlayan yazarlar da mevcuttur (Canatan, 

1997: 12). Fakat bir ilke olarak laikliğin kabul edildiği bir çok ülkede bunun böyle 

gerçekleşmediği gün gibi ortadadır.  

Seküler kelimesi ise dünyaya ya da zamana bağlı olmadan, aleni ve açık biçimde dini 

olmayan, kilise ve herhangi ruhani bir kurum ile ilişkisi bulunmayan anlamına 

gelmektedir. Sekülerizm, dinin dışlanması, dini düşüncelerin reddi ya da onlara karşı 

olan kayıtsızlık olarak ifade edilebilir. Fakat en genel anlamıyla sekülerizm, gündelik 

yaşamda dini kuralların etkinliğinin azaltılmasıdır. Bu yönüyle sekülerlik katı dini 

kuralların yaşandığı bir ülkede de gerçekleşebilir, laiklik ilkesini benimseyen bir ülkede 

de. Örneğin yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud'un, 

kadınların araba kullanabilmesine yönelik imzalayıp yayınladığı kararname seküler bir 

adımdır.  

Dinin devletle, devletin dinle ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, bütün devletleri 

kapsayacak genel bir çıkarım yapmaktan ziyade her ülkenin kendi tarihselliği içinde bu 

durumu anlamaya çalışmak en önemli yöntemden biridir. Din ve devlet ilişkisinin 

niteliği her ülkenin kendi tarihsel koşuluyla ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa tarihi 

açısından din ve devlet ilişkileri (kilise-devlet) politik kutupların birliğini ifade ederken, 

aynı geleneği paylaşan ABD’de ne devletin dine, ne de dinin devlete karıştığı "seküler" 

bir sistem hayata geçirilmiştir. Nispeten bunun nedeni ABD'de özelikle Kuzey 

Amerika'da devletin kurulma biçimi ve diğer devletlerden daha sonra kurulmuş 

olmasıdır. Buna dair Marx önemli bir çıkarımda bulunur. Marx'a göre modern devletin 

en kusursuz örneği Kuzey Amerika'dır (Marx, 2013: 65). Zira, Kuzey Amerika, zaten 

gelişmiş bir tarihsel dönemde işe başlayan bir ülkedir (Marx, 2013: 74). 

Türkiye’de ise devletin dini kontrol ettiği; Fransız modeline benzeyen fakat ondan 

dönemsel olarak "daha sert" biçimde uygulanmış laiklik ilkesi, din-devlet ilişkisinin 

esasını oluşturmuştur. Bu açıdan Türkiye’de devletin, yasa ve uygulamalarla hem "dini 
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hakimiyet altına" aldığı, hem de dinin tekçi (Sünni İslam) bir yaklaşımla benimsendiği 

söylenebilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde ABD ve Türkiye'deki din ve devlet 

ilişkilerinin daha temelden farklılık gösterdiği görülmektedir. Türkiye nüfusunun 

çoğunu Müslüman yurttaşların oluşturması, ABD’nin ise farklı din ve etnik grupların 

birleşiminden oluşmasının bu farklılığın temelini oluşturduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda görece ulus devlete giden yolların ve iki devlette de ulus devlet algısının 

farklı algılanışının bu farklılığı ortaya çıkaran en temel etken olduğu söylenebilir. 

 Din-devlet ilişkilerinin büyük ölçüde devletlerin kendi tarihselliğine dayandığı göz 

önünde bulundurulduğunda, her iki ülkede de din-devlet ilişkilerinin farklı ilerlemesinin 

doğal karşılanması gerektiği düşünülebilir.  

Bu bağlamda bu çalışmada din ve devlet ilişkilerinin Türkiye ve ABD’de nasıl 

kurgulandığı tartışılmaktadır. Türkiye’de din ve devlet ilişkilerinin tarihsel kökenleri ele 

alınmakta olup, din-devlet ilişkilerinin esasını oluşturan Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

zorunlu din dersi uygulaması laiklik ilkesi bağlamında ele alınmaktadır. ABD özelinde 

ise, kilise-devlet ilişkilerinin tarihsel kökenlerinin ne olduğu aktarıldıktan sonra, kilise-

din ayrımının kaynağı olan anayasal statü ve mahkeme kararları üzerinden kamusal 

alana taşınan ve devletin dini cemaatlere ait özel okullara ilişkin geliştirdiği politikalar 

bağlamında ABD tipi "sekülerlik" anlayışı aktarılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın 

temelini, din ve devlet ilişkilerinin ABD ve Türkiye örneklerinde nasıl farklılaştığı ve 

bu farklılaşmanın kaynakları ile dini uygulamaların nasıl gerçekleştiğinin analizi 

oluşturmaktadır.  

Çalışma Türkiye ve ABD'deki laik ve seküler uygulamaların bir analizi ve literatürün 

karşılaştırılmalı bir şekilde ele alınmasıyla oluşmaktadır. 

 

1. Türkiye'ye Miras Kalan Din ve Devlet Bakiyesi 

Türkiye’de var olan biçimiyle laiklik, dinin bütün teşkilatıyla birlikte devleti 

yönetenlerin emri altına girmesi ve din işlerinin doğrudan devlete bağlanması olarak 

yaşam bulmuştur. Bu durum, Türkiye’nin tarihsel deneyimi ile yakından ilgilidir. 

Türkiye’nin mirasçısı olduğu Osmanlı Devleti, Fatih döneminde şeyhülislamlık 

makamını oluşturmuştur. Ancak bu makam, devlet içerisinde resmiyet kazandığı andan 

itibaren devlet ile büyük çapta bütünleşmiş olduğu için din-devlet ilişkileri açısından 
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önemli görevler üstlenmiştir. Yine de bu görevler itibariyle ele alındığında 

şeyhülislamlığın siyasi ve idari otoriteyi etkilemesine rağmen din işleri ile siyasi işleri 

birbirine karıştırmadığı ileri sürülebilir. Bu olgudan hareket edildiğinde Osmanlı 

geleneğinde Batı dünyasında olduğu gibi din devlet arasında bir çatışmanın ortaya 

çıkmadığı ileri sürülmüştür (Kaya, 1998: 108).  

Osmanlı Devleti de kendi geleneğini, Bizans Devleti’nin mirası üzerinden oluşturmuş 

ve onun "devlet kilisesi" geleneğini İslam dini çerçevesinde şeyhülislamlık makamını 

oluşturarak devam ettirmiştir. (Okumuş, 1997: 41). Türk, İran ve Arap kültürünün 

birleşiminden oluşan Osmanlı Devleti’nde İslam, ahlaki ve sosyal değer sağlayıcısı ve 

gündelik hayatı yönlendiren kuralların kaynağını oluşturan bir harç görevi üstlenmiştir. 

Padişahlar, kanun yapma yetkisini kullanırken dinin hükümlerine uymak zorundaydılar. 

(Ergil, 1990: 7). Ancak padişahlar kanun yapma yetkilerini büyük ölçüde örfi hukuk 

çerçevesinde kullanıyorlardı. Tarihsel açıdan şeyhülislamlık müessesi, günümüzde 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet 

Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına giren konularda faaliyet gösteriyordu (Kaya, 1998: 

108). Osmanlı Devleti, yönetme erkinin tanrısal bir buyruk olarak hükümdara 

atfedildiği bir teokrasi olarak nitelendirilebilir. Bu noktada toplumun nasıl yönetileceği, 

kişinin davranışlarının hangi değer ve ölçülere bağlı olacağı, toplumlararası ilişkilerde 

hangi kuralların geçerli olacağının ilahi kurallara bağlanması, büyük ölçüde şeriat 

yasalarına tabiydi. Osmanlı padişahı, İslam dininin esaslarına göre ülkeyi 

yönetmekteydi. Ancak yöneticinin, yönetim gücünün tanrısal kökenli olması, dini 

emirleri dışına çıktığında meşruiyetini kaybetmesine neden oluyordu. Bu nedenle 

padişahın emirlerinin din ile çelişmesi mümkün değildi. Osmanlı devletinde, sistemde 

bu tür bir çelişkinin olup olmadığını denetleyen bir din adamları kurulu vardı. 

Şeyhülislam ve müftüler, siyasi otoritenin kararlarını şeriat açısından denetleme ve 

yorumlama işlevini üstlenmişti. Kadılar ise şeriata uygun olarak adalet dağıtırlardı. 

Şeriat, Kuran (Tanrı buyruğu), Sünnet ve Hadis temeline dayanan bir hukuk sistemiydi. 

İlahi kökenli olduğu için de kuşku duyulması ve değiştirilmesi mümkün değildi. Ancak 

yerleşik sorunların dışında yeni konular ortaya çıktığında şeriatın geleneksel hükümleri 

ile çelişmemek kaydıyla müftülerin vereceği yeni fetvalar ile yeni yorumlar yapılması 

mümkündü (Ergil, 1990: 10). Bu nedenle Türkiye’nin geleneksel olarak, dinin devlete 

bağlandığı bir sistem olduğunu belirtmek mümkündür (, 2007: 192). Bu gelenek, 

cumhuriyet rejimine geçişle birlikte de varlığını sürdürmüştür.  
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1923-50 arasındaki döneme baktığımızda, bu dönem de Türkiye’de laikliğin "dışlayıcı" 

bir özellik sergilediğine değinen yazarlar da mevcuttur. TBMM’nin 1924'ün Mart 

ayında çıkardığı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile 479 medrese kapatılmış, onların yerine 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 29 İmam Hatip Okulu ile birlikte Darülfünun 

bünyesinde İlahiyat Fakültesi açılmıştır. 1924’te Şeriye ve Evkaf vekaleti kaldırılarak 

yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş, halifelik 

1924’te kaldırılmıştır (Kuru, 2011: 214-215). 1927’de okullarda din dersi kaldırılmış; 

1929’da Arapça ve Farsça okul müfredatlarından çıkartılmıştır. 1930’da bütün İmam-

Hatip okulları ve 1933’te İlahiyat Fakültesi kapatılmıştır. Bu tarihten 1949’a kadar 

İslami eğitim veren bir kaç kuran kursu dışında birim kalmamıştır. Ali Fuat Başgil’in 

ifadesiyle "Türkiye ne 1940’lı yıllarda ne de günümüzde tam anlamıyla laikliği" 

tatmamıştır. Çünkü Batı hukukunda laiklik, devletin din ve ibadethaneye müdahalesini 

maskeleyen bir araç değil, tam tersine din ve vicdan hürriyetinin devamıdır (Başgil, 

2007: 192). Türkiye’de laiklikten anlaşılan şayet "din devlet işlerine karışmaz" ilkesi ise 

Türkiye bunu almıştır. Ancak laiklik; "devlet din işlerine karışmaz" olarak 

tanımlandığında Türkiye’nin bu düşünceyi benimsemediği görülmektedir. Zira, 

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı halen faaliyetlerini sürdürmektedir. Laiklikten 

kastedilen "din ve vicdan özgürlüğü" ise Türkiye’de hukuksal alanda dinler ile ilişkili 

bir ayrım uygulanmamaktadır (Kaboğlu, 2011: 28). Bu nedenle Türkiye’deki sorunun 

laikliğin hem dinin devlet işlerine hem de devletin din işlerine karışmaması 

çerçevesinde iki yönlü olarak okunduğunda ortaya çıktığı görülmektedir. Yasal 

düzlemde laikliğe aykırı olan devletin zorunlu din dersi uygulaması ve nüfus 

cüzdanlarında din ibaresinin bulunmasıdır. Zira, Anayasa’nın 24. Maddesi’nin 3. 

Fıkrası’na göre "kimse dini inancını açıklamaya zorlanamaz" denmesine rağmen pratik 

farklı işlemektedir (Kaboğlu, 2011: 27-31). Türkiye'de son yapılan nüfus cüzdanı 

değişikliğinde, nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan çipli kimlik kartlarında din hanesi 

bölümü yoktur. Fakat isteğe bağlı olma koşuluyla, din bilgisi kartın görünen yüzünde 

değil de, çip içinde yer alacağı belirtilmektedir. 

Türkiye’de uygulanan dışlayıcı laikliğin temelinde ABD’deki gibi farklı dinleri bir 

arada idare etme çabası değil; Kemalistlerin İslami müessesleri batılılaşmaya engel 

olarak görmesini etkili olduğu söylenebilir. 1923-49 yılları arasındaki dönem ise dinin 

kamusal alanın dışında tutulmasını içeren "dışlayıcı laiklik" (Kuru, 2011: 229).  



Olkan SENEMOĞLU – Ayşe KÜÇÜK; Amerika ve Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi Karşılaştırmalı Bir 

Analiz 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

108 

dönemidir. Bu bağlamda kimi uygulama ve kurumsallaşma çabalarına bakmak yerinde 

olacaktır.  

 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı  

Türkiye’de laiklik ilkesi hukuk mevzuatına 1937 yılında girmiştir. 1961 ve 1982 

Anayasalarında ise devletin nitelikleri arasında sayılmıştır. 1982 Anayasası’nın 136. 

Maddesi "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi 

doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe 

dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine 

getirir" (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982) diyerek diyanetin görevini 

tanımlamıştır. Diyanet işleri başkanlığının genel idare içerisinde yer alması, laiklik ile 

doğrudan doğruya çelişen bir unsur olmakla birlikte buradaki esas amaç dinin toplumsal 

alandaki etkisini böyle bir kurumsal yapı ile devlet lehine kullanmak olduğu ifade 

edilmektedir. Bu noktada ortaya çıkan laiklik anlayışı, devletin din ile ayrılığı değildir. 

Aksine Diyanet İşleri, devletin benimsediği dini içeriği yaymak ve farklı grupları bu 

yolla denetleme düşüncesinden hareket etmiştir.  

Laik bir devlette tehlikeli olarak görülebileceğinden ötürü dinin denetim altına alınması, 

devlet tarafından oluşturulan kurumsal bir yapı ile gerçekleştirilmiştir. Din resmi bir 

ideoloji haline getirilmiş; kaçınılmaz olarak ise devletçi geleneğin içerisine alınarak 

tekçi bir yaklaşıma indirgenmiştir (Gözaydın, 2009: 245-248). Diyanet işleri 

Başkanlığı’nın başlıca faaliyet alanları arasında cami ve cami hizmetleri verilmesi, 

vaazlar, Kuran kursları, hac ve umre, Fetva, cenaze hizmetleri, nikah, ihtida işlemleri, 

yayın faaliyetleri, sosyal ve psikolojik rehberlik, yurtdışı hizmetleri gibi pek çok 

faaliyet mevcuttur (Yavuzer, 2016: 129-133). Bütün bu faaliyetler itibariyle 

değerlendirildiğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kişinin doğumundan ölümüne kadar 

olan süreçte aktif faaliyet gösterdiği söylenebilir. Ancak bu faaliyetler, İslam’ın Sünni 

versiyonuna uygun biçimde örgütlenmiş ve farklı mezhep ve yaklaşımları dışarıda 

bırakmıştır. Özellikle Alevi-Bektaşilerin hak taleplerinin karşılanmamış olması dinin 

"makbul" bir yorumunun varlığına işaret eder.  

Türkiye’de devletin dini kontrol etmesinin örneklerini şapka inkılabı duruşmaları, tekke 

ve zaviyelerin kapatılması, türbe ve kutsal mekânların kapatılması –erken cumhuriyet 
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dönemi için- açıklayıcıdır. Türkiye’nin resmi politikasının Diyanet dışındaki din algısını 

kısırlaştırmaya yönelik gerçekleştiği söylenebilir. Çağlar Keyder bu durumu "dini 

hayatın bütün yönlerini yukarıdan kontrol edecek şekilde düzenlemek" (Keyder’den akt. 

Davidson, 2006: 222) şeklinde açıklamaktadır. Türkiye’de Diyanet, "en hakiki ve en 

doğru" dini çift yönlü olarak; "mobilize etmenin" ve "rıza devşirmenin" bir aracıdır. 

İsmail Kara; "gerçekten de diyanet Cumhuriyet’le yaşıt tarihi süresince kendisine 

biçilen yere ve sınırlara sadık kalarak, Müslümanların din işlerine bakmaktan çok 

‘devletin din işlerine bakan’, devletin temayülleri, zaman zaman baskıları 

doğrultusunda yorumlar yapan, halkın din anlayışını dönüştürmeyi amaçlayan…" 

(Kara, 1999: 203) ve "…dinin politik manevralar, meşruiyet ve toplumsal nüfuz aracı 

olarak kullanılmasından ibarettir"(Kara, 1999: 198) diyerek açıklar.4 

 

3. Türkiye’de Zorunlu Din Dersleri ve Dini Semboller Bağlamında "Laiklik" 

Uygulaması 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren en hassas tartışma konularından birini 

oluşturun laiklik ilkesi, din eğitimin ve öğretiminin devletin gözetimi ve denetiminde 

sürdürülmesine neden olmuştur. Bununla birlikte din eğitimi ve öğretimi de siyasal 

iktidarların değişmesine paralel olarak farklı şekillerde gerçekleştirilmiştir. 1923 ile 

1950 arasındaki tek parti döneminde de dine oldukça mesafeli yaklaşılmıştır. Tek parti 

döneminde örgün öğretim kurumlarında "Din Bilgisi" dersi 1948 yılına dek ders 

programlarından çıkartılmış ve din eğitimi veren bütün eğitim kurumları kapatılmıştır. 

1950’lerden itibaren din dersi "seçmeli" olarak öğretilmeye başlanmıştır. 1982 

Anayasası ile zorunlu din dersi uygulaması getirilmiştir. 1974’ten itibaren Din Bilgisi 

derslerine ilave olarak, okullarda zorunlu Ahlak Dersleri uygulamaya konmuştur. 1982 

Anayasası, ilk kez din öğretimini anayasal bir güvenceye kavuşturmuştur.  

Din eğitimi ve öğretiminin devletin kontrolünde gerçekleşmesi amacıyla Anayasası’nın 

24’üncü Maddesi’yle din eğitimi ve öğretimi zorunlu hale getirilmiştir. 1982 yılından 

bu yana örgün eğitim kurumlarında ilköğretim 4’üncü sınıftan itibaren ortaöğretimin 

son sınıfına kadar okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi, zorunlu dersler 

                                                           
4 Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Diyanet’in devlet denetimi altında olduğu, devletin 

istediği fetvayı verip; istediği hutbeyi okuttuğu yani dinin bütünüyle devlet denetimi altında olduğu 

iddiasını reddetmektedir. Ona göre dine ters düşen bir fetvanın çıkması mümkün olmadığı gibi Diyanet 

özerk şekilde hareket etmektedir. (Yılmaz, 1998: 205).  
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arasında yer almaya devam etmiştir. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" adı altında okutulan 

ders, başlangıçta aynı Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görüldüğü gibi dinin Sünni İslam 

versiyonunu zorunlu olarak öğretmiştir. Bu yaklaşım ancak 2010 yılında terk edilerek 

farklı inançların öğretimi müfredata eklenmiştir. 2012 yılında, 12 yıllık zorunlu eğitim 

uygulamasına geçilmesi ile birlikte, 1982’den itibaren zorunlu olarak ilköğretim 4’üncü 

sınıftan 12’inci sınıfa kadar okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yanı sıra din 

eğitimi ile ilgili yeni seçmeli dersler öğretim programlarına dahil edilmiştir (Kap, 

2014).  

Zorunlu din dersi uygulamalarının yarattığı tartışmalar genellikle Alevi-Bektaşilerin 

talepleri etrafında tartışılmaya devam etse de bu noktadaki esas sorun Ahmet İnsel’in de 

belirttiği üzere "laiklik" ilkesi ile yakından ilişkilidir. Bütün toplumun ortak olarak 

ödediği vergiler, hem diyanet işlerine hem de zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi 

dersleriyle devlet okullarına aktarılmaktadır. Bu noktada aynı dini geleneği 

paylaşmayan ve hatta İslam düşüncesi içinde "heteredoks" olarak da kabul edilen 

Aleviler açısından sorunlara neden olmaktadır. Zira, dersin ismi her ne kadar "din 

kültürü"nü vurguluyor olsa da temel eğitime ilişkin bir müfredatının olduğu ifade 

edilmektedir (İnsel, 2008). Her ne kadar uygulamanın laiklik ilkesi ile çeliştiği ifade 

edilse de Türkiye’de dava konusu olan zorunlu din dersi uygulamasının laiklik ilkesine 

aykırı olmadığı AHİM kararlarında ortaya konulmuştur. Zira, AHİM devletin belirli 

şartlar altında zorunlu din dersi uygulamasının varlığını İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. 

Maddesine aykırı bulmamıştır (Keskiner, 2010). 

Türkiye’de laiklik sorununun en belirgin olarak tartışıldığı alan başörtüsü uygulaması 

olmuştur. Devlet okullarının ilköğretim, orta öğretim ve lisans dâhil olmak üzere tüm 

alanlarında dini bir sembol olduğu gerekçesiyle kız öğrencilerin başörtüsü kullanması 

"yasak" olarak görülmüştür. Bu yasak, özel eğitim kurumlarında da uygulanmıştır. Bu 

uygulamalar özellikle 1960’lı yıllardan itibaren üniversiteler düzeyinde can bulmaya 

başlamıştır. 1990 sonrası dönemde ise laiklik açısından bir yandan başörtüsü yasağı 

geniş bir biçimde uygulanırken diğer yandan özgürlükler penceresinden tartışma alanı 

bulmuştur. Uygulama biçimi dönemsel olarak değişmekle beraber yasağın en çok 

keyfiliğine vurgu yapılmaktadır (Başdemir, 2009: 34-35). Yasağın dönem dönem geniş 

biçimde uygulanmış olması bu durumu göstermektedir. Örneğin kendisinin dini 

ibadetleri olduğu gerekçesi ve eşi başörtülü olan kimi askerler "irtica" tehdidi gerekçe 

gösterilerek TSK’dan atılmış ve hiçbir kamu kurumuna girememek ile 
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cezalandırılmıştır (Şan, 2012: 22). Memuriyet, okullara giriş ve ehliyet sınavlarında da 

başörtülülerin sınavlara alınmaması gibi uygulamaları 1980 darbesi ve 28 Şubat 

sürecinde yoğun biçimde uygulansa da üniversiteler bazındaki başörtüsü yasağı 2007 

yılında YÖK başkanının üniversitelere gönderdiği talimatla kalkmış ancak bu konuda 

yasal bir düzenleme hala yapılmamıştır. Memuriyet ile ilgili olan 1980 darbesiyle 

birlikte ortaya çıkarılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık 

Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 5. maddesine dayandırılan bu yasak, 2013 yılındaki 

demokratikleşme paketi ile bu yönetmeliğin iptal edilmesi neticesinde ortadan 

kaldırılmıştır (Al Jazeera Turk, 2013). Bugün için Türkiye’de üniversitelerde uzun 

dönem devam etmiş olan yasak ise görünürde ortadan kalkmış olmakla birlikte yasal bir 

güvenceye tabi olmadığını hatırlatmakta fayda var. Uygulamadan kaldırılan 

yönetmeliğin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir iktidar değişimi ile yeniden 

uygulamaya konulmayacağının garantisi yoktur.  

 

4. ABD’de Kilise-Devlet Ayrımının Tarihsel Temelleri                                                          

15. Yüzyıl’da İngiltere’de Calvin’in dini öğretisinden temel alan Püritenizmin 

Amerika’da kilise-devlet ayrımının felsefi arka planını oluşturduğu söylenebilir. 

Calvinizm, genel olarak İngiliz kilisesini, özel olarak ise bütün toplumu yozlaşmadan 

arındırma iddiasında olmuştur. Zaten Püritenizm, sembolik anlamda "saf olmayan", 

"pis" olan her şeyin sorgulanır hale getirilmesini amaçlar (Stuckrad, 2007: 1562). 

Püritenler, Anglikan kilisesi içerisinde kalan Katolik unsurlardan kiliseyi temizlemeyi, 

kilise rütbelerinin (episkoposluk) kaldırılmasını, kiliseye ait toprakların müsadere 

edilmesini, kilisenin devletten tamamen ayrılmasını, kilise bayramlarının lağvedilmesi 

gibi kilisenin hiyerarşik sistemine son vermeyi amaçlayan birçok talebe sahiptir (mad. 

“Püritanlar”, Bünyadov, 2013: 231). Bu noktada öğretinin Protestanlıkla bağlantısının 

kurulduğu temel noktanın tanrı ile insan arasındaki bütün kurumların devre dışı 

bırakılması olduğunu söylemek mümkündür. Püritenizm ya da Calvinizm kilisenin dini 

otoritesinin yanı sıra, geleneksel otoritesini de sorgulamıştır. Bu bağlamda Avrupa 

sisteminin önemli bir parçası olan kralların tanrısal varlıklar olduğunu, bir meşruiyet ve 

yönetim şartı olarak otoritelerini tanrıdan aldıkları varsayımını reddetmişlerdir. 

Protestanlıktan son derece etkilendiği söylenebilecek bir felsefi akım olarak Püritenizm, 

İngiltere’de uygulanan baskı sonucunda Amerika’ya yerleşmeye başlamış ve bu durum 
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Amerika’ya göç eden ilk kuşak göçmenlerin %75’inin Püriten inanca sahip olmasıyla 

sonuçlanmıştır. Çaha, Amerika’nın Püritenler için adeta "Filistin" -kutsal bir vatan- 

olduğunu ifade etmiştir (Çaha, 2008: 96).  Kralların tanrısal varlıklar olduğunu 

reddeden Püritenler, toplumsal sözleşme temeline dayanan yeni bir toplum inşa etmeye 

yönelmişlerdir. Kolonizasyon dönemi Amerika’sında kiliseler, "congregation" anlayışı 

ile kurulmuş ve herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan -yani otonom bir şekilde- 

faaliyet göstermiştir.5 Amerikan tarihinde İngilizlerin kolonilere Anglikan papaz 

göndererek bu bölgeleri Anglikan hakimiyeti altına almak istemelerinin yanı sıra; 

Fransızların Quebec’te Katolik kilisesi kurmalarının ardından Katolik eyaletlerin 

oluşturulması girişimine şiddetli bir karşı çıkış yaşanmıştır. Amerika’da kilise-devlet 

ayrımı, devletin etkinliğinden korkan Protestan gruplar için 19 ve 20. Yüzyıllarda 

önemli olmuştur. Bu tutumun benimsenmesinde birçok Protestan’ın devlet dışı gruplar 

ve hiyerarşilerden özellikle kiliseler ve rahiplerden çekinmesinin etkili olduğu 

söylenebilir.  

Protestanlar için kilisenin yalnızca hukuki otoritesi değil, ahlaki otoritesi mevzu bahis 

olsa dahi, bu durum bireysel özgürlükleri engelleyebileceği korkusuyla kabul edilir 

değildir. Bunun yanı sıra Protestanlarda, Katoliklerin Papalığın etkisi altına 

girebileceğine dair bir korku da mevcuttu. Katolikler için ise; Protestan bir toplumda 

yaşamalarından dolayı her an kabul edilmeyecekleri düşüncesi etkili olmuştur. Bu 

bağlamda Amerika’daki kilise-devlet ayrımının hem Protestanlar hem de Katolikler için 

vazgeçilmez bir sistem olduğu söylenebilir. Zira, bütün toplumsal unsurlardan oluşan ve 

kilise otoritesinden bağımsız bir Amerika oluşturma düşüncesi tarihsel gerekçeleri olan 

bu ayrımı sürdürülebilir kılmıştır (Hamburger, 2004: 12).  

Siyasi anlamda ise; İngiltere ve Fransa arasındaki savaşın maliyetinin kolonilere 

yüklenerek vergi artışı talep etmeleri üzerine 1776 Bağımsızlık Bildirgesi’ne giden 

süreci tetiklemiştir (Çaha, 2008: 98). Bağımsızlık Savaşı sonrasında federal bir devlete 

kavuşan Amerika’da dinsel gruplar Püritenizm’den etkilenirken; seküler gruplar 

                                                           
5 Congregation esasına bağlı olan otonom kiliselerin Amerikan kolonilerindeki varlığı, bu sürecin 

doğrusal bir biçimde işlemiş olduğu iddiasına dayanmamaktadır. Zira, Amerikan kolonilerinin yerleşme 

sürecinin ardından yaptıkları ilk işlerden biri, Avrupa modelini esas alan kiliselerin oluşturulması 

olmuştur. New England’da İngiliz Püritenlar, Virginia’da Anglikanlar, New Amsterdam’da Reform 

Kilisesi, Kolonilerde Avrupa esaslı din modelinin geliştirilmesi gerektiği ve dini birliğin siyasi birliğin 

devam etme şatlarından biri olduğu düşüncesine dayanmıştır. Bu nedenle kolonizasyon dönemi 

Amerika’sında kilise-devlet ilişkisi günümüzden oldukça farklı olduğunu özellikle belirtmek 

gerekmektedir. Örneğin, O dönemde desteklenen kiliseler için vergi alınıyordu. (Monsma ve Soper, 2005: 

21).  
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liberalizmden beslenmişlerdir.6 Fakat yine de Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın din ve 

devlet ilişkileri açısından bir kırılma noktası olup olmadığının tartışmalı bir konu 

(Yoder, 1970: 54) olduğunu belirtmekte fayda var.  

Genel olarak Amerika’nın kurucu babaları olarak görülen Jefferson, Madison, 

Washington ve Franklin dindar insanlar olmamakla birlikte, Hıristiyanlığın, ahlaki ve 

manevi sistemin referansları olarak görülmüşlerdir (Çaha, 2008: 100). Jefferson’un 

1802’de yaptığı bir konuşmada vurguladığı kilise ve devlet arasına bir ‘wall of 

seperation’, "ayrım duvarı" örme düşüncesi, Amerikalıların günümüzde dini 

özgürlüklerini tanımlayan temel ifadesi haline gelmiştir (Hamburger, 2004: 1). Aslında 

Amerikan İnsan Hakları Beyannamesi ve bunun sonrasında gerçekleştirilen Birinci 

Tadilat’ın amacı, dini ve kiliseleri devletin gücünden korumak üzere oluşturulmuş bir 

sistem olsa da; Mark DeWolfe Howe’ye göre bu Jefferson tarafından "devleti kiliselerin 

taleplerinden korumak üzere" (Mark DeWolfe Howe’den akt. Hamburger, 2004: 5) 

ortaya atılmıştır. Bu bağlamda devlet, dini otorite karşısında kendini güvenceye alma 

konusunda daha iyi bir pozisyona getirilmektedir. 

 

5. Devletin Tarafsızlığı ve İnanç Özgürlüğü: Anayasal Statü 

ABD, kendini seküler bir devlet olarak tanımlayarak, diğer bir çok ülkeden oldukça 

farklı bir nitelik göstermektedir. ABD’de mahkemeler dini olan ile olmayan arasındaki 

ayrımı net biçimde ortaya koymuştur. Bununla birlikte ülkede seküler hümanizm ve 

buna bağlı olarak hümanizm ilkeleri desteklemektedir. Bu nedenle yargısal olarak 

sekülerizmin kendisinin adeta bir din olduğuna dair eleştiriler bile mevcuttur (Frick, 

2006: 191-192). Bunun arkasında bulunan temel fikir, devletin bütün dini pratikleri 

özgür bırakmış ve din alanının dışına çıkmış olmasından ileri gelir. ABD’de yalnızca 

devlet dine ilişkin bir uygulama yapmamakla kalmaz; aynı zamanda dini liderler de 

siyasi otorite uygulayamamaktadır (Greenwalt, 2008: 2384). Ancak bu durumun Haklar 

Bildirgesi’nin ilk ilan edildiği dönemlerde bu şekilde olmadığını da belirtmek gerekir. 

İç savaş sonrasında Amerika’da Haklar Bildirgesi’nde ve 14. Tadilatta dini ibareler yer 

almaktaydı (Greenwalt, 2008: 2390). 

                                                           
6 2003 verilerine göre ABD’de nüfusun % 19.5’i Protestan aşırı dindar, %8.9’u ılımlı Protestan, %8.8’i 

liberal Protestan, %9.8’i siyah Protestan, %18.7’si Katolik, %9.6’sı Hispanik Katolik, %1.5 Yahudi, %1.1 

Budist-Hindu,  %0.5’i Müslüman, %17 herhangi bir dine bağlı olmayan ve %4.6’sı diğer dinlere 

mensuptur (Skirbekk vd. 2010: 297). 
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ABD anayasasında "Birinci Tadilat" ismiyle de bilinen değişiklik ile -1791’de federe 

devletlerin ¾’ü tarafından kabul edilerek yasal hale gelmiştir- "millet meclisi bir dini 

oluşturmaya ya da özgür ibadetini yasaklamaya yönelik yasa çıkaramaz" (Greenwalt, 

2008: 2390)7 hükmü getirilmiştir. Aslında bilinenin aksine kurucu fıkra, bireysel dini 

hakları korumaya yönelik değildir. ABD anayasasında bu tamamen özgür ibadet 

fıkrasının görevidir. ABD’de inanç özgürlüğü özel olarak "özgür ibadet fıkrası" 

tarafından korunmaktadır. Özgür ibadet fıkrası bireylerin dini ibadetlerini tamamen 

özgür biçimde gerçekleştirme haklarını kamu ahlakını ve devletin çıkarlarını 

zorlamadığı sürece özgürce gerçekleştirmeye izin vermektedir (United States Courts, 

2017). Kurucu fıkranın amacı devletin yapısal olarak kısıtlanmasını sağlamaktır. Bu 

yapısal kısıtlamanın mantıksal anlamı devletin gücüne yapısal bir limit getirilerek dini 

organizasyonların özgün yerinin anayasal anlamda tanınmasıdır. Böylece bir bakıma 

kilise otonomisi de kurucu fıkra tarafından korunmuş olmaktadır (Esbeck, 2001:150). 

ABD’de özgür ibadet hükmü, yedi değer tarafından desteklenir. Bunlar: bireylerin 

özgürlüklerinin ve bağımsızlıklarının korunması, bir bireyin kendi isteği dışında hareket 

etmesini zorunlu kılacak zalimliğin önlenmesi, kanuna saygıyı içerecek biçimde dini 

çatışmadan doğacak şiddetin önlenmesi, eşitliğin sağlanarak dini ayrımcılıkla mücadele 

edilmesi, değerlerin korunması, politik bir toplumun teşvik edilmesi ve son olarak dinin 

kişisel ve sosyal açıdan öneminin korunmasıdır (Shiffrin, 2009:12). ABD’de Anayasa 

Mahkemesi kurucu hükmü yorumlama özgürlüğüne sahiptir. Bu nedenle yargıçların 

hüküm hakkında ne düşündüklerini belirtmek faydalı olacaktır. Yargıç Black’e göre: 

 "ne eyalet ne de federe hükümet bir din kurabilir. Hiçbiri herhangi bir dini, bütün 

dinleri veya bir dini diğerine tercih eden kanunlar yapamaz. Hiçbiri bir kimseye iradesi 

dışında kiliseye gitmesi ya da uzak kalması için etki yapamaz veya herhangi bir dine 

inancı ya da ikrarı zorlayamaz. Hiç kimse dini inancını ya da inançsızlığını kabul veya 

ifade etmekten dolayı cezalandırılamaz. İsimleri ne olursa olsun veya dini öğretmede 

veya yaşamada hangi şekli edinirlerse edinsinler, herhangi bir dini faaliyeti ya da 

kurumu desteklemek için az veya çok hiçbir vergi toplanamaz. Ne bir eyalet ne de 

federal hükümet, alenen veya gizlice, dini organizasyonların veya grupların işlerine 

katılamaz ve aksi de olamaz. Jefferson’un sözlerinde, dinin tesisi ifadesiyle din ile 

devletin arasını ayıran bir duvarın dikilmesi amaçlamıştır" (Adanalı,1997: 56) . 

                                                           
7 ABD’de 1789’da Fisher Ames tarafından kaleme alınan, birinci değişiklik “Establishmet Clause” 

“Kurucu Hüküm” olarak da bilinir.  
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Yargıç Frankfurther’e göre ise; Birinci Tadilat'ın amacı, hükümet ve din arasındaki bir 

birleşmenin hükümeti tahrip ve dini tahkir edeceği inancıdır. Bu yüzden kanunlar dini 

ne ilerleten ne de engelleyen bir durumda oluşturulmalı yani seküler bir yasama amacı 

gütmelidir. Tam da bu nedenle Frankfurther, Birinci Tadilat aynı kutsal kitabın 

okullarda dua amacıyla okunmasını ya da on emrin sınıf duvarlarına asılmasını 

yasaklamıştır. ABD’de tercih edilen inanç, bireylerin kendi dinlerine ve evlerine 

bırakılmıştır (Adanalı,1997: 57). Shiffrin’e göre, kurucu hükmün yedi önemli özelliği 

bulunmaktadır. Öncelikle Hüküm, dini özgürlüğü ve otonomiyi korur, vergi 

mükelleflerinin hükümet tarafından karşı oldukları herhangi bir dini ideolojiye katkı 

sunmaya zorlanmalarının önüne geçer. Ayrıca, dine bağlı olmadan eşit vatandaşlık 

hakkı sunar, toplumun dini çizgiler etrafında bölünmesini engeller, siyasi toplumu 

teşvik eder ve devletin bağımsız otoritesi ile kamusal çıkarı korur. Buna ek olarak 

hüküm kiliseleri devlet etkisinden koruduğu gibi, dinin özel bir etkisinin olduğu fikrini 

de teşvik eder (Shiffrin, 2009:12). 

Kurucu hüküm, kilise-devlet ilişkisinde ikisinin ayrılığını ifade etmektedir. Bu kurucu 

hüküm ile ABD, Avrupa modelinden ayrılır. Avrupa modelinde Ortaçağ’da, kilise ve 

devlet organizasyonel olarak birbirinden ayrı olsa da bir bütünün parçası olarak iç içe 

geçmiş bir yapıya sahipti. Kişinin ahlaki vizyonunun kabul edildiği tek bir kaynak vardı 

ki bu kaynak da kiliseydi. Devlet, ancak kilise tarafından onaylandıktan sonra meşru 

kabul ediliyordu. Avrupa’da politik kutupların birliği –yani kilise-devlet ilişkisi- dini 

reform hareketleri ile parçalandı. Sonuç olarak dini muhalefet, resmen tanınmış olan 

kilise devlet oldu. Birbiri ardına meydana gelen dini savaşlar, öncelikle birliğin restore 

edilmesini imkansızlaştırdı. Aydınlanma dönemi sonrası ise sınırlı devletin, resmen 

tanınan kilise ile birlikte muhalefete tolerans geliştirilmesinin önü açıldı. Daha sonra bu 

tolerasyon "doğal bir hak" olarak algılanmaya başlandı. Kurucu hüküm sonrasında 

getirilen düzenleme ile Amerika’daki İngiliz kolonileri, Rhode Island dışında, bir araya 

getirilmiş oldu (Esbeck, 2001:153). 

Bu örneklerde de görüldüğü üzere ABD’nin çeşitli dinlere eşit biçimde mesafe koyan, 

dini ayrımcılığı yasaklayan bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu tavrın ikisi 

birlikte okunduğunda, mahkemelerin bir dinin hangi versiyonunun doğru ya da uygun 

olduğunu söyleme hakkı olmadığına da kapı araladığı söylenebilir. Bu bağlamda 

Amerika'da devletlerin dini fikirler yayamadığı (Greenwalt, 2008: 2385) bir sistemin 

geliştirildiğine dikkat etmek gerekir. Sonuçta Amerikan sistemi, sınırlı devlet, özgür 
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kiliseler ve dini konularda gönüllülük esasına dayanan gönül rahatlığı ile ibadet 

edilebilen bir yer haline gelmiştir. Ayrıca Amerika'da Avrupa’nın aksine, kilisenin 

günah çıkarma ve rahiplikle ilgili yargılama yetkisi kaldırılmış ve din, devletin konusu 

olmaktan çıkartılmıştır. Ancak kiliselerin öğretim yetkisi beslenen ve desteklenen bir 

girişim olarak toplum içerisinde devam etmiştir. Amerika’da kiliselerin hala topluma iyi 

alışkanlıklar kazandırdığı kabul edilmektedir. Ancak, din devlet idaresinin bir aracı 

değildir. Aksine, bireysel seçime ve gönüllülük ilkesine dayanan din, Avrupa 

modelinden keskin biçimde ayrılmıştır (Esbeck, 2001:155). Kiliseler, toplum tarafından 

desteklenmekle birlikte, devletin mali yardımına konu değildir. Hutson’a göre, 

Amerikan Anayasası dini tartışmaları ulusal barış açısından bir kenara bırakan politik 

bir dokümandır. Bu bağlamda Anayasa ve İnsan Hakları Bildirgesi, gönüllü dini 

etkinliğin beslenmesi açısından neredeyse evrensel bir konsensüs yaratmıştır (James 

Hudson, 2007: 497).  

ABD’de birinci tadilatın nasıl yorumlanacağı konusunda Yüksek Mahkeme kararları 

yetkili olduğu için, ülkede din- devlet ilişkisi genel olarak mahkeme kararları üzerinden 

okunmaktadır. Bu kararları gözden geçirmek yerinde olacaktır. 

 

6. Amerika'daki Mahkeme Kararları  

Amerika'daki din ve devlet arasındaki ayrıma dair mahkemelerin tutumunu gösteren en 

iyi örneklerden birisi 1947 yılında Yüksek Mahkeme'nin tavrıdır. 1947 yılında Yüksek 

Mahkeme din-devlet ayrımını şu şekilde ifade etmiştir:  

"Hiçbir dini grup ve aktivite için öğretileri ve pratikleri ne olursa olsun toplanan 

vergilerden küçük ya da büyük oranlarda para ayrılmayacaktır. Hiçbir eyalet ya da 

Federal hükümet açık ya da gizli olarak hiçbir dini organizasyonun ya da grubun 

aktivitelerine katılmayacaktır. Aynı şekilde hiçbir dini grup ya da kurum devlet işlerine 

hiçbir şekilde katılamaz. Jefferson’un ifadesiyle din kurumuna karşı hukuk kilise ve dini 

birbirinden ayıran bir duvar inşa etmelidir" (Monsma ve Soper, 2005: 12).  

Bu ifadeden anlaşıldığı üzere Yüksek Mahkeme kilise-devlet arasında örülen duvarın 

aslında "yüksek ve aşılmaz" olması gerektiği yönünde temel bir inancına sahiptir 

(Monsma ve Soper, 2005: 13). Bununla birlikte Mahkeme, teorik ve pratik olarak kilise 

ve devletin birbirinden ayrılmasında ısrar etmesine karşın, kilise-devlet ayrılığı 
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prensibini esnetmeye yönelik kararlar alabilmektedir. Ayrıca mahkeme, özel 

durumlarda devletin dini desteklemesine sıcak bakmaktadır (Monsma ve Soper, 2005: 

18). 1947’de Yargıç William O. Daugles, Zorack-Clauson Davası’nda kilise-devlet 

ayrımının belirsiz olduğunu ifade etmiştir. Zorack-Clauson Davası’nda pek çok aile 

okul saatlerinde dini eğitim ya da ibadet için resmi yaptırım uygulanması gerekçesi ile 

mahkemeye başvurmuştur. Sonuç olarak, New York’ta okul saatleri içerisinde diğer 

öğrenciler ders yaparken ibadet amaçlı olarak okulu terk etmelerine izin verilmiştir. Bu 

davada velilerden izin alınması gerektiği ifade edilmiş ve okulun böyle bir durumu ne 

desteklemesi ne de fonlamasına müsaade edilmemiştir. Yüksek mahkeme ise davada 

eşit davranma prensibini gerekçe göstererek, öğrencilerin serbest zamanlarında 

yapacakları ibadete müsaade etmiştir. Davanın gerekçeli kararı Anayasa’nın herhangi 

bir dine karşı düşmanca tutum sergileyemeyeceği, devlet olarak katılmamak kaydıyla 

dini programın varlığını tanımanın Anayasa’ya aykırı olmayacağını ifade etmiştir 

(Casebriefs.com, 2016).  Daugles’e göre, Birinci Tadilat ayrımın felsefesini yansıtmakla 

birlikte; tamamlanmış ve açık değildir (Hamburger, 2004: 6).  

1971 yılında Lemon-Kurtzman Davası, Pennsylvania ve Rhode Island’da dini eğitime 

yardımla ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Pennsylvania’da mevzuat öğretmen ücretlerine, 

ders kitaplarına kamuya açık olmayan özel ve dini eğitim kurumlarında laik ders 

materyallerine yardım verilmesini öngörüyordu. Rhode Island’da ise mevzuata göre 

ilköğretim okullarında bütün maaş ödemeleri gerçekleştiriliyordu. Her iki yerde de 

kiliseye bağlı eğitim kurumlarına maaş ödenmesinin kurucu hükme aykırı olup olmadığı 

mali yardımlar üzerinden tartışma konusu olmuştur. Sonuç olarak mahkeme, anayasal 

olabilmek için laik yasama amacı güdülmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu noktada 

devletlerin özel hükümler oluşturması gerektiğini belirterek yapılan yardımların kurucu 

hükmü ihlal ettiği sonucuna varmıştır (Oyez, 1971). Lemon-Kurtzman Davası’nda 

Yargıç Warren Burger, ayrım prensibinin bir duvar olmaktan çok uzak olduğunu, berrak 

olmadığını, çelişkili olan bu bariyerin ilişkisel durumlar içerisinde değişiklik 

göstereceğini vurgulamıştır (Hamburger, 2004: 7). Dolayısıyla karardan anlaşılacağı 

üzere ayrım duvarı kavramsal olarak yorumlanmaya açık bir özelliğe sahiptir.  

Esasen Birinci Tadilat’a göre ABD’de yüksek Mahkeme’nin bir dinin hangi yorumunun 

doğru, hangi yorumunun yanlış olduğunu belirleme hakkı yoktur (Greenwalt, 2008: 

2385). ABD’de 1940’dan itibaren dini eğitimin –tercihen- desteklenmemesi yönünde 

karar almıştır (Greenwalt, 2008: 2391). Buna rağmen, Mahkemenin sert sözlerle bu 
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kararı vermesinden sonra Birinci Tadilat’a dayanarak devletin dini okullara çocukların 

taşınması için mali yardımda bulunabileceğine izin vermesi mahkemenin kendi içinde 

çelişkili olduğunu göstermektedir. Normal şartlar altında ABD’de kilise okullarına 

devletin mali bir desteği söz konusu olamaz. İlk ve orta düzeyde eğitim veren kurumlar 

servis ve benzeri yardımlar haricinde eyalet fonu ya da federal fon ayrımı olmaksızın 

hiç bir yardımdan faydalanamaz. Ancak bu durum özel okullara giden öğrenciler 

açısından dini ya da laik okul farkı aranmaksızın okul ücretine ailelere ödenmek üzere 

"voucher" ismi ile yardım yapılmasıyla gevşetilmeye başlanmıştır (Kuru, 2011: 52).  

 

7. ABD'de Kamusal ve Dini Okulların Durumu  

ABD’de temel anlamda iki tür eğitim kurumu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi laik-

seküler devlet okulları iken; ikincisi ise dini ya da seküler özel okullardır. Bütün dini 

gruplar, özel okul açma ve eğitim verme hakkına sahiptir.8 ABD’de Bağlılık Andı 

olarak bilinen, çocukların derslere başlamadan önce ettikleri yeminde aslında dini 

içerikli ifadeler mevcuttur. Yemin tam olarak şu ifadeleri içerir: "Amerika Birleşik 

Devletleri bayrağına, adına ve dalgalandığı cumhuriyete bölünmez ve Tanrı’nın 

himayesinde bir millete, herkes için özgürlük ve adalet duygusuyla bağlı kalacağıma 

yemin ederim" (Kuru, 2011: 47). Aslında belirli bir dine referans vermemekle birlikte, 

Lincoln’un bir konuşmasından alınarak metne eklenen "Tanrının himayesinde" ifadesi 

ateistleri ve çok tanrılı dinleri dışladığı gerekçesiyle tartışma konusu olmuştur. Fakat 

Ant halen bu ifadeleri içeren biçimde bütün eğitim sisteminde kullanılmaya devam 

etmektedir.  

 ABD’de dini okullarda ya da dini cemaatlere bağlı özel eğitim kurumlarında, okullarda 

devlet yardımı genel bir ilke olarak uygulanmaz. Bazı uygulamalardan da 

vazgeçilmiştir. Örneğin, devlet okullarında din dersi 1948’den sonra, toplu dua ise 

1960’lardan beri uygulanmamaktadır. Ancak Eğitim Bakanlığı genelgelerine göre 

öğrencilerin devlet okullarında ders saatlerinin dışında tek başlarına ya da grup halinde 

                                                           
8 ABD, seküler bir devlet olarak din ve devlet işleri arasına ayrım duvarı örmüş olmasına rağmen ülkede 

son 50 yılda yapılan araştırmalarda Tanrı’ya inanma oranı %90’ın altına hiç düşmemiştir. 1998’de Gallup 

Poll araştırmasına göre Amerikalıların %69’u kendisini bir kiliseye ya da sinagoga üye olarak 

tanımlamaktadır. Araştırmaya katılanların %40’ı son hafta sonu kilisideki ayine katıldıklarını, %65’i ise 

dinin gündelik hayattaki problemlerin büyük bir kısmına cevap verdiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Bu bilgiler ışığında 1960’lardan 1990’lı yıllara kadar ABD’de dindarlık oranının sürekliliğinin devam 

ettiği ortaya konulmuştur. Zaten ABD’de dindarlığın Avrupa’daki oranın çok ötesinde olduğu 

bilinmektedir (Eisburger, 2006: 449-450). 
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dua etmeleri ve dini metin okuyabilmelerinin önünde bir engel yoktur. Fakat bu 

etkinliklerin -devletin temsilcisi olan- öğretmenler tarafından teşvik edilmemesi ve 

yönlendirilmemesi esası kabul edilmiştir. Genel olarak herhangi bir zorlama olmadığı 

müddetçe öğrencilerin kendi aralarında dini tebliğ yapması da mümkündür (Kuru, 2011: 

53). ABD’de kamusal eğitimin iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar kurumsal bir 

diyalektik inşa etmek yani telkin sağlayabilmek ile eğitim aracılığıyla öğrencilerde bir 

yönelim gerçekleştirmektir. Bu noktada devlet okullarında dine karşı tam bir tarafsızlık 

sergilenmesi, bir bakıma sekülerliğin devlet okulları tarafından desteklenen bir "din" 

haline gelmesine yol açmıştır. Bu nedenle pek çok aile kendileriyle aynı inanca sahip 

olmayan çocukların devlet tarafından yetiştirilmesinden endişe duymaktadırlar. Ayrıca, 

sekülerizmin bu boyutta bütünüyle devlet tarafından desteklenmesinin, anayasal olarak 

devletin tarafsızlığını ihlal ettiği yönünde eleştirileriler de yapılmaktadır (Frick, 2006: 

200). ABD’de devlet okullarında bütünüyle uygulanan kilise-devlet ayrımı prensibi, 

mezhepsel eğitimleri dışlamasına rağmen kültürel ve sosyal çalışmalar kapsamında 

verilen "Dünya Dinlerine Giriş" dersi, dini konuların genel bir şemsiye altında 

verilmesine olanak sağlamaktadır (Doorn-Harder, 2007:105). Okullarda öğrencilerin 

dini simgeleri olan başörtüsü, Yahudi takkesi, haç vb. gibi sembollere yönelik herhangi 

bir kısıtlama ya da sınırlama bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Amerika'daki devlet 

okullarında öğrenciler dini inançları nedeniyle geçerli olan kıyafet yönetmeliğinden 

muaf dahi olabilirler. ABD’de genel prensip dini pratiklerin genel bir sebeple, sağlık, 

güvenlik gibi önemli konular mevzu bahis olmadan yasaklanamayacağıdır. 

ABD’de toplamda 5.3 Milyon öğrenciye sahip olan 27 Bin özel okul bulunmaktadır. Bu 

rakam ABD’de toplam öğrenci sayısının %10’unu içerisine almaktadır. Ülkede bulunan 

bütün özel okulların %30’u Katolik Kilisesi’ne bağlıyken, %50’si ise diğer dini gruplara 

aittir. Kalan %20 herhangi bir dini grubun kontrolünde olmayan "laik" özel okullardır. 

Devletin özel dini eğitim kurumlarına mali desteği ilk ve orta dereceli okullarda 

anayasal olarak kullanılmazken; yükseköğretim için bu durum böyle değildir. Yüksek 

okullar ise bir kaç temel şarta bağlı olarak eğitim konusunda mali destek 

alabilmektedirler. Bu şartların ilki, kamu fonlarının bu kurumlarda seküler ders ve 

aktiviteler için harcanmasıdır. Kurumun din ve mezhep ayrımcılığından kaçınması, dini 

hiyerarşiden bağımsız olarak otonom bir örgütlenme yapısına sahip olması, akademik 

özgürlüğün sağlanması ve akademik standartlarda eğitim verilmesi (Kuru, 2011: 52) ise 

mali destek alabilmenin şartları arasındadır. 
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Bu şartlar altında ABD’de mali destek alan dini yükseköğretim kurumlarının, dini telkin 

ve propaganda faaliyetlerinden uzak durması ve dini mensubiyetlerine bağlı olarak 

kişilere ayrımcılık yapmasının önü kesilmiştir. 

ABD’deki din-devlet ayrılığı düzenlemesinin, dini olanın ne olduğu üzerinde bir 

belirsizliğe, öte yandan bu durumu düzenlemenin hukuki, siyasi ve politik güçler 

arasında bir çatışmaya yol açtığı söylenebilir. "İnanç olarak dinin" sınırlanmasından 

kaynaklanan çatışma ülkede çeşitli dönüşüm hareketlerini beslediği gibi bu konuya 

ilişkin pek çok olay ise dava konusu haline gelmiştir (Lehman, 2013: 647).  

ABD’deki okullarda dini simgelerin kullanımını yasaklayan, ilginç bir karar ise 

Goldman-Weinberger Davası olmuştur. Normal şartlar altında okullarda herhangi bir 

kısıtlama olmamasına rağmen hava kuvvetlerinde bir subayın görev esnasında Yahudi 

takkesi takmasına ilişkin 4’e karşı 5 oyla yasaklanabilir kararının alınması oldukça 

ilginç bir örnektir. Burada asıl soru hava kuvvetlerinin sahip olduğu düzenlemenin 

Birinci Tadilat’ın özgür ibadet hükmünü ihlal edip etmediğidir (Oyez,1986). Bu karar 

askeriyenin diğer kurumlardan farklı olduğu tezi üzerinden verilmiştir. Ordunun 

amacının üyelerinin arasındaki birliği teşvik etmek olduğu gerekçesiyle, bireylerin dini 

haklarının sınırlanmasını mümkün hale gelmiştir. Buna ek olarak Amişler de dini 

inançları nedeniyle pek çok davaya konu olmuşlardır. Örneğin; Jonas Yoder ve Wallace 

Miller çocuklarının 16 yaşlarından sonra kamu okullarına gönderilmemesi gerekçesiyle 

Wisconsin yasalarına göre kovuşturmaya uğramış; çocukların liseye gitmelerinin dini 

inançlarına aykırı olduğunu beyan eden bir savunma gerçekleştirmişlerdir. Yüksek 

Mahkemede tartışılan konu, ailelerin çocuklarını kamu okullarına göndermemelerinin 

Birinci Tadilat'ı ihlal edip etmediğidir. Liseye gitmenin dini inançlarına aykırı olduğunu 

savunan Amişlerin dini gerekçelerle kız çocuklarını sekizinci sınıftan sonra okula 

gitmekten muaf olması talebi olumlu bulunmuş, böylece dini ibadetin okula devamlılığı 

ortaya koyan devlet menfaatinden üstün görülmüştür (Oyez, 1972). Ayrıca kararın 

devlet menfaatinden üstün bir gerekçe olarak dini özgürlüğü ve özgür ibadeti öne 

çıkarttığı söylenebilir. 
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SONUÇ  

Amerika ve Türkiye din-devlet ilişkileri açısından birbirinden tamamen farklı 

örneklerdir. Türkiye, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ülke olmasına karşın, 

devlet, dini denetimine almıştır. Türkiye’de din devletin ideolojik aygıtı olarak da 

konumlandırılmış, hem Sünni versiyonu desteklenmiş hem de çeşitli araçlar ile kontrol 

altına alınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’deki temel çabanın, hem dinin 

devlet alanına etki etmesini engellemek hem de onu kontrol altında tutmaktır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında "laiklik" ilkesi bulunmasına rağmen bu 

ilkenin uygulanması temelinde sıklıkla sorunla karşılaşılmaktadır. Laiklik ilkesi 

Türkiye’de özellikle 1923-50 döneminde "dışlayıcı" biçimde uygulanmıştır. Dönem 

dönem uygulanma biçimi değişmekle birlikte bu uygulamaların devam etmesi olasılığı 

da mevcuttur. Özellikle başörtüsü yasağı çerçevesinde tartışılan laiklik, toplumun bir 

kısmının din yönüyle dizayn edilmesi anlamına gelirken diğer bir kısmının dışlanmasına 

yol açmıştır. Bu kapsamda devletin ideolojik aygıtlarının her grup için farklı şekilde 

uygulandığını ifade etmek mümkündür. Devletin ideolojik aygıtları eğitim sistemi, 

zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geniş yetki 

alanı ve örgütlenmesi ile sağlanmaktadır. Bu kontrol sistemi ise ülke içerisindeki farklı 

unsurların hem hak taleplerine hem de devlete yabancılaşmasına neden olmuştur.  

Amerika’da ise toplumu oluşturan farklı etnik ve dini unsurların varlığı nedeniyle devlet 

bütün dinlere eşit biçimde uzak olmayı tercih etmiştir. Bundan dolayı ABD'de, ne dini 

kontrol altına alan ne de dini alanı düzenleyen bir kurum vardır. Genel olarak kurucular, 

ülkede dinin toplumsal olarak önemi ve yerine bir değer atfetmekle birlikte, siyasal 

anlamda liberalizmi benimsemiş ve toplumun yapısına uygun olarak kilise ve devletin 

arasına bir ayrım duvarı örmeyi uygun bulmuşlardır. Bu durum Birinci Tadilat’ı 

yorumlama yetkisine sahip olan Yüksek Mahkeme tarafından da devam ettirilmiştir. 

Ancak ABD'deki bu yapı bütün dinleri içerisine alabilmektedir. Bütün dinler ya da 

kendisini dini grup olarak tanımlayan topluluk ve cemaatler devletin din konusundaki 

tarafsızlığı ilkesinden eşit olarak yararlanmaktadır. Yada başka bir ifadeyle devlet, 

bütün dini gruplara eşit mesafede durmaktadır.  

Ayrıca ABD’de yüksek mahkemenin din ile ilgili verdiği kararlara liberal görüşün 

hakim olduğu görülmektedir. Devlet ve din arasında bir ayrım duvarının olduğu 

şeklindeki argüman kimi dönemlerde sorun yaratmaya elverişlidir. Zira "duvarın 



Olkan SENEMOĞLU – Ayşe KÜÇÜK; Amerika ve Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi Karşılaştırmalı Bir 

Analiz 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

122 

belirsizliği" onu yoruma açık hale getirmektedir. Kendini seküler bir devlet olarak 

tanımlayan ABD, bir dini, topluma yayma konusunda ve dinin hangi versiyonunun ya 

da dini içerikli neyin tam olarak doğru olduğu konusunda tamamen "tarafsız" kalmıştır. 

Devletin her türlü inanç normuna karşı, bütün olarak tarafsız kalması zaman zaman bu 

tarafsızlığı tersine çevirecek uygulamalara neden olduğu da görülmektedir. Tarihsel 

geçmişe bağlanabilecek bu durum, genel olarak pasif laiklik olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Ancak ülkede, devlet kamusal eğitimi seküler bir saikle, 

bütün finansmanını üstlenirken, dini cemaatlere bağlı okullara ya da özel okullara uzun 

dönem herhangi bir destekte bulunmamıştır. Ancak 2000’li yıllardan itibaren "voucher" 

adı altında yerilen eğitim yardımının bu okullardaki öğrenciler açısından eşitleyici bir 

perspektif sunduğu kadar, laikliğin negatif uygulama biçimini zayıflatmıştır. 

ABD’de ve Türkiye’de devletin dine yaklaşımının farklı olmasının temel nedeni, her iki 

ülkenin farklı devlet geleneklerine sahip olmasında aranmalıdır. Türkiye, Bizans-

Osmanlı ve Doğu geleneğinin etkisi altında iken; ABD Avrupa’daki din savaşlarından, 

ve buradaki baskıdan kaçarak yeni bir toplum inşa etme düşüncesi ile kurulmuştur. Bu 

durum iki toplumun da toplum olma deneyimini farklılaştırmış, dolayısıyla bu iki 

devletin de dini pratikleri deneyimleme biçimi farklılık göstermiştir. 
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Özet 

Sanatın birçok dalı farklı ideolojilerin farklı biçimlerde yansıtıcıları olmuştur. Edebiyat, diğer birçok 

sanat formu gibi bu yansıtıcılardan biridir. Türk edebiyatı, farklı zamanlarda farklı yazarlar tarafından 

farklı ideolojilerin önemli bir anlatıcısı olmuştur. Milliyetçilik akımının uluslararası perspektifte 

güçlenmesiyle ile birlikte, Türkiye’de edebiyat alanında da milliyetçi söylemler oluşmaya ve hız 

kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda da edebi eserlerde işlenen “Türkçülük” akımı giderek önem 

kazanmıştır. 

Ömer Seyfettin, eserlerinde sıklıkla bu milliyetçi söylemin bir savunucusu olmuş ve konuya farklı 

perspektiflerden yaklaşmıştır. Bu çalışmada milliyetçi yaklaşımların önemli belirleyicileri araştırılırken, 

Ömer Seyfettin’in seçilmiş çalışmalarında milliyetçiliği hangi açılardan ve nasıl ele aldığı araştırılacaktır. 

Bir başka ifade ile, Seyfettin’in seçili eserlerinde, milliyetçiliğin anahtar kelimelerinin izi sürülecektir. 
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GİRİŞ 

Ömer Seyfettin’in içine doğmuş olduğu coğrafya ve zaman dilimi birçok açıdan zor 

yılları işaret ediyordu. 19. Yüzyılın sonlarına yaklaşırken uluslararası sistemdeki 

imparatorlukların (Osmanlı, Avusturya-Macaristan) çökmeye yüz tuttuğu bir dönem ve 

yine imparatorlukların sınırları içinde yoğunlaşan etnik ve milliyetçi hareketlerin 

gözlemlendiği bir zaman dilimi yaşanmaktadır. Bu döneme rastgelen Osmanlı fikir 

akımları –Osmanlıcılık, İslamcılık, ,Türkçülük- çökmekte olan bir İmparatorluğu ayakta 

tutmak ve eski gücüne kavuşturmak bakımından vatansever bir içeriğe sahiptirler 

(Çilliler, 2015: 51). 

1884 yılında dünyaya gelen Ömer Seyfettin, babası gibi askeri eğitim almıştı ve 

milliyetçilik fikri, daha orta öğrenim çağlarından itibaren beyninde şekillenmeye 

başlamıştı. İleride yazacağı eserlerde çok sade bir dil kullanırken, toplumun beklenti ve 

kaygılarını da çok iyi analiz etmiş yazar için çoğu romancı modern Türk hikayeciliğinin 

kapılarını aralayan sanatçı tanımlamasını yapar (Aydemir, 2005: 60). Türk 

Edebiyatı’nın çok önemli kalemlerinden biri haline gelen Ömer Seyfettin, çoğu çağdaşı 

gibi I. Dünya Savaşı yıllarından önce Osmanlı İmparatorluğu’na mensup her bireyin 

duyduğu kaygıları taşımaktadır. İmparatorluğun dağılma sürecini analiz etmiş olup, 

topluma önemli fikirleri edebiyat aracılığı ile aktarma ihtiyacı da artık birçok meslektaşı 

gibi onun için de bir zorunluluk haline gelmiştitr ve milliyet, milliyetçilik, kültür gibi 

kavramlar, Seyfettin’in eserlerinin adeta önemli anahtar kelimeleri haline gelmiştir 

(Kuş, 2013: 12). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Avrupa’dakine benzer bir toplumsal sınıf yapısı 

olmadığından özellikle siyasal hayattaki itici ve birleştirici güçlerin genellikle din ve ırk 

kavramları ile ilintili olduğu açıktır (Ahmad, 2007). İmparatorluğun içinde bulunduğu 

vaziyet, milliyetçilik akımının ve eserlerde de milliyetçilik temasının işlenmesini 

tetikleyen önemli unsurların başında gelmektedir. Bu noktada, Taner Timur’un Osmanlı 

İmparatorluğu’nda kimlik sorunu ile ilgili yaptığı şu saptama son derece önemlidir: 

“… Osmanlılar, kimlik sorunu üzerinde düşünmeye başladıkları zaman, kültürlerinde 

bu konuda kendilerine yardımcı olabilecek düşünce araçları yoktu. Oysa Batı, 

kütüphane ve kataloglarıyla bilimsel dernek ve kurumlarıyla, uzmanlaşmış yayınlarıyla 

bütün dünyaya egemen olacak bir düşünce arsenali yaratmıştı… Osmanlı 
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İmparatorluğu’nda Türkçü hareketleri başlatanlar kısmen Batı’da antropoloji ve filoloji 

çalışmalarından yararlandılar…” (Timur, 1986). 

Yine benzer bir biçimde Bernard Lewis’in şu değerlendirmesini hatırlamak yerinde 

olacaktır:  “Türkçü bir politika Osmanlı İmparatorluğu içinde hakim Türk ırkının 

bağlılıklarını birleştirir, Osmanlı sınırları ötesinde, Rusya ve diğer yerlerdeki 

milyonlarca Türk’ün bağlılığıyla da onu kuvvetlendirir” (Lewis, 2007). 

Özellikle Seyfettin’in eserlerinde milliyetçilik ana temasının yansımalarının temel bir 

amacı da anavatan ve millet fikrinin güçlendirilip, toplum için bir kurtuluş umudunun 

dile getirilmesi olmuştur (Demir, 2007). Şüphesiz Balkan Savaşları dönemini orduda 

görevli bir asker olarak yaşayıp, Osmanlı İmparatorluğu için sona gelindiğini en iyi 

sezen yazarlardan biri olmuştur Ömer Seyfettin. Özellikle görevli olduğu bölgelerde 

gözlemlemiş olduğu Bulgarların ve Makedonların bir milli bilinç kurma gayreti, 

Seyfettin’i oldukça etkilemiştir (Şengül, 2001). 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde milliyetçilik kavramı ele alınırken, konu ile ilgili 

genel yaklaşımlar incelenecek ve sonrasında da Ömer Seyfettin’in iki adet seçilmiş 

eserinde bu yaklaşımların izi sürülecektir. 

 

1. Milliyetçilik Üzerine 

Milliyetçilik üzerine bugüne kadar çeşitli tanımlamalar yapılmış olup, çoğu düşünür 

tarafından da farklı açılardan ele alınmıştır. Smith, milliyetçiliği bir ulusun en önemli 

tanımlayıcılarından olarak ele alır ve bir toplumun birliğinin, kimliğinin ve özerkliğinin 

yapı taşı olarak tanımlar (Smith, 2010). 

Milliyetçi bakış açısında önce devlet oluşup ardından ulus oluşabilir ya da tam tersi bir 

durum da söz konusu olabilir. Örneğin Gellner’e göre milliyetçilik kimi zaman önceden 

oluşmuş olan kültürleri alıp onları millet potasında biraraya getirirken kimi zaman da 

milletleri yoktan icat eder ve önceden varolan kültürlere de büyük derecede önem 

vermez (Gellner, 2006). Öte yandan Breuilly, milliyetçilik kavramını ele alırken bu 

yaklaşımın düşünce, duygu ya da bir siyasi hareket olarak incelenebileceğini söyler 

(Breuilly, 1993). 
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Milliyetçilik bir ulusun üyelerini, belirli simgeleri, inançları ya da yaşam biçimlerini, 

kendi ortak siyasal kaderlerine ilişkin karar verme iradesine sahip bir topluluğa ait olma 

duygusunu bireylere kazandırır (Guibernau, 1997). Şüphesiz milliyetçilik, tarihsel 

perspektifte toplumda ulusal bir kimlik oluşturulmasında çok önemli bir ideoloji olmuş 

ve önemli siyasal getiriler sağlayan bir mekanizma oluşturmuştur. Bu bağlamda Batı 

toplumlarında genellikle sanayileşme ve modernleşme süreci boyunca önem kazanan 

bir yapı olarak ortaya çıkmış olan ulus-devlet, kendi ideolojisi olan milliyetçiliği 

doğururken, Doğu toplumlarında milliyetçi hareketler, ulusal devletlerin oluşmasında 

önemli rol üstlenmişlerdir (Turan, 2011: 136). 

Modern zamanlara ait bir yaklaşım olan milliyetçilik kavramı bir milletin kimliğini, 

özerkliğini ve birliğini oluşturan önemli bir ideoloji olarak tanımlarken (Smith, 1991), 

bu bağlamda da ulus yapısını oluşturan bileşenleri iki farklı gruba –territoryal, etnik- 

ayırmıştır. (Smith, 1988) İlk grubun yapısı kimlikler üzerinden ifade edilirken, ortak soy 

ve kökenler, gelenekler ve geçmiş kurulmuş bağlar büyük önem taşır. İkinci grubun 

yapısı da kesinleşmiş coğrafi sınırlamalar üzerinden ifade edilirken, yine bu gruplamada 

ulusu oluşturan hiçbir bireye ırkı, cinsiyeti, dili ya da dini bakımından ayrıcalık 

tanınmaz, ayrıca vatandaşlık ve dayanışma duygusu aktif siyasal katılım ile tasvir edilir 

(Smith, 1988). 

Milliyetçilik yaklaşımları özellikle 20. Yüzyılda hem felsefik hem de ahlaki 

perspektiflerde ele alınmıştır. Yine bu bağlamda üzerine olumlu ya da olumsuz birçok 

tanımlama yapılagelmiştir. Sosyal bilimler perspektifinden milliyetçilik yaklaşımına 

olan ilgi I. Dünya Savaşı yıllarından sonra epeyce artmıştır. Genellikle milliyetçilik 

araştırmaları ve konunun teorik olarak ele alınması dört temel dönemde incelenir. 

Bunlar sırasıyla; düşüncenin oluşmaya başladığı on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllar, bir 

başka deyişle I. Dünya Savaşı öncesi dönem, 1918-1945 arası dönem, 1945-1990 arası 

dönem ve 1990 sonrası dönemlerdir (Özkırımlı, 1999). 

Literatür incelemesi yapıldığında, sözü edilen tüm dönemlerde genellikle millet ve 

milliyetçilik kavramlarının ne olduğu ya da ne olması gerektiği, kavramın doğuşu ve 

gelişimi, kavramın ne kadar modern olup olmadığı ya da milliyetçiliğin farklı türleri 

üzerine farklı bakış açıları geliştirilmiştir. Ele alınan tüm farklı kavramlar çerçevesinde, 

milliyetçilik yaklaşımları, İlkçiler (primordialist), Modernistler ve Etno-Sembolcüler 

olarak üç ana gruba ayrılmıştır. 



Melih GÖRGÜN; Ömer Seyfettin’in Seçilmiş Eserlerinde Milliyetçilik Yansımaları 

 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

130 

İlkçi yaklaşım özünde milletleri ilk çağlardan beri varolan doğal yapılar olarak ele alır 

ve bu yapıların kan, dil, din, alışkanlıklar ya da akrabalıklar gibi doğal bağlar ile 

oluştuğunu ifade eder (Geertz, 1973). Yine bu yaklaşım çerçevesinde bireylerin ait 

oldukları etnik topluluk önceden belirlenmiştir ve “öz” büyük önem taşır.  

İlkçilerin barındırdığı bir önemli grup eskilcilerdir ve bu anlayışa göre de bugünün 

milletleri yüzlerce yıldır varolan bir oluşumun günümüzdeki uzantılarıdır. Kısaca 

özetlemek gerekirse, millet; ortak bir kültüre, kimliğe, tarihe ve dile sahip olan 

bireylerden oluşan bir topluluktur (Özkırımlı, 1999). 

Yine İlkçi okul perspektifinde ele alınan bir başka önemli bakış açısı sosyo-biyolojik 

yaklaşımlar olarak incelenir ve etnik bağlılığın ana bileşeni olarak genetik kodlar ve 

içgüdüleri öne sürer. Sosyo-biyolojik kuramların milliyetçi söylemlerinde etnisite 

önemli bir unsur olarak tanımlanırken yine bu bağlamda mitler, kan bağları, akrabalık 

ve yakınlıklar önem kazanır. Özetle önemli olan unsur, genetik kodların bu bağlar 

üzerindeki etkisidir (Kellas, 1991). 

Kültür konusu da yine ilkçi okulun önemli perspektiflerinden olup bu söylemde bir 

milleti diğer milletlerden ayıran önemli öğelere –din, dil, ortak geçmiş gibi- olan inanç 

ön plana çıkar (Özkırımlı, 1999). Bir başka ifade ile, etnik bağlara duyulan inanç bu 

söylemde çok büyük önem taşır. Hobsbawm’a göre diller devletlerle birlikte çoğalır ve 

bu bağlamda ortak köken ve soy kavramları da milliyetçilik açısından son derece 

önemlidir (Hobsbawm, 2006). 

İlkçi yaklaşımdan ayrı olarak bir başka yaklaşım da modenist milliyetçi bakıştır. 

Özellikle 1950 yıllarından sonra bu okulun söylemleri giderek önem kazanmıştır. 

Modernist yaklaşım, özünde milletler ve milliyetçilik söylemlerinin geleneksel değil de 

modern zamanların bir ürünü olduğunu söyler. Modernist bakış açısına göre 

milliyetçilik yaklaşımı, kültür, eğitim ve dil alanlarında modern zamanlarda meydana 

gelen değişimler sebebiyle şekillenmiştir. 

O halde “modernleşme nedir?” sorusu burada büyük önem taşır. Endüstri devriminden 

itibaren giderek artan karşılıklı ilişkiler ağı en kapsamlı tanımını küreselleşme adı 

altında bulduysa, bu sürecin bir başka önemli boyutu da modernleşme sürecinin 

topyekün yaşanması olmuştur (Görgün, 2017: 47). 
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Bu bağlamdaki en önemli çalışmaların başında şüphesiz Karl Deutsch’un modernleşme 

olgusuna sosyo-ekonomik yaklaşımı gelir. İletişim, şehirleşme, eğitim ve endüstrileşme 

gibi modern zamanların önemli gelişmeleri milliyetçilik kavramından ayrı 

düşünülemez. (Deutsch, 1962) Bu açıdan, milletler ve milliyetçilik için gerekli koşullar 

önemli modernleşme süreçlerinden sonra meydana gelmekte ve bu süreçler milliyetçi 

bakış açıları için bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Deutsch’un bakış açısına benzer 

perspektiflerde konuya yaklaşan Gellner ve Hroch’da endüstrileşme ve iletişim 

ağlarının gelişimi gibi toplumsal alanın modern dinamiklerinin sağladığı avantajlar 

üzerinden hareketle mevcut koşullardaki dayatmaların ulus-devleti dolayısıyla milli 

kimlik ve milliyetçilik olgularını öne çıkardığından bahsederler. (Yıldırım, 2014) Bu 

perspektifte, milli dillerin gelişimi, matbaanın icadı ya da okur-yazarlık becerilerinin 

toplumun büyük bölümüne yayılması ile doğru orantılı bir ilişki sergilemektedir. 

Yine bu bağlamda Gellner modern bakış açısında milliyetçiliği, ortak kültürün bağlayıcı 

unsurları içinde birbirlerinin yerini alabilecek atomize bireylerin oluşturduğu kişisel 

olmayan bir toplum yapısı olarak betimlemiştir (Gellner, 1999). 

Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri adlı eserinde, modernleşme, mobilizasyon ve ulus 

arasındaki ilişki bakımından şu önemli saptamayı yapmıştır: 

“… Modern siyasi birimler, belli bir merkez etrafında ve ulus adı altında yeni 

bütünleşmelerin, yeni birlikteliklerin oluşmasıdır. Bu bağlamda asgari düzeyde bir 

iletişim ve ilişkiler ağının varlığı toplumsal mobilizasyonun temel ve en belirleyici 

göstergelerindendir. Toplumsal mobilizasyon bireyi yüzyıllardır ait olduğu dar 

kapsamlı yerel muhitlerden kopararak her gün biraz daha belirgin biçimde geleneksel 

değerleri aşındırır ve birey giderek toplumsallaşır. Siyasi gelişmenin en önemli aşaması 

olan ulus-devletin inşa edilmesi, geniş ölçüde geleneksel bağları kıran mobilizasyon 

üzerinde cereyan etmektedir…” (Oktay, 2005). 

Modern toplumlarda siyaset, kültür ve toplumsal yapı düşünüldüğü vakit, sözü edilen üç 

unsur arasındaki ilişkide de bir değişim gözlenmektedir. Geleneksel zamanla ya da 

geleneksel düzende siyaset, kültür ve toplum birbirlerinden katı ve kesin çizgilerle 

ayrılırken, modern düzende, yine bu üç unsur arası geçişler ve değişimler daha hızlı 

şekillenebilmektedir. Yani geleneksel dönemde özellikle siyaset, toplum ve kültür 

ekseninde dikey hareketlilik neredeyse imkansızken, modern düzende siyasette, 
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toplumda ve kültürde hem yatay hem de dikey hareketlilik söz konusudur. Modern 

birey, bir krala, bir imparatora sadakat beslemekten ziyade, eğitimle, dille şekillenmiş 

bir kültüre sadakat besliyordu. (Gellner, 2006) Gellner, milliyetçi söylemler ve modern 

zamanlar arasında önemli bir bağlantı öne sürerken, bazı görüşler ise bunun tersini 

savunmaktadır. Örneğin İngiliz milliyetçiliğinin endüstrileşmeden daha önce ortaya 

çıkması ya da üçüncü dünya ülkelerinde de milliyetçi söylemlerin oluşması gibi. Özetle 

milliyetçi ideolojiler çoğu zaman varlığını endütri devrimi sonrasında sıklıkla 

hissettirirken, bazı durumlarda da varlığını modern zamanlardan önce hissettirebilmiştir.  

Etno-sembolcü yaklaşımlarda etnik unsurlar bir toplumun kalıcı öğeleri arasında sayılır. 

Bir başka ifade ile bu okulun düşünürleri, etnik kültürlerin birey üzerindeki etkisine 

önemli atıflar yapmaktadır. Bu okulun bir başka önemli belirleyicisi ise, ilkçi ve 

modernist yaklaşımşlar arasında bir orta yol oluşturma çabasıdır. Etno-sembolcülerin 

perspektifinde milliyetçi söylemlerin gelişimi sadece modern zaman ile 

sınırlandırılmamalı ayrıca konu incelenirken etnik geçmişlerin kökeni de denklem 

içerisinde düşünülmelidir. Kısacası modern milletler, yıllanmış etnik kültürlerin gölgesi 

altında şekillenmiştir (Özkırımlı, 1999). 

Bu görüşün önemli kalemlerinden Smith, milliyetçiliği; milletleri kurma ve ulus-

devletleri ayakta tutma süreci olarak, bir millete ait olma bilinci olarak, millete ilişkin 

bir dil ve sembolizm bağlamında, milli irade ile alakalı bir kültürel doktrin ve ideoloji 

olarak ve milletin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik bir siyasi hareket olarak 

açıklamıştır (Smith, 1991). 

 

2. Ömer Seyfettin’in Eserlerinde Milliyetçilik 

Öncelikle Ömer Seyfettin’in sıklıkla eserlerinde sade ve kolay anlaşılır bir Türkçe 

kullandığını belirtmekte fayda var. Seyfettin, yazılarında milli birlik ve milli dil 

arasında çok önemli bir bağ olduğunu dile getirir. Genç Kalemler dergisinde bu konuyu 

şu şekilde özetlemektedir: 

“… Türkler ancak kuvvetli ve ciddi bir terakki ile hakimiyetlerinin mevcudiyetlerini 

muhafaza edebilirler, terakki ise ilmin, fennin edebiyatın hepimizin arasında intişarına 

vabestedir ve bunları neşr için evvela lazım olan milli ve umumi bir lisandır. Milli ve 
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tabii bir lisan olmazsa, ilimi fen, edebiyat gene bugünkü gibi bir muamma halinde 

kalacaktır. Asrımız terakki asrı, mücadele ve rekabet asrıdır…” (Sevük, 1967). 

İnci Enginün konu ile ilgili olarak şu önemli saptamayı yapmıştır: 

“… Dil milli birliğin temelidir. Osmanlı Devleti yapısı icabı milliyetçi değildi. Ayrıca 

güçlü olmanın verdiği müsamaha dolayısıyla tebasına Türkçe’yi öğretmemişti. Ömer 

Seyfeddin, ordudaki ilk günlerinde Balkan Savaşı yenilgisi dolayısıyla kendisini sonsuz 

bir kötümserliğe kaptırır. Bu karamsarlığın sebebi askerlerin Türkçe bilmemeleridir…” 

(Enginün, 1985) 

1900-1920 seneleri arasında çok önemi eserler üreten Ömer Seyfettin’in hikayelerinde 

milli bir bilinç oluşturulması ve bu bilincin giderek güçlenmesi en önemli temalardan 

olmuştur. Ayrıca modern zamanların önemli figürlerinden olan “kadın” unsuru ve 

kadına verilmesi gerek önem de Seyfettin’in farklı eserlerinde sıklıkla vurgulanmıştır. 

Seyfettin, hikayelerinde kadınların yetiştirdikleri çocuklarda bilinç oluşturma güçlerini, 

kimlik kaybına uğrayan bireyler aracılığıyla yapar (Kanter, 2015: 1610). 

Nakarat adlı hikayesi bu çalışmada ele alınacak ilk eserdir. Balkan Savaşları sırasında 

Bulgar çetecilere karşı mücadele veren bir Türk subayının hikayesidir Nakarat. Tayin 

olduğu kasabada bir Bulgar kızına aşık olur ve kızın sürekli kendi dilinde söylediği 

şarkıyı kendince bir aşk şarkısı olarak yorumlar. Ancak yine de duyduğu şarkının 

sözlerinin Türkçe karşılığını tam olarak bilmemektedir. 

Sonraları bir başka tanıdığından tesadüfen şarkının sözlerini öğrenen subay, sözlerin 

aslında Bulgarların İstanbul ile ilgili işgal niyetlerini anlattığını öğrenir ve perişan olur. 

İçinde bulunduğu duygular karmakarışıktır. Zaman zaman o kız uğruna orduyu 

terketmeyi bile düşünmüştür. Sonradan Bulgar kızın milliyetçi duyguları ile kendi 

duygularını da karşılaştırırken pişmanlık ve vicdan azabı da duymuştur. Subay bu 

hikayede ironik bir biçimde bir Bulgar kızı sayesinde milli bilince varmıştır (Koçak, 

2015). Seyfettin bu eserinde etnik unsurları dil üzerinden anlatmış ve farklı 

perspektiflerde milliyetçiliğin altını çizmiştir. 

Primo Türk Çocuğu adlı eserinde, Türk bir baba (Kenan) ve İtalyan bir anneden 

(Grazia) dünyaya gelen Primo isimli çocuğun hikayesini anlatır yazar. Eserin başlarında 

Kenan; tarih, köken, ırk ve geçmiş değerlere pek önem vermeyen hatta milli değerleri 
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pek de önemsemeyen bir karakterdir. Evlerinde de Türkçe pek konuşulmamış ve bu 

sebepten ötürü oğlu Primo da dil, tarih ya da millet gibi kavramlar gelişememiştir. 

Hikayenin ilerleyen bölümlerinde Kenan yazarın betimlemesi ile yıllardır içinde 

bulunduğu gafletten uyanır ve kendini sorgulamaya başlar.  Bu bir nevi milli uyanıştır 

Kenan için. Değerlerini ve önceliklerini sorgulamaya başlar. Giderek Kenan ve İtalyan 

eşi arasında milliyetçi değerler üzerinden bir çatışma ortamı oluşur.  

Kenan geçmiş hesaplaşmasını yapıp milli bilince erişirken Primo da yakın arkadaşı 

Orhan sayesinde büyük bir değişim geçirir ve o da babası ile aynı değerleri benimser. 

Yazar ayrıca bu eserde önemli sembolleri de kullanarak hikayenin iki ana karakteri 

(Kenan ve Grazia) üzerinden bir çatışma ortamı yaratır. Bursa’da bulunan baba evi, fes 

ve beyaz minareler Kenan tarafından önem verilen sembollerdir. Buna karşılık Grazia 

için şapka, batılı tarz ev dekoru, katolik kilisesi ve müstevli çan önemli semboller 

olarak kullanılmıştır (Burcu, 2004: 144). 

İtalyan bir kızla evlenip milli benlikten ve bilinçten uzak olma ve sonrasında yaşanan 

travmalar, Kenan’ın değişiminin önemli belirleyicilerindendir. Grazia, Kenan’ı eserin 

başından beri bir Türk olarak değerlendirmemiştir ve çocuğunu da bir İtalyan olarak 

yetiştirmek ister ve sıklıkla söylemlerinde Türkler’i aşağılayan bir tavır sergilemektedir. 

Yine bu eserde yurtdışında aldığı eğitim ve kültür ile farklı bir şekilde yetişmiş 

Kenan’ın nasıl milli bilinç ve değerlerden uzak olduğuna sıklıkla atıf yapılmaktadır. 

Modernist milliyetçi yaklaşım bağlamında eğitim ve kültürün milli bir bilinç 

oluşturmadaki rolü hatırlanırsa, Seyfettin’in bu eserde sıklıkla bu söylemleri 

vurgulamasının nedeni de anlaşılır. 

 

SONUÇ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde vatanı birarada tutma kaygısı toplumun 

önemli kesimleri arasında yoğun olarak hissedilirken, bu çaba farklı perspektiflerde 

farklı araçlarla sağlanmıştır. Edebiyat alanında da milli bir benlik yaratmak ve milli 

bilinç oluşturmak adına Ömer Seyfettin’in önemli girişimleri olmuştur. 
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Bu çalışmada, yirminci yüzyılın başlarında önemli eserlerini meydana getiren ve 1920 

yılında dünyaya gözlerini yuman Ömer Seyfettin’in iki adet eseri incelenmiştir. 

İncelemelerden önce milliyetçilik kavramı uluslararası literatürde analiz edilmiş ve 

çeşitli yaklaşımlar incelenmiştir. Bu bağlamda, İlkçi, Modernist ve Etno-sembolcü 

perspektifler üzerinden milliyetçiliğin belirleyici unsurları saptanmıştır. Daha sonra bu 

belirleyici unsurların Ömer Seyfettin’in seçilmiş eserlerindeki yansımaları 

araştırılmıştır. 

Nakarat ve Primo Türk Çocuğu’nda, milliyetçilik ve milli bir bilinç oluşturma çabaları 

kimi zaman ilkçi, kimi zaman modernist ve kimi zaman da etno-sembolcü yaklaşımları 

üzerinden ele alınmıştır. Seyfettin, hikayelerin ana karakterleri üzerinden ırk, aidiyet, 

dil, semboller, tarih ve etnik kökenler gibi önemli belirleyiciler aracılığıyla milliyetçi 

unsurların altını sıklıkla çizmiştir. Diğer birçok eserinde olduğu gibi milliyetçiliğin 

anahtar öğelerine eserleri aracılığıyla sık sık referans veren yazar Türk Edebiyatı’nda 

milliyetçi söylemin ve Türkçülük perspektifinin önemli sanatçıları arasında 

gösterilebilir. 
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LAİKLİK VE SEKÜLERLEŞMENİN KAVRAMSAL FARKLILIĞI VE 

İŞLEVSEL BİRLİKTELİĞİ ÜZERİNE 

 

Ergin SERTEL* 

 

Özet  

Bu makalede laiklik ile sekülerleşme kavramlarının etimolojik kökenleri ve tarihsel olarak sosyal-siyasal 

yaşamda kazandıkları anlamlar açıklanıp, kavramların benzer ve farklı yönleri anlaşılır biçimde izah 

edilmeye çalışılmıştır. Laiklik ve sekülerleşmenin etimolojik köken farkına rağmen işlevsel ve özsel 

olarak aynı noktada buluştukları iddia edilmiştir. Bu iddia ve anlayış ile modernleşme türleri açısından 

laiklik ve sekülerleşmenin -Doğu toplumları özelinde- ülkemizdeki gelişim seyri ve anlamsal dönüşümü 

netliğe kavuşturulup kavram kargaşasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Laiklik, sekülerizm, modernleşme 

 

ON THE CONCEPTUAL DIFFERENCE AND FUNCTIONAL ASSOCIATION OF LAICISIM 

AND SECULARISM  

Abstract 

In this article, etymological origins of laicism and secularization are explained by focusing on different 

meanings in historical social and political contexts. In addition, the similarities and differences between 

these concepts are explained in a comprehensible way. It has been claimed that although laicism and 

secularization have different etymological origins, they meet at the same spot both in the functional and 

essential terms. In this sense – within the case of Eastern society – the development and semantic 

transformation of laicism and secularization in Turkey are clarified, in order to prevent ambiguity of the 

concept in terms of the types of modernization. 

 Keywords: Laicism, secularization, modernization 

 

 

 

                                                           
*  Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi. 

esrtl@mynet.com 

 



Ergin SERTEL; Laiklik ve Sekülerleşmenin Kavramsal Farklığı ve İşlevsel Birlikteliği Üzerine 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

139 

GİRİŞ 

Ortaçağ’ın feodal ve skolastik düzenine karşı bir tepki olarak doğan ve çağımızın 

demokrasi anlayışı içerisinde bugünkü anlamına kavuşan laiklik ve sekülerlik gerek din 

sosyolojisi, gerek siyaset sosyolojisi ve gerekse siyaset bilimi açısından önemli 

kavramlardandır. Önemleri oranında birbirleriyle ilişkileri itibariyle halen tartışmalı 

olan kavramlardır. Özellikle dinsel hareketlerin yükselmesiyle birlikte tartışmaların 

odaklandığı temel konu -ya da kavramlar- haline gelmiştir. Batı toplumlarından farklı 

bir inançta olan ve tarihin akışı içerisinde farklı bir laikleşme ya da sekülerleşme seyri 

izleyen ülkemiz de bu tartışmaları yaşamış ve halen yaşamaya devam etmektedir.  

Akademik anlamdaki bu tartışmalara daha net bakabilmek için, öncelikle laiklik ve 

sekülerlik ile birlikte bunlarla ilintili kavramların ne olduğunu açıklamak ve ardından 

onları tarihsel gelişim seyri içerisinde ortaya çıktığı toplumsal yapılara göre tahlil etmek 

gerektiğini düşünmekteyiz. Bu makaledeki amacımız da bahsi geçen kavramları netliğe 

kavuşturmak ve tarihsel dayanaktan ve etimolojik kökenden uzak, yanlış anlam 

yüklemelerinin önüne geçmektir.  

 

1. Laiklik ve Sekülerliğin Etimolojik Kökenleri  

Laiklik kelimesi kavram olarak günümüze gelene kadar farklı anlamsal dönüşüm 

süreçlerinden geçmiştir. Kelimenin kökenine bakıldığında karşımıza tarih içinde 

dönüşerek gelişen kavramlar çıkmaktadır. “ ‘Laik’ sözcüğü dilimize Avrupa dillerinden, 

özellikle geçen yüzyıl sonlarında, Fransızcadan geçmiştir. Bu sözcük eski Yunancada 

‘laikhos’* biçiminde geçer ve toplum, topluluk, halkla ilgili olan gibi anlamları içerir. 

Latince karşılığı ‘laicus’tur ve anlamı değişmemiştir. Sözcüğün yalın biçimiyse yine 

Yunanca olan ‘laos’tur ve toplum, topluluk, özellikle halk kavramlarının karşılığı olarak 

söylenir. Sözcüğün kökeninde, anlam ağırlığı ‘halk’ denen, büyük çoğunlukla ilgili bir 

içerik vardır, böylece ‘laikhos\laixos’ halkla, toplumla ilgili işler, onlarla bağlantılı olan 

demektir” (Eyuboğlu, 1994: 23). Bu kelimeler de “Hristiyanlık döneminde clericus yani 

din adamları dışında olan kişiler için kullanılırdı” (Berkes, 2004: 18). Laiklik 

                                                           
* “ ‘Laikhos’ sıfatı ise ‘laca’ isminden türemiştir... Tevrat çevirilerinde ‘laca’ terimi, rahipler ve kendisini 
özel olarak Tanrıya adayanlardan oluşan Leviler dışında kalan halk yığını için kullanılmıştır” (Pehlivan, 
2007: 16). 
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kelimesinin kökeninde ifade edildiği gibi halkı, kalabalığı ya da ahaliyi içeren bir anlam 

vardır. Aslında burada altı çizilmesi gereken husus, laikliğin etimolojik kökeninde din 

adamları (clere, levi) sınıfını içermeyen yani onların dışında kalan insanları 

kapsamasıdır.  

Laik kelimesi, o dönemde sadece iki farklı toplumsal grubu ayırt etmek için 

kullanılmaktaydı ve laik olanların sınıfsal açıdan herhangi bir ayrıcalığı da yoktu. 

Çünkü “laik kişi, halkın bir üyesidir; diğer kişilerin ne üstünde ne de altında bir yere 

sahiptir. Diğer bir deyişle, ne vicdanları denetleyen bir kişi rolünü üstlenebilir; ne de 

neye inanılıp neye inanılmayacağını söyleme ve emretme yetkisine sahiptir” (Pena-

Ruiz, 2007: 21). Günümüzde ise bu kavram, iki farklı kesimi yani din adamı olan ile 

olmayanı tanımlamaktan çok daha kapsamlı bir anlama kavuşmuş ve bireylerin 

toplumsal yaşam biçimlerinden, devletin siyasal yapısına kadar pek çok şeyi 

açıklayacak ya da belirleyebilecek bir niteliğe bürünmüştür. 

Laikliğin kelime anlamını açıkladıktan sonra seküler kelimesini açıklamaya geçebiliriz. 

“Etimolojik bakımdan sekülarizm, Latince ‘seculum’ kelimesinden gelmektedir. Klasik 

Latincede bu kelime, ‘yüzyıl’ ya da ‘çağ’ demektir. İncil’in Latinceye çevirilerinde bu 

kelimeye ‘dünya’ karşılığı verilmiştir” (Meuleman, tarihsiz, sf:16; Akt. Canatan, 1997: 

10). İngilizcede ise “sekülarizm, dini ve ruhi olmayan, dünyevi ya da maddi olan, dinin 

hayata müdahale etmemesini gerektiren ilke ve sistem anlamına gelmektedir” (Pehlivan, 

2007: 16).  

Yazı literatüründeki ilk kullanımına bakıldığında “ ‘sekülerleşme’ kavramı Avrupa 

dillerinde 1648’de Westfalya Barış Antlaşmasıyla kullanılmaya başlamıştır. Kavram, 

önceleri kilise kontrolü altında bulunan toprakların laik siyasi otoritenin kontrolüne 

geçişini tanımlamak için kullanılıyordu” (Wilson, Ed:Kirman-Çapcıoğlu, 2015: 9). 

Seküler kavramı, daha çok Katolik inancına muhalefeti ve eleştirileriyle ön plana çıkan 

Protestanlığın etkin olduğu (Almanya, İngiltere gibi) ülkelerde kullanılır ve daha çok 

toplumsal yaşamda dini etkinin azalmasına vurgu yapar. Yani sekülerliğin özünde 

“dinin sosyal yapıdaki otorite ve geçerliliğini yitirmesi, doğaüstü olayların tabii ve 

dünyevi olaylarmış gibi algılanması, insan aklının dini ve metafizik bağlardan 

kurtarılması ve dinin bir vicdan meselesi haline gelmesi” (Pehlivan, 2007: 20) anlamı 

mevcuttur.  
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Kökenleri itibariyle aslında ayrı köklerden gelmiş olsa da bu iki kavram (laiklik ile 

sekülerlik); bugün toplum hayatında işlerlik kazanan anlamları vasıtasıyla aynı anlamda 

kullanılabilmektedirler. Fakat yine de nitelik farkından dolayı aynı anlama gelecek 

kullanımda daha temkinli olmak ve özellikle İngilizce çevirilerde derece farkını ve 

toplumsal, dini ve siyasal yaşamın özgünlüklerini ve değişim süreçlerini göz önünde 

bulundurmak gerekir. İki kavram arasında eğer bir ayırım yapılacaksa; farklı tarihsel 

süreçlerden hareketle sekülerizmin doğrudan toplumun sosyal, kültürel yaşam biçimini 

ilgilendiren sosyolojik duruma ilişkin olduğunu, laikliğin ise devletin yönetim sürecinde 

dini tarafsızlığını içerdiğinden siyasal yapıya vurgu yaptığını ve siyasal yapıyla beraber 

hukukla da ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan sekülerizmin toplum 

yaşamını kapsamasından ötürü sosyolojik olarak laiklikten daha geniş anlamlar içerdiği 

söylenebilir.  

Az gelişmiş ya da yukardan aşağıya bir tarzda modernleşmeye çalışan toplumlarda 

laiklik, siyasal anlayışın dayanağını oluşturup güçlü bir hukuksal zemine 

bağlandığından yaptırım gücünü elinde bulundurur. Bu toplumlarda sekülerizmin 

yönünü tayin eden olgu, laikliğin kendisidir. Çünkü modernleşme sürecini yaşayan 

Batı’da toplum önce sekülerleşip ardından laikleşirken, bu süreci yaşamayan Doğu 

toplumları, önce laiklik ilkesini benimseyip ardından laikliğin hukuksal gücü ve 

yaptırımıyla sekülerleşmeye yani toplumsal yaşamı ve olaylara yaklaşım tarzını çağa 

uygun hale getirmeye çalışmaktadırlar.  

Kılıçbay, laik(lik) ile seküler kelimelerinin anlamsal yapılarının nihai noktada 

buluşmalarından ötürü eşanlamlı olduklarını söylemektedir. Ona göre; “laiklik en 

azından kavramın başlangıcı itibariyle, insanların kiliseye veya daha doğru bir ifadeyle, 

din alanına mensup olup olmamalarına göre bir ayrım olmaktadır. Zaten laiklikle 

eşanlamlı olan seculaire (secular) kelimesi Latincenin saeculum (yüzyıl) teriminden 

türeyen seacularis’inden gelmektedir ve yüzyıla ait olma anlamını taşımaktadır. 

‘Yüzyıla ait olmanın’ şifresi çözülünce, karşımıza bu dünyaya ait olma, dünyayı yaşama 

anlamları çıkmaktadır” (Kılıçbay, 2007: 16-17). Bu dünyayı yaşamak ve kendini bu 

çağa uyarlamaya çalışmak da aynı şekilde karşımıza çağdaşlaşma kavramını ya da 

sürecini ortaya çıkarmaktadır. Bu süreç, yeni olanın geleneğin yerine geçmesi anlamına 

gelmektedir. Çünkü “çağdaşlaşma hareketi, değişmenin önü alınmaz bir parçası olarak 

geleneksel toplumun güçten düşmesini sağlar” (Kili, 2003: 138). Bu açıdan gerek 

laiklik ve gerekse sekülerlik çağdaşlıkla doğrudan ilintili olan kavramlar ve süreçlerdir.  
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Laiklik ile sekülerlik arasındaki ilişkiye felsefi açıdan yaklaşan Kuçuradi de bu iki 

kavramın birbirini tamamladıklarını söylemektedir. Ona göre: “laiklik ile sekülarizm, 

aynı fikrin birbirini tamamlayan iki yüzü olmuştur: Laiklik bir devletin örgütlenmesini 

ve işleyişini, nelerin belirlememesi gerektiğini; sekülarizm* ise nelerin belirlemesi 

gerektiğini söylüyor: ‘çağın’ felsefi düşüncesinin oluşturduğu fikirler, ortaya koyduğu 

bilgiler. Konuya biraz daha geniş zaman boyutunda bakıldığında, bunlar, Kant’ın 

anladığı anlamda aydınlanmanın ürünü olan veya aydınlanmanın ön plana getirdiği 

fikirlerdir. İşte burada, laikliğin, kurumları çağdaşlaştırmanın nasıl ön koşulu olduğunu; 

laiklik olmadan çağdaşlaşmanın neden gerçekleşemeyeceğini görebiliyoruz” (Kuçuradi, 

Der: Kaboğlu; 2001: 218). Çünkü laiklik, toplumun en hassas ve değişime karşı en 

dirençli olduğu değerlerin çağa özgü yaşanmasını sağladığından –ya da sağlayacak güce 

ve niteliğe sahip olduğundan– onsuz bir çağdaşlaşma süreci sosyolojik olarak muhtemel 

değildir. Yani laikliğin sağlanmadığı ya da yaşanmadığı bir yerde çağdaşlaşmanın 

yaşanmasını beklemek sosyolojik açıdan mümkün gözükmemektedir.  

2. Laiklik Kavramının Türkiye’deki Tarihsel Serüveni 

Kavramın Türkiye’deki tarihçesine baktığımızda; laiklik, “Türkçeye ilk girdiği yıllarda 

‘ladini’**  (Ziya Gökalp), ‘laruhani’ (Ahmet İzzet Paşa), ‘iş hükümeti, orta malı 

hükümet’ (Ubeydullah Efendi) terimleri ile anlatılmak istenmiş” (Ozankaya, 1993: 81) 

ve farklı anlamlar içermişti.  

Terimin ülkemizde kesin olarak ne zaman ve kimin tarafından kullanıldığı 

bilinmemekle beraber, özellikle Tanzimat döneminde laiklik kelimesini kullanan ve 

savunan düşünürlerden hareketle kavramın öncüleri hakkında fikir sahibiyiz. 

“Türkiye’de laiklik teriminden önce asrilik biçiminde bir sözcük kullanılıyordu. Bu 

sözcük secularism sözcüğünün kapsadığı anlamı taşısa da, Cumhuriyetten önceki 

dönemde ‘çağa uymak’ ya da ‘onun gereklerine uyacak biçimde değişmek’ anlamı, 

dincilerin elinde kötü bir kavram durumuna getirilmişti. ‘Asrilik’, züppelik, köksüzlük, 

                                                           
*  Kuçuradi, Kılıçbay’ın karşı çıktığı sekülarizm kelimesini kullanmasına rağmen tıpkı onun yaptığı gibi 

laikliğin tamamlayıcısı anlamını vermekte ve aynı manada kullanmaktadır. Ayrıca sekülarizm 

kelimesinin yazılışı açısından biz Türkçeye yerleştiği şekilde seküler (sekülerizm) kelimesini kullanmayı 

tercih ederken, bazı yazarlarımızın İngilizce söylemine yakın şekilde sekülarizm şeklinde yazdıklarını 

ama aynı kavrama işaret ettiklerini vurgulayalım.   
** Ladini, Arapça kökenli bir kelime olup, dini olmayan, din dışı, dine ait olmayan anlamına gelir. Fakat 

bu sözcük zaman içerisinde dine karşı olan gibi bir anlam kazanmıştı. ‘La’ olumsuzluk ön ekiyle yapılan 

tanımlama, iyi bir çeviri olmadığı gibi dine rakip ya da din düşmanı anlamlarına gelmekten de 

kurtulamadı. Osmanlıcadan hareketle kullanılan bu terim, günümüzde kullanılır olmaktan çıkmıştır. 
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yüzeysellik, dinsizlik anlamlarına gelmeye başladı. Terimi “muasırlaşmak” biçiminde 

kullanan Gökalp, belki de bu talihsiz anlamlardan, anlamı hiç bilinmeyen bir sözcük 

bularak kurtulmaya başladı; Arapça sözcüklerden o zamana dek kimsenin duymadığı, 

bilmediği bir sözcük bulup çıkardı. ‘Zenim’ biçimindeki bu sözcük, Gökalp’in kendi 

yazılarında bile tutunmadı, kendisi ‘muasırlaşmak’ terimini sonuna değin kullandı” 

(Berkes, 2004: 18). 

Türkiye’de ilkin II. Mahmut, ardından Tanzimat dönemiyle başlayan yenilikler; devlet 

eliyle yapılmıştı. Bu yenilikler toplumun daha çok sekülerleşmesine yönelik olarak 

laikliğe giden yolun ilk adımları sayılabilir. Osmanlı tarihinde aslında devlet eliyle 

yapılan reformlar, devrimler dikkate alındığında, bu iki kavramın nasıl iç içe girdiği 

görülebilir. Çünkü II. Mahmut’un reformları toplumsal yaşamın seküler hale gelmesine 

yönelikken, Cumhuriyet döneminin yine devlet eliyle yapılan devrimleri ise önce 

laikleşmeye ardından sekülerleşmeye yönelikti. Buradan hareketle Osmanlı tarihinde 

sekülerleşmenin, zamansal olarak laiklikten daha önce başlamasına rağmen özü 

itibariyle aynı amaca hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Onun için laiklik ile 

sekülerliğin aynı ya da yakın anlamda kullanılmasında pek bir sakınca 

görülmemektedir. Çünkü -önceki izahlarda da görüldüğü gibi- Hristiyanlığın farklı 

mezheplerinin yaşandığı ülkelerin kültürel değişimlerini tarif eden bu kavramlar, sonuç 

itibariyle aynı yönde ya da noktada birleşmişlerdir. Fakat yine de iki kavramın farklı 

olduğunda ısrar edenlerin –Cemal Karakaş, Volkan Ertit, M. Ali Kirman gibi- olduğunu 

unutmamak gerekir.* 

 

3. Laiklikten Türeyen ya da Türetilen Kavramlar 

Laiklik ile seküler kavramlarından başka laiklikten türeyen ya da türetilen laikleşme, 

laisizm, laisite ve laikçilik gibi bazı kavramları da izah etmek gerekir. “Laikleşme, sivil 

                                                           
* Daha çok derece ve nitelik farkında ısrar edenlere göre, sekülerliğin tamamıyla din karşıtı olması 

gerekirken laikliğin bazen din karşıtı olduğunu ama bunun zorunluluk arz etmediğini söylerler. Yani 

seküler birey kesinlikle din karşıtı iken laik birey dindar olabilir demekteler. Ancak sekülerliğin ‘din 

dışı’lığa olan aşırı vurgusunun yanlışlığı Amerika-İngiliz toplumu ayrımlarında ortaya çıkmıştı. İki 

kavram arasındaki ince çizgiyi çok düşünmüş olan ve çalışmasını ona göre adlandıran (Türkiye’de 

Çağdaşlaşma) Niyazi Berkes’in “laicisme ile secularism” terimlerinin anlamları, ayrı sözcük 

kökenlerinden geldikleri halde birbirlerine uyuyor” diyerek ve bunun gerekçelerini de açıklayarak aslında 

kavram karmaşasını önemli oranda ortadan kaldırmıştır denebilir.  
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toplumda insan yaşamının çeşitli durumlarının din tarafından yönlendirilmesinin sona 

erdiği süreç anlamına gelmektedir. Bu durumlar, politik ya da ekonomik düzenin dinsel 

kurumlardan bağımsızlığını, dinsel inanç açısından bilimin özgürlüğünü ve insanın 

ahlak değerlerinin din geleneğinin öğretilerinden ayrılmasını kapsar. Böylece, laikleşme 

bir tarih sürecini, toplumda oluşan değişimleri gösterir. Dinsel gruplar da dahil olmak 

üzere, bazı kişiler bu süreci cahillikten bilgiye, batıl inançtan bilmeye, çocukluktan 

olgunluğa doğru bir gidiş olarak düşünerek olumlu karşılayabilir. Başkaları ise aynı 

süreci olumsuz bir akım gibi inançtan amaçsızlığa, açıklıktan karmaşıklığa, mutlak 

değerlerin kesinliğinden göreceliğe doğru gidiş şeklinde değerlendirebilirler” (Michel, 

2007: 103). Onun için burada önemli olan şey, laikliğe olan bakış açısının çıkış 

noktasında düğümlenmektedir. Çünkü bu nokta, laiklik sürecine olan bakışın niteliğini 

de gösterecektir. 

Dinin toplumdaki etkisinin azalması ya da azaltılması, laikleşme sürecinde aşırıya 

kaçarsa yani dinin terakkiye (gelişme, ilerleme) engel olduğu vurgusu güçlü şekilde 

dillendirilip, dine dair olan her şey baskı altına alınıp engellenmeye çalışılırsa, 

laikleşme artık laisizm’e kaymıştır denebilir. Yani Türkçede kabul edilen bir 

tanımlamayla söylersek; laiklik, laikçilik ideolojisine varmıştır denebilir. Çünkü 

“laisizm ideolojisini savunanlar, dini gelişmeye engel, bağnazlık kaynağı, uyuşturucu, 

belirsizlik içinde bir sığınak ve karşı gelinmesi, ezilmesi ve yok edilmesi gereken bir 

insan zayıflığı olarak görürler” (Michel, 2007: 104). Daha çok materyalist ve aşırı 

pozitivist düşünce sistemlerinde rastlanılan bu anlayışın taraftarları çok keskin 

olmaktadır. Bu kavram aynı şekilde toplumda laikliğin koşulsuz savunucuları ile 

muhafazakâr kesim arasında süren tartışmalarda, muhafazakâr kesimin diğer kesime 

yönelttiği eleştirilerde -ya da yaptığı etiketlemede- kullanılan bir kavramdır. Ayrıca 

laisizm ya da laikçilik kavramına tepeden inmeci, dayatmacı (jakoben) laiklik modeli 

anlamı da yüklenmektedir.  

Fakat bu anlamsal yüklemelere rağmen kelimenin kökenini irdeleyen Tanör, bu 

kelimeye yanlış uyarlamalar yapıldığını belirtmektedir. Ona göre, “laisizm lügate 

bakıldığında açık bir şekilde bunun laiklik doktrini olduğu görülecektir. Laikçilik 

değildir bazılarının kastettiği anlamda” (2001: 27). Tanör, yine laisist kelimesinin 

Türkçe laikçilik olarak kullanılmasının yanlış olduğunun özellikle altını çizmekte ve 
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böyle bir kullanıma Fransızcada rastlamadığını söylemektedir.* Bu da bize kavramların 

bazen yanlış çeviri ve anlam yüklemeleri neticesinde dilimize yerleştiğini 

göstermektedir.  

Tez olarak laikleşme ile sekülerleşme arasındaki ilişkiyi inceleyen Tanör, anlam olarak 

aynı noktada birleşebilen bu iki kavramın çağdaşlaşma yöntemi açısından farklı 

olduğunu söylemektedir. Ona göre “yöntemleri bakımından yeryüzünde laiklik modeli 

ile sekülerleşme modeli diye iki ayrı modelden söz edilebilir. Fransız modeli laikçilik 

değil, laiklik modelidir ve bunun Fransızca karşılığı kurumsal düzlemde laisitedir. Biz 

buna laiklik diyoruz” (Tanör, 2001: 26) demektedir. Bu model biraz çatışmalı olmuş ve 

bazen sert yöntemleri de beraberinde getirmişti.  

 

4. Pozitivist Aydınlanmanın Sosyolojik Bir Tezi Olarak Sekülerleşme 

Modernitenin getirdiği pozitivist yöntem, yukarıda ifade ettiğimiz gibi Batı’da 

toplumun laik bir anlayışa gitmesine yol açmış ve siyasal-hukuksal yapının dinden 

uzaklaşmasını sağlamıştır. Laikliğin uygulamaya konmuş hali olan “laisizm” Fransa ve 

onu örnek alan ülkelerde bir yöntem olarak uygulanmıştı. Sekülerizm ise kavram -ya da 

yöntem- olmanın ötesinde sosyoloji literatüründe toplumun gelecekteki yaşamı 

hakkında evrimci sosyologlar gibi bir öngörüde ya da kehanette bulunma anlamında bir 

tez olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Belli bir süreci kapsayan bu görüşe ise sekülerleşme denilmektedir. “Sekülerleşme tezi, 

sekülerleşmenin sanayi toplumunun ve kültür modernleşmesinin yükselişinin 

kaçınılmaz bir özelliği olduğunu ileri sürer. Bu teze göre, modern bilim geleneksel 

inançları daha az akla yatkın bir duruma getirmiş; yaşam dünyalarının çoğullaşması 

dinsel sembollerin tekelini kırmış; kentleşme bireyci ve anomik bir dünya yaratmış; 

ailenin öneminin aşınması dinsel kurumları daha az ihtiyaç duyulan bir konuma 

düşürmüş; teknoloji, her şeye kadir Tanrı fikrini daha az gerekli ve akıldışı bir kalıba 

                                                           
* Bu kavramın tarihsel gelişimi Fransa’da şöyle olmuştur: “Laisite, Fransa’da 1946’dan beri anayasal bir 
statüye kavuşmuştur. Üçüncü Cumhuriyet’in (1870-1940) ilk on yılı boyunca kilise ile devlet arasındaki 
olması gereken ilişkilerin özel bir anlaşılma biçimini belirlemek için ilk kez kullanılmaya başlanan bir 
terim olarak anlaşılmalıdır. Ayrıca Litre sözlüğü, terimin yayınlanmış ilk kullanımının 1871’de olduğunu 
belirlemiştir” (J. Gunn, tarihsiz: 3). 
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sokarak, insanlara kendi çevreleri üzerinde daha fazla denetim kurma olanağı tanımıştır. 

Bu anlamda sekülerleşme, Max Weber’in toplumun akılcılaşması kavramıyla ifade 

etmeye çalıştığı olgunun bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır” (Marshall, 1999: 647). 

Fakat bu tez; modernlik öncesi dini yaşamı fazlasıyla abarttığı, sekülerleşmeyi 

Hıristiyanlığın gerilemesi şeklinde telakki ettiği ve İngiltere ile Amerika’daki dini 

yaşamın ve dinin toplumdaki etkinliğinin farklılığını açıklamakta zorlandığı şeklinde 

eleştiri almıştır. Bu teorinin öncüleri Peter Berger, Luckman, Wilson, Dobbelear ve 

Steve Bruce’tur.  Fakat Berger, daha sonra teorinin tersine döndüğünü itiraf etmiş ve bu 

düşüncelerini terk etmiştir.    

Sekülerleşmenin savunucularından olan Wilson, sekülerleşme ile sekülerizm 

kelimelerinin birbirinin aynı olmadıkları halde birbirleriyle karıştıklarını iddia 

etmektedir. “Sekülerleşme aslında dini aktiviteler, inançlar, düşünme biçimleri ve 

kurumlardaki bir çöküş süreciyle ilgilidir. Bu süreç, öncelikle toplumsal-yapısal 

değişmeyle ilgili diğer süreçlerle ilişkili olarak ya da bu değişmeyle ilgili diğer 

süreçlerin kastedilmeyen veya bilinçdışı bir sonucu olarak meydana gelir.   Sekülerizm 

ise bir ideolojidir; taraftarları da dini olmayan veya din karşıtı ilkeleri kişisel ahlak ve 

toplumsal örgütlenmenin temeli olarak desteklemek suretiyle doğaüstücülüğün bütün 

biçimlerini ve ona bağlı unsurları bilinçli olarak açığa vururlar” (Wilson, Ed:Kirman-

Çapcıoğlu, 2015:10).  

Burada kavramların ilkinde doğal-bilinçsiz bir durum, ikincisinde bilinçli bir savunudan 

bahsedilmekle birlikte aslında iki durumda da dinden uzaklaşmaya dair vurgu vardır. 

Onun için analizlerin genelinde toplumda sekülerleşmenin doğal haliyle ve önüne 

geçilemez şekilde yaşandığı ve gittikçe toplumsal etkisinin hissedildiği bir teori 

noktasından aslında doktrin noktasına varmış olmaktadır. Wilson, bunu kabul etmese de 

tanımlama özünde “sekülerizm”e kaymıştır.  

Taylor da sekülerleşmeyi özellikle din, toplum ve kamusallık ilişkilerinde üçlü bir 

tasnifle açıklarken kavramsallaştırma sorunlarında dikkate alınması gereken farklara 

işaret etmektedir. Ona göre, Sekülerleşmenin üç anlamı bulunmakta olup birinci anlamı, 

dinin kamusal alandaki etkinliğinin azalması, ikinci anlamı insanların dini 

bağlılıklarının, dinin pratiklere ilginin ve aidiyetlerinin zayıflaması, üçüncü anlamı ise 

dinin seçeneklerden biri haline gelmesi ve yeniden yorumlanmaya çalışılmasıdır 

(Taylor, 2014; Akt:Çelik, 2017:211).  
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Bütün toplumlara uyarlanmaya çalışılan bu ve buna benzer tasniflemeler doğal olarak 

sosyal bilimcilerden sert eleştiriler almıştır. Sekülerleşme tezini savunmakla birlikte 

klasik yorumlarına eleştirel yaklaşan Casanova, “Avrupa’nın sekülerleşmesinin tarihsel 

sürecinde, dini ve seküler olan ayrılamayacak şekilde iç içe geçmiş ve birbirlerini 

etkilemişlerdir” (Casanova, 2014: 223-4) derken, “Talal Asad’ın seküler gerçek “insan 

hayatının kendisini zamanla ‘dini’ gücün  kontrolünden kurtardığı ve dinin pozisyonunu 

değiştirmeyi başardığı bir alan olarak düşünülmemelidir” (Asad, 2003:  Akt: Casanova, 

2014: 223-4) görüşüne kesinlikle katıldığını belirtmektedir.  

 

SONUÇ 

Özetle söylersek; din ile sekülerliğin ya da din ile modernliğin birbirinin zıttı şeklinde 

bir araya gelmeleri mümkün olmayan, birbirlerini ortak noktaya doğru etkileme ihtimali 

olmayan olgularmış gibi bir izah ve kıyaslamadan uzak durmak gerekir.  Dini yaşama 

ve çağdaşlaşmaya dair toplumsal görüngüler bunun tersi yönde ve daha mikro düzeyde 

seyretmektedir.  Çünkü “Batı’da çok yönlü ve çeşitli sekülerleşme tipleri ve çeşitli 

Batılı moderniteler var” (Casanova, 2014;224). Batı’daki bu farklılık nispetinde de 

Doğu’nun kendine has bir yapısı ve doğallığı olduğunu unutmamak gerekir.  

Sekülerleşme tezine yönelik eleştirilerin ortak noktasında -yukarıda ifade ettiğimiz gibi- 

modernliğin yanlış okunması ve geçmişin –geleneksel ve dini olduğu noktasında- teorik 

tutarlılık adına kendi bağlamından koparılarak sekülerleşme teorisi bağlamında 

sunulmaya çalışılmasıdır. 1950’lerden sonra özellikle 1960’larda yükselişe geçen bu 

yaklaşım tarzı; sosyoloji dünyasında artık geçerliliğini yitirmiş ve sınırlı sayıda 

sosyolog tarafından savunulur hale gelmiştir.  

Büyük boy kuramların etkisiyle bütün toplumların aynı yönde seyredeceği bir değişim 

dönemi olamayacağını geldiğimiz an itibariyle sosyolojik açıdan rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Konumuz açısından gerek laiklik gerekse sekülerlik bir toplumun kendi 

özgünlüğü içinde modernliğe eklemlenme süreci olarak değerlendirilebilir. Kavramsal 

farklılıkları onların aynı hedef ve özde birleşmeyecekleri anlamına gelmemektedir. 

Laiklik daha çok Fransa’nın kiliseyi baskılayarak çağdaş dünyaya eklemlenmenin 

yöntemi olurken, İngiliz ve Amerika gibi Protestan ülkelerde ise kiliseyle uyumlu bir 

şekilde toplumun değişimi yakaladığını ve burada yönü -laiklikle- aynı olan ve bireysel 
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yaşamı baskılamayan seküler bir yöntemin işlediğini söyleyebiliriz. Yani sosyolojinin 

temel konusu olan toplumsal değişim konusuna işlevselci teori ile çatışmacı teorinin 

bakış açılarındaki gibi bir zıtlık ya da bir fark olmadığı, hem etimolojik kökenlerinin 

kazandığı anlamlarda hem de modernliğe ve çağdaşlığa ulaşma noktasındaki hedef 

birlikteliğinde kendini göstermektedir. Sonuç olarak gerek laiklik gerekse sekülerlik 

çağdaş değerlere uygun yaşamayı temin edebilen niteliklerinden ötürü ayrı köklerden 

gelmiş olsalar da aynı anlamda kullanılacak kadar aynı yönü işaret etmektedirler. 

Nitekim farklı olduğunu ısrar eden yazarların ya da sosyologların özellikle Türkçe 

açısından çeviriye takıldıklarını, derece ve yöntem farkını öz farkı varmış gibi 

algıladıklarını söyleyebiliriz.  
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Abstract 

Transparency has been demonstrated as one of the effıcient strategies in many areas. It is also used by 

governments to regulate corporate entities. The UK government may be an important example in this 

regard. The government implements disclosure requirements in different fields of law, such as corporate 

law, employment law and human rights law. Employees are significant stakeholders mentioned in these 

disclosure schemes. Undoubtedly, disclosure plays a role in improving and protecting the interests of 

employees in the UK. However, to what extent can disclosure regime in the UK improve the interests of 

employees? In response to this question, the current paper sheds light upon different areas of law to 

discover the role of disclosure regulations in improving and protecting the interests of employees. By 

doing this, the paper aims to show how most disclosure requirements in the country fall short in making 

corporations respect employees.   

Keywords: Transparency, disclosure laws, corporations, employee rights, corporate law, employment 

law, human rights     

 

BİRLEŞİK KRALLIK ŞEFFAFLIK YASALARININ ÇALIŞAN HAKLARI AÇISINDAN 

SINIRLARI  

Özet 

Şeffaflık birçok alanda etkin bir denetim mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntem hükûmetler 

tarafından şirketlerin çalışanlarına karşı sorumluluklarının denetlenmesinde de sıkça kullanılıyor. 

Bunların arasında Birleşik Krallık hükûmeti en önemli örneklerden. Birleşik Krallık’ta bilgi ifşası üzerine 

kurulu şeffaflık kanunları, şirketler hukuku, iş hukuku, insan hakları hukuku gibi bir çok alanda 

kullanılıyor. Şirket çalışanları bu kurallarda adı geçen en önemli paydaşlardan. Şüphesiz şeffaflık 

kuralları çalışanların çıkarlarının korunması ve iyileştirilmesi acısından önemli bir role sahip. Ama daha 

da önemlisi bu kuralların çalışanların çıkarlarına ne ölçüde hizmet ettiği. Aşağıdaki çalışma bu soruya 

cevap ararken Birleşik Krallık’ta şirketlere uygulanan bilgi ifşası/kamuyu aydınlatma üzerine dayalı 

                                                           
 Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, mehmet.ozyurek@yalova.edu.tr 
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hukuk kurallarının, çalışanların çıkarlarının korunması ve iyileştirilmesindeki rolüne odaklanıyor. Bunu 

yaparken farklı alanlarda konulmuş bilgi ifşasına dayalı birçok hukuk kuralının eksikliklerini çalışan 

hakları perspektifinden teorik olarak irdeliyor. 

Anahtar Kelimeler: Şeffaflık, bilgi ifşası kanunları, kamuyu bilgilendirme, çalışan hakları, şirketler 

hukuku, iş hukuku, insan hakları  

 

1. Introduction 

Companies have been required to disclose information since the 1800s (Villiers, 2006: 

16). However, these disclosure requirements were limited with some basic information 

such as the names and addresses of the investors (Villiers, 2006: 16-17). Even though 

mandatory disclosure requirements improved in early 1900s, it was only in late 1980s 

non-financial issues became a part of disclosure regimes (O’Rourke, 2004: 11). 

Today, in western European countries, corporations are required to disclose information 

about employees (Lydenberg and Grace, 2008: 14-17). The UK can be one of these 

countries with many disclosure requirements in respect of employees. The UK 

disclosure regime may be seen as a direct consequence of the developments within the 

EU, in particular judicial and legislative reforms (Horrigan, 2012: 25). There are already 

a number of scholars who provide a good coverage of existing UK disclosure 

obligations (Gray, Kouhy and Lavers, 1995; Friedman and Miles, 2001; Parkinson, 

2003; Stittle, 2004; Goulding and Miles, 2005; Villiers, 2006). However, disclosure 

rules with respect to the interests of employees in different fields of UK law have not 

been analysed yet. The present paper will focus on various disclosure rules in different 

fields of law. More importantly, this paper shall demonstrate whilst national disclosure 

initiatives can accomplish meaningful improvements, and may compel corporations to 

disclose information, many initiatives fall short of achieving the level of disclosure 

required to protect the interests of employees.  

The paper is organised as follows: section two shall demonstrate the brief background 

of the corporate disclosure regime in the UK. Then, section three highlights the current 

state of the UK corporate transparency regime. For this purpose, the legal requirements 

of company law shall be analysed. Section three shall also aim to show how the 

corporate disclosure rules under the UK company law favour shareholders. Subsequent 
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sections shall touch upon other statutory measures under different fields of law. Section 

four looks at disclosure requirements under employment law. Section five examines the 

Modern slavery Act 2015 (MSA). In this section, the shortcomings of the MSA are also 

listed. Afterwards, in section six, the paper briefly mentions some other disclosure rules 

in other fields. Notably, none of the sections aims to offer a comprehensive summary of 

all disclosure norms. Indeed, these sections shall not cover all of those measures 

available in the UK that aim to offer provision of corporate transparency for the benefit 

of employees. Rather, this paper shall use a number of significant transparency schemes 

as examples in order to demonstrate the argument that foreshadows the limitations of 

national/regional initiatives, as referred to above. Having done this, section seven shall 

finally conclude the paper by observing a greater need for an international system of 

transparency, in order to address the gaps and shortcomings apparent within the UK 

dısclosure system.   

 

2. Background of Disclosure Rules in the UK 

Developments in relation to mandatory disclosure programmes in the UK can be 

analysed from two perspectives. On the one hand, disclosure reforms represent, or are a 

consequence of, the domestic social needs and developments of the UK. On the other 

hand, disclosure reforms may be made a direct consequence of developments within the 

EU, in particular judicial or legislative reforms that impose a requirement for change. 

In the first instance, the corporate scandals that occurred during the early 1990s created 

a need for better corporate governance, which led to number of developments in the UK 

(Giles, 2015: 147). These developments are corporate governance reports created by 

such as Cadbury, Greenbury, Hampel, and Turnbull Committees (Mallin, 2010: 26-29). 

Although these committees did not pay specific attention to disclosure as a tool for 

improving the interests of employees, they triggered a debate on “expanded non-

financial disclosure” of materials which may be linked to employees (Williams and 

Conley, 2005: 511). Accordingly, the role of stakeholders in good corporate governance 

was highlighted (Boeger, Murray and Villiers, 2008: 212). One of these committees, 

Hampel Commitee, noted in relation to information disclosure, “proposed that public 

companies should be required by the London Stock Exchange’s listing rules to disclose 
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in their annual report how they applied principles of good governance (including CSR 

[Corporate Social Responsibility] principles)” (Voiculescu, 2009: 252). 

In the second instance, disclosure requirements may be seen as a result of reforms or 

developments made within the EU. Notably, most of the mandatory disclosure 

requirements in place in the UK have originated from the EU. Company law may be 

seen as the first such area EU requirements have impacted upon the UK disclosure 

regime. EU directives have constituted a direct impact on the UK corporate law 

(Horrigan, 2012: 25). For example, it may be said that ‘‘the Companies Act [2006] is, in 

part, an expression of the EU modernisation project’’ (Clark and Knight, 2009: 262). 

Indeed, the reporting requirements within the CA 2006, examined below, can be seen as 

well as it is the implementation of the EU directives. 

Outside of the realm of company law, within a number of spheres, the EU is still one of 

the key influential actors. Disclosure requirements under the EU laws such as these 

effect health and safety or collective redundancies for example have significantly 

influenced the UK’s approach to disclosure. In this respect, the implementation of the 

Directive 2002/14/EC (Information and Consultation of Employees Directive), which 

draws upon the general framework insofar as informing and consulting with employees 

is concerned may be seen as an important example in this respect. In accordance with 

the article 4(2) of directive 2002/14/EC, employees must be informed of financial and 

strategic developments within a corporation, along with potential structural changes that 

may occur within the organisation. 

In summary, it is apparent from this discussion there are many incumbent mandatory 

disclosure requirements that have been created response to developments in the EU and 

the UK, domestically. The following sections shall examine some of these requirements 

in greater detail.  

 

3. Disclosure Obligations under UK Company Law  

In the wake of several crises in relation to corporate governance, during the 1990s UK 

government accelerated its modernization of the company law (Company Law Review 

Steering Group, 1999). These efforts resulted in the enactment of the Companies Act 
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(CA) 2006. In relation to information disclosure specifically, s. 417 of the CA 2006 

required corporate directors to ensure that a Business Review (BR) was included in their 

annual reports. This requirement was further reformed by the Companies Act 2006 

(Strategic Report and Directors’ Report) and Regulations 2013 (SRDRR). SRDRR 

replaced s. 417 of the CA 2006, and made a number of other, mostly subtle, and 

modest, changes to the social reporting requirements placed upon companies in the UK. 

Within the following sections, discussion and analysis consider the latest disclosure 

requirements in the field of company law and the critique of these requirements in 

relation to employee interests. 

 

3.1. Strategic Report and Directors’ Report Regulations 2013 (SRDRR) 

In keeping with the former business review requirements of s. 417 of CA 2006, the 

SRDRR stipulates that directors of listed companies, with the exception of some smaller 

companies, are required to prepare a “strategic report” as part of their annual report. In 

doing so, company directors are required to use the report to present ‘‘a fair review of 

the company's business [and] a description of the principal risks and uncertainties’’ in s. 

414C (2)(a)(b). According to s. 414C (7)(b)(ii) and (iii) of CA 2006, the strategic report 

must include “information about the company’s employees” and “social, community 

and human rights issues”, “including information about any policies the company has in 

relation to those matters and the effectiveness of those policies”. However, these 

disclosure requirements are grounded in a voluntary commitment by the company to 

share such information, as required by the former BR component of the CA. Notably, 

none of these provisions imposes a mandatory requirement to report, and where these 

matters are not included in the Strategic Report, then this must merely be stated.  

Ultimately, the main purpose of the Strategic Report requirements is to ensure that 

directors disclose to shareholders material information on issues that may affect the 

development and performance of the company (Financial Reporting Council [FRC], 

2014: ss. 5.6-5.11). Thus, insofar as information in relation to the employees of the 

company is concerned, this should only be disclosed ‘‘to the extent necessary for an 

understanding of the development, performance or position of the company’s 

business’’(CA 2006: s. 414C [4]).  
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The introduction of SRDRR brought about some new disclosure requirements, which 

signified a new approach to corporate disclosure, in difference to the mere repeat of 

requirements listed under the former BR approach. First, in accordance with s 414C 

(7)(b)(iii) CA 2006, listed companies were now required to disclose their approach to 

human rights issues. Accordingly, even if the company covered the subject of employee 

or human rights issues in a separate CSR report, it must now also include this 

information in its annual report (Deloitte, 2013: 20). The provision on the disclosure of 

human rights information may be interpreted as requiring companies to afford greater 

attention to supply chain matters (FRC, 2014: 7.31). Second, according to s 

414C(8)(c)(i), the strategic report must include “the number of persons of each sex who 

were directors of the company” and (iii) “the number of persons of each sex who were 

employees of the company”. Hence, the SRDRR specifically introduced requirements 

that touch upon the gender diversity of the board and the employees.  

In addition to above requirements, the Financial Reporting Council (FRC, 2014) 

published its “Guidance on the Strategic Report” in order to help company directors 

with the requirement of narrative reporting.9 This guidance is grounded in voluntary 

roots. The guidance on the Strategic Report provides a general framework how directors 

are expected to disclose information with respect to employees, whilst it further 

elaborates upon the meaning of s 414C (7)(b) of the CA 2006, which requires directors 

to include the information that may relate to the “development, performance, position or 

future prospects of the entity’s business”(FRC, 2014: 7.29-7.37). According to the 

Guidance, the information included in the Strategic Report may depend upon the sector 

in which the company conducts its business (FRC, 2014: 7.30). In this respect, if a 

company pays attention to worker conditions through its suppliers, in order to reduce 

the risks that may be detrimental to its reputation, this information may be included in 

the strategic report (FRC, 2014: 7.31).  

Notwithstanding, all of the information disclosed in accordance with the strategic report 

should be material only to shareholders. As such, the next section shall now examine 

the importance of shareholders with respect to disclosure. 

                                                           
9 Narrative reporting refers to a report which “complements accounting reporting with discussions 
on the management’s take of future prospects and risks and the planned management response 
besides additional commentaries on corporate social responsibility (CSR) and brand equity 
considerations, which may impact upon corporate valuation”(Yeoh, 2010: 211-212). 



Mehmet ÖZYÜREK; The Limits of the UK Disclosure Laws With Respect to the Interests of Employees 

 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

156 

3.2. The Role of Section 172 of the CA 2006 in terms of Disclosure 

When considering disclosure in relation to employee interests, this consideration ought 

to be evaluated within the frame of directors’ duties, as defined by s. 172 of the CA 

2006. According to s. 414C(1) of CA 2006, “the purpose of the strategic report is to 

inform members of the company and help assess how the directors have performed their 

duty under s. 172 (duty to promote the success of the company)”. Accordingly, directors 

are obliged to provide shareholders with information in relation to their performance, in 

accordance with their duties, to enable shareholders better understand the issues relating 

to the business of the company.  

However, the exact prescription of these duties warrants further examination. S. 172 

(1)(b) of the CA 2006 conceptualises the duties of the directors as follows:  

A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most 

likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, 

and in doing so have regard (amongst other matters) to— …the interests of the 

company's employees… 

With the above in mind, it is evident s. 172 itself does not detail any requirement with 

respect to information disclosure. Nevertheless, as highlighted in the discussion above, 

SRDRR underlines directors’ duties in relation to disclosure. Thus, one may thereby ask 

whether directors owe any duty to consider the interests of stakeholders of the company, 

other than those of the shareholders. 

One might argue that section 172 has a particular importance in relation to stakeholder 

interests, since “it posits a relationship between the pursuit of shareholder wealth 

maximization and the obligation to consider the impact of decisions on various 

stakeholders” (Goddard, 2008: 472). However, it is apparent that s. 172 (1)(b) requires 

directors to “have regard to the interests of the company's employees” only with respect 

to the company’s success. As such, s. 172 regards employees, alongside other 

stakeholders, as means of playing a role in the long-term success of the company, for 

the benefit of its shareholders, and thus requires company directors to consider the 

interests of employees instrumentally.10 Therefore, one can see that s. 172 requires 

                                                           
10 Although s. 172 uses the word of “members,” the company members are defined as shareholders  
whose names are entered in the company’s register of members. (See CA 2006: s. 112). 
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directors to consider employee interests, only if they are important when considering 

the success of the company. Thus the information that should be disclosed in 

accordance with SRDRR is likely to remain limited to the interests of employees other 

than shareholders. 

As the above analysis outlines, s. 172 does not include any disclosure requirements. 

However, it is through disclosure requirements outlined in the SRDRR that members of 

a company are empowered with the necessary information to understand whether 

directors comply with the requirements prescribed in s. 172. Yet, critically speaking, is 

disclosure necessary for this purpose? For example, would company law be reformed to 

require directors to act in a proper way without disclosure requirements?  

Even where company law some way requires directors to act in a proper way towards 

ensuring the success of a company, without disclosure, it would appear directors would 

be free from accountability or having to respond accounting for their actions, whether or 

not these were in a proper way. Therefore, it would appear that there is a need for 

additional provisions specifically addressing disclosure in relation to directors’ duties. 

Indeed, even with disclosure, the attitude of a manager who acts in a proper way is 

unlikely to be challenged since in addition to disclosure, any provision addressing the 

core duties of the directors ought to be clear enough (Aiyegbayo and Villiers, 2011: 

707). In this respect, for example, s. 172 of the CA 2006 may be criticised since in 

accordance with this section, it is difficult to challenge the directors’ decisions as long 

as they are taken in “good faith” (Aiyegbayo and Villiers, 2011: 707; Keay, 2012: 93-

106). 

Crucially, even where disclosure requirements under company law consider employee 

interests, insofar as these requirements only detail a section which frames the duties of 

directors in relation only to the interests of both shareholders and the success of the 

company. In this respect, the SRDRR, for example, merely aims to ensure shareholders 

are more informed, and to assess the performance of directors under CA 2006 s. 172 

(FRC, 2014: para. 4). The regulations pay attention to the importance of considering 

stakeholders, however doing so only instrumentally. With this in mind, the critique of 

company law shall be furthered in 3.3. below.  
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3.3. A Critique of Company Law in the UK  

3.3.1. Shareholder Value and the Limited Scope of Disclosure Requirements  

From the outset, the interests of stakeholders are often subordinate to the interests of the 

shareholders insofar as disclosure requirements under company law are concerned 

(Villiers, 2006: xii). As has highlighted above, disclosure requirements under SRDRR 

are largely based upon the idea of maximizing the wealth of company members, namely 

shareholders. Therefore, one of the shortcomings apparent within the UK disclosure 

regime can be said to be its instrumentalist/consequentialist focus upon the interests of 

employees, in order so they may contribute to the improvement of shareholder wealth. 

This instrumentalist perspective of the UK disclosure regime may be criticised for 

“viewing employees and human capital only in terms of the company’s needs and 

subject only to an efficiency calculus” (Villiers, 2006: 290). Although the reform 

process in company law and the CA 2006 in particular adopted the concept of the 

enlightened shareholder value11 – emphasizing a focus upon long-term company 

success – the interests of employees are often not taken in to account in their own right 

within laws of the UK. The shareholder value maximisation model of corporate 

governance adopted in the UK is principally grounded in the notion of ensuring 

company directors are held responsible for disclosure to its shareholders (Campbell and 

Vick, 2009: 246). For example, according to s. 414C(1) of the CA 2006, whilst it is 

required that employee issues are considered in the strategic report, such information 

has to be material to shareholders. The scope of directors’ reports encapsulates only 

how directors consider employee interests in relation to shareholder value.  

In keeping with the above analysis, Clark and Knight (2009: 262) argue that “[t]he 

Disclosure requirements of the Companies Act are entirely consistent with Anglo-

American investor expectations with regard to the premium on the free-flow of market-

sensitive data”. Nonetheless, favouring only shareholder interests limits the scope of 

disclosure in improving the behaviour of the corporation towards employees -as well as 

other stakeholders (Ruggie, 2013: 3). 

                                                           
11 The term of Enlightened shareholder value (ESV) was first used by the Company Law Review 
Steering Group in the UK. ESV considers other stakeholder interests instrumentally in terms of 
maximizing long-run shareholder value. According to this theory, stakeholder interests are seen as 
material in maximising financial performance (Company Law Review Steering Group, 1999: para. 
5.1.11). 
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1.  3.3.2. Lack of Clarity  

Another aspect of the transparency requirements under company law that may be 

subject to critique is the relative lack of clarity, namely of what kind of information 

must be disclosed by company directors (Aiyegbayo and Villiers, 2011: 707). Even the 

Guidance on the Strategic Report for the latest regulations, SRDRR, fails to improve the 

clarity detailing specifically what directors must disclose when it comes to issues such 

as human rights and employees (Aiyegbayo and Villiers, 2011: 5). 

One might therefore suggest that reporting requirements in company law are in need of 

reform, with a view to improving the clarity regarding ‘‘the issues to be covered (i.e. 

how to go about assessing relevance); the amount and type of information required (i.e. 

how to go about assessing materiality); and the indicators by which performance is to be 

measured (‘KPIs’)’’ (Corporate Responsibility Coalition [CORE], 2011: 9).  

 

2.  3.3.3. Weak Auditing and the Lack of Possibility to Challenge the Directors’ 

Discretion 

As discussed earlier in 1.2.1, the issues that require inclusion in corporate annual reports 

is often interpreted by directors of the company, since the non-financial disclosure 

under UK company law permits narrative reporting. Therefore, although information 

with respect to employee issues requires the attention of directors, this is only matter 

when it is deemed material in the eyes of the directors. Accordingly, this perspective 

affords directors too much discretion with respect to disclosure. Where the information 

relating to employees is not disclosed by the company directors, then CA 2006, s. 414C 

(7) only requires that directors highlight which issues are not included in the report. 

Even where directors choose to disclose information, the comprehensibility and 

credibility of the information may still remain limited, as directors cannot be challenged 

as if they are acting in breach of their duties (Aiyegbayo and Villiers, 2011: 707). 

Indeed, in the present case, employees do not have the right to present a complaint to 

any authority, nor are they able to challenge a director’s report, if the information is 

vague or it does not pay adequate attention to employee interests (Goulding and Miles, 

2005: 99).  



Mehmet ÖZYÜREK; The Limits of the UK Disclosure Laws With Respect to the Interests of Employees 

 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1) 2018 

160 

3.  3.3.4 Lack of Dialogue  

As the aforementioned discussion highlights, directors are the sole actors in deciding 

what information ought to be disclosed with respect to employee issues when dealing 

with UK company law. However, full transparency may require a dialogue between the 

users/recipients of information. This dialogue can make the content of the disclosure 

more legitimate and credible (Adams, 2004: 733). In other words, companies may need 

to consult with employees and other stakeholders regarding the information disclosed 

since this can be seen as an obligation for proper disclosure (Williamson, 2003: 524). 

To this end, the employees’ role is essential in respect of the reporting process. For 

example, employees provide feedback and inform companies of “what issues are 

important” to them (Williamson, 2003: 524). Therefore, for the quality of the 

information disclosed by the company, employees should be consulted (Williamson, 

2003: 524). However, disclosure requirements under company law, do not pay specific 

attention to the role of employees, or any other stakeholders in this regard.  

In summary, the transparency regime within UK company law would appear to contain 

several shortcomings with respect improving the interests of employees. As such, the 

shortcomings highlighted require improvement in order so greater transparency may be 

achieved.   

 

4. Disclosure Obligations under Employment Law 

Labour rights have a great significance within the EU. As one Commission report 

(2001: 416 final 10) highlights, “respect for labour standards is an integral element of 

the European social model”. Labour law in the EU is regulated by “treaty provisions, 

fundamental rights and general principles of EU law, secondary law, collective 

agreements at EU level, case law from the Court of Justice, and soft law measures” 

(Rönnmar, 2014: 591). For example, article 136 of the Treaty Establishing the European 

Community (TEC) encapsulates social objectives such as “…the promotion of 

employment, improved living and working conditions...” Accordingly, transparency 

constitutes one of the primary strategies within EU labour law. This aspect of the EU 

directly affects disclosure rules under UK employment law. As such, the following 

sections shall briefly focus on some of the disclosure requirements apparent within the 
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UK, which predominantly stem from EU laws. 

 

4.1. Information and Consultation of Employees Regulations 2004  

Much like in company law, EU Directives constitute one of the most crucial tools to 

ensuring change within the frame of EU labour law (Rönnmar, 2014: 594). To this end, 

one of the most important directives to have been implemented with respect to 

informing employees is Directive 2002/14/EC, also known as Information and 

Consultation of Employees Directive. This was transposed in to UK law through the 

Information and Consultation of Employees Regulations 2004 (ICE Regulations).  

The ICE regulations apply to undertakings in companies where there are at least 50 

employees (regulation [1][a]). The regulations give employees (or their representatives) 

the right to request the negotiation of an agreement on information and consultation 

(regulation [reg.] 7). However, this request is only valid if the agreement represents a 

minimum threshold of 10 per cent of all employees (reg. 7). Employers must start the 

negotiations with employee representatives within three months of the request being 

made by employees (reg. 14[3]). Although employees can themselves make a request 

for information and engage in consultation, employers themselves may also decide to 

start a negotiation process by issuing a written notification to its employees (reg. 11). 

Whereupon the employer fails to initiate negotiations upon the employees’ request for 

information, or an agreement cannot be reached during negotiations, then the employer 

must provide the information and engage in consultation with representatives (ICE 

Regulations, 2004: reg. 18). Employers must inform the employees, or their 

representatives, with respect to certain issues such as “the recent and probable 

development of the undertaking’s activities and economic situation” (reg. 20[1][a]) and 

“decisions likely to lead to substantial changes in work organization or in contractual 

relations” (reg. 20[1][c]).  

When it comes to enforcement, the Central Arbitration Committee (CAC) plays a key 

role in this respect.  For instance, where the negotiation process fails, then employees 

have a right to complain to the CAC, which may order the employer to take such steps 

as necessary to implement action (ICE Regulations, 2004: reg. 22[4]). In some 
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circumstances, where the employee has a reason to do so, he or she may apply to the 

Appeal Tribunal for a penalty notice (reg. 22[6]).  

In spite of their overall ethos, the regulations arguably contain a number of 

shortcomings. First, they do not affect undertakings with companies where there are less 

than 50 employees. Thus more than 90 percent of undertakings in the UK are exempted 

(Department of Trade and Industry [DTI], 2004: para. 4). Secondly, the regulations 

“bypass” the unions’ role in terms of the representative mechanisms usually employed 

when disseminating information and engaging in consultation (Davies and Kilpatrick, 

2004: 140-141). From the perspective that claims collective action is more powerful 

than the individual causes, the regulations can therefore be critiqued (Trades Union 

Congress [TUC], 2014: 1). Under the regulations, the role of the unions is thereby 

limited (Hall, Purcell and Adam, 2015: 1). Third, another shortcoming may relate to the 

narrow definition of the word of “under the ICE Regulations. According to regulation 2 

of the ICE regulations, an employee is conceptualised as “an individual who has entered 

into or works under a contract of employment”. From this perspective, a part-time 

worker does not qualify as an employee (Ewing and Truter, 2005: 629). 

In summary, although the ICE regulations contain a few shortcomings, they afford a 

number of statutory rights to employees in relation to the disclosure of information and 

consultations concerning issues that may directly affect their working lives.  

 

4.2. Disclosure Requirements on Health and Safety  

Under UK law, employers have a duty to ensure the health and safety of their 

employees at work (Health and Safety at Work etc. Act 1974). Health and safety law in 

the UK is also predominately based upon the implementation of the EU law, where the 

Health and Safety Framework Directive (89/391/EEC) has largely been implemented 

through the Management of Health and Safety at Work Regulations 1999. 

Information disclosure constitutes a significant aspect of health and safety regulations 

both within the UK and across the EU. Firstly, regulation 4(1) of the Health and Safety 

Information for Employees Regulations 1989 requires employers to ensure employees 
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are informed by displaying a health and safety law poster, and providing a leaflet which 

gives information on the UK’s health and safety laws.  

Secondly, according to regulation 10(1) of the Management of Health and Safety at 

Work Regulations (MHSWR) 1999, employers have a duty to provide comprehensible 

health and safety information to employees, such as possible health and safety risks, and 

“preventive and protective measures”. In accordance with such provisions, health and 

safety information should be understandable for everyone. There is no doubt, 

information disclosure ought to be clear and understandable for effective transparency 

(Mock, 1999: 1081). Accordingly, for example, the provision of interpretation or 

translation of information on health and safety materials information signs should be 

available in other languages (Trades Union Congress, 2007: 8).  

Thirdly, the UK laws aim to improve the management of the health and safety issues at 

workplaces through consultation with the employees. For example, according to the UK 

regulations, employers must also consult with employees or employee representatives 

specifically in relation to health and safety matters (Safety Representatives and Safety 

Committees Regulations 1977; Health and Safety (Consultation with Employees) 

Regulations 1996). 

Fourthly, employers are required to inform employees about specific hazardous 

substances that may pose a risk to workers’ health or safety. According to reg. 12(1) of 

the Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002, “every 

employer who undertakes work which is liable to expose an employee to a substance 

hazardous to health shall provide that employee with suitable and sufficient 

information, instruction and training”. According to regulation 12 (2)(a) of COSHH, 

employees need to be informed on issues such as (i) the names of those substances and 

the risk which they present to health and (ii) any relevant occupational exposure 

standard, maximum exposure limit or similar occupational exposure limit.  

However, in addition to risk related information, details regarding the health and safety 

performance of companies may also prove helpful. The next section will examine the 

regulation of this information. 
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4.  4.3. Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 

(RIDDOR) 2013  

Although disclosure with respect to health and safety issues, and consultation with 

employees, have a key role to play in the protection of employees’ health and safety, it 

is also crucial to monitor the performance record of a company’s health and safety. This 

kind of information may aide the Health and Safety Executive in maintaining relevant 

and important statistics that identify health and safety risks, and plays a role where there 

is a need for further investigations in to serious accidents (HSE, n.d.a: 1). 

The law in the UK requires employers to record the occurrence of any incidents any 

incidents that are linked to employees’ health and safety (Reporting of Injuries, 

Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013 [RIDDOR 2013]: reg. 12). In 

accordance with the Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences 

Regulations (RIDDOR) 2013, employers must report incidents such as deaths and 

injuries caused by workplace accidents, occupational diseases (reg. 8), exposure to 

carcinogens mutagens and biological agents (reg. 9), specified injuries to workers (reg. 

4[1][a] to [h]), dangerous occurrences (reg. 11), and gas incidents (reg. 11). Moreover, 

if an accident renders a worker incapable of doing work for more than seven days, it 

must be reported even if it is not a ‘‘specified injury’’ (reg. 4[2]). However, the 

disclosure of the information regarding the death or injury of a worker needs to be 

work-related. For example, where an employee commits suicide, this information does 

not need to be disclosed (HSE, n.d.b). Indeed, in some circumstances, an employee 

suicide might be work-related, which would require further explanation by the employer 

(Chan, 2013). 

 

4.4. Disclosure through Whistleblowing Rights   

Whilst whistleblowing may improve transparency in the immediate sense, it may also 

result in unwelcome consequences for the employee (Cover and Humphreys, 1994: 89). 

Where the employee is likely to be dismissed or treated unfairly because of the 

whistleblowing, she or he may be reluctant to disclose information. However, 

whistleblowers are protected by the law. The Employment Rights Act 1996 (ERA 

1996), which was amended by the Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA 1998), 
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encapsulates provisions with respect to whistleblowing. Unlike a majority of other legal 

strategies in the UK, whistleblowing forms part of domestic law, and was not the result 

of the implementation of EU laws.  

In accordance with the laws in this area, if an employee is dismissed owing to his/her 

whistleblowing, she/he may claim unfair dismissal (Employment Rights Act 1996 

[ERA 1996]: s. 103A). Indeed, within the legislation, there is a specific criteria detailing 

whistleblowing protections. In accordance with s. 43B(1) of the ERA 1996, an 

employee may blow the whistle if there is “a criminal offence, breach of a legal 

obligation, danger to health and safety, a miscarriage of justice, damage to the 

environment”. All these circumstances constitute the conditions for what is termed 

‘‘protected disclosure’’(s. 43C).  

The employee can convey information on the wrongdoing to her employer, or a 

prescribed person (ERA 1996: s. 43C[1]). Indeed, in 2013, the Enterprise and 

Regulatory Reform Act (ERRA) updated PIDA 1998 and a provision on the legal 

protection of whistle-blower employees for bullying or harassment from co-workers 

was included in the act. Crucially, the disclosure of wrongdoing must be in the public 

interest (Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 [ERRA 2013]: s. 19). 

Whistleblower protection laws in the UK can be seen as more comprehensive than the 

laws in other countries (Worth, 2013: 83). However, one may also assert that 

whistleblowing laws are still insufficient enough to protect employees (Lewis, 2008: 

497). In order to improve the protection of the whistle-blowers in the UK, research by 

Lewis has detailed a number of recommendations. Accordingly, he argues that 

employees should be protected even if they are found to be whistleblowing in respect of 

actions that do not breach legal obligations (Lewis and Uys, 2007: 88). For example, 

employees should be protected against any victimisation and discrimination based upon 

whistleblowing, and should have a right to reinstatement or reengagement in case of 

dismissals owing to whistleblowing itself (Lewis and Uys, 2007: 89). 

Interestingly, according to the Public Concern at Work’s (PCaW) survey, most workers 

did not even know whether there is a law to protect whistle-blowers (Public Concern at 

Work, 2011: 17). Even if they knew of their rights, whistleblowing is subject to cultural 
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and political factors which play a significant role in the reduction of whistleblowing as 

an effective tool (Osterhaus and Fagan, 2009: 7).  

However, irrespective of the limitations highlighted, the concept of whistleblowing has 

a prospective role to play in detecting wrongdoings that might affect employee interests. 

Therefore, it constitutes one avenue among others that encourages corporations to be 

transparent.  

 

4.5. Information Disclosure with regard to Dismissal and Collective Redundancies  

Employees must be provided a minimum period of notice before dismissal (ERA 1996: 

s. 86[1]). According to the ERA 1996 s 86(2), employees, who have been working for 

at least one month, must be informed in advance of the dismissal.  

In difference to most dismissal notices, some employees may also be entitled to receive 

a written statement about the reasons for their dismissal (ERA 1996: s. 92). 

Accordingly, employees who have completed at least 2 years of employment12 can 

request a written statement detailing reasons of dismissal (ERA 1996: s. 92[3]). Some 

employees, such as those on statutory maternity leave, for example, must be given a 

written statement about the dismissal, even if they do not request it, and irrespective of 

how long they may have worked at the company (ERA 1996: s. 92[4]).  

Where there are to be redundancies, also have a number of further obligations. The 

Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (TULRCA) requires 

employers consult with employee representatives on the nature of the collective 

redundancy itself. A collective redundancy refers to the dismissal of “20 or more 

employees at one establishment within a period of 90 days or less”(s. 188[1]). In 

accordance with s. 188(4) of TULRCA, employers, who proposed to dismiss 

employees, are required to disclose information on matters such as; (a) “the reasons for 

his proposals”, (b) “the numbers and descriptions of employees whom it is proposed to 

dismiss as redundant” and (d) “the proposed method of selecting the employees who 

may be dismissed”. 

                                                           
12 Or 1 year if the employee started to work before 6 April 2012. (ERA 1996: s. 92). 
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If the employer fails to disclose the information required by the trade union 

representative, then the trade union “present a complaint to the Central Arbitration 

Committee” in accordance with s. 183(1)(a). 

Doubtless one can also find some further disclosure requirements within the domain of 

employment law.13 However, as has already been highlighted in introduction, this paper 

shall not cover all of those measures available in the UK that aim to offer provision of 

transparency for the benefit of employees. 

In summary, disclosure requirements constitute an important aspect of employment law. 

It is apparent these requirements improve the transparency of companies towards both 

employees and the public. Where the requirements outlined mostly consist of minimum 

workplace standards, they also in part play a role in improving employee interests. In 

light of the RIDDOR statistics, for example, the Health and Safety Executive (HSE) 

points out that the UK benefits from very low rates of accidents or fatal injuries to 

workers, which makes it a relatively safe place for workers when compare to other 

industrialized countries (HSE, 2016: 8). Although one may argue that workers still 

suffer from mistreatment in the workplace, such as forced labour, comparatively 

speaking, the UK may be seen as one of the safer places to work (see Human Rights 

Watch, 2014). 

 

4.6. Critique of disclosure rules under Employment Law 

Employment law appears as a field of law that aims more directly towards improving 

the basic interests of employees. Thus, disclosure requirements under employment law 

can be demonstrated as more robust to accomplish meaningful improvements to compel 

corporations to act transparently. However, it is arduous to say that disclosure rules 

under employment law are flawless. For example, the role of unions is acutely limited 

under the ICE Regulation (Hall, Purcell and Adam, 2015: 1). ICE regulation is also 

criticised due to its definition of employees in which a part-time worker does not 

                                                           
13 For instance, according to s. 8 of the Employment Rights Act 1996, employees must be provided 
with a written statement, outlining the total amount of wages or salary and deductions made in 
their pay in that tax year. Another example may be found in s. 181 and s. 182 of the TULRCA 1992, 
which requires employers provide information to the trade union representatives in relation to 
collective bargaining. 
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qualify as an employee (Ewing and Truter, 2005: 629). Another critique may be related 

to the inadequate education of employees with respect to their rights. As it is 

highlighted above, it is alleged that many employees in the country do not even know 

their rights (Public Concern at Work, 2011: 17). 

There is no doubt; one can find some other shortcomings. However, it is worth 

emphasising one of them. Disclosure requirements listed above are mostly limited with 

the activities of the corporations in the UK. Although there are many UK companies 

conducting businesses and have employees in different parts of the world, the 

regulations under UK employment law consider only the activities conducted in the 

UK. However, the age of economic globalization enables companies that seek to reduce 

labour costs to mobilise their operations to poorer countries, where protective labour 

laws are less comprehensive (Collins, 2015). As such, economic globalization reduces 

the capability of those requirements dictated by domestic labour laws. Therefore, whilst 

such national initiatives can accomplish meaningful improvements to compel 

corporations to act transparently, they fall short of achieving the sufficient level of 

disclosure at the international level. Nevertheless, the UK government also seek to 

employ other means to ensure transparency requirements are adhered, such as supply 

chain transparency provisions, included in the Modern Slavery Act 2015, for example. 

Next section shall focus on this Act.       

  

5. Modern Slavery Act 2015 

Modern Slavery Act 2015 (MSA) is one such strategy employed by the UK government 

to eradicate forced and slave labour in the supply chains of UK companies. Although it 

is not specifically designed as piece of company law legislation, the MSA incorporates 

elements that relates to company management. In this respect, the MSA uses 

transparency to ensure corporations to take steps to eliminate modern slavery. Section 

54 of the MSA in particular aims to ensure forced labour and trafficking for labour 

exploitation are made visible.  
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5.1. Disclosure Requirements under the MSA 2015 

The transparency clause used within the UK’s MSA is inspired by the California’s 

Transparency in Supply Chains (CTSCA) Act in the US (Home Office, n.d.:10). 

However, in spite of this, there remain subtle differences between two acts. Most 

notably, the CTSCA applies only to those businesses producing goods for sale, whilst 

the transparency clause contained in the MSA also applies to those companies that 

supply both goods and services (Home Office, 2014: 2). Indeed, the MSA covers both 

British companies and foreign companies conducting business in the UK.  

Interestingly, s. 54 of the MSA requires corporations with a specified turnover,14 who 

are either incorporated or conduct their business in the UK, to disclose information 

about their operations. In this respect, the MSA disclosure requirements apply only to 

those companies supplying goods or services in the UK (MSA, 2015: s. 54[1]).15 

According to s. 54(1) of the MSA, these companies “must prepare a slavery and human 

trafficking statement for each financial year”. Principally, s. 54(4)(a)(b) requires 

companies to disclose what they have done, as well as what they have not, in order to 

ensure that there is no slave labour in their supply chains. 

In keeping with the MSA, companies have to include in their statement how they have 

“verified its supply chains to evaluate and address risks, audited suppliers, certified 

goods and services purchased from suppliers, maintained internal accountability 

standards, and trained staff” in their strategic reporting with respect to modern slavery 

(Joint Committee on the Draft Modern Slavery Bill, HL 2013-2014: para. 184). In 

accordance with s. 54(5) of the MSA, the information on slavery and human trafficking 

statement may include; 

(a) the organisation’s structure, its business and its supply chains; 

(b) its policies in relation to slavery and human trafficking; 

(c) its due diligence processes in relation to slavery and human trafficking in its  

business and supply chains; 

                                                           
14 “Companies with a turnover or group turnover of £36 million”. (Modern Slavery Act 2015, 
(Transparency in Supply Chains) Regulations 2015: regulation 2) 
15 Modern Slavery Act 2015: section 54(1). 
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(d) the parts of its business and supply chains where there is a risk of slavery and human 

trafficking taking place, and the steps it has taken to assess and manage that risk; 

(e) its effectiveness in ensuring that slavery and human trafficking is not taking place  in 

its business or supply chains, measured against such performance indicators as it 

considers appropriate; 

(f) the training about slavery and human trafficking available to its staff. 

Such statement “must be approved by the board of directors (or equivalent management 

body) and signed by a director (or equivalent)” (MSA, 2015: s. 54[6][a]). Furthermore, 

s. 54(7) of the MSA also highlights the publicity of the statement. In this respect, if the 

company has a website, it must publish the slavery and human trafficking statement. If 

it does not have a website, then the company must provide a copy of the statement to 

the parties who make a written request of information in 30 days (MSA, 2015: s. 54[8]).  

When it comes to the sanctions being imposed upon companies that do not comply with 

the requirements under the MSA, even though there are some legal risks, the sanctions 

are weak.  For instance, although the Secretary of State has power “bringing civil 

proceedings in the High Court for an injunction or, in Scotland, for specific 

performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988” in 

accordance with s. 54(11)of the MSA, the real risk for companies is largely 

reputational. Indeed, companies may risk their reputation unless they ensure their 

supply chain has no obvious links to slave labour. In fact, some stakeholders may pay 

significant attention to the issues such as slave labour and ethical practises (Guilbert, 

2015). Thus, the sanctions imposed upon companies may largely be imposed by 

corporate stakeholders.  

 

5.2. Critique of the MSA 

Before looking at the critiques of the MSA, it is crucial to note that the MSA only pays 

attention to issue of slave labour, and does not encapsulate other issues that may affect 

the interests of employees. Therefore, it confines its impact upon improving corporate 

transparency towards employees that analysed in this thesis. In addition to this 

limitation, the MSA also contains a number of features worthy of critique. 
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First, the MSA does not require companies to report on the supply chains of subsidiary 

companies registered abroad, if their goods and services are not coming to the UK 

(Chandran, 2015). Therefore, some companies may continue with an attempt to conceal 

their transactions within supply chains within some developing countries, unless such 

goods were to end up being supplied in the UK.  

Second, another critique may be levied upon the enforcement of the supply chain 

transparency provision contained within Act. The MSA does not contain any “monetary 

or criminal penalties” with respect to the noncompliance with such provision (Fortado, 

2016). Disclosure requirements are therefore based upon voluntary foundations. 

According to the MSA 54(4)(b), companies may even disclose that they have not done 

anything to make its supply chain free from modern slavery. The Act therefore only 

enables market actors, insofar as urging companies to eradicate modern slavery in 

concerned, to impose pressure as required. However, companies may not be reluctant to 

say that they have done nothing where the negative reaction of consumers or 

shareholders is likely to prove insufficient. Indeed, although stakeholder groups may be 

influential upon the behaviour of companies, this influence might be limited (Graham 

and Woods, 2006: 872-873). In other words, the “levels of concern among consumers 

about labour standards” or their limited impact to change in supply chain conditions, 

might be the crucial shortcoming of the MSA (Phillips, 2013).  

Third, the difficulty encountered when comparing statements disclosed by the 

companies in accordance with the MSA may be another critiques, since MSA does not 

have a provision requiring companies upload their statements to a central repository 

(Falconer, 2016). This situation may therefore reduce the ability of the corporate 

stakeholders to carry out a critical review. 

Fourth, the MSA does not specifically state what corporations are required to disclose. 

Indeed, the MSA is grounded in flexible requirements, which may fit differently 

according to different corporate actors. Even if the government intends to support 

companies by creating a statutory guidance for what kind of information they may 

include in their disclosure, the statutory guidance is largely based upon voluntary 

elements, which leave it to companies to disclose necessary information it feels obliged 

to share with consumers and shareholders (Home Office, n.d.: 17). Thus although such 

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/28/india-sweated-labour
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a provision is flexible, rather than one size fits all, corporations may require further 

guidance to ensure greater transparency.  

Fifth, the MSA may also be criticised in terms of the grievance mechanisms and 

remediation of abuses. The MSA “…does not specifically refer to information about 

companies’ remediation processes where negative impacts have taken place and the 

company has caused or contributed to them” (Shift, 2015: 3).  

In summary, as the above discussion highlights, transparency requirements under the 

MSA contain a number of shortcomings. Nevertheless, the MSA may be hailed as a 

significant development towards ensuring companies include cross border activities 

within their disclosures. Although extraterritorial regulation of corporate activities in 

host countries may encapsulate several obstacles, it would seem the MSA plays a 

pioneering role towards ensuring parent companies consider supply chain issues 

through the lens of transparency.    

 

6. Other Disclosure Requirements by the UK government  

Although the primary concern above is to consider the disclosure obligations as these 

are imposed upon companies and employers, there are also other indirect statutory 

measures that may be used to ensure corporations operate transparently. Although these 

strategies mainly affect a small number of companies, the following paragraphs will 

briefly demonstrate them.  

First, corporations may be required to disclose information by the government in terms 

of public procurement since the government is one of the major consumers of goods and 

services provided by national corporations. Indeed, global privatisation movement over 

the past few decades has made a number of different corporations important providers 

of public services (Goodman and Loveman, 1991). In this respect, UK companies 

carrying out public services are now expected to consider a number of good 

employment practices. For this end, different government agencies in the UK have 

published a variety of relevant policy documents (see Department for Environment, 

Food and Rural Affairs [DEFRA], 2011). Indeed, in accordance with the EU legislation 

in this area, the UK government pays attention to the performance of the contractor 
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companies under the “obligations in the fields of environmental, social and labour law 

established by [European] Union law, national law, collective agreements or by the 

international environmental, social and labour law provisions”(Directive 2014/24/EU of 

the European Parliament and of the Council, 2014: art. 18[2]). According to the EU 

Directive (2014/24/EU), also known as the Public Contracts Directive, purchasers can 

now take into account factors such as social issues when deciding upon whether to 

award a contract to a company (art. 18). The Public Contracts Regulations, which 

transposes the Directive in to UK law, came in to effect in February 2015. Notably, 

although the regulations do not force companies to disclose a great degree of 

information, they encapsulate a provision highlighting the importance of social and 

environmental labels in terms of public procurement (Public Contracts Regulations 

2015: reg. 43). Such labels which are symbolic schemes such as Fairtrade, provide a 

significant amount of information on the performance of the contractor companies in 

relation to employee standards (Hiscox and Smyth, 2006). In fact, the use of labels in 

terms of public procurement has already been practiced by several public institutions in 

the UK. Universities, for example, have been committed to “supporting, promoting and 

using Fairtrade goods” (Durham University, 2016). 

Second, even though it mainly affects a small number of companies, the Freedom of 

Information (FOI) Act 2000 can be another way towards ensuring companies act more 

transparently. Disclosure requirements under the FOI are limited only to public 

companies, and companies carrying out public services (FOI, 2000: s. 6). In this respect, 

the freedom of information laws require expansion in order to other companies are 

captured in the attempt to make corporate transparency more widespread (Zerk, 2007: 

30). However, although both the FOI act constitutes an alternative strategy aim at 

ensuring companies conduct public service more transparently, it does not oblige 

companies to ensure greater transparency with respect to employee interests.  

Third, another mandatory scheme of transparency may be said to be requirements 

within Socially Responsible Investment (SRI). Indeed, disclosure requirements with 

respect to SRI, which require investors to disclose information in relation to whether 

they consider social issues, such as employee conditions, when investing in companies, 

may indirectly urge companies to disclose information (White, 2005: 1). In this respect, 

disclosure requirements for pension funds can be an important example. Indeed, the UK 

is the first country that requires occupational pension fund trustees to disclose their 
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investment policies on environmental, social and governance (ESG) issues (UK 

Sustainable Investment and Finance [UKSIF], 2010: 2). According to reg. 2 (3)(b)(vi) 

of the Occupational Pension Schemes (Investment) Regulations 2005 trustees must 

disclose to what “extent (if at all) to which social, environmental or ethical 

considerations are taken into account in the selection, retention and realisation of 

investments”. However, as other strategies examined in this section, disclosure 

requirements with respect to SRI affect a small number of companies (Umlas, 2008: 

1020). 

 

Conclusion  

Through the discussion in this paper, the aim has not been to provide a comprehensive, 

textbook like, description of all the norms that require disclosure. Rather, the aim was to 

use the examples cited demonstrate what already exists, and to illustrate limited 

effectiveness of such norms. The first focus was on company law. Instrumentalist 

approach of the UK company law, viewing employees as means, the lack of clarity and 

dialogue with employees and impossibility to challenge the directors’ discretion with 

respect to disclosure about employees were listed as the main shortcomings of the 

transparency requirements under company law.  

Both domestic reforms and developments within the EU have helped shape the nature 

of the mandatory disclosure laws employed in the UK. However, UK company law 

predominantly considers the interests of employees in terms of corporate/shareholders’ 

ends. Although the disclosure requirements under company law were criticised for 

being insufficient to improve the interests of employees, disclosure requirements under 

other laws, especially under employment law, were depicted as more robust to 

accomplish meaningful improvements to compel corporations to act transparently. 

Employment law appears as a field of law that aims more directly towards improving 

the basic interests of employees. Whilst such national/regional initiatives can 

accomplish meaningful improvements to compel corporations to act transparently, they 

also suffer from some limitations and fall short of achieving the sufficient level of 

disclosure at the international level. Thus the UK disclosure rules under employment 

law would appear to fall short when judged in relation to the global activities of UK 
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corporations. From this conclusion, it is worth saying that further research may focus on 

international/global disclosure rules for corporations.  

In addition, this paper has only focused on the theoretical aspects of the disclosure rules 

in the UK. Therefore, another suggestion for future work may be quantitative methods 

to prove the pros and cons of the disclosure rules in the UK.   
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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

YAYIN KURALLARI 

1.  Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık 

aylarında) yayınlanır. 

2. Özgün çal ışmaların yayınlandığı  hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen 

makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bu konuda telif haklarına 

ilişkin doğabilecek hukuki sonuç ve sorunlar tamamen yazar(lar)a aittir.  

3. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak farklı dillerde yazılmış çalışmalar da Yayın 

Kurulunun onayı ile yayınlanabilir.  

4. Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki üç hakemin değerlendirmesine 

sunulur. Editör ve hakemler makaleleri edebi ve bilimsel açıdan değerlendirir. 

Yazar(lar) hakemin ve editörün belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek 

zorundadır. Çalışmanın kabulü için üç hakemden ikisinin onayı gereklidir. Dergi, 

gönderilen taslaklarda düzeltme yapma, yayımlama ya da yayımlamama haklarına 

sahiptir. 

5. Dergiye gönderilen makale taslakları yayımlansın ya da yayımlanmasın iade 

edilmez. Yayımlanmış makalelerin yayın hakları Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisine aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.  

6. Makale taslakları ve yazılar Microsoft Word dosyası şeklinde elektronik olarak 

sbd@nisantasi.edu.tr adresine gönderilmelidir. Görsel içerikli makaleler CD halinde 

“Hasbahçe Caddesi No.88 Kâğıthane, İSTANBUL” adresine posta yoluyla 

gönderilebilir.  

7. Gönderilecek makalelerin formatı şu şekilde olmalıdır: Times New Roman yazı 

tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralığı. Sayfa yapısı sol tarafta 3,5, diğer kenarlarda 2,5 cm 

boşluklu olmalı, sayfa numarası sağ alt köşede yer almalıdır. 

8. Metin düzeni aşağıdaki gibi olmalıdır: İlk sayfada; başlık, yazar isim(ler)i, 

bağlantılı kurumun açık adresi, irtibat telefonu, e-posta adresi, Türkçe ve İngilizce özet 

(abstract) yer almalı, devam eden sayfalarda metnin ana bölümü (iki yana dayalı), varsa 
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dipnotlar, kaynaklar, tablolar ve ekler bulunmalıdır. Tablolar ve şekiller 

numaralandırılmalı, tabloların açıklamaları tabloların üstünde ve şekillerin açıklamaları 

şekillerin altında verilmelidir. 

9. Metnin ana başlığı tümü büyük harflerle yazılmalıdır (ortalanmış olarak). Makale 

içinde yer alan giriş, sonuç (tartışma ve sonuç, sonuç ve öneriler) ve kaynaklar 

numaralandırılmaz, gelişme bölümünde yer alan 1. ve 2. derece başlıklar 

numaralandırılır. Tüm başlıklar sola dayalı, bütün kelimelerin ilk harfleri büyük harfle 

başlamalıdır. 

10. Makale taslağı toplam 20 sayfayı geçmemeli, Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 

en fazla 200 kelime olmalı, altlarında yer alacak olan anahtar kelime sayısı altıyı 

geçmemelidir. 

11. Özette makalenin konusu, amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçlar hakkında 

kısaca bilgi verilmelidir. 

12. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.  

13. Kaynak gösterirken, metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi kullanılmalıdır. 

Yani kullanılan kaynaklar ana metinde, parantez içinde, yazarın soyadı, basım yılı ve 

sayfa numaraları ile belirtilir: (Soyad, Yayın yılı: Sayfa numarası). 

14. İçeriğe veya herhangi bir konuya ilişkin bir açıklama gerekli olduğu takdirde, 

bunların dipnotları sayfa altında verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan bu 

dipnotlar, sayfa altında numara sırası ile verilmelidir. Yanında açıklamayla verilecek 

olan bu tür dipnotlarda da metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır. 

15. Bir kaynaktan yapılan doğrudan alıntı metin içinde çift tırnak içinde gösterilir. 

16. Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın 

soyadı ve kaynağın basım yılı belirtilir: (Wallerstein, 2000). 

17. Belli bir sayfa söz konusuysa, soyad ve yayın tarihine ek olarak sayfa numarası da 

yazılır: (Foucault, 1999: 13). 

18. Yazar adı metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın basım yılı ve 

sayfa numarası yazılır: (1997: 42). 
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19. Referans gösterirken birbirini takip etmeyen sayfalar virgülle ayrılarak belirtilir: 

(Beck, 1999: 32, 54 ve 62). Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde belirtilir: (Berman, 

2001: 34-39 ve 43-47). 

20. Çift yazarlı kaynaklarda her iki yazarın soyadı da belirtilir: (Hardt ve Negri, 2001: 

24). 

21. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ifadesi kullanılır: (Huisman vd., 2002). 

22. Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, ayrımı 

belirtmek için basım yılının sonuna sırasıyla a, b, c gibi harfler eklenir: (Zizek, 1991a), 

(Zizek, 1991b) gibi. 

23. Aynı konuda birden fazla kaynak referans gösterilecekse kaynaklar birbirinden 

noktalı virgül ile ayrılır: (Habermas, 2002: 27; King, 1991: 19). 

24. Bir kurum referans gösterilecekse metin içerisinde kısaltmayla verilmelidir: (DPT, 

1989: 145). Kısaltma hakkındaki açıklama ilk defa referans gösterilirken sayfanın 

altında verilmelidir. 

25. Kaynaklar listesinde, sadece metin içerisinde referans gösterilen kaynaklara yer 

verilmeli ve bunlar soyada göre alfabetik sırada dizilmelidir. Kaynaklarda bir yazarın 

birden fazla eseri yer alacaksa, basım yılına göre eskiden yeniye doğru bir sıralama 

yapılmalıdır. 

26. Kitap: Aktaş, A.M., (2006). Aile içi Şiddet: Kadının ve Çocuğun Korunması, 

Ankara: Elma Yayınevi. 

27. Çeviri Kitap: Bauman, Z., (1995). Yasak Koyucular ile Yorumcular, Çev. Kemal 

A., İstanbul: Metis Yayınları. 

28. İki Yazarlı Kitap: Keat, R. ve Urry, J., (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori (3b.), 

Çev. Nilgün Ç, Ankara: İmge Yayınları.  

29. Dergide Makale: İrem, N., (1999). “Muhafazakar Modernlik, ‘Diğer Batı’ ve 

Türkiye’de Bergsonculuk”, Toplum ve Bilim, 82 (22), 141-179. 

30. Derleme Kitapta Çeviri Makale: Hall, S., (1998). “Eski ve Yeni Kimlikler”, 
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Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

32. Gazete Yazısı: “İsyan Dalgası Anadolu’da”, Milliyet, 05.06.2013. 
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     NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
     SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
     HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Makalenin Adı  

Hakem Adı ve Soyadı  
İmza : 
 

Kurumu  

GENEL DEĞERLENDİRME* 5 4 3 2 1 

1. Makale, ilgili bilim dalına katkı yapabilecek nitelikte midir?      

2. Makale başlığı içeriğe uygun mudur?      

3. Özet ve anahtar kelimeler içeriğe uygun mudur?      

4. Yazının dili ve semboller anlaşılabilir midir?      

5. Yazıda kullanılan veriler ve araştırma yöntemi amaca uygun mudur?      

6. Sonuçlara objektif bir biçimde erişilmiş midir?      

7. Bulguların uygulamaya aktarımı irdelenmiş midir?      

8. Konuyla ilgili kaynaklar güncel ve yeterli midir?      

9. Şekiller metne uygun ve anlaşılabilir midir?      

10.Tablolar metne uygun ve anlaşılabilir midir?      

 5. Çok iyi 4. İyi 3. Orta 2. İyi değil 1. Hiç iyi değil 

*HAKEMİN DİKKATİNE 

Bu sayfada, makalenin daha iyi bir hale gelmesi için gerekli gördüğünüz hususları maddeler halinde 

kısaca açıklayabilirsiniz.  

 

SONUÇ (X işaretleyiniz) 

 Olduğu gibi yayınlanabilir. 

 Küçük düzeltmelerle yayınlanabilir. 

  Önemli değişikliklerin yapılması zorunludur. 
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