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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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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARINA VE SEKTÖREL BÜYÜMEYE ETKİLERİNİN YAPISAL 

KIRILMALI TESTLERLE ANALİZİ* 

 

Yrd. Doç. Dr. Melike ATAY POLAT**  Öğr. Gör. Erhan POLAT*** 

 

Özet 

Bu çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’de 2006:Q1-2016:Q4 döneminde sektörel büyüme 

ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkisinin olup olmadığı yapısal kırılmalı testlerle 

incelenmiştir.  Zivot-Andrews birim kök testi sonuçları, değişkenlerin yapısal kırılmayla birlikte durağan 

olduğunu göstermektedir. Gregory- Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, sektörel büyüme ile 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülmektedir. 15 Temmuz 

darbe girişiminin etkilerini sınamak amacıyla modele dahil edilen yapısal kırılma kukla değişkeni 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.  Buna göre 15 Temmuz darbe girişimi tarım ve hizmet sektörü 

büyüme oranlarını çok küçük oranda azaltıcı yönde etkilemiştir. Darbe girişiminin iç ve dış mihraklarına 

rağmen, gerek ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olması gerekse de halkın menfur darbe 

girişimine karşı topyekun asil ve kararlı duruşu söz konusu sonuçların ortaya çıkmasını beraberinde 

getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sektörel Büyüme; Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Yapısal Kırılmalı Birim 

Kök ve Eşbütünleşme Testleri, FMOLS. 

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE 15 JULY COUP INITIATIVE ON FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT AND SECTORAL GROWTH BY STRUCTURAL BREAKDOWN TESTS 

Abstract 

In this study, structural break-up tests were conducted to examine whether the 15 July coup attempt 

affected the sectoral growth and direct foreign capital investments in 2006: Q1-2016: Q4 in Turkey. The 

Zivot-Andrews unit root test results show that the variables are stable with structural breaks. According to 

                                                           
* Bu Çalışma, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen “15 Temmuz Darbe Girişimi ve 

Türkiye” adlı uluslararası sempozyumda özet bildiri olarak sunulmuştur.  
** Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. 

matay@sirnak.edu.tr 
*** Şırnak Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı. epolat@sirnak.edu.tr 
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the Gregory-Hansen cointegration test results, it is seen that sectoral growth and foreign direct investment 

move together in the long run. In order to test the effects of the July 15 coup attempt, the structural 

fracture dummy variance included in the model was found to be statistically significant. Accordingly, the 

July 15 coup attempt affected the agricultural and service sector growth rates in a very small way. Despite 

the internal and external outbreaks of the coup attempt, the country's economy had to be established on a 

solid basis, but the public's noble and determined stance against the crippled coup attempt led to the 

conclusion of such results. 

Key Words: Sectoral Growth, Foreign Direct Investment, Structural Breaking Unit Root and 

Cointegration Tests, FMOLS. 

 

Giriş 

Uluslararası yabancı sermaye hareketleri, sermayenin ulusal sınırların aşılması 

sonucunda diğer ülkelere aktarımını ifade etmektedir. Dolayısıyla, yabancı sermaye 

hareketleri ülkeleri yeni teknolojilerle tanıştırarak rekabeti artırmakta, ülkeye döviz 

aktarımını sağlamakta ve üretim artışları ile de ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. 

Yabancı sermaye hareketleri uzun vadede doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve kısa 

vadede portföy yatırımları şeklinde iki türlüdür. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 

başka bir ülkede firmanın satın alımı, ortak olunması gibi ekonomiyi teknoloji, üretim, 

istihdam, ihracat artışına bağlı olarak canlandıran faaliyetlerin bütünü olarak 

tanımlanabilir. Portföy yatırımları ise, yabancı yatırımcıların faiz geliri elde edebilmek 

için diğer ülkelerin kıymetli evraklarına yapmış oldukları yatırımları ifade etmektedir. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları tarım, sanayi ve hizmet gibi sektörel üretimlerin 

artışını beraberinde getirerek ekonominin gelişimine katkıda bulunmaktadır.  

Bir ülke ekonomisinin makroekonomik göstergeleri yaşanan savaşlar, devrimler, askeri 

darbe, terör vb. gibi çeşitli siyasi istikrarsızlık göstergelerinden ve krizlerden 

etkilenmektedir. Türkiye ekonomisinde yaşanan darbelerin etkileri incelendiğinde, 

ulusal çerçevede yatırımların ve buna bağlı olarak üretimin ve büyümenin azalması, 

işsizlik ve enflasyonun artması şeklinde meydana gelmişken; uluslararası çerçevede ise 

doğrudan sermaye yatırımları ve portföy yatırımlarını azaltarak ödemeler bilançosu 

açıklarının artırması şeklinde gerçekleşmiştir.  

Bu çalışmanın amacı; 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’de doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ve sektörel büyümeye etkisinin olup olmadığını yapısal kırılmalı 
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testlerle araştırmaktır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmından sonra yer 

alan ilk bölümde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisini 

inceleyen çalışmalara ait literatür taraması yapılacaktır. İkinci bölümde veri seti ve 

analizlerde kullanılan modeller açıklanacaktır. Üçüncü bölümde, ekonometrik yöntem 

ve analiz sonuçlarına yer verilecektir. Son bölümde ise, sonuç kısmı yer alacaktır. 

 

1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisini 

İnceleyen Çalışmalar 

Literatürde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisini 

inceleyen pek çok çalışma vardır. Yapılan çalışmalar genel olarak ülkeye gelen 

uluslararası sermaye hareketlerinin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini 

ortaya koymaktadır. Diğer taraftan kriz, darbe vs. gibi siyasi istikrarı sekteye uğratan 

faktörlerin ise uzun dönemde büyümede azalışlar, işsizlik, enflasyon ve dış açıklarda 

artışlara neden olarak ülke ekonomilerine kalıcı etkilerinin olduğu söylenebilir.  

Karabıyık ve Anbar (2010) çalışmalarında küresel ekonomik krizin doğrudan yabancı 

yatırımlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Finansal krizin doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 2003 yılında başlayan artış 

trendinin 2008 yılından sonra sona erdiği görülmektedir. Buna göre, doğrudan yabancı 

sermaye girişleri 2007 yılında 1979 milyar dolar iken 2008 yılında düşerek 1697 milyar 

dolara gerilemiştir. Doğrudan sermaye çıkışları ise 2008 yılında 2007 yılına göre %13,4 

azalmıştır. Çalışmada küresel krizin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki 

etkilerinin sektörel açıdan değerlendirilmesi de yapılmıştır. Buna göre, dünyada 

doğrudan yabancı sermaye stokunun yaklaşık beşte üçünü oluşturan hizmetler sektörü 

2008 yılında yüzde 54 azaldığı ve bu azalmanın yüzde 73 ise finansal hizmetler 

sektörüne ait olduğu açıklanmıştır.  

Demir (2007), Türkiye’de 1996:2-2005:9 dönemlerine ait doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ve portföy yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisini zaman serileri ile 

analiz etmiştir. Çalışmasında doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy 

yatırımlarının ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımlardan GSYH’ya doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir.  

Ağayev (2010), 25 geçiş ekonomisi için doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel eşbütünleşme ve panel nedensellik 

yöntemleri ile analiz etmiştir. Pedroni panel eşbütünleşme testine göre, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönem ilişkisi 

mevcuttur. Ayrıca panel nedensellik testi sonucuna göre ise, kısa dönemde doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir.  

Yaraşır ve Zeren (2009) çalışmalarında 14 Akdeniz ülkesi için 1998-2006 yılları 

arasında doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye etkisini panel veri analizi 

kullanarak incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, Akdeniz ülkelerinin ekonomik 

büyümelerinde gayri safi sabit sermaye yatırımlarının önemli bir faktör olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca, 14 Akdeniz ülkesinde doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik 

büyüme arasında bir ilişki tespit edilememiştir.  

Gerçeker (2010), Türkiye’de 1995:1-2007:9 arasında aylık veriler kullanılarak doğrudan 

yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkileri zaman serisi analizi ile 

incelenmiştir. Sekiz gecikmeli VAR modeli tahmin sonuçları, ekonomik büyüme ve 

doğrudan yabancı yatırımların birbirlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. 

Eşbütünleşme testi sonuçları ise, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını ortaya koymuştur.  

Çetinkaya (2004), Türkiye için yabancı sermaye girişlerinin sektörel yapıdaki 

değişemeye ne ölçüde uyum ve paralellik gösterdiği analiz edilmiştir. Türkiye’de 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları 1990’lı yıllardan sonra yeni sektörleri de 

kapsayarak artış göstermiştir. Turizm, otomobil, hazır giyim ve gıda sektörünün 

yanında teknolojik araçlar, elektronik parçalar, eczacılık ve bioteknoloji gibi sektörleri 

de kapsamıştır. Sonuç olarak, yazar doğrudan yabancı sermayenin hizmetler ve turizm 

sektöründe artış sergilemesini siyasi istikrarın sağlanmasına bağlamıştır.  

Şit ve Şit (2013), Türkiye’de 2001-2011 yılları arasında doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının hizmetler sektörü kapsamındaki sektörel dağılımına ait bir değerlendirme 

yapmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de toplam yabancı yatırımlar içinde hizmet 
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sektörünün payının artmaktadır. Türkiye’ye yabancı sermayenin çekilmesinde siyasi 

istikrarın önemine vurgu yapılmıştır.  

Şimşek ve Behdioğlu (2006), Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

ekonomik büyümeye etkisini Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan hareketle 

incelemişlerdir. Analizin sonuçlarına göre, Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının GSMH artışını pozitif yönde etkisi bulunmuştur.  

Örnek (2008), Türkiye’de 1996:4-2006:1 üçer aylık dönemlerine ait yabancı sermaye 

girişleri, yurtiçi tasarruflar ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini zaman 

serileri ile analiz etmiştir. Çalışmasında doğrudan yabancı yatırımların ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğunu tespit etmiştir.  

Acar (2016) çalışmasında Türkiye’de 2001-2015 yılları için doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik analizi ile test etmiştir. 

Çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme 

arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.  Yazar bunun nedeni olarak 

Türkiye’ye gelen yatırımların çoğunlukla portföy yatırımları şeklinde olduğuna 

bağlamaktadır.  

Alagöz vd. (2008), Türkiye için 1992-2007 dönemlerinde doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. Ayrıca regresyon analizi sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin orta şiddette olduğu 

görülmektedir.  

Ayaydın (2010), Türkiye’de 1970-2007 döneminde GSMH ve doğrudan yabancı 

yatırımlar arasında ilişkinin olup olmadığını eşbütünleşme testi ve VAR nedensellik 

analizi ile test etmiştir. VAR nedensellik testi sonuçları doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarından GSMH’ya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında pozitif 

ve güçlü bir ilişkiden bahsedilebilir.   

Bostan vd. (2016), Avrasya ülkelerinde 1995-2012 dönemine ait ekonomik büyüme ve 

doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. 

Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi sonuçları seçilen altı Avrasya ülkesinde 
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ekonomik büyümeden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisini göstermiştir.  

Ekinci (2011), Türkiye’de 1980-2010 dönemi için doğrudan yabancı yatırımlar ile 

ekonomik büyüme ve istihdam arasında uzun dönemli ilişkinin olup olmadığını test 

etmiştir. Sonuç olarak, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında uzun 

dönemli bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Gülmez (2015), Türkiye’de 1986-2014 dönemi için doğrudan yabancı sermaye yatırımı, 

portföy yatırımı ve ekonomik büyüme ilişkisini ARDL sınır testi ile analiz etmiştir. 

Analiz sonuçları, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönemde ekonomik 

büyümeyi olumlu bir şekilde etkilediğini ve portföy yatırımlarının kısa dönemde 

ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini göstermektedir. Toda-Yamamoto nedensellik 

sonuçları ise, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir.  

Işık (2016), Türkiye’de 1970-2014 yılları arasında ekonomik büyüme ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki nedensellik testi ile incelenmiştir. 

analizlerden elde edilen sonuçlara göre, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 

ekonomik büyüme arasında uzun dönem ve çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir.  

Şahin (2015), Türkiye’de 1980-2013 yılları arasında doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye 

doğru uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Vergil ve Karaca (2010), gelişmekte olan ülkelerde 1980-2005 dönemi için uluslar arası 

sermaye hareketleri ve büyüme ilişkisini panel veri test ve tahmin yöntemleri kullanarak 

analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy 

yatırımlarının ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır.  

 

2. Veri Seti ve Model  

Bu çalışmada, Türkiye’de 2006:Q1-2016:Q4 dönemine ait üçer aylık verilerle sektörel 

büyüme ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki, tekli kırılmaya izin 



Melike ATAY POLAT – Erhan POLAT; 15 Temmuz Darbe Girişiminin Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımlarına ve Sektörel Büyümeye Etkilerinin Yapısal Kırılmalı Testlerle Analizi 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

7 

veren yapısal kırılmalı testlerle analiz edilmektedir. Çalışmada sektörel büyümeyi 

temsil etmek amacıyla tarım, sanayi ve hizmet sektörü büyüme oranı değişkenleri, 

TÜİK veri setinden cari fiyatlarla yüzde şeklinde alınmıştır. Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları değişkeni ise, TCMB’den milyon dolar olarak alınmıştır. Analiz 

sonuçlarında tarım, sanayi ve hizmet sektörleri büyüme oranı değişkenlerinin kısaltması 

olarak sırasıyla“Tarım”, “Sanayi” ve Hizmet”;  doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının kısaltması olarak “DYSY” kullanılmıştır.  Analizlerde değişkenler, 

logaritması alınarak kullanılmıştır.   

Bu çalışmada kullanılan modeller aşağıda yer almaktadır: 

Model I: 𝑙𝑛𝑇𝑎𝑟𝚤𝑚𝑡 = 𝛼𝑡𝛽1𝑙𝑛𝐷𝑌𝑆𝑌 + 𝜀𝑡    (1) 

Model II: 𝑙𝑛𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑡𝛽1𝑙𝑛𝐷𝑌𝑆𝑌 + 𝜀𝑡    (2) 

Model III: 𝑙𝑛𝐻𝑖𝑧𝑚𝑒𝑡𝑡 = 𝛼𝑡𝛽1𝑙𝑛𝐷𝑌𝑆𝑌 + 𝜀𝑡    (3) 

Bu denklemlerde yer alan t=1,……,T zamanı, lnTarım; tarım sektörünün GSYH 

içindeki payının logaritmasını, lnSanayi; sanayi sektörünün GSYH içindeki payının 

logaritmasını,  lnHizmet; hizmet sektörünün GSYH içindeki payının logaritmasını ve 

lnDYSY ise doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının logaritmasını göstermektedir.  

 

3. Yöntem ve Analiz Sonuçları  

Zaman serisi analizlerinde kullanılan değişkenler, zaman içerisinde yaşanan olaylardan 

etkilenmektedirler. Dolayısıyla yapılan analizlerde değişkenleri etkileyen olayların 

etkisinin sınanması önemli olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 

darbe girişiminin sektörel büyüme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerine 

etkilerinin analiz edilmesi amacıyla tekli yapısal kırılmaya izin veren testler 

kullanılmaktadır. Birinci aşamada, değişkenlerin birim kök içerip içermediği Zivot-

Andrews birim kök testi ile sınanmaktadır. İkinci aşamada, değişkenler arasında uzun 

dönem ilişkisinin olup olmadığı Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ile analiz 

edilmektedir. Son aşamada ise, 15 Temmuz Darbe Girişiminin etkisi, FMOLS 

eşbütünleşme tahmincisi ile tespit edilmektedir. 

Zivot-Andrews birim kök testi kırılmanın içsel olarak tahmin edilmesine izin veren tekli 

yapısal kırılmalı testtir. ZA birim kök testi Model A, Model B ve Model C şeklinde üç 

modelle incelenmektedir.  Model A düzeyde, Model B eğimde ve Model C ise hem 
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eğimde hem de düzeyde ortaya çıkan yapısal değişimi göstermektedir (Zivot ve 

Andrews, 1992: 254). ZA birim kök testinde, 1ty  değişkeninin katsayısı olan α’nın en 

küçük t-istatistiğine sahip olduğu modeldeki tarih uygun yapısal kırılma noktası olarak 

seçilmektedir. Uygun kırılma noktasının tespit edilmesinden sonra, hesaplanan t 

istatistiği mutlak değer içerisinde ZA kritik değerinden büyük ise yapısal kırılma 

olmadan serinin durağan olmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmektedir 

Hesaplanan t istatistiği mutlak değer içerisinde ZA kritik değerinden küçük ise, serinin 

yapısal kırılma ile birlikte durağan olduğunu ifade eden alternatif hipotez 

reddedilmektedir.  

Tablo 1’de analizde kullanılan değişkenlerine ait ZA birim kök testi sonuçlarına yer 

verilmektedir. 

 

Tablo 1. Zivot-Andrews Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Model A 

(t-ist) 

Model A Kırılma 

Zamanı 

Model C      

 (t-ist) 

Model C Kırılma 

Zamanı 

lnTarım -1.0997 2010:Q3 -2.5282 2010:Q3 

lnSanayi -3.8443 2008:Q4 -3.8520 2011:Q1 

lnHizmet -2.8217 2008:Q3 -3.0996 2010:Q1 

lnDYSY -2.9443 2008:Q4 -3.7340 2009:Q4 

  Model A Kritik Değerleri Model C Kritik Değerleri 

Kritik 

Değerler 

-5,34 -5,57 

-4,93 -5,08 

-4,58 -4,82 

1- *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerindeki kritik değerleri göstermektedir. İlgili 

kritik değerler için bkz: Zivot ve Andrews (1992). Gecikme uzunluğu her bir seri için 4 (dört) olarak 

belirlenmiştir.  

2- (t-ist.) t-istatistik değerlerini ifade etmektedir. 

 

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre, Model A ve Model C için tarım, sanayi ve hizmet 

sektörlerine ait büyüme oranı ile DYSY serileri %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde 

mutlak değerce kritik değerlerden büyüktür. Dolayısıyla, değişkenlerin yapısal 

kırılmayla birlikte durağan olduğu söylenebilir. 

ZA birim kök testi sonucunda bulunan kırılma tarihleri anlamlıdır ve bahsedilen dönem 

içerisinde ve/veya öncesinde ekonomide ortaya çıkan gelişmelerle bağdaştırılabilir. 

Türkiye 1980 İstikrar Kararları sonrasında dış ticaret ve sermaye hareketleri açısından 

serbestleşmeye gitmiştir. Bu dönemden itibaren Türkiye’ye yapılan uluslararası yabancı 

sermaye hareketlerinde bir artışın söz konusu olduğu söylenebilir. Ülkede yaşanan 
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krizler ve darbeler gibi siyasi istikrarsızlık göstergeleri beraberinde uluslararası sermaye 

yatırımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. ABD ekonomisini canlandırmak amacıyla 

ödeme gücü düşük kişi ve kurumlara kullandırılan mortgage kredilerinin geri ödenmesi 

aşamasında yaşanan zorluklar neticesinde küresel kriz ortaya çıkmıştır. Küresel kriz 

Türkiye ekonomisinde özellikle reel sektörü olumsuz yönde etkilemiştir.  Ayrıca, 

küresel kriz Türkiye’nin dış ticaretini ve yabancı sermaye akımlarının da daralmasında 

etkili olmuştur. 

Gregory ve Hansen (1996), yapısal kırılmanın önsel olarak değil de içsel olarak 

belirlendiği ve tek yapısal kırılmaya izin veren eşbütünleşme testi geliştirmişlerdir. 

Gregory-Hansen eşbütünleşme testinde sabitte ve /veya trendde meydana gelen 

değişmeye göre üç farklı modele bağlı olarak seriler arasındaki uzun dönem ilişkisi 

araştırılabilmektedir. Model 1 sabitte kırılma (C), Model 2 trendli sabitte kırılma (C/T)  

ve Model 3 ise rejim değişikliği (C/S) şeklinde açıklanmaktadır (Gregory ve Hansen, 

1996: 103). Bu üç model için hesaplanan Phillips test istatistikleri (
*

Z  ve 
*

tZ ) ve ADF 

test istatistiği (
*ADF )’nin minimum olduğu tarih eşbütünleşme testinin uygun kırılma 

tarihidir. Gregory-Hansen eşbütünleşme testinde uygun model için belirlenen test 

istatistikleri Gregory ve Hansen (1996)’in çalışmalarındaki tablo kritik değerleri ile 

karşılaştırılmaktadır. Test değerleri kritik değerlerden büyük bulunursa yapısal 

kırılmayla birlikte seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu ifade edilir 

(Öztürk vd., 2013: 68). 

Tablo 2’de Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına yer verilmektedir. 

Tablo 2. Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 
Model I Model II 

 

Model III 

Model 
Kırılma 

Dönemi 

ADF 

İstatistiği 

Kırılma 

Dönemi 

ADF 

İstatistiği 

Kırılma 

Dönemi 

ADF 

İstatistiği 

  

Sabitte Kırılma (C) 2013:Q4 -4.48 (8) 2011:Q3 -3.95 (5) 2007:Q3 -3.49 (5) 

Sabitte ve Trendde 

Kırılma (C/T) 
2014:Q4 -6.11 (5) 2010:Q3 -4.10 (4) 

 

2013:Q3 
-3.29 (4) 

Rejim Değişikliği 

(C/S) 
2011:Q2 -3.65 (5) 2010:Q3 -4.06 (4) 

 

2009:Q1 
-3.82 (5) 

  %1 %5 

Kritik Değerler 

-5.13 -4.61 

-5.45 -4.99 

-5.47 -4.95 

Not: Kritik değerler Gregory ve Hansen (1996:109)’dan alınmıştır. Parantez içindeki değerler 

Akaike Bilgili Kriteri tarafından seçilen gecikme sayısını göstermektedir. 
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Tablo 2’de, sabitte kırılma modeli, trendli sabitte kırılma modeli ve rejim değişikliği 

modeli sonuçları, sektörel büyüme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında 

uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir.  

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunmasından sonra yapısal kırılmaların 

kukla değişken olarak modele dahil edilebildiği uzun dönem eşbütünleşme katsayıları 

tahmin edilebilir. Bu çalışmada uzun dönem katsayısının tahmin edilmesinde FMOLS 

yönteminden yararlanılmıştır. FMOLS yöntemi, bağımsız değişkenler ve hata terimi 

arasındaki ardışık bağıntı ve içsellik sorunundan kaynaklanan sapmaların 

giderilmesinde etkin bir tahmincidir (Nazlıoğlu, 2010: 99). 

15 Temmuz darbe girişiminin etkilerini sınamak amacıyla yapısal kırılma kukla 

değişkeni, uzun dönem analizini yapabilmek için modele dahil edilmiştir. Kukla 

değişken; kırılmanın olduğu tarihe kadar olan üçer aylık dönemlere sıfır, diğer üçer 

aylık dönemlere bir değeri verilerek oluşturulmuştur. Tablo 3’te FMOLS yöntemi 

kullanılarak tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine ait büyüme oranları bağımlı 

değişkenleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bağımsız değişken olduğu 

modelin tahmin sonuçlarına yer verilmektedir. 

 

Tablo 3. FMOLS Tahmincisine Ait Uzun Dönem Katsayılar 

Bağımlı Değişken 
Model I: lnTarım Model II: lnSanayi Model III: lnHizmet 

 DYSY K1 DYSY K1 DYSY K1 

 
-0.0426 

(0.2949) 

-0.6669* 

(0.0000) 

-0.0354** 

(0.0135) 

0.0273 

(0.3929) 

0.0169 

(0.1187) 

-0.0706* 

(0.0063) 

Not: Parantez içerisindeki değerler, olasılık değerini göstermekte olup * ve ** işareti %1 ve 

%5 anlamlılık düzeylerinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tahmindeki otokorelasyon sorunu, fark alma yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır. Kukla 

değişken olarak analizde; K1:2016Q3-2016Q4alınmıştır. 

 

Tablo 3’te yer alan Model I ve Model III’e ait sonuçlar incelendiğinde doğrudan 

yabancı sermaye yatırımının katsayısı istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır.  Model 

II’ye ait sonuçlara göre ise, doğrudan yabancı sermaye yatırımının katsayısı istatistiki 

olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre, Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarındaki %1’lik artış sanayi sektörü büyüme oranını %0.035 oranında 

azaltmaktadır. Ayrıca Model I ve Model III’e ait kukla değişkenler istatistiki olarak 

anlamlı bulunmuş ve 15 Temmuz darbe girişiminin tarım ve hizmet sektörü büyüme 

oranlarını çok küçük oranda azaltıcı yönde etkilediğinden bahsedilebilir. 
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Sonuç 

Darbelerin ülke ekonomilerine etkilerinin olumsuz yönde olduğu bilinmektedir. Bu 

çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ve sektörel büyümeye etkisinin olup olmadığı yapısal kırılmalı testlerle 

incelenmiştir. İlk aşamada, değişkenlerin birim kök içerip içermediği Zivot-Andrews 

birim kök testi ile sınanmıştır. Zivot-Andrews birim kök testi sonuçları, değişkenlerin 

yapısal kırılmayla birlikte durağan olduğunu göstermiştir. İkinci aşamada, değişkenler 

arasında uzun dönem ilişkisinin olup olmadığı Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ile 

analiz edilmiştir. Buna göre, sektörel büyüme ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının uzun dönemde birlikte hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Son aşamada 

ise, 15 Temmuz darbe girişiminin etkilerini sınamak amacıyla yapısal kırılma kukla 

değişkeni modele dahil edilmiştir. Model I ve Model III’e ait kukla değişkenler 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.  

Sonuç olarak, 15 Temmuz darbe girişiminin tarım ve hizmet sektörü büyüme oranlarına 

olumsuz etkisinin çok küçük olduğu gözlemlenmiştir. Ülke ekonomisinin sağlam 

temeller üzerinde kurulu olması ve halkın darbe girişimine karşı verdiği kararlı 

mücadelenin ulusal ve uluslararası çevrelere olumlu yansımaları söz konusu sonuçların 

ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir.  
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Özet 

Toplumların sürdürülebilirliğinin sağlaması için öncelikli odağın “insan” olması gerekliliği son derece 

açıktır. Bu sebeple de kişilerin sağlıklı koşullar altında ve refah içinde çalışmasını konu alan iş sağlığı ve 

güvenliği konusu kurumların ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejileri arasında en önemli konu 

başlıkları arasında yer almalıdır. Fakat bu çerçevede sürdürülebilirlik kavramı kendine literatürde yeterli 

miktarda yer bulamamıştır. Bu makalenin temel amacı, sürdürülebilirlik kavramının bütünsel bir yapıya 

bürünebilmesi için gereken iş sağlığı ve güvenliği konusunun inşaat sektöründe oynadığı rolü 

tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, İş sağlığı ve güvenliği, Sürdürülebilir kalkınma 

 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 

TURKEY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

Abstract 

It is very obvious that “human” is the main focus to ensure the sustainability of society. For this reason, 

people should be among the most important topic of sustainable development strategy under healthy 

conditions and welfare issues in the field of occupational health and safety issues in the work of 

institutions and countries. However, in this context, little attention has been given on the role of 

occupational health and safety to sustainable development in the literature. The main purpose of this 

article is to disscuss the role of occupational health and safety issue which is needed to consider as a 

holistic concept of sustainability for the construction industry. 

Keywords: Construction sector, Occupational health and safety, Sustainable development 
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Giriş 

Literatürde sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik kavramları konusunda oldukça 

fazla sayıda makale ve çeşitli kurumlarca hazırlanmış raporlar bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili kesinleşmiş bir tanımlama olmamakla ile birlikte 

bütün tanımlar çevresel, ekonomik ve sosyal değerlerin sürdürülebilir kalkınmanın 

ayrılmaz unsurları olduğu üzerinde birleşmişlerdir.  

Bilindiği üzere Türkiye’nin en önde gelen sektörlerden birisi inşaat sektörüdür. Bu 

bağlamda toplumların refah seviyelerini arttırmak için izledikleri bu sürdürülebilirlik 

döngüsünü uygulamak için izleyecekleri uygulama alanları ve ortaya koydukları 

ilerleme göstergeleri inşaat sektörü için incelendiğinde, bunların önemli ölçüde 

arazilerin kullanımı, su kaynaklarının yapılarda etkin kullanımı, enerjinin etkin 

kullanımı, yapı içindeki atmosferin sağlıklı koşullara uygun olması, inşaat öncesi ve 

sonrasında malzeme ve kaynakların etkin kullanımıyla ilişkili oldukları görülmektedir. 

İnşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği konusu ise literatürde çeşitliği yönleriyle 

incelenmektedir (Adeı, 2005 ve Elkıngton, 1994).  

Fakat bu incelemelerin çok azı sürdürülebilir kalkınma açısından iş sağlığı ve güvenliği 

(İSG) rolünü tartışmıştır. Bu makale kapsamında Türkiye’deki inşaat sektörünün iş 

sağlığı ve güvenliğinin durumu incelenecek ve sürdürülebilir kalkınma açısından rolü 

değerlendirilecektir. 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Sanayi odaklı toplumu geçiş ile birlikte ivmelenen iş kazaları, meslek hastalıkları ve işçi 

ölümleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de önemli bir sorunu haline gelmiştir. 

Bu çerçevede Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusu giderek önem kazanmaya 

başlamıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramını tanımlamak için farklı kuruluşlar farklı ifadeler 

kullanmışlardır. World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü- WHO) iş sağlığını 

“Yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir 

iyilik hali” şeklinde tanımlamıştır. Güvenlik ise Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre ise 

“Herhangi bir tehlikenin yokluğu” olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlamada geçen 
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tehlike kavramı ise kişilerin istekleri ve iradeleri dışında oluşan, insanın beden ve ruh 

bütünlüğüne, gelirine ve mal varlığına zarar vererek insan yaşamının devamını tehdit 

eden hal ve durumlar olarak tanımlanabilir. Bu noktada yaşama hakkı en temel haktır ve 

birinci derecede güvence altına alınmalıdır (Ercan, 2010). Kısacası iş sağlığı ve 

güvenliği çalışmalarının amacı; işin yürütümü esnasında oluşan riskleri ortadan 

kaldırıldığı, çalışanların sağlığa zarar verebilecek koşulların bertaraf edildiği, çalışma 

koşullarının iyileştirildiği sistematik çalışma bütünlüğünü sağlamak olduğu 

görülmektedir.  

Son yıllarda hemen hemen her gün meydana gelen iş kazaları ve işçi ölümleri Türkiye 

gibi ekonomik büyümeye odaklanan bir ülkede çözülmesi gereken bir sorun olmuştur. 

Türkiye’nin bu dünyadaki durumu değerlendirildiğinde ölümlü iş kazalarında Avrupa 

birincisi, dünyada ise üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Bu kapsamda ülkemizde, 

sadece iş sağlığı ve güvenliği konusuna özel ve kapsamlı bir düzenleme ilk olarak 1936 

yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Yasası (kanunu) ile olmuştur. Daha sonraki 

yıllarda iş sağlığı ve güvenliği üzerine çıkarılan her kanun diğerine göre daha kapsamlı 

içerik taşımaktadır ve çıkan her kanun ile birlikte bir önceki yürürlükten kaldırılmıştır. 

1971 yılında ise 1475 sayılı İş kanunu çıkarılmıştır. Sonrasında 2003 yılında da 4857 

sayılı İş kanunu çıkarılmıştır. 4857 sayılı İş kanunu hala yürürlükteki yerini 

korumaktadır. Fakat içeriğindeki 5. Bölümde yer alan iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

hükümü içeren 77- 89. Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. En son olarak, 30.06.2012 

tarihinde çıkarılan 6331 sayılı İSG kanunu yayınlanmıştır ve çalışmalar bu iki kanun 

(4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) temel alınarak 

yapılmaktadır. İSG üzerine çalışmalar hızla ilerleyerek, hazırlanan kanun ve 

yönetmeliklerin yanında bir standartta oluşturulmuştur (De Kruıjf, 1998). 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan çalışmalar bu alanda üzerinde durulması 

gereken iki temel konu olduğunu göstermektedir. Bunlardan biri iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi, diğeri ise bundan kaynaklanan kazaların tanzim edilmesidir. 

Uzun yıllar iş sağlığı ve güvenliği tanzim açısından değerlendirilmiştir. Esasen, iş 

sağlığı ve güvenliğinin asıl fonksiyonu onun önleyici yaklaşımıdır. 2004 yılı başında hız 

kazanan, Türk iş güvenliği mevzuatının yeniden yapılandırılması çalışmalarında, sosyal 

tarafların tümüne bu konuda görevler yüklenmiş ve işçi ile işverenlerin mevcut 

görevleri Avrupa Birliği yönergeleri ışığında tekrar tanımlanmıştır. Aynı yaklaşım 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na da aktarılmıştır. Anılan kanuna ilişkin 
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hazırlanan 10.5.2012 tarihli TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporuna göre; 

“…Tasarı ile bağlantılı olan veya işin icrası sırasında ortaya çıkan kaza veya 

yaralanmalar ile çalışma ortamında bulunan risklerin asgari seviyeye indirilerek sağlıklı 

ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması; Avrupa Birliği’nin 12 Haziran 1989 tarihli 

ve 89/391/EEC sayılı direktifinin mevzuatımıza kazandırılması ve iş sağlığı ve 

güvenliği alanında kabul ettiğimiz 155 ve 161 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 

sözleşmelerine uygun müstakil bir kanuni düzenlemeye gidilmesi amaçlanmaktadır. 

Anılan direktifte benimsenen iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada sürekli iyileşme ve 

önleme politikasının oluşturulması, çalışanların yönetime katılımı, çalışanların ve 

temsilcilerinin eğitimi konularında düzeltici yaklaşım esas alınarak hazırlanan tasarıda, 

çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliklerini sağlamak, işverenin asli yükümlülüğü 

olarak düzenlenmiştir…” (International Labour Organization (ILO), 2003). 

Çalışanların güvenlik ve sağlığını kollamak, daha yüksek düzeyde koruma sağlamak 

için gecikmeksizin önleyici önlemlerin alınması ve var olan önlemlerin ıslâh edilmesi 

gerekmektedir. O halde iş sağlığı ve güvenliği, konu insan yaşamı olduğundan, tanzim 

kadar hatta ondan daha fazla önleme anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çalışma 

hayatına dahil herkesin, iş sağlığı ve güvenliğinin önleme fonksiyonunu anlayacak 

bilince sahip kılınması gerekmektedir. Nitekim bu durum iş sağlığı ve güvenliği hukuku 

alanında, güvenlik kültürü olarak tanımlanmakta ve örgütlü olsun olmasın bu kültürün 

geliştirilmesinin, işyerlerinde oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmada en etkili yol 

olacağı savunulmaktadır (International Labour Organization (ILO), 2003). 

 

2. İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

İnşaat sektörü iş kazalarının meydana gelme çokluğu ve doğurduğu ağır sonuçları 

bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almaktadır. Şekil 1’ de Sosyal 

Güvenlik Kurumu‘nun (SGK) verilerine bağlı olarak meydana gelen iş kazalarının 

sektörlere göre dağılımı gösterilmiş olup en çok ölüm oranının inşaat sektöründe olduğu 

ortaya konmuştur. 

Dolayısıyla iş kazası sonucu her yıl çok sayıda inşaat işçisi hayatını kaybetmekte veya 

iş göremez durumda kalmakta, sosyal ve ekonomik açıdan önemli sorunlar ve kayıplar 

meydana gelmektedir. Bu durumunun oluşmasının en önemli sebepleri arasında inşaat 
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sektörünün kendine özgü çalışma koşulları olması görülebilir. Bilindiği üzere 

gerçekleştirilen her bir proje birbirinden farklıdır ve çalışma şartları şantiye ortamının 

zor koşulları barındırması sebebiyle diğer sektörlere kıyasla daha zorludur. 

Ayrıca şantiyede çalışan işçiler genellikle geçicidir, çalışanlar sıklıkla değişir ve bu 

nedenle işçi döngüsü fazladır. Bu sebeplerin yanı sıra çalışma süreleri uzun ya da 

düzensizdir ve gece bazı durumlarda gece vardıyası barındırmaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusu, sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşmak için göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan 

biri olmalıdır. 

 

Şekil 1. 2014 Yılı İçinde Türkiye’de Sektörlere Göre Sigortalıların İş Kazası Sonucu 

Ölüm Oranları 

İnşaat sektöründe meydana gelen başlıca kaza tiplerine bakıldığında ölümle sonuçlanan 

kazalar arasında en sık görülen kaza çeşidinin insan düşmesi tipindeki kazaları 

oluşturduğu görülmektedir. Bunun yanında elektrik çarpması, malzeme düşmesi, yapı 

makinası kazaları, yapı kısmının çökmesi, şantiye içi trafik kazaları ve kazı kenarının 

göçmesi tipindeki olaylarında ön plana çıktığı ortaya konmuştur (Müngen, 2011). Bu 

kazaların meydana gelmesinde rol oynayan en önemli unsurun sektördeki eğitim 

düzeyinin düşüklüğü olduğu vurgulanmıştır (Ercan, 2010). Görüldüğü üzere eğitim ve 

iş sağlığı ve güvenliği konusunun günlük hayatın içine girmesi birbiriyle doğrudan 

bağlantılıdır. Ayrıca yine her iki konu sürdürülebilirlik kavramının temel parametreleri 

olan sosyal, ekonomik ve çevresel unsurlarıyla birebir ilişkilidir. 
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3. Sürdürülebilir Kalkınma 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı için kesinleştirilmiş bir tanımlama mevcut olmamakla 

birlikte, yorumlanması kişiden kişiye, kültürden kültüre ve ülkeden ülkeye değişiklik 

gösterebilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın en yaygın tanımı 1987 yılında Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre “gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki 

neslin ihtiyaçlarının karşılanması” kalkınma olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada 

geçen ihtiyaç tanımlaması da toplumlara göre farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler için 

ihtiyaç yiyecek, barınma gibi temel gereksinimler olurken, kimi ülkeler için de sağlık 

hizmetleri ve güvenlik ya da enerji olabilmektedir (Jeffery, 2006). Bu nedenle 

toplumlarda kalkınmaya ölçüt olabilecek kesin bir çizgi mevcut değildir. Bunların 

dışında refah seviyesi çoğu zaman kalkınmanın bir göstergesi olarak gösterilmekte ve 

kabul edilmektedir. Bu tanımlara ek olarak sürdürülebilir kalkınma kavramı “dünyanın 

kıt olan kaynaklarını yok etmeden ve bu kaynakları en verimli bir şekilde kullanarak, 

sadece belirli bir kesim için değil bütün dünya insanları için adaleti ve fırsatı sağlayacak 

olan ekonomik gelişme” olarak tanımlanmaktadır.  

Öte yandan kimi akademik zümrelerde, sürdürülebilir kalkınmayı kısaca “çevreye 

saygılı olurken insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir” diye tanımlanmıştır. Bu 

iki ayrı tanımda üzerinde önemli vurgu yapılan iki dikkat çeken unsur ise ekonomik 

gelişme ve çevrenin korunmasıdır (De Kruıjf, 1998). Bu kalkınma sürecinin tartışılmaya 

başlandığı süreçten itibaren kabul edilen ekonomik, çevresel ve sosyal boyutu olmak 

üzere üç başlık altında incelenmektedir (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. Kalkınma Süreci – İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi 
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4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişkinin 

Tartışılması 

Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel yönleri arasındaki ilişkiyi 

gösteren bir model aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşmada sosyal, ekonomik, sağlık ve çevre ile ilgili unsurlar arasındaki ilişkilerin 

birbirleriyle etkileşimli olduğu son zamanlarda çok daha açık bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Bunun için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada geliştirilecek 

olan stratejilerin bu etkileşimi göz önünde bulundurularak oluşturulması gerekmektedir. 

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik yaşam döngüsü yapı öncesi dönem, yapı dönemi ve 

yapı sonrası dönem olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Bu üç başlık altında 

incelenen hususlar Şekil 3’ de gösterilmektedir. Fakat son yıllarda Türkiye’de yapı 

sektöründe gelişen sürdürülebilirlik kavramı daha çok arazilerin kullanımı, enerjinin 

etkin kullanımı, yapı içindeki atmosferin sağlıklı koşullara uygun olması, inşaat öncesi 

ve sonrasında malzeme ve kaynakların etkin kullanımıyla ilişkilendirildikleri 

görülmektedir. 

 

Şekil 3. Yapı Sektöründe Yaşam Döngüsünün Yapı Öncesi, Anı ve Sonrası Döneminin 

İncelenmesi 
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Bu hususların yanında sürdürebilirlik döngüsünün yapı dönemi içinde incelenen 

“yapımda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak” hususu sürdürülebilirlik çatısı 

altında yeterince değerlendirilmemiştir. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, 

raporlar ve tartışmalar göstermiştir ki; sürdürülebilir kalkınma ve iş sağlığı ve güvenliği 

konularını birbirinden bağımız düşünülemez. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın en 

önemli ve temel odağı “insan”dır. 

Bu sebeplerden dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusu kapsamına giren iş kazaları ve 

meslek hastalıkları sonucu oluşan istenmeyen sonuçlar artık sadece ekonomik kaygı 

oluşturmamakta, bunun yanında sürdürülebilir kalkınma için bir ön koşul 

oluşturmaktadır (World Health Organızatıon (WHO), 1995). Farkındalıkların zamanla 

artmasıyla, liderlerin sorumlulukları sadece ekonomik açıları kapsamaması, bunun 

yanında çevreyi ve çalışan kişilerin refah için çalışması gerekliliğini göz önüne alması 

gerektiği vurgulanmaya başlanmıştır. Diğer bir ifade ile sürülebilir kalkınmayı 

destekleyen toplumlar için para kazanmak artık yeterli olmamakta, paranın nasıl ve ne 

şekilde kazanıldığı da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de iş kazası 

oranlarının çok yüksek olduğu inşaat sektörü için de iş sağlığı ve güvenliği tüm 

dünyada olduğu gibi gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. 

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik yaşam döngüsü yapı öncesi dönem, yapı dönemi ve 

yapı sonrası dönem olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Bu üç başlık altında 

incelenen hususlar Şekil de gösterilmektedir. Fakat son yıllarda Türkiye’de yapı 

sektöründe gelişen sürdürülebilirlik kavramı daha çok arazilerin kullanımı, enerjinin 

etkin kullanımı, yapı içindeki atmosferin sağlıklı koşullara uygun olması, inşaat öncesi 

ve sonrasında malzeme ve kaynakların etkin kullanımıyla ilişkilendirildikleri 

görülmektedir. Bu hususların yanında sürdürebilirlik döngüsünün yapı dönemi içinde 

incelenen “yapımda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak” hususu 

sürdürülebilirlik çatısı altında yeterince değerlendirilmemiştir. 

Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, raporlar ve tartışmalar göstermiştir ki; 

sürdürülebilir kalkınma ve iş sağlığı ve güvenliği konularını birbirinden bağımız 

düşünülemez. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ve temel odağı “insan”dır.  
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Bu sebeplerden dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusu kapsamına giren iş kazaları ve 

meslek hastalıkları sonucu oluşan istenmeyen sonuçlar artık sadece ekonomik kaygı 

oluşturmamakta, bunun yanında sürdürülebilir kalkınma için bir ön koşul 

oluşturmaktadır (World Health Organızatıon (WHO), 1995).  Farkındalıkların zamanla 

artmasıyla, liderlerin sorumlulukları sadece ekonomik açıları kapsamaması, bunun 

yanında çevreyi ve çalışan kişilerin refah için çalışması gerekliliğini göz önüne alması 

gerektiği vurgulanmaya başlanmıştır. Diğer bir ifade ile sürülebilir kalkınmayı 

destekleyen toplumlar için para kazanmak artık yeterli olmamakta, paranın nasıl ve ne 

şekilde kazanıldığı da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de iş kazası 

oranlarının çok yüksek olduğu inşaat sektörü için de iş sağlığı ve güvenliği tüm 

dünyada olduğu gibi gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.  

İş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki farklı bakış açılarında 

değerlendirilebilir. McKeown (2002), sürdürülebilir kalkınmayı desteklemede İSG 

rolünü insanlar, çevre ve kar olmak üzere en az üç yönlü modele dayalı olarak 

incelenmesi görüşündedir. Bu 3 boyutlu yaklaşım literatürde “üç kar hanesi” terimi ile 

ifade edilmektedir (Elkıngton, 1994). “Üç kar hanesi” yaklaşımı ilk defa 1994 yılında 

John Elkington tarafından kullanılmıştır. Onun önermesine göre şirketler üç kar 

hanesine göre şekillenmelidir.  Bunlardan ilkini oluşturan şirket karları işin ekonomik 

kısmını, şirketlerin insanlara ve sosyal değerlere önem vermek üzere tanımlanan 

bölümü işin kişi odaklı sosyal kısmını ve son olarak da kurumların çevreye karşı olan 

sorumluluklarını kapsayan kısım olarak işin çevresel boyutudur. Böylece üç kar hanesi 

olarak tanımlanan terimin ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç ölçütü oluşmuş 

olmaktadır.  Bu oluşum şirketlerin belirli bir zaman zarfında mali, sosyal ve çevresel 

performansını ölçmeyi amaçlamaktadır (Amponsah-Tawıah, 2013). 

Bu üç ayaktan ilki olarak karlılık modern kapitalist ekonomilerin ana sürücüleri olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda, şirketler değer ve zenginlik maksimizasyonu en 

yüksek seviyelere çıkarmak üzerine kendilerini adapte etmektedirler. Bu nedenle, pratik 

anlamda sürdürülebilirliğe ulaşmak için işin karlılık boyutunu en iyi bir şekilde 

karşılamalı gerekmektedir.  Fakat burada sorulması gereken en önemli soru şu; mevcut 

kaynaklar ve tüm imkanlar kullanılarak optimum karlılık nasıl elde edilir? Karlılığı 

optimize etmek için firmalar tüm kaynaklarını en verimli bir şekilde ve israf yapmadan 

kullanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda iş kazaları oranına bakıldığı zaman en yüksek 

paya sahip inşaat sektöründe karlılığın optimum seviyelerde olup sürdürülebilirliğin 
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sağlanması için iş kazaları ve meslek hastalıkları için sarf edilen bütçeler firmaların 

karlılık optimizasyonlarını ne şekilde etkilemektedir? 

Dünya geneline bakıldığı zaman iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olan iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının maliyetlerinde dikkate değer bir artış gözlenmiştir  (Amponsah-

Tawıah, 2013). İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşan mali zararlar 1250 $ 

milyarı aşmaktadır.  İhtiyatlı tahminlere göre her yıl  270 milyon iş kazası gerçekleştiği 

ve 160 milyon kişinin meslek hastalığına yakalandığı açıklanmıştır (International 

Labour Organization, 2003). Kötü iş sağlığı ve düşük işçi kapasitesiyle çalışan bir 

ülkenin Gayri Safi Milli Hasılasında 10-20% oranına kadar ekonomik kayıp 

gözlenebilir (World Health Organization, 1995). Küresel mesleki ölümler, hastalıklar ve 

rahatsızlıklar tahmini 4% oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla da kayıp oluşturmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliğini konularına yeteri kadar yatırım yapan ve önemseyen ülkelerin 

en yüksek verimliliğe ve güçlü ekonomiye sahip olduklarının, fakat düşük yatırım 

yapan ve yeteri önemi vermeyen ülkelerin üretim verimliliğinin de düşük olduğunun ve 

ekonomilerinin zayıf olduğu görülmüştür (World Health Organization, 1995). 

Dolayısıyla, iş sağlığı ve güvenliği konusunun aktif bir şekilde göz önüne alınmasıyla 

ülkelerin ekonomilerinin ve kalkınmalarının pozitif bir şekilde etkilendiği, tam tersi 

durumda ise ekonomik yarışta geride kaldığı görülmüştür (Amponsah-Tawıah, 2013). 

Bilindiği üzere inşaat sektörü çalışma şartları göz önüne alındığında en riskli 

sektörlerden biri olduğu açıkça bilinmektedir. Bundan dolayıdır ki iş kazası sayısı ve 

kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısına bakıldığı zaman tüm sektörler arasında ilk 

sırada olduğu görülmektedir. İş kazalarının Türkiye’ye olan maliyetlerine bakıldığı 

zaman oluşan maliyetin yaklaşık olarak Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçeyle aynı 

seviyelerde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra iş kazaları sonucunda karşılaşılan 

maliyetlerin bu kazaların önüne geçebilmek amacıyla yapılacak harcamaların yaklaşık 

olarak 5 katı olduğu da ortaya konmuştur (Tan, 2004).  

HSE (Health & Safety Executive) iş kazaları sonucu oluşan gerçek maliyetleri 

öngörebilmek amacıyla çeşitli alanlarındaki iş kazaları üzerinde bazı araştırmalar 

yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda inşaat sektöründe iş kazaları maliyetinin yaklaşık 

olarak proje bedelinin % 8’ini oluşturduğu tespit etmiştir (Tan, 2004). Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) 2007 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla rakamlarına bakıldığı zaman ise, 
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ülkemizde meydana gelen iş kazalarının toplam maliyetlerinin yılda yaklaşık 35 milyar 

TL’yi bulduğu görülmektedir.  

İş kazası veya meslek hastalıklarının, işletmelerde ve ülke ekonomisinde yarattığı 

olumsuz etkiler bir çok alanda kendini göstermektedir. Örneğin; işlerde işçinin 

çalışamamasından dolayı, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyeceği primlerin 

kaybı, iş kazası sonucu meydana gelen insan gücü kaybı ve bunun sonucu oluşan iş 

günü kayıpları, bunun yanında işçinin çalışamadığı günlerin tazmini ve yerine çalışacak 

işçiye ödenecek ücretler, işçinin çalışamadığı günlerin tazminin getireceği ekonomik 

yük, işin mahkemeye taşınması durumunda oluşan mahkeme masrafları, şirketin işçinin 

yetiştirilmesine dair yapmış olduğu eğitim harcamalarının kaybı, işletmelerin ve 

devletin sakat kalan ya da ölen işçinin yakınlarına yaptığı ödemelerin ülke 

ekonomisinde yarattığı yük ve bunların yanında maddi–manevi tazminat ve destekten 

yoksun kalma tazminatı durumunda sorumlu olan işverenin uğradığı kayıplar 

olabilmektedir. 

Sürdürülebilirliğin üç ayağının ikincisini sürdürülebilirliğin “insan” yönü 

oluşturmaktadır. Bilindiği üzere kurumların ve devletlerin en önemli görevi insan 

haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyulmasını sağlamak ve bu saygının devamını 

sağlamaktır. Dolayısıyla tüm çalışanların fırsat eşitliğinin sağlanması, din, dil, ırk, 

cinsiyet, etnik köken, yaş, engellilik, cinsel tercih ve siyasi görüşler konusunda 

ayrımcılık gözetilmeden çalışma ortamlarının oluşturulması sürdürülebilir kalkınma 

açısından son derece önemlidir. Willard (2002) firmaların insan konusundaki rolünü 

firma çalışanları ve dünyanın geri kalanı olmak üzere iki gurupta sınıflandırmaktadır 

(Willard, 2012).  

Firma çalışanları, politikaları ve çabaları insan haklarını, iş ve işçi sağlığını koruma; 

refah seviyesi yüksek çalışma koşullarını yükseltmeye yönelik olmalıdır. Willard (2002) 

çalışmalarında önem derecesini yükselterek tartıştığı ikinci gurup için ise fakir ve 

zengin arasındaki uçurumu kapatmanın sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez 

hedeflerinden biri olduğu yönündedir. Tün bunlar göz önüne alındığında tüm 

çalışanların gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir 

bir şekilde sağlanması öncelikli hedef olarak belirlenmelidir. Bu konuda yapılacak tüm 

bu çalışmaların yürürlüğe konabilmesi için de bu konu için belirlenen tüm politikaların 

üst yönetim tarafından benimsenmesi ve öncelikli hedef haline getirilmesi 
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gerekmektedir. Bu amaçla iş yerleri iş kazalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin 

risklerini minimize etmek, bu şekilde çalışanların ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra 

iş yeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlamayı amaçlamalıdır. 

Tüm bunların yanında şirketler meydana gelebilecek acil durumlara hazırlıklı olmalı ve 

çalışanlarının sağlıklı koşullar altında çalışabilmesi içinde acil durumlarda neler 

yapılması gerektiği konusunda çalışanlarının eğitmelidir. Bu koşullar sağlandığı 

takdirde iş yerlerinin refah seviyesi ve karlılık daha yüksek seviyelere çıkabilecektir 

(Amponsah-Tawıah, 2013). 

Sürdürülebilir kalkınmanın son halkasını çevre oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

işletmelerin eko-verimli olması son derece önemli hale gelmektedir. Şirketlerin çevre 

güvenliği ile ilgili olarak alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulamadan doğan 

sorunların değerlendirilmesi ve önlemlerin alınması sürdürülebilir çevre politikalarının 

temelini oluşturmaktadır. Özellikle inşaat sektörünün yapı dönemi kısmında yapılan 

çalışmalar göz önüne alındığında, şantiye işlerinin ve ekipmanlarının çevreye olan 

olumsuz etkisini azaltılması, atıkların yönetilmesi, oluşan kirliliğin bertaraf edilmesi, 

yapımda çalışanların sağlık ve güvenliğini koruması, toksik olmayan bakım ve onarım 

maddelerini kullanması sürdürülebilir kalkınma için son derece önemli olmaktadır. Bu 

sebepler göz önüne alındığında çevre güvenliği önlemlerinin uygulanmasını kontrol 

edilmesi, devamlılığın sağlanması, bu uygulamaların kolaylaştırıcı yöndeki önerilerin 

belirlenmesi, uygulamanın kalitesinin ve verimin artmasını sürdürülebilir bir çevre 

oluşturmak için ana hedeflerin başında gelmelidir. Bunların dışında her atık 

malzemenin çeşidine göre tasnif edilmesi ve bunların yanında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı atık toplama kuruluşlarına teslim edilmesi, 

kayıtlarının tutulması eko-verimli işletmeler oluşturmak açısından son derece önemlidir. 

Bu nedenle; inşaat sektörü açısından düşünüldüğünde açığa çıkan katı atıklarını 

cinslerine göre tasnif ederek geçici depolamaları iş sağlığı ve güvenliği ve çevre 

açısından zarar oluşturmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. 

 

5. Tartışma ve Sonuç 

Sürülebilirlik kavramının önemi, dünya nüfusunun sürekli artmasıyla, toplumsal 

ihtiyaçların artmasıyla, doğal kaynakların gün geçtikçe azalmasıyla, bunların etkisiyle 
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oluşan iklim değişiklikleri gibi insan hayatını ve geleceği tehdit eden koşullar nedeniyle 

her geçen gün artmaktadır. Literatürde sürdürülebilir kalkınma konusunda yazılan 

çeşitli makale ve değerlendirme raporlarına rastlanmaktadır. Bu konuda yapılan 

tanımlamalar farklı olmakla birlikte bütün tanımlar çevre, ekonomi ve sosyal unsurların 

sürdürülebilir kalkınma için temel unsurlar olduğu üzerinde fikir birliğine varılmıştır. 

Bu üç unsur sürdürülebilir kalkınmanın üç temel ayağını oluşturmaktadır. Bilindiği 

üzere iş sağlığı ve güvenliği; tüm çalışanların bedensel ruhsal ve toplumsal sağlık ve 

refahlarının ileri seviyelere çıkartılabilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde korunmasını 

amaçlamaktadır.  

Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurları olan ekonomi, sosyal ve 

çevre değerleri iş sağlığı ve güvenliğinin de temel taşlarını da oluşturmaktadır. İş 

kazaları sonucu meydana gelen kaza ve yaralanmaların en fazla olduğu inşaat sektörü 

için bu kavramlar son derece önem kazanmıştır. İş kazaları sonucu oluşan toplam 

maliyetler ve diğer ekonomik etkiler göz önüne alındığı işin ekonomik boyutunun son 

derece yüksek olduğu ortaya konmuştur.  

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomi için iş sağlığı ve güvenliği konuları şirketler ve 

devletlerce temel politikalar arasında incelenmelidir ve kendine yer bulmalıdır. Ayrıca, 

sağlıklı ve adil bir toplum yaratma ve bu topluma için temiz ve güvenir bir çevre ve iş 

ortamları yaratmak isteyen, bunların yanında global sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 

bulunmak isteyen tüm toplumların iş sağlığı ve güvenliğini doğru anlamalı ve 

uygulamalıdır. Bunun yanında iş sağlığı güvenliğinin sürdürülebilir olması için de 

gerekli önemin verilmesi ve kaynakların sağlanması gerekmektedir. 
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ÇALIŞAN MUTLULUĞUNUN İŞE İLİŞKİN DUYUŞSAL İYİLİK ALGISI İLE 

İLİŞKİSİ VE KUŞAKLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ* 

 

Öğr. Gör. Dr. Gülbeniz AKDUMAN**  Prof. Dr. Gönen İLKAR DÜNDAR*** 

 

Özet 

Bu araştırmada işletme performansında ve başarısında önemli bir yere sahip olan çalışanların 

mutluluğunun, işle ilgili mutlulukları ile ilişkisi incelenecektir. Araştırmanın amacı, çalışanın bireysel 

olarak mutluluğunun işteki mutluluğunu etkileyip etkilemediğini belirlemek ve farklı kuşaklar üzerinde 

hangi kriterlerin daha fazla etkili olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma anketi, “Oxford Mutluluk 

Envanteri (OHI)” ve “İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı (JAWS)” ölçeklerinde belirlenmiş sorulardan 

oluşmaktadır. Bu çalışmayı yaparken izlediğimiz yol özetle şu şekilde belirlenmiştir: öncelikle 

araştırmada incelenecek kavramların tanımlanması ve aralarında olması beklenen ilişki ile ilgili yapılmış 

çalışmalara değinilerek başlanmış, sonrasında çalışmanın amacı, hipotezleri ve ölçümleme metotları 

aktarılmıştır. Ölçüm metotları ile toplanan verilerin analizleri ve sonuçları ve de bulguları aktarılıp, 

araştırma ile ilgili sonuçlar ve araştırma süresinde karşılaşılan öneri ve kısıtlamalar bir sonraki 

çalışmalara ışık tutması için belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, öznel iyi olma, işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı, çalışma hayatında 

mutluluk, kuşaklar. 

 

AN ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN GENERATIONS AND RELATION OF 

HAPPINESS AND JOB-RELATED AFFECTIVE WELL-BEING 

Abstract 

The aim of this research is to analyze, define and measure the terms of happiness and job-related affective 

well-being which is very important for the employee directly and for the organizations indirectly and to 

investigate the relationship which is supposed to exist between the happiness and job-related affective 
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well-being. Research survey consists of “Oxford Happiness Inventory (OHI)” and  “Job-related Affective 

Well-being (JAWS)” specified scale questions. Summary of this study is the following: The variables will 

be primarily defined and the studies about relationship, expected to occur in-between, will be refered. 

Then, the aim, hypothesis and measurement methods of our study will be handled. The measurement 

methods, analyses and results of the gathered data and the evidences of the study will be refered and the 

results of the study, the suggestions and limitations confronted during the research period will be 

indicated to illuminate the next studies. 

Keywords: Happiness, well-being, job-related affective well-being, happiness at work, generations. 

 

Giriş 

Yüzyıllar boyunca iyi bir yaşam ve bu yaşama ulaşmanın yolları, felsefeciler, 

politikacılar, ekonomistler, din adamları ve psikologlar tarafından araştırılmıştır. 

Mutluluk, insanın hayatı boyunca en çok kullandığı ve duymaktan zevk aldığı 

kelimelerden biridir. Mutluluk bir duygudur. Mutluluk, yaptığımız bir iş sonunda 

hissettiğimiz duygudur ve adeta bizim ödülümüzdür. Mutluluk, yaşarken değil yani 

yaşadığımız an değil; yaşadıktan sonra farkına varılan bir duygudur.  

Y Kuşağını yönetmenin ve elde tutmanın zorluğu, ağır rekabet ortamı ve ekonomik 

krizler nedeni ile yeni eleman alımı her zamankinden daha zorlaştı. Çok masraflı ve 

beklenen performansa ulaşmak da uzun zaman alıyor. Günümüzde şirketler hedeflerine 

ancak işlerine gönülden bağlı ve yüksek performans gösteren çalışanlarla ulaşabilir. Bu 

bağlamda araştırmamızın temel amacı; dolaylı olarak işletmeler ve direkt olarak 

çalışanlar açısından son derece önemli olan mutluluk ve işte mutluluk (çalışan 

mutluluğu) kavramlarının incelenmesi, tanımlanması, ölçümlenmesi ve de bireysel 

mutluluk ve işte mutluluk arasında olduğu varsayılan ilişkilerin ölçümlenmesi ve 

aralarında da güçlü bir ilişki olduğunun tespit edilmesidir. 

 

1. Mutluluk (Öznel İyi Olma) Kavramı 

Arapça “saide” kökünden türetilen saadet kelimesi mutlu olma, kuvvetli ve uğurlu 

olma, hayra nail olma, mesut ve bahtiyar olma, insanın haz duyacağı bir hal içinde olma 

anlamına gelir ve bu kelimenin zengin olma talihi anlamına gelen İngilizce karşılığı 
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olarak ise “happiness” kavramı kullanılır. Türkçede ise mutluluk sözcüğü bütün 

isteklerin yerine getirilmesi anlamında kullanılmakta olup, mesut olma kavramı 

mutluluk ile eş anlamlıdır (TDK, 1983). 

Mutluluk ya da öznel iyi olma, bireyin yaşamına dair olumlu düşünce ve duygularının 

miktarca üstünlüğü yani bireylerin yaşamlarından aldıkları doyum ve olumlu duyguların 

toplamıdır. Öznel iyi olma konusunda ilk doktora tezini 1960 yılında yapan Warner 

Wilson 1967 yılında Psychological Bulletin’de yayınlanan “Correlates of Avowed 

Happiness” isimli çalışmasında ilk kez mutlu bir kişinin genel profilini belirleyerek 

saptamasını yapmıştır. Saptamasına göre, en avantajlı durumda olan kişi en mutlu 

olandır (Wilson, 1967).  

 

2. İş Hayatında Mutluluk  

Çalışan kişilerin yaşamının en verimli ve uzun döneminin geçtiği iş yerlerine hergün 

aynı heyecanla gidip çalışması ve en iyi şekilde ve zamanında işini bitirmeye çalışması 

için işini severek yapması gereklidir. Bu şekilde hem kendine hem de işletmeye faydalı 

olacaktır. Günümüzde batı ülkelerinde çalışanların sadece para kazanmak için değil aynı 

zamanda severek çalışıp yapmaktan mutluluk duyacakları bir işe sahip olmak istedikleri 

kabul edilmiş bir gerçektir. İşletmelerin çalışanlarına bu tür bir işi temin etme 

sorumlulukları vardır. Çalışanın kişisel özellik ve becerilerinin belirlenerek işe 

yerleştirilmesi, işte kendini geliştirmesine yardımcı olunması ve emeğinin adil olarak 

ödüllendirilmesi karşılığında çalışan da işletmenin istediği performansı gösterecektir 

(Baysal, 1993). Yapılan işin işi yapan kişi açısından işin ekonomik değeri ve anlamı, 

işin sosyal statü ve prestij değeri ve anlamı, işin psikolojik değeri ve anlamı olmak 

üzere 3 temel anlamı vardır (Koçel, 2013). 

Çalışma eylemin gerçekleştiği yer olan işyerleri pozitif psikolojinin ilgi alanına giren ve 

ilgilenmesi gereken konuların başında yer alır. Bireyin hem kendisini, hem de kendisine 

bağımlı olanların geçimini sağlamak amacıyla yaşamının önemli bir bölümünü temsil 

eden çalışma olgusu bazı bireyler için bir zevk olarak ifade edilirken kimileri içinse 

sadece bir zorunluluk ve geçim sağlama aracı olarak tatsız bir deneyim şeklinde ifade 

edilmektedir (Solmuş, 2008). Çalışma saatleri, vardiyalı çalışma düzeni, fiziksel 

tehlikelerin varlığı, verilen sorumlulukların fazla olması, zaman baskısı, hata yapma 
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korkusu ve işten atılma gibi birçok neden çalışanları gerilime sokar. Bu tip 

olumsuzluklar kan şekeri, vücut ısısı, metabolizma ve zihinsel verimliliği etkilediği gibi 

mutluluğu ve iş motivasyonunu da azaltır (Tarhan, 2013).  

Pozitif psikoloji alanındaki gelişmeler sonucunda iş yaşamında iş kazaları, tükenmişlik 

ve kardiyovasküler hastalıklar gibi değişkenler dışında pozitif özellikler bazında iş 

doyumu, örgütsel bağlılık ve motivasyon gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Endüstri psikolojisinde kişilerin kapasitelerini güçlendirici, yaşama uyum sağlamalarını 

kolaylaştırıcı ve bu yolla bireylerin iş yaşamlarındaki performanslarını geliştirici yönde 

çalışmalar yapılan alan “iş yaşamında mutluluk (öznel iyi oluş)” olarak 

tanımlanmaktadır (Eryılmaz ve Doğan, 2012).  Kişiler  kendi yaşamlarıyla ilgili 

değerlendirme yaptıklarında bu kavrama “öznel iyi oluş” ve organizasyonda çalışanlar 

işleriyle ilgili değerlendirme yaptıklarında da “işle ilgili duyuşsal iyilik algısı” adı 

verilmektedir (Diener, 1984; Carsten vd., 2003). İş yerinde mutluluğun (işe ilişkin 

duyuşsal iyilik algısı) önemli olduğunu gösteren üç temel faktör aşağıda sıralanmıştır 

(Jones, 2010): 

 Mutluluk kişinin kendisi tarafından yaratılabilir: Mutluluk kişinin kendisi 

tarafından başlatılan bir süreçtir.  

 Mutluluk ve verimlilik arasında güçlü bir bağlantı vardır: İş tatmini ve çalışan 

bağlılığı verimliliği sağlamazken mutluluk sağlamaktadır. 

 Mutluluk büyük bir kavramdır: Mutluluk iş tatmini ve çalışan bağlılığını da 

kapsayan geniş bir kavramdır.  

 

 

3. İş Yaşamında Kuşaklar  

1830-1840 yılları arasında kuşak çalışmaları ile ilgili ilk bilimsel araştırmaları başlatan 

Auguste Comte, kuşaksal değişikliklerin tarihsel süreç içerisinde hareket eden kuvvetler 

olduğunu ortaya koyarak, sosyal ilerlemenin ancak bir kuşağın bir sonraki kuşağa 

aşılayacağı birikimler ile mümkün olduğunu belirtmiştir (Comte, 1974). Kuşak kavramı 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın 

koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle 

yükümlü olmuş kişiler topluluğu" olarak tanımlamaktadır. Lower ise her kuşağın 

kendine özgü özellikleri, değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu 
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savunmaktadır (Kuyucu, 2014).  Araştırmacılar kuşakları belirli tarihsel dönemler 

içerisinde değerlendirerek beş farklı grup altında sınıflandırmıştır. Araştırmamızda 

kullanılan kuşak sınıflandırmaları Türkiye’de ki çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler 

dikkate alınarak bebek patlaması (1946-1963),  X kuşağı (1963-1980), Y kuşağı (1980-

2000) olarak belirlenmiştir (Yüksekbilgili, 2013). 

 

4. Araştırma 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan farklı kuşaklardaki özel sektör çalışanları 

oluşmaktadır. Bu bağlamda, farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 626 

kişi ile anket uygulaması yapılmıştır. Tüm anketler çevrimiçi şekilde 

gerçekleştirilmiştir.   

Araştırmada test edilecek hipotezler aşağıda sıralanmıştır: 

H1a: X kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı arasında 

pozitif ilişki vardır. 

H1b: X kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı arasında 

pozitif ilişki vardır. 

H1c: X kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısı Öznel İyilik 

Algısı arasında pozitif ilişki vardır. 

H2a: Y kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı arasında 

pozitif ilişki vardır. 

H2b: Y kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı arasında 

pozitif ilişki vardır. 

H2c: Y kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısı Öznel İyilik 

Algısı arasında pozitif ilişki vardır. 

H3a: X kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı Öznel İyilik Algısını olumlu yönde 

etkilemektedir. 
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H3b: X kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı Öznel İyilik Algısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

H3c: X kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısını olumlu Öznel 

İyilik Algısı yönde etkilemektedir. 

H4a: Y kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı Öznel İyilik Algısını olumlu yönde 

etkilemektedir. 

H4b: Y kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı Öznel İyilik Algısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

H4c: Y kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısını olumlu Öznel 

İyilik Algısı yönde etkilemektedir. 

H5: İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının Öznel İyilik Algısı üzerindeki etkisi kuşaklara 

göre farklıdır. 

H6: İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı kuşaklara göre farklıdır. 

H7: Öznel İyilik Algısı kuşaklara göre farklıdır. 

Araştırma kapsamında kullanılan iki ölçekle ilgili bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1.  Araştırma Ölçekleri Hakkında Bilgiler 

 

Araştırmada kullanılacak öçeklerin test edilmesi için araştırmaya başlamadan önce 22 

kişiden oluşan bir örneklem grubuna anket uygulanmıştır. Anketin SPSS'de yapılan 
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değerlendirmesi sonucunda güvenirlik 87,3 olarak hesaplanmıştır. İkinci aşama olarak 

araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör analizi ve güvenilirlik testleri yapılmıştır 

(Tablo11). Geçerlik çalışması, yapı geçerliği incelenmiştir. Varimax döndürmeleri 

sonucunda birden fazla faktörde yüksek faktör yüküne sahip maddeler, birden fazla 

faktörde faktör yüküne sahip maddelerin faktör yükleri farkı 0,10’dan büyük olanları, 

faktör yükleri 0,40’ın altında kalan maddeler çıkarılmıştır. 

Veriler SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 15.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri frekans ve yüzde 

tabloları halinde gösterilmiştir. Öznel İyilik Algısı ve İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı 

ölçek ve alt boyutları ortalama ve standart sapma betimsel istatistikleri ile gösterilmiştir.  

Güvenirlik analizinde madde toplam korelasyonu, Cronbach’s Alpha ve alt ve üst 

çeyrekler t testi teknikleri kullanılmıştır. Test maddelerinin ölçtüğü özelliklerin, 

örneklediği davranışların, benzeşik olması test güvenirliğini yükseltecektir. Genel 

olarak madde-toplam puan korelasyonu 0,30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri 

iyi derecede ayırt ettiği, 0,20-0,30 arasında kalanların teste alınabileceği söylenebilir. 

Güvenirlik analizinde ikinci olarak Cronbach Alpha testleri yapılmıştır. Cronbach 

Alpha katsayısının 0,70’ten büyük olması ölçekte yer alan maddelerin geçerliklerinin 

yüksek olduğu, ölçülen değişkenler açısından katılımcıları ayırt ettikleri ve ölçekte yer 

alan maddelerin ölçek içinde aynı davranışı ölçmeye yönelik maddeler oldukları 

şeklinde yorumlanabilir. Madde analizinde kullanılan diğer bir yöntem alt ve üst 

çeyrekler t-testidir. Testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik grupların 

madde ortalama puanları arasındaki farkların ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanması 

sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması testin iç tutarlığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilir. Her iki analiz (madde toplam korelasyonu ve alt ve üst çeyrekler 

testi) maddelerin bireyleri ölçülen davranış bakımından ne derece ayırt ettiğini gösterir 

(Büyüköztürk, 2011). 

Oxford Mutluluk (Öznel İyilik Algısı) Ölçeği için yapılan ilk faktör analizinde KMO 

0,94; Bartlett’s küresellik testi anlamlılık düzeyi ise p<0,01 olarak ölçülmüştür. 626 

kişilik örneklem ile yapılan uygulamadan elde edilen veriler ile ölçeğe faktör analizi 

yapılmasının uygun olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak ölçeğin Türkçe’ye çevirisinde 

elde edilen açıklanan toplam varyantsan (%29,8) daha yüksek varyans oranı elde 

edilmiştir. Ölçekte yer alan 28 soru tek faktörde toplanmıştır. Ölçekte yer alan 
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maddelerin faktör yüklerinin 0,32 ile 0,76 arasında değiştiği ve maddelerin toplandığı 

tek faktörün toplam varyansın %34’ünü açıkladığı görülmüştür.  

 

Tablo 2. Oxford Mutluluk (Öznel İyilik Algısı) Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Madde 

Faktör 

Yükü KMO 

Barlett’

s 

Açıklanan 

Toplam 

Varyans 

md1 0,55 

0,94 0,000 0,34 

md2 0,37 

md3 0,57 

md4 0,43 

md5 0,68 

md6 0,70 

md7 0,48 

md8 0,67 

md9 0,40 

md10 0,63 

md11 0,70 

md12 0,32 

md13 0,58 

md14 0,76 

md15 0,57 

md16 0,64 

md17 0,52 

md18 0,62 

md19 0,57 

md20 0,74 

md21 0,76 

md22 0,36 

md23 0,55 

md24 0,76 

md25 0,57 

md26 0,37 

md27 0,56 

md28 0,47 

 

Oxford Mutluluk (Öznel İyilik Algısı) Ölçeği için yapılan madde toplam korelasyonu 

analizinde madde-toplam korelasyonlarının 0,29 ile 0,71 arasında değiştiği, negatif 

korelasyonun olmadığı gözlenmiştir. Güvenirlik analizinde ikinci olarak Cronbach 

Alpha testleri yapılmış olup ölçeğin Cronbach Alpha değerinin 0,92 olduğu tespit 

edilmiştir. Alt%27-üst%27 ilişkisiz t testine ait t değerlerinin anlamlı (p<0,01) olduğu 
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görülmektedir. Bu sonuçlar, ölçekteki maddelerin geçerliklerinin yüksek olduğu, öznel 

iyilik algıları bakımından katılımcıları ayırt ettikleri ve ölçekte yer alan maddelerin 

ölçek içinde aynı davranışı ölçmeye yönelik maddeler oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 3. Oxford Mutluluk (Öznel İyilik Algısı) Ölçeği Madde Analizi Sonuçları 

Madde 

No 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

(r) 

(n=626) 

Alt%27 

Üst%27 

(t) 

(n1=n2=169) 

Cronbach’s 

Alpha 

α 

md1 0,51 -14,24** 

0,92 

md2 0,33 -9,90** 

md3 0,52 -14,92** 

md4 0,38 -10,69** 

md5 0,64 -19,77** 

md6 0,65 -19,32** 

md7 0,43 -10,41** 

md8 0,62 -15,87** 

md9 0,37 -11,16** 

md10 0,56 -17,75** 

md11 0,65 -18,85** 

md12 0,29 -8,08** 

md13 0,55 -16,44** 

md14 0,70 -21,45** 

md15 0,52 -12,32** 

md16 0,58 -17,62** 

md17 0,47 -13,94** 

md18 0,58 -17,39** 

md19 0,53 -13,63** 

md20 0,69 -21,97** 

md21 0,70 -21,73** 

md22 0,33 -9,47** 

md23 0,52 -14,24** 

md24 0,71 -25,62** 

md25 0,52 -12,87** 

md26 0,34 -9,09** 

md27 0,52 -17,58** 

md28 0,44 -12,15** 

**p<0,01 

İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeği (İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı) için yapılan 

ilk faktör analizinde KMO 0,97; Bartlett’s küresellik testi anlamlılık düzeyi ise p<0,01 

olarak ölçülmüştür. 626 kişilik örneklem ile yapılan uygulamadan elde edilen veriler ile 

ölçeğe faktör analizi yapılmasının uygun olduğu gözlenmiştir. Ölçekte yer alan 20 soru 

iki faktörde toplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0,60 ile 0,80 
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arasında değiştiği ve maddelerin toplandığı iki faktörün toplam varyansın %68,3’ünü 

açıkladığı görülmüştür.  

Tablo 4.  İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör 

Madde 

Faktör 

Yükü KMO Barlett’s 

Açıklanan 

Toplam Varyans 

 

Pozitif 

Duygular 

m9 0,80 

0,97 0,000 68,3 

m10 0,80 

m8 0,79 

m3 0,77 

m20 0,76 

m18 0,75 

m19 0,75 

m16 0,72 

m1 0,70 

m5 0,66 

Negatif 

Duygular 

m13 0,80 

m15 0,79 

m17 0,75 

m11 0,74 

m12 0,73 

m6 0,72 

m7 0,71 

m14 0,69 

m4 0,62 

m2 0,60 

 

İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeği (İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı )  için yapılan 

madde toplam korelasyonu analizinde madde-toplam korelasyonlarının  0,59 ile 0,83 

arasında değiştiği, negatif korelasyonun olmadığı gözlenmiştir. Güvenirlik analizinde 

ikinci olarak Cronbach Alpha testleri yapılmış olup ölçeğin Cronbach Alpha değerinin 

0,97 olduğu tespit edilmiştir. Alt%27-üst%27 ilişkisiz t testine ait t değerlerinin anlamlı 

(p<0,01) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, ölçekteki maddelerin geçerliklerinin 

yüksek olduğu, işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı bakımından katılımcıları ayırt ettikleri 

ve ölçekte yer alan maddelerin ölçek içinde aynı davranışı ölçmeye yönelik maddeler 

oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 5. İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeği (İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ) 
Madde Analizi Sonuçları 

Madde 

No 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

(r) 

(n=684) 

Alt%27 

Üst%27 

(t) 

(n1=n2=185) 

Cronbach’s 

Alpha 

α 
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md1 0,78 -30,35** 

0,97 

md2 0,82 -35,33** 

md3 0,82 -33,06** 

md4 0,68 -21,24** 

md5 0,68 -19,36** 

md6 0,82 -33,99** 

md7 0,77 -25,97** 

md8 0,80 -33,41** 

md9 0,78 -28,18** 

md10 0,81 -35,00** 

md11 0,62 -16,69** 

md12 0,82 -32,96** 

md13 0,74 -26,97** 

md14 0,67 -22,22** 

md15 0,69 -26,51** 

md16 0,59 -17,96** 

md17 0,80 -35,64** 

md18 0,83 -32,98** 

md19 0,71 -24,38** 

md20 0,76 -28,82** 

 

 

Ölçek ve alt boyutlarının normallik sınamasında Çarpıklık (Skewness) katsayısı 

kullanılmıştır. Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların normal dağılım özelliği nde 

kullanılan çarpıklık katsayısının (Skewness) ±1 sınırları içinde kalması puanların 

normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir 

(Büyüköztürk, 201). Çarpıklık katsayıları incelendiğinde tüm ölçek ve alt boyutlarına 

ait puanların normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Ek-1). Bu nedenle Öznel İyilik 

Algısı ve İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ölçekleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde 

normallik varsayımı karşılandığından Pearson korelasyon ve Regresyon analizlerinin 

uygulanması uygun görülmüştür.  

Karşılaştırma testlerinde parametrik veya non-parametrik testlerden hangilerinin 

kullanılacağını belirlemek amacıyla normallik sınaması yapılmıştır. Normallik 

sınamasında Kolmogorov Smirnov (örneklem büyüklüğü 50’nin altında olduğunda 

Shapiro Wilk) testi kullanıldı. Kolmogorov Smirnov testinde elde edilen istatistik 

değerine ait p değerinin tüm alt gruplarda (örneğin hem kadın hem de erkek 

örneklemde) 0,05’den büyük çıkması dağılımın normal olduğu; normal dağılımdan aşırı 

sapma olmadığı anlamına gelir (Büyüköztürk, 2011).  
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Yapılan normallik sınamasında tüm değişkenlerin normal dağılım göstermediği tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada değişkenler ve değişkenlerin tüm alt grupları için normal 

dağılım varsayımı karşılanmadığından karşılaştırma testlerinde non-parametrik testlerin 

kullanılması gereği duyulmuştur. Bu nedenle X ve Y kuşaklarının Öznel İyilik Algısı ve 

İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ölçek ve alt boyutlarının cinsiyet ve medeni durum 

değişkenlerine göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; çocuk sayısı, öğrenim 

durumu, sektör, pozisyonu, pozisyondaki süresi, kurumdaki çalışma süresi, toplam 

çalışma süresi değişkenlerine göre karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi 

kullanılmıştır. Kruskal Wallis H testinde gruplar arasında anlamlı farklılık 

görüldüğünde farkın hangi iki grup arasında olduğunu belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U teti yapılmıştır. Analizlerde güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 0,05 

p<0,05) olarak belirlenmiştir. 

Kullanılan ölçeklerden Öznel İyilik Algısı ’nde “1, 5, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 26, 27, 28” 

maddeleri olumsuz ifadeler olup ölçeğin genel puan ortalaması alınırken bu sorular ters 

kodlanmıştır. Dolayısıyla ölçekten alınan puan ortalamasının yüksekliği “yüksek öznel 

iyilik”; ortalama puanların düşüklüğü ise “düşük öznel iyilik veya mutsuzluk” olarak 

tanımlanmaktadır. 

İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ölçeğinde de  “2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17” 

maddeleri olumsuz ifadeler olup ölçeğin ikinci alt boyutu olan “negatif algılar” 

boyutunda bu puanlar olduğu gibi bırakılmıştır. Bu durumda “Pozitif Algılar” alt 

boyutunda yüksek puan “yüksek olumlu duygular”, düşük puan “düşük olumlu 

duygular” olarak tanımlanmıştır. “Negatif Algılar” alt boyutunda yüksek puan “yüksek 

olumsuz duygular”, düşük puan “düşük olumsuz duygular” olarak tanımlanmıştır. 

Ancak İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ölçeği toplam puanı alınırken “2, 4, 6, 7, 11, 12, 

13, 14, 15, 17” maddeleri ters kodlanmıştır. Bu durumda İşe İlişkin Duyuşsal İyilik 

Algısı ölçeği toplam puan ortalamaları yüksek olduğunda “iş ile ilgili yüksek olumlu 

algı”; düşük toplam puan ortalamaları ise “iş ile ilgili düşük olumlu algı” olarak 

tanımlanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri ve kuşaklara göre dağılımları 

frekans ve yüzde tabloları Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  X Nesli 

(n=327) 

Y Nesli 

(n=299) 

Demografik 

Özellik 

 
n % n % 

Cinsiyet 
Kadın 180 55,0 177 59,2 

Erkek 147 45,0 122 40,8 

Medeni durum 
Bekar 60 18,3 130 43,5 

Evli 267 81,7 169 56,5 

Çocuk sayısı 

Yok 69 21,1 198 66,2 

1 çocuk 108 33,3 70 23,4 

2 çocuk 123 37,6 31 10,4 

3 ve daha fazla 27 8,3   

Öğrenim durumu 

İlköğretim   9 3,0 

Lise 26 8,0 36 12,0 

Ön lisans 17 5,2 27 9,0 

Lisans 185 56,6 144 48,2 

Lisansüstü 99 30,3 83 27,8 

Sektör 

Bilişim 6 1,8 12 4,0 

Eğitim 87 26,6 59 19,7 

Finans 16 4,9 35 11,7 

Perakende/mağaza 34 10,4 53 17,7 

Sağlık 153 46,8 82 27,4 

Üretim 19 5,8 47 15,7 

Diğer 12 3,7 11 3,7 

Pozisyon 

Üst düzey yönetici/müdür 53 16,2 30 10,0 

Yönetmen/şef/uzman/sorumlu 138 42,2 153 51,2 

Personel 88 26,9 90 30,1 

Hekim/doktor 48 14,7 26 8,7 

Pozisyondaki 

süresi 

1 yıldan az 28 8,6 66 22,1 

1-3 yıl 30 9,2 113 37,8 

3 yıldan fazla 269 82,3 120 40,1 

Kurumdaki süresi 

1 yıldan az 39 11,9 84 28,1 

1-3 yıl 57 17,4 108 36,1 

3 yıldan fazla 231 70,6 107 35,8 

Toplam çalışma 

süresi 

1 yıldan az   24 8,0 

1-2 yıl   39 13,0 

3-5 yıl 21 6,4 93 31,1 

6-10 yıl 32 9,8 102 34,1 

11 yıl ve üzeri 274 83,8 41 13,7 

 

Tablo 7. İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ile Öznel İyilik Algısı İlişkisi 

Ölçekler  Öznel İyilik Algısı  

  X Kuşağı Y Kuşağı 

Öznel İyi Oluş Algısı  
r - - 

p - - 

n - - 

İş ile İlgili Pozitif Algı (İşe İlişkin Pozitif r 0,699** 0,631** 
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Algılar) 

 
p 0,000 0,000 

n 327 299 

İş ile İlgili Negatif Algı (İşe İlişkin Negatif 

Algılar) 

r -0,676** -0,624** 

p 0,000 0,000 

n 327 299 

İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı  
r 0,719** 0,669** 

p 0,000 0,000 

n 327 299 

**p<0,01 *p<0,05 

X kuşağı katılımcıların İş ile İlgili Pozitif Algıları (İşe İlişkin Pozitif Algılar) öznel 

iyilik durumları Öznel İyilik Algısı arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,699|<0,70), pozitif 

(r>0) ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

X kuşağı katılımcıların İş ile İlgili Negatif Algıları (İşe İlişkin Negatif Algılar) öznel 

iyilik durumları Öznel İyilik Algısı arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,68|<0,70), negatif 

(r<0) ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

X kuşağı katılımcıların İş ile İlgili Genel Algıları (İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ) 

öznel iyilik durumları Öznel İyilik Algısı arasında yüksek düzeyde 

(0,70<|r=0,72|<1,00), pozitif (r>0) ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Y kuşağı katılımcıların İş ile İlgili Pozitif Algıları (İşe İlişkin Pozitif Algılar) öznel 

iyilik durumları Öznel İyilik Algısı arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,63|<0,70), pozitif 

(r>0) ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Y kuşağı katılımcıların İş ile İlgili Negatif Algıları (İşe İlişkin Negatif Algılar) öznel 

iyilik durumları Öznel İyilik Algısı arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,62|<0,70), negatif 

(r<0) ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Y kuşağı katılımcıların İş ile İlgili Genel Algıları (İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ) 

öznel iyilik durumları Öznel İyilik Algısı arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,67|<0,70), 

pozitif (r>0) ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı ile yordalayıcı değişkenler 

arasında anlamlı korelasyon ilişkisi regresyon analizi yapılabilmesine yönelik 

uygunluğu açıklamaya yardımcı olmaktadır. 
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Tablo 8.  İş ile İlgili Pozitif Duygular ile Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı 
Regresyon Analizi 

 Bağımsız 

değişkenler 
B SHB β t p 

X 

Kuşağı 

Sabit 2,031 0,079  25,549 0,000 

İşe İlişkin Pozitif 

Algılar 0,046 0,003 0,699 17,633 0,000 

R=0,699   R2=0,489,  F=310,928       p<0,01 

Y 

Kuşağı 

Sabit 2,171 0,096  22,640 0,000 

İşe İlişkin Pozitif 

Algılar 0,043 0,003 0,631 14,026 0,000 

R=0,631   R2=0,398,  F=196,719       p<0,01 

X kuşağı katılımcıların iş ile ilgili pozitif algılarının, Öznel İyilik Algısının anlamlı bir 

yordalayıcısı olduğu görülmektedir (R=0,70, R2 = 0,49, F= 310,93, p<0,01). X kuşağı 

katılımcıların Öznel İyilik Algısının %49’u iş ile ilgili pozitif algı ile açıklanmaktadır.  

X Kuşağı Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı =  2,031 + 0,70*İşe İlişkin Pozitif 

Algılar 

Y kuşağı katılımcıların iş ile ilgili pozitif algılarının, Öznel İyilik Algısının anlamlı bir 

yordalayıcısı olduğu görülmektedir (R=0,63, R2 = 0,40, F= 196,72, p<0,01). Y kuşağı 

katılımcıların Öznel İyilik Algısının %40’ı iş ile ilgili pozitif algı ile açıklanmaktadır.  

Y Kuşağı Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı =  2,171 + 0,63*İşe İlişkin Pozitif 

Algılar 

Tablo 9. İş ile İlgili Negatif Duygular ile Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı 
Regresyon Analizi 

 Bağımsız 

değişkenler 
B SHB β t p 

X 

Kuşağı 

Sabit 4,458 0,070  63,582 0,000 

İşe İlişkin Negatif 

Algılar 

-

0,040 0,002 

-

0,676 

-

16,544 0,000 

R=0,676   R2=0,457,  F=273,716       p<0,01 

Y 

Kuşağı 

Sabit 4,496 0,080  56,306 0,000 

İşe İlişkin Negatif 

Algılar 

-

0,038 0,003 

-

0,624 

-

13,745 0,000 

R=0,624   R2=0,389,  F=188,915       p<0,01 

X kuşağı katılımcıların iş ile ilgili negatif algılarının, Öznel İyilik Algısının anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir (R=0,68, R2 = 0,46, F= 273,72, p<0,01). X kuşağı 

katılımcıların Öznel İyilik Algısının %46’sı iş ile ilgili negatif algı ile açıklanmaktadır.  
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X Kuşağı Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı =  4,458 - 0,68*İşe İlişkin Negatif 

Algılar 

Y kuşağı katılımcıların iş ile ilgili negatif algılarının, Öznel İyilik Algısının anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir (R=0,62, R2 = 0,39, F= 188,92, p<0,01). Y kuşağı 

katılımcıların Öznel İyilik Algısının %39’u iş ile ilgili negatif algı ile açıklanmaktadır.  

Y Kuşağı Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı =  4,496 - 0,62*İşe İlişkin Negatif 

Algılar 

Tablo 10. İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ile Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı 
Regresyon Analizi 

 Bağımsız 

değişkenler 
B SHB β t p 

X 

Kuşağı 

Sabit 1,936 0,080  21,144 0,000 

İşe İlişkin Duyuşsal 

İyilik Algısı  0,023 0,001 0,719 18,648 0,000 

R=0,719   R2=0,517,  F=347,738       p<0,01 

Y 

Kuşağı 

Sabit 2,005 0,097  20,589 0,000 

İşe İlişkin Duyuşsal 

İyilik Algısı  0,023 0,001 0,669 15,527 0,000 

R=0,669   R2=0,448,  F=241,094       p<0,01 

X kuşağı katılımcıların işe ilişkin duyuşsal iyilik algısının, Öznel İyilik Algısının 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R=0,72, R2 = 0,52,  F= 347,74, p<0,01). 

X kuşağı katılımcıların Öznel İyilik Algısının %52’si işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ile 

açıklanmaktadır.  

X Kuşağı Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı =  1,936 + 0,72*Genel İşe İlişkin 

Duyuşsal İyilik Algısı  

Y kuşağı katılımcıların işe ilişkin duyuşsal iyilik algısının, Öznel İyilik Algısının 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R=0,67, R2 = 0,45, F= 241,09, p<0,01). Y 

kuşağı katılımcıların Öznel İyilik Algısının %45’i işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ile 

açıklanmaktadır.  

Y Kuşağı Öznel İyilik Algısı Öznel İyilik Algısı =  2,005 + 0,67*Genel İşe İlişkin 

Duyuşsal İyilik Algısı  
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Tablo 11. Öznel İyilik Algısı Puanlarının Kuşaklara Göre Betimsel İstatistikleri 

Kuşaklar n 
   

X Kuşağı 327 3,37 3,39 

Y Kuşağı 299 3,46 3,44 

Tablo 11’e göre katılımcıların İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı puanlarına göre 

düzeltilmiş Öznel İyilik Algısı puanları incelendiğinde Y kuşağı Öznel İyilik Algısı 

puanlarının (3,46) X kuşağı Öznel İyilik Algısı puanlarından (3,37) daha yüksek 

olduğu; İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısına göre düzeltilmiş Öznel İyilik Algısı 

puanlarında değişim olduğu ve X kuşağı puanları artarken Y kuşağı puanlarının düştüğü 

ancak yine de Y kuşağı Öznel İyilik Algısı puanlarının ( =3,44) X kuşağı 

puanlarından (( =3,39) daha yüksek olduğu gözlenmiştir. X ve Y kuşakları arasında 

görülen puan farkının anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANCOVA sonuçları 

Tablo 25b’de yer almaktadır. 

Tablo 12.  İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısına Göre Düzeltilmiş Öznel İyilik Algısı 
Puanlarının Kuşaklara Göre ANCOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 

Kareler 

Toplamı SS 

Kareler 

Ortalaması F p 

İşe İlişkin Duyuşsal 

İyilik 105,388 1 105,388 

576,566 0,000 

Nesil 0,054 1 0,054 0,298 0,585 

Hata 113,693 622 0,183   

Toplam 221,697 625    

 

ANCOVA sonuçlarına göre, X ve Y kuşağı personelin İşe İlişkin Duyuşsal İyilik 

Algısına göre düzeltilmiş Öznel İyilik Algısı ortalama puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı bulgusu elde edilmiştir (F1; 622=0,298; p>0,05). Diğer bir ifadeyle 

katılımcıların Öznel İyilik Algısı İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ile ilgili değildir.  

Tablo 13. Ölçekler ve Alt Boyutlarının Medeni Duruma Göre Karşılaştırılması 

Ölçek ve Alt Boyut 
Kuşaklar n  SS U p 

Öznel İyilik Algısı  
X Kuşağı 327 3,37 0,59 

44650,5 0,061 
Y Kuşağı 299 3,46 0,59 

İşe İlişkin Duyuşsal 

İyilik Algısı  

X Kuşağı 327 61,49 18,32 
46062,5 0,211 

Y Kuşağı 299 63,42 17,30 

χ χ

χ

χ

χ
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Öznel İyilik Algısının kuşaklara göre karşılaştırılmasına ait Mann Whitney U testi 

sonuçlarına göre öznel iyilik algısı puan ortalamalarının kuşaklara göre anlamlı farklılık 

göstermediği bulgusu elde edilmiştir (U=44650,5; p>0,05). Öznel iyilik algısı kuşaklara 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir.  

İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının kuşaklara göre karşılaştırılmasına ait Mann 

Whitney U testi sonuçlarına göre İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı puan ortalamalarının 

kuşaklara göre anlamlı farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiştir (U=46062,5; 

p>0,05). İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı kuşaklara göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında araştırmanın hipotezlerinin 

genel durumu Tablo 14’de belirtilmiştir. 

Tablo 14.  Hipotezler ve Sonuçları 

Hipotez Sonuç 

H1a: X kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı 

arasında pozitif ilişki vardır. 
Kabul 

H1b: X kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı 

arasında pozitif ilişki vardır. 
Kabul 

H1c: X kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısı Öznel İyilik 

Algısı arasında pozitif ilişki vardır. 
Kabul 

H2a: Y kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı 

arasında pozitif ilişki vardır. 
Kabul 

H2b: Y kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı öznel iyilik algısı Öznel İyilik Algısı 

arasında pozitif ilişki vardır. 
Kabul 

H2c: Y kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısı Öznel İyilik 

Algısı arasında pozitif ilişki vardır. 
Kabul 

H3a: X kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı Öznel İyilik Algısını olumlu yönde 

etkilemektedir. 
Kabul 

H3b: X kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı Öznel İyilik Algısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 
Kabul 

H3c: X kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısını olumlu 

Öznel İyilik Algısı yönde etkilemektedir. 
Kabul 

H4a: Y kuşağında İşe İlişkin Pozitif Algı Öznel İyilik Algısını olumlu yönde 

etkilemektedir. 
Kabul 

H4b: Y kuşağında İşe İlişkin Negatif Algı Öznel İyilik Algısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 
Kabul 

H4c: Y kuşağında İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı öznel iyilik algısını olumlu 

Öznel İyilik Algısı yönde etkilemektedir. 
Kabul 

H5: İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının Öznel İyilik Algısı üzerindeki etkisi 

kuşaklara göre farklıdır. 
Red 

H6: İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı kuşaklara göre farklıdır. Red 

H7: Öznel İyilik Algısı kuşaklara göre farklıdır. Red 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İş yaşamında yer alan farklı kuşaktaki çalışanların, mutluluklarının (öznel iyi olma) ve 

işe ilişkin duyuşsal iyilik algıları (işle ilişkili iyilik, mutluluk) arasındaki ilişkilerinin 

incelenerek aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması amacıyla 

yaptığımız araştırma sonucunda; 

 Öznel İyilik Algısı ile İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı korelasyonu X 

kuşağında 0,719; Y kuşağında ise 0,669 çıkmıştır. Her iki kuşakta da korelasyon pozitif, 

yüksek ve anlamlıdır. Yani X ve Y kuşaklarında Öznel İyilik Algısı ile İşe İlişkin 

Duyuşsal İyilik Algısı arasındaki ilişki birbirine yakındır. Hem X hem de Y kuşağında 

işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ile öznel iyilik algısı arasında pozitif bir ilişki vardır.  

 İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının Öznel İyilik Algısı üzerindeki etkisi X 

kuşağında 0,72 ve anlamlı; Y kuşağında 0,67 ve anlamlı olarak bulunmuştur. X 

kuşağında Öznel İyilik Algısının %52'si İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ile 

açıklanmaktadır; Y kuşağında Öznel İyilik Algısının %45'i İşe İlişkin Duyuşsal İyilik 

Algısı ile açıklanmaktadır. Bu değerler de birbirine yakındır. Kişilerin hangi kuşağa 

mensup olduklarına bakılmazksızın işyerindeki mutlulukları bireysel olarak 

mutluluklarını etkilemektedir. 

 

Daha sağlıklı, mutlu ve üretken işyerleri yaratmak isteyen organizasyonların pozitif 

psikoloji üzerine çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Geçmiş yıllarda ekonomik 

üretkenlik üzerine odaklanan organizasyonlar çalışan sağlığı ve mutluluğuna önem 

vermedikleri için başarısız olmuşlardır. Aristo’nun yıllar önce belirttiği gibi mutlu bir 

yaşam ancak mutlu bir çalışma hayatıyla sağlanabilmektedir. Organizasyonların hedef 

ve politikalarını belirlerken çalışan mutluluğunu da göz ardı etmemeleri ve çalışan 

mutluluğu arttırma yolunda çalışmalar yapmaları gerekmektedir (Gavin, Mason, 2004). 

 

Mutluluk (öznel iyi olma) kavramı açıklanması ve tanımlanması kolay olmayan, 

karmaşık ve çok değişken bir yapıdır. Bu nedenle bu araştırmada incelenen mutluluk 

kavramı bireyin kendi yaşamına ilişkin değerlendirmeleri ve bunun sonucu elde ettiği 

olumlu duygulanımın olumsuz duygulanıma üstünlüğü olarak tanımlanmıştır. 

Araştırma, anket denek grubundaki 626 çalışan ve uygulanan ölçekler ile de sınırlıdır.  
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Araştırma anketi dağıtım metodu rastgele olduğu için deneklerin standart bir toplumu 

yansıtmama riski vardır. Dolayısıyla bu durum, araştırma sonuçlarının genellenebilir 

olduğunu söylemeyi zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre başka 

araştırmalar için yapılabilecek olası öneriler ise: 

 Araştırmanın tek organizasyonda yapılarak değişken şartlarının aynılaştırılması, 

 Araştırmanın aynı deneklerle farklı zamanlarda tekrarlanarak mutluluğun 

sürekliliğinin ve geçici olup olmadığının analiz edilmesi, 

 Araştırma denek sayısının arttırılması, 

 Mutluluk ile ilişki olduğu savunulan performans, iş tatmini, bağlılık ve işten 

çıkış kararı arasındaki ilişkiler ile ilgili araştırma yapılması. 

şeklinde sıralanabilir. 
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AKILLI TELEFON SATIN ALIMINDA TÜKETİCİ KARAR VERME 

ENVANTERİ 

 

Prof. Dr. Mehmet TIĞLI*  Öğr. Gör. Derya YALÇIN** 

 

Özet 

Bu çalışma tüketici karar verme envanterinde akıllı telefon satın alımının nasıl gerçekleştiğini ve 

tüketicinin akıllı telefon satın alırken dikkat ettiği unsurları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın ana kütlesini akıllı telefon satın almış 224’ü kadın,237’si erkek İstanbul Bilgi Üniversitesi 

öğrencileri (461 öğrenci) oluşturmuştur. Veriler SPSS 20.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde değişkenler setinin temelini oluşturan faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla 

faktör analizi, güvenirlik analizi kullanılmış ve karar verme tarzında cinsiyetler arası bir farklılık olup 

olmadığını saptamak amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır.  

Tüketici karar verme envanteri akıllı telefon satın alımında beş farklı (mükemmelliyetçi, marka bilinci 

olan, çok çeşit karşısında kafası karışan, ayrıntıcı-fiyat bilincinde olan, düşüncesiz alışveriş odaklı) boyut 

altında izlenmiştir. Kadın ve erkek tüketicilerin karar verme envanterinde farklılaştığı nokta ise; 

“düşüncesiz-alışveriş odaklılık” envanteri olarak görülmektedir. Bu çalışmanın, akıllı cep telefonu 

üreticilerine, ve gelecekte bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara fayda sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Davranışları, Tüketici Karar Verme Envanteri, Tüketici Karar 

Verme Süreci, Cinsiyet Farklılığı, Akıllı Telefon.  

 

CONSUMER DECISION MAKING INVENTORY IN PURCHASING SMARTPHONES 

 

Abstract 

The purpose of this study, to investigate about the smartphone purchases and to determine the factors 

which are giving important by consumers when buying a smartphone. A questionnaire was applied the 

student who are studying at İstanbul Bilgi University who have purchased the smartphones. (224 students 

are women and 237 students are man).  

                                                           
* Marmara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı, Pazarlama Bilim Dalı, Öğretim Üyesi. 

mtigli@marmara.edu.tr 
** Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi. derya.yalcin@nisantasi.edu.tr                                                                 
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The data were analyzed with SPSS 20.0 statistical software. Obtained knowledge were evaulated by using 

factor analysis, reliability analysis and independent sample t-test to determine whether there is a gender 

differences on consumer decision-making styles.  

In this study, consumer decision making inventory have been observed in five different dimension 

(perfectionistic, brand conscious, confused by overchoice, impulsive, price-value conscious). Gender 

difference has been observed only one point which is “impulsive” consumer decision making inventory.  

Keywords: Consumer, Consumer Behaviour, Consumer Decision Making Inventory, Consumer Decision 

Making Styles, Gender, Gender Differences, Smartphone.  

 

Giriş 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile beraber ülkeler arası sınırlar yok olmaya 

başlamış ve firmalar için rekabet sadece sınırlar içerisinde değil, sınırların dışına da 

taşmaya başlamıştır. Rekabetin sadece yerel firmalar arasında olmamasından dolayı, 

firmaların tüketicileri daha yakından ve daha dikkatli izlemeleri gerekmektedir. Tüketici 

kendisini tanıyan ve kendisine göre ürün ve hizmet sunabilen firmaları satın alma kararı 

verirken tercih etmektedir.  

Tüketicinin ürün ve hizmetleri satın alırken neye göre karar verdiği, neden ve nasıl satın 

aldığı; hem pazarlamanın hem de psikoloji ile sosyolojinin önemli konularından biridir. 

Firmalar farklı tüketici gruplarını anlayarak, farklı pazarlama stratejileri 

uygulamaktadır. Farklı pazarlama stratejilerinin iyi bir şekilde geliştirilebilmesi için ise 

tüketicilerin hem duygusal hem de bilişsel olarak nasıl satın alma kararı verdiğini 

bilmek ve karar verme tarzlarına göre sınıflandırmak gerekmektedir.  

Tüketicinin karar verme tarzı ise cinsiyet, yaş gibi demografik faktörlerin yanı sıra, 

sosyo-kültürel ve psikolojik faktörlere göre de farklılık göstermektedir. Bu nedenle 

işletmeler rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için tüketicinin karar verirken nasıl 

karar verdiğini ve neyi dikkate alarak karar verdiğini bilmesi gerekmektedir.  

Çalışmamızın ilk bölümünde tüketici, tüketici davranışları ve tüketici karar verme 

envanterine yönelik literatür taramasına yer verilmektedir. İkinci bölümünde ise tüketici 

karar verme envanterinde görülen cinsiyet farklılıklarına yer verilmiştir. Araştırma 

bölümünde nitel araştırma ve nicel araştırma yöntemlerinin birleşmesinden meydana 
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gelen karma araştırma yaklaşımından faydalanılarak geliştirilen araştırma tasarım ve 

sonuçları sunulmuştur. 

 

1. Tüketici Davranışları ve Tüketici Karar Verme Süreci 

1.1. Tüketici  

İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olarak tüketim, aynı zamanda insanı toplum içinde 

konumlandırma, onun hayat tarzını belirleme ve gerek bireylerarası, gerekse 

kültürlerarası etkileşim sağlamada önemli bir anlam transfer etme aracıdır. Hayatı 

boyunca çocuk, aile üyesi, eş, arkadaş, işadamı, çalışan vb. rolleri oynayan insanların 

vazgeçemeyecekleri tek rol tüketici rolüdür. Geçmişten günümüze tüketici olarak 

insanın temel olarak iki amacı, ihtiyaçların karşılanması ve toplum içinde kabul görme 

olarak sınıflandırılabilir (Özdemir, Altunışık, Torlak, Ömer,2007: 9). 

Her tüketici işletme için muhtemel müşteridir. Fakat tüketici, işletmenin pazarlama 

faaliyetlerinin odak noktasıdır. Müşteri ise satış faaliyetlerinin başlangıç noktasıdır. 

(Taşkın,2009: 84) 

Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)’ya göre tüketici; genel olarak son kullanıcı veya 

son alıcı anlamında kullanılır veya mal, hizmet veya fikirlerin karar merciidir.  

Tüketiciler, pazarda mal veya hizmetleri satın almadaki amaçlarına göre ise 2 gruba 

ayrılabilirler.  

a. Nihai Tüketiciler; kişisel veya ailevi ihtiyaçları için satın alanlar.  

b. Endüstriyel veya örgütsel tüketiciler; kendi üretimlerine katmak veya onu 

desteklemek, tekrar satmak gibi ekonomik faaliyetlerini sürdürmek; veya her ne ise, 

kendi normal faaliyetlerini sürdürmek için satın alırlar (Mucuk, 2010: 70). 

 

1.2. Tüketici Davranışı 

Tüketici davranışları son on yılda önemli ölçüde değişmiştir. Bugün tüketiciler 

antrenörden bilgisayara kadar isteklerine göre uyarlanmış her ürün ve hizmeti online 
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olarak sipariş edebilmektedirler. Ürünlerin satışının internet üzerinden gerçekleşmesi ve 

servisinin sunulması dijital teknolojinin sonucudur. Aynı zamanda bu sonuç tüketici 

ihtiyaçlarının ve davranışlarının anlaşılmasının yansımasıdır (Schiffman, Kanuk ve 

Hansen,2008: 7). 

Odabaşı ve Barış’a (2002: 30) göre, tüketici davranışı; bir amacı gerçekleştirmek için 

güdülenmiş bir davranıştır. Gerçekleştirilmek istenen amaç ise, karşılanmadığında 

gerilim yaratan arzu ve istekleri tatmin etmektir.  

Amerikan Pazarlama Derneği’nin tüketici davranışı tanımı ise; “ tüketici davranışı 

bireyin yönetmekte olduğu alışverişe karşı olan bakış açısının, davranış ve çevresiyle 

olan dinamik etkileşimidir. Diğer bir deyişle, tüketici davranışı bireylerin tüketim 

sürecinde var olan davranış, düşünce ve hislerini içerir. Aynı zamanda bu duygu, 

düşünce ve davranışlara etkisi olan tüm her şeyi de içermektedir. Duygu ve düşüncelere 

etkisi olan şeyler ise diğer tüketiciler, reklamlar, fiyat, bilgi, paketleme, ürün görünüşü 

ve başka bir çok şey olarak sıralayabiliriz (Peter ve Olson, 2004: 119). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, tüketici davranışı içerisinde bulunduğu tüm 

durumlarla aktif bir şekilde etkileşim içerisindedir ve sürekli değişiklik göstermektedir.  

 

1.3. Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 

Tüketicinin satın alma kararlarında sosyal (veya sosyokültürel), psikolojik ve kişisel 

nitelikte çeşitli faktörlerin güçlü etkileri görülür. Bunlar, pazarlamanın kontrol 

edemediği, ancak alım kararlarına etkisini göz önünde bulundurmak durumunda olduğu 

faktörlerdir. Söz konusu faktörler:  

 Kişisel faktörler,  

 Psikolojik faktörler,  

 Sosyal faktörlerdir (Mucuk, 2010: 76). 
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1.3.1. Kişisel Faktörler 

Tüketicinin satınalma kararlarını etkileyen kişisel faktörler iki grupta toplanabilir. 

Demografik faktörler ve durumsal faktörler (Mucuk, 2010: 81). 

 

1.3.1.1. Demografik Faktörler 

Demografik faktörlerin arasında yaş, eğitim, meslek, gelir ve hayat tarzı bulunmaktadır. 

Aynı zamanda demografi nüfusun büyüklüğü, yapısı ve dağılımı açısından tanımlamak 

için kullanılmaktadır. Büyüklük ile anlatılmak istenen nüfustaki birey sayısı, yapı ile 

anlatılmak istenen ise nüfusun yaşı, geliri, eğitimi ve işidir. Nüfusun dağılımı ise, 

bireylerin yaşamış oldukları kırsal, şehirsel ve şehire yakın yaşayan insanların 

nüfusudur (Neal, Quester ve Hawkins, 2001: 310). 

 

1.3.1.2. Durumsal Faktörler 

Tüketicinin satın alma kararı verirken mevcut olan şartlar veya durumlardır. Bazen satın 

alma kararı ani olarak ortaya çıkan bir durumdan kaynaklanabilir. Hastalanan bir 

yakınını ziyaret için kişinin başka bir şehre gitmek üzere tren veya otobüs bilet satın 

alması veya kaza sonucu otomobilinin kullanılmaz hale gelmesi ile yeni araba almaya 

karar vermesi gibi.  

Otomobil almayı düşünürken, kişinin çalıştığı işletmedeki özel durumlar nedeniyle işini 

kaybetmesi, bu konudaki karardan vazgeçmesine; aksine, maaşına zaman yapılması, 

düşündüğünden daha iyi bir marka veya model alma kararı vermesine yol açabilir. 

Durumsal faktörler tüketicinin satın alma kararını çeşitli şekillerde etkiler (Mucuk, 

2010: 82). 

 

1.3.2. Psikolojik Faktörler 

Tüketici davranışlarını yeterli düzeyde açıklayabilen herhangi bir psikolojik teori 

yoktur. Fakat psikolojiden yararlanabilecek çeşitli teori ve kavramlar vardır. Bunlar; 

öğrenme, güdüleme, algılama, alışkanlık ve kişiliktir (Tokol, 2010: 79). 
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1.3.3. Sosyal Faktörler 

Psikolojik ve sosyal faktörler bireylerin günlük aktivitelerini ve eğlence hayatlarını 

etkilemektedir (Dragosavljević, Bilić ve Tešanović,2014: 82). 

Tüketicinin satınalma kararlarını etkileyen sosyal faktörlerin başlıcaları: Kültür, sosyal 

sınıf, referans grupları ve ailedir (Mucuk, 2010: 76). 

 

1.4. Tüketici Satın Alma Karar Verme Süreci 

“Tüketiciler neye göre karar vermektedir?” sorusu son 70 yılda pazarlamanın özünü 

oluşturan kavramdır. Tüketiciler alacakları ürün ve hizmetin araştırmasını yaparak, 

hangi ürün veya hizmeti alacaklarına veya almayacaklarına karar vermektedirler 

(Richarme, 2005: 1). 

Tüketici davranışlarında en önemli yere sahip olan tüketici karar verme sürecidir. 

Tüketici karar verme süreci ise iki veya daha fazla alternatif arasından tercih yapılırken 

bu tercihin nasıl yapıldığını ve seçimin nasıl meydana geldiğini göstermektedir 

(Mowen, 1993: 376). 

Tüketici karar verme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Birinci adımı problemi 

tanımlamadır. Bu aşamada tüketici ihtiyacının ne olduğunu tanımlar. İkinci aşama ise 

bireyin ihtiyacının ne olduğu konusunda güçlü bir şekilde kendini motive ettikten sonra 

bilgi araştırması yapmasıdır. Bu araştırma kimi zaman yoğun bir araştırma da olabilir 

kimi zaman ise bireyin ihtiyacının seviyesine göre daha kısada olabilir. Üçüncü aşama 

ise bireyin ihtiyacını belirleyip araştırmasını yapıp ihtiyacını karşılamak için 

alternatifleri değerlendirmesidir. Dördüncü aşama ise alternatifleri değerlendirdikten 

sonra seçim yapmaktır. Bu seçimi yaparken markayı, kendisine getireceği karı, ne kadar 

harcama yapacağı gibi konulara göre tüketici seçim yapmaktadır. Son aşama ise satın 

alma işlemi ve sonrası değerlendirme sürecidir (Mowen,1993: 378). 
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Şekil 1.1: Tüketici Karar Verme Modeli ve Tekniği  

Kaynak: Marketing, William G. Zikmund, Michale D’Amico, West Publishing Company,1996 (145) 

 

1.4. Tüketici Karar Verme Tarzları 

Mal veya hizmetlerin satın alım kararını etkileyen bir dizi faktör bulunmaktadır. 

Kotler’e göre satın alma süreci problemi tanımlama, bilgi araştırma, alternatifleri 

değerlendirme, seçme ve satın alma sonrası değerlendirme olmak üzere beş adımdan 

oluşmaktadır. Bunların yanı sıra satın alma karar süreci ise oldukça karışık ve oldukça 

önemlidir. Pazarlamacılar sürekli olarak tüketicilerin neye göre ve neden alışveriş 

yaptıklarını açıklamaya çalışmaktadırlar. (Jain ve Sharma, 2013: 1) 

Pazarlama ve tüketici davranışları literatüründe uzun zamandır devam eden tüketici 

sınıflandırma çalışmaları, tüketicileri neden ve nasıl satın aldıkları temeline göre belirli 

sayıda sınıfa ve tipe ayrıştırmayı, böylece benzer beklenti ve davranışı gösteren bu 

guruplara uygulanacak pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde yöneticilere yardım 

etmeyi hedeflemektedir. Sınıflandırmaya temel alınan kritere göre (demografik, sosyo-

ekonomik, psikografik, coğrafik vb.) pek çok farklı tüketici sınıfı ortaya 

çıkabilmektedir. Bu sınıflandırma kriterlerinden biri de, tüketicilerin satın alma 

konusundaki karar verme tarzıdır. Bu alanda günümüzde etkisi süren kapsamlı 

araştırmalardan biri Sproles & Kendall (1986) tarafından yürütülmüştür. (Dursun, 

Alnıaçık ve Kabadayı,2013: 294) 

Sosyal ve çevresel 

faktörler Kişisel Faktörler 

 

Satın Alma Karar 
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Kültür 
 Güdü 
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Bilgi Edinme 
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Öğrenme  
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Satın Alma Sonrası 
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Sproles ve Kendall’a göre tüketici karar verme özellikleri arasından hem duygusal hem 

bilişsel özellikleri kapsayan en temel sekiz zihinsel özelliği belirlemiştir.  

1. Mükemmeliyetçi tüketiciler; yüksek kaliteli bilinçli tüketici grubudur. Bu tip 

tüketiciler alışveriş yapmadan önce oldukça dikkatlidirler, ürün satın alımını 

gerçekleştirmeden önce çok dikkatlice ürün karşılaştırmasını yaparlar ve ona göre 

kararlarını verirler.  

2. Marka bilincine sahip tüketiciler; “fiyat kaliteye eşittir” algısı bu kategoride olan 

tüketicileriçin geçerlidir. Ürün fiyatının arttıkça kalitesinin de artacağına 

inanmaktadırlar. Tercihlerini genellikle bilinen ve reklamı çok olan markalardan yana 

kullanmaktadırlar. Bu gruptaki tüketiciler alışverişlerini genellikle çok ünlü 

mağazalarda yapıp ünlü markaları tercih ederler.  

3. Yenilikçi modacı anlayışa sahip tüketiciler; gösterişli davranış sergilemeyi seven 

tüketici tipidir. En iyi olmayı en moda şeyleri tercih etmeye bağlamaktadırlar.  

4. Eğlence ve hazza yönelik alışveriş yapma bilincine sahip tüketiciler; alışverişi 

sadece eğlenmek ve zaman geçirmek için yapan tüketicileri kapsamaktadır. Alışveriş 

yaparken savurganlığın en fazla görüldüğü kesimdir.  

5. Fiyat bilincinde olan tüketiciler; genellikle düşük fiyatta ürün almayı tercih eden 

tüketicilerin oluşturduğu gruptur. Ürünlerin karşılaştırmasını yaparken sadece 

fiyatlarıyla ilgili karşılaştırma yapmaktadırlar ve ellerinde bulunan parayla en iyi ürünü 

almak isterler.  

6. Dikkatsiz tüketiciler; anlık satın alma eylemi gerçekleştiren tüketici grubudur. Satın 

alma eylemi yapmadan önce herhangi bir planlama yapmazlar ve kimi zaman satın 

almış oldukları üründen rahatsızlık duyarlar.  

7. Seçme konusunda kararsızlık yaşayan tüketiciler; bir çok marka ve mağazanın 

sunmuş olduğu seçenek karşısında karar vermeye çalışmaktadırlar. Satın alacakları ürün 

ile ilgili olarak oldukça yüksek bilgi birikimine ve deneyime sahiptirler.  

8. Alışkanlığa ve markaya bağlı satın alma eylemi gerçekleştiren tüketiciler; bu grupta 

olan tüketicilerin alışkanlıklarından dolayı tercih ettikleri bir marka veya mağaza 
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bulunmaktadır. Alışveriş yapacakları zaman bu marka veya mağazadan ürün satın alma 

eylemini gerçekleştirirler (Kendall ve Sproles,1990: 137). 

 

1.5. Konunun Önemi ve Geçmişi 

Pazarlama ve tüketici davranışları literatüründe uzun zamandır devam eden tüketici 

sınıflandırma çalışmaları, tüketicileri neden ve nasıl satın aldıkları temeline göre belirli 

sayıda sınıfa ve tipe ayrıştırmayı, böylece benzer beklenti ve davranışı gösteren bu 

guruplara uygulanacak pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde yöneticilere yardım 

etmeyi hedeflemektedir. Sınıflandırmaya temel alınan kritere göre (demografik, sosyo-

ekonomik, psikografik, coğrafik vb.) pek çok farklı tüketici sınıfı ortaya 

çıkabilmektedir. Bu sınıflandırma kriterlerinden biri de, tüketicilerin satın alma 

konusundaki karar verme tarzıdır. (Dursun, Alnıaçık ve Kabadayı,2013: 294) 

Bu alanda var olan en kapsamlı çalışma ise 1985 yılının Nisan ayında Sproles ve 

Kendal’ın Amerika’da Tuscon bölgesinde her birkarar verme özelliğini beş aralıklı 

Likert tipi altı soru ile ölçen bir model geliştirerek ve bu modeli, beş farklı lisede 501 

öğrenci ile görüşerek (482’si geçerli sayılmıştır), yapmış olduğu çalışmadır. Çalışmaya 

katılan öğrenciler o bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu temsil eden 

öğrencilerdir. Yapılan çalışma sonucunda 50 soruluk Tüketici Tarzları Envanteri ortaya 

çıkmıştır. Bu envanter ise;  

 Mükemmeliyetçi tüketiciler  

 Marka bilincine sahip tüketiciler;  

 Yenilikçi modacı anlayışa sahip tüketiciler; 

 Eğlence ve hazza yönelik alışveriş yapma bilincine sahip tüketiciler;  

 Fiyat bilincinde olan tüketiciler;.  

 Dikkatsiz tüketiciler;  

 Seçme konusunda kararsızlık yaşayan tüketiciler;.  

 Alışkanlığa ve markaya bağlı satın alma eylemi gerçekleştiren tüketiciler;  

1992 yılında ise Hafstrom, Chae ve Chung Amerikalı genç tüketiciler ile Koreli genç 

tüketiciler arasındaki farklılığı görmek amacıyla 310 kolej öğrencisi ile Sprolles ve 

Kendall’ın 50 likert ölçeğinden 44’ünü kullarak araştırma gerçekleştirmiştir. Bu 

araştırma sonucunda “yenilik-moda odaklılık” faktörünün dışındaki yedi faktör 
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onaylanmış, Amerikalı örneklemden farklı olarak “zaman ve para tasarrufu” şeklinde 

isimlendirilen bir faktör bulmuşlardır. Aynı zamanda araştırma sonucunda Amerikalı 

öğrenciler ile Koreli öğrenciler arasında farklılık olmadığı bulgusuna varılmıştır 

(Hafstrom, Chae ve Chung, 1992: 156-157). 

1998 yılında ise Fan ve Xiao Çin’de ki genç tüketicilerin, karar verme envanterini 

araştırarak, bu araştırma sonucunda elde etmiş oldukları bulguları Sproles ve Kendall’ın 

Amerika’da yapmış olduğu araştırmanın sonuçları ile ve Hafstrom, Chae ve Chung’un 

ise Kore’de yapmış olduğu araştırmanın sonuçları ile kıyaslamışlardır. Araştırma 

kapsamında 407 anketten 271 geçerli sayılmıştır. Araştırma sonucunda Sproles ve 

Kendal’ın yedi faktörünü beş faktör (marka bilincinde olan tüketiciler, fiyat bilincinde 

olan tüketiciler, kalite bilincinde olan tüketiciler, fiyat bilincinde olan tüketiciler ve 

bilgiyi kullanabilen tüketiciler) altında toplamıştır ve de Sproles ve Kendal’dan farklı 

olarak “bilgiyi kullanabilen tüketiciler (information utilization)” adlı faktörü bulmuştur. 

Ancak moda bilincinde olan tüketiciler, markaya bağlı tüketiciler ve ani alışveriş yapan 

tüketiciler adlı faktör başlıkları bu çalışmada çıkmamıştır (Fan ve Xiao,1998: 277-284). 

Canabal’ın 2002’de Hindistan’da yapmış olduğu araştırma sonucunda ise Sproles ve 

Kendall’ın bulmuş olduğu yedi faktöre yeni bir faktör eklenmiştir. Bu yeni faktörün adı 

ise “memnuniyetsiz ve ilgisiz tüketiciler “dir.  

Erciş ve Ünal’ın 2005 yılında Erzurum’da 18 yaş ve üzeri 305 kadın ve erkek 

tüketicinin giyim sektöründeki tüketici karar verme envanterindeki farklılığını görmek 

amacıyla yapmış olduğu araştırma sonucunda, marka bilinci, markaya olan sadakat ve 

çok fazla seçenek karşısında yaşanan kafa karışıklığı konuları tüm cevaplayıcılar için 

önceliği olan konular olduğu ortaya çıkmıştır.  

Cinsiyet bazında ise kadın tüketicilerin yeni marka kullanımına daha açık olduğu ve 

mağaza dizaynının kadın tüketicileri etkilediği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda 

kadın tüketicilerin sürekli olarak yeni bilgi elde etmeye çalıştığı görülmüştür. Bu 

nedenle de kadın tüketicilerin mağaza içerisinde yalnız bırakılmaması gerektiği 

vurgulanmıştır. Erkek tüketicilerin ise kadın tüketicilere göre markaya olan bağlılığının 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı zamanda erkek tüketicilerin kadın tüketicilere 

göre ani ve plansız alışveriş yaptığı ve bu durumdan da sıklıkla pişman olduğu 

bulgusuna varılmıştır (Ünal ve Erciş,2005: 101-102). 
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Mitchell ve Walsh ise 2006 yılında Alman erkek ve kadın tüketicilerin, giyim 

sektöründe tüketici karar verme envanterindeki farklılığını görmek amacıyla 358 kişi ile 

Sproles ve Kendal’ın 8 faktörünü kullanarak araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma 

sonucunda ise erkek tüketicilerin giyimde fiyata ve modaya önem verdiği, kadın 

tüketicilerin ise genellikle eğlence ve kendilerini rahatlatmak amacıyla alışveriş yaptığı, 

ancak zamana önem verdikleri ve b nedenle özellikle perakende sektöründe telefonla 

veya maille siparişin kendileri için önemli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Mitchell ve 

Walsh, 2006: 342-343). 

Yeşilada ve Kavas’ın 2008 yılında kadın tüketicilerin karar verme tarzını ölçmek 

amacıyla Kıbrıs Türkleri ile bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırma anketinde 

kullanılan ölçek ise Sproles ve Kendal’ın 1986 yılında geliştirmiş olduğu,8 faktörlü 

ölçektir. Ancak Sproles ve Kendal’ın yapmış oldukları araştırmada “En iyi bilinen 

ulusal marka benim için en iyi markadır” ifadesini marka bilinci olan mükemmeliyetçi 

tüketiciler faktörü altından kaldırmışlar ve sorgulamamışlardır. Sorgulamama nedenleri 

olarak ise Kıbrıslı Türklerin kendilerine ait markalarına olan güven duygularının az 

olduğunu göstermişlerdir. Araştırma sonucunda ise Kıbrıslı Türk kadın tüketicilerin 

alışverişi bir eğlence amacıyla gerçekleştirmiş oldukları, ve satın almış oldukları 

ürünlerin vermiş oldukları paraya değmesinin önemli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

Aynı zamanda markaya olan sadakatlerinin yüksek olma nedenini ise marka 

değiştirmeyi bir risk olarak gördüklerinden dolayı olduğu ortaya çıkmıştır (Yeşilada ve 

Kavas, 2008: 180-181). 

2009 yılında ise Safiek Mokhlis ve Hayatul Safrah Salleh Malazya’da yapmış olduğu 

araştırma sonucunda ise Sproles ve Kendall’ın bulmuş olduğu Tüketici karar tarzlarına 

bir yenisini eklemiştir. Yeni eklenen faktörün adı ise “çeşitlilik arayan tüketiciler”dir 

(Mokhlis, Salleh 2009: 77-84). 

Bae ve diğerleri 2010 yılında 183 katılımcı ile Singapur’da, Singapurlu gençlerin spor 

ürünleri alımındaki davranışlarını incelemek amacıyla bir araştırma 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırma da Sproles ve Kendal’ın sekiz faktörüne ek olarak 

dokuzuncu faktör eklemişlerdir. Eklenen bu faktörün adı ise “Ürünün 

onaylanmış/uygun bulunmuş olması”dır. Bu faktör altındaysa altı soru sorgulanmıştır. 

Araştırma sonucunda ise Singapurlu gençlerin spor ile ilgili bilinci arttığı zaman, spor 

ürünlerine olan ilgilerininde arttığı görülmüştür (Bae ve diğerleri, 2010: 73-74). 
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Nayeem’in 2012 yılında Avustralyalı kolektifler ve bireyciler arasında araba satın 

alımında tüketici farklılığı üzerine yapmış olduğu araştırma sonucunda ise kolektifler ile 

bireyciler arasında “marka bilinci” ve “seçme konusunda kararsızlık yaşama” 

faktörlerinde farklılık ortaya çıkmıştır. Kolektiflerin bu iki faktör üzerinde anlamlı 

derecede sonuçları yüksek çıkmıştır. Diğer faktörlerde ise her iki grup arasında herhangi 

bir farklılığa rastlanmamıştır (Nayeem, 2012: 44). 

Madahi ve diğerlerinin 2012 yılında Malazya’daki gençlerin tüketici karar envanterini 

araştırmak, demografik faktörlerin tüketici karar verme tarzının üzerindeki etkisini 

görmek ve tüketici karar verme tarzı ile satın alma eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla 325 kişi ile gerçekleştirmiş oldukları araştırma sonucunda ise yaş büyüdükçe 

tüketici karar envanterine olan etkisinin düştüğü, cinsiyetin, yaşanan şehrin ve 

reklamların tüketici karar verme tarzını etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır (Madahi ve 

diğerleri, 2012: 272). 

 

2. Tüketici Karar Verme Envanteri Araştırması  

Bu çalışma tüketici karar verme envanterinde cinsiyetin akıllı telefon satın alımında 

farklılaştığı noktaları araştırmak ve tüketicinin akıllı telefon satın alırken dikkat ettiği 

unsurları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın verileri yüz yüze anket yöntemi kullanılarak akıllı cep telefonu satın alımı 

yapmış kişiler ile gerçekleştirilmiştir.  

Kesin anket formu uygulaması öncesinde araştırma örneklemini temsil eden akıllı cep 

telefonu satın alımı gerçekleştirmiş kadın ve erkek öğrencilerden 20 kişilik bir gruba ön 

anket çalışması yapılmıştır.  

 Bu kişiler ile akıllı cep telefonu satın alma kararlarını verirken belirli bir tarzları olup 

olmadığı sorulmuştur. Bunun yanı sıra anket formunda yer alan soruların anlaşılırlığının 

değerlendirmeleri istenmiş ve bu değerlendirmelerden sonra test edilerek forma son 

şekli verilmiştir.  

Anket formu son halini aldıktan sonra, araştırmanın çalışması 2015 yılının şubat ayında 

yapılmıştır. Toplam 500 anket uygulanmış, eksik ve hatalı dolduran anketlerin elenmesi 
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sonucu 461 anket değerlemeye alınmıştır. Anketlerin 224 tanesi kadın katılımcılara ait 

olup,227 tanesi ise erkek katılımcılara aittir.  

Anket çalışması akıllı cep telefonu satın alımında bulunmuş İstanbul Bilgi Üniversitesi 

öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bu şekilde yapılma nedeni ise, zaman 

ve kişilere ulaşma sorununu yaşamamaktır.  

Araştırmada yer alan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların hangi marka akıllı cep telefonu kullandıkları, kullanmış oldukları markayı 

neden tercih ettikleri sorgulanmıştır.  

Anket formunun ikinci bölümünde ise katılımcıların karar verme tarzlarını öğrenmek 

amacıyla 1986 yılında George B. Sproles ve Elizabeth L. Kendall tarafından geliştirilen 

satın alma tarzı ölçeği yer almıştır. Ölçekteki 40 değişken Türkçeye çevrilerek beşli 

likert ölçeği ile katılımcılara sorulmuştur. Beşli likert ölçegine ilişkin kodlama 1= 

Kesinlikle katılmıyrum,2= Katılmıyorum,3=Ne katılıyorum ne 

katılmıyorum,4=Katılıyorum,5= Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yapılmıstır.  

Anket formunun üçüncü bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini (yaş, 

gelir, eğitim düzeyi, cinsiyet) sorgulamaya yönelik sorulara yer verilmiştir.  

 

2.1.Arastırma Bulguları 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri; 

Tablo 1. Demografik Bilgiler  

  Frekans Yüzde(%) 

Cinsiyet 

Kadın 224 48,6 

Erkek 237 51,4 

Toplam 461 100,0 

Yaş Aralığı 

18-22 293 63,6 

23-26 156 33,8 

27-30 7 1,5 

30 yaş üzeri 5 1,1 

Toplam 461 100,0 

Eğitim Düzeyi 

Lise 263 57,0 

Ön lisans 180 39,0 

Lisans 15 3,3 

Yüksek lisans ve 3 ,7 
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Üzeri 

Toplam 461 100,0 

Gelir Düzeyi 

1000 tl ve altı 188 40,8 

1001 tl-3000 tl 196 42,5 

3001 tl -5000 tl 55 11,9 

5001 tl ve üzeri 22 4,8 

Toplam 461 100,0 

 

Araştırmaya katılan 461 kişiden %48,6’sı kadın, %51,4’ü ise erkek olduğu 

görülmektedir. Yaş aralığı olarak ise 18-22 (%63,6) ve 23-26 (%33,8) yaş aralığında 

katılımcıların yoğunlukta olduğu görülmektedir.  

Gelir düzeyi bakıldığında ise katılımcıların çoğunlukla 1000tl altı (%40,8) ve 1001tl-

3000tl (%42,5) arasında gelir seviyesine sahip olduğu karşımıza çıkmaktadır.  

Eğitim seviyesi ise katılımcıların çoğunlukla üniversite öğrencisi olmasından dolayı lise 

mezunu (%57) ve ön lisans mezunudur (%39) .  

 

2.1.1.Cevaplayıcıların Tercih Etmiş Oldukları Akıllı Cep Telefonu Markası ve 

Nedeni 

Katılımcılara araştırmanın birinci bölümünde daha önce kullanmış oldukları veya şuan 

kullanmakta oldukları akıllı cep telefonu markaları seçtirilmiş ve bu telefon markalarını 

neden tercih ettikleri sorgulanmıştır.  

Cevaplayıcıların kullanmış oldukları telefon markaları yüzde şeklinde aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Cevaplayıcılar aynı anda birden fazla cevap verdiği için cevapların yüzde 

oranı %100’ü geçmektedir.  

Tablo 2. Cevaplayıcıların Kullanmış Oldukları Telefon Markaları Yüzde Şeklinde 

 

41
39

8
6

5
3

2
2

1
1

Samsung
Apple

HTC
Nokia-Windows

Sony
LG

Blackkberry
General Mobile

Huawei
Diğer marka
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Kullanıcılar arasında en yaygın olan akıllı cep telefonu markası %41 oranla Samsung 

markası olurken, Samsung’u takiben %39 kullanıcı oranı ile Apple markası 

gelmektedir. HTC markası ise %8 kullanıcı oranı ile üçüncü sırada gelmektedir. Nokia 

(%6), Sony (%5), LG (%3), Blackberry ve General Mobile ise %2 kullanım oranı ile 

son sırada gelmektedir.  

Cinsiyet açısından kullanılan markalara baktığımızda ise aşağıdaki tablo karşımıza 

çıkmaktadır. (Tablo oluşturulurken bazı 30’un altında olan markalara kantitatif açıdan 

anlam ifade etmediği için yer verilmemiştir.)  

Samsung marka akıllı cep telefonu kullanıcıların %55’ini kadın katılımcılar 

oluştururken, %45’ini erkek katılımcılar oluşturmaktadır.  

Apple marka akıllı cep telefonu kullanıcıların oranında ise Samsung markasına göre 

tam tersi bir durum yaşanmaktadır. Kadın kullanıcı oranı %45 iken, erkek kullanıcı 

oranı %55’tir.  

HTC marka akıllı cep telefonu kullanım oranının ise erkek katılımcılar arasında (%49) 

kadın katılımcılara göre (%41) daha yaygın olduğu olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Cinsiyet Açısından Kullanılan Markalar 
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Katılımcılara kullanıyor oldukları veya daha önce kullanmış oldukları akıllı cep 

telefonu markalarını neden tercih ettikleri sorusu çok seçenekli ve kapalı uçlu olarak 

sorulmuştur. Sorunun çok seçenekli olarak sorulmasından dolayı, markaların baz 

sayıları, markaların kullanıcı sayısından yüksek çıkmıştır.  

Samsung marka akıllı cep telefonu kullanan/kullanmış olan cevaplayıcıların cevapları 

incelendiğinde “Samsung” markasını tercih etme nedenlerinin arasında ilk neden olarak 

%33 oranla Samsung marka telefonların kaliteli olması çıkarken, ikinci neden olarak ise 

%20 oranla Samsung markasının akıllı cep telefonlarının dizaynının iyi olması 

karşımıza çıkmaktı. Samsung marka akıllı cep telefonlarının tercih edilmesinde üçüncü 

neden olarak ise%18 oranla fiyat unsuru karşımıza çıkmaktadır.  

Apple marka akıllı cep telefonu kullanan/kullanmış olan cevaplayıcıların cevapları 

incelendiğinde ise “Apple” markasını tercih etme nedenlerinin arasında ilk neden olarak 

%35 oranla Apple marka telefonların kaliteli olması çıkarken, ikinci neden olarak ise 

%30 oranla Apple markasının akıllı cep telefonlarının dizaynının iyi olması karşımıza 

çıkmaktı. Apple marka akıllı cep telefonlarının tercih edilmesinde üçüncü neden olarak 

ise %13 oranla markanın yaratmış olduğu imajı karşımıza çıkmaktadır.  

Samsung ve Apple markaları karşılaştırıldığında ise Apple markasının kalite (Apple: 

%35, Samsung %33) ve dizayn (Apple: %30, Samsung %20) nedeniyle tercih edilmesi 

Samsung markasına göre anlamlı derecede yüksektir. Fiyat açısından 

karşılaştırıldığında ise Samsung markasının fiyattan dolayı tercih edilme nedeni Apple 

markasının fiyattan dolayı tercih edilmesine göre anlamlı derecede yüksektir (Apple: 

%2, Samsung: %18) . İki markanın farklılaştığı bir diğer nokta ise “moda” unsurudur. 

Samsung kullanıcıları için bu oran %4 iken, Apple kullanıcıları için bu oran %10’dur.  

HTC markasının ise tercih edilme nedenleri arasında kalite unsuru en düşük olmasına 

rağmen (%4), dizayn(%35) ve fiyat (%26) unsurları en yüksek iki neden olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Nokia-Windows markasının ise tercih edilme nedenleri arasında kalite unsuru en 

yüksek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (%31). Marka imajından dolayı tercih 

edilme nedeni ise HTC (%4) ve Sony (%5) markalarının marka imajından dolayı tercih 

edilme nedeninden anlamlı derecede yüksektir.  
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Sony marka akıllı cep telefonunun tercih edilme nedeni ise Samsung markasına 

paralellik göstermektedir. İlk neden olarak %32 oranla Sony marka telefonların kaliteli 

olması çıkarken, ikinci neden olarak ise %27 oranla Sony markasının akıllı cep 

telefonlarının dizaynının iyi olması karşımıza çıkmaktadır. Sony marka akıllı cep 

telefonlarının tercih edilmesinde üçüncü neden olarak ise %18 oranla fiyat unsuru 

karşımıza çıkmaktadır.  

Tablo 4. Akıllı Cep Telefonunun Tercih Edilme Nedeni 

 

 

2.1.2. Karar Verme Tarzı Ölçeği Değişkenlerinin Yorumlanması 

Katılımcıların karar verme tarzlarını öğrenmek amacıyla 1986 yılında George B. 

Sproles ve Elizabeth L. Kendall tarafından geliştirilen satın alma tarzı ölçeği yer 

almıştır. Ölçekteki 40 değişken Türkçeye çevrilerek beşli likert ölçeği ile katılımcılara 

sorulmuştur. 

Aşağıdaki tabloda kırk değişken için var olan boyutları görebilirsiniz.  
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Tablo 5. Tüketici Karar Verme Envanteri Değişkenleri 

  Mükemmeliyetçi 

1 Yüksek kaliteli akıllı cep telefonuna sahip olmak benim için çok önemlidir 

2 Genellikle, en iyi kalitedeki akıllı cep telefonunu satın almaya çalışırım.  

3 Akıllı cep telefonu satın alırken en iyi olanı seçmeye çalışırım 

4 Akıllı cep telefonu satın alırken çok fazla düşünmeden satın alırım 

5 Satın aldığım /alacağım akıllı cep telefonu standartı ve beklentilerim oldukça yüksektir 

6 Yeterince iyi olduğunu düşündüğüm akıllı cep telefonunu hemen satın alırım 

7 Kaliteli akıllı cep telefonu bulmak için özel çaba sarfederim.  

8 Akıllı cep telefonunun beni memnun etmesi için harika veya çok iyi olmasına gerek yok 

  Marka Bilinci 

9 En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep telefonu, genellikle tercihimdir.  

10 En iyi bilinen ulusal akıllı cep telefonu markası benim için en iyisidir.  

11 En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep telefonu, en iyi kalitedir.  

12 En çok satan akıllı cep telefonu markasını satın almayı tercih ederim 

13 Genellikle en çok reklamı yapılan akıllı cep telefonu markası en iyi olandır 

14 Güzel görünümlü özenle yerleştirilmiş mağazalar bana en iyi akıllı cep telefonu teklifini sunar 

  Moda Odaklı 

15 Her zaman en yeni model olan akıllı cep telefonu markasını kullanırım.  

16 Akıllı cep telefonumu yeni bir model çıkana kadar değiştirmem.  

17 Moda olan ve çekici olan akıllı cep telefonu modeli benim için önemlidir.  

18 Yeni bir akıllı cep telefonu satın almak eğlenceli ve heycanlı bir aktivitedir.  

19 Doğru akıllı cep telefonu satın almak için farklı mağazalardan farklı çeşitlere bakarım.  

  Hedonik-Eğlence Odaklı Alışveriş 

20 Akıllı cep telefonu satın almak beni memnun eden bir aktivite değildir.  

21 Akıllı cep telefonu satın alımı hayatımdaki en eğlenceli aktivitelerden biridir.  

22 Mağaza içerisinde yapmış olduğum akıllı cep telefonu alışverişi boşa zaman harcamaktır.  

23 Akıllı cep telefonu alışverişi eğlenceli bir aktivite olduğu için bundan hoşlanırım.  

24 Akıllı cep telefonu alışverişimi oldukça hızlı gerçekleştiririm.  

  Fiyat Odaklılık 

25 
Akıllı cep telefonu alışverişi yaparken mümkün olduğunca satış fiyatından (herhangi bir indirime 

tabi tutulmadan) yaparım.  

26 En düşük fiyattaki akıllı cep telefonu satın almayı her zaman tercih ederim.  

27 Ödediğim paraya değecek telefonu bulmak için çok dikkat ederim 

  Dikkatsiz Alışveriş Odaklı 

28 Akıllı cep telefonu satın alacağım/aldığım zaman bunun planını çok dikkatli bir şekilde yaparım.  

29 
Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman sıklıkla plansız ve dikkatsiz şekilde alırım ve daha sonra 

keşke almasaydım derim.  

30 Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman düşünmeden satın alırım.  

31 
Akıllı cep telefonu satın alacağım /aldığım zaman bu alışverişe çok dikkatli bir şekilde zaman 

ayırırım.  

32 Akıllı cep telefonu satın alacağım/aldığım zaman ne kadar harcayacağımı dikkatlice hesaplarım.  

  Çok Seçenek Karşısında Kafası Karışan 

33 
Çok fazla akıllı cep telefonu markası olmasından dolayı akıllı cep telefonu seçerken kafa 

karışıklığı hissediyorum.  
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34 Bazen hangi akıllı cep telefonu satın alacağımı seçmek oldukça zorlayıcı oluyor.  

35 
Akıllı cep telefonular hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursam o kadar en iyisini seçmek 

zorlaşır.  

36 Farklı akıllı cep telefonular hakkında elde ettiğim tüm bilgiler kafamı karışıtırır.  

  Marka Sadakati 

37 
Favorim olan bir akıllı cep telefonu markası var ve sürekli o markanın akıllı cep telefonu nu satın 

alırım.  

38 Bir akıllı cep telefonu markasını sevdiğim zaman o markadan vazgeçmem.  

39 Satın aldığım akıllı cep telefonu markamı değiştiririm.  

40 Her zaman alışveriş yaptığım akıllı cep telefonu mağazasına giderim.  

 

Toplanan veri setinin kaç alt boyuttan oluştuğunu bulmak için faktör analizi uygulaması 

yapılacaktır. Böylece farklı bir örnek grubuyla yapılan bu çalışmada da literatüre uygun 

bir sonucun elde edilip edilmediği görülecektir. Ölçekler farklı kültür ve örnek 

gruplarında farklı sonuçlar gösterebilmektedir. Bu kırk sorunun kaç boyuttan 

oluştuğunu bulmak için faktör analizi uygulanacaktır (Durmuş, Yurtkoru, Çinko,2011: 

78). 

Faktör analizi yapabilmenin ön şartı değişkenler arasında belli bir oranda korelasyon, 

ilişki bulunmasıdır. Bartlett küresellik testi bize değişkenler arasında yeterli oranda 

ilişki olup olmadığını gösterir. Eğer Bartlett testinin p değeri 0,05 anlamlılık 

derecesinden düşük ise değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir 

ilişki vardır. Eğer testin sonucu anlamlı değilse değişkenler faktör analizi yapmaya 

uygun değildir (Durmuş, Yurtkoru, Çinko, 2011: 79). 

P değeri 0,000 olduğundan değişkenlerimiz analiz yapmaya uygundur. Benzer şekilde 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme yeterliliği de değişkenler arası korelasyonların 

faktör analizine uygunluğunu test eder. KMO değeri 0 ile 1 arasında değişir ve 

KMO’nun 1 değerini alması değişkenlerin birbirlerini mükemmel bir şekilde, hatasız 

tahmin edebileceğini gösteririr. KMO örnekleme yeterliğinin kabul edilebilir en alt 

sınırı 0,50’dir. 

Kavramları ölçmek için oluşturduğumuz araştırmanın bazı soruları katılımcılar 

tarafından farklı algılanmış olabilir. Bu durumda, anketin yanlış algılanan soruları 

belirli kriterlere göre analizden çıkarılır (Durmuş, Yurtkoru, Çinko, 2011: 80). 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) bütün soru grubunun genel olarak faktör analizine 

uygunluğunu ölçerken Measures of Sampling Adequacy (MSA) değeri tek tek her bir 
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sorunun faktör analizine uygunluğunu ölçmektedir. Genel kabul görmüş MSA 

değerlerinin yorumu KMO değerinin yorumlarıyla aynıdır.  

MSA değerleri SPSS çıktısında Anti-Image Correlation matrisinde yer alır. Sırasıyla 

incelendiğinde Anti-Image Correlation matrisinde diagonalde yer alan tüm korelasyon 

değerlerinin sağ üst köşesinde “a” harfi görülmektedir. Bu değerler her bir sorunun 

MSA değerleridir. Bu değerin 0,50’den az olması durumunda bu soru analizden 

çıkarılmalıdır. Anti-Image Correlation matrisinde diagonalde yer alan hiçbir değer 

0,50’den az değilse diğer çıktılar incelenmeye başlar. (Durmuş, Yurtkoru, Çinko,2011: 

81) 

Açıklanan Toplam Varyans çıktısındaki ilk sütunda yer alan Component (Bileşen), 

ölçeğimizdeki faktör analizine girmiş olan soruların herbirini göstermektedir. 

Tablomuzdaki ikinci sütunda ise initial eigen values (başlangıç özdeğerleri) yer 

almaktadır. Initial eigen values altında yer alan Total (Toplam) sütununda “1”den büyük 

olan özdeğerlerin sayısı ölçeğimizin on boyuttan oluştuğunu göstermektedir. (Durmuş, 

Yurtkoru, Çinko,2011: 82) 

Rotation Sums of Squared Loadings (Dönüştürülmüş kareli ağırlıklar toplamı) altında 

yer alan ikinci sütunda bulunan %  of Variance (Açıklanan Varyans %) ilgili faktörün, 

varyansın yüzde kaçını açıkladığını göstermektedir. Son sütunda yer alan Cumulative % 

(Birikimli %) ise açıklanan varyans yüzdelerinin birikimli değerini verir. (Durmuş, 

Yurtkoru, Çinko,2011: 82) 

Yapılan on iki faktör analizinin sonucunda ( faktör ağırlıklarının 0,50’nin altında 

olması nedeniyle bazı faktörler çıkartılmıştır) sekiz alt boyutta yirmi dokuz faktör 

ortaya çıkmıştır 

Hiçbir sorunun faktör ağırlığı 0,50’nin altında kalmadığı için on ikinci faktör analizi ile 

faktör analizine son verilir.  

 

Tablo 6. KMO and Bartlett's Test 12 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,796 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4223,559 

df 406 

Sig. ,000 
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Tablo 7. Toplam Varyans Açıklaması 12 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 4,505 15,535 15,535 4,505 15,535 15,535 3,671 12,660 12,660 

2 3,539 12,203 27,738 3,539 12,203 27,738 3,126 10,781 23,441 

3 3,021 10,418 38,156 3,021 10,418 38,156 2,502 8,629 32,070 

4 2,056 7,088 45,244 2,056 7,088 45,244 1,994 6,876 38,946 

5 1,374 4,739 49,982 1,374 4,739 49,982 1,871 6,452 45,398 

6 1,194 4,118 54,100 1,194 4,118 54,100 1,776 6,125 51,522 

7 1,136 3,917 58,017 1,136 3,917 58,017 1,580 5,449 56,971 

8 1,028 3,544 61,561 1,028 3,544 61,561 1,331 4,590 61,561 

9 ,912 3,143 64,705       

10 ,872 3,006 67,711       

11 ,774 2,668 70,379       

12 ,744 2,564 72,943       

13 ,684 2,358 75,302       

14 ,652 2,248 77,549       

15 ,609 2,099 79,649       

16 ,600 2,070 81,718       

17 ,554 1,910 83,628       

18 ,539 1,858 85,485       

19 ,522 1,801 87,286       

20 ,473 1,630 88,916       

21 ,445 1,535 90,451       

22 ,422 1,454 91,905       

23 ,408 1,406 93,311       

24 ,383 1,320 94,631       

25 ,369 1,274 95,904       

26 ,355 1,225 97,130       

27 ,313 1,081 98,210       

28 ,292 1,008 99,219       

29 ,227 ,781 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tablo 8. Rotated Component Matrixa 12 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Genellikle, en iyi kalitedeki akıllı cep 

telefonu  satın almaya çalışırım. 
,836 ,048 ,067 ,102 -,081 -,019 -,086 -,004 

Kaliteli akıllı cep telefonu  bulmak için 

özel çaba sarfederim. 
,834 ,114 ,031 -,033 ,030 -,006 -,015 ,003 

Yüksek kaliteli akıllı cep telefonuna sahip 

olmak benim için çok önemlidir 
,775 ,002 ,002 -,026 ,153 -,009 ,130 ,014 

Akıllı cep telefonu satın alırken en iyi olanı 

seçmeye çalışırım 
,745 ,043 -,008 ,088 ,206 -,012 ,021 -,029 

Satın aldığım /alacağım akıllı cep telefonu 

standartı ve beklentilerim oldukça 

yüksektir 

,636 ,156 -,009 ,255 ,113 -,045 ,183 ,039 

Yeterince iyi olduğunu düşündüğüm akıllı 

cep telefonu  hemen satın alırım 
-,575 -,018 ,008 ,252 -,139 ,331 -,012 -,039 
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En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep 

telefonu, en iyi kalitedir. 
,107 ,795 -,028 ,009 -,088 ,024 ,026 ,123 

En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep 

telefonu, genellikle tercihimdir. 
,101 ,765 -,135 ,034 -,030 ,063 ,132 ,094 

Genellikle en çok reklamı yapılan akıllı cep 

telefonu markası en iyi olandır 
,019 ,724 ,018 -,019 ,131 ,152 ,086 ,069 

En çok satan akıllı cep telefonu markasını 

satın almayı tercih ederim 
,022 ,713 ,095 ,212 -,049 -,034 ,028 ,038 

En iyi bilinen ulusal akıllı cep telefonu 

markası benim için en iyisidir. 
,065 ,661 ,164 ,079 ,024 ,180 -,062 -,145 

Akıllı cep telefonular hakkında ne kadar 

çok bilgiye sahip olursam o kadar en iyisini 

seçmek zorlaşır. 

,066 ,020 ,818 ,072 ,222 ,009 ,014 ,060 

Farklı akıllı cep telefonular hakkında elde 

ettiğim tüm bilgiler kafamı karışıtırır. 
-,075 ,081 ,793 ,024 ,178 ,061 ,236 ,017 

Bazen hangi akıllı cep telefonu  satın 

alacağımı seçmek oldukça zorlayıcı oluyor. 
-,051 -,090 ,711 ,147 ,170 ,110 -,265 -,036 

Favorim olan bir akıllı cep telefonu 

markası var ve sürekli o markanın akıllı 

cep telefonu nu satın alırım. 

,185 ,132 ,646 ,080 -,074 ,126 -,304 ,132 

Doğru akıllı cep telefonu  satın almak için 

farklı mağazalardan farklı çeşitlere 

bakarım. 

,049 ,094 ,023 ,776 ,089 -,105 -,043 -,131 

Akıllı cep telefonu alışverişimi oldukça 

hızlı gerçekleştiririm. 
-,073 ,214 ,075 ,579 -,045 ,044 -,046 ,387 

Akıllı cep telefonu satın alacağım /aldığım 

zaman bu alışverişe çok dikkatli bir şekilde 

zaman ayırırım. 

,159 -,097 ,150 ,555 ,027 ,273 -,240 -,116 

Yeni bir akıllı cep telefonu satın almak 

eğlenceli ve heycanlı  bir aktivitedir. 
,111 ,356 ,152 ,522 -,139 -,050 ,168 ,090 

Çok fazla akıllı cep telefonu markası 

olmasından dolayı akıllı cep telefonu 

seçerken kafa karışıklığı hissediyorum. 

,005 ,068 ,253 -,115 ,707 ,046 ,066 -,059 

Akıllı cep telefonu satın alacağım/aldığım 

zaman bunun planını çok dikkatli bir 

şekilde yaparım. 

,327 -,090 ,116 ,058 ,695 ,027 -,121 ,098 

Akıllı cep telefonu satın alacağım/aldığım 

zaman ne kadar harcayacağımı dikkatlice 

hesaplarım. 

,304 -,007 ,167 ,107 ,629 -,182 -,103 -,088 

Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman 

sıklıkla plansız ve dikkatsiz şekilde alırım 

ve daha sonra keşke almasaydım derim. 

-,101 ,170 ,088 -,033 ,030 ,768 ,046 ,004 

Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman 

düşünmeden satın alırım. 
-,115 ,254 ,168 ,025 -,210 ,732 ,060 ,061 

En düşük fiyattaki akıllı cep telefonu  satın 

almayı her zaman  tercih ederim. 
,013 -,082 -,018 ,032 ,368 ,507 ,132 ,330 

Satın aldığım akıllı cep telefonu markamı 

değiştiririm. 
,118 ,130 -,030 ,113 -,010 ,202 ,777 -,030 

Her zaman alışveriş yaptığım akıllı cep 

telefonu mağazasına giderim. 
-,102 -,068 ,136 ,375 ,114 ,044 -,644 -,009 

Akıllı cep telefonu alışverişi yaparken 

mümkün olduğunca satış fiyatından ( 

herhangi bir indirime tabi tutulmadan) 

yaparım. 

,100 ,023 ,061 ,087 -,086 ,019 -,173 ,736 

Akıllı cep telefonu alışverişi eğlenceli bir 

aktivite olduğu için bundan hoşlanırım. 
-,095 ,202 ,067 -,222 ,105 ,141 ,288 ,624 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Faktör analizi Sosyal Bilimlerde yapı geçerliliğini test etmek için yaptığımız bir 

analizdir. Faktör analizi sonrasında herbir altboyutun (faktörün) güvenilirliğinin sayısal 

olarak bulunması gerekmektedir (Durmuş, Yurtkoru, Çinko, 2011: 89). 

Güvenilirlik analizi yapılırken Alpha modeli kullanılacaktır. Cronbach’s Alpha sorular 

arası korelasyona bağlı uyum değeridir. Cronbach’s Alpha değeri faktör altındaki 

soruların toplamdaki güvenilirlik seviyesini göstermektedir. Cronbach’s Alpha 

değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir. Ancak 

soru sayısı az olduğunda bu sınır 0,60 değeri ve üstü olarak kabul edilebilir (Durmuş, 

Yurtkoru, Çinko, 2011: 89). 

Yapılan tüm faktör analizleri sonucuna göre; Kaise-Meyer- Olkin değeri 0,786 olarak 

karşımıza çıkmıştır ve değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun iyi seviyede olduğu 

görülmektedir.  

Güvenilirlik analizleri sonucunda faktör bir altında yer alan “Akıllı cep telefonu satın 

alırken en iyi olanı seçmeye çalışırım” ve “Yeterince iyi olduğunu düşündüğüm akıllı 

cep telefonu hemen satın alırım” ifadeleri güvenilirlik değerinin artması ve bu 

soruların anlam bütünlüğünü bozması nedeniyle analizden çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Faktör iki, faktör üç, faktör beş ve faktör altının güvenilirlik analizi 

sonucunda kullanılabileceğine ancak faktör dört, faktör yedi ve faktör sekizin 

kullanılamayacağına karar verilmiştir. Aynı zamanda faktör altı altında yer alan “En 

düşük fiyattaki akıllı cep telefonu satın almayı her zaman tercih ederim.” İfadesi de 

güvenilirlik değerinin artması ve bu soruların anlam bütünlüğünü bozması nedeniyle 

analizden çıkarılmasına karar verilmiştir.  

Artık analiz dışında kalan soruların faktör analizi soru grubundan çıkartılarak tekrar 

faktör analizi yapılması gerekmektedir.  

Son faktör analizi sonucuna göre; Kaise-Meyer- Olkin değeri 0,786 olarak karşımıza 

çıkmıştır ve değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun iyi seviyede olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 9. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,786 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2724,725 

df 153 

Sig. ,000 

Anti-image matrisimizde her sorunun değeri 0,50’nin üstünde olmasından dolayı diğer 

çıktılar tekrar incelenmeye başlanacaktır.  

Tablo 10. Toplam Varyans Açıklaması 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,681 20,452 20,452 3,681 20,452 20,452 2,908 16,155 16,155 

2 2,917 16,207 36,659 2,917 16,207 36,659 2,767 15,374 31,529 

3 2,572 14,291 50,950 2,572 14,291 50,950 2,490 13,834 45,363 

4 1,205 6,693 57,643 1,205 6,693 57,643 1,785 9,917 55,280 

5 1,157 6,430 64,073 1,157 6,430 64,073 1,583 8,793 64,073 

6 ,774 4,301 68,374       

7 ,691 3,839 72,213       

8 ,648 3,598 75,811       

9 ,574 3,187 78,998       

10 ,562 3,124 82,121       

11 ,507 2,815 84,937       

12 ,497 2,761 87,698       

13 ,465 2,584 90,282       

14 ,428 2,380 92,662       

15 ,414 2,300 94,962       

16 ,315 1,749 98,502       

17 ,270 1,498 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Analizin sonucunda tüketici karar verme envanteri beş alt boyutta ve toplam varyansın 

%64,073’ü bu alt boyutlar tarafından açıklanmaktadır.  

 

Tablo 11. Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep telefonu, en iyi 

kalitedir. 
,805 ,113 -,025 -,092 ,059 

En çok satan akıllı cep telefonu markasını satın almayı tercih 

ederim 
,777 ,010 ,145 -,088 -,107 

En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep telefonu, genellikle 

tercihimdir. 
,772 ,131 -,153 -,025 ,127 

Genellikle en çok reklamı yapılan akıllı cep telefonu markası 

en iyi olandır 
,702 ,017 -,014 ,167 ,233 

En iyi bilinen ulusal akıllı cep telefonu markası benim için en 

iyisidir. 
,643 ,067 ,203 ,018 ,114 
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Genellikle, en iyi kalitedeki akıllı cep telefonu  satın almaya 

çalışırım. 
,035 ,861 ,107 -,066 -,081 

Kaliteli akıllı cep telefonu  bulmak için özel çaba sarfederim. ,085 ,841 ,019 ,071 -,003 

Yüksek kaliteli akıllı cep telefonuna sahip olmak benim için 

çok önemlidir 
,008 ,764 -,031 ,208 -,025 

Satın aldığım /alacağım akıllı cep telefonu standartı ve 

beklentilerim oldukça yüksektir 
,204 ,685 -,021 ,157 -,044 

Bazen hangi akıllı cep telefonu  satın alacağımı seçmek 

oldukça zorlayıcı oluyor. 
-,091 -,060 ,789 ,140 ,002 

Akıllı cep telefonular hakkında ne kadar çok bilgiye sahip 

olursam o kadar en iyisini seçmek zorlaşır. 
,031 ,055 ,780 ,265 ,071 

Favorim olan bir akıllı cep telefonu markası var ve sürekli o 

markanın akıllı cep telefonu nu satın alırım. 
,119 ,182 ,748 -,118 ,033 

Farklı akıllı cep telefonular hakkında elde ettiğim tüm 

bilgiler kafamı karışıtırır. 
,109 -,091 ,685 ,268 ,160 

Çok fazla akıllı cep telefonu markası olmasından dolayı akıllı 

cep telefonu seçerken kafa karışıklığı hissediyorum. 
,020 -,025 ,145 ,812 ,145 

Akıllı cep telefonu satın alacağım/aldığım zaman ne kadar 

harcayacağımı dikkatlice hesaplarım. 
,009 ,279 ,216 ,600 -,318 

Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman sıklıkla plansız ve 

dikkatsiz şekilde alırım ve daha sonra keşke almasaydım 

derim. 

,106 -,050 ,068 ,092 ,849 

Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman düşünmeden satın 

alırım. 
,222 -,072 ,172 -,183 ,769 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Tüketici karar verme envanteri akıllı cep telefonu satın alınmasında beş alt boyuttan 

oluşmaktadır. Faktörler incelendiğinde daha önce elde edilen faktör bir, faktör iki, 

faktör üç, faktör beş ve faktör altı ile aynı sorulardan oluştuğu görülmektedir. Faktörleri 

oluşturan soru gruplarından değişiklik olmadığı için Cronbach’a Alpha değerleri 

faktörler için aynı sonuçları verecektir. Bu nedenle elde edilen son faktörler için 

güvenilirlik analizlerinin tekrar yapılmasına gerek yoktur.  

Tablo 12. Faktör Grupları  

Faktörün Adı Soru İfadesi 
Faktör 

Ağırlıkları 

Faktörün 

Açıklayıcılığı 
Güvenilirlik 

Marka Bilinci 

En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep 

telefonu, en iyi kalitedir.  
,805 

16,155 0,807 

En çok satan akıllı cep telefonu 

markasını satın almayı tercih ederim 
,777 

En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep 

telefonu, genellikle tercihimdir.  
,772 

Genellikle en çok reklamı yapılan akıllı 

cep telefonu markası en iyi olandır 
,702 

En iyi bilinen ulusal akıllı cep telefonu 

markası benim için en iyisidir.  
,643 

Mükemmelliyetçi 

Genellikle, en iyi kalitedeki akıllı cep 

telefonu satın almaya çalışırım.  
,861 

15,374 0,82 

Kaliteli akıllı cep telefonu bulmak için 

özel çaba sarfederim.  
,841 

Yüksek kaliteli akıllı cep telefonuna 

sahip olmak benim için çok önemlidir 
,764 

Satın aldığım /alacağım akıllı cep 

telefonu standartı ve beklentilerim 

oldukça yüksektir 

,685 
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Çok Çeşit 

Karşısında Kafası 

Karışan 

Bazen hangi akıllı cep telefonu satın 

alacağımı seçmek oldukça zorlayıcı 

oluyor.  

,789 

13,834 0,778 

Akıllı cep telefonular hakkında ne kadar 

çok bilgiye sahip olursam o kadar en 

iyisini seçmek zorlaşır.  

,780 

Favorim olan bir akıllı cep telefonu 

markası var ve sürekli o markanın akıllı 

cep telefonu nu satın alırım.  

,748 

Farklı akıllı cep telefonular hakkında 

elde ettiğim tüm bilgiler kafamı 

karışıtırır.  

,685 

Ayrıntıcı/Fiyat 

Bilinci Olan 

Çok fazla akıllı cep telefonu markası 

olmasından dolayı akıllı cep telefonu 

seçerken kafa karışıklığı hissediyorum.  

,812 

9,917 0,644 
Akıllı cep telefonu satın 

alacağım/aldığım zaman ne kadar 

harcayacağımı dikkatlice hesaplarım.  

,600 

Dikkatsiz/Alışveriş 

Odaklı 

Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman 

sıklıkla plansız ve dikkatsiz şekilde 

alırım ve daha sonra keşke almasaydım 

derim.  

,849 

8,793 0,659 

Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman 

düşünmeden satın alırım.  
,769 

 

Literatürden farklı olarak soruların gruplanması ile “Ayrıntıcı” kavramı ortaya 

çıkmıştır.  

Fark Testi 

Araştırma kapsamında akıllı cep telefonu satın alırken tüketici karar verme envanterinde 

cinsiyete göre farklılık olup olmadığını görmek için fark testi yapılacaktır.  

Fark testlerinin yapılabilmesi için en azından aralık ölçeğinde ölçülmüş bir özelliğin ve 

bağımsız ayrık alt gruplardan oluşan sınıflı bir değişkenin olması gerekmektedir. Sınıflı 

değişkenin iki alt gruptan oluşması durumunda bağımsız örnekler için t-testi; sınıflı 

değişkenin ikiden fazla alt gruptan oluşması durumunda ise tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılır (Durmuş, Yurtkoru, Çinko, 2011: 117). 

Cinsiyet değişkeni “kadın” ve “erkek” olmak üzere iki alt gruptan oluştuğu için 

bağımsız gruplar t-testi uygulanacaktır.  

Hipotez 1 

H0: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş oldukları 

marka bilinci karar verme stili değerinin ortalamaları eşittir.  
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H1: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş oldukları 

marka bilinci karar verme stili değerinin varyansı ortalamaları eşit değildir.  

Levene testinin ilk satırında yer alan P değeri 0,058 olduğu için ve 0,05’ten büyük 

olduğu için H0 hipotezi kabul edilecektir ve kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep 

telefonu satın alırken sergilemiş oldukları marka bilinci karar verme stili arasında 

herhangi bir fark olmadığı anlamına gelmektedir.  

Hipotez 2 

H0: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş oldukları 

mükemmeliyetçi karar verme stili değerinin ortalamaları eşittir.  

H1: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş oldukları 

mükemmeliyetçi karar verme stili değerinin varyansı ortalamaları eşit değildir.  

Levene testinin ilk satırında yer alan P değeri 0,274 olduğu için ve 0,05’ten büyük 

olduğu için H0 hipotezi kabul edilecektir ve kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep 

telefonu satın alırken sergilemiş oldukları mükemmeliyetçi karar verme stili arasında 

herhangi bir fark olmadığı anlamına gelmektedir.  

Hipotez 3 

H0: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken çok çeşit karşısında 

kafası karışan tüketici karar verme stili değerinin ortalamaları eşittir.  

H1: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken çok çeşit karşısında 

kafası karışan tüketici karar verme stili değerinin ortalamaları eşit değildir.  

Levene testinin ilk satırında yer alan P değeri 0,141 olduğu için ve 0,05’ten büyük 

olduğu için H0 hipotezi kabul edilecektir ve kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep 

telefonu satın alırken her iki grubunda çok çeşit karşısında kafa karışıklığı yaşadığı 

görülmektedir.  

Hipotez 4 

H0: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş oldukları 

ayrıntıcı/fiyat bilincinde olan karar verme stili değerinin ortalamaları eşittir.  
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H1: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş oldukları 

ayrıntıcı/fiyat bilincinde olan karar verme stili değerinin ortalamaları eşit değildir.  

Levene testinin ilk satırında yer alan P değeri 0,470 olduğu için ve 0,05’ten büyük 

olduğu için H0 hipotezi kabul edilecektir ve kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep 

telefonu satın alırken her iki grubunda ayrıntıcı davrandığı görülmektedir.  

Hipotez 5 

H0: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken düşünmeden satın alma 

tarzı değerinin ortalamaları eşittir.  

H1: Kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken düşünmeden satın alma 

tarzı değerinin ortalamaları eşit değildir.  

Levene testinin ilk satırında yer alan P değeri 0,046 olduğu için ve 0,05’ten küçük 

olduğu için H1 hipotezi kabul edilecektir ve kadın ve erkek tüketicilerin akıllı cep 

telefonu satın alırken gruplar arasında bir farklılık olduğu görülmektedir. Group 

Statistics altında yer alan mean (ortalama) sütununda görüleceği gibi erkek tüketicilerin 

akıllı cep telefonu satın alırken düşünmeden satın alma tarzını gösterdikleri kadın 

tüketicilere göre daha yüksek boyuttadır.  

Tablo 13. Bağımsız Örneklem t Testi 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Marka 

Bilinci 

Equal variances 

assumed 
3,326 ,069 -1,898 459 ,058 -,14733 ,07761 -,29985 ,00520 

Equal variances 

not assumed 
  -1,892 446,036 ,059 -,14733 ,07786 -,30035 ,00570 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Mükemmelliyetçi 

 

Equal 

variances 

assumed 

1,597 ,207 1,095 459 ,274 ,08520 ,07778 -,06765 ,23805 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,097 458,987 ,273 ,08520 ,07764 -,06738 ,23778 

 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çok Çeşit 

Karşısında 

Kafası 

Karışan 

Equal 

variances 

assumed 

2,881 ,090 1,473 459 ,141 ,11872 ,08058 -,03963 ,27706 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,470 451,017 ,142 ,11872 ,08075 -,03998 ,27741 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Ayrıntıcı/Fiyat 

Bilinci Olan 

Equal 

variances 

assumed 

4,107 ,043 -,725 459 ,469 -,05789 ,07979 -,21469 ,09892 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,723 442,020 ,470 -,05789 ,08011 -,21533 ,09956 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Dikkatsiz/Alışveriş 

Odaklı 

Equal 

variances 

assumed 

4,985 ,026 
-

2,009 
459 ,045 -,17191 ,08559 -,34011 -,00371 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

2,002 
446,891 ,046 -,17191 ,08585 -,34064 -,00318 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın akademik amacı tüketici karar verme envanterinde cinsiyetin akıllı telefon 

satın alımında farklılaştığı noktaları araştırmaktır. Bu kapsamda akıllı telefon satın 

almış 224’ü kadın,237’si erkek İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri (461 öğrenci) ile 

görüşülmüştür.  

Yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların demografik yapıları, kullanmış oldukları 

akıllı cep telefonu markaları ve bu markaların cinsiyete göre dağılımları, katılımcıların 
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kullanmış oldukları akıllı cep telefonu markasını tercih etme nedenleri, ve tüketici karar 

verme envanterinin sekiz faktörü içerisinde cinsiyetin farklılaştığı noktalar 

araştırılmıştır.  

Araştırmaya katılan 461 kişiden %48,6’sı kadın, %51,4’ü ise erkek olduğu 

görülmektedir. Yaş aralığı olarak ise 18-22 (%63,6) ve 23-26 (%33,8) yaş aralığında 

katılımcıların yoğunlukta olduğu görülmektedir.  

Gelir düzeyi bakıldığında ise katılımcıların çoğunlukla 1000tl altı (%40,8) ve 1001tl-

3000tl (%42,5) arasında gelir seviyesine sahip olduğu karşımıza çıkmaktadır.  

Eğitim seviyesi ise katılımcıların çoğunlukla üniversite öğrencisi olmasından dolayı lise 

mezunu (%57) ve ön lisans mezunudur (%39) 

Araştırmaya katılan kullanıcılar arasında en yaygın olarak kullanılan akıllı cep telefonu 

markası %41 oranla Samsung markası olurken, Samsung’u takiben %39 kullanıcı oranı 

ile Apple markası gelmektedir. HTC markası ise %8 kullanıcı oranı ile üçüncü sırada 

gelmektedir. Nokia-Windows (%6), Sony (%5), LG (%3), Blackberry ve General 

Mobile ise %2 kullanım oranı ile son sırada gelmektedir.  

Cinsiyet açısından kullanılan markalara baktığımızda ise Samsung marka akıllı cep 

telefon kullanıcıların %55’ini kadın katılımcılar oluştururken, %45’ini erkek 

katılımcılar oluşturmaktadır.  

Apple marka akıllı cep telefon kullanıcılarının oranında ise Samsung markasına göre 

tam tersi bir durum yaşanmaktadır. Kadın kullanıcı oranı %45 iken, erkek kullanıcı 

oranı %55’tir.  

HTC marka akıllı telefon kullanım oranının ise erkek katılımcılar arasında (%49) kadın 

katılımcılara göre (%41) daha yaygın olduğu olduğu görülmektedir.  

“Samsung” markasını tercih etme nedenlerinin arasında ilk neden olarak %33 oranla 

Samsung marka telefonların kaliteli olması çıkarken, ikinci neden olarak ise %20 oranla 

Samsung markasının akıllı telefonlarının dizaynının iyi olması karşımıza çıkmaktı. 

Samsung marka akıllı telefonların tercih edilmesinde üçüncü neden olarak ise%18 

oranla fiyat unsuru karşımıza çıkmaktadır.  
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Apple marka akıllı telefon kullanan/kullanmış olan cevaplayıcıların cevapları 

incelendiğinde ise “Apple” markasını tercih etme nedenlerinin arasında ilk neden olarak 

%35 oranla Apple marka telefonların kaliteli olması çıkarken, ikinci neden olarak ise 

%30 oranla Apple markasının akıllı telefonlarının dizaynının iyi olması karşımıza 

çıkmaktı. Apple marka akıllı telefonların tercih edilmesinde üçüncü neden olarak ise 

%13 oranla markanın yaratmış olduğu imajı karşımıza çıkmaktadır.  

Samsung ve Apple markaları karşılaştırıldığında ise Apple markasının kalite (Apple: 

%35, Samsung %33) ve dizayn (Apple: %30, Samsung %20) nedeniyle tercih edilmesi 

Samsung markasına göre anlamlı derecede yüksektir. Fiyat açısından 

karşılaştırıldığında ise Samsung markasının fiyattan dolayı tercih edilme nedeni Apple 

markasının fiyattan dolayı tercih edilmesine göre anlamlı derecede yüksektir (Apple: 

%2, Samsung: %18) . İki markanın farklılaştığı bir diğer nokta ise “moda” unsurudur. 

Samsung kullanıcıları için bu oran %4 iken, Apple kullanıcıları için bu oran %10’dur.  

HTC markasının ise tercih edilme nedenleri arasında kalite unsuru en düşük olmasına 

rağmen (%4), dizayn(%35) ve fiyat (%26) unsurları en yüksek iki neden olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Nokia-Windows markasının ise tercih edilme nedenleri arasında kalite unsuru en 

yüksek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (%31). Marka imajından dolayı tercih 

edilme nedeni ise HTC (%4) ve Sony (%5) markalarının marka imajından dolayı tercih 

edilme nedeninden anlamlı derecede yüksektir.  

Sony marka akıllı cep telefonun tercih edilme nedeni ise Samsung markasına paralellik 

göstermektedir. İlk neden olarak %32 oranla Sony marka telefonların kaliteli olması 

çıkarken, ikinci neden olarak ise %27 oranla Sony markasının akıllı cep telefonlarının 

dizaynının iyi olması karşımıza çıkmaktadır. Sony marka akıllı cep telefonlarının tercih 

edilmesinde üçüncü neden olarak ise %18 oranla fiyat unsuru karşımıza çıkmaktadır.  

Yapılan ilk faktör analizi sonucunda tüketici karar verme envanteri sekiz alt boyutta 

yirmi dokuz faktör olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra yapılan güvenirlik analizi 

sonucunda ise bazı ifadelerin güvenirliği düşürdüğü görülmüş ve ifadeler analizden 

çıkartılarak tekrar faktör analizi yapılmıştır.  
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Yapılan analiz sonucunda tüketici karar verme envanterinde yer alan sekiz alt boyut 

(mükemmelliyetçi, marka bilinci, moda odaklı, hedonik-eğlence odaklı, fiyat odaklı, 

dikkatsiz-alışveriş odaklı, çok seçenek karşısında kafası karışan, marka sadakati) beş alt 

boyuta ve on yedi soruya inmiştir. Hedonik-eğlence odaklı, moda odaklılık ve marka 

sadakati boyutları analiz sonucunda akıllı cep telefonu satın alımında tüketici karar 

verme envanterinde yer almamıştır.  

Marka Bilinci  

 En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep telefonu, en iyi kalitedir.  

 En çok satan akıllı cep telefonu markasını satın almayı tercih ederim 

 En yüksek fiyata sahip olan akıllı cep telefonu, genellikle tercihimdir.  

 Genellikle en çok reklamı yapılan akıllı cep telefonu markası en iyi olandır 

 En iyi bilinen ulusal akıllı cep telefonu markası benim için en iyisidir.  

Mükemmelliyetçi  

 Genellikle, en iyi kalitedeki akıllı cep telefonu satın almaya çalışırım.  

 Kaliteli akıllı cep telefonu bulmak için özel çaba sarfederim.  

 Yüksek kaliteli akıllı cep telefonuna sahip olmak benim için çok önemlidir 

 Satın aldığım /alacağım akıllı cep telefonu standartı ve beklentilerim oldukça 

yüksektir 

Çok Çeşit Karşısında Kafası Karışan  

 Bazen hangi akıllı cep telefonu satın alacağımı seçmek oldukça zorlayıcı oluyor.  

 Akıllı cep telefonular hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursam o kadar en 

iyisini seçmek zorlaşır.  

 Favorim olan bir akıllı cep telefonu markası var ve sürekli o markanın akıllı cep 

telefonu nu satın alırım.  
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 Farklı akıllı cep telefonular hakkında elde ettiğim tüm bilgiler kafamı karışıtırır.  

Ayrıntıcı-Fiyat Bilincinde Olan   

 Çok fazla akıllı cep telefonu markası olmasından dolayı akıllı cep telefonu 

seçerken kafa karışıklığı hissediyorum.  

 Akıllı cep telefonu satın alacağım/aldığım zaman ne kadar harcayacağımı 

dikkatlice hesaplarım.  

Dikkatsiz Alışveriş Odaklı  

 Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman sıklıkla plansız ve dikkatsiz şekilde 

alırım ve daha sonra keşke almasaydım derim.  

 Akıllı cep telefonu satın aldığım zaman düşünmeden satın alırım.  

Beş alt boyuta inen tüketici karar verme envanterinde akıllı cep telefonu satın alırken 

tüketici karar verme envanterinde cinsiyete göre farklılık olup olmadığını görmek için 

fark testi yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni “kadın” ve “erkek” olmak üzere iki alt gruptan 

oluştuğu için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki 

bulgular elde edilmiştir.  

 Kadın ve erkek tüketiciler akıllı cep telefonu satın alırken marka bilinci ile karar 

vererek satın almaktadırlar.  

 Kadın ve erkek tüketiciler akıllı cep telefonu satın alırken mükemmeliyetçi karar 

verme tarzı ile karar vermektedirler.  

 Kadın ve erkek tüketicilerin, akıllı cep telefonu satın alırken çok çeşit karşısında 

kafa karışıklığı yaşadığı görülmektedir.  

 Kadın ve erkek tüketiciler ayrıntıcı ve fiyat bilincinde olarak akıllı cep telefonu 

satın alma eylemine karar vermeye çalışmaktadır.  

 Erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken kadın tüketicilere daha 

dikkatsiz ve alışveriş odaklı oldukları görülmüştür.  

Cinsiyetin farklılık gösterdiği tek boyut “dikkatsiz-alışveriş odaklı” tüketici karar verme 

stili olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Tüketiciler satın alma kararı verirken, yaş, eğitim, cinsiyet, gelir gibi demografik 

yapılarının farklılıklarından dolayı aynı satın alma eylemini gerçekleştirmezler.  

Günümüz pazarlama anlayışında tüketici, pazarlama faaliyetlerine yön veren unsurdur. 

Çalışmamız pazarlama stratejistleri için önemli saptamalar içermektedir. Pazarlama 

yöneticileri, pazarlama planlarını oluştururken ve uygularken, tüketicinin ürün 

seçiminde hangi noktaya önem verdiğini bilmesi ve tüketicinin önem verdiği unsurları 

geliştirmesi gerekmektedir. 

Araştırmamız sonucunda cinsiyete bağlı kalmaksızın hem erkek hem de kadın 

tüketiciler marka bilinci ile akıllı telefon satın alımında bulundukları ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle akıllı telefon üreticileri öncelikli olarak tüketicinin zihninde kendi marka 

kimliğini oluşturmalı ve marka imajını yönetmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda tüketiciler almış oldukları hizmet veya ürünün ödemiş oldukları bedelin 

değeri ile eşleşmesini istemektedirler. Araştırmamız kapsamında da her on kadından 

beşi ödediği paraya değecek olan akıllı cep telefonunu bulmak için çok dikkat ettiğini 

belirtmiştir. Bu bağlamda, akıllı cep telefonu üreticileri, toplam kalite yönetimi 

anlayışını benimseyerek sıfır hata ile tüketicilerine ürünlerini sunmaları gerekmektedir. 

Toplam kalite yönetimi anlayışı ile üretilen ürün ve hizmetlerin tüketicinin 

mükemmelik arayışına da cevap vereceği unutulmamalıdır. Çalışmamızın sonuçlarında 

görülen ve kadın ile erkek tüketicilerin akıllı cep telefonu satın alırken sergilemiş 

oldukları mükemmeliyetçi karar verme stili de bu noktanın önemini vurgulamaktadır. 

Bunun yanı sıra, akıllı cep telefonu üreticileri ve satış işlemini gerçekleştiren firmalar 

tüketicilere çok fazla ve tüketicinin işine yaramayacak bilgi vermemesi gerekmektedir. 

Firmalar, tüketicinin ihtiyacına yönelik bilgiler vererek, hem satış süresini kısaltabilir 

hem de tüketicinin kafasının karışmasını engelleyebilir. 
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GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİ IŞIĞINDA HİNDİSTAN'IN ULUSLARARASI 

POLİTİK EKONOMİDEKİ YERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Arzu AL*   Burcu ÖZDİL AKMAN** 

 

Özet 

Kronolojik olarak dünya tarihine bakıldığında; 21. yüzyılın ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler 

açısından oldukça hızlı ilerleyen bir asır olduğunu görmekteyiz. Bir önceki yüzyılı, savaşlar ve devrimler 

çağı olarak niteleyen ve  “Kısa 20. Yüzyıl” kitabını yazan Eric Hobsbawm’ın, 21.yüzyıl ile ilgili 

öngörüleri dikkate değerdir. Nitekim 21. Yüzyılın hemen başında, 2012 yılında hayatını kaybeden 

Hobsbawm, 21. Yüzyılın “insani felaketler yüzyılı” olabileceği öngörüsünde bulunmuştur. Bunun 

sebebini ise küreselleşmeyle birlikte büyüyen insani eşitsizlik olarak görmektedir. 21. Yüzyılda 

dünyadaki ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri birçok açıdan artış göstermekte ve ülkeler arası ekonomik 

gelişmişlik farkları azalmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden birisi de siyasi sınırların eski önemini 

kaybetmesi, bir ülkeden bir başka ülkeye insan, bilgi, emtia ve para aktarımının kolaylaşmasıdır. 

Ekonomik zenginlik artmaktadır; ancak dünya üzerindeki nüfusun ne kadarının bu zenginlikten pay aldığı 

önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 1990’lı yıllardan itibaren özellikle Birleşmiş 

Milletler bünyesinde yapılan sosyal gelişme endeksi çalışmaları bu soruya cevap vermeye çalışmaktadır. 

Dünya nüfusunun ne kadarının beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 

bilgiye erişim olanaklarının nasıl olduğu, cinsiyet eşitsizliğinin boyutları, çocuk hakları gibi konular bu 

çalışmaların temelini oluşturmaktadır.  Bu endeksler, gelişmenin yalnızca rakamlarla ifade edilen 

ekonomik verilerden ziyade ekonomik gelişmenin yaşam kalitesine olan yansımalarını incelemektedir. Bu 

makalenin amacı ise, 21.yüzyılın yükselen güçlerinden birisi olan Hindistan’ın ekonomik gelişimi ile 

insani gelişimi arasındaki ilişkiyi, sosyal gelişme endeksleri yardımıyla değerlendirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Hindistan, Uluslararası Politik Ekonomi, Gelişme Endeksi, Sosyal Gelişme, BRICS   

 

INDIA'S PLACE in INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY in THE LIGHT OF HUMAN 

SOCIAL DEVELOPMENT INDICES 

Abstract 

 

Looking at the world history chronologically, one sees that 21st century has been a fastly changing era in 

terms of economic, political and technological developments. Eric Hobsbawm, author of  the Short 20th 
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Century,  who defined previous century as an era of war and revolutions had remarkable observations 

regarding 21st Century. Hobsbawm, died in 2012, predicted that this century can be an epoch of 

humanitarian disasters. Reason for this is the human inequalities that have been growing with 

globalization. In 21 st Century economic development differences among various countries were 

decreasing and their economies were developing in a more stable manner. Foremost causes of these 

decreasing inequalities were, decreasing importance of territorial borders and coupled with this, the 

increasingly easier  international mobility of  humans, information, commodities and capital. While 

economic welfare has been ascending, how it was distributed among different strata of population is 

controversial. So, since 1990's UN Human Development Index studies has been trying to answer these 

controversies. What percentage of the world's population has been deprived of basic necessities  like 

housing, food and clothing, in addition to these, problems around accessing education, knowledge, 

different dimensions of gender inequalities and children rights were all the significant questions that UN 

studies tried to answer. These UN index studies divert the attention to quality of life indicators rather than 

stressing only the economic development statistics. Purpose of this article is to evaluate the relationship 

between India's, one of the rising powers of this century, economic and  human development in terms of 

UN human social development indices. 

Key Words: India, International Political Economy, Development Indices, Social Development, BRICS 

 

Giriş 

1970’li yıllardan itibaren ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkan Uluslararası Politik 

Ekonomi (UPE),  küreselleşme ile birlikte hızlı bir gelişim göstermiştir. Ulusal ve 

uluslararası politik ve ekonomik ilişkilerin değişerek genişlemesi uluslar arası politik 

ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek sınırlarını ve bu sınırlara giren alt alanları 

çeşitlendirmiş olup UPE’nin geniş ve ortak bir alanda uygulanmasına zemin 

hazırlamıştır (Al, 2015:143). 

Nitekim 21. yüzyılda uluslararası ilişkiler, salt realizmin güç ve güvenlik kaygıları ile 

açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıya evrilmiştir. Savaşlar cephe savaşları 

olmaktan uzaklaşıp; teknoloji ve ekonomi savaşları olarak karşımıza çıkmakta ve 

dünyanın alışılmış güç odaklarının yerini yeni yükselen güçler almaya başlamaktadır. 

Bu yükselen güçler ve gelişmekte olan ülkeler içerisinde Hindistan ise birçok yönü ile 

dikkat çeken bir ülke olmuştur. Ancak burada karşımıza şu soru çıkmaktadır: 

Hindistan’ın bu yükselme süreci sadece ekonomik rakamlar üzerinden pozitif yönde mi 

olmaktadır yoksa aynı zamanda Hindistan halkının yaşam kalitesinin artması da söz 

konusu gelişmeye ve yükselmeye dâhil midir? 
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Dünya üzerindeki ülkeler, ekonomik büyüklük, GSMH, ithalat, ihracat gibi konularda 

salt rakamlar üzerinden bir dizi sıralamaya tabi tutulmakta ve bu sıralamalara sıkça 

atıfta bulunulmaktadır. Bunlar şüphesiz önemli verilerdir, ancak 21.yüzyılda bir ülkenin 

gelişmişliğini sadece bu verilerle değerlendirmek, tam ve doğru sonuçlar vermeyecektir. 

Buna bağlı olarak okur-yazar oranı, ortalama yaşam süresi, eğitim ve sağlık koşulları, 

kadın ve çocuk hakları, basın özgürlüğü, yolsuzluk düzeyi gibi konular artan bir öneme 

sahiptir. Bu makalenin amacı ise, yükselen güçlerden biri olarak uluslararası politik 

ekonomi disiplininde öne çıkan Hindistan'ı, genellikle kabul görmüş çeşitli gelişmişlik 

endeksleri ışığında ele almak ve incelemektir. 

Bu çalışmada kullanılan endekseler tüm dünya ülkelerini kapsadığı ve uluslararası 

arenada kabul gördüğü için makalemiz Hindistan’ın çok yönlü olarak tanınmasına ve 

değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Ekonomik verilerin dışında, ülkelerin sosyal 

yönlerini karşılaştırmalı olarak görmek, uluslararası ilişkilerde farklı bir perspektif 

kazanmak açısından önemlidir. Nitekim Hindistan'ı hem dünya ülkeleri arasında hem de 

BRICS ülkeleri arasında değerlendirmek mümkün olmaktadır. Buradan hareketle 

Hindistan'ın tarihi ve coğrafi özellikleri kısaca anlatıldıktan sonra, uluslararası politik 

ekonomi açısından önemine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Sonrasında ise dört tane 

gelişmişlik endeksleri üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. 

 

1. Hindistan’ın Kısa Tarihi 

Eski dönemlerde "Baharat" diye adlandırılan verimli delta, bugünkü ifade ile Hindistan 

yarımadası, doğuda Bengal Körfezi ile batıda Amman Denizi arasında uzanan bir 

coğrafyayı kapsamaktadır. Bu coğrafyanın bilinen tarihi M.Ö 3000’li yıllara kadar 

uzanmakla birlikte modern anlamda Hindistan tarihinden bahsedebilmek adına coğrafi 

keşifler önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Portekizli denizci Vasco de 

Gama’nın 15.yüzyılın sonlarına doğru, zenginlik ve güç arayışı içerisinde Hindistan 

kıyılarına gelmesinin üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş ve 17. yüzyılın başlarından 

itibaren Hindistan önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Nitekim Hindistan'da 

kurulan ilk şirket olan Britanya Doğu Hindistan Şirketi'nin ardından Hollanda menşeili 

başka bir şirket daha kurulmuş ve baharat, pamuk, haşhaş ticareti üzerine 

yoğunlaşılmıştır (Şimşek, 2011: 12-13). 
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17. yüzyılda Hindistan’da kurulan şirketin İngiliz şirketi olması tesadüf değildir. 

Nitekim o dönemde Hindistan, İngiliz toprağı sayılmaktadır. İngilizler bu topraklardan 

elde ettiği getirilerin bolluğu nedeniyle dikkatini Ortadoğu’ya ve hatta Osmanlı 

İmparatorluğu’na çevirmekte gecikmemiştir. İngiktere’nin yaşadığı çeşitli krizlerin, 

Hindistan’ın itibarını da sarması ise aralarındaki sömürge ilişkisinden 

kaynaklanmaktadır (Balcı, 2016:93-108). 

İngilizler sömürge döneminde kurdukları bu şirketler ve diğer ticari bağlar üzerinden 

Hintlilerle yakın ilişkiler ve akrabalık bağları geliştirmişlerdir. Bu bağlar neticesinde de 

dünya ticaretinde avantajlı bir rekabet üstünlüğü elde etmişlerdir. Bunun yanında 

Hindistan da çeşitli yerel ve bölgesel birimleri etkisi altına almış ve sosyolojik bir 

değişimin ana hatlarını oluşturmaya başlamıştır. İlerleyen dönemlerde İngilizce 

konuşabilen bir orta sınıf meydana gelmiş, ordu ve bürokrasi İngiliz etkisi altına 

girmiştir. Günümüzde dahi Hindistan bürokrasisinde, İngilizlerin kültürel mirasının 

etkisi devam ettiği görülmektedir (Vural, 2017: 74-77). İngilizlerin bu yayılmacı 

politikalarına karşılık halkın tepkisi de gecikmemiş, 1858 yılından 1947 yılına kadar 

irili ufaklı birçok ayaklanma yaşanmıştır. Hint milliyetçiğinin uyanışı ise daha çok 

eğitim için yurtdışına gidip akabinde ülkesine geri dönen Hintli orta sınıf aydın kesimin 

etkisiyle başlamıştır (Şimşek, 2011:17). 

Kronolojik olarak ele alırsak; 1906 yılında Svaraç (self determination) sloganı ile 

İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı başlatılmış ve 1919 yılında bazı reformlar yapılmış, 

ancak Mahatma Gandhi ile birlikte Hindistan’da pasif direniş ve protesto hareketleri 

başlamıştır (Şimşek, 2011:21-24). 1935’te ilk anayasa kabul edilerek parlamenter düzen 

kurulmuş, 1947’de tam bağımsızlığını kazanan Hindistan dünya devletleri tarafından 

tanınmıştır. Bu dönem aynı zamanda Hindistan ve Pakistan olmak üzere bölünmenin 

yaşandığı ve dünya tarihinin en büyük mübadelelerinden birinin gerçekleştiği dönem 

olmuştur. 1947'de bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanı Nehru, bundan sonraki hedefin 

yoksulluğu, cahilliği, hastalıkları ve fırsat eşitsizliğini bitirmek olduğunu açıklamıştır 

(Öz, 2007:3). Bu açıklama aynı zamanda gelişme endekslerinde yer alan kriterler 

açısından iyileştirme çalışmalarının başladığının da bir göstergesi olmuştur. 

1950-1965 yılları arasında karma ekonomi modeli yürütülmüş ve Hindistan kendi 

kendine yeten ve sosyal eşitliği de beraberinde getiren bir ekonomik büyüme 
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hedeflemesine doğru ilerlemiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planları oluşturulmuş ve ağır 

sanayiye yönelik altyapıya odaklanılmıştır (Kale, 2009: 53-54). 

1965-1973 yılları arasında olumlu gelişmelerinden biri de tarım sektöründe 

gerçekleştirilen atılımdır. Nitekim 1962 yılında Çin ve 1965 yılında Pakistan ile yapılan 

savaşlar neticesinde askeri harcamalar artmıştır. 1965 yılında yaşanan kuraklık 

nedeniyle de nüfusun büyük bir bölümü etkilenmiştir. 1943 yılında Bengal’de açlığa 

bağlı olarak 2-3 milyonu bulan ölüm rakamlarını görmüş olan Hindistan hükümeti, 

1967 yılında Bihar eyaletinde ortaya çıkan kuraklığın da aynı sonucu doğurmasını 

önlemek için harekete geçmiştir. Nitekim bu olumsuz olaylara bağlı olarak başlatılan ve 

“Yeşil Devrim” olarak bilinen proje ile yoksulluğu ve kıtlığı gidermeye yönelik 

önlemler alınmıştır.  Daha açık bir ifade ile sulama altyapısı geliştirilmiş, tohumların 

genetik yapılarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmış, tarımda teknoloji kullanımı 

ve verimlilik arttırılmıştır (Furmoly, 20115: 69-70). 

1973-1980 yılları arasında petrol krizi ve İran-Irak Savaşı etkisi nedeniyle dış ticareti 

olumsuz etkilenen Hindistan, 1991 yılına gelindiğinde bütçe açığı, enflâsyon gibi kronik 

sorunlarla karşılaşılmış ve çözüm olarak IMF’den borç istemiştir. IMF klasik reçetesi 

olan ekonomik liberalleşme şartı ile borç vermiştir. Buna bağlı olarak da Hindistan o 

dönemden sonra dışa açılmaya başlamış ve bir süre sonra dünya piyasalarıyla rekabet 

edebilecek olgunluğa ulaşmıştır (Öz, 2007:6-7). 

Hindistan, edindiği bu tecrübeler sonucunda bazı sektörlerde yıllık %10’u bulan 

büyüme rakamları elde etmiştir. 1990-2000 arası dönemde dış şokların etkisi altında 

%3,5 – 4 arası olan GSMH büyüme hızı dış şokların olmadığı dönemlerde %7’leri 

görmüş ve bu haliyle bile dünya ülkelerinin ilgisini çekmiştir. Siyasi istikrarsızlık ve 

bütçe açıklarının sürdüğü 2000’li yıllarda resesyon yaşayan Hindistan ekonomisi buna 

rağmen kişi başı yıllık gelir düzeyini %4 oranında artırmayı başarmıştır. 2003 yılına 

gelindiğinde bilgi teknolojilerini ihraç eder duruma gelen Hindistan’ın yetiştirdiği 

mühendisler, dünya markalarında üst düzey yönetici kadrolarına yerleşmeye başlamıştır 

(Kale, 2009: 58-61). 

 

2. Hindistan’ın UPE Açısından Önemi 

Öncelikle Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) disiplinini ele almak gerekirse; 1970 

yılında Susan Strange tarafından yayınlanan makale, bu alanda yapılan ilk akademik 
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çalışmadır. “International Economics and International Relations: A Case of Mutual 

Neglect” başlığını taşıyan bu makale, uluslararası ilişkiler alanında çalışan uzmanların, 

ekonomik unsurları dikkate almaksızın yaptıkları çalışmaların eksik bir yönünün 

kaldığını ortaya koymaktadır. Makale; ekonomi ve politikanın birbirinden ayrı alanlar 

olmadığından hareketle UPE’yi merkantalizm, liberalizm ve marksizmle 

açıklamaktadır. Kısa bir süre sonra, 1972 yılında Robert Keohane ve Joseph Nye 

tarafından yayınlanan “Transnational Relations and World Politics” adlı makale ise bu 

çalışmaya ilave olarak uluslararası örgütler ve çok uluslu şirketlere dikkat çekmektedir. 

Bu yeni disiplin temel olarak politik süreçlerin üzerindeki ekonomik dinamikleri 

incelemektedir. Daha açık bir ifadeyle ekonomi ve politikanın kesişimi üzerine inşa 

edilmiş yeni bir bilim dalıdır (Al, 2015:145-147). 

 

Bu bağlamda II. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin konumunu ele alırsak, hem 

ekonomik alanda hem de politik alanda dünyanın süper gücü haline gelmiş olduğunu 

görürüz. Ancak günümüz dünyasında da yükselen güç olarak başka devletler karşımıza 

çıkmıştır. Bu yükselişin temel taşları ise UPE disiplinini ile yakından ilgilidir. Yükselen 

güçlerin en önemlileri BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve 

MIST'te (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye) yer alan ülkelerdir. Nitekim 

Hindistan, 2006 yılında Davos’ta düzenlenen “Dünya Ekonomik Forumu”nda Yılın 

Ülkesi seçilmiştir ve günümüzde de çeşitli alanlarda yükselişini sürdürmektedir. Bunun 

yanında Amerika'nın önemli finans kuruluşlarından biri olan Goldman Sachs’ın yaptığı 

tahminlere göre 2050 yılında dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri Hindistan 

olacaktır. Diğer ikisi ise ABD ve Çin’dir (Yılmaz, 2013: 361-362). 

Hindistan, yaklaşık 3,2 milyon kilometre karelik yüzölçümü ile dünyanın en büyük 7. 

kara ülkesi ve yaklaşık 1,3 milyar nüfusu ile Çin'den sonra dünyanın en kalabalık 

nüfusuna sahip ülkedir (Öz, 2007: 12). Bunun yanında Hindistan doğal kaynaklar 

açısından çok zengin bir ülke olmasına rağmen var olan kaynaklar orantısız bir dağılım 

göstermektedir. Toprakları dünya yüzeyinin %2,4'lük bölümünü kaplayan Hindistan, 

dünya nüfusunun neredeyse %18’ini barındırmaktadır. Diğer bir deyişle nüfus 

yoğunluğunun fazla olduğu bir coğrafyadır ve bu nedenle de doğal kaynak ihtiyacı da 

fazla olmaktadır.  
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Hindistan’daki en önemli madenler mika, demir, boksit ve manganezdir. Nitekim dünya 

mika rezervlerinin %80’ine ve demir rezervlerinin %25’ine sahip olan Hindistan’ın, 

azımsanmayacak derecede kömür rezervi bulunmaktadır. Bunun yanında dünyanın en 

büyük zengin uranyum ve toryum rezervlerine de sahip olan bu ülkenin nükleer 

santrallerinde ürettiği enerji miktarları oldukça yüksektir (Coğrafya Dünyası, 2017). 

 

1947-91 yılları arasında karma ekonomi modeli uygulayan Hindistan, içe dönük, ithal 

ikameci sanayileşme stratejileri izlemiştir. Ülkenin ayırt edici özelliği ise, İngiliz mirası 

demokratik kurumları ve Sovyet mirası planlı ekonomileri birlikte uygulaması ve bu 

konuda başarılı olmasıdır. Nitekim beş yıllık merkezi planlar çerçevesinde kamu 

sektörünün ekonomideki payı artmış, 1950’li yıllarda çelik, madencilik, ulaşım ve 

haberleşme başta olmak üzere birçok sektörde büyük ilerleme kaydetmiştir (Yılmaz, 

2013: 362). UPE disiplininin de 1990’lı yıllar itibariyle göstermiş olduğu gelişmeyle 

paralel olarak Hindistan’da da önemli adımlar atılmıştır. Özellikle 1991 yılından sonra 

liberal ekonomi modeli uygulayan Hindistan hızlı bir gelişme ivmesi yakalamıştır. 

Ülkenin döviz rezervlerinde artış yaşanmış, doğrudan yabancı yatırımlar artmış ve 

sermaye piyasaları derinlik kazanmıştır. Nitekim Hindistan ucuz işgücü, düşük ülke 

riski ve OECD ülkelerine olan coğrafi yakınlığı nedeni ile doğrudan yabancı yatırımlar 

için makul bir ülke profili çizmektedir (Göçer, 2013: 80). 

1950’li yılların başında kurulan Hindistan Teknoloji Enstitüsü (Indian Institue of 

Technology- IIT) ise uluslararası politik ekonomi açısından dikkate değer bir kurumdur. 

Devlet kurumu olan ve oldukça kaliteli bir eğitim formatına sahip olan bu okul oldukça 

nitelikli mezunlar vermektedir. Özellikle yazılım alanındaki başarısı ile ABD’deki 

üniversitelerle rekabet edebilen bu okulun öğrencileri dünyanın her yerinde eğitimlerine 

devam edebilmektedir (Kale, 2009: 80-81). Bu gelişmelerin ardından uzay teknolojileri 

alanında da ilerleme gösteren Hindistan’ın, sonraki dönemlerde bu alanda kilit bir rol 

oynayacağı tahmin edilmektedir. 

Ancak günümüzde Hindistan ekonomisinin başarısının altında yatan en büyük etken, 

sahip olduğu donanımlı insan sermayesidir. Bugün 300.000’den fazla Hindistanlı, 

dünyanın çeşitli bölgelerinde eğitim görmekte ve aynı zamanda çok uluslu şirketlerin 

üst yönetim kadrolarında da yer almaktadırlar. Nitekim Hindistan’daki eğitim dilinin 

İngilizce olması bu konuda büyük avantaj sağlamaktadır.  
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500 milyonluk işgücünün %52’si tarım sektöründe tarım sektöründe, %34’ü hizmet 

sektöründe, % 14’ü sanayi sektöründe çalışmaktadır. Ancak yıllar itibariyle hizmet 

sektöründe çalışanların oranı giderek yükselmektedir ki bu veri, Hindistan’ın gelişmiş 

ülke olma yolunda ilerlediğinin de bir göstergesidir. Ayrıca yine bir hizmet sektörü olan 

telekomünikasyon sektöründe de oldukça başarılı olan Hindistan’ın Güneydoğu Asya 

ülkelerine yatırımları devam etmektedir (Yılmaz, 2013: 365). 

Uluslararası arenada ise Birleşmiş Milletler'e 1945 yılında katılan, günümüzde 16 tane 

Birleşmiş Milletler organizasyonuna ve 42 tane de uluslararası organizasyona üye olan 

Hindistan, her geçen gün politik ve ekonomik ilişkilerini geliştirmektedir (Mumcu ve 

Ünsal, 1998: 8). 

Hindistan, 65 yıldır demokrasiyle yönetilen, hukuk sistemi İngiliz "Common Law" 

hukuk sistemine dayanan, vatandaşlarının 18 yaşından itibaren oy kullanma hakkına 

sahip olduğu ancak aynı zamanda 3 liderin suikasta kurban gittiği, gelişmekte olan 

ülkelerden biridir. Ülkeyi yöneten liderlerin çoğu İngiltere’nin kaliteli üniversitelerinde 

eğitim almış olmalarına rağmen İngiliz eğitim sistemi ile kendi geleneklerini en iyi 

şekilde birleştirmişlerdir (Mumcu ve Ünsal, 1998: 9). 

Hindistan’da en çok konuşulan diller İngilizce, Hinduca ve Urduca’dır. İngiliz 

sömürgeciliği nedeni ile İngilizce ortak bir dil niteliği kanzamıştır. Ayrıca Bengal, 

Tamil, Gucarat, Malayam, Kannada, Oriya, Pencap, Kesmir, Sind, Assam ve Sankrit 

halklarının dilleri resmi dillerdir. Dini inanışların dağılımına baktığımız zaman ise 

nüfusun % 82'sinin Hindu, % 12’sinin Müslüman, % 2'sinin Hristiyan olduğunu 

görmekteyiz. Hindistan, bağımsızlığını kazandığı 1947’den beri birçok farklı inancın, 

eşit vatandaşlar olarak kabul edildiği laik bir devlet düzenine sahiptir(Akyüz, 2005:8-9). 

 

3. Gelişmişlik Endeksleri Işığında Hindistan   

Ülkeler, sahip oldukları coğrafi konum, büyüklük, ekonomik göstergeler, nüfus ve 

benzeri kriterler açısından oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu açılardan ülke 

değerlendirmeleriyle ilgili bir çok çalışma mevcuttur. Ancak 1990'lı yıllardan itibaren 

ülkelerin salt sayısal verilerle ifade edilen büyüme ve gelişmelerinden ziyade bu 

büyüme ve gelişmenin kalitesi önem kazanmıştır. Nitekim rakamlar üzerinden yaşanan 

her büyüme ve gelişme, o ülkede yaşayan insanların yaşam standartları açısından da 

olumlu sonuçlar anlamına gelmemektedir (Günsoy, 2005: 36). 
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Ekonomik gelişme insanların refahını ve mutluluğunu artırmak için bir etkendir, ancak 

insan yaşamının refah ve mutluluğunun tamamı yansıtmamaktadır. Birleşmiş Milletler, 

1990 yılından itibaren bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapmaya başlamış ve 

Birleşmiş Milletler Dünya Kalkınma Programı (United Nations Development 

Programme-UNDP) tarafından İnsani Gelişme Raporları (İGR) yayınlanmaktadır. 

İnsani Gelişme Endeksi (İGE), günümüzde kullanılmaya devam eden ve insani gelişme 

kavramını temsil eden en yaygın gösterge olmaya devam etmektedir (Doğan ve Tatlı, 

2014:100). 

İnsani Gelişme Endeksi haricinde Cinsiyet Eşitliği Endeksi, Yolsuzluk Algı Endeksi, 

Basın Özgürlüğü Endeksi, Sosyal Gelişme Endeksi, İklim Değişikliği Endeksi, Küresel 

Mutluluk Endeksi gibi endeksler de önemli göstergelerdendir.  

Hindistan ise birçok etnik ve dini grubun bir arada yaşadığı, yüzlerce farklı tanrının 

kabul edildiği, birbirine tepki olarak ortaya çıkan dinlerin bile birçok ortak noktasının 

bulunduğu, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı 4000 yıllık bir mozaiktir. Ayrıca hem 

demokrasi ile yönetilen hem de kast sisteminin varlığını sürdürdüğü bir coğrafyadır 

(Demirel, 2013: 144-151). 

Çalışmamızın devamında BRICS içinde en renkli ülke olan Hindistan, bu endeksler 

açısından ele alınmaktadır.  

 

3.1. İnsani Gelişmişlik Endeksi   

1950’li yıllardan önce ekonomik büyüme ve gelişme aynı anlamda kullanılmaktadır ve 

temel alınan ölçüt gelir düzeyinin arttırılmadır. Ancak sonraki yıllarda, gelir artışının, 

sağlıklı bir ekonominin tek göstergesi olmadığı anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır ki; bu 

görüşün ön plana çıkmasında 1970’li yıllarda azgelişmiş ülkelerin hızlı bir büyüme 

kaydetmiş olması etkilidir. İnsani gelişme, 1990’lı yıllarda kalkınma literatüründe çok 

sık olarak kullanılmaya başlanmış olup; ülkelerin kalkınmışlık göstergeleri de değişim 

göstermiştir (Günsoy, 2005: 37). 

 

Birleşmiş Milletler'in "İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve 

Dayanıklılık Oluşturmak" başlıklı 2014 İnsani Gelişme Raporu, ülkeler arasında ve ülke 

içinde var olan eşitsizliklere özel bir vurgu yapmaktadır. Rapora göre insani gelişme 
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konusunda gerçek ilerleme, yalnızca insanların eğitim alma, sağlıklı olma, makul bir 

yaşam standardına sahip olma ve güvende hissetme haklarını genişletmekle değil, aynı 

zamanda bu hakların ne kadar güvende olduğunu ve mevcut koşulların sürdürülebilir 

insani gelişme için yeterli olup olmadığını sorgulamakla kaydedilmektedir (İGE, 

2014:1). 

 

İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), insani gelişmenin üç temel boyutundaki uzun vadeli 

gelişmeyi değerlendirmek için kullanılan özet bir ölçüm yöntemidir. Bu üç temel boyut, 

uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır bir yaşam standardı olarak 

sıralanmaktadır  (Günsoy, 2005: 38). 

 

Tablo 1:İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ / 2015 

SIRA ÜLKE DEĞER 

18 Güney Kore 0.901 

49 Rusya 0.804 

71 Türkiye 0.767 

79 Brezilya 0.754 

90 Çin 0.738 

131 Hindistan 0.624 

Kaynak: UNDP, “Human Development Report 2016” 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf 

(Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

Ülkelerin birbiriyle mümkün olduğunca iyi bir şekilde kıyaslanabilmesi adına İGE, 

özellikle Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü (UNPD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 

ve Kültür Teşkilatı UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) ve Dünya Bankası’ndan (WB) 

sağlanan uluslararası veriler temel alınarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda 2012 yılında 

yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde Hindistan'ın yeri, 193 ülke arasında 135. 

sıradadır ve 2013 yılında da aynı yerini korumuştur. 2015 yılında ise 131. Sıraya 

yükselmiştir. Hindistan’ı, kendisiyle benzer ekonomik gelişme rakamlarına sahip olan 

BRICS'in diğer ülkeleriyle kıyaslarsak; Brezilya 2012 yılında 80.sıradayken 2013 

yılında 79.sıraya yükselmiş, 2015 yılında da bu sıralamayı korumuştur. Rusya 2012 ve 

2013 yılında 57.sırasını korumuş, 2015 yılında 49. sıraya yükselmiştir. Çin 2012 yılında 

93. sıradayken 2013 yılında 91. sıraya, 2015 yılında ise 90. sıraya ükselmiştir. Güney 

Kore ise 2012 yılında 16.sırada yer alırken 2013 yılında 15.sıraya yükselmiş, ancak 
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2015 yılında 18. sıraya gerilemiştir. Bu açıdan BRICS ülkeleri içinde en iyi sıralamaya 

sahip ülke Güney Kore'dir (İGE, 2016,22-25). 

 

3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 

Kadın-erkek eşitliği, özellikle gelişen dünyada Avrupa Birliği’nin temel değerlerinden 

biridir ve Temel Haklar Şartı’nda da öne çıkarılmıştır. Avrupa Birliği, cinsiyet eşitliği 

ilkesine özel bir önem vermiş ve uluslararası seviyeden ulusal, bölgesel ve yerel 

seviyelere doğru yayılmasında kritik rol oynamıştır. Bu amaçla çeşitli politikalar 

geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Cinsiyet eşitliği seviyesini, uluslararası ve ulusal 

seviyede ölçmek için, dünya çapında farklı izleme araçları geliştirilmiştir (EIGE, 2017). 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE), kadınların ve erkeklerin sosyal 

alandaki kazanımlarında eşitsizliklere bağlı potansiyel insani gelişme ve ekonomik statü 

olmak üzere iki boyutlu bir endekstir. TCEE, genel anlamda kadınların bu konularda ne 

kadar dezavantajlı olduklarını ortaya koymaktadır (Deniz ve Hobikoğlu, 2012:128). 

 

TCEE oluşturulurken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler 

Kuruluşlar Arası Anne Ölümleri Tahmin Grubu (MMEIG) Birleşmiş Milletler 

Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü, UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS), Uluslararası 

Çalışma Örgütü’nün (ILO), İş Gücü Piyasasında Temel Göstergeler (KILM) gibi 

kamuya açık başlıca uluslararası veri tabanları kullanılmaktadır. Bu kurumlardan elde 

edilen çeşitli veriler bir taraftan işbirliği sağlamakta, diğer taraftan ise güvenilirliği 

sağlamaktadır (İGE-TCEE, 2015:2). 

 

Aynı zamanda TCEE, üreme sağlığı, anne ölüm oranları, bebek ölüm oranları, ergen 

doğurganlık oranları, hamilelikte anne ölüm oranları, kadına şiddet oranları, 

okuryazarlık oranları, işgücüne katılım oranları, kadınların sosyo-ekonomik ve politik 

alandaki yeri gibi birçok veri de dikkate alınarak oluşturulmuş bir endekstir (Deniz ve 

Hobikoğlu, 2012:125). Metodolojik olarak ise İnsani Gelişme Endeksi Raporu’nun 

içerisinde ayrı bir sütunda yer almaktadır. Bu nedenle İnsani Gelişme Raporu’nda baz 

alınan kriterler ve puanlama usulü açısından eşdeğer bir endekstir. 
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Tüm bu veriler ışığında BRICS ülkelerinin 2015 yılı için TCEE dünya sıralamasına 

baktığımızda, dünya ülkeleri arasında Hindistan'ın 125. sırada, Türkiye'nin 69. sırada, 

Brezilya'nın 92.sırada, Rusya'nın 52. sırada, Çin'in 37. sırada ve Güney Kore'nin 10. 

sırada olduğunu görmekteyiz (IGE, 2016:22-25). 

 

Tablo 2:TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ENDEKSİ /2015 

SIRA ÜLKE DEĞER 

10 Güney Kore 0.067 

37 Çin 0.164 

52 Rusya 0.271 

69 Türkiye 0.328 

92 Brezilya 0.414 

125 Hindistan 0.530 

Kaynak: UNDP, “Human Development Report 2016” 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf 

(Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

 

İnsani Gelişme Endeksi Raporu’nun içinde yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi’nin yanısıra Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından 

2006 yılından beri yayınlanmakta olan Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi (Global 

Gender Gap Report) de cinsiyete dayalı ayrımların büyüklüğünün ve kapsamının ortaya 

koyulması açısından oldukça önemli bir göstergedir. Bu endekse göre kadın ve erkek 

arasındaki cinsiyet ayrımı endekslere ayrılmış 4 temel kategori üzerinden 

incelenmektedir; 

 Ekonomik Katılım ve Fırsat (Economic Participation and Opportunity) 

 Eğitime Katılım (Educational Attainment)  

 Sağlık ve Sağ Kalmak (Health and Survival) 

 Politik Güçlenme (Political Empowerment) (The Global Gender Gap Report, 

2017:5). 

Bu kategorilere göre sıralama yapılırken ve değerler oluşturulurken ise Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İnsani Gelişme 

Raporu (HDR), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veri tabanlarından yararlanılmaktadır (The Global Gender 

Gap Report, 2017:4). 

2017 Raporu verilerine göre 144 ülkenin yer aldığı sıralamada Güney Afrika 19. sırada, 

Rusya 71. sırada, Brezilya 90. sırada, Çin 100. sırada, Hindistan 108. Sırada, Güney 

Kore 118. sırada ve Türkiye 131. sırada yer almaktadır (The Global Gender Gap Report, 

2017:10-13). 

Tablo 3:THE GLOBAL GENDER GAP REPORT / 2017 

SIRA ÜLKE DEĞER 

19 Güney Afrika 0.756 

71 Rusya 0.696 

90 Brezilya 0.684 

100 Çin 0.674 

108 Hindistan 0.669 

118 Güney Kore 0.650 

131 Türkiye 0.625 

Kaynak: World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report 2017” 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf  (Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

 

Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi açısından Hindistan’ın dünya üzerindeki yerine 

kronolojik olarak bakıldığında ise; 2013 yılında 101.sırada, 2014 yılında 144.sırada, 

2015 yılında 108.sırada, 2016 yılında 87.sırada yer aldığı görülmektedir (The Global 

Gender Gap Report, 2013,2014,2015,2016,2017). 

 Hindistan’ın sıralamasında yaşanan dalgalanma ve mevcut sıralamasının çok parlak 

olmaması göz önüne alındığında ise insani gelişme konusunda yaşanan iyileşmenin, 

rakamlarla ifade edilen ekonomik gelişmeden çok daha yavaş ilerlediği açıktır.  

 

3.3. Yolsuzluk Algı Endeksi 

Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index-CPI), 1993 yılında Berlin’de 

kurulan Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency Internatıonal-TI) tarafından her yıl 

yayınlanan bir endekstir. Örgütün temel amacı; yolsuzluğun toplumlar üzerindeki yıkıcı 

etkisini sonlandırmak, bu konuda dünya çapında güçlü bir koalisyon ve farkındalık 

oluşturmak,  yolsuzlukla mücadelede etkin bir rol oynamaktır (Şeffaflık Örgütü,2017). 

http://www.transparency.org/
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Yolsuzluğun; sosyo-ekonomik koşullar, politik ve kurumsal altyapı ve diğer faktörler 

göz önüne alındığında, genel kabul görmüş bir tanımını yapmak mümkün 

olmamaktadır, ancak uluslararası kuruluşlar tarafından farklı tanımlar yapılmaktadır. 

Örneğin Dünya Bankası Yolsuzluk Algı Endeksini, "Kamu görevinin özel çıkar 

sağlamak için kötüye kullanılması" şeklinde tanımlamakta, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı ise "Kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, 

sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması" olarak 

tanımlamaktadır (CPI, 2014:3). 

Yolsuzluk en yaygın olarak rüşvet almak ve vermek şeklinde gerçekleşmekte olup; 

dolayısıyla kanıtlanması zor bir olgudur. Çünkü rüşvet herhangi bir kayda 

dayanmamaktadır. Kayırmacılık gibi olguların ise kanıtlanması neredeyse imkânsızdır. 

Nitekim bu endeks de yolsuzluğunun salt kendisini değil, ülkede yaşayan insanların 

günlük yaşamlarında yolsuzluğu ne kadar hissettiğini ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Endeksin isminin "Algı" endeksi olması da bu durumdan kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her yıl yayınladığı rapor ve ortaya koyduğu veriler 

ışığında 174 ülkenin sıralandığı 2014 Yolsuzluk Algı Endeksi'ne bakıldığında, Güney 

Kore'nin 43. sırada, Türkiye'nin 64. sırada, Brezilya'nın 69. sırada, Hindistan'ın 85. 

sırada, Çin'in 100. Sırada ve Rusya'nın ise 136. sırada bulunduğunu görülmektedir 

(CPI, 2014). 

2016 yılında yayınlanan raporun verilerine göre ise 176 ülkenin sıralandığı Yolsuzluk 

Algı Endeksi’nde Güney Kore’nin 52. sırada, Türkiye’nin 75. sırada, Brezilya, Çin ve 

Hindistan’ın 79. sırada, Rusya’nın ise 131. sırada yer aldığını görülmektedir 

(CPI,2016). 

Tablo 4:YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ /2016 

SIRA ÜLKE PUAN 

52 Güney Kore 53 

75 Türkiye 41 

79 Brezilya 40 

79 Çin 40 

79 Hindistan 40 

131 Rusya 29 

Kaynak: Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 

http://www.seffaflik.org/hakkimizda/uluslararasi-seffaflik-orgutu/ (Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

http://www.seffaflik.org/hakkimizda/uluslararasi-seffaflik-orgutu/
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Hindistan’ın tarihsel gelişimine baktığımız zaman 1950-90’lı yıllar arasında uygulanan 

karma ekonomi modelleri ve diğer politikaların kamu kurumlarında verimsizlik ve 

yolsuzluğa neden olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim bu dönemlerde özel sektör 

faaliyetlerinin bir kısmı devlet denetimine alınmış ve bu uygulama ülke dışına doğru bir 

beyin göçüne neden olmuştur (Yılmaz, 2013: 363). Süreç içerisinde yaşanan 

gelişmelerden sonra 2011 yılına gelindiğinde Hindistan'ın Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 

95. sırada olduğunu göz önünde bulundurursak, yine yolsuzluk konusundaki gelişmenin 

ekonomik gelişmeden çok daha yavaş olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri ise; hızlı 

nüfus artışı, kitlesel işsizlik, yoksulluk, eğitim ve sağlık alanındaki yetersizlikler olarak 

sıralanabilmektedir (Yılmaz, 2013: 367). Nitekim Hindistan'ın gelişmiş bölgeleri ile 

kırsal bölgeleri arasındaki refah farkı oldukça fazladır ve önümüzdeki dönemde 

Hindistan'ın çözmesi gereken başlıca sorunlar; gelir dağılımındaki adaletsizliğin 

azaltılması ve eşitsiz büyümenin dengelenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. BRICS 

ülkelerinin yolsuzluk algısı konusunda oldukça farklı sıralarda yer alması ise daha çok 

ülkelerin iç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır.  

 

3.4. Basın Özgürlüğü Endeksi 

Basın Özgürlüğü Endeksi; Paris'te kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır 

Tanımayan Gazeteciler (Reporter Without Borders) tarafından yıllık olarak yayınlanan, 

ülkelerin basın özgürlüğü kayıtlarını sıralayan bir çalışmadır. 

Ülkelerde basın özgürlüğünü sayısal verilerle ortaya koymaya çalışan endeks, esas 

olarak basın özgürlüğünün kısıtlanması durumlarını ele almaktadır. Temelde basına 

sansür uygulanması veya gazeteci, araştırmacı, televizyoncu, haberci, dergi yazarları ve 

muhabirlerin oto sansür uygulamak zorunda bırakılması basın özgürlüğünün 

kısıtlanması olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada, gazetecilere ve medyaya 

doğrudan veya dolaylı olarak yapılan saldırılar ve diğer yollarla yapılan baskılar, basın 

özgürlüğünün kısıtlanmasında temel faktörleri oluşturmaktadırlar. Bu açıdan 

gazetecilerin tutuklanması, fiziksel saldırıya uğraması, işten çıkarılması, sosyal medya 

araçlarının kullanımının yasaklanması gibi uygulamalar basın özgürlüğüne engel teşkil 

etmektedir (Hazar, 2013:1528-1529). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1n%C4%B1r_Tan%C4%B1mayan_Gazeteciler
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1n%C4%B1r_Tan%C4%B1mayan_Gazeteciler
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“Sınır Tanımayan Gazeteciler” (Reporters Without Borders) dışında, merkezi 

Washington'da bulunan Freedom House da her yıl düzenli olarak Basın Özgürlüğü 

Raporu yayınlamaktadır. Freedom House, ülkeleri özgür, kısmen özgür ve özgür 

olmayan şeklinde üç kategoriye ayırmaktadır. 2014 verilerine göre Hindistan, "kısmen 

özgür" kategorisinde yer almaktadır. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in 2014 yılı Basın Özgürlüğü Endeksi'ne bakıldığında, 180 

ülke arasında yapılan sıralamaya göre Güney Kore'nin 57.sırada, Brezilya'nın 

111.sırada, Hindistan'ın 140.sırada, Rusya'nın 148.sırada, Türkiye'nin 154.sırada, Çin'in 

175.sırada bulunduğunu görülmektedir. Aynı endeksin 2016 verilerine göre ise Güney 

Kore 63.sırada, Brezilya 103.sırada, Hindistan 136.sırada, Rusya 148.sırada, Türkiye 

155.sırada, Çin ise 176.sırada yer almaktadır (RSF, 2017). 

Hindistan'ın 2015'teki sıralamasının 136'ya çıktığını ve 2016 yılında da bu sırayı 

koruduğunu göz önünde bulundurursak, tedrici bir iyileşmeden bahsetmek mümkündür. 

Ancak BRICS ülkeleri içinde dikkat çeken bir ülke olan Hindistan için yeterli bir 

gelişme olmadığını söylemek mümkündür. Nitekim 2015 yılında Türkiye 149. sıraya, 

Brezilya 99.sıraya yükselmiştir ancak diğer BRICS ülkeleri açısından endeks gerileme 

göstermiştir. Öyle ki Çin 176. sıraya, Rusya 152. sıraya, Güney Kore 60. sıraya 

gerilemiştir. 

Tablo 5:BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİ /2017 

SIRA ÜLKE DEĞER 

31 Güney Afrika 20.12 

63 Güney Kore 27.61 

103 Brezilya 33.58 

136 Hindistan 42.94 

148 Rusya 49.45 

155 Türkiye 52.98 

176 Çin 77.66 

Kaynak: Reporters Wihtout Borders, “2017 World Press Freedom Index” 

https://rsf.org/en/ranking/2017 (Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

 

Ayrıca BBC tarafından yapılan bir araştırmaya göre halk, Hindistan'da ülkenin 

büyümesi ve istikrarı için basına sansür uygulanabileceğini söylemiştir. Ayrıca halk, 

mevcut Hindistan basınının da özgür olduğunu düşünmektedir. 

https://rsf.org/en/ranking/2017
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Sonuç 

Hindistan'ın parlak bir tablo çizen ekonomik durumunun yanı sıra gelişme 

endekslerindeki sıralamalarının aynı ölçüde parlak olmadığı görülmektedir. 

Hindistan'da gelir dağılımındaki yüksek dengesizlik, sosyal hayatın birçok alanında 

etkisini göstermektedir. Örneğin yoksulluk ve yetersiz beslenmenin oldukça yaygın 

olduğu Hindistan’da, dünyanın en yoksul insanlarının yaklaşık 1/3'ü yaşamaktadır ve 

bunun da önemli bir bölümü çocuklardan oluşmaktadır.  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde oldukça gerilerde olmasının detayında ise, 

dünyada en çok HIV pozitif virüslü insan sayısı açısından ikinci sırada bulunması, 

kadınların okuma yazma oranının düşük olması gibi unsurlar söz konusudur. Diğer 

taraftan ise toplum, din adamları, soylular, zanaatkârlar, işçiler ve köleler olmak üzere 

çeşitli sınıflara ayrılmıştır ve sıkı bir kast sistemi mevcuttur. Nitekim sınıflar arası geçiş 

ise neredeyse olanaksızdır. 

Farklı kültürlerin, geleneklerin, dinlerin ve dillerin bir arada olduğu mozaik bir yapıya 

sahip olan Hindistan’da hiçbir şey yasak veya zorunlu değildir. Bu açıdan hoşgörülü bir 

yaşam olduğunu söylemek mümkündür ancak diğer yandan da rüşvet ve yolsuzluğun 

yaygın olduğu, silah ithalatında ön sıralarda yer alan ve mafyanın da ağırlıklı olduğu bir 

ülke profili karşımıza çıkmaktadır. 

 Kalkınma iktisatçılarının görüşlerine göre bir ülkede ekonomik ve sosyal gelişme 

birlikte gerçekleşmelidir. Ancak Hindistan'ın kendine özgü modelinde bu iki gelişmenin 

hızları birbirinden farklı olduğu için Hindistan'ın temel ekonomik ve sosyal sorunlarının 

çözümü, mevcut yapı ve sistem içerisinde zaman alacak ve hatta beklenenden uzun 

sürecektir. 

Bu aşamada yapılması gereken şey verimli bir devlet yapısı oluşturulurken diğer 

taraftan ekonomik kaynaklar, toplumsal sorunların önceliğine göre adil dağılımı 

sağlanmaktır. Ülkenin büyük bir bölümü yoksulluk seviyesinde yaşamını sürdürürken, 

milli kaynakların önemli bir bölümünün silah ithalatına ve nükleer projelere ayrılması 

bunun örneklerinden biridir. 

Dünyanın yaşadığı tecrübelere bakıldığında uluslararası alanda büyük güç olmanın 

temelinde yatan unsurlar; istikrarlı ve sağlıklı bir ekonomik yapı, adil bir devlet yapısı 

ve en önemliside donanımlı, yetenekli ve yüksek vasıflı insan sermayesi olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak Hindistan orta vadede insani ve sosyal gelişimini 

de üst seviyelere çıkardığında büyük güç olma yolunda daha emin adımlar atabilecektir. 

 

 

Kaynakça 

Akyüz, A., (2005). Soğuk Savaş Sonrası Hindistan'ın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri, 

Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 

Al, A., (2015). “Politika-Ekonomi Kesişmesi: Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası 

Politik Ekonomi”,  İGÜSBD, Cilt 2, Sayı 1, s.145-147. 

Balcı, M., (2016). “İngiltere Başbakanı David Lloyd George’un Birinci Dünya Savaşı 

Anıları ve Osmanlı İmparatorluğu’na Dair Düşünceleri”, Trakya Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Dergisi, 93-108. 

Demirel, Ş., (2013). Hint İnanç Sisteminde Tanrı Kavramı, Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Deniz, M.H. ve Hobikoğlu, E. H., (2012). “Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi 

Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye Örneği”, 

International Conferance on Eurasian Economies. 

Doğan, E. M. Ve Tatlı, H., (2014). “İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında 

Türkiye’nin Dünyadaki Yeri’’, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 

Cilt: 28, Sayı: 1. 

Furmoly, H., (2015). Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkileri: 

Hindistan Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Göçer, İ., (2013). Yabancı Doğrudan Yatırımların Verimlilik ve Makroekonomik 

Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneği, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Günsoy, G., (2005). “İnsani Gelişme Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Hakkı”, ZKÜ Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 35-52 



Arzu AL  - Burcu ÖZDİL AKMAN; Gelişmişlik Endeksleri Işığında Hindistan'ın Uluslararası Politik 

Ekonomideki Yeri 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

104 

Hazar, Z., (2013). “Basın Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik’’, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1-2, s. 1525-1548. 

Kale, G., (2009). Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı ve Hindistan Ekonomisine 

Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Mumcu, Z. ve Ünsal F., (1998). “Hindistan Ülke Etüdü”, İstanbul Ticaret Odası, Yayın 

No: 1998-13 

Öz, S., (2007). “Küresel Rekabette Yeni Bir Güç: Hindistan”, TÜSİAD-Sabancı 

Üniversitesi Rekabet Forumu, İstanbul.  

Şimşek, A., (2011). Soğuk Savaştan Günümüze Yükselen Hindistan ve Dış Politikası, 

Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Uyanık, T., (2011). Hindistan Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. 

Vural, Ç., (2017). Hindistan Örneğinde İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel 

Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Yılmaz, B., (2013). Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, Muhteşem Hindistan:  

Abartılmış Bir Başarının Öyküsü Mü?, İletişim Yayınları: İstanbul.  

Coğrafya Dünyası, http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/hindistan.htm (Erişim 

Tarihi: 06.12.2017) 

European Institute of Gender Quality, “About EIGE” http://eige.europa.eu/about-eige 

(Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

Freedom House, “Freedom in the World 2017” 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017 (Erişim Tarihi: 

08.12.2017) 

Reporters Wihtout Borders, “2017 World Press Freedom Index” 

https://rsf.org/en/ranking/2017 (Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/hindistan.htm
http://eige.europa.eu/about-eige
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
https://rsf.org/en/ranking/2017


Arzu AL  - Burcu ÖZDİL AKMAN; Gelişmişlik Endeksleri Işığında Hindistan'ın Uluslararası Politik 

Ekonomideki Yeri 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

105 

Transparency International, “Corruption Perception Index 2016” 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (Erişim 

Tarihi: 08.12.2017) 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, http://www.seffaflik.org/hakkimizda/uluslararasi-

seffaflik-orgutu/ (Erişim Tarihi: 08.12.2017) 

UNDP, “Human Development Report 2016” 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (Erişim 

Tarihi: 08.12.2017) 

UNDP, “Sıkça Sorulan Sorular: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE)” 

http://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/hdr/faq_giiTR_ece%20FU.

pdf (Erişim Tarihi: 16.01.2016) 

World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report 2017” 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf  (Erişim Tarihi: 08.12.2017).

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.seffaflik.org/hakkimizda/uluslararasi-seffaflik-orgutu/
http://www.seffaflik.org/hakkimizda/uluslararasi-seffaflik-orgutu/


Coşkun TELCİLER; Elektronik Seçim Sistemleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

106 

 

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMLERİ, SORUNLAR, ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

Coşkun TELCİLER* 

 

Özet 

Elektronik seçim konusunda ilk akla gelen, herkesin tek (unique) bir TC Kimlik Numarası ve e-devlet 

şifresi bulunduğu için, bunları kullanarak rahatlıkla evinden, bilgisayarı başından sorunsuzca oy 

kullanabilir, olmaktadır. Seçmen, kendi başına, bağımsız olarak, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan oy 

kullanmalıdır. Bu nedenle, kurulacak elektronik seçim sisteminin, bu temel nitelikleri sağlaması gerekir. 

Dünyada bu konuda yaşanan örneklere baktığımızda, bazı ülkelerin elektronik seçim sistemini başarıyla 

uyguladığını, bazı ülkelerin “hybrid” hem klasik hem elektronik ortam kullandığını görmekteyiz. Benzer 

şekilde, bazı ülkeler sistemin olumsuz sonuçlarını gördükleri için bu uygulamayı tamamen terk 

etmişlerdir. 

Ülkenin geleceği için yaşamsal önem taşıyan seçimlerin, son derece güvenilir ortamda yapılması, 

sonuçlar üzerinde kimsenin herhangi bir şüphesi olmaması zorunludur. Bu nedenle, elektronik seçim 

sistemine geçmeden önce tüm koşullar iyice incelenmeli, ülkenin taşıdığı özel durumlar varsa, bunlar 

belirlenmeli, her türlü siber saldırıya karşı güvenlik politikaları oluşturulmalı, bütün istisnai durumlar 

belirlenerek, hepsini ortadan kaldıracak önlemler, titizlikle, alınmalıdır. 

Makalemizde, dünyada bu konuda yapılan uygulamalar, bunların aksayan yönleri göz önüne alınarak, 

Türkiye’ye özgü koşullarda incelenerek, klasik seçim sistemlerinde uygulanması zorunluluk olan 

koşullara uyularak, ülkemize özel bir sistem geliştirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler:  Elektronik Seçim, e-devlet, Elektronik Oyverme Makinesi 

 

ELECTRONIC VOTING, PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Abstract 

The first thing when we think about e-voting is that, everyone easily votes from his/her computer, with 

his/her unique citizenship number and e-state password, lVoter makes his decision without any pressure 

and effect. The system that we want to design must solve these problems. 

                                                           
* Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 20100, Denizli, TÜRKİYE ctelciler@pau.edu.tr 
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When we investigate the e-voting applications through the world we see that, some countries successfully 

use e-voting systems, some are use “hybrid” systems that use both classical and electronic parts. Some 

countries beware that e-voting systems are useless, cause big problems; so they give up the systems. 

Elections have great importance for the future of the country must be made in the most trustable 

conditions and no one has any doubt about results. For these reasons, all conditions must be investigated, 

investigate special conditions about the country, all security policies must be designed for “hacking”, all 

situations must be found and all solutions must be designed to solve all of these situations before starting 

the electronic voting system. 

We want to design an e-voting system for taking care of the special situations for Turkey and to solve 

above mentioned problems. 

Keywords: electronic voting, e-goverment, Electronic Voting Machine 

 

Giriş 

Seçim sistemleri, grup elemanlarının birden çok seçenek hakkında yaptıkları tercihlerin 

değişik araçlar yardımıyla elde edilmesi işlemidir. Oy kullanma seçimlerin bir 

parçasıdır. Seçimler, demokrasinin vazgeçilmez, en temel öğesidir. Demokrasilerde 

vatandaşın seçimi, ülkeyi yönetecek olan hükümetin yapısını belirlemektir (Güvenir, 

1982).  

Demokrasilerin olmazsa olmazı seçimlerdir. Halkın kendini yönetmesi, yasama, 

yürütme, meclis oluşumu, siyasi partiler, vekiller bunların ve diğer siyasi olgular seçim 

ortamında oluşurlar. Bu nedenle, seçimlerin güvenilir, doğru, hızlı, şikâyetleri önleyici 

bir biçimde yapılması gereklidir. Ayrıca, sonuçların hızlı ve güvenilir elde edilmesi ve 

maliyetlerin üşürülmesi amaçlanan getirilerdir (Buchsbaum, 2004). Bu amaçlara 

ulaşmak için elektronik ortamda seçim yapılması fikri pek çok ülkede taraftar 

bulmuştur. 

Birçok ülkede yaygın uygulamalar bulunmaktadır (Bellis, 2000). Burada amaç, 

seçmenin hiçbir baskı altında kalmadan, demokrasinin gereklerine göre gizlilik ilkesi 

içinde oy kullanması ve oy kullanma işlemi bittikten sonra oyların sayımının hem 

büyük bir güvenlik içinde, hilelere yol açmadan, şikâyetlere yer vermeden hızla 

sonuçlandırılması olmuştur. Bu makalede, elektronik seçim sistemlerini, avantaj ve 
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dezavantajlarını, dünyadaki uygulamaları ve ülkemizde bu konuda yapılabilecekleri, 

yapılması gerekenleri tartışacağız. 

 

1. Seçim Sistemlerinin Temel Ilkeleri 

 Aşağıda belirtilecek olan ilkeler uygulamada farklılıklar görülse bile, her ülke ve 

her seçim için geçerlidir. 

 Her seçmen mutlak gizlilik içinde oy kullanmalıdır. Kullandığı oyun kime 

gittiğini kimse görmemeli, tahmin bile etmemelidir. 

 Her seçmen sadece bir kez oy kullanmalıdır. Farklı kişi adıyla farklı kimliklerde 

oy kullanmanın kesinlikle önüne geçilmelidir. 

 Kullanılan oyların içeriği, seçim sonrası sayım işleminde ya da ondan sonraki 

aşamalarda 

 değiştirilmemelidir. Baskıyla, siber saldırılarla ya da başka şekilde “oy 

hırsızlığının” önünegeçilmelidir. 

 Her oy doğru olarak sayılmalı ve değerlendirilmelidir. 

 Hilelere karşı denetim amaçlı, kullanılan her oyun bir kopyası alınmalı, ama bu 

işlem sırasında, seçmenin kullandığı oy belli olmamalıdır. Oyun gizli 

kullanılması, değiştirilmemesi ve açık sayılması esastır.  

Bir seçim bölgesinde birden çok parti varsa, bunlar aldıkları oya göre orantılı olarak 

temsil edilme hakkına sahip olurlar. Oyların yüzde X ini alan parti, meclisteki 

sandalyelerin yaklaşık X ine sahip olması durumunda bu seçim sistemine adil sistem 

denilebilir. Pratikte ise, seçim sistemlerine göre bu oranlar büyük çapta 

değişebilmektedir. 

Kapalı sistemde, partiler seçimden önce aday listeleri hazırlarlar. Seçim sonucuna göre 

parti kaç sandalye kazanmışsa o sayıdaki ilk başta gelen adaylar kazanmış olur. Örneğin 

parti N sandalye kazanmışsa, başta gelen N aday meclise girmiş olacaktır. Açık 
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sistemde ise, seçmen parti listesinden sıraya bağlı olmaksızın istediği adaya oy 

verebilir. 

Şimdiye kadar olan gözlemlerim ve deneyimlerimin ışığı alında, şunu söylemenin 

yanlış olmadığı kanısını taşmaktayım. “hangi alanda olursa olsun, bir sistemin bütün 

kriterlerden geçerli not alması mümkün değildir. Sistemin verimi artarsa maliyetler 

yükselir, maliyet düşürülmek istenirse, güvenlik açığı çıkar. Bu nedenle en optimum 

çözüm bulunması gereklidir.”. 

Olanaksızlık teorisine göre, seçim sisteminde olması gereken bazı etmenler kendi 

aralarında çelişkilidir. Böylece, yukarda belirtildiği gibi kendi içinde çelişkili olan 

kriterlerden hepsine uymak söz konusu değildir. Bu nedenle seçimler için en çok önemli 

olanın hangi kriterler olduğunun önceden belirlenmesi ve buna göre tasarım yapılması 

gerekir. 

 

Elektronik Seçim Tanımı 

Elektronik seçim (e-seçim), oy verme ve sayma işlemlerinde elektronik sistemlerin 

kullanılması demektir. Elektronik seçim teknolojileri arasında, delikli kartlar (punch 

card), optik okuma sistemleri, DRE (Direct Recording Electronic voting systems) 

denilen özel 

oy kullanma kioskları yer alır. İnternet üzerinden, telefon üzerinden oy kullanma 

sistemleri de bu bağlamda bulunur. Seçim sistemleri vatandaşa tercihini açıklayabilmesi 

için farklı araçlar sunarlar. Oy pusulasında, seçmen seçime katılan adayların yazılı 

olduğu bir kâğıt üzerinden en çok adayı ya da partiyi işaretleyerek seçimini yapar. Bazı 

sistemlerde seçmenin birden çok adaya oy verme olanağı tanınmıştır. 

Elektronik oy pusulalarının kullanıldığı e-seçim sistemlerinin amacı, hızlı sonuç almak 

kadar, maliyetleri düşürmek ve oyun değiştirilmesinin, oy sonuçlarının bozulmasının, 

birden çok oy kullanılmasının, hileli oy kullanılmasının önüne geçerek seçim 

güvenliğini sağlamaktır. e-seçim sistemlerinde kâğıttan oy pusulası yerine ayni işi 

elektronik ortamda yapan ve daha güvenilir olan sistemler tasarlanmıştır (“The 

electronic voting and counting system”, 2011). 
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Elektronik seçim teknolojileri, oy pusulalarının sayımını hızlandırmakta ve oy 

kullanamayan özellikle engelli, seçmenin oy kullanmasını sağlamada yararlıdır. Bu 

yararları yanında, özellikle ABD’de 2000 yılında yapılan seçimlerde, bu sistemin 

sakıncaları görülmüş ve sistem bazı ülkelerde terk edilmiş, bazı ülkelerde ise ciddi 

revizyona gidilmiştir. 

Elektronik seçim sistemleri 1964 yılından beri kullanılmaktadır. 1964 yılında ABD’nde 

7 devlet (eyalet) delikli kartlar ile bu sistemi kullanmışlardır (Saltman, 1978). Daha 

sonra oy pusulasında, seçmenin tercihini belirten işareti okuyan optik okuyucular 

kullanılmıştır. DRE makineleri Brezilya ve Hindistan seçimlerinde kullanıldı. Bu 

makineler oy pusulalarını saymakta ve sonuçları değerlendirmekte kullanılmışlardır. 

 

Elektronik Seçim Sistemlerinde Kullanılan Yöntemler, Temel Kavramlar 

Elektronik seçim sistemlerinde çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılmaktadır. Bunlardan 

en çok kullanılanları göreceğiz. 

 

a. Doğrudan Kayıt Sistemi (DRE) 

Elektronik seçim sistemlerinde en fazla kullanılan sistem, Doğrudan Kayıt Sistemi 

(Direct Recording System) leridir. Bu sistemin özellikleri ve yararlarını şu şekilde 

açıklayabiliriz (U.S. Federal Election Commission). Doğrudan kayıtlı sistemler (DRE), 

ara yüzleri ATM’lere benzemektedir, tasarıma bağlı olarak seçmene anlık bilgi 

sağlamakta, geçersiz oy kullanması durumunda uyarmakta, oy kullanıldıktan sonra 

sayma işlemini gerçekleştirmektedir. Her seçmen için yazıcıdan bir oy pusulası 

alınmakta böylece seçim sisteminin doğrulanması yapılmaktadır. DRE’lerin başka 

versiyonu olan kâğıtsız sistem, ayni biçimde çalışmakta sadece seçmenin kullandığı oy 

pusulaları yazıcıdan alınmamaktadır. Bu durum pratik ve hızlı gibi görünse de, mekanik 

ya da elektronik bir arıza durumunda ya da oy sayımın yeniden yapılması gerektiği 

durumlarda etkisiz kalmaktadır. Bu sistemde, seçmenler yazılım, donanım ve insan 

faktörü açısından tüm sistemin doğruluğuna, dürüstlüğüne ve güvenliğine inanmak 

durumundadırlar. Açık kaynak kodlu yazılımlar, bu tip sistemlere şeffaflık 
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sağlamaktadır. Bu durumda ise satıcı firmanın sistem üzerindeki egemenliği 

azalmaktadır (Zissis, 2011). 

 

b. İşaret Tanıyıcı (Optik) Sistem 

Bu sistemde seçmen oy pusulasını işaretler ve kutuya koyar. Oylar ya merkezde ya da o 

bilgede otomatik algılayıcılar (optik okuyucu) ile sayılır. Sistem pusulayı kabul 

ettiğinde onu yasal oy pusulası olarak kabul eder. Pusuladaki yanlış işaretler sorunlara 

yol açmaktadır. İşaretler yanlışlıkla yapılmış, alanın dışına taşmış, ya da eksik 

işaretlenmiş olabilir. 

 

c. Delikli Kartlı Sistem 

Delikli kartlı sistemde, seçmenler hazırlanmış delikli kartlarda kendi seçimlerini 

yansıtacak şekilde kartı delerler. Bu sistemleri sağlayan başlıca iki satıcı firma vardır. 

Datavote and Votomatic. Datavote sisteminde, bir delme aracı ve delinmemiş kartları 

temizleyen bir vakum vardır. Votomatic sistemler, seçmenden bir iğne yardımıyla kartı 

delmesini ister. Bu sistem, 2002 yılındaki ABD seçimlerinde pek çok şikâyete neden 

olmuştur (Doug, 2011).  

 

d. Internet Üzerinden Oylama 

Internet sistemi ile seçmen oyunu çevrim içi olarak, bir web ara yüzü ile kullanır. 

Elektronik posta yöntemi de denenmektedir. Bu sistemde, seçmen bir PC ve web 

tarayıcısı yardımıyla uygun seçim sitesine girer. Kimlik denetimi yapılır ve ekranda boş 

oy pusulası çıkar. Seçmen oy pusulasını doldurur, işlem sona erdiğinde “gönder” tuşuna 

basınca oy pusulası kaydedilmiş olur (Wheaton, 2015). Her Türk vatandaşının tek bir 

kimlik numarası ve e-devlet üzerinden alabileceği bir şifresi olduğuna göre, sistem bu 

parametrelerle çalıştırılabilir. Sistemin zayıf noktası, en başta belirtilen seçim ilkelerine 

ters düşmesidir. Güvenlik, kişisellik, gizlilik ve izlenebilirliğin yüksek olması gereken 
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genel seçimlerde bu tip oylamaların seçimin güvenirliği açısından fazla tercih 

edilmemektedir.  

Kişisel bilgisayarlarda ve İnternet üzerinde pek çok güvenlik sorunu bulunmaktadır ve 

sistemin hack’lenmesi sıra dışı bir olay değildir. Bunun yanı sıra, oy verme işleminde 

gizlilik esası uygulanmayabilir, seçmen başkasına danışarak oy kullanmıyor olabilir 

veya onun şifresini alan başka bir kişi oy kullanabilir. Kötü niyetle yazılmış program 

vasıtası ile seçmenin kullandığı oyun yanlış kanallara yöneltilebilir, yanlış URL adresi 

gösterilip oyu değiştirilir. Seçmenin oy kullanması önlenebilir, gizlilik ilkesi 

çiğnenebilir veya oy pusulası seçmenin izni hatta haberi bile olmadan değiştirilebilir, 

başka partiye ya da adaya oy vermesi sağlanabilir. 

İnternet üzerinden oy verme işlemine saldırılar dünyanın herhangi bir yerinden 

yapılabilir ve seçim sonuçlarını değiştirebilir. Saldırı fark edilse bile düzeltilmesi 

mümkün olmayabilir (Gurchetan, vd., 2013). 

Daha önemli olan, seçmene özel yerlerde oy verme hakkı tanıyan hangi oy verme 

sistemi olursa olsun, oy satma olayına karşı güvenlikli değildir. Bu nedenlerle, ABD 

Silahlı Kuvvetleri, SERVE (Secure Electronic Registration and Voting Experiment) adı 

verilen programı 2004 yılında iptal etti. SERVE programı ile 8 eyalette askeri personel 

ve deniz aşırı oturan ABD vatandaşları oy kullanabileceklerdi. Kısacası, ülkenin 

kaderini belirleyecek olan kritik bir seçimde bu uygulamanın seçim ruhuna aykırı 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

2. Sistemin Avantajları 

Türkiye’deki son seçimde (2015 Haziran) 1,5 milyondan fazla geçersiz oy çıktığı 

hatırlanırsa, bu hatayı tamamen önleyen elektronik seçim sisteminin bir faydasını 

bulmuş oluruz. Elektronik seçim sistemlerinin başlıca avantajlarını şu şekilde 

özetleyebiliriz. 

1. Elektronik ortamda, hata yapma ihtimali olmadan, hata yapılsa bile anında düzelterek 

oy kullanma sağlanır. Eğer arayüzlerin tasarımı doğru yapılırsa, seçmeni doğru 

yönlendirirse, klasik seçimlerde yaşanan “geçersiz oy” kullanma riskinin ortadan 

kaldırılması, 
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2. Sonuçların son derece hızlı ve güvenilir olarak elde edilmesi,  

3. Gerek seçmen kütüklerinin doğru tutulması, gerekse oy verme ve sayım işlemlerinin 

doğru yapılarak seçim hilelerinin en aza indirilmesi, 

4. Engelli seçmenin daha rahat oy kullanabilmesi, 

5. Seçim sonuçları üzerinde tartışma yapılmayacak olması, güvenilir, kimsenin itiraz 

etmeyeceği sonuçların elde edilmesi olarak özetlenebilir. 

 

2. Dezavantajları, Yaşanan Sorunlar 

Yukarıdaki açıklamalarda sistemin dezavantajlarına kısa değinmeler yaptık. Bunların 

bir özetini verecek olursak, 

1. Yazılım sorunsuz işlese bile, bilgisayarların kayıt (registry) bilgileri değiştirilerek 

hatalı sonuç alınmasına yol açılabilir, bu durumun fark edilmesi çok zordur, her 

bilgisayarın kayıt defterine bakmak gerekir, 

2. Sistem, bilgisayar korsanları tarafından “hack”lenerek, seçim sonuçları 

değiştirilebilir, 

3. Oy kullanma makinelerinde ya da sistem çevresinde oluşacak doğal olaylar sonucu 

(nem, toz gibi), elektronik makinelerin arıza yapma olasılığı, 

4. Oy kullanan seçmenin, kullandığı oyun görülebilmesi, her veritabanında “log” 

dosyaları bulunur, bunlar üzerinden tüm kayıtlar incelenebilir, 

5. Herhangi bir bozukluk, arıza ya da siber saldırı sonrasında, kaydedilen bilgilerin geri 

alınmasının ve sistemin yeniden çalışır duruma gelmesinin zorluğu, 

6. Özellikle, ABD’de 2000 seçiminde yaşanan olumsuzluklar (Schneier, 2004). 

2010 yılında Michigan Üniversitesi öğrenciler, Colombia Ealetinde yapılan e-seçimi 

“hack”lemişler, oyları değiştirmişlerdir (Wheaton, 2015). Bu gerçekten yola çıkarak, 

elektronik seçim sistemleri ve demokrasi üzerinde şu yorumlar yapılabilir. 
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 Demokrasilerde seçimlerde oyların gizli sayımı esastır. İktidarı oluşturan güç 

kaynaklarının oy sayımına müdahale etmemesi zorunludur. Seçime katılan 

partiler ve adaylar, seçimin güvenli, hilesiz geçtiğinden, oyların dürüst 

sayıldığından emin olmalıdırlar. Kazananın meşruluğu üzerine düşecek olan 

gölgeler, ülkenin birliğine, dirliğine zarar verebilir ve istenmeyen sonuçlara yol 

açabilir. 

 Seçmenin herhangi bir kişi ya da grup tarafından baskı altına alınmasının 

önlenmesi için oyların GİZLİ sayımının sağlanması, seçmenin oyunun 

BİLİNMEMESİ zorunludur. 

 İktidarı ele geçirmek isteyen kişi ya da kurumlar, her türlü aracı kullanarak 

seçimleri yönetmek, istedikleri sonucu elde etmek için her şeyi yapmaya 

hazırdırlar. Sık sık görüldüğü gibi, sistemin içinden ya da dışından kişiler 

bularak, bu kişileri “satın alarak” seçim sonucunu değiştirebilirler.  

 Seçim gibi ülke geleceği belirleyen bir konuda da, iyi finanse edilmiş çevreler 

iktidarı almak için her türlü girişimi yapabilirler (Thompson, 2008). 

 

3. Dünyadaki Uygulamalardan Örnekler 

Dünyada elektronik seçimi uygulayan ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Brezilya, 

Kanada, Estonya, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Peru, 

Romana, İsviçre’yi örnek olarak verebiliriz. Küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da 

her vatandaşın mikro işlemcili bir kimlik kartı vardır. Seçme yaşına gelenler bu kartı 

kullanarak internet üzerinden oy verebilirler. Seçmen, kimlik kartını, bir bilgisayara 

bağlı olan kart okuyucuya yerleştirir. Elektronik imza olan kart onaylandıktan sonra 

oyunu kullanabilir. 

Oylar seçim süresi sona erene kadar değerlendirilmez bir kez oyunu kullanan seçim 

süresi sona erene kadar seçimini değiştirme hakkına sahiptir (“Estonia to hold first 

national Internet election”, 2007). 
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a. Belçika’daki Uygulama 

e-seçim sistemi Belçika’da 1991 yılında pilot olarak seçilen iki bölgede iki farklı 

sistemle başlatıldı. Yasalardaki engeller, çoğunluğun isteği sonucu aşıldı. Denenen 

sistemlerden bir tanesi dokunmatik ekrandan oluşmaktaydı. Diğer sistem ise manyetik 

kart ve optik kalemli bir oy verme makinesinden oluşmaktaydı. 

Büyük şehirler, küçük köyler, Fransızca, Hollanda’ca ya da her iki dili konuşan yerlerde 

sistem denendi. 1999 yılında sistem nüfusun yüzde 44 ü tarafından kullanılıyordu. 2003 

yılında sistemden kuşku duyanları ikna etmek için yeni bir sistem tasarlandı. Yeni 

sistemde, makineye bir yazıcı bağlanmıştı. Seçmen kullandığı oyun yazıcıdan çıkan 

kopyasını alıyor ve bu kopya seçim görevlileri tarafından onaylanıyordu.  

Seçim bittikten sonra kâğıtlar sayılıyor ve bilgisayardan çıkan sonuçla 

karşılaştırılıyordu. Fark olursa kâğıtların sayımıyla çıkan sonuç geçerli sayılmaktaydı. 

Hiçbir yerde sonuçlar birbirini tutmadı. Elektronik sonuçların daha güvenilir olduğu 

iddia edildi, nüfusun yüzde 44 lük kısmı manyetik kartlarla oy kullanmaya devam etti 

(“Expert Visit on New Voting Technologies: Local Elections, Kingdom of Belgium”, 

2006). 

 

b. Hindistan’da Elektronik Seçim Uygulamaları 

Hindistan’da 2004 yılında, 380 milyondan fazla seçmenin 1 milyon makinede oy 

kullandığı “elektronik seçim” yapıldı. Oy verme işlemi EVM (Electronic Voting 

Machine) diye adlandırılan, özel tasarlanmış elektronik sistemde gerçekleştirildi. 

Oy kullanma makineleri devlet denetiminde, iki özel şirket tarafından tasarlandı ve 

uygulandı. Sistem, 6V batarya ile çalışan iki aletten oluşmaktaydı. Bir alet seçmen 

tarafından diğeri ise sandık görevlisi tarafından kullanılmaktaydı. Pusula biriminde 

seçmenin yaptığı tercihi (oy pusulası) bir kablo ile elektronik oy pusulası kutusuna 

gönderen bir kablo vardır. Seçmene ait alette, her aday için bir “Mavi Düğme” 

bulunmaktadır. Her birimde 16 aday bulunmakta, maksimum 4 birim birbiriyle 

bağlanabilmektedir. Böylece 64 aday “oy pusulasında” yer alabilir. Sandık görevlisinde 

bulunan Denetim Biriminde ise, bir tanesi oyu “serbest” bırakan, diğeri sayan, üçüncüsü 

ise seçimi sonlandıran üç adet düğme bulunmaktadır. Oy pusulası, seçmenin oy 
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kullandığı sandık odasındadır. Açılması veya içindeki programın değiştirilmesi 

amacıyla kurcalanması çipe zarar verecektir. Böylece bir aday ya da bir partiye avantaj 

sağlamak amacıyla programın değiştirilmesi engellenmiş olmaktadır. 

EVM’ler elektrik bağlantısı olmayan bölgelerde 6 voltluk alkalin pillerle çalışabilirler. 

Bir EVM en fazla 3840 oyu kaydedebilmektedir. Düğmeye birden çok kereler basmak 

suretiyle birden çok oy vermek mümkün değildir. Pusuladaki “mavi düğme” 

basıldığında pusula birimi kilitlenmektedir. Seçmen düğmeye tekrar bassa da başka bir 

oy kayıtlanmaz. Böylelikle bir seçmen sadece bir oy kullanabilir. “Sonuç Düğmesi” 

gizlidir ve mühürlüdür, sonlandırma düğmesine basılana kadar çalışmaz. 

Seçim başlamadan önce seçim sorumlusu, sonuç düğmesine basarak saklı (daha 

önceden kullanışmış, hileli) oy olmadığını kanıtlar. Diğer görevlilere deneme amaçlı 

olarak oy kullanmalarını söyler, sonuç düğmesine basılarak oy kullanma işleminin 

gerçek sonuçları verdiği görülür. Sonra “temizle” tuşuna basılarak daha önceden 

yapılmış tüm sonuçlar iptal edilir ve gerçek oy verme işlemine başlanır. Her denetim 

birimi tek bir numaraya sahiptir ve bu tek numara her sandıkta görülecek çıkmayan 

boya ile yazılır. Seçim görevlileri bu numarayı kaydederler. Böylece EVM makinesinin 

değiştirilmesinin önüne geçilmiş olur. 

Seçmen, adayını ya da partisini seçip işaretledikten sonra “mavi düğme”ye basar 

basmaz kırmızı ışık yanmaya başlar ve bip sesi duyulur. Bu seçmeni oyunun kayda 

geçtiği yolunda uyarır. Son seçmen oyunu kullandıktan sonra, sandık görevlisi “kapat” 

tuşuna basar. Bundan sonra EVM hiçbir oyu kabul etmeyecektir. Daha sonra, pusula 

birimi denetim biriminden ayrılarak güvenliğe alınır. Oy pusulaları sadece pusula 

biriminin içindeyken sayılır. Daha sonra seçim birimi başkanı ve diğer görevlilerle 

birlikte sayım işlemine başlanır. Bir çelişki olduğunda pusulalar gözden geçirilir. 

İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da işletme maliyeti kâğıt oy pusulalarına göre çok daha 

azdır. Kâğıt masrafı, taşınması, depolanması, sayılması, bunlarla ilgilenen personele 

ödenen ücretler vs. Kâğıt pusulaların daha maliyetli olmasına yol açmaktadır. EVM 

sisteminde bu masraflar yoktur. Böylelikle ilk yatırım maliyeti ağır olmasına rağmen, 

klasik sisteme göre işletme maliyeti daha ucuz olmaktadır. 

EVM’leri taşımak, Kâğıt oy pusulalarını taşımaktan daha kolaydır. EVM’ler daha 

hafiftir ve fiziksel olarak daha rahat taşınırlar. 
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Hindistan gibi okuma yazma oranının düşük olduğu, cahil insanların çok olduğu bir 

toplumda insanlar EVM’leri kâğıt oy pusulalarına göre daha kolay kullanmaktadırlar. 

Kâğıt oy pusulasında geçersiz pusulalar çok olurken, EVM’lerde hata oranı 

düşmektedir. Çünkü seçmen sadece bir tercih yapıp düğmeye bir kez basacaktır. Ve 

düğmeye bastığında oyu kaydedilmiş olmaktadır. Sahte oylar EVM’nin kullanılması ile 

azaltılmıştır. 

Klasik oy pusulalarında hile yapan kimse yüzlerce oy pusulasını seçim sandığına 

koyabilmektedir. EVM’ler bir dakikada sadece 5 kayıt yapmaya programlanmış 

oldukları için hileli oy kullanmak mümkün değildir. EVM bozulursa, seçim görevlileri 

bozulanın yerine başka bir EVM getirmektedirler. Sonuçlar denetim biriminde olduğu 

için bozulmalarda oy kaybı yaşanmamaktadır. Yeni EVM ile oy verme işlemi devam 

etmekte, oy kullanmış seçmen tekrar oy kullanmak zorunda kalmamaktadır. Denetim 

birimi sonuçları hafızasında 10 yıl boyunca saklamaktadır. EVM kullanımı ile 

Hindistan’da seçim hilelerinin önüne geçilmiştir. 

Klasik sistemde geçersiz oy sayısı her seçimde kazanan ile kaybeden arasındaki farktan 

büyüktü. Bu nedenle EVM sisteminin kullanılması ile bu tür şikâyetler sona ermiştir 

(http://www.biztechreport.com/story/1318-indians-vote-web-scytltechnology; 

http://eci.nic.in/eci_main1/evm1.aspx). 

 

Başarısızlık Örnekleri 

 ABD 2006 genel seçimlerinde, Florida ve Miami’de, Cumhuriyetçi adaya 

verilen oyların Demokrat adaya kaydedildiği bulundu. Yapılan incelemede 

sorunun dokunmatik ekrandan kaynaklandığı bulundu. 

 Pensilvanya eyaletinde bilgisayar yazılımından kaynaklanan hata, seçmenin eski 

yöntemle oy kullanmasına neden oldu. 

 Ohio eyaletinde bilgisayar sistemi aniden “dondu”. Daha sonra yazıcıda kâğıt 

sıkıştı ve verilen oylar kaybolmuş oldu. Hiç kimse de çözüm konusunda fikir 

sahibi değildi. 
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 Arkansas eyaletinde, seçimi kazanması beklenen aday 0 yani sıfır oy aldı. En 

azından adayın kendisine oy vereceği düşünüldüğünse seçim sisteminde bir 

“arıza” ortaya çıktığı anlaşıldı. 

 Florida Kongre seçimlerinde, 18 000 eksik oy bulundu. Bunun yazılım 

hatasından kaynaklandığı tespit edildi. Kaliforniya seçimlerinde 197 oyun 

veritabanından “silindiği” bulundu. 

 2010 yılında Michigan Üniversitesi öğrencileri, Kolombiya eyaletinde yapılan 

seçimleri “heklediler”. Oyları değiştirdiler, geçerli oyları iptal ettiler, kazanan 

adayı değiştirdiler. Bilgisayar uzmanlarından oluşan hacker “takımını” devletin 

verdiği şifreleri çözmesi ve sistemi kırması, sadece 36 saatlerini aldı. 

 New York Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, 26 merkezde, 2004 ve 2006 

yılları arasında yapılan seçimlerde 60 üzerinde hata bulunduğu açıklandı 

(Election.dos.state.fl.us, 2014). 

 

2000 Başkanlık Seçimleri Florida 

Delikli kartlar 2000 yılı Amerikan Başkanlık Seçiminde özel bir önem kazandı. Bunun 

nedeni seçim sonuçlarına delikli kartların etki etmesi başka bir deyişle, seçimlerin 

sonucunu değiştirildiğinin düşünülmüş olmasıdır. 

Delikli kart temelli Votomatic sistemleri uzmanlar tarafından “güvenilmez” 

bulunmuşlardı. Buna karşın, belki de dünyanın kaderini değiştiren, seçimde 

kullanıldılar. Votomatic sisteminde, seçmen verilen yönergelere göre, seçimini yapar ve 

bu seçimi belirleyen iz ya da delik, delikli kartta açılır. Sorun, makinenin açtığı deliğin 

uygun boyutta olmamasından kaynaklanmıştır. Delici, ya olması gerekenden küçük bir 

delik açmış, ya delmeden bir çentik atmış, böylece oyların geçersiz sayılmasına yol 

açmıştır. Sorunun özellikle Demokrat aday Al Gore’un güçlü olduğu yerlerde 

görülmesi, binlerce Demokrat oyun iptal edilmesine ve seçimi George Bush’un 

kazanmasına yol açtığı iddia edilmiştir.  
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Demokrat Parti, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ancak uzun süren incelemeler, 

tartışmalar sonrası G. Bush’un seçim zaferi onanmıştır. Bu seçimden sonra, delikli kart 

uygulaması, pek çok eyalette sona erdirilmiştir (Schneier, 2004). 

2017 Seçimlerinde de Donald Trump’ın kazanması için Rus hackerlerin “çalıştığı” 

iddiaları yaygındır. 

 

5. Geliştirme Önerileri 

Seçim güvenliğini sağlamak, sahtekârlıkların önüne geçmek için çeşitli sistemler 

önerilmektedir. Bunların arasında kriptografi (matematiksel ya da görsel), seçmen 

tarafından saklanacak belge niteliğindeki kâğıt oy pusulası, çifte kayıt sistemleri 

tartışılmaktadır. 

Yazılımsal ya da donanımsal olarak geliştirilecek test ve güvenlik sistemlerinin, 

sistemde oluşacak tehlikeleri önleyeceği ileri sürülmektedir. Güvenlik sistemlerinin bu 

sorunları engelleyeceği ileri sürülürken, bazıları da bu sistemlerin kolayca etkisiz hale 

getirileceğini savunmaktadır (Openrightsgroup.org, 2010). 

Yazılım uzmanları, elektronik seçim makinelerinin kaynak kodunun incelenmesi 

amacıyla herkese açık olması gerektiğini ileri sürüyorlar. Kodu inceleyen uzmanlar, bu 

sayede, kod 

içinde herhangi bir hata, sahtekârlık taşıyan kısımlar olup olmadığını 

anlayabileceklerdir. Fakat bu durum bile yeterli olamayabilir. Kaynak kod “sağlıklı” 

olsa bile, bilgisayarların “kayıt defterine” konacak kodlarla hatalı sonuç alınma tehlikesi 

göz ardı edilmemelidir. 

 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Pek çok insan elektronik seçimi, teknik alanda büyük bir ilerleme olarak görmektedir. 

Donanım ve yazılım sektörlerindeki ilerlemenin, bankacılık sektöründe olduğu gibi, 

güvenli ve hızlı oy kullanmayı garantileyeceğini düşünmektedirler. Banka işlemlerinde 

görülen hız, güvenilirlik konularının elektronik seçimlerde de uygulanabileceğini 

düşünmektedirler. Fakat seçim mantığı oldukça farklıdır. Seçim ve demokrasi sadece 
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oyların sayımından ibaret bir kavram değildir. Seçimin güvenliği, oyların serbestçe 

kullanılması, seçmenin özgür iradesinin seçime yansıması, oy sayımında hile 

yapılmaması gibi pek çok koşul, seçimlerin ve demokratik bir rejimin olmazsa 

olmazlarıdır. 

Demokratik(!) seçimlerle iktidara gelen ve iktidarda iken güvenoyu alan(!) Hitler, 

Saddam, Kaddafi, Mübarek gibi pek çok örnek, demokrasi için oy kullanmanın gerekli 

olduğunu ama 

yeterli olmadığını kanıtlamaktadır. Diktatörler, seçmene baskı yaparlar, seçim 

sahtekârlıkları görmezden gelinir ya da üstü örtülürse, seçmenin oy kullanmasının 

hiçbir anlamı olmayacağı 

açıktır. Daha da kötüsü, oy vermeye devam eden insanlar, ülkelerinde demokrasi 

olduğuna inanırlar. Bilgisayarlarda, yazılım sistemleri her zaman “kapalı kutu”dur. Bu 

kutuda neler olduğunu kimse bilemez. Yazılım gerçekten iyi niyetli hazırlanmış mı, 

güvenilir mi, hilelere açık mı? Bu sorulara olumlu yanıt zorunludur. Yazılım sorunsuz 

işlese bile, her bilgisayarın kayıt bölümüne “registry” konulacak basit kodlarla, istendiği 

sonucun alınması kolaylıkla sağlanabilir. 

Elektronik seçim sisteminde, sonuçlara bir itiraz olduğunda, oyların “yeniden 

sayılması” yazılımsal olarak gerçekleştirilmelidir. Her veritabanı sisteminde yer alan 

log dosyaları, seçmenin verdiği oyu göz önüne sereceği için sakıncalıdır. Buna karşı 

alınması gereken önlemi birazdan açıklayacağız. Türkiye için önereceğimiz sistem şu 

şekilde olacaktır. 

1 Dijital parmak izi, retina taraması gibi yöntemlerle mükerrer oy kullanımının 

önüne rahatlıkla geçilir. Her sandığa, bu verileri tutan veritabanı konur ve seçmen 

kayıtlı değilse oy kullanamaz. Başka sandıklarda oy kullanma olasılığı da, bir yazılımla 

önlenebilir. Bu verilerin korunması, çalınmaması için özel veritabanları ve yazılımlar 

kullanılmalıdır. 

2 Her türlü siber saldırıya karşı önlem alınmalıdır. Günümüzde, bankalarda her 

gün milyarlarca dolarlık para transferinin, eticaret uygulamalarının, her türlü bankacılık 

işlemlerinin güven içinde yapıldığı düşünülürse, siber veya terörist saldırılara karşı, var 

olan teknolojilerle önlem almanın mümkün olduğu sonucunu elde ederiz. 
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3 Nem, toz, sıcaklık gibi hava koşullarından da etkilenen elektronik sistemler için 

bu tür korumalar, klima gibi, düşünülmelidir.  

4 Seçmenin verdiği oyun anlaşılmasını sağlayacak olan log dosyaları için şunu 

önereceğiz. 

5 Seçim sona erene kadar, saat 17:00 ye kadar, verilen oylar “batch” adı verilen 

geçici dosyalarda tutulur. Bunların logları tutulmaz. Seçim sonuçlanınca, sandık 

görevlisi bu 

“batch” dosyaları sisteme yükler. Böylece her seçmenin oyu ayni anda verilmiş gibi 

görünecektir. 

6 Ek bir önlem olarak, verilen oyların yazıcıdan çıktısı alınır, bir kopyası seçmene 

verilir. Bu durum, ek bir güvenlik mekanizmasıdır fakat bir itiraz durumunda seçmenin 

verdiği oy belli olacaktır. 
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Özet 

2006 yılında Ayvalık’ta kurulan ve ertesi yıl İzmir’e taşınan Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği, kurulduğu dönemden itibaren Afrika kökenli Türk vatandaşlarının varlığına ve 

sorunlarına dikkat çekti. Bu çerçevede, yaklaşık bir asır önce Afrika kökenlilerin kutladığı Dana Bayramı 

da 2007 yılından itibaren İzmir ve çevresinde yeniden kutlanan bir şenlik haline getirdi. Bu makalede, 

Dana Bayramı’nın yeniden canlandırılmasının grup-içi ve grup-dışı dinamikleri ve etkileri sosyo-kültürel 

açılardan değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Afro-Türkler, Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Dana 

Bayramı, Geleneklerin Yeniden Canlandırılması 

 

A SOCIO-CULTURAL ANALYSIS ON AFRO-TURKS THE REVITALIZED CALF FESTIVALS 

Abstract 

The African Culture, Solidarity and Cooperation Association, founded in 2006 and moved to Izmir the 

next year, drew attention to the presence and problems of African Turkish citizens. Within this 

framework, the Calf Festival, regularly celebrated almost a century ago in and around of Izmir by the 

people of African descent, was reintroduced to become a festival annually celebrated in the same region. 

In this article, intra and extra-group dynamics of the revitalization of the Calf Festival will be analyzed in 

order to assess its socio-cultural effects. 

Keywords: Afro-Turks, The African Culture, Solidarity and Cooperation Association, The Calf Festival, 

Revitalization of Traditions 
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kökenlilerin kutladığı bir bayramdır.1 Bayramın ortaya çıkışı köleliğin kaldırılmasının 

son yıllarına, ortadan kaybolması ise Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına 

ve Türbedarlar ile Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun’un çıkarılmasına yakın 

bir döneme denk düşer.2 Resmi tarihte bu bayramla ilgili kayıt bulmak neredeyse 

imkânsızdır. Eldeki bilgiler daha çok ilgili dönemlere ait yerel gazeteler, anılar ve 

yirminci yüzyılın özellikle erken zamanlarına ait edebi eserlere dayanmaktadır. Mevcut 

verilere göre bu bayram, sırasıyla Dellal, Peştamal ve Dana Bayramı olarak 

isimlendirilen üç haftaya yayılmakta ama etkinlikler, cuma günleri yapılmaktadır. İlk 

hafta bayramın ilan edildiği, ikinci hafta para-hediye toplandığı, toplanan paralarla satın 

alınan dananın süslenerek son haftanın cuma gününde şehirdeki tura eşlik ettiği anlatılır. 

Dananın kurban töreni ve bunu takip eden yemekli, danslı eğlenceler bayramın tepe 

noktasını oluşturur. Etkinlikleri yürütenler Afrika kökenliler olsa da bayramın herkese 

açık olduğu ve çok sayıda insan tarafından takip edildiği anlatılmıştır. Bu bayramın 

topluluk içinde lider tarzı bir mevkii olan, saygı gösterilen, inançsal ve dünyevi 

konularda yardımına başvurulan godyalar tarafından örgütlendiği ve her topluluğun 

kendi godyası olduğu belirtilmektedir. Konuyla ilgili metinlerde o dönemde Afrika 

kökenlilerin oturduğu mahaller, inançları, farklı grupların geçit törenlerindeki 

çekişmeli-nükteli atışmalar, çeşitli ritüeller, yenen yemekler, yapılan danslar ve benzeri 

konularda bazı veriler bulmak mümkündür.3  

Dana Bayramı’na ilişkin verilerin yeniden toparlanır, yayımlanır ve konuşulur olması 

son yıllara rastladı. Bunun en önemli nedeni 2006 yılında kurulan Afrikalılar Kültür, 

Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin Afrika kökenli Türk vatandaşlarının varlığına 

dikkat çekmesi ve geçmişteki varlığı saptanan Dana Bayramı’nı yine İzmir ve civarında 

canlandırmaya girişmesiydi. Bu makalede, Afro-Türk Derneği tarafından yeniden 

canlandırılan Dana Bayramı’na ilişkin dinamikler sosyo-kültürel açılardan 

değerlendirilecektir. Bu değerlendirmenin arka planını oluşturmak üzere öncelikle 

kısaca Afrikalı Türklerin tarihi üzerinde durulacaktır. Afro-Türkleri günümüzde 

olumsuz olarak etkileyen çeşitli sorunlar bir alt bölümde ele alınırken, yeniden bir araya 

                                                           
1 İzmir gazetelerini ayrıntılı olarak inceleyen Günver Güneş, bayramla ilgili bulabildiği son haberlerin 

1922 tarihli (Islahat, 5 Nisan 1338) olduğunu belirtir.  

2 677 Sayılı Kanun 30 Kasım 1925’te onaylanmış ve 25 Aralık 1925’te Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 

yürürlüğü girmiştir. 
3 Yukarıdaki kısa özet için ağırlıklı olarak Güneş’in çalışmasında (1999) yararlanılmıştır. Eski 

tanıklıklara örnek açısından şu yayınlara bakılabilir: Moralı (2002), Ege (2002).Bu konu aşağıda daha 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır.   



Fahriye DİNÇER; Afro-Türkler ve Yeniden Canlandırılan Dana Bayramı Üzerine Bir Sosyo-Kültürel 

Analiz 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

125 

gelmenin topluluk açısından anlamına da değinilecektir. Son olarak, Dana Bayramı’nın 

“yeniden canlandırılması” sorunsallaştırılarak sosyo-kültürel bir bağlamda analiz 

edilecektir.  

 

1. Afrikalı Türklerin Kısa Tarihi 

Afrikalı Türklerin geçmişinin aydınlatılmasına dönük olumlu bir gelişme, son otuz-kırk 

yıllık dönem içinde konuyla ilgili akademik çalışmalarda artış olmasıdır. Mevcut 

çalışmaların sayı olarak fazla ve yelpaze olarak geniş olduğunu iddia etmek halihazırda 

pek mümkün olmasa da Osmanlı’da kölelik ve köle ticareti konularının tartışılmaya 

başlanması önemlidir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Afrikalıların önemli bir 

bölümü, bu coğrafyaya köleleştirme yoluyla topraklarından zorla kopartılarak getirilen 

insanlardır.4 Osmanlı İmparatorluğu’nda köleleştirilen Afrikalıların varlığına dair 

veriler on beşinci yüzyıla kadar geriye götürülebilme, on altıncı yüzyıldan itibaren ise 

dikkate değer bir artış saptanabilmektedir. Sonraki yüzyıllar boyunca köleleştirme 

yoluyla Afrika’dan getirilenlerin sayısı önce aşamalı olarak artmış, on dokuzuncu 

yüzyılda (özellikle yüzyılın üçüncü çeyreğinde) ise doruk noktasına ulaşmıştır.5 Bu son 

dönemde Toledano’nun verilerine göre siyahlar ağırlıklı olarak Orta Afrika (Waday, 

Bagirmi Bornu gibi) bölgeleri ile Batı Sudan ve Yukarı Nil’den getiriliyordu. 

Etiyopyalılar ise Galla ve Sidama beyliklerinden sağlanıyordu (Toledano 1994: 13).6 

Köleleştirilen Afrikalı kadınların neredeyse tamamı ev içi işlerde, Etiyopyalı kadınların 

bir kısmı ise odalık olarak hizmet etmekteydiler. Afrikalı erkek kölelerin çoğunluğu 

madenler, taş ocakları, gemiler ve tarımda niteliksiz işgücü olarak çalıştırılıyorlardı. 

Aralarında çok küçük bir azınlık sorumluluk gerektiren konumlarda da çalışmaktaydı 

(Toledano 1994: 7; 2007: 31). Ayrıca, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında çok 

sayıda Afrika kökenli, özellikle batı Ege bölgesinde tütün ve pamuk tarlalarında köle 

olarak çalıştırılmak üzere Afrika’dan getirilmişlerdi (Durugönül 2011: 165).  

                                                           
4 Bu topraklara köleleştirilme yoluyla getirilenlerin Afrikalı nüfus içinde çoğunluğu oluşturması, özgür 

iradeleriyle gelen Afrikalıları kısmen arka planda bırakmış görünmektedir. Şaul kendi çalışmasında, 

“konunun bu az bilinen tarafı” dediği özgür Afrikalılar hakkında bilgi verir. (2015: 77-80). 
5 Bu saptamayı yapan Toledano, kitabını ilk yayımladığı dönemin (1982) verileri itibariyle, on dokuzuncu 

yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı’da köle ticaretinin hacmini yılda 11,000 kişi olarak tahmin etmektedir. 

(1994:76). Erdem bu durumu Osmanlılar için Afrika köle pazarındaki olumlu değişiklikler ve Osmanlı 

İmparatorluğu ile Afrika’da köle sağlayan bölgeler arasındaki fiziksel bağlantıların iyileşmesiyle açıklar 

(Erdem 2004:79). 
6 Sahra-altı Afrika’dan Osmanlı İmparatorluğu’na getirilen Afrikalılar ve bu kişilerin Afrika’daki 

vatanları konularında ayrıca bakınız Mahir Şaul (2015: özellikle 82-100). 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda kölelik, köleliğin feshini engelleyen İslam Hukuku 

çerçevesinde uygulanmaktaydı. Bununla birlikte, on dokuzuncu yüzyılda özellikle 

uluslararası siyasete bağlı olarak köle ticareti sona erdirilmeye çalışıldı. Geleneksel 

olarak insanları yaşamları boyunca köle olarak tutmak veya onların çocuklarını köle 

saymak yaygın uygulamalar olmadığı için köle ticaretinin yürürlükten kaldırılmasının 

kölelik uygulamalarını zayıflatacağı düşünülmekteydi. Yüzyılın ikinci yarısında 

yetkililer bu açıdan çeşitli önlemleri hayata geçirdiler. İngiltere’nin baskısıyla, 1857 

yılında siyah köle ticaretinin bütünüyle yasaklanması, bu süreçte atılan önemli bir adım 

olarak değerlendirilmektedir (Bkz. Erdem, 2004: 138).7 Kölelerin azat edilmeleri ancak 

yüzyıl sonuna doğru başladı ve devlet, geçiş süreci için bazı desteklerde bulundu. 

Misafirhanelerde geçici olarak kalacak yer sağlamak, iş bulmak, işlenmek üzere toprak 

vermek gibi uygulamalar bunlara örnek olarak verilebilir (Erdem, 2004:224–229; 

Martal, 2000). Ancak bu sürecin işletilmesi çok pürüzsüz olmamış, kaç kişiye ve ne 

kadar süre boyunca destek sağlanabildiği henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Pek 

çok kişinin azat edildikten sonra, artık resmi açıdan köle olarak tanımlanmamakla 

birlikte önceki işlerini sürdürdükleri bilinmektedir.8 Daha da önemlisi, azatlı olmanın 

özgür olmaktan farklı olarak halihazırda bir bağlılık ilişkisi kodlaması9 ve toplumsal 

algının resmi statü değişikliğine uyum sağlamasının zamana yayılmasıdır. 

Köleleştirilmiş nesillerin çocukları veya torunları arasında evlatlık statüsü altında 

çalışmaya devam eden, hatta ebeveynlerinin veya büyük ebeveynlerinin köle olarak 

çalıştırıldıkları evlerin yeni sahiplerinden temizlik ve benzeri işler için gelen çağrılara 

olumsuz yanıt vermeye çekinen kişiler bulunmaktadır.10  

 

2. Günümüzde Afrikalı Türkler  

Genel hatlarıyla çizilen bu geçmişten devralınan sorunların belli ölçüde devam ettiği 

                                                           
7 Köleliğin yasaklanması sürecindeki aksaklıklara ilişkin olarak bkz. Eldem, 2004: özellikle 5. ve 6. 

Bölümler; Toledano, 1994: özellikle 6. Bölüm; Martal 2000. 
8 Dinlediğim bazı anlatılarda zaman zaman gündeme gelen bu konu hakkında Erdem 1857 yılından 

örnekler vermektedir (2004: 220-221).  
9 Mahir Şaul azatlık konumuna ilişkin bu meseleyi şu şekilde açıklamaktadır: “Şer’i hukuktaki azatlık 

kurumu ile günümüzde vazgeçilmez insan hakkı olarak görülen köleliğin ilgası (abolition) aynı şey 

değildir. Birincisi, azat etme, özel mülkiyet hakkından doğan ve sadece köle sahibinin elinde bulunan bir 

imtiyazdı. İkincisi, sonuç olarak da vatandaş eşitliği değil, köle sahibi ile azat edilmiş köle arasında vela 

denen yeni bir hukuki bağımlılık yaratırdı. Vela ilişkisi hukuken bu iki kişinin varislerine, kuşaktan 

kuşağa aktarılarak, bir son konamayacak şekilde devam eder. (…) Azatlık, köleyi özgür kılmaz, ancak bir 

bağımlılık statüsünden başka bir bağımlılık statüsüne taşırdı” (2015: 109). Bununla birlikte, pratikte tam 

olarak ne tür deneyimler yaşandığına dair ayrıntılı örnekler fazla değildir. 
10 Mustafa Olpak’la yaptığım enformel görüşme. 22 Mayıs 2011, Bayındır. 
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günümüze ilişkin sağlıklı verilere ulaşmak çok kolay değildir. Daha en başta, Afrika 

kökenli Türklerin ülke nüfusu içindeki oranı belirlenememektedir. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri, Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman, Türkiye’de ise Müslüman 

ve Türk olarak kabul edilen diğer etnik ve/veya dinsel gruplar gibi Afro-Türkler 

hakkında da resmi veriye ulaşmanın neredeyse imkânsız olmasıdır.11 Diğer bir sorun, 

coğrafi anlamda hayli dağılmış durumda olmalarıdır. Dağılmışlık ve özellikle büyük 

şehirlerde süren yaşam içinde farklı kesimlerle yapılan evlilikler, kuşaklar boyunca ten 

renginin açılmaya başlamasına ve günümüzde Afrikalı geçmişine sahip birçok kişinin 

bu geçmişlerinden haberdar olmamasına da yol açmıştır. Fakat Afro-Türklerin toplu 

olarak yaşadığı istisna sayılabilecek yerleşim yerleri de mevcuttur. Ege Bölgesi’nde 

özellikle İzmir, Aydın, Muğla ile Akdeniz kıyısında Antalya ve Adana ile adı geçen 

şehirlere bağlı bazı köyler ve beldeler bunlar arasında sayılabilir (Tarih Vakfı, 2008: 9; 

Durugönül: 2011).12  

2000’li yıllardan itibaren Afrikalı Türkler üzerine yapılan alan araştırmaları da bu 

bölgelerden başlamıştır. Esma Durugönül “Antalya bölgesindeki Afro-Türkler ve 

Kimlik Sorunu” konulu araştırmasını 2003 yılında, Antalya’nın doğusunda bulunan 

köylerde gerçekleştirmiştir.13 Bu çalışmada önceki dönemlerde köleleştirilmiş olan 

Afrikalıların torunlarının güncel durumu araştırılmıştır. Tarih Vakfı, Ekim 2007’de 

başlayıp on bir ay süren projesinde bir yandan ulaşılabilen yazılı, görsel ve işitsel 

malzemeyi değerlendirip bir araya getirmiş, diğer yandan da Ege bölgesinin merkez ve 

beldelerinde Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile 

profesyonel çalışanlardan oluşan bir ekiple sözlü tarih görüşmeleri ve alan araştırması 

yürütmüştür (Sessiz Bir Geçmişten Sesler: 7).14 Konuyla ilgili daha güncel bir çalışma, 

Lülüfer Körükmez’in, aynı dernek bünyesinde 2014 yılında yürüttüğü “Ten Rengi 

Ayrımcılığı: İzmir Merkez ve İlçelerde Yaşayan Afro-Türkler Üzerine Bir Araştırma” 

                                                           
11 Nüfus sayımlarında yaşanan görünmezliğin yanı sıra Güneş, salnamelerde, rehberlerde, istatistiklerde 

ve devletin resmi belgelerinde yer almadıklarını da kaydeder (1999: 4). Peter Andrews’un Türkiye’deki 

etnik gruplar hakkındaki derlemesinde kendilerine Sudanlılar kategorisi altında yer ayrılarak Adana, 

Antalya, Mersin, İzmir, Sakarya, Balıkesir ve buralara bağlı bazı ilçe ve köylerde yaşadıkları, ama 

sayılarının bilinmediği belirtilmiştir (107-109, 331). 
12 Erdem, azatlıların yerleştirilmesi konusunda yetkililerin aldıkları önlemlerin ne derece başarılı 

olduğuna ilişkin değerlendirme yapmanın veri eksikliği nedeniyle pek kolay olmadığını belirtir. Bununla 

birlikte, tarımla uğraşan Afrikalı Türklerin “eski Aydın vilayeti topraklarında ve Küçük Menderes 

ovasında Bayındır, Tire ve Torbalı gibi kasabalar ve çevresinde bulunduğu kaydedilmelidir” diye yazar. 

Ayrıca, bu köylerden bazılarının (Yeniçiftlik, Yeniköy ve Hasköy gibi) bazılarının isimlerinin azatlılar 

için kurulmuş olduklarını ve tasarının sonraki yıllarda da yürütüldüğünü akla getirdiği”ni belirtmektedir 

(2004: 226). 
13 Bu araştırma hakkında ayrıntılı bilgi almak için bakınız: Durugönül (2008, 2011, 2013). 
14 Bu kitapçığa ve veritabanına internet üzerinden de ulaşılabilir: www.afroturks.org 

http://www.afroturks.org/
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başlıklı projesidir.15 Bu çalışmaların her birinde Afrikalı Türklerin günümüzdeki 

yaşayış biçimlerine, sorunlarına ve kimlik algılarına dönük önemli bulgulara ulaşılmış 

ve bunlar yayınlar aracılığıyla paylaşılmıştır. 

Günümüzde yeniden canlandırılan Dana Bayramı’nın sosyo-kültürel işlevlerini 

değerlendirebilmek için bu çalışmalarda ortaya çıkan bulguların bir kısmına değinmek 

önemli görünmektedir. Afrika kökenli varlıklı ve orta halli ailelerin mevcudiyetine 

rağmen topluluğun geniş kısmı dikkate alındığında en önemli sorunlardan biri yoksulluk 

olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihçe bölümünde azatlıların bakımı için alınan önlemlerin 

ne derece başarılı olduğunun henüz tam olarak bilinemediği yukarıda belirtilmişti. Fakat 

bu süreçte verilen toprakların bazılarının geri alındığı da bildirilmektedir.16 Öte yandan 

yoksulluk, başka güncel verilerle birlikte farklı ve daha derin bir anlam kazanmaktadır. 

Bu noktada özellikle ten rengi nedeniyle ortaya çıkan ayrımcı pratikler önemli bir yerde 

durmaktadır. Durugönül, görüştüğü kişilerde ırk düşüncesi olmadığı saptar; örtük 

ırkçılığın ise gruplarında dayanışma olmamasından şikayetçi olanlar tarafından ve çok 

nadiren gündeme getirildiğini belirtir. Bununla birlikte bazı kişilerin renklerinden 

şikayetçi olduğunu ve yoksullukları ile renkleri arasında ilişki kurduklarını ifade eder 

(2008: 10-11). Körükmez de araştırmasında siyahlıkla yoksulluğun bazen bir 

tutulduğunu vurgulamaktadır (10). İzmir ve çevresinde 2007’de yapılan araştırmada ise 

yoksulluk ile ten rengi arasında kurulan paralellik, köylerde değil kentte yaşayanlarla 

yapılan görüşmelerde vurgu almıştır: “[S]öz ya da davranışla [hayatlarında] en az bir 

defa tacize uğramış olduğunu ifade eden kentlilerin sayısı azımsanamayacak 

düzeydedir” (41). Ten renkleri nedeniyle yaşanan sorunlar çocukların/gençlerin eğitim 

hayatından soğumalarına ve sosyal hayata katılmaktan imtina etmelerine neden 

olmaktadır. Çalışma yaşamında bazı işlerin pratikte kendilerine açık olmaması gibi 

veriler de bunlara eklenince Afro-Türklerin bir kısmının sadece iyi bir iş değil, herhangi 

bir iş bulma olanaklarını oldukça daraltan ve dolayısıyla yoksulluk örgütleyebilen 

süreçler ortaya çıkmaktadır (Körükmez: 13).  

Yoksulluğu ve insanların yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen bir diğer sorun 

karma evliliklerle ilişkilidir. Günümüzde evlenme yaşına gelenlerin önemli bir kısmı, 

özellikle de kadınlar, kendilerinin ve kendilerinden önceki kuşakların yaşadığı 

                                                           
15 Bu çalışma ayrıca Açık Toplum ve Global Dialogue tarafından desteklenmiş ve final raporu Ağustos 

2014’te Afrikalı Kültür ve Dayanışma Derneği’nin bir kitapçığı olarak basılmıştır. 
16 Dana Bayramları döneminde yapılan enformel görüşmelerde dile getirilen konular arasındadır. Ayrıca 

bakınız Karakartal, 2012. 
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sorunlarla çocuklarının yüzleşmek zorunda kalmaması için Afrika kökenli olmayan 

birileriyle evlenmeyi tercih etmektedirler. Tarih Vakfı’nın yürüttüğü çalışma 

kapsamında görüşülen 100 kişiden her birinin ya kendisinin ya da aile ve akrabaları 

içinden birinin beyaz tenli bir kişiyle evlendiği belirtilmektedir. Yakın sosyoekonomik 

koşullara sahip olmanın ve dinsel kimlik uyumunun bu evlilikleri mümkün kıldığı, 

karma evliliklerin kırsal bölgelerde daha doğal karşılandığı vurgulanmıştır. Kentte 

yaşayan, daha eğitimli, meslek sahibi olan ve eşlerini kendileri seçenler ise 

evliliklerinin başlarında sıkıntı çektiklerini ifade etmişlerdir (29). Aynı araştırmada 

vurgulanan bir başka nokta da karma evliliklerde farklı tenlere sahip kesimlerin 

birbirlerine karşı önyargılı olduğu ve beyaz tenlilerle evlenmiş Afrika kökenli 

kadınların, evliliklerinin başlangıcında yadırganmanın yanı sıra “bazen aşağılayıcı 

sözlere maruz” kaldıkları gerçeğidir (34). Fakat bu sorunların her zaman sadece 

evliliğin başında yaşanıp kaybolduğu düşünülmemeli, orta yaş ve üstü kadınlarda 

boşanma oranının çok yüksek olduğu ve bunun en önemli nedenlerinden birinin ten 

rengi farklılığından kaynaklanan önyargılar ve toplumsal baskılar olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır.17 Yukarıdaki konuya dönersek, söz konusu boşanmalar üç nesli birden 

hem ekonomik hem de manevi açılardan olumsuz olarak etkilemektedir. Çünkü 

ekonomik koşullarının uygun olmaması durumunda boşanan kadınların pek çoğu daha 

kalabalık bir nüfusla aile evine dönmektedir.  

Bu araştırmaların ortaya çıkardığı ve Dana Bayramı’nın yeniden canlandırılmasıyla 

ilgili bir diğer konu kimlik inşasıyla ilgilidir. Durugönül, Antalya köylerinde yürütülen 

çalışmanın geçici sonuçlarına göre, görüşülen Afrika kökenli kişilerin kendilerini Türk 

olarak tanımladıklarını, “Türk vatandaşı olduklarını ifade ederken, kendilerini İslam 

diniyle de özdeştirdikleri[ni]” (2008: 10-11) yazmıştır. Gençlerin bazılarının 

“Afrika’yla herhangi bir ilişkileri olduğu düşüncesini ret” ettiklerini belirtirken bu 

tavrın arka planında, yeni bir kimliğin kurgulanması sırasında kölelik mirasının reddinin 

yanı sıra Afrika ülkelerinin dünyadaki mevcut konumunun da etkisi olduğuna dair 

hipotezinin doğrulandığını ifade eder (2008: 10). Kölelik geçmişine uzak durma, Tarih 

Vakfı’nın İzmir ve çevresinde yürüttüğü görüşmelerin sonuçlarında da vurgulanan bir 

konudur. Görüşülen 100 kişiden yalnızca 21’i köken anlatılarında kölelikle ilişki 

kurmuştur. “Diğerleri ‘köle’, ‘kölelik’ vb. ifadeleri kullanmadılar ve kullanılmasından 

                                                           
17 Körükmez, 2014: 8-9; Karakartal, 2012. Alan araştırması sırasında yaptığım enformel görüşmeler de bu 

veriyi ciddi düzeyde desteklemektedir. 
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da hoşlanmadıklarını belirttiler,” diye belirtilen araştırma sonuçlarında kişilerin 

kendilerini tanımlama biçimlerinin eğitim düzeyi, kuşak ve nerede yaşadıklarına bağlı 

olarak farklılık gösterdiğinin altı çizilmiştir (37). Aynı araştırmada saptanan kimlik 

tanımlamaları şöyledir: “Batı Ege’de yaşayan yaşlı kuşaklar, kendilerini ‘Arap’, ‘Arap-

Müslüman’ ya da ‘Arap-Müslüman-Türk’ olarak adlandırıyor. Kentte yaşayan 25 yaş ve 

altında olan gençler ise kendilerini ‘Müslüman-Arap’, ‘Arap’, ‘Afro-Türk’ ve ‘Afrika 

kökenli Türk’ olarak adlandırıyorlar.” (39)  

Tarih Vakfı araştırmasında kişilerin kendilerini tanımlamada etkili olan koşullar göz 

önüne alındığında, Antalya araştırmasında görüşülen gençlerle İzmir’de görüşülenler 

arasında köy ve kent farkı olduğu ve bunun da kendilerini tanımlama biçimlerine farklı 

etkilerde bulunduğu düşünülebilir. Fakat gözden kaçırılmaması gereken bir diğer 

mesele de iki araştırma süreci arasında Afrikalı Türklerin dernek kurması, yeniden 

canlandırdıkları Dana Bayramı’nın da katkısıyla görünür olmaya, Afrika kökenlerini 

tartışmaya/tartıştırmaya başlamalarıdır. Bu gelişmelerin Antalya’daki gençlere ne kadar 

yansıdığını ve yansıdıysa da ne anlamda etki ettiğini ölçebileceğimiz yeni verilerimiz 

yok. Aynı şekilde, geçen on yıllık süre zarfında İzmir ve civarında yaşayanların kimlik 

tanımlamalarıyla ilgili farklılaşmalara dair kapsamlı verilere de sahip değiliz. Sahip 

olduğumuz tek veri geleneğin yeniden canlandırılması, geçmişin aydınlatılması, mevcut 

sorunların giderilmesi konularıyla aktif olarak ilgilenen kişilerin günümüzde Afrika 

kökenli Türk kimliğine sahip çıkmaya başladığıdır; bu bağlamda en yaygın olarak 

kullanılan kimlik tanımlaması da Afro-Türk’tür. 

Son olarak, Dana Bayramları sırasında ve araştırma sürecinde tanıştığım kişilerle 

konuşmalarımda dile getirilen, toplumsal yaşamda görünmez addedilme18 sorununa 

değinmek istiyorum. Afro-Türklerin önemli bir kısmının halihazırda ten rengi nedeniyle 

fark edilir olması ile dile getirilen görünmezlik arasında bir çelişki olduğu düşünülebilir. 

Fakat fiiliyatta bu ikisinin ortak bir sorunun farklı yansımaları olduğu anlaşılmaktadır. 

Anlatılara göre, Afro-Türklerin –özellikle kentlerde yaşayanların– sıklıkla “yabancı” 

oldukları düşünülür; öyle veya değil, Afro-Türkler, ürküntü kaynağı olmaktan şans 

getiren olmaya kadar sıradan olmayı dışlayan farklı uçlardaki tavırlarla 

                                                           
18 Bu soruna işaret eden Toledano’nun kitaplarından birinin adı bu meseleye gönderme yapmaktadır 

(2007). Bu kitap 2010 yılında Türkçeye çevrilmiştir: Suskun ve Yokmuşçasına İslam Ortadoğusu’nda 

Kölelik Bağları (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları). 
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karşılaşabilmektedirler.19 Dolayısıyla, toplumsal yaşamdaki mesele sıradan 

olamamakla, “norm”un dışında kalmakla ilintilidir. Açıkça görünür olmak da bu 

anlamda bir tür dışlama mekanizması olarak işlemekte, “norm” dışında kalan insanların 

ihtiyaçlarını ve taleplerini saf dışında bırakabilmekte, işsizlik ve yoksulluk gibi 

sorunlara kapı açabilmektedir. Norm dışında kalmak, yukarıda belirtilen resmi 

kayıtlarda görünmemekten, Afrika kökenli Türkiye vatandaşların varlığının bilinmesini 

sağlayacak mekanizmaların eksikliğine20 kadar pek çok konuyla ilişkilidir. Afrikalılar 

Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yeniden canlandırmaya 

uğraştığı Dana Bayramı sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi tanınırlık ve görünürlük 

kazanmak ve mevcut sorunlarla baş edebilmek için Afrika kökenli Türkler arasında bir 

dayanışma ağı oluşturmak bağlamında önemli bir yerde durmaktadır.  

 

3. Afro-Türkler ve Dana Bayramı’nın Yeniden Canlandırılması 

Afrikalı Türklerin tanınmasına dönük ilk adımlar 2000’li yılların başlarında ortaya çıktı. 

Annesinin ebeveynleri Kenya’dan gelen Mustafa Olpak 2003 yılında ailesinin geçmişini 

anlattığı bir kitap yayımladı.21 Olpak’ın başkanı olduğu Afrikalılar Kültür, Dayanışma 

ve Yardımlaşma Derneği ise 2006 yılının Kasım ayında Ayvalık’ta kuruldu. İzmir’den 

ve Ege Bölgesi’nin çeşitli yerlerinden çok sayıda insanı buluşturan bu etkinlik için 

Olpak, Dana Bayramı’nın yasaklanmasından yaklaşık seksen yıl sonra “Afro-Türklerin 

                                                           
19 2016 Dana Bayramı sonrasında, iki dernek yöneticisi, dört-beş Afro-Türk çocuk ile çocuklara refakat 

eden büyükleri ve birkaç araştırmacı ile İstanbul’da yapılacak olan etkinliğe geçmek için havaalanına 

gitmiştik. Dana Bayramlarında Afrikalı Türkler ile ilk karşılaşan insanların meraklı, nadiren de olsa tuhaf 

bakışlarına aşinaydım. Fakat, ne zamanki havaalanına geldik, aşırı görünür olma ile görünmez olmanın eş 

zamanlı işleyişini ilk defa ve daha içeriden anlayabildim. Bir anda bütün bakışlar üzerimize yoğunlaştı. 

Ten rengi daha koyu olanlara değmek istemediklerini anlatan vücut dilini refleksif olarak harekete 

geçiren insanlardan, bu grubu çok “sevimli”, çok “ilginç” bulduklarını belli edenlere kadar farklı 

uçlardaki tavırlara bizzat tanıklık ettim. Özellikle Türkçe konuşan koyu renkli çocuklar çok sevimli 

bulunmuştu. Dikkatimi çeken ve kendimi gözden geçirmemi sağlayan bir başka konu ise, anlatılar 

nedeniyle aşina olduğumu sandığım bu olay bende şaşkınlık yaratırken, tam da anlattıkları gibi bu 

durumla sık sık karşılaşan Afro-Türkler bakışlardan ve tavırlardan hiç bağımsız olarak işlerini güçlerini 

yaptılar, konuşmalarını sürdürdüler. Son olarak belirtmek isterim ki çoğunluğun çok cici, çok sevimli 

bulduğu çocuklardan birinin isminin bir harfi bilette hatalı yazılmıştı. Parası ödenmiş bilete dair bu sorun 

bir türlü –sanıyorum üç ayrı merci ile görüşülmüştü– giderilemedi. 
20 Durugönül, ulusal/kültürel kimlik, tarih yazımı, tarih eğitimi gibi konular üzerinden Afro-Türklerin 

günümüzdeki görünmezlik meselesini bir makalesinde ayrıntılı olarak ele almıştır (2003). 
21 Olpak bu kitabını kısa süre içinde yeni veriler ve tanıklıklarla epey genişletir ve 2008’de yeni bir kitap 

yayımlar. Belgesel çalışmalarına katkıda bulunur. Örneğin, yapımcılığını Gül Muyan’ın yaptığı ve 

TRT’de yayınlanan 2007 tarihli Arap Kızı Camdan Bakıyor. 
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bir araya geldikleri en kalabalık ortam” olarak söz eder.22 Dernek merkezi daha sonra 

İzmir’e taşınır, kadrosu genişler, üyeleri Afrikalı Türklerin tarihini ve mevcut durumunu 

aydınlatmak üzere çalışmalar yapmaya ve bazıları yukarıda anlatılan projelere 

katılmaya/destek sağlamaya başlarlar. Ayvalık’taki ilk buluşmada verilen sözler yerine 

getirilerek 2007’den itibaren Dana Bayramı kutlanmaya başlanır. 2016’da onuncu yılını 

tamamlamış olan yeni Dana Bayramları mayıs ayında, İzmir ve çevre ilçelerde, iki veya 

üç günlük programlarla kutlanmaktadır.  

Akademik literatüre “geleneğin icadı” ifadesini kazandıran Hobsbawm, gelenekleri 

uluslaşma süreçleriyle ilişkili olarak inceler (2006). Buradaki “icat” terimi, yoktan var 

etmek anlamında değildir; kendileriyle bağlantı kurulan önceki geleneklerle icat 

edilenler arasında ciddi anlam farklılaşması, hatta bazen yapay ve/veya sadece biçimsel 

benzerlikler söz konusu olmaktadır. Bu gelenekler modern dönemlerin getirdiği ani 

değişimler eşliğinde inşa edilen modern devletlere meşruiyet sağlamak, ulusal aidiyet 

duygusu yaratmak gibi amaçlarla ortaya çıkarılmakta ve bu işlevlere bağlı olarak 

kullanılmaktadır. Modern hayat koşullarında bu tarz gelenekleri ortaya çıkaranların 

ağırlıklı olarak devletler olmakla birlikte onlarla sınırlı olmadığının da saptandığı 

çalışma, geleneklerin inşası ve kullanımına dönük olarak geniş bir yelpazede çok sayıda 

örnek içermektedir. Mevcut Dana Bayramları da geleneksel bir kutlamanın yeniden 

inşasıdır ve geleneklerin kullanımına dönük örnek çalışmalar bu gelişmenin 

değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte bu makalede vurgulanmak 

istenen bir nokta da aradan geçen yaklaşık bir asırlık süreye rağmen, yeni bayramların, 

eskilerin en önemli işlevlerinden bazılarını sürdürmesi, hatta bunların bayramın yeniden 

canlandırılmasındaki en önemli nedenler arasında olmasıdır. Aşağıda, yeniden 

canlandırılan Dana Bayramları günümüzde ön plana çıkan sosyal ve kültürel motifler 

üzerinden incelenecek; yukarıda değinilen konularla bağlantılar, anlatı sırasında 

gündeme getirilecektir.  

Afro-Türklerin 2006’daki ilk buluşmasında Dana Bayramlarını yeniden kutlamanın 

gündeme getirilmesinin en önemli yanı bir araya gelmek, hep birlikte eğlenmek, uzun 

zamandır ilişkileri kalmamış olan ve nerede yaşadıkları bilinmeyen akrabaların izini 

sürmek ve bir destek ağı oluşturmak gibi nedenlerdi. Bu bayramın varlığına dair bazı 

bilgiler vardı ama derinleştirilmesi gerekiyordu. Bu amaçla yola çıkıldığında ilk yapılan 

                                                           
22 Olpak, kendi imkanlarıyla gelenlerin dışında kadın-erkek, genç-yaşlı üç otobüs insanın katıldığını 

belirtmektedir (2013: 135-6). 



Fahriye DİNÇER; Afro-Türkler ve Yeniden Canlandırılan Dana Bayramı Üzerine Bir Sosyo-Kültürel 

Analiz 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

133 

şey, geçmiş dönemlere veya en azından eskiden aile ortamlarında yapılan geçmişe dair 

konuşmalara tanık olmuş yaşlı kişileri bulmak ve onlarla konuşmaktı. Mustafa Olpak bu 

sürece kitap çalışmalarıyla başlamıştı ama derneğin diğer üyeleriyle birlikte farklı 

yerleşim yerlerinde yaşayan ve farklı deneyimlere sahip olan çok sayıda kişiyle 

görüşme yapılması mümkündü.  

Bu bayramların İzmir’de köklü bir geçmişe sahip olduğunun ve hatta İstanbul’da da 

benzer kutlamaların yapıldığının anlaşılması, Afro-Türkler arasında ciddi bir heyecan 

yaratmıştı. İlk bulguların kişiler arasında paylaşılmaya başlanmasıyla birlikte, geçmişle 

zoraki olarak oluşturulmuş bir bağlantı değil, Afro-Türklerin kendilerini de –en azından 

görece genç kuşakları– şaşırtan ve onurlandıran bir geçmiş şekillenmeye başlıyordu. 

Çünkü bu coğrafyadaki varlıklarının eski olduğunu ve Dana Bayramı gibi bir gelenek 

oluşturup bunu yürütebilecek kadar etkili olmuş olduklarını teyit edilebiliyorlardı.23  

O dönemde İzmir kutlamalarına ilişkin olarak Pertev Naili Boratav’ın (1951; 1958; 

1982) ve Günver Güneş’in (1999) makaleleri mevcuttu. Dana Bayramı’nı akademik bir 

çerçevede ilk gündeme getiren Pertev Naili Boratav olmuştu. 1951 yılında yayımladığı 

makalesinde bu konunun Türkiye’de henüz araştırılmadığını ve kendi notlarının da 

eksiklikler içerdiğini belirtmişti.24 Güneş’in özel olarak Dana Bayram’nı ele alan 

makaleleri dönemin yerel gazeteleri, edebi eserler ve anılar üzerinden 1880’li yıllardan 

1920’lere kadar kutlanan bu bayramlar hakkında epey veri sağlıyordu. Eksik olan şey 

ise Afrikalı Osmanlı ve Afrikalı Türk olan kesimlerin bu bayramlar hakkındaki kendi 

sözleri ve görüşleriydi. Derneğin yürüttüğü faaliyet bu eksikliği aşmaya, yani 

bayramların öznelerinin seslerine kulak vermeye dönük ciddi bir çabaydı. Üstelik kulak 

verenler de aynı geçmişten geliyordu; ama yaşlıların kendilerinden genç kuşak Afro-

Türklere açılması bile kolay olmamıştı.25 İzmir’dekilerin yanı sıra İstanbul’daki 

kutlamalar hakkında da epey bilgi toplanmışken en heyecan veren konu, “godya” 

olmaya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nda ve daha sonra Türkiye’de yaşayan 

Afrikalılar arasında saygın bir konumu olan godyaların hem inançsal hem de dünyevi 

                                                           
23 Bayram kutlamalarının öncesinde başlayan araştırma, sözlü görüşmeler yapma süreci daha sonra da 

devam edecekti ve 2010’dan itibaren daha düzenli olarak kayıt ve arşiv oluşturma işine girilecekti. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız Olpak, 2012: özellikle 137. 
24 Boratav’ın ilk çalışmasını geliştirerek yayımlaması ise 1958 yılına denk gelmişti. Bu çalışmalarda 

Türkiye’de Afrika kökenlilerin varlığı ve etkileri genel olarak folklor üzerinden ele alınmış, bu bağlamda 

yer bulan İzmir ve İstanbul’daki bayramlar ağırlıklı olarak sözlü tanıklıklar temelinde aktarılmıştı. İlk 

makalesi, 1982 yılında Boratav’ın Folklor ve Edebiyat I (İstanbul: Adam Yayıncılık) isimli çalışmasında 

“Türk Folklorunda Zenciler ve Türkiye’de Zenci Folkloru Üzerine” ismiyle Türkçe olarak yer almıştı.  
25 Tüm çalışmalarında bu sorundan söz eden Olpak’ın örnek bir anlatısı için, bakınız 2012: 138. 
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işlevleri vardı. Güncel kutlamalar açısından godyaların inançsal değil, dünyevi 

konulardaki sorumlulukları üzerine gidildiği için, bu makalede inançlara özgü pratiklere 

yer verilmeyecektir.26  

İzmir’deki Dana Bayramı ile ilgili tüm çalışmalarda godyalardan söz edilir. İstanbul ile 

ilgili olanlarda ise “kolbaşı” veya “godya” olarak anılır ve nasıl bir örgütlenme yapısı 

dahilinde, hangi işlevlere sahip oldukları daha ayrıntılı olarak ele alınır.27 Erdem’in 

Osmanlı’da köleliğin sonlanmasına ilişkin çalışmasında godyaların anlatıldığı bölümün 

girişi şöyledir: “[A]zat edilen kölelerin bakımını kimler ve nasıl üstleniyordu?” diye 

soran Erdem, kendi sorusunu şöyle yanıtlar: “Bu sorulara verilebilecek ilk belli yanıt, 

bu işi kendilerinin üstlenmiş olduğudur” (2004: 217). Metinlere göre İstanbul’daki köle 

ve azatlı Afrikalıların özel bir örgütlenmesi vardır. Efendilerinin zulmünden korunmak 

ve hayatta karşılaştıkları sıkıntıları aşmak için “müşterek savunma ve korunma” 

amacıyla oluşturdukları (Garnett, 2009: 492) bu örgütlenme yerel loncalara sahiptir. Her 

loncanın başında, kolbaşı veya godya adıyla bilinen bir kadın28 bulunduğu, farklı 

loncalara mensup üyelerin her yıl rumi mayıs ayının ilk günü İstanbul’un değişik 

yerlerinde bir araya gelerek kutlama yaptığı belirtilmektedir (Erdem, 2004: 217). 

Metinler temelinde, godyanın toplumsal işlevleri konusunda şunlar belirtilebilir: 

Bedelini ödemek suretiyle kölelerin özgürlüğünü satın almak, azat sonrasında 

hastalanan veya işsiz kalan kadınları evinde ağırlamak, azatlıların hizmetinden 

yararlanmak isteyen kişiler için aracı olmak (Garnett: 493). Dernek üyelerinin 

görüşmeleri sayesinde, “[d]oğum, ölüm, evlilik, taşınma gibi yaşamsal olaylardan 

haberdar olan godyalar[ın], sorumlu oldukları topluluğun hafızası görevini de 

gör[dükleri]” belirlenmiştir (Olpak, 2012: 131).  

                                                           
26 Afrika kökenli Osmanlıların/Türklerin yaptığı ritüeller hakkında çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Bunların arasında, Osmanlı coğrafyasına getirilen Afrikalıların çıkış yerlerindeki inançları ve pratikleri ile 

ticaret yolları ve bu yollar üzerinde toplandıkları merkezler, vb. veriler temelinde araştırmalar yapılmakta, 

çeşitli bağlantılar belirlenmeye çalışılmaktadır. Örnek olarak bakınız, Toledano, 2014; Şaul, 2015. 
27 Döneme ait bazı metinler için bakınız, Garnett, 2009: 492-493; Saz, 2012: özellikle 59-75.  
28 İzmir ile ilgili yukarıda belirtilen metinlerde godyanın çoğunlukla kadın olduğu, ama erkeklerin de 

godya olabileceği belirtilmektedir. Dernek üyelerinin yaptığı görüşmeler de aynı sonucu vermektedir. 

Hatta Boratav’ın görüştüğü kişiler arasında godyanın çoğunlukla erkek olduğunu bilenler de vardır. 

Bununla birlikte, İstanbul ve İzmir bayramlarının tarihsel ve toplumsal olarak karşılaştırılması ve 

verilerin bu bağlamda değerlendirilmesi önemli durmaktadır. Mesela Garnett bu örgütlenmeyi anlattığı 

çalışmasında kültün kadınlara mahsus olduğunu anladığını ama erkeklerin de cemiyetten yardım 

görebildiğini belirtir (493). İzmir’e ait verilerle bunun arasında çıkan çelişki, gözlemlerin yapıldığı 

dönem ve yerleştiği bağlamın aynı olmamasından, iki farklı bayramdan söz ediyor olabileceğimize kadar 

değişik sonuçlar verebilir. 
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Godyanın icra ettiği işler, kuruluşundan itibaren derneğin çalışmalarında ve Afro-

Türklerin hayatında çok merkezi bir yere sahip oldu. Özellikle Türkiye’nin her tarafına 

dağılmış ve görünürlüğü sınırlı ve/veya sorunlu olan Afro-Türkler için birbirlerini 

bulmak ve birbirlerine destek olmak çok önemliydi. Daha derneğin Ayvalık’taki 

kuruluş gününde üç aile akrabalarına kavuşmuş (Olpak, 2012: 136) ve kavuşmalar 

yeniden canlandırılan bayramlarda devam etmişti. Farklı yerlere dağılmış Afrika 

kökenliler hakkında veri toplamaya, akrabalarını arayanlar için destek ve bilgi 

sağlamaya, saptanan sorunların çözümü için el birliğiyle çözüm üretmeye gayret eden 

dernek, süreç içinde topluluğun belleği ve bilgi merkezi haline geldi.  

Yukarıda anlatılanlar, Afrika kökenli Türkiye vatandaşlarının bu coğrafyada bir 

geçmişleri olduğunun teyit edilmesine ve kaybolmaya yüz tutmuş ilişkilerin yeniden 

kurulmasına dönük çok önemli adımlardır. Dana Bayramı ayrıca Afro-Türklerin 

kendilerinin dışındakilerle ilişkilerin tesisi için de olanak sağlamaktadır. Burada 

ilişkiden kasıt görünmezliğin, bilinmezliğin ve işitilmezliğin mümkün mertebe 

giderilmesidir.  Bayramların bize gösterdiği, bu doğrultuda yeterli olmamakla birlikte 

epey yol alındığıdır.  

Dana Bayramları 2007’den bugüne aralıksız olarak devam etti. Kavuşmaların ve dertleri 

sevinçleri paylaşıp birlikte eğlenebilmenin daha ağırlıkta olduğu ilk bir iki kutlamanın 

ardından bayramın ilk günü Afro-Türklerin tarihini ve mevcut durumlarını işleyen 

panellere ayrılmaya başlandı. İkinci gün ise İzmir’in ilçelerinden birinde yerel halkın ve 

Afro-Türklerin katılımıyla piknikler yapılıyordu. Hemen bir kaç yıl içinde Türkiye’nin 

farklı yerlerinden gelenlerin sayısında artış oldu. 2009 yılında Kültür Bakanlığı “Bahar 

Şenliği” adı altında bu bayramı destekledi. 2010’dan sonra da yerel belediye desteği 

sağlandı. 2010 ile birlikte yurt içinden ve dışından araştırmacılar da etkinlikle 

ilgilenmeye başlamıştı. Artık Dana Bayramı, başta yerel gazeteler olmak üzere çeşitli 

medya araçları vasıtasıyla gündeme de taşınıyordu.  

Özellikle 2012 yılından itibaren yapılan kutlamalar, küçük de olsa önemli gelişmelere 

sahne oldu. Bunlar, yerel düzeyde topluluk ile topluluğun dışındakiler arasındaki 

ilişkinin artırılması ve Afrika kültürüyle de ilişki kurulması ile alakalıdır. Kutlamaların 

piknik kısmı her zaman eğlenceli oluyor, zaman zaman Afro-Türk sanatçılar ve çok 

zaman da yerli müzik veya performans grupları piknik eğlencelerini destekliyordu. 

Bununla birlikte, dernek üyeleri sahnede Afrikalı bir müzik ve/veya dans grubu görmeyi 
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de arzu ediyorlardı. Çünkü Afrika kültürünü–dans, müzik, kostümler, yemekler, vb.– 

tanımanın Afrikalı geçmişlerine dair bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olacağı 

düşüncesindeydiler. Tek ve homojen bir Afrika olmadığı elbette ki biliniyor ama Afrika 

kültürü ile kuracakları bağların, geçmişle barışmayı sağlayabilecek kanallar 

sağlayacağına inanıyordu. Türkiye’de öğrenim gören sekiz-on Afrikalı öğrencinin de 

katıldığı 2012 yılındaki bayramda, ilk defa bir Afrikalı grup sahnede performans 

sergiledi.29 Grup, Kongo’dan geleneksel danslar ve müzikler icra ederken, Afro-Türkler 

dahil, pek çok katılımcı sahnede onlara eşlik etmeye gayret etti. Afrikalı Türkler, başta 

yöresel zeybek dansları olmak üzere, geleneksel danslara ve Türkiye’de popüler olan 

dans hareketlerine alışkındı. Dolayısıyla, Afrika danslarına katılmakta biraz tereddüt 

yaşamakla birlikte, yavaş yavaş bunu aşanlar oldu. O yılki bayram Olpak tarafından 

şöyle değerlendirilmişti: “Afrikalı öğrencilerin birçoğu bayrama yerel kıyafetleriyle 

gelirken, Afrikalı müzik ve dans topluluğu kutlamalara ayrı bir renk kattı ve yıllar sonra 

ilk defa, aslına en yakın dana bayramı kutlaması olduğu duygusunu oluşturdu. Afrika 

giysileri, dansları, müzikleri ile Anadolu kültürü içerisinde tam bir Afrika’yla kültür 

köprüsü kurulmuş oldu” (2012: 137). 

Bununla birlikte çocuklarda sıcak bir tavrın ortaya çıkması o sene mümkün olmadı. 

2012 yılında görüştüğüm çocuklar Afrika müziklerine ve dans hareketlerine pek düşkün 

olmadıklarını dile getirdiler. Bir sonraki yıl, dernek, bir Afro-Türk çocuk dans grubu 

oluşturdu ve bu grup ertesi sene performanslarına başladı. Repertuvarlarında hem 

Afrika danslarından hareketler hem de geleneksel Ege dans ve müzikleri yer 

almaktaydı. İlk karşılaşmalarında Afrika dans ve müziğini yabancılayan ve pek hoş 

karşılamayan çocuklar için bu dans grubu çok çekiciydi; çocuklar, grupta yer almak ve 

dans etmek konularında epey istekli hale geldiler.  

Çocukların dans çalışmalarının önemli bir yan ürünü, ebeveynlerin, özellikle de 

annelerin (veya büyük annelerin, teyzelerin, halaların) arasında, bu çalışmalar sırasında 

gelişen birlik ve dayanışma olmuştu. Çünkü bu çocukların çoğu parçalanmış ailelerden 

gelmekteydi ve yukarıda da belirtildiği gibi çocuklar çoğunlukla annelerinin veya geniş 

aileden bir büyüğün sorumluluğundaydı. Dernek, annelerin çocuklarını beklerken bir 

                                                           
29 Grubu oluşturan dört kişi, o dönemde geçici olarak İstanbul’da yaşayan Afrikalı gençlerdi.  
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kadın terapist eşliğinde sorunlarını konuşabilmeleri için bir düzenleme yapmıştı.30 

2015 yılında Dana Bayramı’na İzmir’in Konak veya Alsancak gibi merkezi bir yerinde 

gerçekleşen bir geçit töreni eklendi. Dana Bayramı piknikleri şehir merkezi dışında 

yapılırken geçit törenlerinin kent merkezindeki kalabalık nüfusa seslenme olanağı vardı. 

Mask sanatçısı Eylem Sürer’in araştırıp hazırladığı masklar da başlangıcından itibaren 

geçit töreninde ve bayramın diğer etkinliklerinde kullanılmaya başlandı. Masklar, 

kostümler, doğaçlama müzik ve hareketler içeren geçit töreni, Afro-Türklerin 

varlığından henüz haberdar olmayanlar için önemli bir gösterge, katılanlar için de 

eğlenceli bir etkinlik halini aldı. Geçit törenlerinde kalabalığın önünde iki çocuğun dana 

kostümü altında yürümesi, yeniden canlandırılan Dana Bayramlarında bir alışkanlığa 

dönüşmeye, çocuklar açısından da katılım ve sahiplenme duygusunu artıran bir motif 

olmaya başladı. Çevredekilerin ilgisini çeken bu etkinlik, farkındalık yaratma işlevinin 

yanı sıra birçok kişi tarafından kaydedilmeyi, çeşitli kişisel veya diğer sosyal medya 

kanalları üzerinden paylaşılmayı hak eden sıra dışı bir olay halini aldı. Elbette eklemek 

gerekir ki çevredeki insanların küçük bir kısmı, ‘merak duyulan yabancı’yı kaydetme 

sevdasına düşmüş de olabiliyor.  Böylesi yaklaşımlar, yukarıda belirtilen aşırı 

görünürlük-görünmezlik sorunlarını yeniden üretme riskini taşıyabilir; bununla birlikte, 

henüz üç kere yapılmış olan geçit törenleri hakkında nihai sonuçlara varmak için çok 

erken. Yine nihai sonuç çıkarmamakla birlikte, Afro-Türk olmayanların törenlere 

katılımında artış olduğunu ve Afro-Türklerin tanınmasına dair belli adımlar atılmış 

olduğunu da kaydetmek gerekiyor. 

Yeniden canlandırılan Dana Bayramı’nda öne çıkan önemli motiflerden birisi de ‘buralı 

olma duygusu’dur. Geçmişe dönük araştırmalar ve gelenekte mevcut olan bir bayramın 

gündeme alınması buralı olma duygusunu güçlendirmiştir. Daha da önemlisi yapılan 

etkinlikler aracılığıyla Afro-Türklerin buralı olduğuna dönük veriler de artmaya 

başlamıştır. Yukarıda çocuk dans grubuna değinirken belirtildiği gibi grubun repertuvarı 

sadece Afrika danslarını değil, bu çocukların doğduğu ve kendilerinden en az üç-dört 

kuşak önceki büyüklerinin artık yerlisi haline geldikleri Ege’nin zeybek danslarını da 

içermiştir. Aslında zeybek dansları incelendiğinde –genellikle “Arap” terimi 

kullanılmakla birlikte– Afrika kökenli zeybeklere gönderme yapan, onlardan övgüyle 

söz eden danslara ve türkü sözlerine rastlamak mümkündür. 1980’lerde Koca Arap 

                                                           
30 2016 yılında, Dana Bayramı pikniğinde enformel olarak yaptığım bir görüşmede üç çocuk sahibi genç 

bir anne, bu toplantıların kendisine moral verdiğini ve güç kazandırdığını söylemişti. 
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Zeybeği’ni derleyen Abdürrahim Karademir, siyah zeybeklere ilişkin bilgilerini 

kendisiyle görüşme yapan Afro-Türklerle paylaşmış ve konuyla ilgili makaleler 

yazmıştır. Yakın tarihli bir makalesinin başlığında, Afro-Türk teriminden üretildiği 

anlaşılan “Afro Zeybek” terimi kullanılmış, metinde de şu ifadeye yer verilmiştir: 

“Ege’de Arap olarak nitelendirilen ve zeybeklik olgusu içinde de aktif rol üstlenen bu 

insanlara “Afro Zeybekler” denilebilir” (2015). Gerek zeybekler gerekse de Boratav’ın 

çeşitli folklor ürünlerinde saptadığı motifler Afrika kökenli Türklerin buralı olduğunu 

pekiştiren veriler arasındadır. ‘Buralılık’, Türkiye’nin otokton halkları arasında yer 

almayan ve kölelik geçmişi nedeniyle mevcut varlıkları sıradanlaşamayan Afro-

Türklerin aidiyet duygularını güçlendiren bir etkiye sahiptir.  

 

Sonuç 

Yeniden canlandırılan Dana Bayramı, gelenekten yararlanmakla birlikte modern 

döneme ait ulus-devlet yapılanması içinde ortaya çıkan ve günün koşullarına göre inşa 

edilen bir etkinliktir. Günümüzde, bayramın adında geçen ‘dana’nın varlığı değil, 

temsili söz konusudur. Törenlerde, godyanın mistik ve/veya inançsal özellikleri değil, 

dünyevi işlevleri belirleyici olmaktadır. Geleneksel örgütlenme ve ilişki ağı içinde 

saygın bir konumda bulunan godyanın değil, Afro-Türk Derneği’nin düzenlediği bir 

kutlamadır. Afro-Türk Derneği ise adında da vurgulandığı gibi kültürel canlanma 

sağlanma, yardımlaşma ve dayanışma olanaklarını geliştirmeye çalışan ve her yıl 

organize ettiği Dana Bayramı’nı yaygın medya araçları üzerinden duyuran ve 

katılımcıların ulaşımını organize eden modern bir örgütlenmedir. Bununla birlikte, 

canlandırdığı geleneğin merkezi noktasında yer alan godyanın dünyevi sorumluluklarını 

üstlenmiş gibi görünmektedir.  

Köleliğin kaldırılmasının ardından bir asırdan uzun zaman geçmiş, ülkenin yönetim 

biçimi değişmiş ve köle geçmişine sahip insanlar özgür vatandaş statüsüne sahip 

olmuşken, bayramın yeniden canlandırılmasının ardındaki nedenlerin yanı sıra 

godyanın işlevlerinin geçmiştekilerle süreklilik/benzerlik ilişkisi içinde olması üzerinde 

düşünülmesi gereken bir konudur. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ulusal kimlik 

Türklük temelinde inşa edilirken, İslam dininin insanların Türk kimliğine 

eklemlenmesini sağlayan temel bir motif olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Din etkisi 
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Afro-Türkler özelinde de geçerli olmuş, ama entegrasyon ten renginin izin verdiği 

ölçüde gerçekleşmiş görünmektedir. Elbette buradaki sorun ten rengi farklılığı değil, bu 

farklılığın olumsuz sonuçlara yol açabilmesidir. Afro-Türklerin Cumhuriyet döneminde 

de “Arap” adıyla çağrılması, Türkiye nüfusu içinde ‘ayrıksı’ ama ‘kabul edilebilir’ bir 

kimliğe sahip olduklarına işaret etmektedir. Fakat, güncel araştırmalar ve kutlamalarda 

öne çıkan noktaların da gösterdiği gibi ‘kabul edilebilir’ ve ‘ayrıksı’ olmak, uzun bir 

tarih boyunca giderilemeyen sorunları çözmekten ziyade onları yeniden örgütleyen 

mekanizmalar olarak işlemektedir.  

Son olarak denilebilir ki İzmir’deki Dana Bayramı birçok soru, tedirginlik ve tereddüde 

rağmen on bir yıldır güçlü bir kararlılıkla kutlanmaktadır. Sonuncusu 2017’de kutlanan 

Dana Bayramı’nda gerek çocuk gerekse yetişkin Afro-Türklerin geçit töreni ve piknik 

esnasında önceki yıllara oranla daha rahat olduklarını gözlemlemek mümkündü. Öyle 

görünmektedir ki toplulukla sınırlı kalmayan ortamlarda rahatlamanın artışına dönük 

durum, ancak Afro-Türklerin kültürleri ve kimlikleriyle belli ölçüde barışması ve 

ülkenin daha genelinde de Afrika kökenli Türk vatandaşlarının varlık ve kimliklerinin 

tanınmasına dair ufak da olsa bazı adımların ortaya çıkmasından sonra olmuştur. Hiç 

bir öznenin kimliği tekil olmadığı gibi Afro-Türkler de homojen bir grup değildir. Bu 

makalede değinilen sosyo-kültürel gelişmeler Afrika kültür ve tarihi ile buralılık 

arasında köprü kurmaya çalışırken inşa edilegelen ve bile isteye sahip çıkılan bir 

kimlikle ilişkilidir. Bu kimliğin kimler tarafından nasıl inşa edileceği, nereye kadar 

sahiplenileceği ve nasıl dönüşümlere ve farklılaşmalara meyledeceği elbette ki şu 

anda bilinemez. Bilinen tek şey on-on beş yıl öncesine kadar hakim olan sessizliğin 

kırılmaya başladığıdır. Bu sürece eşlik eden Dana Bayramı da bir gelişmedir ve ne 

gidişatı ne de sonuçları şimdilik tümden öngörülebilir değildir. 
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VOLKAN GAZETESİNDE 31 MART VAKASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Selim SEZER* 

 

Özet  

Kıbrıslı’nın Derviş Vahdeti’nin başında olduğu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ve bu cemiyetin yayın 

organı olan Volkan gazetesi, 1909 yılında gerçekleşen ve literatürde “31 Mart Olayı” olarak anılan 

ayaklanma sürecindeki temel aktörler arasındadır. Bununla birlikte, İslami kimliğiyle bilinen bu 

cemiyetin süreçte ne kadar belirleyici olduğu ve ayaklanmanın arkasındaki baş aktör olup olmadığı 

tartışmaya açıktır. Volkan gazetesinde isyanın hemen öncesinde ve isyan günlerinde yayınlanmış temel 

yazılar incelendiğinde, söz konusu cemiyetin bir “önder” rolü oynamaktan ziyade, haberdar olduğu, ancak 

planlayıcısı olmadığı isyan için bir kitle tabanı yaratılmasında araçsal rol oynamış bir unsur olabileceği 

ihtimali güçlenmektedir. Diğer yandan taşıdığı İslami tonlara karşın bu cemiyetin en azından söylemsel 

düzeyde Meşrutiyet karşıtı olmadığı gözlemlenebilir. 

Anahtar kelimeler: İkinci Meşrutiyet, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, Volkan Gazetesi, Derviş Vahdeti, 

İttihat ve Terakki.  

 

31 MARCH INCIDENT” IN VOLKAN JOURNAL 

 

Abstract 

Society of Mohammedan Union, led by Derviş Vahdeti of Cyprus, as well as the Volkan journal issued 

by that society are among the main actors of the revolt which broke out in 1909 and known as “31 March 

Incident” in the literature. That said, there is a room to discuss in which extent that organization, known 

with its Islamic identity, determined the processes and whether it is the main actor behind the revolt or 

not. When we examine the major articles published at Volkan journal just before and during the revolt 

days, it seems more possible that Society of Mohammedan Union did not have a “leader” role, but rather 

it played an instrumental role for creation of a mass base for the revolt that it did not design although the 

forenamed society knew it in advance. On the other hand, we can observe that this society was not against 

the constitutional regime in spite of its Islamic color. 

Keywords: Second Ottoman Constitutional Monarchy, Society of Mohammedan Union, Volkan Journal, 

Derviş Vahdeti, Committee of Union and Progress. 
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Giriş 

II. Meşrutiyet dönemi henüz birinci yılını doldurmadan patlak veren ve başlangıcı Rumi 

31 Mart 1325 (Miladi 13 Nisan 1909) tarihine denk gelmesi nedeniyle, çeşitli 

isimlendirmelerin yanı sıra genellikle “31 Mart Vakası” diye anılan İttihat ve Terakki 

karşıtı ayaklanma, modern Türkiye tarihinin en fazla spekülasyon konusu olmuş 

olgularından biridir. Yakın dönemlerde de hem akademik, hem de politik tartışmaların 

konusu olmaya devam eden 31 Mart hakkındaki literatür belli bir zenginliğe ulaşmış 

olsa da, söz konusu süreçte tam olarak ne yaşandığının birincil kaynaklara dayanarak 

ortaya konulması ve objektif bir çerçeve içinde yorumlanması halen bir ihtiyaç gibi 

görünmektedir.   

Biz bu makalede 31 Mart Vakası hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapma iddiası 

taşımaksızın, mevcut tarihyazımına mütevazı bir katkı sunma girişiminde bulunarak, 31 

Mart’ın başlıca örgütleyicilerinden olduğu iddia edilen (örn. Aysal, 2006: 18 vd.) ve 

genellikle mürteci olarak tanımlanan Kıbrıslı Derviş Vahdeti’nin çıkardığı Volkan 

gazetesinin, isyanın hemen öncesinde ve isyan günlerinde çıkan sayılarından bazı seçili 

yazıları inceleyecek ve tartışmaya çalışacağız. Buradan hareketle, Vahdeti’nin, Volkan 

gazetesinin ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin nitelikleri hakkında bazı genel 

saptamalar da yapmaya çalışacağız. Nitekim bu çalışmanın amacı, 31 Mart sürecinin 

kendisini tahlil etmek değil, Vahdeti’nin ve gazetesinin bu süreçte tam olarak nerede yer 

aldığını ve nasıl bir tutum içinde olduğunu nesnel olarak incelemeye çalışmaktır. Bu 

bağlamda, amacı Volkan gazetesinin kendi söylemlerini ana hatlarıyla ortaya koymak ve 

analiz etmek olan bu yazıda, 31 Mart’a ilişkin genel ikincil literatür de sınırlı olarak 

kullanılmış ve metne yalnızca ihtiyaç görülen noktalarda dahil edilmiştir.  

 

1. 31 Mart İsyanı’na Giden Süreçte Derviş Vahdeti ve Volkan Gazetesi 

Sözü edilen süreçte Volkan gazetesinin oynadığı rolü ve aldığı tutumu incelemeye 

başlamadan önce, 31 Mart’la ilgili mevcut çalışmalardan bazılarında bu gazete hakkında 

yapılan tespitleri ve öne sürülen fikirleri incelemek faydalı olacaktır. Sina Akşin, 31 

Mart olayını inceleyen kapsamlı çalışmasında, 11 Aralık 1908 tarihinde yayın hayatına 

başlayan gazetenin tüm sayıları incelendiğinde, gazetede “İslâmiyetçi”, “hürriyetçi ve 

Kanun-ı Esasi düzeninden yana”, “insaniyetçi ve medeniyetçi”, “Fedakârancı” ve 
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“Sabahattinci ve muhalif” niteliklerin öne çıktığını söylemektedir (1972: 40-41). Burada 

özellikle, gazetenin Kanun-ı Esasi düzeninden yana olduğu tespiti dikkat çekmektedir. 

İlerleyen kısımlarda görüleceği gibi Volkan gazetesi gerçekten de, örneğin dönemin 

tanıklarından Süleyman Kâni İrtem’in anılarında iddia ettiğinin1 aksine, Kanun-ı 

Esasi’ye ve Meşrutiyet’e muhalif değildir; ancak Meclis çoğunluğu yoluyla fiili iktidarı 

elinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni (İTC), özellikle 31 Mart’a giden 

süreçte giderek artan bir şiddetle “yeni bir istibdat rejimi kurmakla” suçlamaktadır. Öte 

yandan, Akşin’in Dreyfus, Zola, Darwin gibi isimleri anacak kadar “Batı” bilimlerinden 

haberdar olduğunu söylediği, buradan hareketle de “medeniyetçi” bir nitelik atfettiği 

gazetede çıkan yazılar genelde güçlü ve nitelikli bir üsluptan uzaktır.  

Volkan’ın dünya görüşünün samimiyetinden şüphe duyan Feroz Ahmad ise bir 

çalışmasında Derviş Vahdeti’nin ve beraberindekilerin, İttihatçıları devirmede en geniş 

kitlelere ulaşabilmek için İslamiyet’i araç olarak kullanmış kişiler olduğuna işaret eden 

pek çok kanıtın olduğunu söylemektedir. Ahmad’a göre Volkan’ın ve İttihad-ı 

Muhammedi Cemiyeti’nin mali kaynakları da belli değildir; Saray veya liberaller (yani 

temel olarak, Prens Sabahattin’in başında olduğu, İTC karşıtı Ahrar Fırkası) tarafından 

finanse edilmiş olmaları da kuvvetle muhtemeldir (1999: 18). 

1908 yılının sonlarına doğru yayınlanmaya başlayan Volkan gazetesi, 1909 yılının Şubat 

ayına kadar yayın hayatını “bağımsız” bir gazete olarak sürdürmüştü. Bu süre zarfında 

varlığını sürdüren İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ise, etkili bir siyasi özne olmaktan 

uzaktı. Cemiyet üyeleri, Derviş Vahdeti’ye başlarına geçme önerisinde bulunmuşsa da, 

Vahdeti aynı isimle başka bir cemiyet kurmayı tercih etmiş ve 18 Şubat 1909 tarihinden 

itibaren Volkan gazetesi, logosunun altında “İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin 

mürevvic-i efkârıdır” ibaresiyle çıkmaya başlamıştı.  

Bu “yeni” İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin siyaset sahnesindeki varlığı, 3 Nisan 

1909 tarihinden itibaren çok daha görünür hale geldi. Bu tarihte düzenlenen ve 

Süleyman Kâni İrtem’in büyük bir hata yaparak Hasan Fehmi suikastı sonrasında 

gerçekleştirilmiş bir gövde gösterisi olarak anlattığı (2003: 113) büyük kitle buluşması, 

iki yönlü bir içeriğe sahipti. Buluşma, öncelikle bir mevlid etkinliği idi. Konu üzerine 

                                                           
1 Sıkı bir İttihatçı olan Süleyman Kâni, anılarında Volkan gazetesinden bahsederken, özellikle İttihad-ı 

Muhammedi Cemiyeti’nin kurulmasıyla beraber “müfsid”lerin, “münafık”ların buraya toplandığını ve bu 

kişilerin büyük ulemanın aksine, şeriat hükümleriyle Parlamento ve Kanun-ı Esasi’nin bağdaşmayacağı 

yönünde propaganda yaptıklarını iddia etmektedir. Bkz. İrtem, 2003: 80.  
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çalışan pek çok araştırmacının gözden kaçırmış göründüğü bir ayrıntıyı vurgulamak 

gerekirse, söz konusu tarih hicri takvimde 12 Rebiyülevvel gününe, dolayısıyla Hz. 

Muhammed’in doğum günü olan “Mevlid Kandili”ne denk geliyordu. Bu tarihin ikinci 

ve esas önemli anlamı ise, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin Ayasofya’daki genel 

merkezinin açılışının yapılmasıydı. Bir başka deyişle açılış, bilinçli olduğu kesin olan 

bir seçimle, Hicri 12 Rebiyülevvel gününe denk getirilmişti. Volkan gazetesinin iki gün 

sonra verdiği bilgilere göre, mevlid ve “resmi küşad” için Cemiyet-i İlmiyye, Talebe-i 

Ulûm Cemiyeti, Cemiyet-i İslamiyye, İttihad ve Terakki Fırkası, Ahrar Fırkası, 

Askeriye, Arnavud, Çerkez, Kürd İttihad ve Teavün kulüpleri ile “bütün matbuat-ı 

Osmaniyye sahib-i imtiyazları ile heyet-i tahririyyelerine” birer davetiye gönderilmişti 

(Volkan, 5 Nisan 1909).  

Ayasofya meydanındaki buluşmaya yaklaşık yüz bin kişi katılmış, sonrasında sıkça 

söyleneceği üzere “yeşil bayrakların” damgasını vurduğu açılış töreni epey ses 

getirmişti. O gün Ayasofya Meydanı’nın aldığı görünüm, Volkan gazetesinde şu 

kelimelerle ifadesini bulacaktı: 

İstibdadın âfâk-ı mazlumesi altında yetim bir çocuk gibi ağlayan, gözyaşları 

döken şehr-i İstanbul, ittihad-ı meveddet-i İslamiyye içün halkımızı akın 

akın, kafile kafile bir meşk-i ruhânî ile Ayasofya cami-i şerifine sevk 

ediyordu. Dest-i tebcilde ‘La ilahe illallah Muhammeden rasulullah’ ve 

‘İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’ ile müzeyyen ışıl ışıl sancaklar 

sokaklarımıza başka bir ruhâniyet, başka bir kudsiyet bahşediyordu. Kalbler 

pür-sürûr, âdâb-ı İslamiyyemize muvâfık bir suretde fevc fevc dest-be-dest 

vefâk olan Ümmet-i Muhammed’in nasıyesinde bir nûr-u meveddet şa’şaa-

fezâ muvaffakıyet olarak lemean ediyordu. Bütün kalblerden kopup gelen 

‘bu günü de gördük’, ‘hâzâ min fadli rabbina’ sedası sâmi-i mü’mininde 

râiyyeler hâsıl ediyordu (Volkan, 4 Nisan 1909). 

Açılış törenine ve mevlide, davet edilen tüm kesimler katılmamıştı. Hatta bu törenle 

birlikte, aynı isim üzerinde hak iddiası olan iki ayrı grup arasında bir mücadele de 

başladı. Yine gazetenin aktardığına göre, Ayasofya’daki tören sonrasında aralarında 

Derviş Vahdeti’nin de bulunduğu isimler tehdit mektupları almaya başlamışlardı. 

Bunları gönderenlerin “Ahmed ve damadı İsmail Hakkı ve hempaları” olduğu 

söyleniyordu. (Kastedilen kişiler, “diğer” cemiyetin önde gelen isimlerinden olan 
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Kayserili Ahmed Paşa ve damadı Hacı İsmail Hakkı Bey’di.) Bu isimleri oldukça sert 

bir dille eleştiren Derviş Vahdeti, muarızları için “bu cemiyet-i mukaddeseyi alet-i 

ittihaz ederek başlarını kıçlarına sokmuş adamlar” türünden ifadeler kullanmakta da 

beis görmüyordu (Volkan, 7 Nisan 1909). 

 

2. Hasan Fehmi Suikastı ve Sonrası 

Her ne kadar 31 Mart olayı tek bir nedenle açıklanabilir değilse de, en azından birikmiş 

bazı dinamikleri açığa çıkaran bir katalizör olarak, Serbesti gazetesi başyazarı Hasan 

Fehmi Bey’in 6 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü üzerinde vurularak öldürülmesinin 

büyük bir rol oynadığı bilinmektedir. Suikast, Volkan gazetesi sütunlarında da önemli 

bir gündem maddesi olmuştur, ancak tuhaf bir şekilde gündeme biraz geç girmiştir.  

Suikastın ertesi gününde gazete, habere henüz sayfalarında yer vermemişti (oysa 3 

Nisan günü gerçekleşen Ayasofya buluşması bir sonraki günün sayfalarında yer 

alabilmişti). Yine de olayın akşam saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle 7 Nisan günü 

çıkan gazeteye yetişemediği varsayılırsa, 8 Nisan tarihli sayıda suikasta genişçe yer 

ayrılmış olacağı düşünülebilir. Ancak o günün nüshasında da Vahdeti’nin La Turquie 

gazetesiyle girmiş olduğu bir polemiğe ayrıcalıklı bir yer veriliyor, bu polemiği başka 

yazılar takip ediyor ve suikast haberi okuyucunun karşısına son sayfada, sondan bir 

önceki haber olarak çıkıyordu. Haber metni tam olarak şu şekildeydi: 

Evvelki gece saat beş buçukta Serbesti refikimizin sermuharriri Hasan 

Fehmi Bey ile Mülkiye kaim-makamlarından Şakir Bey Galata’dan 

İstanbul’a geçtikleri sırada Hasan Fehmi Bey köprü üzerinde henüz hüviyeti 

anlaşılmayan bir zabit tarafından ‘Al Mevlan!’ diyerek evvela Şakir Bey 

revolver kurşunuyla cerh ve bâde diğer atılan üç el kurşun ile sermuharrir 

Hasan Fehmi Bey şehid edilmiştir. Vukuatı işiten bir polis, kaçmak isteyen 

Şakir Bey’i yakalamış ve katilin başkası olduğunu anlatıncaya kadar katil 

firara muvaffak olmuştur.  

Dün Mevlanzâde Rıfat Bey Zaptiye Nezareti’ne vuku bulan müracaatında 

Mebusan reisi Ahmed Rıza Bey’i de orada gördüğünden, Hasan Bey’in 



Selim SEZER; Volkan Gazetesinde 31 Mart Vakası 

148 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

vefatını kendisine haber verdiği zaman “şahsiyât ile uğraşanların akıbeti 

böyle olur” cevabını almıştır.  

Aferin Ahmed Rıza Bey’e!! Doğrusu güzel nasihat, güzel taziye!! 

Pozitivistlerin mezhebi böyle olsa gerek!! Bakalım katil meydana 

çıkarılacak mı?... (!!) Yoksa bu da millete bir ders-i ibret olarak kalacak 

mı?!! (Volkan, 8 Nisan 1909) 

Gazetede ancak bu düzeyde gündem olan Hasan Fehmi suikastı, ertesi günkü sayıda da 

üzerinde durulan bir konu olmadı. Suikastın Volkan’ın birinci gündem maddesi haline 

gelmesi, cenaze törenini takiben İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı tepkilerin giderek 

büyümesiyle beraber mümkün oldu. Suikasttan tam dört gün sonra konuya ilişkin ilk 

sayfadan bir şeyler yazma ihtiyacı duyan Derviş Vahdeti, 10 Nisan tarihli sayıda Hasan 

Fehmi ile Muaviye tarafından öldürülen İmam Hasan arasında paralellikler kuran bir 

ağıt kaleme almayı kararlaştırdı. Yazı, şu sözlerle başlıyordu: 

 Hasan! Ey İbn-i Fatıma’nın hemnâmı olan Hasan! 

Onunla senin aranda büyük bir münasebet buluyorum. O, anadan babadan 

mahrum olarak şehid edildi. Sen de onun gibi öksüz, sen de garib olarak 

şehid edildin.  

O, yezidiler tarafından şehid edildi. Sen de aynı fırkaya muarız idin.    

Yezidiler, hükümet-i İslamiyyeyi gasp etmişlerdi. Bunlar da hükümet-i 

Osmaniyyeyi zapt etmek istemişlerdi.  

O, Allah’ın emri bize biattır diyordu, sen de Kanun-ı Esasi – ki şeriattır – 

vacibe-i zimmet ona itaattir diyordun.  

Nedir bu aranızdaki münasebet Hasan? (Volkan, 10 Nisan 1909) 

Volkan’ın bu sayısının ikinci sayfasında, “cinayet leimâne, tehdidât akurâne” (“alçakça 

cinayet, kudurmuşçasına tehditler”) başlıklı başka bir yazı da yer bulmuştu. İmzasız 

olarak yayınlanan bu yazıda, Hasan Fehmi Bey’in “serbesti-i matbuat ve milletin ve 

devletin idame-i hayati uğruna feda-ı hayat ettiği” söyleniyordu. Volkan gazetesinde pek 

rastlanamayacak derecede ağdalı ve nitelikli denebilecek bir dille kaleme alınan yazıda, 
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Hasan Fehmi cinayetinden etkilenmemiş tek bir Müslüman’ın veya tek bir vicdan 

sahibinin olamayacağı söyleniyor ve “Meşrutiyet şehidi” olarak tanımlanan Hasan 

Fehmi’nin öldürülmesinin herkes için bir ders-i ibret olduğu savunuluyordu. Bu 

anlamıyla bütün milletin tehdit edildiğinin öne sürüldüğü yazıda, bir çağrı da yapılmıştı: 

Ey millet! Ey dinini, vatanını seven Osmanlılar! Ey bize yol gösteren, bizi 

irşad eden ulema! Ey bizi sariklerin, hainlerin, katillerin halinden haberdar 

eyleyen gazeteler! Siz korkmayınız; siz yine ber-devam olunuz, evet ber-

devam olunuz ki, din ve devlet, vatan ve millet düşmanlarını tazyif ve ilan 

ediniz (Volkan, 10 Nisan 1909).  

Vahdeti’nin yazısıyla bu ikinci yazı birlikte düşünüldüğünde, Volkan’ın artık kendine 

yeni bir misyon biçtiği söylenebilir. “Hükümet-i Osmaniyye’yi gasp etmiş” olan bir 

cemiyete karşı mücadelenin bayraktarlığı yapılıyor, “Yezidilerden pek farkı olmayan” 

bu fırkaya karşı halk ve ulema, susmamaya davet ediliyordu.2 Ancak bu tepkinin neden 

dört gün gecikmeli olarak geldiği sorulması gereken bir sorudur. Bu noktada elbette 

teleolojiye düşmemek gerekir: bugün geriye dönülüp bakıldığında 31 Mart’ın başlıca 

katalizörü olarak tanımladığımız bir olay, vuku bulduğu esnada bu kadar büyük bir olay 

gibi görülmemiş de olabilir. Ancak her durumda, başlangıçta neredeyse tepkisiz kalmış 

gibi görünen Volkan ve Vahdeti’nin, Hasan Fehmi Bey cinayetinin büyük bir toplumsal 

tepkiyi açığa çıkarması üzerine İTC karşıtı muhalefeti büyütmek için bu durumdan 

yararlanmaya karar vermiş gibi göründüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.  

Volkan’ın ertesi gün (11 Nisan) çıkan sayısı, iki cümlelik bir beyanla başlıyordu. 

Burada, “Ya, şehid-i hürriyet Hasan Fehmi Bey’in katilini bulmalı, yahud – mâlum olan 

– beş kişiyi vatan haricine çıkarmalı. Bu ikiden maadası milletin galeyanını teskin 

edemez” denilmişti (Volkan, 11 Nisan 1909). Beş kişiden kasıt, İTC’nin önde gelen 

isimleriydi; gazetede bu kişilerden zaman zaman, İTC merkezinin bulunduğu sokağa 

gönderme yapılarak “Şeref Sokağı’ndaki beş kişi” diye de bahsedilecekti. Hükümete 

yönelik bu talebin altında ise, Derviş Vahdeti tarafından Harbiye Nezareti’ne hitaben 

kaleme alınmış bir mektup bulunuyordu. Mektupta, 31 Mart olayının bir diğer 

katalizörü olan ordu içindeki “çatışma” haline değiniliyordu. Daha önce, bir bütün 

halinde İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’ne katıldığı söylenen Beşinci Alay Dördüncü 

                                                           
2 Elbette burada bahsedilen “Yezidiler”, bugün Ezidiler diye de adlandırılan kadim inanç topluluğu değil, 

Yezid bin Muaviye taraftarlarıdır.  
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Tabur askerlerine “eza ve cefa” çektirildiği söyleniyor, bunların nedeni olarak öne 

sürülen “askerlerin askerlik vazifeleri dışında bir şeyle meşgul olmaması gerektiği” 

iddiasına da şöyle yanıtlar veriliyordu: 

Bu asker hakkında tatbik olunan usûl-ü tevbic, itaat-ı askeriyenin 

muhafazası maksadile şâyân-ı takdirdir. Evet, asker kendi vazife-i 

askeriyyesinden başka bir şeyle iştigal etmemelidir. Şimdi mumaileyhimin 

mücâzât olunmalarından dolayı onları katiyen müdafaa etmiyoruz. Lakin 

Kamil Paşa kabinesinin sukûtu esnasında Rumeli’den, Rumeli asâkir-i 

Osmaniyyesi’nin çavuş ve bölük eminleri taraflarından Şûrâyı Ümmet 

gazetesine yağdırılan telgrafnameler esnasında, zat-ı âli kumandan hazretleri 

acaba ne ile meşgul bulunuyordunuz? 

Bu mudur adalet? Bu mudur müsavat? Yoksa bunlar başka bir milletin, 

hükümetin askeri de, onlar başka mı? (Volkan, 11 Nisan 1909) 

İsyanı başlatacak olan Dördüncü Tabur askerlerini bu şekilde sahiplenen Volkan 

gazetesi, bir yandan da kitle desteğini genişletme çabası içindeydi. Günlerden beri 

yayınlanan yazıların belki de en sert olanı, 12 Nisan günü yayınlandı. “Teskin-i heyecân 

emr-i mahâl” başlıklı başyazı, şöyle başlıyordu:  

Ey Osmanlılar! Vatanı ve birbirimizi seviyor muyuz? İspat edelim. İşte 

mezalim! İşte istibdat! Meydanda. 

Bunları def etmek için fikri serbesti lazım, değil mi? İşte meşrutiyet! İşte 

hürriyet! Bunlar da meydanda.  

Eğer o mezalime, o istibdada – ki Şeref Sokağı’nın pis, murdar elleriyle icra 

ediliyor – boyun eğersek, kansız bir millet olduğumuza dünya kani olacak, 

hissiyât-ı milliyemiz pâ-mâl-i hakaret olacak.  

Eğmeyelim, bu cinayetlere kat’iyyen boyun eğmeyelim. Dünkü nüshamızda 

zikrettiğimiz beş kişi – ki Şeref Sokağı bunlar demektir – bunları behemehâl 

vatandan harice atmaya çalışalım, zira bunlar Avrupa’da geçirdikleri hayat-ı 

sefilenin acısını şimdi milletten çıkarmaya bakıyorlar. Bu beş kişide zerre 

kadar vatan muhabbeti yoktur. (Volkan, 12 Nisan 1909)  
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Pek de nitelikli denemeyecek bir ajitasyonla benzeri temaları işlemeyi sürdüren Vahdeti 

imzalı yazı, bir çağrıyla son buluyordu: Osmanlıların vatanlarını ve birbirlerini 

sevdiklerini ispat etmelerinin tek yolu, “umumi bir içtima-i ümmet” idi. Mesaj açıktı: 

Şeref Sokağı’nın “pis ve eli kanlı müstebitlerine” karşı Müslümanlar kitlesel bir 

biçimde bir araya gelmeli ve vatana ve millete düşmanlık besleyenlere karşı, yapılması 

gerekeni yapmalıydılar. 31 Mart hadisesi, bu satırların yayınlandığı günü takip eden 

gece yarısı başlayacaktı.   

 

3. İsyan 

Volkan gazetesinin 31 Mart (13 Nisan) tarihli sayısı dağıtılmaya başladığında, isyancılar 

artık Ayasofya Meydanı’nı zapt etmişlerdi. Alaylı askerlerin gece yarısı subaysız olarak 

başlattıkları silahlı isyan, o günkü gazeteye haber olamadı. Diğer yandan, o gün çıkan 

Volkan gazetesinde, başlamakta olan isyanın, en azından görünen yüzüyle uyumlu bir 

yazı çıkmıştı. “Bir zabit” imzasıyla Derviş Vahdeti’ye gönderilen ve ordu içindeki 

“çatışma”dan söz eden açık mektubun daha ikinci cümlesinde “bir asker hiçbir vakit 

meydan-ı mücahideden ayrılmaz ve kan dökmekten dahi zerre kadar çekinmez” 

deniliyor, bunun özellikle emr-i ilahinin böyle gerektirdiği durumlar için geçerli olduğu 

söyleniyordu (Volkan, 13 Nisan 1909). “Bir zabit” daha sonra Hasan Fehmi cinayetine 

geliyor ve böyle bir cinayete bulaşmış olan, “insan bile denemeyecek canavar ve 

alçak”lara zabit namı verilmemesi gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla, Hasan Fehmi 

cinayeti, ordu içindeki alaylı ve mektepli askerler arasındaki çatışma ve nihayet cihad, 

tek bir mektubun satırları arasında bir araya gelebilmişti.  

Volkan satırlarında isyanla ilgili olarak çıkan ilk yazı, 14 Nisan tarihli nüshada yer alan 

ve Derviş Vahdeti tarafından Abdülhamid’e yazılmış olan açık mektuptur. Mektupta 

Vahdeti, isyandan yeni haberdar olduğunu ve amacının ne olduğunu da anlamadıklarını 

iddia ediyordu:  

Şu bulunduğum hal ve mevki, efendimize ber vech-i âti maruzatta 

bulunmayı icap etmiştir.  

Şu dakikada aldığım malumâta nazaran bütün asâkir-i şahaneleri, zabitânın 

mektepli olanlarını bâde’t-tevkif dün gece saat altı-yedi raddelerinde 
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Meclis-i Mebusan-ı Osmani’yi muhasara etmişler, fakat asâkir-i 

mumaileyhimin makâsıd-ı hakikiyeleri[nin] ne olduğu bizce 

anlaşılamamıştır. Maksatları her ne olursa olsun, kabinenin sukûtu 

muhakkaktır (Volkan, 14 Nisan 1909). 

Yazıda dikkat çeken noktalardan birisi, Vahdeti’nin ısrarla Sultan Abdülhamid’den 

meşruti rejimi korumasını istemesiydi. “Zât-ı Emirü’l-mü’mininleri için en büyük bir 

şeref varsa, o da meşrutiyet-i Osmaniyyemizin himaye buyurulması kaziyesidir” diyen, 

idare-i hükümet şeklini değiştirmek isteyenlerin kendisini kandırmaya kalkışması 

halinde onlara kulak asmamasını isteyen Vahdeti, diğer yandan ilginç bir şekilde, bir 

başka şeyi daha söyleme ihtiyacı duymuştu: “Bugün meşrutiyetimizi ref’ etmek, Meclis-

i Mebusan-ı Osmani’yi kapatmak, yed-i kudret-i şahanenizdedir.” Bununla birlikte 

Abdülhamid’e böyle bir çağrı yapmayan, aksine, Meclis’in kapatılmasını talep edenler 

olması halinde onlara din ve vatan haini gözüyle bakmak gerektiğini söyleyen Volkan 

gazetesi başyazarı, mektubunu şu sözlerle bitirmişti: “Sizin için en şanlı devir, işte 

bugünden itibaren başlayacaktır. Yâ Emirü’l-mü’minîn! Teşkil edecek kabinenin ne 

İttihat ve Terakki, ne de Ahrar Fırkası’na mensup olmasına fevkalade dikkat olunması, 

taht-ı vücûbededir. Memleketin selameti bu noktadadır.” (Aynı yerde) 

Sina Akşin’in yorumuna göre, Vahdeti’yi Abdülhamid’e böyle bir mektup yazmaya 

sevk eden şey, isyanın erkenden kontrol dışına çıkması sonucu duyduğu korku ve 

Padişah’ın ortada tek otorite olarak kalmasıydı (1967: 100). Aynı sayıda Lütfi imzasıyla 

çıkan “Dünkü Hal” başlıklı yazı da, ortalıklarda görülen subay cesetlerinin yarattığı 

kötü halet-i ruhiyeden izler taşıyordu. Diğer yandan her iki yazı, bir noktada 

ortaklaşıyordu: Meşrutiyet mutlaka korunmalıydı.  

Volkan gazetesinde bu süreçte çıkan en ilginç yazılardan biri, isyanın dördüncü gününde 

okuyucularıyla buluştu. Gazete, o günkü yazılar içinde ilk sıraya, Hassa Ordusu Birinci 

Fırka Komutanı Mahmud Muhtar (Katırcıoğlu) Paşa’nın 29 Mart tarihli ordu emrini 

koymuştu. Yayınlanmasının ardından basına da dağıtılan, ancak Volkan gazetesinde o 

zaman yayınlanmamış olan açıklamasında Mahmud Muhtar Paşa, İttihad-ı Muhammedi 

Cemiyeti aleyhindeki görüşlerini ve bu cemiyetin “mürteci” niteliğiyle ilgili fikirlerini 

de yayınlamıştı. Gazetede, beyannamenin hemen arkasından Derviş Vahdeti’nin cevabı 

geliyordu. Volkan gazetesi sermuharriri, Kürd İsmail Paşa’yla ilgili bir polemiğin 

ardından, kendilerine yönelik mürtecilik suçlamalarına geliyor ve şöyle diyordu:  
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Paşa! O ‘Umumi’nin aşağılarında – Maazallah-u Teala – ‘irticaiyyun ve 

zulm-ü istibdad erbabına avdet ve kuvvet vermek maksadıyla teşekkül etmiş 

olmaları melhuzdur’ deniliyor.  

29 Mart Sene 325’de devr-i sabık-ı saninin hadmiyle bir inkılab-ı şeriyye 

meydana getiren asâkir-i İslamiye ve Osmaniye kimlerdir, biliyor musunuz? 

İşte sizin o mürteci zannettiğiniz İttihad-ı Muhammedi cemiyet-i 

mukaddesesi uğrunda canlarını bir paraya bile satmak küçüklüğünde 

bulunmayan arslan yavrularıdır. Fakat bunlar acaba müretteb bir şey miydi? 

Haşa! Onu tertib eden kuvve-i kâhir-i maneviye idi ki, o askerlerin 

köklerinde bir ateş-i aşk olup onları cayır cayır yakıyordu (Volkan, 16 Nisan 

1909). 

Vahdeti, bu sözleriyle isyanı bir anlamda sahiplenmişti; hatta başında bulunduğu 

cemiyeti neredeyse isyanın önderi gibi gösteriyordu. Yazının ilerleyen kısımlarında da 

isyana katılan tüm askerlerden “İttihad-ı Muhammedi Cemiyet-i mukaddesesinin aza-yı 

tabiisi” diye söz ediliyordu. Ancak son derece tuhaf bir şekilde, aynı gün çıkan 

gazetede, tam tersi yöne işaret eden bir yazı da çıkmıştı. Son sayfada çıkan bu yazı, 

Hareket Ordusu’nun İstanbul’a doğru geldiği ve isyancılarla çarpışacağı iddialarını 

reddederken (ki bu yazıların yayınlandığı sırada Hareket Ordusu Çatalca’ya girmek 

üzereydi), başka bir iddiayı – Derviş Vahdeti’nin de öne sürdüğü bir iddiayı – da 

reddediyordu: 

“Öteden beri İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin bir irtica cemiyeti 

olduğunu söyleyenler, resmi küşad esnasında yüz bin kişinin içtimaiyle 

hiçbir ferdin, hiçbir taleb-i nâmeşruada bulunmadığını görenler [görünce] 

şaşıp kalmışlardır. Bu inkılâb-ı azîm-i şer’inin de cemiyetimiz tarafından 

meydana getirildiği zehabında bulunanlar, yine hile ve mefsedetlerinden 

vazgeçmeyerek, gerek ahali, gerek asker arasında bir takım gayri makul 

fesad tohumları saçmaktan vazgeçmemektedirler. Ve bir de Rumeli’den 

taburlar gelerek burada azim muharebeler olacakmış. Memleketimizde ne 

oldu ki böyle şeylere mahal olsun? (Volkan, 16 Nisan 1909, abç)  

Gazetenin 4 (17) Nisan tarihli sayısında, yine Vahdeti imzası taşıyan, yaklaşık 2 sayfa 

uzunluğunda bir başyazı yayınlandı. “Öteberi” başlığını taşıyan yazı, adıyla uyumlu bir 
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şekilde, “biraz ondan biraz bundan” bahsediyordu. Yazıda öne çıkan vurgulardan biri, 

hükümetin milletten, milletin de hükümetten çekineceği bir idare biçiminin olması 

gerektiğiydi. Aynı şekilde ordu içinde de kumandanlar ve neferlerin de birbirinden 

çekinmesi gerektiği söyleniyordu. İkinci olarak İttihatçıların hep, içinde yetiştikleri 

Avrupa’yı (aslında, Fransa’yı) örnek aldıkları söyleniyor ve İttihatçılar “cumhuriyet 

peşinde koşan yirmi beş-otuz kişilik mel’un bir kitle” olarak tanımlanıyordu. Yazı, bir 

taraftan “inkılab-ı şer’inin etrafında elbirliği etme” diğer yandan da “anâsır-ı Hıristiyane 

ile hemen kucaklaşma” çağrısı yapıyordu (Volkan, 17 Nisan 1909). Burada “anâsır-ı 

Hıristiyane ile kucaklaşmak”tan bahsedilmesi, muhtemelen, aynı günlerde Adana’da 

Ermenileri hedef alan saldırılar sonrasında ortaya çıkan tabloyla doğrudan ilintiliydi.  

Diğer taraftan, gazeteye zaman zaman yazı gönderen Bediüzzaman Said-i Kürdi 

[Nursi]’nin o gün çıkan nüshada da bir yazısı yayınlanmıştı. Cumhuriyet yıllarında da 

adından çokça söz ettirecek olan dini lider, askerlere övgüler dizdiği yazıda 23 Temmuz 

inkılâbı ile 31 Mart isyanının her ikisinden de övgüyle söz ediyor ve her ikisinin başlıca 

öznesi olarak askeri görüyordu. “Ey şanlı asâkir-i muvahhidin! Ve ey bu millet-i 

mazlumeyi ve mukaddes İslamiyet’i iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem 

kahramanlar!” diye başlayan yazısında Said-i Kürdi, “malumunuz ki otuz üç milyon 

nüfus, böyle iki inkılâbı yüz senede yapmadı” sözleriyle de 31 Mart’la birlikte 23 

Temmuz’u da yüceltiyordu (Volkan, 17 Nisan 1909).  

5/18 Nisan tarihli Volkan gazetesinde, askerlere yönelik iki ayrı yazı çıkmıştı. 

Bunlardan biri “asker kardeşlere” çeşitli nasihatler verirken, diğeri onlardan bazı 

ricalarda bulunuyordu. Her iki yazıda da itidal ve uzlaşı çağrısı dikkat çekiyordu ve 

muhtemelen bu yönelim, Hareket Ordusu’nun İstanbul’a doğru yaklaşıyor olmasından 

bağımsız değildi.   

O günkü gazetenin son sayfasının ikinci sütununda, Meclis’teki İTC üyesi mebuslardan 

bazı taleplerin dillendirildiği bir yazı da yer bulmuştu. Talepler tam olarak şu şekilde 

ifade ediliyordu:  

“Evvela, cemiyetin katiyen bir fırka-i siyasiye halinde devam etmemesi. 

Saniyen, Cemiyet’in inkılaptan bugüne kadar milletten aldığı paraların 

menabıını ve mesârifini gösteren bütçenin vesaik-i mukannalarıyla beraber 

neşri ve Millet Meclisi’ne tevdii.  
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Salisen, kendilerini kurtarmak için ada mevkuflarıyla rical-i sâbıkadan ve 

tevârih-i muhtelifede padişahtan alınan mebaliğ ile cemiyetin âzâ-ı 

ma’rûfesinin cemiyetin kuvvetini, nukudunu suiistimal ile gayrımeşru 

olarak ahzolunan ve muhtelif bankalarda medhar bulunan paraların 

istirdadına meydan vermeden hemen mâvedâ lehine sarrafa ciheti Meclis-i 

Âliniz tarafından nazar-ı dikkate alınırsa vatan ve millete büyük bir hizmet 

daha edilmiş olur zannediyoruz.” (Volkan, 18 Nisan 1909)  

Bu yazı iki farklı şekilde yorumlanabilir. Bir okumaya göre, zaten isyan nedeniyle fiilen 

iktidardan düşmüş, kendisine bağlı mebusların bir bölümünün kaçmak zorunda kaldığı 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni mali olarak da güçsüz düşürmenin istendiği söylenebilir. 

Bir başka biçimde yorumlandığında ise bu yazı, İTC’ye yönelik bir uzlaşma çağrısı 

olarak da görülebilir. Nitekim birkaç gün önce Şeref Sokağı’nın millet düşmanı 

müstebitlerinden söz eden gazete, şimdi o “müstebit”lerin Meclis içindeki 

mebuslarından “ricada” bulunuyor, varlığını siyasi fırka halinde sürdürmemesi ve 

devletten aldığı söylenen paraların geri verilmesi halinde cemiyetin varlığını 

sürdürmesine razı geliyordu.  

Volkan’ın 6/19 Nisan tarihli sayısında, isyanı sahiplenen çok sayıda yazı çıktı. Bunların 

başında, Lütfi imzasıyla çıkan “Celâdet-i Askeriye” başlıklı yazı geliyordu. Yazıda 

isyancı askerler, ordu ile ulemanın ilişkisini kesmeye çalışan bir idareye ve – gazetenin 

kendi ifadeleriyle – Müslümanlara zorla şapka giydirmeye çalışan ve kadınların çarşaf 

giymesine karşı olan Ahmed Rıza gibilere karşı gerçekleştirdikleri “yiğitçe hareket” 

nedeniyle kutlanıyordu. Aynı günün dikkat çeken diğer bir yazısı ise, Vahdeti’nin 

isyanın başlamasıyla beraber kaleme aldığı ve yukarılarda da değindiğimiz, 

Abdülhamid’e yazılan açık mektubu eleştiren Cemiyet-i İlmiyye’ye verilen “cevap”tı. 

Zayıf bir dille yazılmış olan kısa yazıda şu ifadeler kullanılmıştı: 

Volkan gazetesi fî 1 Nisan sene 325 tarihli nüshasında ‘Halife-i İslam 

Abdülhamid Han Hazretleri’ne açık mektup’ unvanlı makalede ‘bugün 

meşrutiyetimizi ref etmek, Meclis-i Mebusân-ı Osmaniye’yi kapatmak, yed-

i kudret-i şahanenizde’ dediğimiz söz, cemiyet-i âliyenizden tenkid ediliyor. 

Lakin o mektubu yazarken maatteessüf ne halde bulunduğum 

düşünülmüyor. Binaenaleyh o halimizin tasvirinin şimdi zamanı olduğundan 
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[olmadığından?] beyannamenize cevap vermeyeceğim” (Volkan, 19 Nisan 

1909). 

Vahdeti’nin bu kısa sözleri, tam da sonda söylediği sözler nedeniyle bir “cevap” niteliği 

taşımaz. Buna rağmen söylemek istediklerine dair bazı varsayımlarda bulunmak 

mümkündür. Vahdeti’nin burada açıklayamadığı “hal” muhtemelen, ilgili kısımda 

sözünü ettiğimiz korku ve Abdülhamid’in ortadaki tek otorite olarak kalmasından 

kaynaklanan yakınlaşma isteğidir. Vahdeti de, o günün şartları nedeniyle böyle demek 

zorunda hissettiğini, ancak hiçbir zaman böyle bir şeyi gerçekten istemediğini 

söylemeye çalışmaktadır.    

Volkan gazetesi, yayın hayatına çok ani bir şekilde veda etti. 7 Nisan 1325/20 Nisan 

1909 tarihli sayı, gazetenin son sayısı oldu. Gazetenin ilk sayfasında, müdde-i 

umumilikten (başsavcılıktan) ve Zaptiye Nezareti’nden Derviş Vahdeti’ye gönderilen 

ifade verme çağrıları vardı. Hemen sonrasında gelen yazısında Vahdeti kendini 

savunuyor, gazetede yazdıklarıyla sadece dinini ve milletini savunduğunu, ortalığı 

karıştırmak gibi bir amaç gütmediği anlatıyor, ayrıca tevkif edileceği ve öldürüleceği 

gerekçesiyle Zaptiye Nezareti’ne de gitmeyeceğini söylüyordu (Volkan, 20 Nisan 

1909). Vahdeti, bir sonraki sırada gelen ve Cemiyet’in tüm şubeleriyle azalarına hitap 

eden yazısında, “son sözlerini” de açıklıyor ve onlardan cemiyeti güçlendirmelerini 

istiyordu.  

Bu satırlar yayınlandığı sırada Mahmud Şevket Paşa, İstanbul’a girmek üzere olan 

Hareket Ordusu’nun başına geçmiş, isyancıları gözle görülür bir panik havası sarmış ve 

bazı isyancı askerler kaçmaya başlamıştı. İşte bu koşullarda Volkan’ın matbuat hayatı 

sona erdi. Son sayının çıkmasından beş gün sonra isyan tümüyle bastırılacak, bundan iki 

gün sonra da isyana ve Müslüman kanının dökülmesine engel olamadığı gerekçesiyle, 

33 yıldır tahtta oturan Sultan II. Abdülhamid hal edilecekti. 

 

Sonuç Yerine Bazı Değerlendirmeler 

Giriş kısmında belirttiğimiz gibi, bu yazıda 31 Mart’a ilişkin kapsamlı bir 

değerlendirme yapılmamış ve yalnızca 31 Mart sürecinde ve öncesinde çıkan Volkan 



Selim SEZER; Volkan Gazetesinde 31 Mart Vakası 

157 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

gazetesi nüshaları incelenmiştir. Ancak bu sınırlı araştırma, bazı saptamalar 

yapabilmemize izin vermektedir.  

Öncelikle, Volkan gazetesinin de, Derviş Vahdeti ve onun başında olduğu cemiyetin de, 

fiili iktidarı devirme anlamına gelecek bir isyanı planlayacak ve yönetecek nitelikleri 

haiz olduğu epey şüphelidir. Bundan ziyade, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin isyanın 

aktörlerinden ancak bir tanesi olduğunu söylemek çok daha makul gibi görünmektedir. 

Buna karşın, Vahdeti’nin isyan planlarından önceden haberdar olduğu kesindir. 3/16 

Nisan tarihli gazete yazılarında gördüğümüz gibi, Volkan yazarlarının Cemiyet’in 

isyandaki rolü konusunda ortak bir fikre sahip olmaması ise oldukça ilginç bir 

ayrıntıdır.  

İkinci bir saptama olarak gazetenin – en azından söylemleri itibariyle –  

“İslamcı/mürteci” karakterinin baskın karakter olmadığı ileri sürülebilir. Yazı ve 

söylemlerde dinsel referansların kullanıldığı açıkça görülmektedir, ancak sınırlı sayıdaki 

yazı hariç, bu referansların birinci derecede belirleyici olmadığı görülür. Bundan ziyade, 

İttihat ve Terakki’ye yöneltilen eleştirilerin, dini temaların da kullanılmasıyla 

güçlendirilmeye çalışıldığını söylemek daha doğru olur. Eğer “mürtecilik”ten kastedilen 

“karşı-devrimcilik” ise, 23 Temmuz İnkılabı’ndan övgüyle söz eden bir cemiyet ya da 

onun gazetesi için bu sıfatı kullanmak da çok isabetli olmayabilir. 

Bu son söylediğimizle bağlantılı olarak belirtilmesi gereken son şey, gazetenin 

söylemsel düzeyde Kanun-ı Esasi’ye ve Meclis-i Mebusan’a bağlılık göstermesidir. 

Gazete, -Vahdeti’nin panik içinde yazdığı mektup sayılmazsa- Abdülhamid yanlısı da 

değildir ve Meşrutiyet rejiminin kesinlikle devamından yanadır, hatta bunu şeriatın bir 

gereği olarak görmektedir. Onlar için mesele, “Şeref Sokağı’ndaki beş adam” ve onların 

güdümündeki hükümettir. Bu yönleriyle Volkan’ın ve İttihad-ı Muhammedi 

Cemiyeti’nin, Ahrar’la da ortaklaşan pek çok yanı vardır. Hatta Volkan’ın Ahrar 

Fırkası’nın söylediklerini daha İslami bir temelde söylediği, bu anlamıyla, isyanda çok 

daha belirleyici olmuş olması muhtemel olan bu fırkaya hizmet etmiş ve onun ihtiyaç 

duyduğu kitle tabanının yaratılmasında önemli rol oynamış olduğu da iddia edilebilir.  
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KENT SIKIŞMIŞLIĞI VE SİNEMADA ‘KARŞI PENCERE’LER 

 

Yrd. Doç. Dr. Janet BARIŞ* 

 

Özet 

Modern yaşamda kameralarla gözetleme, kayıt altına alma kendi içerisinde gözetleyenin gözetlenen 

üzerinde tahakküm kurduğu bir alan açar. Bentham’ın Panoptikon modeli görünür olmak, bakmakta olan 

gözün hâkimiyetine girmektir. Foucault’un Panoptikon fikrinden yola çıkarak tanımladığı iktidar, 

bedenleri normalleştirip kontrol altına almak üzerinedir. Sinemada ise bu durum gözetleyen ile 

gözetlenenin zaman zaman iç içe geçtiği bir hâl almıştır. Pencereler bu anlamda çok önemli bir unsurdur, 

çünkü tek başına hem gözetlemeyi hem de gözetlenmeyi kapsayabilir. Sinemada da görünür olmak hem 

bir iktidar hem de teslimiyet alanıdır. Çalışmanın amacı sinemada gözetleme temsillerinin güç ve iktidar 

ile olan ilişkisini gözler önüne sermek ve örnek filmlerden yola çıkarak pencere unsurunu temel alarak 

gözetleme ediminin karakterleri nasıl etkilediğini araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gözetleme, Sinema, Panoptikon, Modernizm, Kent 

 

CITY CROWDEDNESS AND “FACING WINDOWS” 

Abstract 

Surveillance and recording with cameras in modern life open a space in itself where the observed 

dominates the observer. In the history of cinema surveillance draws attention as an interesting subject. 

Foucault's description of authority, on the basis of Bentham's Panopticon idea, normalizes and controls 

bodies. In cinema this relation is between the observed and the observer. In this context, window is an 

important factor because it consists of both observing and being observed. The purpose of the study is to 

analyze the relationship of power and authority of surveillance by looking at windows factor and 

character. 

Keywords: Surveillance, Cinema, Panopticon, Modernism, Urban 

 

Giriş 

Kentler gözlemek ve gözetlemek için müsait alanlardır. İnsan gözünün etkileyici ve 

birbiri üzerine tahakküm kurabilen bakışı kentlere kurulan, yerleştirilen kameralarla 
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birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Kent kameraları insanı etki altına alırken, yönetmen 

kamerasıyla kayıt altına aldıklarını seyircisine aktarır. Gözetlemeyi temel alan filmler 

bu iki sürece de ortak olan bir yapı oluşturur. Böylelikle yönetmen, kent kameralarının 

tahakküm gücünü kamerasıyla kullanarak gözetlemenin boyutlarını karakterler 

üzerinden anlatır. 

Kentin sokakları ve caddeleri her gün binlerce insanın adım atıp iz bıraktığı alanlardır. 

Bu adımlar ve izler günümüzde kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilerek kameralarla 

kayıt altına alınmaktadır. Kentlerin ‘gözetle(n)meye’ uygun alanlar oluşu insanların 

birbirlerinin hayatını çıplak gözle görmeye, tanımaya ve takip etmeye uygun bir alan 

sağlamıştır. 

Gözetim, modernitenin temel özelliklerinden biridir. Geleneksel ve feodal toplumların 

olgunlaşmamış teknik uygulamaları, modern çağda büyük ölçüde yoğunlaştırılıp, 

sistematikleştirilmiştir. Gündelik hayattaki birçok normal alışkanlığımız, 

şeffaflaştırılmıştır. Georg Simmel’e göre “modern yaşamın en derin sorunları toplumun 

egemen güçlerine karşı bireyin kendi varoluş bağımsızlığını koruma çabasından doğar” 

(Simmel, 2003: 92). Çünkü insanlar her şeye rağmen modern yaşamda kendi bireysel 

varoluşlarını, özgürlüklerini koruma çabası içindedir.  

Jeremy Bentham’ın Panoptikon felsefesi bireyi devlet üzerinden gözetleme sürecini 

inceler. Bentham’a göre modern devletin bireyi kontrol altında tutmasında doğrudan ve 

sürekli gözetimin hedeflenmesi gerekliliği yatar. Panoptikon, merkezinde geniş 

pencereleri ve gözetleme kulesi bulunan halka biçiminde bir yapıdır. Bina hücrelere 

bölünmüştür ve bu hücrelerin biri içeri bakan ve kuleninkilere karşı gelen, diğeri de 

dışarı bakan ve ışık alan ikişer penceresi vardır. Ayrıca hücrelerin arasındaki duvarlar 

sayesinde mahkûmların birbirileri ile olan iletişimi de engellenmiştir.  

Panoptikon, mimari bir yapıyı ifade etmekten öte, bir sistemin mantığını ve toplumsal 

denetime yönelik işleyiş mekanizmalarını ortaya koyar. Bu, iç dinamikleri ile tüm 

toplumu dönüştüren ve bireyleri sürekli gözetim altında tutan disipliner bir 

mekanizmadır. 

Michel Foucault, gözetlemeyi açımlarken Bentham’ın "Panoptikon" metaforundan yola 

çıkar. Foucault panoptik toplumu, ıslah temelli olarak kişisel ve sürekli bir gözetime 

dayanan, denetim/cezalandırma ve ödüllendirme gibi mekanizmalar yoluyla bireylerin 
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belli kurallara göre dönüştürülmesini hedefleyen ve direkt bireyler üzerine uygulanan 

bir iktidar biçimi olarak tanımlar (Dolgun, 2008: 105). Foucault’ya göre panoptizm 

toplumun karakteristik özelliklerinden biridir. Bu, kişisel ve sürekli gözetim biçimi 

altında bireylerin ıslah edilmesi, bazı kurallara göre dönüştürülmesi ve 

şekillendirilmesiyle beraber bireylere uygulanan bir iktidar biçimidir. Panoptizmde 

bireylerin gözetlenmesi için yapılan şey düzeyinde değil, olunan şey üzerinde uygulanır, 

yapılmış olan şey düzeyinde değil, yapılabilecek olan şey düzeyinde uygulanır 

(Foucault, 2000: 237).  

Panoptikon’un bu büyük etkisi de buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü Panoptikon 

tutukluda iktidarın otomatik işleyişini sağlayan bilinçli ve sürekli bir görünülebilirlik 

yaratır. Panoptikon, birçok farklı sebeplerden hareketle, türdeş iktidar etkileri imal eden, 

bir makinedir. Hayali bir ilişkiden gerçek bir tabi olma durumu, mekanik olarak 

doğmaktadır. Öylesine ki, mâhkumu iyi davranmaya, deliyi sakin olmaya, işçiyi 

çalışmaya, okul çocuğunu özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya zorlamak için güç 

kullanmaya gerek kalmamaktadır. Disipliner iktidar bedenleri kontrol altına alıp uysal 

ve itaatkâr kılabilmektedir. Foucault Panoptizmi açımlayarak bireylerin gündelik 

yaşamı ve bedenlerini çevreleyen kurumların bireysel varoluş üzerindeki etkisini 

göstermeye çalışmıştır. 

Bentham’ın ürettiği Foucault’un geliştirdiği bu modelde ana nokta izlendiğini düşünen 

insanın kendi kendini otokontrol altına almasıdır. İzlenmese bile izlendiğini, ya da her 

an izlenebileceğini düşünen birey kendi kendini denetlemeye başlar. Yani gözetleyen 

bir bakış ve bakışın ağırlığını üzerinde hisseden herkes bakışı içselleştirerek sonunda 

kendini gözleme noktasına varır. Gözetlenen toplumlar yok olan bedenleri görünür hale 

getirmek ve aktivitelerini düzenlemek için vardırlar. Kent sürekli gözetlerken insan da 

kendi kendisini gözetlemek ve denetlemek zorunda kalır. Günümüzde kentin birçok 

köşesine yerleştirilen kameraların ‘panoptikonvari’ işleyişi, Foucault’nun dediği gibi 

‘kendi kendimizin gözetlenmesinin taşıyıcıları’ olmamıza yol açar. Böylelikle 

gözetle(n)menin en önemli öğesi olarak insan kendisi için bir otokontrol mekanizması 

geliştirmek zorunda kalır. Foucault’un tarif ettiği ‘görünmeyen iktidar’ hayatımızı 

bütünüyle etki altına alan bir yapı kurmuştur. 

Kevin Robins, ‘panoptik’ imgeyi, kentsel mekân düzeyinde ele alarak, panoptik ideali 

ve modern kentteki hâkimiyet ilişkisini karşılaştırır. Robins’e göre modern 
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planlamacılar ve mimarlar açık, camdan bir kent kurmak için uğraşırlar (Robins, 92.). 

Gözetleme, bugün yalnızca kamusal ve resmi kurumlar tarafından sağlanan bir şey 

değildir. Binlerce kentlinin bireysel olarak kendini içinde bulduğu bir faaliyet haline 

gelmiştir. Kentin kamerayla kaydedilmesi, bireysel düzeyde denetim olarak, vizyonun 

parçalanmasına ve sorumluluğun devredilmesine yol açar. Kameralarla denetlenerek 

tehlikeden korunduğunu düşünen kent, aslında tehlikenin tam ortasındadır.  

Sinema perdesi ise insanı geçici de olsa şehrin bu tehlikelerinden uzaklaştırır ve 

seyircinin oturduğu koltukla birlikte soyutlanmasının önünü açar. Umut Tümay 

Arslan’a göre seyirciyi, göz-özne olarak görüş alanının merkezine yerleştiren, onu akan 

imgelerin, denge kuran anlatıların, görüntünün kaynağı olarak konumlandıran sinema, 

seyirciye bir tür bütünlük ve kontrol hissi verir ve zaten sinemanın kendine özgü 

mekânı, kurulumu da bu duyguya hizmet eder (Arslan, 2009: 18). Kent hayatının 

yaşattığı sıkışıklık içerisinde sinema hem fiziksel konumu hem de seyircinin içerisinde 

bulunduğu gerçeklikten koparma edimiyle işlevsel bir sanat haline gelir. Robins’e göre 

“İnsanlar düşlere daldıkları gibi daldılar sinema salonlarına. Fantazya ve arzu 

sahnelerinin içine girdiler, kendini kaptırmanın ürkütücü zevkini yaşadılar. Ama gerçek 

tehlikelerle aralarında bir perde olduğunun hep farkındaydılar” (Robins, 1999: 211). 

Böylelikle sinema kent içerisinde kendine özgü bir yer edinirken kameranın sessiz 

‘gürültüsü’ de kentte bir iktidar alanı üretir. Jacques Attali’ye göre pek çok kurucu 

efsane gürültülerin korunması etrafında döner. “Tarihe hükmetmek, bir halkın kültürünü 

ve soyağacını düzenlemek o halkın umutlarını ve şiddetini yönlendirmek için dinlemek, 

hafızaya almak, kaydetmek, gözlemlemek” (Attali, 2001: 17). Sinema da bu yapı 

içerisinde kentte sessiz bir gürültü alanı yaratır.   

Çalışmada özellikle gözetleme ve iktidar alanlarının karakterler ve seyirci açısından 

nasıl süregeldiğini filmler üzerinden görmek, bu tip bir ilişkinin perdede ne tür bir 

iktidar ilişkisi yarattığını gözlemek açısından önemlidir. Gözetleme ve gözetlenmenin 

temel alındığı bu filmlerde kenttekine gözetleme alanlarına benzer bir tahakküm ilişkisi 

kurulmuş gibidir. 

 

Pencereler ve Kent Duruşu 

Modern kent yaşamının kendisi, hem birey, hem de kişilerarası iletişim açısından 

başlıbaşına bir mücadele alanı haline gelmiştir. Georg Simmel kenti fiziksel sınırlarıyla 
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değil, sosyolojik sınırlarıyla tanımlar. Her ne kadar kent, içerisindeki toplumsal 

etkileşimler üzerinde temel bir etkisi olan kendine özgü bir toplumsal mekân olsa da, 

‘sosyolojik sonuçları olan mekânsal bir kendilik değil, mekânsal olarak oluşmuş 

sosyolojik bir ‘kendilik’ oluşturur (Simmel, 2003). Günümüz kentleri gibi 

metropolleşen, küresel çıkarların işin içine girdiği, bilginin büyük bir hızla yayıldığı, 

kasabadan gelen göçlerle kentsel yaşam motifinin içeriğinin çokça değiştiği bir 

modelde, kentin nefes alma alanlarından biri olan kamusal alanda, kişiler arası iletişim 

kurulurken her türlü iletişim aracından yararlanılmaktadır (Erdönmez, 2010: 90). 

Kent yaşamında gözetlemenin etkin olması bireyi de doğrudan etkiler ve birey olarak 

varolma sürecine sürekli gözetlenerek yaşama hissi eklenmiş olur. Kentlere kurulan 

kameralar şehri sessiz bir biçimde gözetlerken seyirci de perdeyi sinemada gözetleyerek 

‘gözetleme’ edimini gerçekleştirmiş olur. Çünkü sinema doğası itibariyle görülen ve 

gözetlenen bir sanattır. Bu edim fiziksel olmaktan ziyade zaman zaman filmin kendi 

içeriğini de belirleyen bir duruma dönüşmüştür.  

Özellikle gözetleme üzerine kurulu filmlerde birini diğerini farklı biçimlerde 

kuşattığına, gözetlenen tarafın bunu bilmeyiş ile de bu edimin daha güçlü bir hâl aldığı 

gözlenir. Sinemada da özellikle bu tip bir ilişki üzerine oturtulmuş filmlerin en önemli 

unsuru pencereler ve karşı dairelerdir. Çünkü karşı daireler dürbün, teleskop ya da 

çıplak göz ile bile gözetle(n)mek için en elverişli yerlerdir. 

Kentin göbeğinde yer alan yüksek binaların pencereleri sinema için zengin bir 

kaynaktır. Birçok filmde pencerelerin dayanılmaz çekiciliği kendine yer bulur. Brian De 

Palma’nın Hi Mom filmi (1970) hem gözetlemenin yarattığı hastalıklı durumu, hem de 

kentin göbeğinde çıldıran bir adamın anatomisini ustalıklı bir şekilde çizer. 

Hi Mom filminde Vietnam gazisi Jon, New York’a döner ve porno kralı Joe Banner’ın 

yönetmenlerinden biri olma umuduyla, harap bir daire kiralar, bir de kamera edinir. 

Amacı ise bir binayı gözetleyerek ve kaydederek bundan para kazanmaktır. Bununla 

ilgili bir anlaşma yapar, ardından da kamerasıyla birlikte karşı binayı gözetlemeye ve 

kayıt altına almaya başlar. Röntgenci bir şekilde sokağın karşı tarafındaki apartmanda 

yaşayan insanları ve olup bitenleri çekmeye başlar. Jon karşı binayı teleskopla değil 

kamerayla izlemektedir. Jon’un kamerası tıpkı sisteme ait bir sokak kamerası gibi çalışır 
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ama amacı sadece karşı binalardır. Ayrıca karşıdaki tek bir evi değil tüm binayı 

gözetlemekte ve kaydetmektedir.  

Gözetlenenler ise farkında olmadan kendi doğal yaşamlarını sürdürmektedirler. Jon 

daha sonra gözetlemek ve kayıt altına almakla kalmaz ve dairelerden birinde yalnız 

yaşayan kadınlardan Judi’yle ilişkiye başlar. İstediği filmi elde etmek için her şeyi 

yapmaya hazırdır. Jon, New York sokaklarında dolaşır durur ama onun için kentin tek 

önemli noktası kayıt altına aldığı karşı binadır. Üç ay geçtikten sonra Jon artık karşı 

binadan olmuş, Judi’yle evlenmiş ve çocuk beklemektedir. Fakat Jon bütün bunları 

yıkmak için kurmuştur. Kendisinden beklenmeyecek bir şey yapar ve karşı binanın 

çamaşırhanesine koyduğu dinamitle binayı havaya uçurur.  

İronik olan Jon’un kentin göbeğinde bir binayı aylarca kaydetmesi, o yaşama dahil 

olması ve sonunda onu bir dinamitle yok etmesidir. Jon yarattığı, gözetlediği ve 

kaydettiği her şeyden tek bir dinamitle kurtulmuş olur fakat kent arkasından gelir. Yıkık 

bina peşini bırakmaz üstelik bu binanın önünde her şeyden habersiz gibi gözükerek 

‘kent’i kandırır. Sonuçta kameraya dönüp söylemek istediği tek şey “Hi Mom” 

(merhaba anne) dir.  

Kieslowski’nin 1988 yapımı Aşk Üzerine Kısa Bir Film’i Hi Mom’dan farklı olarak 

pencereler arasında başlayan bir aşkı anlatır. Tomek adında bir genç karşı apartmandaki 

kadına gözetleyerek âşık olur Tomek teleskopla sürekli izlediği kadını gözetleyerek 

hayatına dahil olmuştur. Teleskopunun yanında kadının eve geldiği saate kurulmuş bir 

çalar saat bile mevcuttur. Tomek gözetlemenin de ötesinde kendi iç dünyasında kadınla 

birlikte yaşamakta, onun yanındaymışçasına yemeklerini de onu izleyerek benzer 

saatlerde yemektedir. Kadın ise gözetlendiğini bilmemenin rahatlığı içinde 

davranmaktadır. Bu anlamda süreç Bentham’ın Panoptikon fikrinden ayrışır. 

Panoptikonda gözetlenen bunun bilincinde olduğundan bir otokontrol geliştirir fakat bu 

noktada kadın gözetlendiğinin farkında olmadığından herhangi bir otokontrol 

geliştirmez. Kadın bir yandan Tomek tarafından gözetlenirken bir yandan da seyirci 

tarafından gözetlenmektedir. Seyirci de tıpkı Tomek gibi gözetlemenin verdiği hazzı 

yaşamaktadır.  

Kadının hayatına uzaktan dahil olan Tomek, onun çeşitli yollarla kendi çalıştığı 

postaneye gelmesini sağlamış daha sonra ise kadının süt dağıtıcısı olmuştur. Saplantılı 
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bir gözetleme ve dâhil olma süreci yaşanmaktadır. Her ne kadar tüm bu süreç kentin 

ortasında yaşanıyor gibi gözükse de Tomek ruhsal olarak kentten uzaktır. Onun için 

kentin tek ve en işlevsel alanı, sürekli izlediği karşı dairedir. Kentle kurduğu ilişki aşık 

olduğu kadın için postaneye gidişi ile sınırlı kalmıştır.  

Tomek bir gün gözetlediğini itiraf etmek zorunda kaldığında ise kadın tarafından “seni 

röntgenci” denilerek suçlanır. Burada suçlanan Tomek’le beraber aslında kendisini 

izleyen herkes, yani seyircilerdir. Seyirci, karşı daireden olmasa da kentin başka bir 

yerinden kadını izlemektedir. Artık gözetlendiğinin farkında olan kadın Tomek’i 

kışkırtır. Gözetle(n)mek kadın için bir oyuna dönüşmüş, Tomek içinse tehlikeli olmaya 

başlamıştır. Kadınla yakınlaşıp hayal kırıklığına uğradıktan sonra ise bu gözetleme 

mevzusu onu bileklerini kesmeye kadar götürecektir. Filmin sonunda ise kadın 

Tomek’in teleskopunun başına geçmiş kendi boş ve karanlık evine bakmakta, Tomek’in 

gözüyle görmeye çalışmakta ve kendini evinin içinde hatırlayarak gözünde 

canlandırmaktadır. Bu kez kentin ters bir noktasında yine kendini izlemeye 

çalışmaktadır. Pencere başından ayrılmayan karakterler, binalar ve kentle bütünleşik 

yaşamaktadır. Bu yüzden aşk da kentin göbeğine oturtulmuş yüksek binaların 

penceresinden umut edilmektedir. Karşı pencerenin gözleri hep açık ve meraklıdır. Bu 

sokak kamerasının marifetlerinden daha içsel, içgüdüsel bir süreçtir. 

Ferzan Özpetek’in 2003 yapımı Karşı Pencere’si ise modern kentte yaşayan insanların 

bunaldığı hayatlardan karşı daireleri gözetleyerek kurtulma çabasını anlatır. İnsanlar, 

gündelik hayatın sıkıcılığı ve yorgunluğundan aradığı çıkışı gözetledikleri pencerelerde 

bulurlar. Karşı Pencere’nin merkezinde diğerlerinden farklı olarak bir kadın 

‘gözetleyen’ var. Daha ilk sahnede Giovanna’nın mutfak penceresinden karşı dairede 

oturan adamı uzun zamandır gözetliyor olduğunu anlarız.  

Böylece kadının rolü erkek cinsiyetiyle rol değişimine maruz kalır ve gözetlenen erkek 

‘arzu nesnesi’ne dönüşür. Kadın kendi hayatının monotonluğunda artık kalmayan 

heyecanını pencereden gizlice gözetlediği adamda ve bu gizli gözetlemenin verdiği 

hazda bulur. Bu gözetleme onu kendi hayatının monotonluğu ve sıkıcılığından 

kurtarmaktadır.   

Kocasıyla yolda rastladıkları yaşlı adamı evlerine alırlar. Fakat adam bir süre sonra 

yeniden ortadan kaybolur. Çünkü bu yaşlı adam geçmişinin izlerini kentte, sokaklarda 
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aramaktadır. Giovanna adamı aramak için sokağa çıktığında, sürekli gözetlediği 

Lorenzo ile karşılaşır. Birlikte yaşlı adamı aramaya başlamaları yakınlaşmalarını sağlar. 

İkisi de artık pencereden inmiş ve kente karışmışlardır. Bu yakınlıkla birlikte adamın da 

çok önceden beri, kadını perdenin arkasından gizlice gözetlediğini anlarız. Böylelikle 

gözetleme süreci kadınla birlikte erkeğin de dahil olduğu bir süreç halini alır. Adam, 

kadını, sigarayı söndürüş biçimine kadar tarif eder ve ona “dışarıya baktığını görüyorum 

ama ne gördüğünü bilmiyorum” der. Yani Lorenzo Giovanna’yı gözetlerken onun da 

dışarıya baktığını görmekte ama nereye baktığını bilmemektedir. Oysa kentin 

karanlığından sızan ışıkta Giovanni de Lorenzo’yu gözetlemektedir.  

Foucault’nun bahsettiği ve Bentham’ın çizdiği biçimiyle kulede bir tek gözetleyen 

vardır ve gözetlenenler ne zaman ve nasıl gözetlendiklerini bilmeden hareket ederler. 

Burada her iki tarafta gözetlendiğinin farkında bile değil. Aynı zamanda gözetleyen 

konumuna da geçmişler. Burada bakış her iki taraf için de aynı iktidar alanı 

çerçevesinde gelişiyor.  

Pencerelerarası ‘gözetle(n)me’ bir noktadan itibaren sonuç verir. Giovanna ile 

Lorenzo’yla arasında bir ilişki başlar Fakat her şey pencereden ‘göründüğü’ kadar kolay 

değildir. Giovanna hep izlediği karşı tarafta Lorenzo ile birlikte olmayı reddeder. 

Giovanna ters ışığa geçtiğinde, artık pencere gizemini kaybetmiştir. Pencerenin önüne 

gelir ve dışarı bakar. Aylardır gözetlediği pencerenin tam ortasında, merkezinde 

durmaktadır. Artık gözetleyen de, gözetlenen de aynı pencere arkasındadır. Buradan 

kendi evine dışarıdan bakma şansına sahip olur. Bu kez kendi evi ona çekici gelir. 

Lorenzo’yu gözetlediği mutfakta, kocası ve çocuklarıyla karşılaşır. Bakışı dışarıdan bir 

bakışa dönüşmüştür. Aynı pencereden kendini ve mutfakta dolaşırkenki hallerini görür, 

Lorenzo’nın onu gözetlediği biçimiyle kendini hayal eder.*  

İnsanın ‘mahrem’ olana ilgisi sonsuzdur. İktidar kameralarını kamusal alana koyup 

mahremiyeti kontrol altına almaya çalışırken, insanlar da perdeler arkasındaki 

pencerede neler olup bittiğini merak ederler. Pencereler halka gibidir. İçerisinde 

olmayınca daha çekici bir hal almaktadır. Dışarıdan bakmak hep daha çekicidir. 

Halkanın içerisine dahil olmak, pencerenin cazibesini yitirmesine neden olur.  

                                                           
*Buna çok benzer bir sahne, Kieslowski’nin Aşk Üzerine Kısa Bir Film adlı filminde de geçmektedir. 

Film sonunda yine kadın teleskopun başına geçmiş kendi boş ve karanlık evine bakmakta, kendisini 
gözetleyen Tomek’in gözüyle kendini görmeye çalışmakta ve kendi kendini kadın gözetleyen tarafına 

geçerek kendilerini hayal etmişlerdir. 
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Arka Pencere’nin İntikamı 

‘Pencere’ler bir karşılaşma mekanıysa Hitchcock bu karşılaşmaların sinemadaki en 

bilinen versiyonunu 1954 yılında ‘Arka Pencere’ ile yapmıştır. Bu film iki bina arasında 

sıkışan bir adamın karşı pencereyi izlemesinin verdiği hazzı en iyi betimleyen 

örneklerden biridir. Gazeteci olan Jeff’in ayağının kırılması sonucu eve hapsolması ve 

bir süre tekerlekli sandalyeye bağlı kalması onu kentten uzaklaştırır ama başka bir şeye, 

karşı binanın penceresine yöneltir. 

Jeff’in arka penceresinden gördüğü bir olay onun komplo teorileri geliştirmesi ve hatta 

polisin canını sıkacak kadar meseleyle ilgilenmesine sebep olur. Artık sadece seyirci 

değil aynı zamnada gidişatı izleyen bir oyuncudur. Hitchcock bu filmle genelde 

‘izlenmekten korkan klişesini’ değiştirerek, izlediği şeyler karşısında korkuya kapılan 

figürünü yaratır.  

Robin Wood’a göre filmi düşünmenin iki yolu vardır. “Film hem merak gözetleme, 

röntgenleme gibi durumların kınanması gerektiğini savunur, hem de merak gözetleme 

ve röntgenleme duygularını cesaretlendirir” (Wood, 2004: 137). Wood’a göre film, her 

iki görüşün öne sürdüğünden daha karmaşık ve ayrıntılıdır. Jeff’in kentle olan bağlantısı 

zaten tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu için kopuktur. Neredeyse evden hiç çıkmaz ve 

zaten ‘pencere’sini keşfettikten sonra buna ihtiyaç da duymaz. Pencereye yönelttiği 

bakış etrafındaki her şeyin önüne geçer. Film boyunca sokak ya da cadde görmek 

mümkün değildir. Binalar ve binaların birbirine bakan pencereleri her şeyi açıklamak 

için yeterlidir. 

Seçil Büker’e göre Hitchcock’un pek çok filminde kamera bizi dışarıdan içeriye doğru 

sürükler. Arka Pencere’de ise kameranın gözü dışarıdadır. Karşı apartmandaki kuşlar 

gözümüze çarpar (Büker, 2000: 17). Arka Pencere’de bakış, öykü örgüsünün 

merkezidir. Gözetleme ve fetişistik büyülenme arasında gider gelir. Yönetmen bir 

bükülme, bir anlamda bu bükülmeyi sezdiren normal seyretme sürecinin daha öteye 

yönlendirilmesi olarak özdeşleşme sürecini kullanır. Hitchcock bunu, resmi ahlakın 

ideolojik doğruluğunu ve onaylayışıyla bağlantılı olarak kullanır ve onun sapkın yönünü 

sergiler. 

Hitchcock’un kamerayı erkek kahramanın görüş noktasından özgürce kullanması, 

izleyiciyi güçlü bir biçimde erkeğin konumuna sokar ve tedirgin bakışı paylaşmalarını 
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sağlar. İzleyici, sinemadaki kendi durumunun parodisi olan, perdedeki sahnede yer alan 

gözetlemeci bir durumun içine çekilir. Jeff izleyicidir, karşı binadaki olaylar perdeyle 

benzerlik taşır. Gözledikçe, bakışına erotik bir boyut, dramaya ise merkezi bir imge 

katılır. Tıpkı izleyicilerin kendi günlük sorunlarından kaçmak için perdede gördüklerine 

ihtiyaç duyması gibi Jeff de karşı apartmanı gözetleme ihtiyacı hisseder. 

Jeff’in ve onunla beraber izleyicinin öbür apartmanda olanları izliyor olması, Jeff’in 

etrafında olup bitenleri daha az önemli yapar. Arka Pencere, bu bakımdan Foucault 

tarafından kullanıldığı haliyle Bentham’ın Panoptikonunun ironik bir tersine çevrilişi 

sayılabilir. Çünkü Bentham’a göre panoptikonun etkisi gözetlenenin ne zaman 

gözetlendiğini bilmiyor oluşunda yani belirsizliğindedir. Bu, bakıştan kaçmanın 

imkânsız olduğu hissini yaratır. Bu filmde de karşı apartmanda gözetlenenler günlük 

işlerini sürdürmeye devam ederler. Burada dehşete kapılan ve aslında gözetlenen birinin 

psikolojisine sahip olan tersine gözetleyendir. Herhangi bir şeyi kaçırmak endişesiyle 

karşısını gözetler. Panoptikonun merkezi de etki alanı da Jeff’in ta kendisidir. 

Hithcock Truffaut’a verdiği röportajda elinde yerinden kıpırdayamayan ve dışarıyı 

izleyen bir adam olmasının özgün bir film yapmak için fırsat olduğunu söyler. (Büker, 

s.20) Jeff’in kıpırtısız bir şekilde pencereden bakması fikri Hithcock’a farklı bir alan 

açmıştır. Sadece oturup pencereden dışarıyı gözetleyen bir adam fikri kısıtlayıcı görünse 

de tam tersine Hitchcock için geniş bir alan yaratmıştır. 

Jeff’in içinde bulunduğu durumdan uzaklaşması için dışarı bakması yeterlidir. Fakat bu 

hem Jeff’in hem de onunla beraber izleyicinin Jeff’in ‘aura’sından uzaklaşması 

anlamına gelmektedir. Öte yandan Jeff’in gözetleme edimi iyimser bir taraftan 

bakıldığında, aslında katilin bulunmasına yardımcı olduğundan bu edimi öne çıkaran 

olumlu bir davranış olarak gözükür. 

Arka Pencere’nin sonu, bakışın yine kendisine döndüğünü gösteren bir yapıya sahiptir. 

Yani Jeff’in karşı apartmana yönelttiği bakışı filmin sonunda katilin bakışıyla 

karşılaştığında tarafsız ve gözlemci konumu yitirir ve gözetlediği şeye dâhil olur. 

 

Sonuç 

Kentler, hem sinema hem de gözetleme için ‘mükemmel’ alanlardır. Kentin göbeğine 

yerleştirilen kamera izlenmenin belirsizliği içinde yaşayan insanı kayıt altına alırken, 
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yönetmen kamerasıyla kayıt altına aldıklarını seyircisine sunar. Öte yandan 

‘gözetlemenin’ merkeze alındığı filmler kentin yüksek binalarının pencerelerine sığınır. 

Bentham’ın Panoptikon modelinde görünür olmak bir tuzakken bu durum sinemada 

benzer bir biçimde işlemektedir. Sinemada görünür olmak perdede olmak demektir ve 

seyirci gözetleyen tarafında olduğu için bir teslimiyet alanı da içerir. Gözetleyen 

panoptikonda görünmez ve bilinmezken, beyazperdede izleyici yani fiziksel olarak 

gözetleyen salonun ortasında açıkça görünmekte ama karanlıkta olduğundan 

emniyettedir. 

Foucault’nun tanımladığı iktidar, bedenleri normalleştirip kontrol altına alırken sinema 

seyircilerinin bedenlerini ve bakışlarını karanlık bir salonda kontrol altına almaktadır. 

Yani bedenin bakışı ve fiziksel olarak kontrolü ironik bir biçimde de olsa sinema 

koltukları tarafından şekillenir. 

Sinema, modern kentteki yaşam deneyimlerinin karmaşık görünümlerini sergiler. 

Seyircilerini tehlikeler korkular ve caddelerin erotizmiyle dolu bir labirente sürükler. 

Ayrıca kendini güvenli kılarak, seyircileri kentin tehditlerinin ötesine taşır. Sinema 

görsel yani görünür olanı harekete geçirir, dokunulabilir kılar. Yakın çekimlerle 

yaklaşır, uzak çekimlerle mesafe oluşturur. İnsanları fantazya ve arzu girdabına 

sokabilir. Kevin Robins perdenin psişik alanının kentli hayalciliğine çok uygun 

düştüğünü öne sürer. Sinema, kent dünyası özellikle de kent kültürü bağlamında hem 

önemli bir görme biçimi hem de düşünme, anlama ve ilişki kurma biçimidir.  Sinema 

bir çeşit düş alanıdır. Düş deneyimi olarak sinema öznenin alanına girer. Bunun yanında 

düşler uyanma alanı da içerirler. Çünkü her düşün bir uyanma anı vardır. Yaratılan şey 

gören ve görülen arasında bir ilişki doğurmasının yanında ‘uyanma anı’nı da içerir.  

Gözetleme ve gözetlenme kent alanına dair bir süreci kapsarken sinemada da kendine 

göre bir işlev üstlenmiş, karakterler için gözetlenmek de gözetlemek de bir tahakküm, 

bir iktidar alanı üretmiştir. Kentlerin ortasına yerleştirilen kameralar ile seyircinin 

bakışını çevirdiği perde ve yönetmenin bakışını hapsettiği kamera arasında da benzer bir 

ilişki doğmuştur. Pencerelerin ortak noktası Bentham’ın kuleleriyle benzerlik 

taşımalarıdır. Gözetlemeyi temel alan filmlerin ortak yönü ise merkezde bakışın, 

kuleden gözetleyen ve gözetlenen gözün oluşudur.  
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THE REFLECTIONS OF POLITICS TO TURKISH CINEMA (1950-1986) 

 

Arş. Gör. Burcu BELLİ* 

 

Abstract 

The main purpose of this paper is to show the political developments of Turkey, its reflection to Turkish 

cinema from 1950 when the multi- party life began in Turkish politics to 1986. The paper is consisted of 

four main chapters, in the first chapter the meaning of multi-party in Turkey is explained, the political and 

social atmosphere of DP between 1950 and 1960 is shown. The movies that are significant for this paper 

are presented and criticized. In the second part, the coup d’état in 1960 and its results in terms of political 

life and cinema is explained. In the next part, the conjecture of 1970s and two important names who 

shaped the Turkish cinema during this decade and later are presented and their movies are criticized. In 

the last part, another political coup in 1980 is shown, its political and social results are followed by the 

movies. 

Keywords: Politics, Cinema, Movie, Coup D’état, Reality, Actors. 

 

TÜRK POLİTİKASININ TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI (1950-1986) 

Özet 

Makalenin amacı 1950’de çok partili siyasi hayata geçen Türkiye’de politik gelişmelerin Türk sinemasına 

yansımasını 1986’ya kadar takip etmektir. Makale dört ana başlıktan oluşmaktadır. İlk bölümde çok 

partili dönemin siyasi açıdan Türkiye için ifade ettikleri anlatılmış, Demokrat Parti’nin iktidardayken 

yarattığı atmosfer incelenmiş, sonrasında ise bu koşullarda çekilmiş filmlerin bu makale için önemli 

bulunanları tartışılmıştır. İkinci kısımda 1960 darbesi hakkında tartışılmış  1960’ların ilk yarısında siyasi 

atmosferin yarattığı değişiklikler sinema açısından incelenmiş, 1960’ların ilk ve ikinci yarısındaki siyasi 

değişiklikler sinema filmlerindeki yaklaşımlarla açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde 1970’lere gelinmiş, 

‘70lerdeki Türkiye, seçilen sinema fimleri ile takip edilmiştir. Son bölümde ise 1980 darbesi ve bu 

darbenin neden oldukları izah edilmeye çalışılmış ve ilk altı yılda meydana gelen değişiklikler sinemadaki 

yansımaları ile takip edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Politika, Sinema, Film, Darbe, Gerçekçilik, Oyuncu. 

                                                           
* Nişantaşı Üniversiresi, Tarih Bölümü. burcu.belli@nisantasi.edu.tr 
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1. Using Movies In History And Its Methodology  

It is obvious that, from the beginning- 1890s- cinema has been used not only for 

entertainment but also for political aims, in other word for propaganda. Quo Vads 

(1912), Cabiria (1914), The Birth of a Nation (1914) and Napoleon (1926) are some 

significant examples. In addition to this, there is a close relationship between cinema 

and history and it is a controversial topic for both movie-makers and historians. Cinema 

has provided an outlet for those unconnected with academia to exhibit publicly their 

own versions of the past. It allows history to be presented, and consumed in a form 

entirely new in twentieth and twenty-first centuries. Furthermore, the immense 

international popularity of movies meant that history as a seen on the screen has reached 

wider audiences than the writings of professional historians (Lambert, and Phillipp, 

2004: 245).  

The cooperation between cinema and history was recognized at the end of the 

nineteenth century when cinema was born. In 1895 William Kennedy Lourie Dickson 

who was an American filmmaker called cinema as a miracle that gives many 

opportunities to historians like great visual evidence about the past (Dickson, 1895: 31-

33). In 1916, Gover, Jast and Topley made a research about the reliability of the cinema 

as historical evidence; according to their search, the recordings were more affective and 

successful to reflect the realities about the past than the classical documents. They 

added that, the state should keep recordings on the everyday habits or important days. 

Nevertheless, the importance and the value of the movies had not been recognized well, 

for instance the earliest surviving films were recorded or kept by individuals rather than 

the states or official authorities. The International Federation of Film Archive (FIAF)) 

was established in 1938, at a relatively late time. When it comes to using movies as a 

historical data, it is safe to argue that this issue is a controversial topic even today. In 

1950s, Marc Ferra decided to study movies for example belonging to Nazi Germany or 

USSR, however Fernand Braudel warned him about keeping his study as secret. (Elton, 

1955: 230) When Sir Arthur published his paper about the using of movies as historical 

data he alarmed his readers against its negative results in 1955. Some social scientists 

think that using movies as a historical source quite risky. At the same time, based on 

same side, it is claimed that making historical films is also dangerous (Guynn , 2006: 1). 

For instance anthropologists, whose approach and methods have been valued by 
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historians, resisted using films as historical materials. They argue that the screening of a 

film is a vulgarization and has no justifiable scientific purpose. Furthermore, French 

scholar François de la Bretheque claims that the relation between filmic depictions and 

reality of the past is never direct because film always distorts the truth (Guynn, 2006: 

3). With the 1950s British historians and other scientists began to look for different 

types of sources because the classical history understanding began to change as well. 

The history of great men was no longer enough for them, so they started to concentrate 

on small people’s stories remaining on margins. Therefore, this ‘new’ generation of 

historians started to focus on other materials like oral memories, novels and movies. 

Using movies as historical data became more widespread in 1960s and 1970s. Anthony 

Aldgate, Nicholas Pronay and M. Short are some of the names who benefitted from the 

movies. By the 1980s, Jeffrey Richard, Michael Chanan, Margaret Dickenson and Sarah 

Streen produced their studies with the help of movies (Peter and Schofield, 2004: 11-

22).       

Even though movies could find a proper place for themselves in history in 1970s, it had 

to wait until 1990s to be accepted as a historical source. (Özen, 2015: 62-71). Using 

cinema in history has both advantages and disadvantages; while it shows the clear 

monitor for historians about the time zone when it is recorded, it also shows the 

subjectivity of the director. In addition to these, another complexity is about the 

historians. Historians have accepted the writing materials and some other objects as 

historical data or evidence, so a great number of historians cannot decode the films, in 

other words historians did not know the movie-language. The reading and interpretation 

of the movies poses difficulty for historians. Lastly, historians should be aware of the 

danger of montage that can change all perspective of the movie so historians or 

audiences can be manipulated easily.  

Another critical point about the movie issue is the censorship. Different authorities have 

different targets for censorship, for instance the state censor the movies because it is not 

appreciate to state policy. In addition to the state, the companies have censor rules based 

on their commercial policies. One can say that the most dangerous censor is self- 

censorship. Although censorship is a complicated topic, it also shows us the conditions 

of the period; the taboos or traditional values can be followed owing to censorship 

policies. The concerns of the authorities are represented by the movies. Abdülhamid II 
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did not allow the film which pictures his uncle Abdülaziz who had ruled before him to 

be shown, like this Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek a documentary film about the 

Gezi Occupy in July 2013 (Reyan Tuvi, 2014) was not shown in 51st Antalya Film 

Festival. The main motivation behind these approaches are same; the authorities’ 

political concerns.  

In this paper the relationship between the politics and cinema will be examined. It is 

argued that politics effects, shapes and changes the cinema. Throughout the paper, the 

Turkish policy shall be summarized and its representation on movie industry will be 

exampled. This paper is consisted of five main chapters. Each chapter will evaluate 

some significant movies. In the first chapter the beginning of cinema in the Ottoman 

Empire will be presented shortly. It should be noted that the main topic of this paper is 

not history of cinema in Turkey, however in order to understand the multi-party era’s 

effect the period before 1950 should be pointed out shortly. Because of the same reason 

Muhsin Ertuğrul and his effects on Turkish movie until 1950 will be discussed. In 

addition, using of movies as a propaganda tool by Turkish Republic will be mentioned. 

In the second part, dominance of DP and their effect on both politics and cinema will be 

shown. Their so-called conservative perspective and western approach shall be 

compared. The difference of mentality between these two categories will be show. The 

results of American sympathy of DP’s will be discussed. In the rest of this part, the 

movies will be analyzed. The tone, approach and meaning of the films will be shown, 

and the general conditions of 1950s in terms of cinema will be analyzed with three 

significant movies; Toprak, (The Land) Beyaz Mendil (White Napkin) and Üç Arkadaş 

(Three Friends). The third part will be separated into two subtitles, the first and the 

second half of 1960s. In the first half of 1960s the effects of military intervention will 

be analyzed and its political results shall be discussed, moreover the understanding of 

the movement will be questioned. The social realism effect on the movies will be 

clarified, the significant directors and their movies Gecelerin Ötesi, Yılanların Öcü, 

Susuz Yaz, Acı Hayat Karanlıkta Uyananlar will be shown; the purpose of directors will 

also be analyzed. The utopic unification dream of leftist directors are seen in some 

movies; for example, Otobüs Yolcuları and Karanlıkta Uyananlar present unification 

between the workers and intellectuals in Turkey. Moreover, the different political 

approaches of the directors will be discussed. In the second half of the 1960s, the leftist 

wing was damaged with the 1965 election; the AP (the Justice Party) and its effect to 
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cinema will be discussed. The directors who can make movies freely would not focus 

on social realism because of censorship and violence. Thus the directors and producers 

had to create an alternative way; national movies. The meaning and examples of this 

kind will be presented and Yılmaz Güney will be mentioned at the end of this period. 

When it comes to 1970s, political atmosphere will be presented firstly, as done before. 

The terrible conditions of Turkish left wing will be presented; as opposed to the end of 

the 1960s, the directors’ reaction to this violence was to be different. Because of 

political instability the violence in the streets and universities increased, the results of 

these struggles will be discussed. In this chapter, two significant artists and their movies 

will be analyzed in terms of the political reflection; Yılmaz Güney and Kemal Sunal. 

The movies of Güney have been called as second wage of social realism, the second 

wage is alternative of classical Turkish movies or second kind of Turkish movies, and 

Sunal is important because of being an original comical actor. In part of this chapter the 

historical movies and their motivation in 1970s will be questioned. At the end of this 

part, the reflection of migration to Germany shall be discussed shortly. In the last 

section, the 12th September 1980 intervention will be told and its long-lived results on 

movie sector shall be mentioned. The women issue in the first half of the 1980s and the 

motivation behind it will be discussed. It should be remembered that, this paper focuses 

on the Turkish cinema that is affected by politics directly between 1950 and 1986. With 

the 1986 the Turkish cinema changed its way and it is topic of another discussion.  

 

2. Origins In The Ottoman Empire And Turkish Republic 

It is obvious that the first movies in the Ottoman Empire are a controversial issue 

because there is no record of these first films. In addition to this, even though cinema is 

one of the most popular trends recently, there is not enough number of studies about this 

issue. History of movies is studied by Nijat Özön and some other names, however 

according to Scognamillo many researches do not add new chapters to their studies. 

Nijat Özön divides history of movie in Turkey into four main titles, the beginning years 

between 1896 and 1949, then the changing years between 1950 and 1959, the period of 

movie makers from 1960 until 1980s, and the military coup years starting with the 

military intervention. However, Scognamillo separates Turkish movie into three main 

chapters, he calls the period between 1896 and 1959 as preparation years, he claims that 
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these 63 years shaped the Turkish movie industry and there was not a direct relationship 

between cinema and the politics until 1960s, a claim that can be argued is controversial. 

Then, he calls the second period between 1960 and 1980; the last section starts with 

1980 military intervention like Özön mentions. 

The cinema arrived to the Ottoman Empire very soon after it had been born in Europe. 

It is known that in Paris, Louis and Augusto brothers introduced a movie show in 1895; 

in Berlin Max and Emile Skladanowsky exhibited a movie show in the same year. In 

America, Thomas Edison showed the first movie in 1894. Coming of cinema to the 

Ottoman Empire is a controversial topic because of the historical events, while some 

researchers claim that a French man named as Bernard brought cinema to the Empire, 

some argue he did not. Another name Sigmund Weinberg is also called as one of the 

first people who dealt with cinema in the Ottoman Empire. It is argued that people in 

the Ottoman Empire watched the first movie in 1896 in public places (Scognamillo, 

2010:15). Lumiere Brothers exhibited a short movie called L’arrive d’un train en gane 

de la Ciotat 1985, The Entrance to the Train Station in Pera streets.  It is obvious that 

Ottomans watched the movies at the end of the nineteenth century in the capital. 

Even though the beginning of the cinema is not clear it is known that it became 

widespread in a short time in the Ottoman Empire. Movies were exhibited in theater 

halls and circuses. It should be pointed out that movies were not same as today’s, they 

were shorter and limited like short exhibitions of entrance of train to the station, bull 

fighting or a picture drawing by artists. Scognamillo reports that cinema was known 

only in the capital at the beginning (Scognamillo, 2015: 17). The issue of cinema 

became a controversial topic in the Ottoman Society; while the conservative side argued 

that cinema was a sin, the opposite claimed that it was a mark of civilization. Moreover, 

it can be argued that Abdülhamid II could recognize the meaning and effect of cinema, 

and he forbade electricity in the capital. People did not give up, oil lamps were used for 

a long time. Because of the ban in the capital, cinema grew up in Thessalonica and 

Izmir.  

 

The exhibition shows continued during the First World War. Starting with the 1900s, 

cinema became a public space entertainment; especially in Ramadan various movies 
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were exhibited as a traditional entertainment. People who were members of high class 

could watch the movies in their houses, while ordinary people watched it in public 

places. Yonaki (1878-1954) and Milton (1882-1964) Manaki brothers made movies that 

are called as liberty movies, Hürriyet Filmleri in the Ottoman Empire. Scognamillo 

reports that these movies are about the Second Constitution and its victory shows (2015: 

61-66). The author explains that these movies are no longer than 15 minutes; they show 

the military march, uniforms of CUP members Committee of Union and Progress), and 

a speech about the revolution. Another frame exhibits different ethnic groups in the 

empire. Özön argues that these movies were not recorded in studio, but it is obvious that 

fiction was used (2015: 66).  

Between 1914 and 1921 The Collapse of Russian Monumental in Ayestefanos, Pençe 

(1917), Casus (1917), İstanbul’da Bir Facia-i Aşk , Zor Nikah, III. Selim ve Alemdar 

Vak’ası were filmed. In 1917 National Defense Society (Müdafa-i Milliye Cemiyeti) 

took the responsibility of making movies in order to make money for the war. It is 

interesting that like many other reforms and innovative movements, cinema was also 

controlled by the army in the Ottoman Empire. The first political aims in movies can be 

seen in 1919, the Independent War years, Ahmet Fehim made Mürebbiye in 1919, this 

movie was based on Hüseyin Rahmi’s novel and it gave political messages. In the film a 

French teacher became a serious problem for the family she stayed with. It can be said 

that, this movie is a protest against occupation forces, so it was censored and not 

screened at the beginning. Even though the occupation forces did not allow, it is said, 

this movie was sent to Anatolia and encouraged people. (2015:30) After Mürebbiye, 

another movie Binnaz (by Fuat Uzkınay) which showed the complicated relations with 

the western states was screened. When it comes to 1920, the political movies gave place 

to comedy movies, like Bican Efendi Vekilharç (1921 by Şadi Fikret Karagözoğlu) 

which is claimed to be a kind of a remake of Charlie Chaplin movies. (2015: 33) 

Muhsin Ertuğrul put his mark on this period, until the 1950s in other words between the 

establishment of Turkish Republic and the multi-party selection, he was the leading 

name of Turkish cinema. Some authorities criticized him harshly, they argued that 

Ertuğrul took control of Turkish cinema and he did not allow it to grow up. In addition 

to this, Ertuğrul was accused of making movies irrelevant to the historical and political 

context (2015: 39). Between 1922 and 1953 Ertuğrul made 30 films and at least 20 of 

them were remakes of foreign movies.  
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Even though the movies have political powers, Turkish Republic did not prefer to take 

advantage of this power mainly between 1923 and 1946. It can be said that apart from 

one or two movies of Ertuğrul, the republic did not focus on the movie issue. However, 

these movies are still important in terms of reflecting the republican features. For 

instance, Boğaziçi Esrarı (1923) is about a Bektashi Sheikh, which represents the 

traditional habits as dangerous. Another movie is Ateşten Gömlek (1923), which was 

inspired from Halide Edip’s novel; this movie is also related to the independence years. 

In 1928 Ertuğrul made a republic movie, Ankara Postası. Some argue that Ertuğrul was 

effective in Turkish cinema for 30 years because of these republican movies. Republic 

supported him, thus he could make whatever movie he wanted. When it comes to 1930 

we see Nazım Hikmet who used Mümtaz Osman as nickname as a writer of many 

Ertuğrul movies. In 1932, Ertuğrul made Bir Millet Uyanıyor, a movie that can be read 

as a republican propaganda. Mustafa Kemal was seen in this movie, so it can be 

concluded that Mustafa Kemal and the state’s officials supported Muhsin Ertuğrul. 

These republican movies were exhibited in People’s Houses in Anatolia. Thanks to this 

support, he could make different types of movies apart from the republican ones. In 

other words, Ertuğrul made melodramas and comedy films based on western examples. 

Another important film made by Ertuğrul and written by Hikmet (Osman) is Karım 

Beni Aldatırsa (1935) in which there are many naked women which shows the western 

side of Turkey to the world. Until the mid-1930s Ertuğrul did not focus on social 

concerns in his movies. As it has been mentioned, Ertuğrul was called the official 

movie- maker of republic and Kemalist approach. In 1935, he made Bataklı Damın Kızı 

that was written by Nazım Hikmet. In this movie the land issue (toprak meselesi) was 

touched on for the first time. Ertuğrul who mostly made central movies turned his face 

to the periphery. However, this movie does not represent the relations between the 

people living in the cities and the villages, rather it shows village life to bourgeois living 

in the big cities. Therefore, we cannot see village habits or criticism in this movie.  

Ertuğrul made melodramas and comedies except for three or four movies. His first 

concern was not to show the people’s struggles or problems in his movies, rather it can 

be argued that he did not want to be inside the political issues. He preferred to make 

only republican movies. Ertuğrul is criticized because of his apolitical approach and 

technique. His technique is not mentioned in this paper, but the main reason behind 

accusations was his theatric positions in movies. In conclusion, between 1923 and 1949 
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Turkish Republic did not focus on movie issue as a propaganda tool apart from a few 

movies. In addition, the dominant names did not make films consisting of social 

concerns. In other words, the political actions, movements or ideologies were not 

reflected on movies, so Turkey’s politics cannot be understood if the movies in this 

period are followed. 

 

3. 1950s The Multi-Party Era: Dp’s So-Called Democratic Atmosphere  

It can be said that the dramatic changes in Turkish policy started with 1946 multi- party 

election. Menderes established his party named as Democrat Party, and he promoted 

democracy.  It is accepted that during the two decades, the administrators and not the 

people organized the reforms and revolutions. Therefore, people could not adopt 

themselves to these republican reforms or revolutions. Thus, it can be argued that an 

invisible struggle between the republic and the people was born. Especially, the 

periphery, who were people living in the rural of Turkey, felt itself out of these 

movements. Then they concentrated on their traditions more than before. In addition to 

these political or everyday life difficulties, the Second World War made the life 

conditions terrible even though Turkey did not go to war. The state had to take 

measures, however these measures made people unsatisfied, especially peasants had to 

pay such taxes that these conditions lowered their life standards. Each class of Turkey 

discussed the economy policy of RPP (Cumhuriyet Halk Partisi- Republican People 

Party). People in cities or periphery suffered from famine, basic foodstuffs were not 

supplied. 

After the WWII the world was more liberated. In other words, the conditions or politics 

of Turkey in these years should not be evaluated apart from the world conjecture. Under 

these conditions, Menderes began to talk about the problems of peasants who were 

majority of Turkey. He concentrated on the peasants and small- traders who were 

ignored or neglected by RPP until that time. He criticized İnönü and his government, 

and then he won the 1950 election. Almost everyone expected a more liberal and 

democratic atmosphere in Turkey. As much as many other issues, cinema was also 

affected by these political changes. 1950 election was accepted as the beginning part of 

the liberality; however, the negative results on the film industry became clear in time 
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(Özön, 2013: 153-206). It was thought that apolitical approach and theater dominance 

Turkish movie would be changed with 1950s so called democratic atmosphere. 

However, the result was a disappointment. Even though there were new and enthusiastic 

moviemakers, censors of DP affected movies negatively. Many movies were forbidden, 

writers were not willing to write movies and directors were afraid to be judged. Özön 

argues that there was no progress in movie industry. It can be said that the number of 

movies increased between 1950 and 1959; however, it does not mean that Turkish 

cinema developed (2013: 153-206). In 1948 the movie taxes decreased so making 

movies converted to an easier and cheaper business. Traders and enterprisers realized 

this quickly, opened offices in Yeşilcam street and began to make serial movies. It 

should be accepted that Turkish cinema developed in these years, but it could not 

improve its original movie tone. According to the authorities, movies in 1950s were 

better than 1930s and 1940s; however, they were not quality enough yet. The 

substructures, qualified stuff and stories were not satisfactory. Movies deprived of main 

concerns or knowledge were made in short time. According to Esen’s notes, the movie 

industry converted to fast-food action producers or directors who were not volunteers to 

solve the lasting problems, rather they solved issues temporarily (Esen, 2010: 48-68). 

Thus, Turkish movie sector did not develop.  

The effect of DP’ so-called conservative discourses can be seen in the movies made in 

1950s. In other words, the azan, minaret, Islamic memorial serves- mevlit-, cemetery, 

poor but good young women, on the contrary to the image of rich but bad people, naked 

terrible women, prostitutes, murders because of honor became key words and images of 

1950s’ movies. Even the names of the movies explain this situation. Menderes was 

trying to have good relations with America after the WWII. In order to keep the 

relations stable, he reorganized the economic and social policy of Turkey based on the 

American’s demands. After the WWII, Turkey became America’s grain store, thus 

Turkey almost gave industrial sector up focused on agriculture instead. In this project, 

the state encouraged the peasants; for instance, it supplied low- interested credit, and 

they sold tractors cheap and with per month payment plans. To access to the periphery 

easier for collecting the grain, DP built roads. Thanks to these wider road networks, 

movie industry could also penetrate into peripheries quickly. In addition, because of 

close relations with America and western states, Turkish cinema began to produce 

remakes of American movies. 
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The producers began to increase the audience’s number after they found enough sources 

to make movies. They tried to draw the attention of the majority, thus easily 

understandable movies like melodramas and comedies were made. Directors and writers 

tried to satisfy their producers, producers tried to satisfy the governors as well. 

Therefore, it is concluded that the main target was not to make movies with the 

aesthetic or political concerns, rather both producers and directors tried to make more 

money the easy way. Aslı Daldal thinks the same thing, says that Turkish cinema in the 

1950s did not have good faith; rather its main concern was to make more money. In 

addition, it tried to stay away from the politics (Daldal, 2005: 64). In this context, the 

azan frames for Muslim audiences, or naked dancing women frames for male audience 

were added. Moreover, romantic lovers for young women and funny details for children 

were added to movies (Esen, 2010: 63). It can be said that movies in this decade shows 

the DP’s utopic demands from the people. In the movies, the poor and innocent boy 

becomes rich at the end of the movie; it is a representation of ‘‘there will be a 

millionaire in each town’’ discourse belonged to DP. It is interesting that, while DP 

advocated the conservatism and traditional values, it also supported western life style in 

everyday life. It should be pointed out that the movies made in 1950s were recorded in 

centers rather than peripheries and rich and good actors had their own cars. Places were 

not small houses, apartments were chosen. It can be argued that DP tried to show 

periphery to centers as beautiful places.  

Limited number of directors or producers tried to break these rules, which was not easy. 

Firstly, their films were censored; then these names got into trouble with the state. 

Finally, they were threatened unofficially by official names. For instance, Lütfi Akad 

reports that in 1954, he decided to make Ekilmemiş Topraklar, however his producer 

warned to him not to make this movie, otherwise he could be called as communist. He 

had to give this movie up and made Kara Talih that is an ordinary melodrama (2010: 

63).  

Even though the real number is not known, it is estimated that 300 films were made 

each year throughout 1950s.  In addition to local melodramas Turkey imported 

melodramas from Egypt. Thus the melodramas became the most effective movies of the 

cinema industry in Turkey. In 1951, Dudaktan Kalbe was made based on Reşad Nuri’s 

novel, Iki Süngü Arasında (1952) and Bir Aşk Hikayesi (1955) shows that small people 
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could be heroes like sultans. In addition to the melodramas, another significant kind of 

movie was historical movies in 1950s. DP supported these films directly because they 

presented the conservative side of the DP policy. III.Selim’in Gözdesi (1950), Lale 

Devri (1951), Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan (1951), Istanbul’un Fethi (1951), 

Barbaros Hayrettin Paşa (1951), Vatan ve Namık Kemal (1952), Ankara Expresi 

(1952), Cem Sultan (1951), Cinci Hoca (1953), Safiye Sultan (1954) were made in the 

beginning of the 1950s. Historical figures are shown in these movies, and the 

importance of Ottoman Empire was shown again. Ankara Expresi is a different kind of 

historical or heroic movie, in this movie Turkey supported Germany in the WWII. Nazis 

were shown as romantic heroes. It is seen that during 1950s different types of movies 

were made provided not be political movies. For instance, Kızıltuğ is also one of these 

different movies; in this movie Cengiz Khan and Hassan Sabah are shown. One more 

important character was also born; this is a masculine woman called Fosforlu Cevriye, 

who is significant because she changed the understanding of women and created a new 

kind of woman in Turkey (1959). 

 

3.1.  Korean War Movies 

Movies were affected by the politics directly, for instance, the government decided to 

send troops to Korea in 1950. These soldiers stayed there for 3 years. This issue is 

related to the politics; Turkey felt alone after the WWII, during the Cold War years 

Turkey preferred to support America and wanted to be accepted in NATO. Thus they 

sent troops to Korea War; in 1951 the first movies were made about this adventure. 

Kore’de Türk Kahramanları (1951), Kore’de Türk Süngüsü were also made in the same 

year. In these movies the Korean War was described as a domestic war and soldiers 

who had to go there were shown to be volunteers. This demonstrates that even the 

republicans did not focus on movie issue, so the DP could release the importance and 

meaning of movies and it tried to take advantage of it immediately. Another western 

effect is about the new types of movies, for example Tarzan İstanbul’da and Drakula 

İstanbul’da are movies that were remakes of well-known serials in United States.  
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3.2.  Periphery Movies During DP’s Era 

Contrary to the general belief movies during the DP’s era did not focus on the village 

issues, if village were to be shown in the films they were used merely as backstage. 

There are a few number of films concentrating on the peasant life, for instance Toprak 

which was directed by Fikret Oytam in 1952. The topic is about the everyday life of the 

peasants in Aksaray. In this movie the audiences see the hierarchic order of the rural 

life, in other words, Rıza Çavuş was ağa and it is accepted by everyone without a 

discussion. He was rich and a good person according to the movie, he used to support 

and help his people in the village and everyone was happy. Peasants are engaged in 

farming, they are poor and this issue is presented clearly. In order to make more money 

the hero Ümme goes to the city and earns more money there. Women in the movies are 

not free agents, they are controlled by men and the struggle is common among female 

figures. There are some details in the film shown specifically, for instance Mustafa 

Kemal’s picture is seen and Rıza Çavuş is so good he uses his money for the peasants 

and he pays for the circumcision of the poor children. The land reform issue is also 

mentioned in this movie. When Ümmü returns his town, the state gives land to him 

based on the land reform, so people in this movie are thankful to the government. The 

couple builds their house on this land, they have to go to centers in order to see a doctor, 

and the doctor is a good person too. In this movie, authorities whether they be 

government people or local leaders are good; state is also the best for people. Another 

film about the rural life is Beyaz Mendil made in 1955 by Lütfi Akad. This movie is 

more radical than the other one, the main reason is probably related to the perspective of 

directors; in this movie the main topic is about the hostility between the two villages. 

Actually Beyaz Mendil looks like a classic rural melodrama, the hierarchic order is also 

shown in this movie, however it is different from the previous one. The rich people in 

this movie are bad while the poor are good.  Poor man loves poor woman, but the 

landowner- ağa- does not allow them to get married, so the struggle begins. The women 

are not the center, however it should be pointed out that the women look poor and 

miserable. Their cloths are very old, they veil themselves so it can be said that Kemalist 

reforms were not penetrated into the villages contrary to the republicans’ efforts 

(Yılmaz, 2013:22-78). The director used the pine tree as a metaphor. Akad shows the 

patriarch order, peasantry, love, loyalty, and relatively feudal society. It is obvious that, 

even though this movie is different from the others, the main concern was not to 



Burcu BELLİ; The Reflections of Politics to Turkish Cinema (1950-1986) 

185 
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) 2017 

evaluate the system directly. Instead it shows the poor conditions of the peripheries with 

respect to the cities.  

So far the films, which are suitable for DP’s policies, have been analyzed and 

mentioned. However, Memduh Ün in 1959 made a different type of movie, Üç Arkadaş. 

It does not focus on rural life and criticize the government; rather it concentrates on the 

cities and ordinary small people in Istanbul. On the other hand, this movie is a criticism 

of city life. There are three friends who are poor and losers, one of them is a non-

Muslim named Artin. It is interesting because during the 1950s, Non-Muslims were not 

shown in social life. In this movie the life concerns of these three friends and their 

efforts to help a blind woman are told. Moreover, the director criticizes the modern 

people and their selfishness, rudeness harshly.  This movie looks like a melodrama; 

however, it has deeper perspective. On the other hand, this movie is the story of small 

people who have to change in cities because of the people’s bad behaviors. When it 

comes to other details, the drinking and alcohol are normal even though DP advocates 

the religion codes. In addition to this, women are served as sexual object and men can 

harass women. Üç Arkadaş is one of the most significant and different movies of 1950s 

in terms of its perspective and topic. Even though it does not criticize the government or 

governors, it criticizes the whole system.  

When these movies are analyzed it is seen that these are not suitable for conservative 

Turkey in 1950s. In other words, many of the films were inspired from western states; 

the main reason behind this is the DP’s policy which tried to act like a Little America. 

While in the melodramas the cities and heroes, western life style was promoted, 

historical movies represented to peripheries’ religion and nationalist emotions. Thus one 

can argue that DP was not coherent in its policy.  

 

4. 1960s: The Enlightenment Years and Disappointments 

The DP ruled Turkey for ten years; however, the military forces were not satisfied with 

not only their lower position but also the conservative approach of Turkey. Even though 

Adnan Menderes and DP tried to take measures in order to prevent any military coup 

d’état, they could not achieve this, and on 27th May the army took political control. At 

the end of the 1950s Turkey was polarized, some advocated the DP’s capitalist 
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movements, while the other wings who were mostly more educated, intellectual and 

bourgeoisie living in the cities did not support the policy of DP and hated Menderes.  

The winner side was the bourgeoisie wing in the morning of 27th May. In 1961 the 

constitution was reorganized by the academics. It can be said that in the first half of the 

1960s Turkey was reestablished. Intellectuals believed that Turkey would be 

enlightened shortly, actually the constitution supported freedom in society. The freedom 

atmosphere continued until 1965 election.  

 

4.1.  The First Half of The 1960s: The Rise of the Political Movies and Social 

Realism 

When it comes to movie industry, this freedom atmosphere had been expected for a 

long time. The political movies could not be made because of the censorship 

applications of DP, so some talented directors or writers had to made melodramas or 

comedy film to survive. Thus these intellectuals were satisfied with the 27th May 

movement, the representation of it was released in the social life shortly. The Turkish 

cinema in 1960s can be separated into two parts, the period between 1960 and 1965 and 

the pressure times after the 1965 elections until 12 March in 1971. In the first half the 

social realism was dominance, while the second half it had to change. With the 27th May 

the young, ignored and new director generation became visible. These people tried to 

combine the Turkish movie with the western techniques. On the other hand, this 

generation brought together the national cinema with western inheritance (Daldal, 2005: 

58). Soon after the 27th May, the movie magazines, newspapers and festivals increased 

in number. For example, Si-sa, Yeni Sinema, Sine-Film, Sinema 65 were established. 

Turkish movies were sent to festivals in Berlin, Edinburg, Locarno, and Moscow and 

films were awarded prizes. Most importantly, political directors were born in cinema. 

Movies made after 27th May showed the struggles, problems and dialectics in the 

society. Especially in the first half of the 1960s the modernization and its results were 

questioned; Daldal calls this period reality in the movies. There are two main reasons of 

this criticism; the first one is related to revolutionary perspective. In other saying 

directors and writers tried to reflect the social realities to their movies with 

revolutionary perspective different from before. Secondly, this generation wished to 

create a national cinema tone (2005:58). Daldal claims that this movement should not 

be read different from Yön Movement. (2005:59). It should be pointed out that the 
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changes in the social life did not reflect to cinema only, for instance, the literature 

changed too.  

The official basic principles of 60s ideology were populism, secularism and statism. 

However, the populism was a little bit controversial, because industrial production was 

almost stopped in 1950s as the worker class did not evolve, so populism referred to 

peasantry in Turkey mostly. Intellectuals in 1960s, focused on the social realism.  Vedat 

Türkali who was a member of Communist Party of Turkey, explains the meaning of 

1961 constitution and the roles of intellectuals that “people could obtain some rights, 

however, they did not know the understanding of these rights. For example, union code 

is important. Turkish worker class did not fight for these rights as their western 

counterparts, thus moviemakers were very important to explain these codes; I have tried 

to accomplish this in my films; I have argued that we must protect our democratic 

rights.’’ (Türkali, 1985:201). These movies are Karanlıkta Uyananlar (1964) and 

Otobüs Yolcuları (1961). After the 1950s’ pressure years Lütfü Akad and Memduh Ün 

began to film the streets of Istanbul in order to reflect the realities. There are some 

significant films in 1960s; Yılanların Öcü (1962), Susuz Yaz (1963), Suçlular 

Aramızda(1964) which were made by Metin Erksan, Halit Refiğ made Gurbet Kuşları 

(1964), Haremde Dört Kadın( 1965), Duygu Sağıroğlu made Bitmeyen Yol( 1965), and 

Ertem Göreç made Otobüs Yolcuları (1961) and Karanlıkta Uyananlar. The realism 

affected the romantic movies too, Kırık Çandılar, Yasak Aşk, Seviştiğimiz Günler, 

Denize İnen Sokak, Son Kuşlar and Murtaza were examples of these kind romantic 

films in 1960s. Directors and writers focused on worker and peasantry issue, however it 

does not mean that cities were ignored totally; Acı Hayat, (1962) Suçlu and Üç Tekerlek 

were made. This generation of producers criticized the feudality so Şafak Bekçileri 

;(1963), Murad’ın Türküsü were made for this purpose. The most radical ones are; 

Bozuk Düzen, Yarın Bizimdir and Kızgın Delikanlı (1964). Turkish cinema followed 

the western one, Marx affected the directors and writers and they began questioning the 

system, this generation believed that capitalism made people alone in the crowds. Thus 

these names tried to show the negative side of the capitalism on individuals (Daldal, 

2005: 60).  

Daldal argues that there are some features of movies between 1960 and 1965; the 

directors were people who were disturbed by the pressure and censorship of DP at the 
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end of the 1950s, all these names were political agents. Their films serve their political 

approach. (2005: 62). In other words, it can be said that these directors felt responsible 

for the social life. In order to show their political attitude, they did not have to make 

political movies, they could imply their approach into the other kinds of films. 

However, it was obvious that these names were anti- capitalist and anti- bourgeoisie. 

Moreover, the films made between 1960 and 1965 focused on the small people’s life on 

the contrary to the 1950s. Marginal heroes or sultans did not play role in these films; the 

characters were ordinary people. In the back stage, there was a social issue for 

examples; strikes, a code, migration from the peripheries to the cities.  

27th May has been accepted as re-birth of republic and it has been argued that it is an 

anti- capitalist movement. However, the main purpose and position of the movement is 

a controversial topic, Çağlar Keyder and some other names argue that 27th May served 

to capitalism and brought Turkey to a more capitalist order while some of them claim 

that 27th May is a rejection of capitalism. It should be remembered that people who 

organized or supported the military coup have advocated the anti- capitalist side of the 

movement; in other words, this explanation may be a legitimization. Thus people should 

regard the world conditions in order to understand the 27th May’s purpose better. When 

it comes to cinema industry, directors, writers and producers has believed that 27th May 

was an anti- capitalist movement, so they made films supporting the movements and 

they tried to enlighten the people. 

As it has been mentioned, four names in this period are relatively more significant; 

Erksan, Refiğ, Göreç and Sağıroğlu. Although Refiğ and Erksan dealt with the politics 

in 1960s they avoided presenting their political approach to their films directly. (Daldal, 

2005: 93). Göreç like Erksan and Refiğ, was not concerned about the language or 

aesthetic, his Marxist approach was felt in Otobüs Yolcuları and Karanlıkta Uyananlar 

both were written by Türkali. Sağıroğlu presented the capitalist exploitation in his films. 

These names and some others supported to 27th May intervention. Directors used social 

realism to show people living in the cities, while village was used in order to 

demonstrate migration from the rural to the urban. Apart from the migration issue these 

directors did not care about the village or reality of rural (2005: 95). In 1950s, 

bourgeoisie and intellectual hostility was common in the movies, but this situation 
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changed in 1960s; small traders were described, as they were worse people and were 

production of DP’s mentality.  

Gecelerin Ötesi (1960) that was made by Erksan tells the story of young losers in cities. 

He was inspired from Menderes’s promise; there will be millionaire in each town. This 

movie’s target is accusation of mentality of DP (Democrat Party). There are seven 

young people and they wish to change their life. All of these seven people in the movie 

are representation of the DP’s people; two singers who want to go to America, a worker, 

a theatre player, a painter and a driver begin robbery. The conditions of factory and 

child labor are shown. Erksan advocates that the conditions are so difficult that they do 

not have any chance instead of robbery. After the first robbery, all of them volunteer for 

the next one. The film criticized the DP’s unfairness, in the third robbery they get in 

trouble and even though they are regretful they cannot escape justice. Another 

significant movie of Erksan is Yılanların Öcü (1962) based on Fakir Bayburt’s novel. It 

is important because it is one of the limited peasantry films of Turkey between 1960 and 

1965. It reflects the struggles in rural life, women are very strong and dominant figures 

and the property issue is discussed in the movie. It is significant because unlike the 

previous village movies, it does not focus on love or drama; rather it represents the 

reality of the village life. Another significant point in this movie is about the image of 

authorities. Erksan insulted the chosen muhtar the local authority, he implies that 

muhtar represents the DP’s mentality while the soldiers and district governor, 

kaymakam are presented as respectful people. It is also interesting that, even though this 

film promoted the 61 constitution and the military coup, it was censored (Daldal, 2005: 

100). The film was shown with the special permit of Cemal Gürsel (1895-1966) who 

was army officer and fourth president of Turkish Republic. Another corner stone is Acı 

Hayat that is a melodrama; however, it gives social messages, Erksan made it in 1963. 

Young lovers were poor and they have a break down because of the social injustice. In 

other words, individual issues converted to collective problems. Erksan uses renting 

house issue both as a metaphor and real case. The rents are so high that the couple 

cannot find a house, so they do not get marry. Like Yılanların Öcü, Erksan focuses on 

the property problem in city unlike previous ones. Another peasantry movie is Susuz 

Yaz made in 1963. The main topic in the film is about the property again. Osman (Erol 

Taş) does not want to share his water with his neighbors in the same village, and then 

the struggle begins.  Erksan used Osman as a symbol of DP, he is selfish and 
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competitive men.  Aegean accent in the film may be the direct criticism of Menderes. 

The film presents bourgeoisie’s abuse of property. Moreover, Scognamillo argues that, 

Erksan tried to show the necessity of organizational actions in social movements. 

(Scognamillo, 1988: 69). In the next year, Erksan came back to city life again; he made 

Suçlular Aramızda. He criticized the bourgeoisie and their weaknesses again. When it is 

compared with Osman in Susuz Yaz, it can be said that Mumtaz in this film is a more 

dangerous man. Erksan focuses on the differences between the classes in Istanbul. 

(Esen, 2010: 121). Even though the film is questioned because of its technique, its 

political message is clear.  Another significant name in this period is Halit Refiğ, he 

made Şehirdeki Yabancı in 1963. Refiğ criticizes the intellectuals’ life and their 

mentality. In this movie a young man educated in Britain returns his hometown 

Zonguldak, however he cannot adopt himself to Turkey and in the movie these struggles 

are shown. In this movie the director shows the meaning and importance of cooperation 

between workers and intellectuals. While at the beginning the young engineer is 

protecting workers, at the end of the movie workers save his life. As it has been 

mentioned before, between 1960 and 1965 the peripheries were rarely the focus, 

however the migration from the peripheries to cities were mentioned frequently. Gurbet 

Kuşları made by Refiğ in 1964 is an example of this serial. In this movie the director 

focused on an immigrated family from Maraş to İstanbul. The migration mentality and 

policy of DP are questioned, and these immigrates are described as barbarians who 

damage the cities. This family has to lose because they do not want to work, on the 

contrary they just wish to consume. The result of the film is controversial in terms of 

DP’ criticism, because followers of DP could find a way to stay in the cities in reality, 

however this family in the movie leaves the city at the end of the movie. These returns 

might be wish of the intellectuals. Refiğ legitimized the 27th May movement with 

Haremde Dört Kadın in 1965. He dated it back to Tanzimat Edict, and he implied that 

27th May is the next step of 1908. In this movie, the Ottoman sympathy of DP was 

criticized and insulted. However, it is interesting that this movie was shown after 1965 

elections which AP (Justice Party) won. The negative perspective of the film was 

ignored and people appreciated it in terms of its Ottoman story (Daldal, 2005: 109). 

Ertem Göreç made films that were written by Türkali; Otobüs Yolcuları and Karanlıkta 

Uyananlar are milestones of his movies. In Otobüs Yolcuları workers, students, drivers 

are seen together. In other words, it can be said that this movie presents the utopic 
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combination of leftist intelligence like Şehirdeki Yabancı (1962). Ertem Göreç focuses 

on the different classes and their relationships among themselves. DP is represented, as 

contactors who wish to make more money so they do not take measures for the 

construction. This struggle is seen between the contactor and the architecture, it is a 

fight between the illiterate and intellectual one. It is interesting that the abusing of 

religion by DP is also seen.1 The perspective of Refiğ and Ergenç is different from each 

other; while Refiğ thought that the army should intervene in the political movements, 

Görenç and Türkali believed that people could solve the political struggles by 

themselves. Workers played significant role in another movie of Göreç, Karanlıkta 

Uyananlar in 1965. According to Daldal this movie rejects the rules of Yeşilçam and 

presents itself as a radical revolutionary movie. This film focuses on the period of 

enlightening of workers, this movie was supported by TİP (Turkish Worker’s Party) and 

the leading names of the party praised the movie, for instance Mehmet Ali Aybar and 

Behice Boran published papers complimenting the movie (2005: 112). In addition to the 

workers’ position, this movie is different from the previous ones in terms of showing 

the differences between the trade bourgeois and the industry bourgeois. While the film 

advocates the industrial sector, it insulted traders. Therefore, the movie converts a 

propaganda that supports the industrial developments. (2005: 113). Sağıroğlu 

approaches immigration issue from a different perspective; he focuses on the everyday 

concerns of a poor family living in slums of city in Bitmeyen Yol in 1965. The hero is a 

woman and she has two daughters; one is a worker of a factory, hard-working and a 

good person while the other one is opposite of her. On the contrary, in Gurbet Kuşları 

the poor loses the war because of the difficulties of the city. Contrary to Refiğ, 

Sağıroğlu accused the bourgeois because of exploiting the poor. He used materialist 

tone; the effects of the structures on people are shown clearly. The religion and its 

effects on people are also shown again and again. Bitmeyen Yol is the last political 

movie of the first half of the 1960s.  

 
 

 

4.2.  The Second Half of The 1960s: The Rise of the Pressure and Violence 

Against the Leftists 

This leftist, progressive and intellectual period ended with the election of 1965. The 

result of this election made clear the discussion about the aim of 27th May, it made 

                                                           
1 --I do not know how this building stays up?! 

   --with pray. 
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Turkey more capitalist. The winner of this election was Adalet Partisi inheritor of DP. 

The landowner Menderes was replaced with more modern Süleyman Demirel. The 

voters of AP were not different from DP, landowners, small traders, and immigrants. 

The industry bourgeoisie cooperated with AP, and put distance between itself and 

intelligence. In 1966 the fighting against the leftist began, thus this issue reflected on 

the movie sector too. Daldal argues that many movies had to be postponed or canceled 

after the election (Daldal, 2005: 119). The producers developed close relations with AP 

and they did not want to be damaged, the censorship was felt more than before; for 

instance, Karanlıkta Uyananlar was censored because of its religion criticism.  It can be 

said that with 1965 the social reality in movies did not continue. Daldal calls this 

situation as a return to Yeşilçam or trade films (2005: 120). Directors and producers had 

two choices; the first one is they had to accept the defeat and give up making movies; 

second one is that in order to survive they must have made ordinary movies. However, 

some directors created an alternative way; they began to make national movies. They 

focused on the national values and items in the films, and show the differences between 

the Turkish cinema and the western ones. Akad made Hudutların Kanunu, which was 

written by Yılmaz Güney, in 1966. This movie is an example of national movie wing; 

the topic was the struggle between the peasants and the state. The feudality issue 

entered to movies like 1950s, Hıdır (Yılmaz Güney) is a smuggler in the border of Urfa. 

The survivor story of Hıdır was told in the movie, a young female teacher and 

gendarmerie are seen in this struggle. The next year another national issue was 

examined by Akad; the blood revenge in Ana. This time Hıdır was replaced with Döndü 

who is a stronger woman and fights against his husband’s enemies in order to protect 

her children. Kozanoğlu focuses on the local issues again, Atıf Yılmaz made it in 1967, 

Yılmaz Güney was a naive boy who is hanged by the state at the end of the movie. 

However, the national movies were paused in 1971. The Marxist directors and writers 

began to read about the Asiatic model of production. For instance, Kemal Tahir wrote 

Devlet Ana and it affected the young Marxists in Turkey (Daldal, 2005: 122). Apart 

from these some significant and different movies during the second half of the 1960s 

were melodramas, comedies and western remakes. 

The name of the movies reflected the mentality and policy of AP as well as DP did in 

1950s; Hak Yolunda, Cennet Fedaileri, Hazreti Eyüb’ün Sabrı, Hazreti Yusuf’un 

Hayatı, Veysel Garani, Yahya Peygamber were made in 1965. In the next year 
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Malkoçoğu was made, Memduh Ün returned western remakes; James Bond’s remake 

Altın Çocuk was made, and classic melodramas started again. The most radical names 

of 1960s did not make sufficient movies, rather they made films to earn money; for 

example, Sağıroğlu made a film about love called as Nuh’un Gemisi. However, Yılmaz 

Güney began to star in movies in these years. Apart from some significant films like 

Kuyu and Yiğit the movies were remakes of western movies like Ringo Kit (Cüneyt 

Arkın), Dehşet Yaratan Adam, İstanbul Dehşet İçinde (1966), Yakut Gözlü Kedi 

(1961). When it comes to 1968 the general topics and approach did not change; same 

movies were made for a second and a third time. It should be pointed out that we cannot 

talk about political movies in the second half of the 1960s. The directors had to make 

melodramas or love stories, this obligatory changed the mood and style of melodramas, 

for instance Akad made Vesikalı Yarim in 1966. This is one of the most valued films of 

Turkish melodramas; it was a love story between a married man and a loser woman. 

 

5. 1970s: To Resist Violence 

It can be said that with the 1965 election the conditions were returned to that of the 

1950s, the intelligence lost its powerful position and the small traders and peasants took 

their position again. However, the success of election did not reflect to the everyday 

life; the economy was terrible, workers became more militant, and DİSK (Devrimci İşçi 

Partisi- Revolutionist Worker’s Part) was established in that time. University students 

were aggressive and they used to protest AP’s policies based on United States’ politics. 

The fights against university students began and it was an armed struggle. Ahmad 

reports that after 1966 the movements were radical; the government attacked the left 

wingers (Ahmad, 2007: 250). Intellectuals, writers and artisans were harassed by the 

official powers. Even though the AP tried to suppress the rebellions it was unsuccessful; 

the political struggles entered the universities, factories and finally the streets. In the 

second half of the 1960s the political murders and student movements became normal 

issues. As a result, it was understood that the AP government could not overcome these 

issues, and it is said that another military coup was expected. This struggle was so 

radical that Behice Boran who was the first women leader of a political party, and was 

leader of TİP could not talk in the parliament; she was accused of being a communist 

(2007: 205-255). The students were affected by ’68- generation in Paris and they fought 
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against the western imperialism. While the right wing people’s discourses involved anti-

imperial promises, their imperialism referred to Russian imperialism which was not 

strong in these years.  Demirel who was ninth president of Turkey said that the main 

reason of this polarization was the 61 constitution and large rights (2007: 254). The 

conditions did not change as the result of 1969 election, AP was the winning party, 

however, it had lost its power and the economy was still worse. The students and 

worker’ movements, illegal actions like murder and robbery caused a chaotic 

atmosphere. As a result, in 12 March 1971 the government was forced to resignation. 

The government was accused of being the reason of violence in Turkey (2007: 261). 

The main purpose of this intervention was not understood at the beginning, the 

intellectuals who were tortured by the government and followers of it expected a leftist 

coup, however they were disappointed. The left wing of the politics was censored, and 

the tortures continued by the military powers (Ahmad, 2007: 265). The leftist journalists 

were arrested, the newspapers were shot down (Ahmad, 2007: 361). Members of TIP, 

Fakir Bayburt, Yaşar Kemal, Tarık Zafer Tunaya were detained. All rights given by 

1961 constitution were taken back, authoritarians continued until 1973. Actually the 

election did not change the conditions, Bülent Ecevit took the control of RPP but he 

cooperated with Necmettin Erbakan who was leader of conservative side of Turkey, in 

1974. Then short-lived governments, like the national front government were 

established (Milliyetçi Cephe Hükümetleri). When it comes to 1976 both political and 

economic conditions got worse, long-lived government was expecting; but the 

polarization became clearer. RPP, Ecevit won 1977 election but the government was not 

established, rather the Second National Front was established. It did not mean that all 

issues were solved contrary to the number of murders increased. These political and 

economic problems caused another military coup in 1980s. 

When it comes to movies in 1970s, it can be said that as much as being politic, the 

movies were also radical. The directors who wished to make radical movies were not 

afraid of the punishments. They did not feel safe after the 1971 intervention thus made 

them more bravely. The name marked on 1970s is Yılmaz Güney. On the other hand, 

second dominance movies were sex movies. As it is figured out there were two main 

film kinds that were dominant in the 70s; but what happened to the many other forms 

like melodramas, comedies and western remakes? It can be said that the economic 

difficulties in 1970s affected movie industry negatively; people did not prefer to go to 
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the cinemas. It was expensive and it can be thought that people might not feel 

themselves safe in dark cinema halls in 1970s when the violence was so common in the 

streets. In addition to these, televisions became widespread. The loyal audiences of 

movies were children and women preferred to watch the TV in their homes or their 

neighbors’ homes.  

The censorship rules of the constitution were flexible, so political moviemakers could 

make their films. It is claimed that movies of Yılmaz Güney was a continuity of the 

social realism movement between 1960 and 1965. The films were radical, however it 

should be remembered that the military coups in 1960 and 1971 caused auto censorship 

in the subconscious of the authorities. The political names censored themselves at the 

same time they could avoid the censorship. However, the main issue in these so-called 

conservative times should be how were so many sex movies made? Why did 

conservative and nationalist people ignore these movies? (Esen, 2010: 136). Esen 

argues that the producers of the sex movies might have found alternative ways like 

political movie directors, or she thinks that these movies should have been made after 

they gained permission (2010: 137). When it comes to ignorance of the conservative 

governments, it can be assumed that the government might have wished to keep these 

young people silent.  

 

5.1.  Çirkin Kral’s Effects on Turkish Movie 

The movies of Yılmaz Güney are social realism productions, at the same time they are 

national movies. He starred in Yılmaz’s movies in 1958, and in 1960s he became Çirkin 

Kral the Ugly King, but then was arrested in 1961 because of being communist. He 

became a silent hero in Eşkiya Koçero (1964) and On Korkusuz Adam (1964). Yılmaz 

Güney created a determined character in different movies, even though the topics are 

different his character is the same; a young, loser Anatolian men, he mostly loses the 

wars or struggles, however Sağıroğlu shows us another Güney in Ben Öldükçe Yaşarım. 

In 1970 he wrote Umut and it has become one of the cornerstones of Turkish cinema. 

Cabbar is a poor man trying to survive, he loses his horse and has to find a new way to 

earn money; and then he joins his friends and begins to look for treasure in Anatolia. 

The difficulties of this adventure are shown to audience in detailed; at the end of the 
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movie he loses his mental order. In the next year he made Yarın Son Gündür. This 

movie is not received positively; however, it is very important and valuable for Turkish 

love stories. In the classic melodramas lovers forget the realities and they focus only on 

their love. However, in this film, the realities of everyday life continue and the lovers 

Kara Çocuk (Yılmaz Güney) and Mavi Çocuk (Fatma Girik) try to combine their life 

and love. These couple returns Turkey after exile, and they try remembering the small 

details; for instance, they ask basic historical questions to each other. This movie has 

been ignored because of not being political; nevertheless, it pictures a socialist woman 

and man’s emotional relation. In addition to this romantic socialist movie, Güney filmed 

Acı and Baba in this year, these movies tell the urbanized people’s concerns. Acı is the 

story of Çiçek Ali who is arrested for fifteen years. Ali shows the complicated emotions 

in peripheries, the good characters in the film die. Baba is an example of urbanized 

gangster movie, Cemal wishes to go to Germany in order to work, but he cannot. He has 

to go to jail, when he is in prison his family breaks down. The movie tells this family’s 

story.  In 1972 Güney was arrested again, he could make Arkadaş two years later, and 

then he returned to jail. When Arkadaş is compared with the other Güney’s movies, it 

can be said that it is different from them. It focuses on the different classes of urban life, 

Cemil and Azem are close friends but they are different people. The movie can be read 

as a basic bourgeoisie criticism. The love between Azem and Melike is also different 

from the classic melodramas. In 1974 Güney began to make Endişe; however, he could 

not finish it and Şerif Gönen completed it.  This movie tells the story of workers in 

Çukurova. In 1978 Güney wrote Sürü and Zeki Öktem made it. In the movie Şivan 

(Tarık Akan) is a peasant, forced by a local blood feud to sell his sheep in faraway 

Ankara. The women’s poor conditions are also shown in this movie. The collapsing of 

feudality in Anatolia and the rising of capitalism in cities are explained in the movie 

well.  

 

5.2.  First Local Comedy Actor  

Another significant name in Turkish cinema in the 1970s is Kemal Sunal.  He had 

starred in romantic comedies firstly, and then Ertem Eğilmez put him at the center of 

the movies, and like Güney, Sunal created a determined character. Even though the 

stories are different the main hero is the same. Sunal is important for Turkish cinema 
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because he is the first original character in Turkish cinema in a time when western 

remakes were common. In 1974 he became a hero in Salako, this movie focuses on the 

periphery and directed by Atıf Yılmaz. Salako is a goof and naïve character. Salak 

Milyoner (1974) criticizes the DP’ s mentality, in this movie the adventure of four 

brothers who migrated to Istanbul from Kayseri and their crafty plans are told. Kapıcılar 

Kralı was made in 1976. It tells the story of Seyid who migrated from periphery to 

İstanbul. The relations between him and various urbanized people in the apartment are 

shown, the migration mentality and urban life style are criticized harshly. Other movies 

like it, Çöpçüler Kralı (1978) and Bekçiler Kralı (1979) examine the urban life among 

the small people. Kibar Feyzo (1978) is a very significant movie because it can be said 

that this film is one of the most political films of Turkish cinema. The feudality, local 

leaders, and patriarch are discussed, additionally, the city life and bourgeoisie life style 

are also questioned. It can be said that many of Kemal Sunal’s movies are political and 

radical, but producers and directors are clever enough to hide these dangerous features. 

Thus they used a comical character who is naïve and pure so he cannot have a political 

approach. In addition, these political movies were presented only as comedies thus 

producers and actors could earn money. It can be said that Sunal and his ‘funny’ movies 

are the cleverest alternative of producers in 1970s and 1980s.  

 

5.3.  The Return of Muslim and Nationalist Heroes 

In addition to these serials, historical movies were made mostly. They did not have 

radical politic messages, rather they served DP’ conservative policy. Followers of AP in 

1970s used to watch sex movies, additionally, this nationalist and religionist generation 

were interested in historical movies. There are two important names in these serials; 

Cüneyt Arkın and Kartal Tibet. Arkın starred in Battal Gazi and Malkoçoğlu serials; 

these films represent the religious feelings and nationalist side of people living in 1970. 

It is interesting that the enemy is Byzantine Empire in this movies, while young and 

beautiful Byzantium Princess falls into love with Turk, her father is a terrible man. This 

beautiful and good princess does not like her father and she helps Malkoçoğlu or Battal 

then she becomes Muslim and marries with the handsome and powerful Turk. The main 

reason of this attempt might be the relations between Greece and Turkey; in 1974 the 

Cyprus and continental shelf issues drew the attention to Byzantium Empire. It can be 
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said that when Turkey felt alone because of these political issue, it satisfied itself with 

this kinds of fictions. When it comes to Tarkan series that is based on comics, it can be 

argued that these serial was made in order to satisfy the nationalist wing. Tarkan was 

not Muslim and refers to radical nationalists violence in the street during 1970s.   

 

5.4.  Germany Adventure 

Turkey began to send workers to Germany in 1961. These people believed that they 

would return to their hometowns, but they would not. Instead of returning they invited 

their relatives and friends to Germany. However, this migration mood is very difficult 

for workers, many of them migrated to Germany from peripheries, thus they had certain 

adaptation problems in each generation. Even today the issue of migration to Germany 

has been studied by social scientists. The difficulties of Germany were realized at the 

end of the 1960s, when the first generation settled down. This social issue reflected on 

cinema too, in 1969 Bir Türk’e Gönül Verdim was made, it can be said that this film is 

different from others in terms of its topic. It is about a German woman who comes to 

Turkey to find his child’s father. The film focuses on this woman’s story in Turkey. 

Another movie about Germany is Dönüş, which was made by Türkan Şoray in 1972. It 

is about a woman who waits her husband who went to Germany to make more money. 

However, the woman has to fight against the landowner’s disturbing advances. Another 

movie is El Kapısı made in 1975. This movie shows Germany as the only way to make 

money, Elvan (Hülya Koçyiğit) has to go to Germany to make money because her 

husband needs to be operated, however in Germany she has to become a singer. While 

the film shows the difficulties in Germany at the same time it touches on the family 

issue and patriarch structure of Turkey. Thus it also is a production of social realism 

emerged in 1960s. In 1979 Almanya Acı Vatan was filmed. In this movie, the relations 

in peripheries and the perspective of people to Germany are told in detail. The Germany 

issue is still a contemporary topic. 

 

6. 12th September of 1980: Never Be the Same Again  

When long standing government could not be established until 12 September 1980 the 

military took control again. The military wing advocates that the main reason of this 
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intervention was to stop the murders, robberies and chaotic atmosphere. Moreover, the 

financial conditions were also terrible. In addition, the Persian Islamic Revolution in 

1979 is also critical, because this unexpected political issue made Turkey more 

important for Middle East policy. The army declared that Turkey was still a member of 

NATO; this demonstrates the main reasons and motivations of the intervention. The 

constitution was reorganized in 1982. The fights against the left side became stricter; 

some argued that thanks to 12th September the violence in the streets came to an end. 

The main reason of this issue is that the state kept people under its control and tortured 

and killed them itself. It can be said that 12th September affected the next 30 years and 

may be more. It was believed that new generation born after the 12th September was 

called apolitical, did not care about politics, economy or other significant details. In 

order to break down this bias people had to wait for June 2013. 

When it comes to film sector, Scognamillo argues that after the coup d’état Turkish 

cinema was damaged again. The number of movies decreased and topics of movies 

changed dramatically.  Sex movies were censored; arabesque singer’ movies were made 

instead. For instance, Orhan Gencebay starred in Ben Topraktan Bir Canım, Kır 

Gönlünün Zincirini and Yarabbim, İbrahim Tatlıses in Ayrılık Kolay Değil and Çile, 

Ferdi Tayfur in Boynu Bükük, Durdurun Dünyayı and Huzurum Kalmadı, Müslüm 

Gürses in Bağrıyanık and Kul Sevdası in the 1980s. There is a relationship between 

slums and arabesque culture. The migration from the peripheries to the cities began in 

1950s with DP’s policy. After this time, migration never stops; people began to come to 

İstanbul, İzmir and Ankara and some other big cities and settled down here. These 

people lived in gecekondu,slum house quarters, slums. When the election times come 

these people and their votes became significant and valuable for politicians and they 

made promises about social necessities like water, electric and road. Before 1980 

intervention, these slums were centers of leftist side, castle of the left, because these 

people became workers in factories which were political areas throughout 1970s. 

However, 12th September changed this too, after the military intervention no one could 

talk about the politics in the streets, factories or universities. Then the political approach 

of these slums disappeared. Another culture was born in these places; arabesque. These 

people were poor, uneducated and actually tried to protect their traditional values in 

cities. Therefore, an arabesque culture was born and accepted in a short time; people 

supported and followed the arabesque singers who looked unhappy mostly. These 
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names became important figures in everyday life, people began to listen and watch 

them. The clever producers realized this situation quickly. Thus singers became new 

cinema artists. Moreover, this immigrant issue was also reflected in cinema, Züğürt 

Ağa, Fidan, En Büyük Şaban were made in 1980s. 

Yılmaz Güney kept writing in jail and Yol (1982), Duvar (1983) were made. These 

movies are valuable films and milestones of Turkish cinema in the world conjecture. In 

the first half of the 1980s women issue was mentioned. The main reason of this most 

probably is related with the politics. Before 1980 coup d’état the leftist intellectuals 

expected a revolution, which involved many social issues like women issue. However, 

with the morning of 12th September these plans were destroyed, then women issue had 

to stay alone and evolved by itself. Herhangi Bir Kadın (1981), Bir Yudum Sevgi 

(1984), Dağınık Yatak (1984), Çocuklarımı Kim Sevecek (1983), Dur Bir Kadın, 

(1984), Adı Vasviye (1984), Gülüşan (1984), 14 Numara (1984), Alev Alev 

(1986),Teyzem (1987) were made. Sexuality of women was the topic of these movies; 

sexual life of women was seen in the first time in Turkish cinema apart from the sex 

movies. Women issue was analyzed deeply; women in 1980s became free agents in the 

movies and at the same time they converted to hunt. Refiğ approached this woman issue 

from a different perspective and made Beyaz Ölüm (1983) which focused on the drugs 

and prostitution issue. Other movies about the same topic were Haram (1983), Damga 

(1984), Nefret (1984) and Telekızlar (1985). Moreover, the directors returned to novels; 

Anayurt Oteli (1987) written by Yusuf Atılgan was filmed by Ömer Kavur, 

Fatmagün’ün Suçu Ne? (1986) written by Türkali was filmed. Muhsin Bey (1987), At, 

Ah Güzel İstanbul (1981), Hakkari’de Bir Mevsim were made in the first half of the 

1980s, however Hakkari’de Bir Mevsim(1988) was censored for five years in Turkey. 

New types of comedy serials were made, for example Şekerpare and Gırgıriye. In 

Gırgırıye serials Romans are analyzed and their everyday life is served as funny events. 

The Roman or minority effect of Turkish movies in 1980s can be read as parallel to the 

Kurdish issue. Romans in these movies are presented as they were very happy and were 

not subjected to any discrimination, in other words Romans were also minorities of 

Turkey but they do not fight against the state in the movies. Minorities can live freely 

and the cause of the struggle between Kurds and the state was Kurds.  
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Conclusion 

As it has been mentioned, like many other branches cinema cannot be considered 

separately from politics. From the beginning of the Turkish Republic cinema has been a 

controversial topic even though the republic did not focus on it more. After the WWII it 

was accepted that in order to solve the domestic problems multi- party regime was 

necessary, everyone demanded this. However, when Menderes was chosen for a third 

time these expectations were damaged; the DP used regional discourses and at the same 

time they followed the commands of USA. The conservative and western imitation 

approaches of DP could be followed by the movies made in 1950s, in addition as it has 

been mentioned above during 1950s many different cinema types were born. After the 

tax decrease in 1948 the cinema sector converted to serial industry, unfortunately it can 

be discussed that the tax reduction did not develop Turkish cinema.  

 The intellectual wing of Turkey was disturbed because of DP’s politics, moreover a 

tradition returned: the army took the political control in 12th March 1971. Even though 

the 1961 Constitution is progressive one, it was forced by above, and then people might 

have remembered the first decades of RPP. Thus, in 1965 election the conservative side 

won again and the leftist people felt under pressure. All these developments reflected to 

cinema, they determined, affected and changed the movie’ types. As parallel to politics, 

there were many successful movies at the beginning of 1960s. The directors who could 

not make what they wished in 1950s, made their masterpieces. However, this 

atmosphere collapsed with 1965 election and the pressure days came back. Comparing 

with the first five years of 1960, the second half of it was not successful in terms of 

cinema as well as politics and economy. When it comes to 1970s, there were three main 

categories in movie industry; the first one is national movies which consisted of mostly 

Yılmaz Güney’s films, secondly sex movies, even though the governments were 

conservative. During the two national front governments there were no reduction on sex 

movies, it can be suggested that the governments ignored these movies consciously. The 

politics did not evolve and long-standing governments could not be established, 

moreover the violence increased in the country. There are many discussions about the 

relationship with these violent events and the coup d’état of 1980; however, they were 

not mentioned in this paper. When it comes to 1980, it can be said that social life 

changed dramatically, as much as politics. For instance, sex movies were censored, 
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political movies were not allowed to be shown, moreover another life style was born; 

arabesque. The effects of arabesque continued until the second half of the 1980s. As it 

has been mentioned before the Turkish movie walked another way after 1986.      
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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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Anthony D.K., (der.), Çev. Gülcan S. ve Ümit H.Y., İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, 

63-96. 

31. Tez: Karadişoğulları, E., (1995). Dergâh Mecmuası, (Yayınlanmamış) Yüksek 

Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

32. Gazete Yazısı: “İsyan Dalgası Anadolu’da”, Milliyet, 05.06.2013. 

33. İnternette Yazarı Belli Olan Yazı: Belge, M., (2013). “Yeni Salvo”, 

http://www.taraf.com.tr/murat-belge/makale-yeni-salvo.htm., 01.06.2013. 

34. İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı: “Wikipedia'da Çapulcu Başlığı Açıldı”, 

(2013). http://www.radikal.com.tr/turkiye/wikipediada_capulcu_basligi_acildi-113684.,  

05.06.2013. 

35. Kurum Yayınları: DPT (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1990-1994, 

Ankara. 
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     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?      
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8. Konuyla ilgili kaynaklar güncel ve yeterli midir?      

9. Şekiller metne uygun ve anlaşılabilir midir?      

10.Tablolar metne uygun ve anlaşılabilir midir?      
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