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Kütahya’nın Kültürel Bir Değeri: EVLİYA ÇELEBİ
Hayatı hakkındaki bilinenler “Seyahatname” isimli eserindeki bilgilere dayanmaktadır. Evliya
Çelebi İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu, 1682’de Mısır’dan dönerken yolda ya da İstanbul’da
hayatını kaybettiği sanılmaktadır. Babası Derviş Mehmed Zillî, sarayda kuyumcubaşıydı. Evliya
Çelebi’nin ailesi Kütahya’dan gelip İstanbul’un Unkapanı yöresine yerleşmişti. İlköğrenimini
özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi.
Musiki ile ilgilendi. Kuran'ı ezberleyerek “hafız” oldu. Enderuna alındı, dayısı Melek Ahmed
Paşa’nın aracılığıyla Sultan IV. Murad’ın hizmetine girdi.
Evliya Çelebi’nin geziye karşı duyduğu ilgi, çocukken babasından, yakınlarından dinlediği
öykülerden, söylencelerden ve masallardan kaynaklanmaktadır. “Seyahatname” adlı yapıtının
giriş kısmında, geziye duyduğu ilgiyi anlatırken, bir gece düşünde Hz. Peygamber’i gördüğünü,
ondan “şefaat ya Resulallah” diyecek yerde şaşırıp “seyahat ya Resulallah” dediğini, bunun
üzerine Hz. Peygamber’in ona, gönlünün uyarınca gezme, uzak ülkeleri, görme olanağı verdiğini
yazar. Bu düş üzerine 1635’te, önce İstanbul'un bütün yörelerini dolaşmaya, gördüklerini,
duyduklarını yazmaya başladı. 1640 dolaylarında Bursa, İzmit ve Trabzon yörelerini gezdi,
1645’te Kırım’a Bahadır Giray’ın yanına gitti. Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak
yolculuklara çıktı, savaşlara, mektup götürüp getirme göreviyle, ulak olarak katıldı. 1645’te
Yanya'nın alınmasıyla sonuçlanan savaşta, Yusuf Paşa'nın yanında görevli bulundu. 1646’da
Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa’nın muhasibi oldu. Doğu illerini,
Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın kimi yörelerini gezdi. Bir ara Revan Hanı’nı mektup götürüp
getirmekle görevlendirildi, bu nedenle Gümüşhane, Tortum yörelerini dolaştı. 1648’te İstanbul’a
dönerek Mustafa Paşa ile Şam’a gitti, üç yıl o dolaylarda gezdi. 1651’den sonra Rumeli’yi
dolaşmaya başladı ve bir süre Sofya’da bulundu. 1667-1670 arasında Avusturya, Arnavutluk,
Teselya, Kandiye, Gümülcine, Selanik yörelerini gezdi. Kaynakların bildirdiğine göre, Evliya
Çelebi’nin gezi süresi yaklaşık elli yılı kapsamaktadır.
Evliya Çelebi’nin gezilerinin oldukça geniş bir alanı kaplaması iki bakımdan önemlidir.
Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun komşu ülkelerle olan ilişkilerini yansıtması, ikincisi, insan
başarılarına ilgilendirir. Bu geziler yalnız gözlemlere dayalı aktarmaları, anlatıları içermeyip,
araştırıcılar için önemli inceleme ve yorumlara da olanak sağlamaktadır. Seyahatname’nin
içerdiği konular, belli bir çalışma alanını değil, insan düşüncesinin ürettiği bütün başarıları
kapsamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle Evliya Çelebi’nin yapıtı, değişik açılardan
değerlendirilmektedir.
Üslup bakımından ele alındığında, Evliya Çelebi’nin, o dönemdeki Osmanlı toplumunda,
özellikle Divan edebiyatında yaygın olan düzyazıya bağlı kalmadığı görülür. Düzyazı, Divan
edebiyatında ayrı bir yaratı ürünü sayılır, şiir gibi ağdalı, ayaklı-uyaklı bir biçimle ortaya
konurdu. Evliya Çelebi, eserlerinde bu geleneğe uymayarak, daha çok günlük konuşma diline
yakın, kolay söylenip yazılan bir dil benimsedi. Bu dil akıcı, sürükleyici, yer yer eğlenceli ve
alaycıdır.
Evliya Çelebi gezdiği yerlerde gördüklerini, duyduklarını yalnız aktarmakla kalmamış, onlara
kendi öznel yorumlarını, düşüncelerini de katarak gezi yazısına yeni bir içerik kazandırmıştır.
Anlatım bakımından gösterdiği bu başarı, uyguladığı yazma yönteminden kaynaklanır. Anlatım,
belli bir zaman süresiyle sınırlanmaz, geçmişle gelecek, şimdiki zamanla geçmiş iç içedir. Bu


Kaynak : Mücteba İlgüler (1995). Evliya Çelebi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul,
s.529-533.
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özellik, anlatılan öykülerden, söylencelerden dolayı yazarın zamanla istediği gibi oynaması
sonucudur. Evliya Çelebi eserlerinde, belli bir süre içinde, özdeş zamanda geçen iki olayı,
yerinde görmüş gibi anlatarak, böylece zaman kavramını ortadan kaldırmaktadır.
Seyahatname’de, yazarın gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili izlenimler sergilenirken, başlı başına
birer araştırma konusu olabilecek bilgiler, belgeler ortaya koyulmaktadır. Bunlar arasında
öyküler, türküler, halk şiirleri, söylenceler, masal, mani, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyimkuşam, düğün, dernek, eğlence, inançlar, karşılıklı insan ilişkileri, komşuluk bağlantıları,
toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları önemli bir yer tutmaktadır.
Evliya Çelebi, insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han,
saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz
etmektedir. Eserlerinde, bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı
anlatmaktadır. Yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz etmek yoluyla, konuya
bir canlılık getirerek çevreyle bütünlük kazandırmaktadır.
Seyahatname’nin bir özelliği de, değişik yöre insanlarının yaşama biçimlerine, davranışlarına,
tarımla ilgili çalışmalarından, süs takılarına, çalgılarına dek ayrıntılarıyla geniş yer vermesidir.
Yapıtın kimi bölümlerinde, gezilen yörenin yönetiminden, eski ailelerinden, ileri gelen ünlü
kişilerinden, şairlerinden, oyuncularından, çeşitli kademelerdeki görevlilerinden ayrıntılı biçimde
söz edilir.
Evliya Çelebi’nin yapıtı dil bakımından da önemlidir. Çelebi, gezdiği yerlerde geçen olayları,
onlarla ilgili gözlemlerini aktarırken kullanılan sözcüklerden de örnekler vermektedir. Bu
örnekler, dil araştırmalarında, sözcüklerin kullanım ve yayılma alanını saptama bakımından
yararlı olmuştur. Kimi yabancı kökenli sözcüklerin söyleniş biçimi halk ağzına göredir. Bu da
yöre ağzının oluşumunu anlamak bakımından önem taşımaktadır.
Evliya Çelebi’nin Seyahatname isimli eseri çok bilinen bir eser olmasına rağmen, eserin detaylı
incelemelerinin yeterince yapılamadığı ve bu konudaki çalışmaların da yetersiz olduğu
görülmektedir.
Haziran 2013’de Güney Kore’nin Gwangju kentinde toplanan UNESCO Uluslararası Danışma
Komitesi yapmış olduğu değerlendirmeler sonunda, Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi'nde yer alan Evliya Çelebi'nin “Seyahatname” isimli eserinin Dünya
Belleği Listesi’ne kabulüne karar vermiştir.
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KAMU VE ÖZEL BANKALARDA UYGULANAN LİDERLİK TARZLARININ
KIYASLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Edip ÖRÜCÜ1
Mehmet ÇOBAN2
Öz
Bu çalışma kapsamında Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel bankalar arasında liderlik uygulamaları açısından
farklılıkların belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada liderlik uygulamaları bilgilendirici, babacan, demokratik,
danışmacı, otokratik ve liberal liderlik tipleri kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın evrenini Balıkesir ilinin
Bandırma ve Erdek ilçelerinde faaliyet gösteren 25 kamu ve özel banka şubesinin 316 çalışanı oluşturmaktadır.
Örneklem evreni temsil edebilecek tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmesi sonucu belirlenen 123 çalışandan
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak liderlik tiplerini ölçmeye yönelik karma olarak Yılmaz (2011) tarafından
düzenlenen 29 maddeden ve altı boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Kamu ve özel bankalarda uygulanan liderlik
tiplerinde farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla bağımsız örnekler t-testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda
otokratik liderlik haricinde diğer liderlik tiplerinde kamu ve özel bankalar arasında farklılık olmadığı sonucuna
ulaşılmış olup otokratik liderlik tipinin kamu bankalarında özel bankalara nazaran daha fazla uygulandığı
görülmüştür. Ayrıca hem kamu hem de özel bankalarda, babacan ve liberal liderlik tiplerinin çok fazla
uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik Tipleri, Bankacılık, Kamu Bankası, Özel Banka.
JEL Kodları: G21, M12, L33

A RESEARCH ON COMPARING LEADERSHIP STYLES APPLIED IN PUBLIC AND
PRIVATE BANKING
Abstract
In this study’s scope, the main goal of this study is to find out the differences between public and private banks’
leadership practices. Leadership styles are analyzed as informational leadership, humanistic leadership, democratic
leadership, inquiry leadership, autocratic leadership, laissez-faire leadership. The data set of the study is 25 public
and private banks’ 316 workers situated in Bandırma and Erdek. The sample are 123 workers which are working in
private and public banks. The survey has 29 items and 6 factors and taken from the study of Yılmaz(2011).
Independent samples t-test was used for determining the differences between leadership styles which are applied in
public and private banks. There is no differences found in leadership styles except autocratic leadership style. It is
found that autocratic leadership style more common in public banks. It is also found that humanistic and laissezfaire leadership styles were not used commonly in both private and public banks.
Key Words: Leadership Types, Banking, Public Bank, Private Bank.
JEL Codes: G21, M12, L33
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1

Örücü ve Çoban - Kamu ve Özel Bankalarda Uygulanan Liderlik Tarzlarının Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma

Giriş
Liderlik kavramı insanoğlunun başlangıcından günümüze kadar var olan ve birden fazla kişinin
bulunduğu yerde görülen bir olgudur. Liderliğin temelinde diğerlerini etkileme gücü yer
almaktadır. Bu güç bazen doğuştan gelebileceği gibi bazen de sonradan elde edilebilmektedir.
Liderler takip edicilerini etkileyebildikleri oranda başarılı olmaktadırlar. Geçmişten günümüze
insanlar diğerlerini etkilemek için farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Liderlerin içinde
bulundukları toplumda yer alan insanların karakter yapısına ve ortama göre farklı davranış
biçimleri gösterdikleri görülmektedir. Aynı lider doğu kültürünün hâkim olduğu bir ortamda
farklı, batı kültürünün hâkim olduğu bir ortamda farklı davranış gösterebilmektedir. Liderler bazı
durumlarda karakter özelliği gereği içinde bulundukları ortama uygun liderlik tarzı
uygulayamadıkları için başarısız olabilmektedirler. Literatürde farklı şekilde uygulanan liderlik
tiplerinin farklı isimlerle anılmakta olduğu görülmekte olup bu çalışma kapsamında
bilgilendirici, babacan, demokratik, danışmacı, otokratik ve liberal liderlik tipleri başlıkları
altında inceleme yapılacaktır.
Değişimin ve belirsizliğin yoğun olarak yaşandığı ayrıca rekabetin önemli şekilde hissedildiği
bankacılık sektöründe lider pozisyonunda çalışanların çalışanlarına uyguladıkları liderlik tarzları
ayrı bir önem kazanmaktadır. Sektörlerin genelinde kamu çalışanlarının daha rahat bir ortamda
çalışma yaptıkları özel sektör çalışanlarının daha zorlu bir ortamda çalıştıkları ile ilgili bir algı
söz konusudur. Buradan hareketle kamu ve özel bankalarında farklı liderlik tiplerinin uygulanıp
uygulanmadığı, farlılık var ise de hangi liderlik tipinde farklılık olduğu ile ilgili verilerin ortaya
konulması ve bu doğrultuda literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Öncelikle liderlik ile ilgili
tanımlara kısaca değindikten sonra araştırma ile ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
1. Liderlikle İlgili Kavramlar
Literatürde liderlik ile ilgili farklı bakış açılarından kaynaklanan birçok tanım yapıldığı
görülmektedir. Bu tanımlarda liderlerin takip edicilerini yönlendirmesi hususu ortak özellik
olarak karşımıza çıkmasına rağmen grubu etkilemelerinde kullandıkları usuller değişmektedir.
En temel tanıma göre liderlik, belirli bir durumda hedeflere ulaşabilmek amacıyla grup
faaliyetlerini yönlendirebilme süreci olarak tanımlanmıştır (Mehrotra, 2005, s. 5). Bir başka
tanıma göre liderlik, bireyin, grubu etkileyerek ortak hedeflere ulaşma sürecidir (Northouse,
2010, s. 3). Liderler genelde izleyicileri üzerinde daha fazla otorite kurmaya eğilimli olmalarına
rağmen, etkili liderlerin insan yönetimi alanında daha bilgili, yetenekli ve becerili olmaları
beklenmektedir (Ayoko ve Konrad, 2012, s. 695). Etkili liderler, lider olmayanlardan oldukça
küçük seviyedeki yetenek ve maharetlerin uygulanması noktasında farklılık göstermektelerdir
(Bhat, Verma, Rangnekar ve Barua, 2012, s. 350).
Stratejik açıdan bakıldığında etkili liderler, gelecekle ilgili olasılıkları ve belirsizlikleri gidermek
için farklı alternatifleri önceden tahmin edebilirler (Pihie, Sadeghi ve Elias, 2011, s. 1082; Riaz
ve Haider, 2010). Önceden tahmin etme yöneticiler ve liderler için büyük önem
arzetmektedir(Sosik ve Dinger, 2007, s. 137). Geçmiş, bugün ve gelecek liderlerin davranışlarını
etkileyen üç önemli zaman dilimidir (Durukan, 2006, s. 284). Liderlerden büyük resmi ve küçük
resmi aynı anda görebilme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir. Ayrıca yapacakları
hareketin kısa, orta ve uzun vadede etkilerini de hesaba katabilmelidirler (Marques, 2007, s. 17).
Geçmişten alınan derslerle geleceğe yönelik hedeflerin konulması ancak etkili bir liderlik ile
mümkün olabilmektedir. Ayrıca stratejilerin hem seçimi hem de uygulanmasında rol alan
yönetici pozisyonundaki kişilerin liderlik özellikleri ve yetenekleri son derece önemlidir (Eren,
2010, s. 462). Bu tanımlar ışığında liderlik aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır(Northouse,
2010, s. 3):
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 Liderlik bir süreçtir,
 Liderlik etkileme ile ilgilidir,
 Liderlik gruplarda var olur,
 Liderlik ortak hedeflerle ilgilidir.
Organizasyon sisteminin bir parçası olan liderler, aynı zamanda tüm organizasyonun başarısına
veya başarısızlığına katkıda bulunmaktadırlar. Liderlik tiplerinin işyerinin değerleriyle,
performans değişkenleriyle, tatminle, motivasyonla ve organizasyonel sorumlulukla ilişkili
olduğuna dair birçok çalışma vardır (Bhat vd., 2012, s. 351). Bireyler uzun zaman süresince,
kendi liderlik tiplerine tutarlı olma eğiliminde olmakta ve kişinin karakteri liderlik tipini
açıklamakta kolaylık sağlamaktadır (Jansen, 2011, s. 109). Ayrıca, liderlik rolleri, liderlik
davranışlarını da etkilemektedir (Rohmann ve Rowold, 2009, s. 547). Literatürde çok çeşitli
liderlik tipleri yer almasına rağmen bu çalışma kapsamında liderlik tipleri aşağıdaki başlıklar
altında incelenecektir.
1.1. Bilgilendirici Liderlik Tipi
Bilgilendirici liderlik tipi, liderin çalışanlarından istediklerini net bir şekilde ortaya koyduğu
liderlik tipidir (Howitt, 2009, s. 44). Bilgilendirici liderlik tipi, organizasyon çalışanları ile
hedeflenen noktaya ulaşılması amacıyla değişimin elde edilmesinde kullanılacak temel
mekanizmalardandır (Grant, 2013, s. 8). Bu liderler, sorunu tanımlamakta ve nihai karar saptama
sorumluluğunu almaktadırlar. Ancak alınan bu kararı basitçe bildirmekten ziyade, kararı kabul
etmesi için izleyicileri ikna etme yönünde çaba göstermektedirler. Burada amaçları, nihai kararı
bildirmesinden kaynaklanan olası izleyici direncinin farkında olmaları ve ikna aracılığıyla
oluşabilecek herhangi bir direnci azaltmaya çalışmalarıdır. Görev odaklı bir yapıya sahip
oldukları için zaman zaman izleyenlerle anlaşmazlığa düşebilmektedirler. Ancak izleyenlerin
azda olsa fikirlerinin alınmasından dolayı önemsendiklerini hissetmeleri sağlanmakta ve çoğu
zaman motivasyon konusunda olumlu etkiler yaratmaktadırlar (Yılmaz, 2011, s. 103).
1.2. Babacan Liderlik Tipi
Babacan liderlik tipi, geleneksel liderlik tiplerinin aksine yalnızca kurumun ve sistemin
gelişimine odaklanan, modası geçmeyen ve doğal kişilik özelliğinin sergilendiği liderlik
tarzıdır(Gottleib, 2006, s. 68). Araştırmalar sonucunda babacan liderlik tarzının, genel olarak,
yedi özelliği ortaya çıkmaktadır. Bunlar; ileri görüşlü olmak, değişim ve kaos durumlarının
üstesinden gelebilmek, cesaret, liderlerin ve çalışanların birbirine güven duyması, ahlaki
konulara önem vermek, doğru olanı yapmaya tutkulu olmak, zorlu ve karmaşık durumlarda
herkesin hoşuna gitmese bile karar alabilmektir (Kiltz, 2004, s. 27). Bu tip liderler çalışanların
kapasitelerini ve değerlerini ortaya çıkarmaya ciddi anlamda önem vermektedirler(Aman, 2005,
s. 136). Bu liderlik tipinde kişilerin yaratıcılıklarının, öğrenme kabiliyetlerinin ve
performanslarının en üst seviyeye çıkarma potansiyellerinin önü açılmaktadır (Chernoff, 2007, s.
27). Babacan liderlik tipi, ast-üst arasında yakın sosyal ilişkiler üzerine odaklanan bir liderlik
tarzı olarak da ifade edilmektedir. Daha çok kollektivist toplumların özelliğini yansıtan bu
liderlik tarzında liderler, ikili ilişkilerin sıkı olduğu, ast-üst arasındaki ilişkinin baba ve çocuk
arasındaki ilişkiye benzetildiği bir davranış sergilemektedirler. Bu liderlik tarzında liderler
babacan bir tavır sergilerler ve korumacı rolündedirler. Bazen karar alırken, orta kademe
yöneticilere danışırlar. Genelde ödül sistemini kullanarak duygusal yönlendirmelerle motive
ederler ve zorunlu olmadıkça ceza vermezler. Sadakate ve güvene önem verirler. Bu liderler
otoriteyi ve disiplini, babacan davranış sergileyerek sağlamaktadır. Türkiye, Hindistan, Pakistan
vb. birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir liderlik tarzıdır (Çelik, 2011, s. 35).
1.3. Demokratik Liderlik Tipi
Demokratik liderlik tipi, gerçek değişimi tasarlayan ve ortak bir amacı olan takip ediciler ile
liderler arasındaki ilişkiyi etkileme olarak tanımlanmaktadır(Petty, 2007, s. 24). Bu liderlik
tipinde, tüm üyeler karar verme sürecine dâhil edilerek, her bir grup üyesinin yeteneği ve ilgi
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alanı ile ilgili katkıda bulunmasına imkân tanınmaktadır (Wolf, 1986, s. 12). Bu liderlik tarzı,
sadece grup üyelerinin veya izleyicilerin kararlara dâhil olmasıyla iş tatminini artırmamakta,
aynı zamanda yeteneklerinin artmasına da imkân tanımaktadır. Grup üyeleri ve izleyiciler
kontrolü kendi ellerinde tuttuğu hissine kapılmakta, böylelikle işyerinde daha fazla çalışmak için
parasal ödüllerden çok daha fazla motive olmaktalardır (Bhatti, Maitlo, Shaikh, Hashmi ve
Shaikh, 2012, s. 193). Çalışanlarla karar alma sürecinde toplantılar yapılması, liderin değişim
sürecinde etkileme gücünün sağlamlaştırılmasına da imkân tanımakta ve lidere hedeflerini
gerçekleştirmeden önce geri besleme yapma imkânı vermektedir (Soka, 2011, s. 33).
1.4. Danışmacı Liderlik Tipi
Bu liderlik tipinde liderler, amaç belirleme sürecinde, astlarının görüşünü almaktadırlar. Astlarını
motive ederken, çoğunlukla ödüllendirici bir yaklaşım tarzı benimsemektedirler. Karar alma
sürecinde astlarına danışmakta ve astların görüşlerini değerlendirmektedirler (Özsalmanlı , 2005,
s. 139). Ancak buna rağmen son kararı kendileri vermektedirler. Danışmacı tip liderler astlarını
ne kadar iyi tanırlarsa o derece kararlara katılmasına önem verirler. En önemli özelliklerinden
biri, belli bir grubu dikkate almaları ve grubun tamamını bu kararlara dâhil etmemeleridir
(Yılmaz, 2011, s. 103). Danışmacı liderler sorunu tanımlar, olası çözümler için izleyicilerine
danışırlar ve sonrasında kararını açıklarlar. Bu liderler astlarından toplanan fikirlerin potansiyel
değerinin farkındadır ve böyle bir hareketin nihai çözüm için astlarının aidiyet bağlarını
artırdığına inanmaktadırlar (Güven, 2007, s. 25).
1.5. Otokratik Liderlik Tipi
Otokratik liderlik tipi, gücün ve otoritenin alttan değil üst taraftan alındığı liderlik tipidir (Petty,
2007, s. 25). Bu yönetim tarzında liderler otoriteyi elinde tutmayı, geleneksel emirlerin
uygulanmasını ve hiyerarşik otoritenin uygulanmasını istemektedirler. Dahası, bu tip liderler,
diğerlerinin işlerini yönlendirmeye meyillidirler. Baskıcı kararlar alırlar ve takip edicilerin tam
olarak itaat etmelerini beklerler. Liderin isteklerine direnç gösterme veya beklenmeyen bir tepki
söz konusu olması durumunda, otokratik liderler baskı unsurlarını kullanırlar. Bu tip liderler,
genellikle iyi birer dinleyici değillerdir. Bu liderlik tipi, büyük problemlerin söz konusu olduğu
ve iş görenlerin düşük performans gösterdiği ve değişime direnç gösterdiği ortamlarda daha
etkili olabilmektedir (Zhang ve Lin, 2012, s. 370). Ayrıca otokratik liderlik tipi, yapım ve inşa
işlerinde uygulanabilecek en uygun liderlik tipidir (Clarke, 2012, s. 197). Bu tip liderliğin
başarılı olması için liderin, kişiliği ile kendine bağlılık ve saygınlık oluşturacak şekilde güçlü ve
zeki olması gerekmektedir (Şafaklı, 2005, s. 134).
1.6. Liberal Liderlik Tipi
Liberal liderlik tipi liderliğin olmadığı veya liderliğin kullanılmasından kaçınıldığı bir liderlik
türüdür (Pihie, Sadeghi ve Elias, 2011, s. 1083). Liberal liderler çalışanları ile aralarında sorun
çıkmaması için çalışanları ile ilgili sorumluluğu üzerlerine almamakta ve çalışanlarının
ihtiyaçlarına önem vermemektelerdir (Esfahani ve Soflu, 2011, s. 2385). Bu tip liderler,
çalışanlarından ziyade kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayarak tatmin olurlar (Trapero ve De
Lozada, 2010, s. 63). Bu tip liderliğin görüldüğü birimlerde, grup üyeleri kendi hedeflerini
oluşturmakta ve kendi problemleriyle kendileri ilgilenmektedirler. Ayrıca grup üyeleri, kendi
kendilerini eğitmekte ve kendi kendilerine motivasyon sağlamaktadırlar. Bu sebeple liberal
liderler grup üyelerini etkilemede çok küçük bir rol oynamaktadırlar (Mehrotra, 2005, s. 7). Bu
tür liderler taleplerini izlemezler ve önemli konularda görüşlerini bildirmekten çekinirler (Lam
ve O’Higgins, 2012, s. 152). Bu tip liderler, çalışanlarının özgürce fikirlerini ifade
edebilmelerine odaklanırlar. Böylece çalışanların orijinal fikirlerinin ortaya çıkması için ideal bir
ortam yaratmış olurlar (Zehir, Şehitoğlu ve Erdoğan, 2012, s. 214). Yaratıcılığın ve özgürlüğün
ön planda olması gereken sanatsal kuruluşlarda, avantajlı bir yönetim tarzı iken diğer şartlarda
liderliğin olmadığı ve problemlerin yaşanabileceği bir liderlik tipi olarak karşımıza çıkmaktadır.
4

Örücü and Çoban - A Research on Comparing Leadership Styles Applied in Public and Private Banking

2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
2.1. Araştırmanın Amacı
Bankacılık sektörü, tüm sektörlerin kavşak noktasında yer almaktadır. Bu nedenle bankacılık
sektöründe yaşanan herhangi bir sıkıntının tüm sektörlere olumsuz etkisi kaçınılmazdır.
Bankacılık sektörü yapısı itibari ile çok dinamik ve esnek bir sektördür. Bu sektörde çalışanların
değişime açık ve her an kendisini yenileyebilecek nitelikte olmaları ayrı bir öneme haizdir.
Bankanın başarısı, çalışanlarının performansı ile doğru orantılıdır (Görmüş, Derer, Gökakın,
Titiz, & Şahin , 2015). Bu bağlamda bankacılık sektöründe çalışan liderlerin, çalışanlarını
etkilemeleri ve yönlendirebilmeleri ayrıca bir önem arz etmektedir.
Güven (2007) yapmış olduğu çalışma sonucunda, kurum ve örgüt çalışanlarının yöneticileri ile
olan ilişkilerinin değerlendirilmesinin gerektiğini belirtmiştir. Liderlik kavramı da çalışanlar ile
yöneticilerin arasındaki ilişkiyi tanımlamasından dolayı konunun liderlik tipleri bağlamında ele
alınması uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde kamu ve özel arasında farklılık olduğu
algısı bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çok
önemli bir konumda olan bankacılık sektöründe hangi liderlik tiplerinin uygulandığı ve kamu ve
özel bankalar arasında uygulanan liderlik tipleri arasında farklılık olup olmadığının
karşılaştırmasının yapılması amaçlanmaktadır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın evrenini, Balıkesir ilinin Bandırma ve Erdek ilçelerinde faaliyet gösteren 25 kamu ve
özel banka şubesinin 316 çalışanı oluşturmaktadır (TBB, 2014). Örneklem evreni temsil
edebilecek tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmesi sonucu oluşturulmuştur. Araştırma
kapsamında 300 anket dağıtılmış, geri dönen anketlerden 123 anket değerlendirmeye uygun
bulunmuştur. Arlı ve Nazik’e (2001) göre örneklemin, tanımlayıcı çalışmalarda en az yüzde on,
küçük evrenlerde en az yüzde yirmi, korelasyon çalışmalarında en az yüzde otuz ve
kıyaslamalarda her gruptan en az 30 elemanın olması gerekmektedir. Bu çalışmada örneklem
sayısının ana kütle sayısına oranı yüzde otuz sekizdir. Kamu ve özel sektörde her gruptaki kişi
sayısı otuzun üzerindedir. Bu doğrultuda çalışmanın örneklem sayısının, örneklemin güvenilirliği
açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmadan elde edilen veriler, sosyal bilimler
için geliştirilmiş olan SPSS 17.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Literatür taraması
sonucunda, liderlik tiplerini ölçmeye yönelik karma olarak Yılmaz (2011) tarafından düzenlenen
anketten faydalanılmıştır. Ankette liderlik tiplerini ölçmeye yönelik 29 ifade yer almaktadır.
Ankette toplam altı boyut yer almaktadır. Bilgilendirici liderlik tipini ölçmek için 8 ifade,
babacan liderlik tipini ölçmek için 7 ifade, demokratik liderlik tipini ölçmek için 5 ifade,
danışmacı liderlik tipini ölçmek için 3 ifade, otokratik liderlik tipini ölçmek için 3 ifade ve son
olarak liberal liderlik tipini ölçmek için 3 ifade yer almaktadır. Yapılan güvenilirlik analizi
sonucunda babacan liderlik ile ilgili ifadelerden bir, liberal liderlik ile ilgili ifadelerden bir ifade
çıkartılarak daha yüksek güvenilirlik sonuçları elde edilmiştir. Değerlendirmede 5’li likert ölçeği
kullanılmıştır. Her bir sorunun cevap kısmı, “1:Kesinlikle Katılmıyorum”, “2:Katılmıyorum”,
“3:Kararsızım”, “4:Katılıyorum”, “5:Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir.
2.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları, kuruluş amaçları ve sahiplik yapısı açısından
farklılık göstermektedir. Kamu kuruluşlarının sahibi devlet iken özel sektör kuruluşlarının sahibi
bireylerdir. Kamu sektöründe, kamu yararının en üst seviyeye çıkarılarak sosyal hizmetlerin
sağlanması temel hedef iken, özel sektörde temel hedef, kâr etmektir (Kaya, 2008, s. 127). Bu
doğrultuda kamu ve özel sektör arasında ilk bakışta farklılıkların olması beklenmektedir.
Tengilimoğlu (2005) tarafından yapılan çalışmada, kamu ve özel sektör örgüt liderlerinin
davranış özelliklerinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Türk kamu yönetiminde, merkezi planlama, merkezi otorite ve disiplin, komuta birliği, biçimsel
kurallara bağlılık gibi özelliklerden dolayı katılımcı ve demokratik yönetimin gerektirdiği
niteliklere sahip liderlik yapısının gelişmesinin engellendiği görülmektedir. Türk kamu
yöneticilerinin liderlik özelliklerine ilişkin çalışmalarda, Türk kamu yöneticilerinin ben merkezli
bir yapı sergiledikleri ve astlarını motive etmekten ve onları etkin biçimde dinlemekten uzak
oldukları görülmüştür (Şahin, Taşpınar, Eryeşil , & Örselli, 2016). Özellikle son yıllarda kamu
bankalarının, yönetimsel anlamda, özel bankalarla rekabet edebilecek şekilde büyük bir değişim
içinde oldukları görülmektedir (Harvard Business Review Türkiye, 2014). Kâhya vd. (2015)
tarafından kamu ve özel bankalarda uygulanan liderlik tarzları ile ilgili yapılan çalışma
sonucunda, özel bankalarda, kamu bankalarına kıyasla daha fazla liberal liderlik tarzının
uygulandığı, ayrıca etkileşimci liderlik tarzının özel bankalarda, kamu bankalarından daha fazla
görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sığrı vd. (2009) tarafından bankacılık sektöründe yapılan
çalışmada, kamu bankası çalışanlarının, özel banka çalışanlarına kıyasla kurallara uymak ve
geleneklere saygı konusundaki değerlere daha fazla sahip oldukları ve özel banka çalışanlarının,
güce daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Türk kamu yönetiminde katı hiyerarşi
önceliklerine dayalı bürokratik yapı olmasından dolayı, katılımcı ve demokratik yönetimin
gerektirdiği niteliklere sahip liderlik yapısının gelişmediği görülmektedir (Şahin & Temizel,
2007).
Yukarıda belirtilen sebeplerden ve literatürde yapılan diğer çalışmalar doğrultusunda aşağıdaki
hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Bilgilendirici liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
H2: Babacan liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
H3: Demokratik liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
H4: Danışmacı liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
H5: Otokratik liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
H6: Liberal liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
2.4. Bulgular
SPSS 17.0 istatistik paket programında frekans değerleri alınarak, Tablo 1’de anketi
yanıtlayanlara ilişkin demografik bilgiler elde edilmiştir. Güvenilirlik değeri, bir ölçme aracının
tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme derecesinin göstergesidir (Eymen, 2007, s. 74).
Ölçeğin kabul edilebilir güvenilirlik derecesinin 0.70’in üzerinde olması gerekmektedir
(Nauman, Khan ve Ehsan, 2010, s. 643; Nunnally ve Bernstein, 1994, ss. 264-265). Ancak, bu
değerin 0.50’ye kadar makul kabul edilebileceği de bazı araştırmacılarca öngörülmektedir
(Coşkun , Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015, s. 126). Araştırmada kullanılan ölçeğin
tümü güvenilirlik derecesi SPSS 17.0 programında değerlendirilmiş olup 0.885 sonucu elde
edilmiştir. Her bir liderlik tipi ile ilgili maddelerin güvenilirlik derecesi hesaplanmış olup
Bilgilendirici liderlik tipi 0.921, Babacan Liderlik Tipi 0.912, Demokratik Liderlik Tipi 0.872,
Danışmacı Liderlik Tipi 0.707, Otokratik Liderlik Tipi 0.641, Liberal Liderlik Tipi 0.698 olarak
elde edilmiştir. Coşkun vd. (2015) ölçekte yer alan madde sayısının arttıkça, alfa değerinin de
artma eğilimi gösterdiğini belirtmişlerdir. Otokratik Liderlik tipi 3 maddeden ve Liberal Liderlik
Tipi 2 maddeden oluşmaktadır. Bu sebeple değerlerin düşük elde edilmesinde ifade sayısının da
etkili olduğu değerlendirilmektedir. Genel itibariyle kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu
görülmektedir.
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Özellikler

Cinsiyet

Medeni Durum

f

%

Kadın

61

49,6

Erkek

62

50,4

Toplam

123

100

Özellikler

Bulunduğu
kurumda
çalışma süresi

f

%

0-1

9

7,3

2-5

33

26,8

6-10

38

30,9

11-15

25

20,3

Evli

70

56,9

Bekar

53

43,1

16-20

9

7,3

Toplam

123

100

20 ve üzeri

9

7,3

25 yaş altı

3

2,4

Toplam

123

100

26-31

60

48,8

0-1

5

4,1

32-37

32

26,0

2-5

34

27,6

38-43

18

14,6

6-10

35

28,5

44 ve üzeri

10

8,1

11-15

28

22,8

Toplam

123

100

16-20

12

9,8

İlköğretim veya Lise

8

6,5

20 ve üzeri

9

7,3

Ön lisans

13

10,6

Toplam

123

100

Lisans

86

69,9

¨ 1000’den az

7

5,7

Lisansüstü

16

13,0

¨ 1001 – 2000

56

45,5

Toplam

123

100

¨ 2001 – 3000

51

41,5

¨ 3000 ve üzeri

9

7,3

Toplam

123

100

Yaş

Eğitim Durumu

İş deneyimi

Aylık Gelir

Sektör

Kamu

57

46,3

Özel

66

53,7

Toplam

123

100

Tablo 1’e göre; araştırmaya katılan personelin %53’ünün özel bankada, %46’sının ise kamu
bankasında çalıştığı, bankada çalışan personelin yaş oranı en yüksek %48 ile
26-31 yaş aralığında olduğu, katılımcıların %50’inin erkek olduğu, personelin %69’unun eğitim
düzeylerinin lisans seviyesinde olduğu, %56’sının evli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
bankada çalışan personelin, gelir düzeyi en yüksek %45 ile 1000 TL ile 2000 TL arasında
olduğu, personelin bulunduğu kurumda en fazla çalışma sürelerinin %31 ile 6-10 yıl arasında
olduğu ve iş deneyimlerinin ise en fazla %28 ile 6-10 yıl arasında olduğu tespit edilmiştir.

7

Örücü ve Çoban - Kamu ve Özel Bankalarda Uygulanan Liderlik Tarzlarının Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma

2.5. Araştırma Hipotezlerinin Analizi
Araştırmanın hipotezlerini test etmek için “Bağımsız Örneklemler T-Testi” (Independent
Samples T-Test) kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi, örnek boyutunun küçük olduğu ve
evrene (ana kitleye) ait standart sapmaların bilinemediği durumlarda t-dağılımından yararlanarak
incelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında anlamlı farkın olup olmadığının
incelenmesine yönelik hipotezleri test etmeye çalışan bir analiz yöntemidir (Coşkun, Altunışık,
Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015, ss. 182-183). Bu çalışmada, kamu ve özel bankalar arasındaki
farklılıkların ortaya konulması amaçlandığı için en uygun yöntemin bağımsız örneklem t-testi
olduğu değerlendirilmiş, bu doğrultuda hipotezler sırasıyla analiz edilmiş ve bulgular aşağıda
sunulmuştur.
H1: Bilgilendirici liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
Tablo 2: Bilgilendirici liderlik t-testi sonuçları
Çalıştığınız Sektör

Bilgilendirici
Liderlik

Bilgilendirici
Liderlik

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kamu

57

3,4079

,97615

,12929

Özel

66

3,6193

,71905

,08851

Levene's Test
for Equality of
Variances
F

Sig.

10,787

,001

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

t-test for Equality of Means
Mean
Difference
t

df

Sig.
(2-tailed)

-1,379

121

,170

-,21142

-1,349

101,567

,180

-,21142

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,15330

-,51491

,09207

,15669

-,52223

,09938

Bağımsız örneklem t testi çıktısının yorumlanmasında iki kademeli işlem söz konusudur. Birinci
kademede levene testi yardımıyla varyansların eşit olup olmadığına bakılır. İkinci kademede ise
birinci kademe sonucuna göre “Equal variance assumed (varyansların eşit olması durumu)” veya
“Equal variance not assumed (varyansların farklı olması durumu)” satırlarındaki t değerine ait
“Significance (2-tailed)” değerine bakılarak yorum yapılmaktadır (Coşkun vd., 2015, s. 190).
Bilgilendirici liderlik t-testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Yüzde beş anlamlılık düzeyinde,
levene testi anlamlılık düzeyi sig.= 0,001 olup 0.05’den düşük bir değer olmasından dolayı iki
grubun varyanslarının farklı olduğu görülmektedir. “Equal variances not assumed” satırındaki
sig.(2-tailed) değeri 0.180 olmasından dolayı gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüş ve Hipotez 1 red edilmiştir. Bilgilendirici liderlik tipini algılamada kamu ve özel
bankalar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
H2: Babacan liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
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Tablo 3: Babacan liderlik t-testi sonuçları
Çalıştığınız Sektör

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kamu

57

3,2515

1,08796

,14410

Özel

66

3,2500

0,88058

,10839

Babacan Liderlik

Babacan
Liderlik

Equal variances
assumed

Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
Mean
Difference

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

6,027

,016

,008

121

,993

,00146

,008

107,615

,994

,00146

Equal variances
not assumed

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower

Upper

,17757

-,35008

,35300

,18032

-,35597

,35890

Babacan liderlik t-testi sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. Yüzde beş anlamlılık düzeyinde,
levene testi anlamlılık düzeyi sig.= 0,016 olup 0.05 değerinin altında olduğundan iki grubun
varyanslarının farklı olduğu görülmektedir. Bu sebeple “Equal variances not assumed”
satırındaki sig.(2-tailed) değeri 0.994 olmasından dolayı gruplar arasında anlamlı bir farkın
olmadığı görülmüş ve Hipotez 2 red edilmiştir. Babacan liderlik tipini algılamada kamu ve özel
bankalar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
H3: Demokratik liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
Tablo 4: Demokratik liderlik t-testi sonuçları
Çalıştığınız Sektör

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kamu

57

3,5263

1,06075

,14050

Özel

66

3,6182

,81277

,10004

Demokratik Liderlik

Demokratik
Liderlik

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
Mean
Difference

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

8,689

,004

-,543

121

,588

-,09187

-,533

104,123

,595

-,09187

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,16920

-,42684

,24311

,17248

-,43389

,25016

Demokratik liderlik t-testi sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Yüzde beş anlamlılık düzeyinde,
levene testi anlamlılık düzeyi sig.= 0,004 olup 0.05 değerinin altında olduğundan iki grubun
varyanslarının farklı olduğu görülmektedir. Bu sebeple “Equal variances not assumed”
satırındaki sig.(2-tailed) değeri 0.595 olmasından dolayı gruplar arasında anlamlı bir farkın
olmadığı görülmüş ve Hipotez 3 red edilmiştir. Demokratik liderlik tipini algılamada kamu ve
özel bankalar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
H4: Danışmacı liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
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Tablo 5: Danışmacı liderlik t-testi sonuçları
Çalıştığınız Sektör

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kamu

57

3,5906

,96982

,12846

Özel

66

3,8737

,76408

,09405

Danışmacı Liderlik

Danışmacı
Liderlik

Equal variances
assumed

Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
Mean
Difference

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

4,416

,038

-1,809

121

,073

-,28309

-1,778

105,911

,078

-,28309

Equal variances
not assumed

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,15648

-,59289

,02670

,15921

-,59874

,03255

Danışmacı liderlik t-testi sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur. Yüzde beş anlamlılık düzeyinde,
Levene testi anlamlılık düzeyi sig.= 0,038 olup 0.05 değerinin altında olduğundan iki grubun
varyanslarının farklı olduğu görülmektedir. Bu sebeple “Equal variances not assumed”
satırındaki sig.(2-tailed) değeri 0.078 olmasından dolayı gruplar arasında anlamlı bir farkın
olmadığı görülmüş ve Hipotez 4 red edilmiştir. Danışmacı liderlik tipini algılamada kamu ve
özel bankalar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
H5: Otokratik liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
Tablo 6: Otokratik liderlik t-testi sonuçları
Çalıştığınız Sektör

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kamu

57

3,6550

,86365

,11439

Özel

66

3,0455

,89038

,10960

Otokratik Liderlik

Otokratik
Liderlik

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
Mean
Difference

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

,145

,704

3,839

121

,000

,60952

3,847

119,352

,000

,60952

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,15878

,29517

,92386

,15842

,29583

,92320

Otokratik liderlik t-testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Yüzde beş anlamlılık düzeyinde,
Levene testi anlamlılık düzeyi sig.= 0,704 olup 0.05 değerinin üzerinde olduğundan iki grubun
varyanslarının eşit olduğu görülmektedir. Bu sebeple “Equal variances assumed” satırındaki
sig.(2-tailed) değeri 0.000 olmasından dolayı gruplar arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmüş ve Hipotez 5 kabul edilmiştir. Otokratik liderlik tipini algılamada kamu ve özel
bankalar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Kamu bankalarında Otokratik
liderliğin Özel bankalara nazaran daha fazla uygulandığı görülmüştür.
H6: Liberal liderlik tipinin algılanmasında kamu ve özel sektör arasında fark vardır.
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Tablo 7: Liberal liderlik t-testi sonuçları
Çalıştığınız Sektör

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kamu

57

3,0789

1,16032

,15369

Özel

66

3,1515

,93220

,11475

Liberal Liderlik

Liberal Liderlik

Levene's Test
for Equality
of Variances
F

Sig.

3,889

,051

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

t-test for Equality of Means
Mean
Difference
t

df

Sig.
(2-tailed)

-,384

121

,701

-,07257

-,378

107,149

,706

-,07257

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,18877

-,44629

,30116

,19180

-,45278

,30764

Liberal liderlik t-testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Yüzde beş anlamlılık düzeyinde,
Levene testi anlamlılık düzeyi sig.= 0,051 olup 0.05 değerinin üzerinde olduğundan iki grubun
varyanslarının eşit olduğu görülmektedir. Bu sebeple “Equal variances assumed” satırındaki
sig.(2-tailed) değeri 0.701 olmasından dolayı gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüş ve Hipotez 6 red edilmiştir. Liberal liderlik tipini algılamada kamu ve özel bankalar
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
3. Sonuç ve Öneriler
Bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre kamu bankaları ve özel bankalarda uygulanan
liderlik tipleri arasında bilgilendirici liderlik tipi, babacan liderlik tipi, demokratik liderlik tipi,
danışmacı liderlik tipi ve liberal liderlik tiplerinde yüzde beş anlamlılık düzeyinde, anlamlı bir
farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sadece otokratik liderlik tipinde yüzde beş anlamlılık
düzeyinde farklılık olduğu görülmüştür.
Kamu bankalarında (A.Ort.=3,65) otokratik liderlik tarzının daha fazla uygulandığı, özel
bankalarda (A.Ort.=3,04) otokratik liderlik tarzının genellikle uygulanmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Otokratik liderlik tipinde tüm yetkinin liderde toplandığı ve genellikle her türlü
kararın lider tarafından alındığı göz önüne alındığında kamu bankalarında yönetici konumunda
çalışanların genelde kendi istediklerinin uygulanması yönünde bir eğilim içinde oldukları
görülmektedir. Ayrıca yönetimin emirlere kayıtsız şartsız uyulmasını istedikleri ve kendilerine
güven duyulması yönünde bir eğilim gösterdikleri söylenebilir. Soysal ve Tan (2013) tarafından
kamu ve özel bankalarında yönetim uygulamalarından memnuniyet ile ilgili yapılan çalışmada
“İş ortamındaki yönetim uygulamaları karmaşık ve sert olursa, bu işimi yapmaktan duyacağım
zevki olumsuz yönde etkiler” sorusuna özel banka çalışanlarının daha fazla katıldıkları
görülmüştür. Otokratik liderlik tarzı içerisinde baskı ve sertliği barındırmasından dolayı özel
banka çalışanlarına otokratik liderlik tarzının uygulanması, kamu banka çalışanlarına göre daha
fazla olumsuz yönde etkileyeceğinden özel banka yöneticileri tarafından daha fazla dikkat
edilmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
Soysal ve Tan (2013) tarafından yapılan aynı çalışma kapsamında özel banka çalışanlarının iş
yerinde uygulanan yönetim tarzından kamu banka çalışanlarına göre daha fazla memnun
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu da kamu bankalarında otokratik liderlik tarzının
kullanılmaması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Kamu bankasında yönetici
pozisyonunda çalışan personelin, verimliliğin artırılabilmesi için otoriter davranış göstermemesi
gerekmektedir. Otokratik liderlik tarzında liderin isteğine direnç gösterme veya beklenmeyen
tepkiler söz konusu olduğunda lider baskı unsurlarını kullanmaktadır. Kamu bankalarında bu
konuya da dikkat etmenin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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Bu çalışma kapsamında kamu ve özel bankalarda bilgilendirici liderlik tipi (Kamu A.Ort.:3,40 ve
Özel A.Ort.:.3,61), demokratik liderlik tipi(Kamu A.Ort.:3,52 ve Özel A.Ort.:.3,61) ve danışmacı
liderlik tipinin(Kamu A.Ort.:3,59 ve Özel A.Ort.:.3,87) uygulandığı, babacan liderlik tipi(Kamu
A.Ort.:3,28 ve Özel A.Ort.:.3,26) ile liberal liderlik tipinin(Kamu A.Ort.:3,06 ve Özel
A.Ort.:.3,12) çok fazla uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Reed (2000) tarafından ABD’de yapılan doktora çalışmasında günümüzün örgütlerinde babacan
liderlik tarzının uygulanmasının bir gereklilik olduğunu vurgulanmıştır. Ayrıca babacan
liderlerin, çalışanları için huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak organizasyonlara önemli katkılar
sağladığı belirtilmiştir. Bu çalışma kapsamında kamu ve özel bankalarda (Kamu A.Ort.:3,28 ve
Özel A.Ort.:.3,26) babacan liderlik tarzının çok fazla uygulanmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda
bankacılık sektöründe lider pozisyonunda çalışanların alt pozisyonda çalışanlarının çalışma
hayatı dışındaki sorunlarla daha fazla ilgilenmesi, iş dışında çalışanlarla daha fazla iletişim
içinde olması, çalışanların kişisel ihtiyaçlarını daha fazla önemsemesi, çalışanlarını işteki
rollerinden ziyade insan olarak değerlendirmesi huzurlu bir çalışma ortamı ve başarı için faydalı
olacaktır.
Şafaklı (2005) KKTC’de faaliyet gösteren Kamu bankalarında uygulanan liderlik tipleri ile ilgili
çalışmasında liderlerin ağırlıklı olarak demokratik liderlik tipini uyguladıkları sonucuna
ulaşmıştır. Bu çalışma kapsamında da hem kamu hem de özel bankalarda demokratik liderlik
tipinin uyguladığı sonucuna ulaşılması çalışmaların sonuçlarının örtüştüğünü göstermektedir.
Bakan ve Büyükbeşe’nin (2010) yapmış oldukları çalışmada özel sektörde demokratik liderlik
tarzının kamu sektöründen daha fazla uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma kapsamında
demokratik liderlik tipi(Kamu A.Ort.:3,52 ve Özel A.Ort.:.3,61) ile ilgili benzer sonuçların
çıktığı görülmektedir.
Görmüş vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada; Afyonkarahisar ilinde bulunan kamu ve özel
banka çalışanlarının üstlerine ilişkin mevcut değerlendirme ve beklentileri doğrultusunda ilk
faktör olarak; çalışanlarına güvenen, saygı gösteren, gerektiğinde kendilerini savunan, fikir ve
önerilerini dikkate alıp önem veren, söz hakkı tanıyan, düşüncelerini önemseyen, çalışanlar
arasında çıkabilecek çatışmaları ortadan kaldıran, arkadaşça bir çalışma ortamı yaratan, düzen
sağlayıcı ve görev takibi yapabilen liderlik özelliğine sahip olan üstleri tercih ettikleri sonucuna
ulaşmışlardır. Bu kapsamda, kamu ve özel bankalarda uygulanan bilgilendirici, demokratik ve
danışmacı liderlik tiplerinin uygulanmasına devam edilmesinin çalışanların tercihleri ile
örtüşeceği için daha verimli bir çalışma ortamının tesis edilmesine yardımcı olabileceği
değerlendirilmektedir.
Bu çalışma kapsamında liderlik tipleri çalışanların bakış açısına göre değerlendirilmiş olup
gelecek çalışmalarda liderlerin bakış açısıyla değerlendirilerek liderlerle takip edicilerin bakış
açısının kıyaslanmasının literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışma
kapsamındaki liderlik tiplerinin haricindeki liderlik tipleri ile de çalışmalar yapılmasının da
literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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OTANTİK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÖĞRENMEYE VE KATILIMCI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK İNANÇLARINA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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Birsen Bağçeci2
Öz
Bu araştırmanın amacı bilimsel araştırma yöntemleri dersinde uygulanan otantik değerlendirme yaklaşımının sınıf
öğretmeni adaylarının öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarına etkisini incelemektir.
Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar(II)
Yarıyılı’nda Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın 2. Sınıfında kayıtlı öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Ana Bilim Dalı’nda bulunan 2 şube yansız şekilde deney (B Şubesi) grubu ve kontrol (A Şubesi)
grubu olarak atanmıştır. Deney grubu 42 kontrol grubu 44 öğretmen adayından oluşmaktadır. Ancak kontrol
grubundan 1 öğretmen adayı son teste katılmadığından değerlendirmeler 43 öğrenci üzerinden yapılmıştır. Veri
toplama araçları olarak da “Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği” ve “Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; bilimsel araştırma yöntemleri dersinde otantik değerlendirme
yaklaşımına dayalı yapılan etkinliklerin öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme inançlarının gelişmesine
katkı sağladığı ve geleneksel öğrenme inançlarının düşmesi yönünde etki yaptığı belirlenmiştir. Buna karşın bilimsel
araştırma yöntemleri dersinde geleneksel öğretime ve değerlendirmeye dayalı uygulamaların, öğretmen adaylarının
öğrenmeye yönelik inançları üzerinde etkili olmadığı sonucu ulaşılmıştır. Bununla birlikte, bilimsel araştırma
yöntemleri dersinde otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin öğretmen adaylarının katılımcı
değerlendirmeye yönelik inançlarının gelişmesine katkı sağladığı ve geleneksel öğretime ve değerlendirmeye dayalı
uygulamaların, öğretmen adaylarının katılımcı değerlendirmeye yönelik inançları üzerinde etkili olmadığı
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Otantik değerlendirme, öğrenmeye yönelik inanç, katılımcı değerlendirmeye yönelik inanç.

THE EXAMINATION OF INFLUENCE OF AUTHENTIC ASSESSMENT APPROACH
ON PROSPECTIVE TEACHERS’ BELIEFS TOWARDS LEARNING AND
PARTICIPATIVE ASSESSMENT
Abstract
To examinate the influence of authentic assessment approach used in scientific research methods class on the
prospective class teachers’ beliefs towards learning and participative assessment is aim of this study. Quasi
experimental model with non-equivalent control group is used in this study. The study group of the study comprised
of the 2. grade prospective class teachers studying at the Dicle University at the spring(II) term of the 2013-2014
year. Two classes have been assigned randomly as a control (A) and experimental (B) group in the department. The
experimental group consists of 42, the control group consists of 44 prospective teachers. However, as one
prospective teacher has not participated in the post test, the analyses have been conducted on the data obtained from
the 43 prospective teachers. “The Scale of Belief Towards Learning” and “The Scale of Belief Towards
Participative Assessment” is used as collect data. The findings of the study have indicated that the activities
conducted based on authentic assessment in the Scientific Research Methods class contribute to the prospective
teachers’ constructive learning beliefs and reduce their traditional learning beliefs. However, the practices based on
traditional teaching and assessment in the Scientific Research Methods class have been determined to have no effect
on prospective teachers’ learning beliefs. What is more, it has been showed that while the practices based on
authentic assessment approach contribute to prospective teachers’ beliefs towards participative assessment, the
practices based on traditional teaching and assessment have been determined to have no effect on beliefs towards
participative assessment of prospective teachers.
Key words: Authentic assessment, belief towards learning, belief towards participative assessment
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Giriş
İçinde yaşadığımız çağının beklentilerini karşılayabilmek için, eğitim alanında yapılması
gerekenler arasında süreç merkezli eğitim ve süreç merkezli değerlendirme yaklaşımlarını
uygulamak yer almaktadır. Bu da eğitim sisteminin programlar, yönetmelikler ve okul araçgereçleri gibi girdilerini yeniden düzenlemekle mümkün olmaktadır (Karakuş, 2006, s.13).
Türkiye’de ve Dünya’da son zamanlarda geliştirilen eğitim programları yapılandırmacı, çoklu
zeka, problem çözme, proje tabanlı öğrenme ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi gibi
kuram ve yaklaşımlara dayandırılmasından dolayı benimsenen bu öğrenme yaklaşımların
doğasına uygun yeni ölçme-değerlendirme yaklaşımının geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu
hale gelmektedir (Çepni, 2012, s.234). Türkiye’de 2005’ten beri uygulanan ve yapılandırmacı
kurama dayanan program öğrencinin merkezde ve aktif, öğretmenin rehber olduğu bir yapıya
dayanması (Karacaoğlu, 2011, s.143) öğretmenlerin süreç merkezli değerlendirme yaklaşımlarını
benimseyip kullanmalarını gerekli kılmıştır. Bu da öğretmenlerin hizmet öncesinde
yapılandırmacı anlayışla yetişmelerinin önemini arttırmaktadır.
Öğrencilerin başarılarının geleneksel yöntemlerle ölçülüp değerlendirilmesi, genellikle öğretim
süreçlerinden ayrı ve daha çok ürün ağırlıklı yapılmakta, bu amaçla daha çok seçmeli ve kısa
cevaplı testler, yazılı ve sözlü yoklamalar gibi geleneksel değerlendirme yöntemlerine önem
verilmektedir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında ise değerlendirme, sürecin bir parçası olup
sadece öğrenmenin başında ve sonunda değil, aynı zamanda öğrenme süresince yapılır. Sürece
de ağırlık vermesinde dolayı geleneksel yaklaşımlara göre daha çok ve çeşitli ölçme araçlarının
veya yöntemlerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007, s.136).
Anlamlı öğrenme gerçekleşecekse, öğrenme bireylerin bilgiyi uygulayabildiği ve önceki
bilgileriyle ilişki kurabildiği şekilde gerçekleşmelidir. Birçok eğitim reformcusu çoktan seçmeli
sınavlar gibi geleneksel değerlendirme türlerinin sadece hatırlama düzeyindeki bilgileri ve
yalnızca bir veya iki zeka alanını değerlendirebildiğine inanmaktadır. Onlara göre bu tür testler
öğrencilerin karmaşık bir problemi organize edip edemediğini çok nadiren ölçebilmektedir
(King, 2000, s.153). Geleneksel değerlendirmede öğrenenden sınırlı bir zaman diliminde,
kimseden yardım almadan, kimseye danışmadan ya da kaynaklara başvurmadan problemleri
çözmesi istenir. Fakat öğrenenler günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmek için bir
zaman sınırlaması olmaksızın, arkadaşlarının desteğini ve fikirlerini alarak ya da kaynaklardan
yararlanarak problemi çözerler (Fer, 2011, s.221).
Toplum hızla değişmekte, bununla birlikte değerlendirmenin öğrencilerimizi motive etmede ve
etkili geri bildirim sağlamadaki rolünün de gelişim göstermeye gereksinimi bulunmaktadır (Paul,
2011). Eğitim sorunlarını belli bir düzeyde çözmüş ülkelerde genel olarak, eğitim ile ilgili
değerlendirmelerde bilimsel temellere dayanan, güvenilir ve öğrenen merkezli otantik
değerlendirme kullanılmaktadır (Karakuş, 2006, s.13). Öğrencilerin daha bütüncül bir şekilde
değerlendirme yönündeki algının gelişmesinden dolayı (Aitken ve Pungur, 2004, s.1)
eğitimcilerin, öğrenmenin; bilginin içsel olarak inşa edildiği ve deneyimlerin kişisel olarak
yorumlandığı bir yapılandırma süreci olduğu yönündeki yapılandırmacı yaklaşımın görüşünden
ortaya çıkan (King, 2000, s.152) otantik değerlendirmenin lehine, geleneksel değerlendirme
tekniklerinden uzaklaşmaya başladıkları görülmektedir (Moorcroft vd., 2000, s.20; Svinicki,
2004, s.23). Yapıları gereği standart testlerin ölçebileceği beceriler sınırlı sayıdadır ve eğitimin
amacı sadece standart testlerde yüksek performans gösteren bireyler yetiştirmek değildir. Otantik
değerlendirme ise hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi daha çok zaman alır ancak
yaratıcı, düşünen ve üretken bireyler yetiştirmek için alternatif değerlendirme türlerine açık
olmalıyız (Başol Göçmen, 2004, s.8). Bundan dolayı gelecekte eğitim sistemlerinde
yapılandırmacı yaklaşıma dayanan otantik öğrenme ve değerlendirmenin (Dilmaç, 2012, s.3)
yaygın olacağı söylenebilir.
Toplumsal sistemlerden olan eğitim sisteminin önemli girdilerinden olan öğretmenin niteliğinin
sistemin işleyişi ve başarıya ulaşmasında kritik rol oynamakta ve eğitim sisteminden iyi sonuçlar
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alabilme, büyük ölçüde öğretmenlerin kalitesine bağlıdır (Erişen ve Çeliköz, 2003, s.427;
Gültekin, 2002, s.50). Bundan dolayı öğretmenlerin yaygın olarak benimsenen yapılandırmacı
yaklaşıma dayalı programları benimseyip uygulayabilmesi için bu doğrultudaki öğrenmeye
yönelik inançların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü öğretmenlerin öğrenme ile ilgili
inançları plan yapma, öğretim ve değerlendirme faaliyetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir
(Brown ve Rose, 1995). Ayrıca, öğretmenlerin öğretim aşamasındaki davranış ve tutumları
inançlarının yansımasıdır (Bayder ve Bulut, 2002, s.63; Bingham, 1998, s.41). Yapılan
araştırmalar da öğretmenlerin öğrenme-öğretme ile ilgili anlayışlarının inançları tarafından yön
verildiğini göstermektedir (Chan ve Elliott, 2004, s.817; Chan, 2004). Bununla birlikte
öğretmenlerin inançları ile sınıftaki davranışları arasında bir ilişki bulunmaktadır (Kagan, 1992;
Nespor, 1987). İnançların düşünce ve davranışları üzerinde yaptığı etkiden dolayı öğretmenlerin
öz-yeterlilik inançları, epistemolojik inançları, değerlere yönelik inançları gibi birçok farklı
inancının öğrenme-öğretme süreçlerinde dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır (Chan, 2004;
Deryakulu, 2006, s.263). Ayrıca öğretmenlerin öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik
inançlarının geliştirilmesine gereksinimin de olduğu söylenebilir. Bundan dolayı öğretmenlerin
yetiştirildiği eğitim programlarının amacı yalnızca mesleğe hazırlanan öğretmen adayının
profesyonel gelişimine katkı sağlamak değil, aynı zamanda onun var olan geleneksel eğitim
inancından uzaklaştırarak, yapılandırmacı ve öğrenen merkezli anlayışı geliştirmesine yardım
etmek de olmalıdır (Duru, 2014, s.17).
Deryakulu (2006, s.281-283) bilgi aktarmaya dayalı öğretmen-merkezli öğretim yöntemleri
yerine bilgiyi öğrencinin yapılandırmasını destekleyen öğrenci merkezli yaklaşımların tercih
edilmesi ve öğrencilerin başarılarını değerlendirirken ezberleme yeteneklerini ölçmek yerine üst
düzey düşünme becerilerini ve öğrenme için harcadıkları çabayı belirlemeye özen gösterilmesi
inançları geliştirdiğini belirtmektedir. Gerçek yaşamdaki görevlere benzer durumlarda ortaya
konulan performansı ölçmeyi hedefleyen otantik değerlendirmede öğretmenin, grubun, akranın
ve bireyin öz değerlendirmesinin bir bütün olarak ele alınması ve bunların sürece yayılması
öğrenmenin önemli bir parçasıdır (Koçyiğit, 2011, s.2). Ayrıca otantik değerlendirme, anlamlı
görevler verme, açık değerlendirme standartlarına sahip olma, yazılı anlatımlar aracılığıyla
yansıtıcı düşünmeyi teşvik etme, bilginin transferini kolaylaştırma, anlamlı bilgi inşa etme, üst
düzey düşünmenin üzerinde durma, ders konusu ve uygulama arasındaki düşünceyi gerçek
dünya ile ilişkilendirme ve entegre etme, nitelikli ürün ile birlikte nitelikli performansı teşvik
etme gibi özellikleri içerir (King, 2000, s.154). Otantik değerlendirmenin bu özelliklerinden
dolayı öğretmen adaylarının inançları üzerinde etkili olması beklenebilir.
Türkiye’de ilgili literatür incelendiğinde inançlarla ilgili birçok çalışmanın mevcut olduğu
görülmektedir (Bayder ve Bulut, 2002; Deryakulu ve Büyüköztürk, 2005; Eren, 2006; Öztuna
Kaplan ve Macaroğlu Akgül, 2009; Can ve Arabacıoğlu, 2009; Eren, 2010; Boz, Aydemir ve
Aydemir, 2011; Karabulut ve Ulucan, 2012; Koçak, Ulusoy ve Önen, 2012; Önen, 2012; Bay
vd., 2012; Kaleci, 2013; İlhan, Çetin ve Bars, 2013; Şahin ve Karaman, 2013; Duru, 2014; Bay
vd., 2014; ilhan, Çetin ve Kinay, 2015; Han ve Kinay, 2016). Ancak yapılan bu çalışmaların çok
sınırlı bir kısmının eğitim inancı (Koçak, Ulusoy ve Önen, 2012; Önen, 2012; Duru, 2014),
öğrenmeye yönelik inanç (Han ve Kinay, 2016; Bay vd., 2012; Bay vd., 2014), ölçmedeğerlendirmeye ilişkin inanç (Şahin ve Karaman, 2013) ve katılımcı değerlendirmeye yönelik
inanç (İlhan, Çetin ve Bars, 2013) ile ilgili olduğu söylenebilir. Ayrıca Yurt dışında inançlarla
ilgili literatür bakıldığında birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Nespor, 1987; Pajares,
1992; Kagan, 1992; Schommer, 1998; Tsai, 2002; Chan, 2004; Chan ve Elliott, 2004; Woolley,
Benjamin ve Woolley, 2004; Luft ve Roehrig, 2007; Mansour, 2009; Zheng, 2009; Sang, Valcke,
Braak ve Tondeur, 2009; Brew ve Riley, 2011; Magge ve Jones, 2012). Buna karşın otantik
değerlendirmeyi öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlar ile ilişkilendiren
herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır.
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Literatür incelendiğinde; belirli görüşleri ve sayıtlıları dayanaklarını inceleme ve değerlendirme
gereksinimini duymadan duygusal bir tutumla benimseme (Bakırcıoğlu, 2016, s.815) olarak
tanımlanabilen inançların eğitim ortamındaki etkilerinden dolayı önemli değişkenler olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte, eğitim ortamında etkili olan öğrenmeye ve katılımcı
değerlendirmeye yönelik inançların geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak literatürde bu
iki inancın geliştirilmesini inceleyen yeterli sayıda araştırmaya rastlanılmadığı görülmektedir. Bu
araştırmada otantik değerlendirme yaklaşımın öğretmen adaylarının öğrenmeye ve katılımcı
değerlendirmeye yönelik inançlarına etkisinin incelenmesinden dolayı bu araştırmanın ilgili
literatür açsından önemli olacağı söylenebilir.
Sonuç olarak; öğretmenlerin sahip olduğu inançlar, kendisinden beklenen rolleri yerine
getirebilmesi için önemli unsurlar olduğu söylenebilir. Bu özelliklerin kazandırılması veya
geliştirilmesi için öğretmenlerin hizmet öncesinde aldığı eğitimin bu doğrultuda düzenlenmesini
gerekli hale getirmektedir. Yukarıda ifade edilen ihtiyaçlar ve otantik değerlendirmenin
özelliklerinden dolayı bu yaklaşıma dayalı hazırlanan öğretimin eğitim ile ilgili inançlara
(öğrenmeye yönelik ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlara) etkisinin incelenmesi önem
arz etmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada, otantik değerlendirme yaklaşımının öğretmen
adaylarının öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarına etkisi incelenmiştir.
Bu araştırmanın amacı bilimsel araştırma yöntemleri dersinde uygulanan otantik değerlendirme
yaklaşımının sınıf öğretmeni adaylarının öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik
inançlarına etkisini belirlemektir. Bu amaca göre aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya
çalışılmıştır:
1. Otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin yapıldığı deney grubunun ve
geleneksel öğretimin ve değerlendirmenin yapıldığı kontrol grubunun öğrenmeye yönelik inanç
ön test ile son test puanları anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?
2. Otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin yapıldığı deney grubu ile geleneksel
öğretimin ve değerlendirmenin yapıldığı kontrol grubu öğrenmeye yönelik inanç son test
puanları bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?
3. Otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin yapıldığı deney grubunun ve
geleneksel öğretimin ve değerlendirmenin yapıldığı kontrol grubunun katılımcı değerlendirmeye
yönelik inanç ön test ile son test puanları anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?
4. Otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin yapıldığı deney grubu ile geleneksel
öğretimin ve değerlendirmenin yapıldığı kontrol grubu arasında katılımcı değerlendirmeye
yönelik inanç son test puanları bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?
1. Yöntem
1.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel modelde bir çalışmadır. Eşitlenmemiş
kontrol gruplu model ön test, son test, deney ve kontrol grubunun olduğu ve eğitim bilimleri
araştırmalarında yaygın olarak kullanılan modellerden birisidir. Fakat deney öncesinde gruplar
eşit olmayabilir. Gruplar doğal olarak oluşmuştur. Bu modelde dikkat edilen hususlardan biri de
araştırmaya katılanların olabildiğince benzer nitelikte olmasıdır. Gruplardan hangisinin deney ve
hangisinin kontrol grubu olacağı rastgele belirlenir (Campbell ve Stanley, 1963, s.47; Karasar,
2009, s.102).
1.2. Çalışma Grupları
Araştırmanın çalışma gruplarını 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar(II) Yarıyılında Dicle
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın 2. Sınıfında kayıtlı öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Ana Bilim Dalı’nda bulunan 2 şube yansız şekilde deney (B Şubesi) grubu ve
kontrol (A Şubesi) grubu olarak atanmıştır. Deney grubu 42 kontrol grubu 44 öğretmen
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adayından oluşmaktadır. Ancak kontrol grubundan 1 öğretmen adayı (kadın) son teste
katılmadığından değerlendirmeler 43 öğrenci üzerinden yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre
deney ve kontrol gruplarının dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Cinsiyete Değişkenine Göre Çalışma Gruplarının Dağılımı

Deney Grubu

Kontrol Grubu

Cinsiyet

n

%

Kadın

21

50.00

Erkek

21

50.00

Toplam

42

100.00

Kadın

26

60.50

Erkek

17

39.50

Toplam

43

100.00

Çalışma gruplarının uygulama öncesinde yapılandırmacı öğrenme inancı açısından denk olup
olmadıklarına dair bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Bulundukları Gruba Göre Yapılandırmacı Öğrenme İnancı Ön
Test Puanlarına Ait Bulgular
Grup

n

Deney

42

Kontrol

43

Sıra
Sıra
Ortalaması Toplamı
40.02
45.91

U

Z

p

778.00

-1.10

.271

1681.00
1974.00

Tablo 2 incelendiğinde, yapılandırmacı öğrenme inancı bakımından deney ve kontrol grubunda
bulunan öğretmen adaylarının ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın
olmadığı (U=778.00, p=.271>.05) belirlenmiştir. Bundan dolayı deney ve kontrol gruplarında
bulanan öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme inancı açısından uygulamadan önce denk
oldukları söylenebilir. Çalışma gruplarının uygulamadan önce geleneksel öğrenme inancı
bakımından denk olup olmadıklarına dair Bağımsız Örneklem t-Testi bulguları Tablo 3’te
verilmiştir.
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Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Bulundukları Gruba Göre Geleneksel Öğrenme İnançları Ön
Test Puanlarına Ait Bulgular
Grup

n

X

ss

Deney

42

33.52

5.18

Kontrol

43

33.67

sd

t

p

83

-.129

.897

5.54

Tablo 3 İncelendiğinde, geleneksel öğrenme inancı bakımından deney ve kontrol grubunda
bulunan öğretmen adaylarının ön test puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı (t(83)=-.129,
p= .897>.05) görülmektedir. Buna göre; deney ve kontrol gruplarında bulunan öğretmen
adaylarının geleneksel öğrenme inancı açısından uygulamadan önce denk oldukları söylenebilir.
Çalışma gruplarının uygulamadan önce katılımcı değerlendirmeye yönelik inançları bakımından
denk olup olmadıklarına ilişkin Bağımsız Örneklem t-Testi bulguları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Bulundukları Gruba Göre Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik
İnançları Ön Test Puanlarına Ait Bulgular
Grup

n

X

ss

Deney

42

73.38

10.64

Kontrol

43

70.23

7.33

sd

t

p

83

1.591

.115

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcı değerlendirmeye yönelik inanç bakımından deney ve kontrol
grubunda bulunan öğretmen adaylarının ön test puanları arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı
(t(83)=1.591, p=.115>.05) saptanmıştır. Bundan dolayı deney ve kontrol gruplarının katılımcı
değerlendirmeye yönelik inanç bakımından uygulama öncesinde denk oldukları söylenebilir.
Deney ve kontrol grubundaki uygulamaların haftanın aynı günü (Salı) ve aynı sınıfta
yapılmasının; bununla birlikte bu yarıyılda her iki grup tarafında alınan diğer derslerin aynı
öğretim elemanları tarafından yürütülmesinin deney koşulları dışındaki etkilerin azaltılmasına
katkı sağladığı düşünülmektedir.
1.3. Uygulama Süreci
Deney grubunda yapılan uygulamalar Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın 2/B Şubesi’nde
kayıtlı öğretmen adaylarının “bilimsel araştırma yöntemleri” dersinde yaptıkları 13 haftalık
çalışmaları kapsamaktadır. Bu süreçte öğretmen adayları verilen otantik görevleri grup halinde
çalışarak yerine getirmişlerdir. Birinci haftada ön testler uygulandı. İkinci haftada, gruplar
tarafından bilimsel araştırmada temel kavramlarla ilgili hazırlamış oldukları sunumlar ve bu
sunumlarla ilgili yapılan tartışmalar yer verilmiştir. Uygulamanın üçüncü haftasında gruplar
araştırma konularını belirleyerek 12. haftaya kadar bu araştırma konusu ile ilgili çalışmalar
yapmıştır. 4-10 haftalar için öğretmen adayları sırayla; çalışmalarının kuramsal çerçevesi,
modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, veri analizi, bulguları ve yorumları, sonuç,
tartışma ve önerileri ile ilgili etkinlikleri yapmışlardır. 11. haftada grupları tamamladıkları
çalışmalarını rapor haline getirmişlerdir. 12. haftada gruplar tamamladıkları çalışmaları yapılan
sempozyumda sunmuşlardır. Sempozyumda her sunum için 10 dakika verilmiştir. Her sunumdan
sonrada 5 dakika soru cevap için ayrılmıştır. Yapılan sunumları daha önce geliştirilen formlar
çerçevesinde öğretim elemanı ve akranlar tarafından değerlendirilmiştir. 13. haftada son testler

21

Kinay and Bağçeci - The Examınation of Influence of Authentic Assessment Approach on Prospective Teachers’
Beliefs Towards Learning and Participative Assessment

uygulanmıştır. Öğretmen adayları tarafından yerine getirilen otantik görevler, otantik
değerlendirme yaklaşımına uygun olarak değerlendirilmiştir. Deney grubunda öz değerlendirme,
grup değerlendirme, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) değerlendirme, sempozyum değerlendirme
(öğretmen-akran), haftalık performans değerlendirme ve öğrenci günlükleri değerlendirme gibi
otantik değerlendirme araçları kullanılmıştır. Deney grubundaki öğretmen adayları otantik
değerlendirme araçları ile dersin tüm aşamalarında değerlendirme sürecine katılmışlardır. Deney
grubundaki öğretmen adaylarının başarı puanları süreçte kullanılan her bir otantik değerlendirme
araçlarından belli oranlar alınarak belirlenmiştir.
Kontrol grubunda ise konu merkezli program tasarımına dayalı ve öğretmen merkezli geleneksel
etkinlikler ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu grupta genellikle düz anlatım, tartışma ve soru
cevap gibi yöntemler kullanılmıştır. Ayrıca değerlendirme sürecinde ara sınav olarak yazılı
yoklama yapılmıştır.
1.4. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada “Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği” ve “Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik
İnanç Ölçeği” veri toplama araçları olarak kullanılmıştır.
1.4.1. Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği (ÖYİÖ)
Bay vd. (2012) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği” (ÖYİÖ), 5’li Likert bir
ölçek olup 34 maddeden ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut 11 maddeden oluşan “Sosyal
Yapılandırmacı”; ikinci boyut 9 maddeden olaşan “Geleneksel”; üçüncü boyut 6 madden oluşan
“Bilişsel Yapılandırmacı” ve dördüncü boyut 8 maddeden olaşan “Radikal Yapılandırmacı”
boyutudur. Ölçeğin boyutları için Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı .73 ile .85
arasında ve test yarılama yöntemi ile bulunan güvenirlik katsayıları .66 ile .84 arasında
hesaplanmıştır (Bay vd., 2012).
Bu araştırmada elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı yapılandırmacı
toplam puan için ön testte .87 ve son teste .83; geleneksel boyut için ise ön testte .77 ve son testte
.83 olarak hesaplanmıştır.
1.4.2. Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Ölçeği (KDYİÖ)
“Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Ölçeği” (KDYİÖ); öğretmen adaylarının akran
değerlendirme, sınıf içi tartışmalar, öz değerlendirme ve grup değerlendirmesine yönelik
inançlarını ölçmek amacıyla Brew ve Riley (2011) tarafından geliştirilmiş olup 6’lı Likert tipi bir
ölçektir. İlhan, Çetin ve Bars (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek 20 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek; Akran değerlendirmeye yönelik inançlar, sınıf içi tartışmalara yönelik
inançlar, öz değerlendirmeye yönelik inançlar ve grup değerlendirmeye yönelik inançlar olmak
üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar sırası ile 9, 4, 4,3 maddeye sahiptirler. Türkçe’ye
uyarlanan ölçek 5’li derecelendirilmiştir. Güvenirlik ile ilgili bulgulara göre, ölçeğin Cronbach
Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı ve test-tekrar-test güvenirlik katsayısı .76, bileşik
güvenirlik katsayısı ise .79 olarak bulunmuştur. KDYİÖ genelinden alınan yüksek toplam puanlar
katılımcı değerlendirmeye yönelik inançların yüksek olduğu anlamına gelmektedir (İlhan, Çetin
ve Bars, 2013).
Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı ön testte .793 ve son
testte .792 olarak bulunmuştur.
1.5. Verilerin Analizi
Çalışma gruplarında bulunan öğretmen adaylarının bazı özelliklerinin yüzde ve frekansları
hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ÖYİÖ, KDYİÖ veri toplama araçlarından aldıkları
ön test ve son test puanlarına ait aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.
Verilerin normalliği uygunluğu Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi kullanarak
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belirlenmiştir. Bununla birlikte grupların ön test puanları ve son test puanları arasında anlamlı bir
fark bulunup bulunmadığını anlamak için Bağımsız Örneklemler t-Testi kullanılmıştır. Ancak
ÖYİÖ’nün yapılandırmacı toplam ön test puanları normal dağılım göstermediğinden (Z=1.608,
p=.011<.05) dolayı bu puanların karşılaştırılmasında non-parametrik testlerden olan Mann
Whitney U Testi’den yaralanılmıştır. Hem deney hem de kontrol grubunun ÖYİÖ, KDYİÖ veri
toplama araçlarından aldıkları ön test ile son test puanlarının karşılaştırılması İlişkili Örneklem tTesti ile yapılmıştır. Ancak deney grubu için ÖYİÖ’nün yapılandırmacı toplam ön test puanları
normal dağılım göstermediğinden dolayı bu grubun yapılandırmacı ön test puanları ile son test
puanlarını karşılaştırılmak için non-parametrik testlerden olan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
uygulanmıştır. Çözümlemelerde anlamlılık düzeyi “.05” olarak kabul edilmiştir. Yapılan
Bağımsız Örneklemler t-Testi ve İlişkili Örneklem t-Testi sonuçlarında elde edilen anlamlı farkın
düzeyini saptamak amacıyla etki değerine bakılmıştır. Parametrik testlerde etki değeri için Eta
kare değeri hesaplanmıştır. Eta kare .01-.06 arasındaki değerler için küçük, .06-.14 arasındaki
değerle için orta, .14 ve üstündeki değerler için büyük etki yorumu yapılabilir (Chone, 1988; akt.
Pallant, 2005; Akbulut, 2010). Ayrıca Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucunda bulunan anlamlı
farkın büyüklüğünü belirleyen etki değerini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmıştır
(Corder ve Foreman, 2009; Connolly, 2007, s.218).
ES =

|z|

√n
Bu formülle hesaplanan etki değerleri .10-.30 düşük, 30-.50 orta, .50 ve üzeri yüksek aralıklarına
göre değerlendirilmiştir (Chone, 1988; akt. Corder ve Foreman, 2009). Araştırma verilerinin
analizi SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
2. Bulgular
Otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin uygulandığı deney grubunda bulunan
öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme inancı ön test ile son test puanlarının anlamlı bir
şekilde farklılaşıp farlılaşmadığına dair bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Yapılandırmacı Öğrenme İnancı Bakımından Deney Grubunun Ön test ile Son Test
Puanları Arasındaki Farka Ait Bulgular
Sontest-Öntest

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Negatif sıra

9a

9.17

82.50

Pozitif Sıra

31b

23.79

737.50

Eşit

2c

Z

p

ES

-4.405

.000*

.680

(a: Son test<Ön test; b: Son test>Ön test; c: Son test=Ön test)
Tablo 5 incelendiğinde, deney grubundaki öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme inancı
ön test ile son test puanlarının anlamlı bir şekilde farlılaştığı (Z=-4.405, p=.000<.05)
görülmektedir. Etki değeri incelendiğinde (.680), anlamlı farkın yüksek düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Fark puanlarına ait sıra ortalaması ile toplamı dikkate alındığında, saptanan farkın
pozitif sıraların lehine, bir başka ifade ile son test puanlarının lehine olduğu bulunmuştur.
Dolayısıyla; deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının uygulama öncesine göre
yapılandırmacı öğrenme inançları artmıştır. Geleneksel öğretimin ve değerlendirmenin
uygulandığı kontrol grubunun yapılandırmacı öğrenme inancı ön test ile son test puanlarının
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farlılaşmadığına dair bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6: Yapılandırmacı Öğrenme İnancı Bakımından Kontrol Grubunun Ön Test ile Son Test
Puanları Arasındaki Farka Ait Bulgular
Grup

Test

n

X

ss

Kontrol

Öntest

43

92.95

12.28

Sontest

43

93.06

sd

t

p

42

-.067

.947

8.34

Tablo 6 incelendiğinde, kontrol grubundaki öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme inancı
bakımından ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı (t(42)=-.067,
p=.947>.05) görülmektedir. Buna göre; kontrol grubundaki öğretmen adaylarının yapılandırmacı
öğrenme inançlarında uygulama öncesine göre önemli bir değişmenin olmadığı söylenebilir.
Deney grubundaki ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının geleneksel öğrenme inancı ön
test ile son test puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşıp farlılaşmadığına dair bulgular Tablo
7’de verilmiştir.
Tablo 7: Geleneksel Öğrenme İnancı Bakımından Deney Grubunun ve Kontrol Grubunun Ön
Test ile Son Test Puanları Arasındaki Farka Ait Bulgular
Grup

Test

n

X

ss

Deney

Öntest

42

33.52

5.18

Kontrol

Sontest

42

29.45

7.29

Öntest

43

33.67

5.54

Sontest

43

34.05

3.70

sd

t

p

η2

41

3.020

.004*

.182

42

-.441

.662

Tablo 7 incelendiğinde, deney grubunun geleneksel öğrenme inancı bakımından ön test ile son
test puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı (t(41)=3.020, p=.004<.05) bulunmuştur. Eta kare
değeri incelendiğinde (.182), anlamlı farkın yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
aritmetik ortalamalar dikkate alındığında deney grubundaki öğretmen adaylarının geleneksel
öğrenme inançlarında bir düşüşün olduğu görülmektedir. Buna karşın kontrol grubunun
geleneksel öğrenme inancı bakımından ön test ile son test puanlarının anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı (t(42)=-.441, p=.662>.05) bulunmamıştır. Dolayısıyla; kontrol grubundaki
öğretmen adaylarının geleneksel öğrenme inançlarında uygulama öncesine göre önemli bir
değişmenin olmadığı söylenebilir. Yapılandırmacı öğrenme inancı son test puanları bakımından
deney grubunda bulunan öğretmen adayları ile kontrol grubunda yer alan öğretmen adayları
arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığına dair bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8: Yapılandırmacı Öğrenme İnancı Bakımından Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan
Öğretmen Adaylarının Son Test Puanları Arasındaki Farka Ait Bulgular
Grup

n

X

ss

Deney

42

101.55

9.64

Kontrol

43

93.06

sd

t

p

η2

83

4.338

.000*

.185

8.34

Tablo 8 incelendiğinde, yapılandırmacı öğrenme inancı son test puanları bakımında deney ve
kontrol gruplarında bulunan öğretmen adayları arasında anlamlı bir farkın olduğu (t(83)=4.338,
p=.000<.05) belirlenmiştir. Eta kare değerine dikkat edildiğinde (.185), anlamlı farkın yüksek
düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca aritmetik ortalamalara bakıldığında deney grubunda
bulunan öğretmen adaylarının kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarına göre
yapılandırmacı öğrenme inançlarının uygulama sonrasında daha yüksek olduğu görülmektedir.
Geleneksel öğrenme inancı son test puanları bakımından deney grubundaki öğretmen adayları ile
kontrol grubundaki öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunup
bulunmadığına dair bulgular Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9: Geleneksel Öğrenme İnancı Bakımından Deney ve Kontrol Gruplarında Bulunan
Öğretmen Adaylarının Son Test Puanların Arasındaki Farka Ait Bulgular
Grup

n

X

ss

Deney

42

29.45

7.29

Kontrol

43

34.05

sd

t

p

η2

83

-3.675

.000*

.140

3.70

Tablo 9 incelendiğinde, geleneksel öğrenme inancı son test puanları açısından deney ve kontrol
gruplarında bulunan öğretmen adayları arasında anlamlı bir farkın olduğu (t(83)=-3.675, p=.000
<.05) görülmektedir. Eta kare değeri incelendiğinde (.140), anlamlı farkın yüksek düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aritmetik ortalamalara dikkat edildiğinde, kontrol grubundaki
öğretmen adaylarının deney grubundaki öğretmen adaylarına göre geleneksel öğrenme inancı
son test puanları daha yüksek olduğu bulunmuştur. Deney grubundaki öğretmen adaylarının ve
kontrol grubundaki öğretmen adaylarının katılımcı değerlendirmeye yönelik inanç ön test ile son
test puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşıp farlılaşmadığına dair bulgular Tablo 10’da
verilmiştir.
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Tablo 10: Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Bakımından Deney ve Kontrol Gruplarında
Bulunan Öğretmen Adaylarının Ön Test ile Son Test Puanları Arasındaki Farka Ait Bulgular
Grup

Test

n

X

ss

sd

t

p

η2

Deney

Öntest

42

73.38

10.64

41

-2.127

.039*

.099

Sontest

42

79.02

13.44

Öntest

43

70.23

7.33

42

.151

.881

Sontest

43

69.95

10.03

Kontrol

Tablo 10 incelendiğinde, deney grubunun katılımcı değerlendirmeye yönelik inanç bakımından
ön test ile son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farkın olduğu (t(41)=-2.127,
p=.039<.05) görülmektedir. Eta kare değerine dikkat edildiğinde (.099), anlamlı farkın orta
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, deney grubundaki öğretmen adaylarının katılımcı
değerlendirmeye yönelik inançları uygulama öncesine göre artmıştır. Buna karşın kontrol
grubunun ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir fark (t(42)=.151, p=.881>.05) tespit
edilememiştir. Diğer bir ifadeyle; kontrol grubundaki öğretmen adaylarının katılımcı
değerlendirmeye yönelik inançlarında uygulama öncesine göre önemli bir değişmenin olmadığı
söylenebilir. Deney grubundaki öğretmen adayları ile kontrol grubundaki öğretmen adayları
arasında katılımcı değerlendirmeye yönelik inanç son test puanları bakımından anlamlı bir farkın
bulunup bulunmadığına dair bulgular Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11: Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Bakımından Deney ve Kontrol Gruplarında
bulunan Öğretmen Adaylarının Son Test Puanların Arasındaki Farka Ait Bulgular
Grup

n

X

ss

Deney

42

79.02

13.44

Kontrol

43

69.95

sd

t

p

η2

83

3.531

.001

.131

10.03

Tablo 11 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarında bulunan öğretmen adaylarının katılımcı
değerlendirmeye yönelik inanç son test puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu (t(83)=-2.127,
p=.001<.05) görülmektedir. Eta kare değeri dikkate alındığında (.131), anlamlı farkın orta
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aritmetik ortalamalara bakıldığında, deney grubundaki
öğretmen adaylarının kontrol grubundaki öğretmen adaylarına göre katılımcı değerlendirmeye
yönelik inançlar bakımından son test puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmanın sonuç ve tartışmaları araştırmanın sorularına göre sıralanarak sunulmuştur.
Araştırmanın birinci sorusuna ait bulgulara göre, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının
yapılandırmacı öğrenme inancı ön test ile son test puanlarının son test lehine anlamlı şekilde
farklılaştığı belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle deney grubunun yapılandırmacı öğrenme inancında
uygulama öncesine göre anlamlı bir artış gerçekleşmiştir. Etki değerine göre anlamlı farkın
yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, kontrol grubunun yapılandırmacı öğrenme
inancı ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma ortaya çıkmamıştır. Ayrıca
deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının geleneksel öğrenme inancı ön test ile son test
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puanları arasında ön test puanları lehine anlamlı bir farklılaşma belirlenmiştir. Başka bir
ifadeyle; deney grubunun geleneksel öğrenme inancında uygulama öncesine göre anlamlı bir
düşüş yaşanmıştır. Eta kare değerine göre bu anlamlı fark yüksek düzeydedir. Ancak kontrol
grubunun geleneksel öğrenme inancı ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma
bulunamamıştır. Araştırmanın ikinci sorusuna ait bulgura göre, deney grubunun ve kontrol
grubunun yapılandırmacı öğrenme inancı son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı
bir farklılık belirlenmiştir. Eta kare değerine göre anlamlı fark yüksek düzeydedir. Bununla
birlikte deney ile kontrol gruplarını geleneksel öğrenme inancı son test puanları arasında kontrol
grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Eta kare değerine göre bu anlamlı fark yüksek
düzeydedir. Birinci ve ikinci alt problemlere ait bulgular incelendiğinde, bilimsel araştırma
yöntemleri dersinde otantik değerlendirme yaklaşımına dayalı yapılan etkinliklerin öğretmen
adaylarının yapılandırmacı öğrenme inançlarının gelişmesine katkı sağladığı ve geleneksel
öğrenme inançlarının düşmesi yönünde etki yaptığı söylenebilir. Buna karşın bilimsel araştırma
yöntemleri dersinde geleneksel öğretime ve değerlendirmeye dayalı uygulamaların, öğretmen
adaylarının öğrenmeye yönelik inançları üzerinde etkili olmadığı sonucu çıkarılabilir.
Öğretmenlerin inançları üzerinde bireysel deneyimleri ile öğrencilik yıllarındaki edinilen
deneyimler etkili olmaktadır (Yalaza Atay, 2003, s.43). Bununla birlikte öğrencilerin öğrenmeye
yönelik inançlarının biçimlenmesinde eğitim-öğretim uygulamaları etkilidir (Deryakulu, 2006,
s.281). Bundan dolayı deney grubundaki öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme
inançlarının gelişiminde, bu gruptaki yapılandırmacı yaklaşıma dayanan otantik değerlendirme
(King, 2000, s.152; Mintah, 2003, s.162) ile ilgili uygulamaların etkili olduğu düşünülebilir.
Çünkü oluşturmacı (yapılandırmacı) yaklaşıma göre yapılan derslerde öğrencilerin farklı
materyal ve etkinlikler oluşturmaları, onların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlarda çok
yönlü gelişimler göstermelerini sağlayabilmektedir (Yanpar, 2005, s.521). Ayrıca oluşturmacı
öğrenme ortamlarında yapılandırılan bilgiler, öğrencinin var olan bilgi ve deneyimlerini
kullanarak yeni karşılaşacağı durumlarda uygun davranışlar ve yapılandırmalar için zengin bilgi
ve deneyim kaynağı olup bu da öğrencinin yeni durumlar için motivasyonunu ve öğrenmeye
karşı olumlu tutumunu arttırmaktadır (Duman, 2008, s.73). Kontrol grubunda geleneksel
öğretimin ve değerlendirmenin uygulanmasına karşın bu grupta bulunan öğretmen adaylarının
geleneksel öğrenme inançlarında anlamlı bir artışın olmaması, kontrol grubundaki öğretmen
adaylarının geleneksel öğretime ve değerlendirmeye dayalı uygulamalara alışkın olmaları ve
diğer derslerin de genelde buna dayalı olarak yapılması onların geleneksel öğrenme inançlarında
anlamlı bir değişmenin olmamasına neden olmuş olabilir. Tynjälä (1999) ve Duru (2006)
yaptıkları çalışmalarda bu sonucu destekler nitelikte bulgular elde etmiştir. Tynjälä (1999)
yaptığı çalışmada yapılandırmacı gruptaki öğrencilerin çoğunun; çalışılan konuyla ilgili
kavrayışlarının değişimini, epistemolojik düalizmden bilgiyi daha göreceli görme bakış açısına
doğru hareketi vurguladıklarını belirlemiştir. Duru (2006) ise yaptığı çalışmada yapılandırmacı
öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının geleneksel inançlarının azalmasında etkili olduğu,
geleneksel öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme ile ilgili inançlarına
herhangi bir etkisinin olmadığını bulmuştur. Ayrıca Bay, Karakaya ve Yeşilyurt (2010)
“öğretmenlik mesleğine giriş” dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturarak öğretmen
adaylarının otantik görevleri gerçekleştirmeleri sağladıkları öğrenme sürecinin sonunda;
öğrenenlerin bu öğrenme süreci sonucunda hayata bakış açılarının değiştiğini, olaylara farklı (çok
yönlü) açılardan bakabilme özeliklerinin geliştiğini, okulun hayatın kendisi olması gerektiğini
öğrendikleri ve olaylara indeterminist bakış açısından bakmaya başladıklarını ifade ettiklerini
belirlemiştir.
Araştırmanın üçüncü sorusuna ait bulgulara göre, deney grubunun katılımcı değerlendirmeye
yönelik inanç ön test ile son test puanları arasında son test puanları lehine anlamlı bir farklılaşma
tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle; deney grubunun katılımcı değerlendirmeye yönelik
inancında uygulama öncesine göre anlamlı bir artış yaşanmıştır. Eta kare değerine göre anlamlı
farkın orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak, kontrol grubunun katılımcı değerlendirmeye
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yönelik inanç ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir.
Başka bir deyişle; kontrol grubunun katılımcı değerlendirmeye yönelik inancında uygulama
öncesine göre önemli bir değişme olmamıştır. Araştırmanın dördüncü sorusuna ait bulgulara
göre, deney grubunda bulanan öğretmen adayları ile kontrol grubunda bulunan öğretmen
adayları arasından katılımcı değerlendirmeye yönelik inanç son test puanları bakımından deney
grubundaki öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Eta kare değeri
dikkate alındığında anlamlı farkın orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü alt
problemlere ait bulgular incelendiğinde, bilimsel araştırma yöntemleri dersinde otantik
değerlendirme yaklaşımına dayalı etkinliklerin öğretmen adaylarının katılımcı değerlendirmeye
yönelik inançlarının gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir. Buna karşın geleneksel öğretime ve
değerlendirmeye dayalı uygulamaların, öğretmen adaylarının katılımcı değerlendirmeye yönelik
inançları üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Öğretmenlerin üniversite eğitiminde
geçirdikleri deneyimler inançlarını etkiler (Yalaza Atay, 2003, s.43). Ayrıca öğretmen
adaylarının doğrudan edindikleri yaşantıların onların eğitim süreçleri ile ilgili temel inançlarını
etkilediği söylenebilir (Duru, 2014, s.16). Dolayısıyla elde edilen bu sonucun nedeni deney
grubundaki öğretmen adaylarının öz, akran, grup değerlendirme ve sınıf içindeki tartışmalar
yoluyla değerlendirme sürecine katılmaları ve bu deneyimi yaşayan öğretmen adaylarının
katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarını olumlu yönde etkilemesi olabilir. Kinay ve
Bağçeci (2015) tarafından yapılan çalışmada da otantik değerlendirme yaklaşımın uygulandığı
öğretmen adaylarının değerlendirme sürecinde; süreçten memnuniyeti, paylaşma, mutluluk,
istekli olma, rahatlama, arkadaşlarını güven gibi duyguları hissettiklerini belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının değerlendirme sürecine katılmalarından dolayı yaşamaları muhtemel bu
tür olumlu duygular da onların katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarının gelişmesine katkı
sağlayabilir.
Elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler yapılmıştır:
1. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde, değerlendirme sürecine katılmaları
sağlanarak katılımcı değerlendirmeye yönelik inançları geliştirilmelidir.
2. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı inanca sahip olarak yetiştirilmeleri isteniyorsa, öğretmen
adayları bunu temele alan yöntem ve değerlendirme sistemleri ile yetiştirilmelidirler. Öğretmen
adaylarının yapılandırmacı öğrenme inançlarının geliştirilmesi için otantik değerlendirme
yaklaşımı kullanılabilir.
3. Bu araştırma sadece bilimsel araştırma yöntemleri dersi ve sınıf öğretmeni adayları ile sınırlı
tutulmuştur. Bu araştırmadaki değişkenler ele alınarak farklı dersler ve branştaki öğretmen
adayları için deneysel çalışmalar yapılabilir.
4. Öğretmen adaylarının öğrenmeye ve katılımcı değerlendirmeye yönelik inançlarına etkisi
olabilecek yöntemler için yeni deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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ÖNLİSANS TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN MUTFAK DEPARTMANINDA KARİYERE
YÖNELİK TUTUMLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ömer Akgün TEKİN1
Gamze ÇİDEM2
Öz
Geçmişten günümüze tatil deneyiminde önemli bir rolü olan, ancak destinasyonda daha çok bir yan ürün
konumunda kalan "mutfak", bugün tüm destinasyonlar için başlı başına bir turistik ürün haline gelmiştir. Bu
durumun farkına varan ülkeler, mutfak alanında daha nitelikli insan kaynağı yetiştirebilmek için eğitim olanaklarına
yatırım yapmaktadırlar. Yakın geçmişte Türkiye'deki mutfak eğitimi olanaklarında önemli gelişmeler meydana
gelmiştir. Ancak bu gelişmelerin turizm sektörüne tam olarak yansıdığını söylemek güçtür. Turizm sektöründe
yapılan çeşitli araştırmalar, sektördeki eğitimli insan kaynağı oranının ne kadar düşük olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu konuda her ne kadar spesifik bulgular bulunmasa da mutfak departmanındaki eğitim düzeyinin de sektörün genel
ortalamasından yüksek olmadığı tahmin edilmektedir. Bu araştırmada turizm ile ilgili eğitim alan üniversite
öğrencilerinin özellikle mutfak departmanına yönelik tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma Süleyman
Demirel Üniversitesi'nde ön lisans düzeyinde Aşçılık ve Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında öğrenim gören
309 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri anket tekniği ile toplanmış ve araştırmada nicel
yöntemler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının genel olarak
olumlu sayılabilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgunun yanı sıra, öğrencilerin mutfak departmanına
yönelik tutumlarının öğrencilerin bir takım demografik karakteristiklerine ve kişisel özelliklerine göre istatistiksel
açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Öğrencileri, Mutfak Departmanı.
JEL Kodu: L83

UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS' ATTITUDES TOWARD CAREER IN
CUISINE DEPARTMENT: THE CASE OF SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
Abstract
The cuisine, which has an important role in holiday experience from far in the past and mostly seen as a by product
in destination, today has been an individual touristic product for all destinations. The countries that aware of this
situation, invest on education facilities to train more qualified human resources for cuisine works. Over the last
decades there has been substantial improvements on cuisine education in Turkey. But it is difficult to say that these
improvements have reflected to tourism industry sufficiently. The various researches which has conducted in
tourism sector reveals that how low the ratio of well-educated human resources in tourism sector. It is predicted that
the education level in cuisine department is not higher than the general average of tourism sector however there is
no specific findings about this topic. In this research, it is aimed to examine the undergraduate tourism students'
attitudes toward especially cuisine department. The research conducted on 309 undergraduate tourism students who
are studying on Culinary and Tourism and Hotel Management assoicate degree programs in Suleyman Demirel
University. The datum of the research collected by using questionnaire method and the quantitative analyzing
methods were used. At the end of the research it is found that the students' attitudes against the cuisine department
are generally on positive level. Besides this findings, it is determined that students' attiudes toward cuisine
department differentiates significantly by some of their demographic characteristics and personal features.
Key Words: Tourism, Undergraduate Tourism Students, Cuisine Department.
JEL Code: L83
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Giriş
Turizm eylemi genel hatlarıyla; destinasyona ulaşım, konaklama ve destinasyondaki
etkinliklerden oluşan bir faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Turizm eylemi içerisinde
istirahat için geçen sürenin dışında kalan zaman ise çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır. Bu
etkinliklerden biri de yiyecek-içecek tüketimidir. Özellikle turistik süreçlerde yiyecek-içecek
tüketimi açlık ihtiyacını gidermekten öte turistik deneyimin bir parçasını oluşturmaktadır (Bekar
ve Belpınar, 2015, ss.6519) Hatta günümüzde, yiyecek-içecek ürünlerinin temel seyahat
motivasyonu olduğu; gastronomi turizmi" (Gheorghe, Tudorache ve Nistoreanu, 2014), "mutfak
turizmi" (Long, 1998), "yemek turizmi" (Kim ve Ellis, 2015), "şarap turizmi" (Kunc, 2010) gibi
turizm türlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.
Turizm etkinlikleri içerisinde önemli bir yeri olan yiyecek-içecek hizmetleri ve ürünleri; turistik
davranışın ilk aşamalarından biri olan destinasyon seçim sürecinden, hizmet sonrası memnuniyet
değerlendirmesi aşamasına kadar bir çok olguya etkide bulunmaktadır. Ziyaretçilerin yiyecekiçecek hizmetleri ile ilgili değerlendirmeleri işletmenin imajını etkilediği gibi destinasyonun
imajına da etkilerde bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak yapılan çok sayıda çalışma (Akman,
1998; Bessiere, 1998; Cohen ve Avieli, 2004; Shenoy, 2005; Şanlıer, 2005; Arslan, 2010;
Albayrak, 2013; Cömert, 2014; Bekar ve Belpınar, 2015 ) mutfak kültürünün ve olanaklarının bir
sonucu olan yiyecek-içecek ürünlerinin, ziyaretçilerin tatil deneyiminde etkileri olduğunu işaret
etmektedir. Yiyecek-içecek ürünlerinin, destinasyonun pazarlanmasına katkılarının yanı sıra,
bölgeye sundukları ekonomik fayda da göz ardı edilemeyecek düzeydedir. TÜRSAB tarafından
2015 yılında yayımlanan bir raporda, Türkiye'ye gelen turistlerin toplam harcamalarının yaklaşık
beşte birini yiyecek-içecek harcamalarına ayırdıkları belirtilmiştir (TÜRSAB, 2015, ss.1).
Turizm olgusunun bir çok yönüne etkileri olan yiyecek-içecek ürünlerinin ve hizmetlerinin daha
nitelikli hale getirilebilmesi için, bu alana yönelik eğitim olanakları zamanla geliştirilerek çeşitli
düzeylerde eğitim imkanları sunulur hale gelmiştir. Günümüzde Türkiye'de ortaöğretim
düzeyinden lisansüstü düzeye kadar eğitim piramidinin neredeyse her aşamasında yiyecek-içecek
ve mutfak alanına yönelik eğitim imkanları mevcuttur. Ancak bu eğitim olanaklarının insan
kaynaklarına ve sektöre katkısını ölçebilmek için; yiyecek-içecek ve mutfak meslekleri alanında
kariyer yapacak şekilde eğitim alan bireylerin; mesleğe yönelik tutumlarının ölçülmesi,
mezuniyet sonrasında sektörde kalıcı olup olmayacaklarının izlenmesi, kariyerlerinde hangi
noktalara erişebildiklerinin araştırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmada Aşçılık ve Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans programlarında öğrenim gören
öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırma sonucunda
öğrencilerin mutfak departmanına karşı genel olarak olumlu tutumlara sahip oldukları, Aşçılık
programında öğrenim gören, turizm ile ilgili liselerden gelen, turizm sektöründe tecrübe sahibi
olan, öğrenim görmekte oldukları programı kendi isteği ile seçen ve mezuniyet sonrasında
sektörde çalışmaya kararlı olan öğrencilerin diğer öğrencilere nazaran, mutfak departmanına
karşı daha olumlu tutumlara sahip oldukları bulgulanmıştır.
1. Kavramsal Çerçeve
Mutfak kelimesi Arapça kökenli "matbah" (yemek pişirilen yer) kelimesinden dönüşerek
dilimize geçmiştir (Genç, 2002, ss. 4). Mutfak, literatürde hem fiziksel bir mekan hem de
kültürel bir olgu olarak ele alınmaktadır (Aktaş ve Özdemir, 2005, ss. 3). Fiziksel mekan olarak
mutfak; her türlü yiyeceğin hedeflenen miktarlarda, kalitede ve standartlarda hazırlandığı
pişirildiği ve bazen de tüketildiği yer olarak tanımlanmaktadır (Gökdemir, 2003, ss. 30; Kaya,
2000, ss. 52). Kültürel bir olgu olarak mutfak ise "yemek" ile ilişkilendirilerek, düğünlerin,
törenlerin, dini merasimlerin ve dolayısıyla toplumsal davranışın önemli bir öğesi olarak
değerlendirilmekte (Güler, 2010, ss. 24; Hadjiyanni ve Helle, 2008, ss. 97-98; Sağır, 2012, ss.
2675) ve aynı zamanda toplumların kendilerine özgü yemekleri ve pişirme yöntemlerini içeren
bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Horng ve Tsai, 2012, ss. 281).
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Günümüzde mutfağın; yemek turizmi (Kim ve Ellis, 2015; Lee ve Scott, 2015; TÜRSAB, 2015),
mutfak turizmi (Demir ve Yaylı, 2010; Horng ve Tsai, 2010; Mason ve Paggiaro, 2012) ve
gastronomi turizmi (Cömert ve Özkaya, 2014; Kivela ve Crotts, 2006; Lopez-Guzman ve
Sanchez-Canizares, 2012) şeklinde isimlendirilen uygulamalarla başlı başına bir turistik ürün ve
seyahat motivasyonu haline geldiği görülmektedir.
Hjalger ve Richards’a (2000) göre; tatile gidilen yerde yerel yiyecek-içecekleri denemek, turistik
deneyimin önemli bir parçasıdır. Gelen ziyaretçiler yerel yiyecekler için pazar oluşturur ve bu da
turizmin gelişmesine katkı sağlar (akt: Boyne, Hall ve Williams, 2003, ss. 134). Yöresel
yiyecekler, yöresel el sanatları ve diğer ürünler gibi popüler hale getirilebilir (Cohen ve Avieli,
2004, ss. 767). Bunlara bağlı olarak, yiyecek-içecek ürünlerine doğru yatırım yapıldığı takdirde,
önemli bir ekonomik kaynak oluşabilir (Dilsiz, 2010, ss. 20) ve böylece turizmde sürdürülebilir
rekabet gücüne de katkıda bulunulabilir (Crouch ve Ritche, 1999, ss. 150).
Tanzanya Turizm Birliği 2002 yılında, şarap ve mutfak turizmi faaliyetleri ile ilgili etkinlikler
geliştirilmesine yönelik stratejiler geliştirmiştir. Bu strateji sonucunda turistlerin
konaklamalarında ve harcamalarında artış görülmüş, yerel ekonomiye katkı sağlanmıştır
(Tourism Council of Tasmania, 2002, akt; Shenoy, 2005, ss. 3-4). Endonezya'da yapılan bir
başka araştırmada turistlerin tatilde yaptıkları harcamaların yaklaşık üçte birini yiyecek-içecek
harcamalarının oluşturduğu belirlenmiştir (Telfer ve Wall, 2000, ss. 442). TÜRSAB tarafından
2015 yılında yayımlanan "Gastronomi Turizmi Raporu"nda; 2014 yılında Türkiye'ye gelen her
turistin yiyecek-içecek için kişi başı 157 USD harcama yaptığı, bu rakamın; toplamda 6,5 milyar
USD'ye, her bir turistin kişi başı harcamasının ise %19'una tekabül ettiği belirtilmiştir
(TÜRSAB, 2015, ss. 1).
Literatürde, mutfağın turizme ekonomik katkılarının yanı sıra turistlerin; destinasyonun kültürel
kimliğini tanımalarında (Long, 1998, ss. 183) etkili bir faktör olduğu, farklı yerleri ziyaret
etmelerinde önemli bir motivasyon ve ziyaret ettikleri yerden aldıkları zevki etkileyen (Fields,
2000; akt: Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014, ss. 24) bir bileşen olduğu ifade edilmiştir.
Bununla birlikte mutfağın; destinasyon seçiminde (Akman,1998, ss. 36; Albayrak, 2013, ss.
5055,5060; Arslan, 2010, ss. 51; Özdemir ve Kınay, 2004, ss. 25; Selwood, 2003, ss. 158)
dikkate değer oranda etkili, destinasyonun imajı ile sıkı bir ilişki içerisinde (Kivela ve Crotts,
2005, ss. 51), turistik deneyimde ve destinasyonun yeniden ziyaret edilmesinde (Eren, 2011, ss.
13; Kivela ve Crotts, 2006, ss. 373,376; TÜRSAB, 2015, ss. 1) önemli bir etkiye sahip olduğunu
ortaya koyan araştırmalara ulaşabilmek mümkündür.
Öte yandan başka çalışmalarda da mutfağın; destinasyonun turistik gelişiminin ve turizm
uygulamalarının (Bessiere, 1998, ss. 21; Ryu ve Jang, 2006, ss. 507) vazgeçilmez bir bileşeni ve
ülkelere turizmde rekabet üstünlüğü sunabilecek (Albayrak, 2013, ss. 5061) bir faktör olduğuna
dair tespitlerin var olduğu görülmektedir.
Bugün başlı başına bir turistik çekicilik unsuru haline gelen mutfağın turizm açısından önemini
fark eden ülkeler, bu alanda daha nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitim alanına yatırım
yapmışlardır. Turizmde dünya çapında önemli bir konuma sahip olan Türkiye'de de mutfak alanı
ile ilgili eğitim olanaklarında zaman içerisinde olumlu gelişmeler olduğu görülmektedir.
Turizmin ilk gelişim yıllarında turizm konusunda daha genel bir içeriğe sahip olan turizm
eğitimi, bugün daha spesifik alt dallara bölünmüş ve doğrudan mutfak alanına yönelik farklı
düzeylerde eğitim olanakları geliştirilmiştir.
Türkiye'de doğrudan mutfak alanı ile ilgili eğitim türlerinden biri olan aşçılık eğitimi; hem örgün
(ortaöğretim ve yükseköğretim programları) hem yaygın eğitim (resmi kurumlar veya özel
kuruluşlar) kurum ve kuruluşlarında verilmektedir (Emir, Arslan ve Kılıçkaya, 2008, ss. 275;
Pelit ve Güçer, 2006, ss. 143; Ünlüönen, 2004, ss. 111). Türkiye'nin ilk Aşçılık Meslek Lisesi
1985-1986 eğitim öğretim yılında “Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi” türünde Bolu-Mengen’de
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faaliyete geçmiştir. 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren Anadolu Otelcilik ve Turizm
Meslek Liseleri’nde Aşçılık (Mutfak) programları oluşturulmuştur (Çakır, 2010, ss. 68).
Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde, spesifik olarak veya
genel düzeyde mutfak alanına yönelik eğitim veren çeşitli programlar bulunmaktadır. Bu
programlar şu şekildedir; Aşçılık (ön lisans), İkram Hizmetleri (ön lisans) Gastronomi,
Gastronomi ve Mutfak sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği. 2015 yılı itibariyle
yükseköğretim kurumlarında mutfak alanına yönelik eğitim veren ön lisans programı sayısı 64,
lisans programı sayısı ise 29'dur (ÖSYM, 2014a; ÖSYM, 2014b). Ancak turizm ile ilgili daha
genel bir eğitim içeriğine sahip olan çeşitli programlarda (Turizm İşletmeciliği, Konaklama
İşletmeciliği, Turizm ve Otel işletmeciliği vb.) öğrenim gören öğrencilerin de mutfak alanına
yönelik kariyer yollarını tercih edebildikleri bilinmektedir. Bu programların misyonu her ne
kadar doğrudan mutfak alanına yönelik bireyler yetiştirmek olmasa da programlarda mutfak
alanı ile ilgili çeşitli uygulamalı ve teorik derslerin (mutfak yönetimi, mutfak uygulamaları,
gastronomi, yiyecek-içecek hizmetleri gibi) sunulduğu görülmektedir. Yükseköğretim
kurumlarının ilgili enstitüleri bazında 2015 yılında yapılan incelemede ise yüksek lisans
düzeyinde, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" ve "Gastronomi" isimlerinde yalnız beş
üniversitede (Abant İzzet Baysal Ü., Gazi Ü., Gaziantep Ü., Mersin Ü. ve Okan Ü.,) mutfak
alanına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim verildiği bilgisine ulaşılabilmiştir.
Alanla ilgili yaygın eğitim hizmetleri ise genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUGEV
(Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) (Demirkol ve Pelit, 2002, ss. 4) ve Milli Eğitim Bakanlığı
TUREM (Turizm Eğitim Merkezleri) gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen
kurslar ile verilmektedir. Bunların dışında çeşitli ticari kuruluşlar tarafından da yemek pişirme
teknikleri, aşçılık ve pastacılık alanlarında sertifikalı eğitimler sunulduğu görülmektedir.
Literatürde yapılan incelemede turizm eğitimi alan öğrencilerin yiyecek-içecek alanı ile mutfak
departmanına yönelik tutumlarını ve her iki kavram ile ilgili çeşitli konuları ele alan bazı
çalışmalara ulaşılmıştır: Mutfak sanatları ve yiyecek-içecek işletmeciliği öğrencilerinin gıda
güvenliği tutumlarını (Memiş-Kocaman, 2015; Patah, Issa ve Nor, 2009), mutfak sanatları
öğrencilerinin mesleki stajlara yönelik tutumlarını (Cullen, 2010), mutfak eğitimi alan
öğrencilerin mesleki yeterliliklerini (Öztürk ve Görkem, 2011), Aşçılık programı öğrencilerinin
mesleki tutumlarını (Harbalıoğlu ve Ünal, 2014; Kurnaz, Kurnaz ve Kılıç, 2014), turizm ve
otelcilik eğitimi alan öğrencilerin yiyecek-içecek departmanına yönelik tutumlarını (Özdemir,
Aktaş ve Altıntaş, 2005; Tekin ve Deniz, 2015) inceleyen çalışmalara ve öğrencilerin mutfak
departmanına yönelik tutumlarını ölçmek üzere hazırlanmış bir ölçek geliştirme çalışmasına
(Tekin ve Çidem, 2015) ulaşılmıştır. Bununla birlikte literatürde mutfak, mutfak eğitimi ve Türk
mutfağı kavramları çerçevesinde çeşitli araştırmaların var olduğu görülmüştür. Bu
araştırmaların; Türk mutfağının (yerel mutfağın) mevcut durumu, önemi, tanıtımı, geleceği,
diğer mutfaklarla kıyaslanması (Arman, 2011; Ciğerim, 2001; Cömert, 2014; Cömert ve Özkaya,
2014; Genç, 2002; Güler, 2007; Güler ve Olgaç, 2010; Okumuş, Okumuş ve McKrecher, 2007;
Özdemir, 2003; Köroğlu, Köroğlu ve Sarıoğlan, 2007), turistlerin Türk mutfağına yönelik
değerlendirmeleri, tutumları, beklentileri (Akman, 1998; Albayrak, 2013; Arslan, 2010; Budak
ve Çiçek, 2002; Özdemir ve Kınay, 2004; Şanlıer, 2005), mutfak kültürü, Türk mutfağı ve deniz
kültürü ilişkisi (Bucak ve Taşpınar, 2014; Düzgün ve Durlu-Özkaya, 2015; Güler, 2010; Kılıç,
2010; Sürücüoğlu ve Özçelik, 2007), Türk restorancılığı (Schulp ve Tirali, 2008), mutfak
eğitiminin durumu, yeterliliği, sorunları, beceri eğitimi yeterliliği ve stajyer istihdamı (Carrier,
1999; Çemrek ve Yılmaz, 2010; Görkem, 2004; Görkem, 2011; Görkem ve Öztürk, 2011;
Hertzman ve Stefanelli, 2008; Hughes, 2003; Kaya-Solunoğlu, 2013), mutfak personelinin,
öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi, eğitim düzeyi (Çakır, 2010; Çekal, 2007; Hughes, 2003),
mutfak personelinin hizmet içi eğitimi, örgütsel bağlılık ve iş tatmini durumu (Sezgin ve
Ünlüönen, 2011) ile ilişkili konular üzerine gerçekleştirildiği görülmüştür.
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Bu araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Aşçılık ve Turizm ve Otel İşletmeciliği ön
lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları
incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 309 öğrencinin mutfak departmanına yönelik tutumları
çeşitli faktörler bazında ortaya konulmuş ve öğrencilerin bu tutumları ile bir takım demografik
karakteristikleri ve kişisel özellikleri (cinsiyet, öğrenim görülen program, mezuniyet sonrası
kariyer kararı gibi) arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi
Eğitim olanaklarında yıllar içerisinde meydana gelen nitel ve nicel gelişmelere rağmen, turizm
sektörünün eğitimli insan kaynağı noktasındaki "istikrarlı sıkıntısı" halen devam etmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, turizm
sektörü çalışanları içerisinde yüksekokul ve üstü düzeyde eğitim seviyesine sahip bireylerin
oranı yalnız %7,5'dir (Akt: Kurnaz vd., 2014, ss. 42). Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yapılan bir başka araştırmada sektör çalışanlarının yalnız %15'inin
üniversite mezunu olduğu ortaya konulmuştur (ÇSGB, 2011, ss. 27). Yanardağ ve Avcı (2012,
ss. 46), konaklama işletmeleri ve restoranlarda çalışanların yalnız %7 - %8'inin üniversite
mezunu olduğunu belirtmişlerdir. Literatürde yapılan incelemede doğrudan mutfak departmanı
çalışanlarının eğitim profilini ortaya koyan kapsamlı bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Ancak
mutfak çalışanlarının eğitimi düzeyinin de yukarıda sunulan istatistiklerden daha olumlu
düzeyde olmadığı tahmin edilmektedir. Bu araştırmada henüz eğitim aşamasında olan bireylerin
mutfak departmanına yönelik tutumlarını ölçerek, öğrencilerin mutfak alanına yönelik tutumları
üzerinden bir değerlendirme yapabilmek amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların hem
turizm sektörüne hem akademik alana hem de eğitim kurumlarına fikir verebileceği
değerlendirilmektedir.
2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini; Süleyman Demirel Üniversitesi'nde; Aşçılık ve Turizm ve Otel
İşletmeciliği programlarında ön lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan 1.526 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada, evrende "tam sayım" gerçekleştirmek yerine örnekleme seçilmesi
yoluna gidilmiş, örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden "kota
örneklemesi" yöntemi kullanılmıştır. Kurtuluş (2010, ss. 64) kota örneklemesini; "ana kütlenin
temel kontrol özelliklerine kotalar verilerek yapılan tesadüfi olmayan örnekleme yöntemi olarak"
tanımlamıştır. Kurtuluş'a (2010, ss. 68) göre, 2.000 bireyden oluşan bir evreni nicel açıdan
yeterli oranda temsil edebilecek bir örneklemin %95 güven düzeyine göre en az 278 bireyden
oluşması gerekmektedir. Bu çalışmada da evreni oluşturan 1.526 öğrenciyi (Aşçılık: 617, Turizm
ve Otel İşletmeciliği: 909) nicel açıdan yeterli düzeyde temsil edebilecek bir örnekleme
ulaşabilmek için sahaya, programların öğrenci sayılarına (kotalara) orantılı biçimde toplam 400
anket gönderilmiştir. Sahaya gönderilerin anketlerden yalnız 309 tanesi veri analizine uygun bir
biçimde geri dönmüştür. Araştırmanın analizleri bu 309 anketten elde edilen veriler üzerinde
SPSS 17.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir.
2.3. Veri Toplama Tekniği ve Aracı
Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniğinden istifade edilmiştir. Araştırmanın veri
toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacılar tarafından belirlenen,
öğrencilerin bir takım demografik karakteristiklerini ve kişisel özelliklerini (cinsiyet, mezuniyet
durumu, öğrenim gördüğü program gibi) belirlemeyi amaçlayan 7 adet kapalı uçlu soruya yer
verilmiştir. İkinci bölümde ise, turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumlarını
ölçmek için Tekin ve Çidem (2015) tarafından geliştirilen, beşli Likert sisteminde (1: Hiç
katılmıyorum, 3: Orta düzeyde katılıyorum, 5: Tamamen katılıyorum) ölçüm yapan ölçek
kullanılmıştır. İlgili çalışmada kullanılan ölçeğin; güvenilirlik katsayısının (C. Alpha) 0,946
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düzeyinde olduğu, 5 faktör ve 28 maddeden oluştuğu, faktörlerin güvenilirlik katsayılarının
0,746 - 0,928 aralığında olduğu, tüm ölçeğin açıklanan faktör yüzdesinin ise 67,9 düzeyinde
olduğu belirtilmiştir (Tekin ve Çidem, 2015, ss. 980-982). İlgili çalışmadan edinilen ölçeğin,
kapsam, içerik, yapı ve dil geçerliği için de ölçek maddelerinin akademisyenlerin, sektör
profesyonellerinin ve dil uzmanlarının görüşlerine sunulduğu, örneklem yeterliği ve faktör
analizine uygunluğunun Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett'ın küresellik testi yöntemiyle
incelendiği, içerik geçerliğinin ise iki temel yöntemden biri olan Varimax rotasyonlu açıklayıcı
faktör analizi ile ölçüldüğü, ölçek madde uyumunun bazı merkezi eğilim ölçüleri ve korelasyonel
ilişkiler dikkate alınarak incelendiği görülmüştür (Tekin ve Çidem, 2015, ss. 978-982)
Araştırmada anket tekniği ile toplanan veriler, nicel araştırma yöntemlerine uygun testler
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yapılan analizler sonucunda elde edilen faktörlerin
analizinde, Normal Dağılım gösteren faktörler için parametrik yöntemler (Bağımsız Örneklem T
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi) diğer faktörler için ise parametrik olmayan yöntemler (Mann
Whitney-U Testi, Kruskall Wallis Testi) tercih edilmiştir.
3. Bulgular
3.1. Öğrencilerin Çeşitli Demografik Karakteristiklerine ve Kişisel Özelliklerine İlişkin
Bulgular
Tablo 1: Öğrencilerin Çeşitli Demografik Karakteristiklerine ve Kişisel Özelliklerine İlişkin
Bulgular
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Turizm ile ilgili bir liseden mi mezun olma
Evet
Hayır
Şu anda kayıtlı olduğunan program
Aşçılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Öğrenim görülen sınıf
Birinci sınıf
İkinci sınıf
Şu anda eğitim gördüğünüz programı kendi isteği ile seçme durumu
Evet
Hayır
Daha önce hiç turizm sektöründe çalışma durumu
Evet
Hayır
Mezun olduktan sonra turizm sektöründe çalışmayı düşünüyor olma
durumu
Evet
Hayır
Emin değilim

Frekans %
141
45,6
168
54,4
160
147

51,8
47,6

157
151

50,8
48,9

170
138

55,0
44,7

212
19

68,6
6,1

232
76

75,1
24,6

174
35
99

56,3
11,3
32,0

Araştırmada ulaşılan öğrencilerin %45,6'sı kadın, %54,4'ü erkektir. Öğrencilerin %51,8'i turizm
ile ilgili bir liselerden mezun, %50,8'i Aşçılık, %48,9'u Turizm ve Otel İşletmeciliği
programlarında öğrenim görmekte, %55'i birinci sınıf, %44,7'si ise ikinci sınıfta öğrenim
görmektedir. Öğrencilerin %68,6'sı şu anda eğitim gördüğü programı kendi istekleri ile seçmiş
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olup, %75,1'i turizm sektöründe çalışma tecrübesine sahiptir. Öğrencilerin %56,3'ü mezun
olduktan sonra turizm sektöründe çalışmayı düşündüklerini belirtmişken bu konuda kararsız olan
öğrencilerin oranı %32, mezuniyet sonrası sektörde çalışmayacağını belirten öğrencilerin oranı
ise %11,3'tür.
3.2. Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular
Çalışmanın ilerleyen analizlerine geçilmeden önce araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliği
analiz edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizinde ölçeğin genel güvenirlik katsayısının
(Cronbach's Alpha) 0,949 olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda yapılan madde incelemesinde
ölçeğin genel güvenirlik katsayısını önemli ölçüde düşüren herhangi bir önerme gözlenmediği
için ölçekten madde eksiltilmemiştir.
Ölçeği oluşturan önermeler bir sonraki aşamada faktör analizine uygunlukları açısından KaierMeyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Bartlett's küresellik testi ile kontrol edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda önermelerin faktör analizine uygun olduğu (KMO: 0,919; Bartlett's
Chi Square: 3920,717; p:0,000; p<0,05) belirlenmiştir. Ölçeğin faktör analizine uygunluğu tespit
edildikten sonra tüm önermeler Varimax döndürmesi yöntemiyle keşfedici faktör analizine tabi
tutulmuştur. Analiz sonrasında ölçekteki 5 önerme, birden fazla faktörde eş yüklenme
(multiloading) gösterdiği ve oransal ortak etken varyans/eşkökenlilik (communality) değerlerinin
0,50 eşiğinden küçük olmasından dolayı ölçekten çıkarılmalarına karar verilmiştir. Bu şekilde
önerme sayısı 23'e düşen ölçek, yeniden faktör analizine tabi tutulmuş, analiz sonucunda 23
maddenin 4 faktör altında anlamlı bir şekilde bir araya geldiği ve tüm ölçeğin açıklanan toplam
varyans değerinin 59,260 olduğu görülmüştür. Ölçekteki tüm önermeler ve elde edilen dört
faktör yeniden güvenirlik analizine tabi tutulmuş, ölçek genel güvenilirliğinin 0,935 düzeyinde
olduğu, ölçeği oluşturan dört faktörün güvenilirlik katsayılarının ise 0,806 - 0,889 aralığında
olduğu belirlenmiştir. Bu işlemlerin ardından ölçekteki dört faktörün Normal Dağılımı,
Kolmogorov-Smirnov yöntemiyle test edilmiştir. Test sonucunda yalnız bir faktörün Normal
Dağılım gösterdiği belirlenmiştir. İlerleyen analizlerde Normal Dağılım gösteren faktör ile ilgili
analizlerde parametrik yöntemler, diğer faktörler ile ilgili analizlerde ise parametrik olmayan
yöntemler kullanılmıştır. Ölçeğin faktör analizi sonucu, faktörlerin içerdiği önermeler,
faktörlerin güvenilirlik katsayıları ve Normal dağılım analizi sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur.
Tablo 2: Ölçeğe İlişkin Faktör Analizi Güvenilirlik Testi ve Normal Dağılım Testi Sonuçları
Önerme
Mutfak departmanı, yeni mutfak
kültürleri öğrenme imkanı sunar.
Mutfak bir otelin marka imajını
doğrudan etkiler.
Mutfak departmanının, otellerin
birbiri ile rekabet etmesinde önemli
bir etkisi vardır.
Mutfakta sunulan ürünler ülke
kültürünün tanıtımına katkı sağlar,
Mutfak departmanında
öğrenebileceklerim, gelecekte kendi
işletmemi kurabilme imkanı sunar.
Mutfağın müşteri memnuniyetinde
çok önemli bir katkısı vardır.

1

2

3

4



p

̅
𝐗

s

0,725

4,01 0,97

0,716

4,00 0,95

0,700

3,91 0,97

0,889 0,032
0,669

4,00 1,00

0,656

3,96 1,02

0,650

4,06 1,01
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Mutfak departmanı bir otelin başarı ya
4,03 1,00
da başarısızlığında büyük öneme
0,628
sahiptir.
Misafirlerin aynı oteli tekrar tercih
3,93 0,97
etmesinde mutfak departmanının
0,560
önemli etkisi vardır.
Mutfak en çok gelir getiren
3,76 1,01
0,474
departmanlardan biridir.
Yeteneklerimin mutfaktaki kariyerime
3,63 1,09
0,814
katkısı olacağını düşünüyorum.
Mutfakta gerekli olan sanatsal
3,47 1,15
beceriye sahip olduğumu
0,770
düşünüyorum.
Mutfak departmanı, yeteneklerimi
0,699
0,867 0,000 3,80 1,07
kullanabilme imkanı sunar.
Mutfağın yeteneklerimle uyumlu bir
3,56 1,14
0,695
departman olduğunu düşünüyorum.
Türk Mutfağının tanınmasında
3,72 1,06
yeteneklerimin katkısı olacağını
0,506
düşünüyorum.
Mutfak departmanında çalışanlar
3,81 1,04
zaman geçtikçe daha kıymetli hale
0,682
gelirler.
Mutfak departmanında yapılan birçok
3,67 1,03
işten yüksek düzeyde doyum almak
0,624
mümkündür.
Mutfak uzun yıllar çalışmak için diğer
0,829 0,051 3,85 1,03
departmanlara göre daha uygun bir
0,619
departmandır.
Mutfak departmanının daha iyi kariyer
3,69 1,03
0,588
imkanları sunduğunu düşünüyorum.
Mutfak departmanında mesleki
3,77 1,04
tecrübe diğer departmanlara göre daha
0,510
önemlidir.
Yakın çevrem mutfak departmanını
3,84 1,00
0,811
tercih etmemde beni destekler.
Mutfak departmanında çalışmak
3,80 1,09
istesem, yakın çevrem bundan
0,785
memnun olur.
0,806 0,000
Mutfak departmanında çalışmak yakın
3,63 1,06
0,698
çevremde saygınlık uyandırır.
Mutfak departmanının çalışma
3,31 1,12
koşulları aile yaşantıma daha
0,416
uygundur.
Faktör analizi sonrasında ölçekteki çeşitli önermelerin bir araya gelmesiyle oluşan faktörler,
içerdikleri önermelerin anlam yoğunluklarına göre sırasıyla şu şekilde adlandırılmıştır: (1)
Mutfak departmanının önemi, (2) Mutfak departmanına yönelik bireysel yetenekler, (3) Mutfak
departmanındaki işin nitelikleri, (4) Mutfak departmanında kariyer kararına ilişkin çevresel etki.
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Faktör analizi sonrasında elde edilen faktörler, araştırmanın ölçeğinin alındığı çalışmada (Tekin
ve Çidem, 2015:981) belirlenen faktörler ile büyük oranda benzerlik göstermiştir.
Öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları, ölçekteki önermelere verdikleri yanıtların
aritmetik ortalamasından hareket edilerek faktörler bazında incelenmiş, elde edilen sonuçlar
Tablo 3'de sunulmuştur.
Tablo 3: Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarının Faktörler Bazında Aritmetik
Ortalamaları
̅
𝐗

Faktör Adı
(f1) Mutfak departmanının önemi

3,95

(f2) Mutfak departmanına yönelik bireysel yetenekler

3,63

(f3) Mutfak departmanındaki işin nitelikleri

3,75

(f4) Mutfak departmanında kariyer kararına ilişkin çevresel etki

3,64

Ölçek Geneli

3,78

Öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları faktörlerin aritmetik ortalama değerleri
̅: 3,95) "mutfak departmanının
bazında incelendiğinde; öğrencilerinin en olumlu tutumunun (X
̅: 3,75) "mutfak
önemi" faktörüne ilişkin olduğu, ikinci en olumlu tutumun
ise (X
departmanındaki işin nitelikleri" faktörüne ilişkin olduğu görülmüştür. Olumluluk düzeyi
̅: 3,64)
itibariyle üçüncü sırada, "mutfak departmanında kariyer kararına ilişkin çevresel etki" (X
̅: 3,63)
faktörünün, son sırada ise "mutfak departmanına yönelik bireysel yetenekler" (X
faktörünün yer aldığı tespit edilmiştir.Bununla birlikte öğrencilerin tüm önermelere yönelik
̅: 3,78 düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
tutum ortalamasının X
Elde edilen aritmetik ortalamalardan hareketle öğrencilerin mutfak departmanına yönelik
̅: 3,78; ̅
tutumlarının hem genel düzeyde hem faktörler bazında olumsuz olmadığı (X
Xf1,f2,f3,f4>3),
bilakis orta düzeyin de üzerinde olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak öğrencilerin bireysel
yetenekleri ve mutfak departmanındaki kariyer değerlendirmelerindeki çevre etkisine karşı, diğer
faktörlere nazaran daha az olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte
öğrencilerin mutfak departmanını önemli olarak kabul ettikleri ve bu departmandaki işlerin
niteliklerine yönelik olumlu kanaatlere sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Araştırmanın ilerleyen analizlerinde öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları ile
çeşitli demografik karakteristikleri ve kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
"Mutfak departmanındaki işin nitelikleri" (İşin nitelikleri) isimli faktör Normal Dağılım
gösterdiği için bu faktör ile ilgili yapılan analizlerde parametrik test yöntemlerinden (Bağımsız
Örneklem T testi, Tek Yönlü Varyans analizi) istifade edilirken, diğer faktörlere ilişkin
analizlerde parametrik olamayan test yöntemlerinden (Mann Whitney - U testi, Kruskall Wallis
testi) istifade edilmiştir.
Öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının faktörler bazında incelenmesi
sonucunda, mutfak departmanına yönelik tutumlarının; cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri
sınıflara, şu anda öğrenim gördükleri programları kendi istekleri ile seçip seçmeme durumlarına
göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Ölçeği oluşturan faktörler
ve katılımcıların çeşitli demografik karakteristikleri ve kişisel özellikleri bazında yapılan
analizlerde istatistiksel açıdan yalnız anlamlı farklılıklar gözlenen faktörler çalışmanın
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devamında tablolar
tablolaştırılmamıştır.

halinde

sunulmuş,

farkın

anlamlı

olmadığı

görülen

sonuçlar

Tablo 4: Turizm Meslek Lisesinden Mezun Olma Durumu ve Mutfak Departmanındaki İşin
Niteliklerine Yönelik Tutumlar (Bağımsız Örneklem T Testi Sonucu)
İşin Nitelikleri
Evet
Hayır

Turizm meslek lisesinden mi mezun oldunuz?
N Aritmetik Ortalama Standart Sapma
160
3,850
0,807
147
3,650
0,758

F

p

0,095

0,03

Tablo 5: Turizm Meslek Lisesinden Mezun Olma Durumu ve Mutfak Departmanına Yönelik
Bireysel Yeteneklere ve Mutfak Departmanında Kariyer Kararına İlişkin Çevresel Etkiye Yönelik
Tutumlar (Mann Whitney-U Testi Sonucu)
Turizm meslek lisesinden mi mezun oldunuz?
Evet
Yetenekler
Hayır
Evet
Çevresel etki
Hayır

N
160
147
160
147

Ortalama Sıra
164,25
142,84
169,43
137,20

p
0,034
0,001

Tablo 4 ve Tablo 5'te de sunulduğu gibi, öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları;
mutfak departmanındaki işin nitelikleri, mutfak departmanına yönelik bireysel yetenekleri ve
mutfak departmanında kariyer kararına ilişkin çevresel etkiye dair değerlendirmeleri bazında
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; turizm ile ilgili
liselerden mezun olan öğrenciler; hem mutfak departmanındaki işin nitelikleri, hem mutfak
departmanına yönelik bireysel yetenekleri hem de mutfak departmanında kariyer kararına ilişkin
çevresel etki faktörlerine yönelik olarak diğer liselerden mezun olan öğrencilere nazaran daha
olumlu tutumlara sahiptirler.
Elde edilen bulgu faktörlerin içerikleri açısından ele alınarak değerlendirilecek olursa, turizm ile
ilgili liselerden mezun olan öğrencilerin; mutfak departmanındaki işleri daha nitelikli buldukları,
kariyer olanaklarını daha avantajlı olarak değerlendirdikleri, sahip oldukları yeteneklerin mutfak
departmanında başarılı olmalarına katkı sunacağına daha çok inandıkları, yeteneklerinin mutfak
departmanındaki işlerin nitelikleri ile örtüştüğüne daha çok inandıkları ve bu departmanda
kariyere çevrelerinin daha olumlu tutumlara sahip olduğunu düşündükleri ifade edilebilir.
Tablo 6: Öğrenim Görülen Program ve Mutfak Departmanındaki İşin Niteliklerine Yönelik
Tutumlar (Bağımsız Örneklem T Testi Sonucu)
Şu anda öğrenim görmekte olduğunuz program?
İşin Nitelikleri
N
Aritmetik Ortalama Standart Sapma
F
p
Aşçılık
157
3,883
0,684
8,482 0,005
Turizm ve Otel İşl.
151
3,632
0,867
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Tablo 7: Öğrenim Görülen Program ve Mutfak Departmanına Yönelik Bireysel Yeteneklere ve
Mutfak Departmanında Kariyer Kararına İlişkin Çevresel Etkiye Yönelik Tutumlar (Mann
Whitney-U Testi Sonucu)
Şu anda öğrenim görmekte olduğunuz program?
Aşçılık
Yetenekler
Turizm ve Otel İşl.
Aşçılık
Çevresel etki
Turizm ve Otel İşl.

N
157
151
157
151

Ortalama Sıra
p
174,05
0,000
134,17
179,35
0,000
128,66

Öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları öğrenim görmekte oldukları programlar
bazında incelendiğinde, öğrencilerin bu departmana yönelik tutumlarının; mutfak
departmanındaki işin nitelikleri, mutfak departmanına yönelik bireysel yetenekleri ve mutfak
departmanında kariyer kararına ilişkin çevresel etki faktörleri bazında öğrenim gördükleri
programlar açısından istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı görülmüştür.
Tablo 6 ve Tablo 7'de sunulan sonuçlara göre Aşçılık programı öğrencileri, Turizm ve Otel
İşletmeciliği programı öğrencilerine nazaran; mutfak departmanındaki işin niteliklerine, mutfak
departmanına yönelik bireysel yeteneklerine ve mutfak departmanında kariyer kararına ilişkin
çevresel etki faktörlerine yönelik daha olumlu tutumlara sahiptirler. Bu bulgu faktörlerin
içeriklerinden hareketle yorumlanacak olursa, Aşçılık programı öğrencilerinin, mutfak
departmanındaki işleri daha nitelikli, daha tatmin edici buldukları, sahip oldukları yeteneklerin
onlara mutfak departmanında başarı getireceğine aynı zamanda bu yeteneklerin mutfak
departmanına da katkı sunacağına daha fazla inandıkları ve bu departmanda kariyere çevrelerinin
daha olumlu tutumlara sahip oldukları söylenebilir.
Tablo 8: Turizm Sektörü Tecrübesi ve Mutfak Departmanındaki İşin Niteliklerine Yönelik
Tutumlar (Bağımsız Örneklem T Testi Sonucu)
İşin Nitelikleri
Evet
Hayır

Daha önce hiç turizm sektöründe çalıştınız mı?
N
Aritmetik Ortalama Standart Sapma
F
p
232
3,820
0,803
2,893 0,002
76
3,580
0,707

Tablo 9: Turizm Sektörü Tecrübesi ve Mutfak Departmanına Yönelik Bireysel Yeteneklere
İlişkin Tutumlar (Mann Whitney-U Testi Sonucu)
Daha önce hiç turizm sektöründe çalıştınız mı?
Evet
Yetenekler
Hayır

N
232
76

Ortalama Sıra
p
163,70
0,001
126,43

Tablo 8 ve Tablo 9'da da sunulduğu üzere, öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları;
mutfak departmanındaki işin nitelikleri ve mutfak departmanına yönelik bireysel yeteneklerine
ilişkin değerlendirmeleri açısından öğrencilerin turizm sektöründeki tecrübeleri bazında
istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır.
Analizlerden elde edilen sonuçlara göre daha önce turizm sektöründe çalışmış olan öğrenciler,
sektör tecrübesi olmayan öğrencilere nazaran, mutfak departmanındaki işin nitelikleri ve mutfak
departmanına yönelik bireysel yeteneklerine yönelik olarak daha olumlu tutumlara sahiptirler.
Bu sonuçlar faktörlerin içeriklerinden hareketle yorumlanacak olursa, daha önce turizm
sektöründe çalışmış olan öğrencilerin; mutfak departmanındaki işleri daha nitelikli buldukları ve
sahip oldukları yeteneklerin bu departmandaki işlerle örtüştüğüne daha fazla inandıkları
söylenebilir.
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Tablo 10: Mezuniyet Sonrası Turizm Sektöründe Devam Etme Kararı ve Mutfak
Departmanındaki İşin Niteliklerine Yönelik Tutumlar (Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post Hoc
Tukey Testi Sonucu)
İşin nitelikleri
Gruplar arası
Grup içi

Ortalama Kare
2,218
0,611

(I) Mezun olduktan sonra turizm
sektöründe çalışmayı düşünüyor
musunuz?

(J) Mezun olduktan sonra turizm
sektöründe çalışmayı düşünüyor
musunuz?

Ortalama
Fark
(I-J)

Hayır
Emin değilim
Evet
Emin değilim
Evet
Hayır

,35317*
0,168
-,35317*
-0,185
-0,168
0,185

Evet
Hayır
Emin değilim

F

p

3,632 0,028

Tablo 11: Mezuniyet Sonrası Turizm Sektöründe Devam Etme Kararı ve Mutfak Departmanının
Önemine Mutfak Departmanına Yönelik Bireysel Yeteneklere ve Mutfak Departmanında Kariyer
Kararına İlişkin Çevresel Etkiye Yönelik Tutumlar (Kruskall Wallis Testi Sonucu)
Faktörler
Mutfak
departmanının
önemi
Yetenekler
Çevresel etki

Mezun olduktan sonra turizm sektöründe
çalışmayı düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
Emin değilim
Evet
Hayır
Emin değilim
Evet
Hayır
Emin değilim

N

Ortalama Sıra

174
35
99
174
35
99
174
35
99

167,70
123,11
142,40
169,03
132,31
136,81
171,30
113,03
139,64

p
0,007

0,005

0,000

Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının, tüm
faktörler bazında, mezuniyet sonrasında turizm sektöründe kariyere devam etme kararları
açısından istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı görülmüştür. Tablo 10 ve Tablo 11'de
sunulan analiz sonuçlarına göre; tüm boyutlar bazında en olumlu tutuma mezuniyet sonrasında
turizm sektöründe kariyere devam etme kararında olan öğrenciler, en olumsuz tutuma ise
mezuniyet sonrasında turizm sektöründe kariyere devam etmeme kararında olan öğrencilerin
sahiptirler.
Elde edilen sonuçlar faktörlerin içeriklerine dayanarak yorumlanacak olursa; mezun olduktan
sonra turizm sektöründe kariyere devam etme kararında olan öğrencilerin, diğer öğrencilere
nazaran; mutfak departmanını gerek kendi bireysel gelecekleri, gerek otelin başarısı ve gerekse
de ülke kültürünün tanıtımı için daha önemli bir departman olarak kabul ettikleri, bu
departmandaki işleri daha nitelikli olarak değerlendirdikleri, kendi yetenekleri ile bu
departmandaki işlerin niteliklerinin örtüştüğüne daha fazla inandıkları ve çevrelerinin bu
departmandaki kariyer kararlarına yönelik daha olumlu değerlendirmelere sahip oldukları
söylenebilir.
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4. Sonuç
Araştırmanın katılımcıları demografik karakteristikleri ve kişisel özellikleri bakımından
incelendiğinde; yarıdan fazlasının erkek (%54,4), turizm ile ilgili liselerden mezun (%51,8) ve
birinci sınıf (%55) öğrencilerinden oluştuğu belirlenmiştir. Katılımcılar, öğrenim gördükleri
programlar bazında incelendiğinde %50,8'inin Aşçılık, %48,9'unun Turizm ve Otel İşletmeciliği
programında öğrenim gördükleri anlaşılmıştır. Öte yandan katılımcıların %75,1'i turizm
sektöründe tecrübe sahibi olduğunu, %56,3'ü mezun olduktan sonra turizm sektöründe çalışmayı
düşündüğünü, %68,6'sı şu anda öğrenim görmekte olduğu programı isteyerek seçtiğini
belirtmiştir. Bu araştırmanın bulgularıyla da örtüşür bir biçimde, Harbalıoğlu ve Ünal (2014, ss.
61) tarafından Aşçılık öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada da öğrencilerin önemli bir
çoğunluğunun öğrenim gördükleri programı kendi istekleri ile seçtikleri bulgulanmıştır.
Katılımcıların demografik karakteristikleri ve kişisel özellikleri genel olarak ele alındığında,
örneklemin; cinsiyet, turizm ile ilgili liselerden mezuniyet durumu, öğrenim görülen sınıf ve
program açısından gruplar bazında dengeli dağıldığı görülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin
önemli bir çoğunluğunun; öğrenim gördükleri bölümü kendi istekleri ile seçmiş olmaları, turizm
sektöründe tecrübe sahibi olmaları ve mezuniyetten sonra turizm sektöründe devam etmeyi
düşünüyor olmalarının turizm sektörü ve eğitim kurumları açısından olumlu bir tablo
oluşturduğu düşünülmektedir.
Araştırmada elde edilen en önemli bulgulardan biri de öğrencilerin genel olarak ve faktörler
bazında mutfak departmanına yönelik tutumlarına ilişkindir. Analiz sonuçlarına göre öğrenciler
mutfak departmanını çok yönlü olarak (müşteriler, destinasyon, işletme, kişisel kariyer
olanakları) önemli bulmaktadırlar. Ancak, öğrencilerin bireysel yetenekleri konusunda benzer
seviyede olumlu bir tutuma sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu durumun öğrencilerin, mesleğin
henüz başlangıcında ve henüz yeteneklerini yeni yeni keşfetme aşamasında olmalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Öte yandan öğrencilerin mutfak departmanındaki işleri nitelikli
olarak değerlendiriyor olmasının kariyer planları açısından umut verici olduğu düşünülmektedir.
Öğrencilerin almış oldukları eğitim ile örtüşür bir biçimde mutfak departmanına yönelik olumlu
tutumlara sahip olması, hem yapılan eğitim yatırımı açısından hem de nitelikli işgücüne ihtiyacı
olan turizm sektörü açısından olumlu bir sonuçtur.
Öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının çeşitli demografik karakteristikleri ve
kişisel özellikleri bazında incelenmesi sonucunda, öğrencilerin tutumlarının; öğrenim gördükleri
sınıflara, şu anda öğrenim gördükleri programları kendi istekleri ile seçip seçmeme durumlarına
ve cinsiyetlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaşmadığı bulgulanmıştır.
Literatürde Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarını inceleyen bazı araştırmalarda
öğrencilerin mesleki tutumlarının cinsiyetleri bazında istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde
farklılaştığı, erkek öğrencilerin mutfak departmanına yönelik olarak daha olumlu tutumlara sahip
oldukları belirlenmiş (Kurnaz vd., 2014, ss.59), sınıfları bazında ise istatistiksel açıdan anlamlı
ölçüde farklılaşma (Harbalıoğlu ve Ünal, 2014, ss. 61) olmadığı belirtilmiştir.
Araştırmada yapılan diğer analizlerde; turizm ile ilgili liselerden mezun öğrencilerin, Aşçılık
programı öğrencilerinin, turizm sektörü tecrübeli öğrencilerin ve mezuniyet sonrası sektörde
devam etmeyi düşünen öğrencilerin, mutfaktaki işleri, diğer gruplarda yer alan öğrencilere
nazaran daha nitelikli buldukları ve daha olumlu düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.
Liseden itibaren turizm alanını tanıyan, bu alanda daha önce tecrübe edinmiş olan, öğrenim
gördüğü programı kendi isteğiyle seçen ve bu alanda kariyere devam etme niyetinde olan
öğrencilerin departmana yönelik daha olumlu tutumlara sahip olması; konuyla ilgili uzun süredir
bilgi sahibi olmanın, tecrübenin ve istekli olmanın alana yönelik daha olumlu tutumlar ortaya
çıkardığını düşündürmektedir. Bu açıdan elde edilen bulgunun şaşırtıcı olmadığı
değerlendirilmektedir.
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Benzer şekilde; turizm ile ilgili liselerden mezun olan öğrencilerin, Aşçılık programı
öğrencilerinin ve mezuniyet sonrasında sektörde kariyere devam etmeyi düşünen öğrencilerin,
mutfak alanında kariyere devam etmelerine çevrelerinin daha olumlu baktıklarını düşündükleri
belirlenmiştir. Turizm sektöründeki çeşitli işlerle ilgili olarak toplumdaki prestij algısının
yeterince yüksek olmadığı kabul edilirse, öğrencilerin çevrelerinden algılamış oldukları bu
olumlu desteğin, öğrencilerin kariyerlerine katkı sunabileceği ve mesleklerine yönelik algılarını
olumlu etkileyeceği tahmin edilmektedir.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında, konunun taraflarına yönelik olarak bazı öneriler
geliştirilmiştir:












Öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları genel olarak olumlu düzeydedir.
Ancak bu düzeyin sürdürülebilir bir biçimde yükseltilmesini sağlayabilmek ve eğitimli
insan kaynağının mutfak alanında kariyerine devam etmelerini sağlayabilmek için
işletmelerin öğrencileri teşvik edici politikalar geliştirmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir. İşletmelerin mutfak departmanları için de özellikle eğitimli insan
kaynağını kazanabilmek adına daha iyi çalışma koşulları sunmasının motive edici bir
unsur olacağı değerlendirilmektedir.
Öğrencilerin mutfak alanına yönelik tutumlarında etkili olan en önemli aktörlerden biri
de şüphesiz eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarının öğrencileri mutfak ile ilgili ulusal
ve uluslararası eğitim ve yarışma etkinliklerine dahil etmesinin, öğrencilere mezuniyet
sonrasında uluslararası eğitim ve kariyer imkanları sunabilecek çalışmalar yapmalarının
mutfak departmanına yönelik tutumları olumlu etkileyeceği tahmin edilmektedir.
Araştırmada turizm ile ilgili liseler dışında okullardan mezun olan öğrencilerin, Turizm
ve Otel İşletmeciliği programı öğrencilerinin, sektör tecrübesi olmayan öğrencilerin ve
mezuniyet sonrası turizmde kariyere devam etmemeyi düşünen öğrencilerin diğer
öğrencilere nazaran daha olumsuz tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu gruplarda
yer alan öğrencilerin olumsuz tutumlarının kaynaklarını belirlemek için araştırmalar
yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bilhassa mezuniyet sonrasında eğitim
aldıkları alan dışına çıkmak isteyen öğrencilerin alandan çıkış gerekçelerini belirleyecek
nitel desenli araştırmaların kritik bilgiler ortaya koyacağı tahmin edilmektedir.
Konuyla ilgili araştırmacıların özellikle, öğrencilerin mutfak alanına olumlu ve olumsuz
bakma nedenlerini belirlemek amacıyla nicel-nitel desenli araştırmalar yapmalarının,
olumlu ve olumsuz algılara neden olan faktörlerin daha derinlemesine belirlenmesinde ve
sorunlara çözüm üretilmesinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.
Öğrencilerin mutfak alanına yönelik tutumlarını, öğrencilerin başka bir takım nitelikleri
ile (kişilik özellikleri duygusal zeka yetenekleri gibi.) kıyaslayacak korelasyonel türde
araştırmalar yapılmasının, öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumları
konusunda karanlıkta kalan birçok alana ışık tutabileceği tahmin edilmektedir.
Araştırmanın en önemli kısıtı, yalnız bir üniversiteye ilişkin örneklem üzerinde
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Gelecek araştırmacıların farklı üniversitelerden ve daha
kalabalık örneklemler üzerinde gerçekleştireceği incelemelerin turizm öğrencilerinin
mutfak departmanına yönelik tutumları konusunda daha genellenebilir bulgular ortaya
koyacağı düşünülmektedir. Öte yandan konuyla ilgili olarak yapılacak nitel desenli
araştırmaların ise ihtiyaç duyulan derinlemesine bilgileri ortaya çıkaracağı tahmin
edilmektedir.
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SPOR KULÜBÜNÜN MARKA KİŞİLİĞİNİN TAKIMLA ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ
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Öz
Küreselleşmeyle birlikte spor kulüplerinin uluslararası bazda tüketici gruplarını etkilemek ve rekabet ortamında
başarı elde etmek için spor tüketicileri ile güçlü bir iletişim gerçekleştirmeleri ve tüketicilerin satın alma niyetine
etki etmesi önemli bir amaç olmuştur. Spor kulübü taraftarlarının kulüpleriyle özdeşleşmesi ve kulübün marka
kişiliği algısının duygusal birliktelik oluşturması pazarlama iletişimi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada
katılımcıların spor kulüplerinin marka kişiliklerini nasıl algıladıkları ve takımla özdeşleşme düzeyleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu unsurların taraftarların demografik özellikleri açısından nasıl farklılaştığı ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Çalışma Kütahya Merkezinde bulunan Dumlupınar Üniversitesi, İİBF’nde eğitim gören 400
öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışmada faktör analizi yapılıp, değişkenler arası ilişkiler korelasyon ve
regresyon analizleri ile belirlenirken, demografik özellikler açısından değişkenlerin nasıl farklılaştığı ise t testi ve
ANOVA testi ile belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda marka kişiliği boyutları olan dürüstlük ve
coşkunun takımla özdeşlemeyi pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Fark testlerinin sonuçlarına
bakıldığında ise cinsiyet, yaş, kendini nasıl tanımladığı (fanatik, seyirci, taraftar) ve lisanslı ürün satın alma
sıklığına göre katılımcıların marka kişiliğinin ve takımla özdeşleşme düzeyleri farklılaşırken, takımın seçiminde
etkili olan faktörlerde ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marka Kişiliği, Özdeşleşme, Takım, Futbol, Taraftar.
JEL Kodu: M31

A STUDY FOR DETERMINING THE IMPACT OF SPORT CLUB’S BRAND
PERSONALITY ON TEAM IDENTIFICATION
Abstract
By globalization, fulfilling a powerful communication with sport consumers and influencing purchase intentions is
an important objective for the sport clubs in order to influence the consumer groups on an international basis and to
achieve success in the competitive environment. Identification of supporters with the clubs and the perception of
sports club’s brand personality which creates emotional association is extremely important in terms of marketing
communications. In this study, it is aim to determine the level of identification with the team and how participants
perceive sports club’s brand personality. In addition, it also discussed how these differs identification in terms of
fan’s demographic characteristics. The study carried out on 400 students who are studying at the IIBF, in
Dumlupınar University. Factor analysis is applied and the relationship between variables was determined with
correlation and regression analysis. Furthermore, how they differ in terms of demographic variables was determined
by t-test and ANOVA. As a result of regression analysis it has been found that sincerity and excitement which are
brand personality dimensions have a positive and significant effect on team identification. Accorging to the variation
test have been reached that participants differentiate the level of identification with the brand personality according
to gender, age, self-categorization (fanatic, spectator, fan) and frequency of purchase licensed products and the
effective factors in team selection, and self-definition
Keywords: Brand Personality, Identification, Team, Football, Fans.
JEL Code: M31
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GİRİŞ
Spor dünyası global bazda herkesi etkilemekte ve ekonomik açıdan dünyada en önemli
sektörlerden birini oluşturmaktadır. Kaynak vd. (2008) ve Pınar vd. (2017), küreselleşmeyle spor
faaliyetlerin popülerliğinin artması ve geniş kitlelere ulaşmaya olanak sağlamasıyla spor
kulüplerin markalaşması kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte markaların fiziksel özellikleri ön
plandayken günümüzde ise zihinlerde oluşturdukları duygusal özelliklerle fark yaratıp yer
edinmektedirler. Markalar kendi ürünlerini diğer ürünlerden ayırıcı özelliklerle ürünün algı
düzeyi yüksek tutarak bilinirliliği artırmayı hedeflemek isterler. Hill ve Vincent (2006), marka
bir spor takımının en önemli varlık nedenidir, markaya kişilik ve kimlik kazandırarak anlam
sağlayabilir. Bundan dolayı her markanın kendine has kişilik özellikleri vardır. Bu kişilik bireyin
kendisini markanın insansı özelliklerinin hangisiyle bütünleştiğini bulmasıdır. Birey kendi
kişiliğiyle özdeşleştirdiği markayı tercih edebilir. Marka kişiliği, insanların marka ile kurduğu
değerler ilişkilerini tespit ederek etkin bir şekilde iletişime girmekle başarılı bir sonuca
ulaştırabilir. Spor kulüplerinin oluşturdukları marka ile bireylerle kurulan bağ daha da
ilerletilerek özdeşleşme sağlana bilmektedir. Özdeşleşme ile bireyin odak noktasıyla belirgin
olan ilişkilerle psikolojik bağlanma gerçekleşir ve aidiyet duygusu artar. Özdeşleşmenin
beraberinde getirdiği bağ işletmeler için zaman ve maliyet unsurunu azaltarak fayda sağlayabilir.
Spor kulüplerinin oluşturdukları marka kişiliği ile taraftar takımlarıyla özdeşleşmeleri arasında
pozitif bir ilişki mevcuttur (Carlson vd., 2009; Carlson ve Donavan, 2013; Karjaluoto vd., 2016).
Spor kulüpleri bir marka olarak algılandığından dolayı kendi kulüplerin kişilik özellikleri ile
ilgili pazarlama iletişim faaliyetleri sergilemesi gerekmektedir. Aynı zamanda kişilik
özellikleriyle özdeşleşmediği taraftarlara da etkin bir iletişimin sağlanması gerekmektedir. Bu
amaçla gerçekleştirilen çalışmada, spor kulüplerin algılanan marka kişiliğinin taraftarın takımla
özdeşleşmesi üzerinde etkisi olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
1. TEORİK ÇERÇEVE
1.1 Spor Kulüplerinde Marka Kavramı
Marka, bir ihtiyacı karşılama amacıyla tasarlanmış, diğer ürün ve hizmetlerden farklılaşmayı
amaçlayan kendine özgü özellikleri olan pazarlama faaliyetlerinde ayırt edilmeyi sağlayan ürün
veya hizmettir (Kotler ve Keller, 2006: ss. 278). Tüketici bir marka ile ilişkisel bağ kurar ve daha
sonra da tüketici markaya sahip olduğu algı ile ilişkilendirir (Korchıa, 1999: ss. 2-3). Spor
endüstrisindeki büyümeyle beraber spor ürünlerinin, kişilerin, kulüplerin ve organizasyonların
markaları önem kazanmaktadır. Son yıllarda spor endüstrisinde markalaşmanın farklılaşma
sonucunu doğurduğu görülmüştür. Bu bağlamda yakın zamanda spor kulüplerin marka olarak
kabul edilmeleri ve bu yönde varlıklarını sürdürme ve rekabet ortamında başarı elde etmede
önemli bir araç olarak görülmektedir (Taşğın ve Tekin, 2007, ss. 449). Spor tüketicileri; spor
örgütlerinin kendi başarılarını, kültürlerine uygunluğunu sağlayarak aidiyet duygusunu
oluşturması, itibarı, güçlü kulüp tarihi ve sosyokültürel değerlerle markalaşmaya gidilebilir.
Kaynak vd. (2008), aynı zamanda taraftarların kulüplerin markalaşma sürecinde önemli bir unsur
olduğu için onları anlamanın çok önemli olduğunu ifade etmektedir.
Spor faaliyetlerinin popülerliğinin artması geniş kitlelere ulaşılmasına olanak sağlamıştır.
Taraftarların kendi spor kulüplerine olan bu ilginin artması kulüplerin kendi markalarını
çıkarmaları noktasında itici bir güç olmuştur. Hattula vd. (2011), spor kulüplerinin marka algısı
uzun vadeli bir perspektife bağlıdır. Spor kulüplerinin başarısıyla oluşan taraftar aidiyeti markayı
doğrudan etkilemektedir. Bauer vd. (2005), spor kulüpleri güçlü bir marka performansı ile
tüketicilerde kimlik, sosyalleşme, eğlence, nostalji, arkadaş grubuna kabul gibi faydalar sağlar.
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1.2. Spor Kulüplerinde Marka Kişiliği
Marka kişiliği, ürünün farklılaşamadığı alanlarda tüketici tarafından farklılaşma amacıyla
kullanılan önemli bir özelliktir (Aaker, 1972, ss. 14). Marka kişiliği, markalarında insanlar gibi
kişilik özellikleri ve izlenimlere sahip olduğunu varsayar. Marka yaş, cinsiyet, toplumsal ve
ekonomik sınıf, gibi değerlendirmelerle sıcak, karizmatik, duygusal, duyarlı gibi tip özellikleri
ile ilişkilendirilmektedir (Godin, 2003, ss. 2). Aaker (1997), yaptığı çalışmada marka kişiliğinin
5 farklı boyuttun 15 alt boyutu ve 42 kişilik özelliği içeren bir ölçek geliştirmiştir. Aaker’in
marka kişiliği boyutları: dürüstlük, coşku, yetenek, seçkinlik ve sertliktir. Boyutlar şekil 1’de
ifade edilmektedir.
Şekil 1. Aaker’ın (1997) Marka Kişiliği Boyutları

MARKA KİŞİLİĞİ

Dürüstlük

Gerçekçi:
Aile odaklı,
Kasabalı
Dürüst:
İçten, Gerçek
Sağlığa Yararlı:
Orijinal
Neşeli:
Duygusal, Cana
Yakın

Coşku

Cesur:
Modayı takip
eden, Heyecan
Verici
Hayat Dolu:
Serin Kanlı,
Genç
Yaratıcı:
Benzersiz
Çağdaş:
Bağımsız,
Güncel

Seçkinlik

Yetenek

Güvenilir:
Çalışkan,
Emniyetli
Zeki:
Teknik, Tüzel
Başarılı:
Lider,
Kendinden Emin

Üst Sınıf:
Göz Alıcı, İyi
Görünümlü
Çekici:
Kadınsı,
Pürüzsüz

Sertlik

Açık Hava
Hayatını Seven:
Erkeksi, Kovboy
Tarzı
Dayanıklı:
Sert

Kaynak: Aaker, 1997: 347-356.
Taraftarların spor kulüplerine olan bağlılıkları ilk olarak duygusal anlamda başlamaktadır. Bunu
kulübün başarısı, tarihi ve hedefleri de desteklemektedir. Spor kulüpleri kendilerine bu derece
tutku ve heyecanla bağlı olan taraftarlarını oluşturacakları marka kişiliği ile bütünleştirmeyi
istemektedirler. Oluşan marka kişiliği ile taraftar takımın ruh yapısına bürünerek kulübün
destekçisi olmayı ister.
Aaker (1997)’e göre, müşterinin zihninde belli bir markayı hatırlatan unsur marka çağrışımıdır.
Spor tüketicisi, tüketim deneyimlerine bakarak farklı marka çağrışımlarına sahip olmaktadır.
Ayrıca tüketiciler, aynı etkinliğe farklı tepkilerde verebilmektedirler. Spor tüketicisinin, bir spor
etkinliğinden veya spor olayından ne gibi faydalar sağladığını bilmek gerekir (tv, radyo, internet,
mobil veya kişisel olarak). Bu faydaları anlama çabası, spor ürünlerinden sağlanan faydaların
manevi olması gerçeği ile kuşatılmış durumdadır. Tüketici üründen sağladığı fayda ile
deneyimsel ve duygusal bağ kurmaktadır. Tüketiciler bu bağı oluşturduktan sonra takımın bir
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parçası olacaktır. Aynı zamanda takımın markasını benimseyip kişiliği ile bütünleşecektir
(Gladden ve Funk, 2002, ss. 57).
Bir kulübün ekonomik değeri, markası, bilinirliliği, gücü ve oluşan sadakati algılanan
çağrışımların gücüyle ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu bakış açısı tüketicilerin markaya bir
kişilik ilişkisinin kurması sonucunda sadakat düzeyini ortaya çıkarmaktadır. Bu noktadan
hareketle profesyonel spor kulüpleri oluşturdukları marka kişiliğiyle taraftarların spor
kulüplerine olan etkinliğini artırmakta ve etkili sonuçlar sağlamaktadır (Alkibay, 2005, ss. 8385).
Marka bağlılığı ile rakip takıma geçme olasılığının düşük olması, marka bağlılığının ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir (Beech ve Chadwick, 2007, ss. 193). Wakefield ve Sloan
(1995), takıma olan sadakatin bağlılık oluşturduğunu ve bunu canlı spor etkinliklerine katılarak
kanıtladıklarını belirtmektedir (Wakefield ve Sloan, 1995, ss. 153-172). Marka kişiliği ile marka
bağlılığı birbirini destekleyen iki önemli unsurdur. Bu unsurları benimseyen taraftarlar kulübün
bir parçası olarak kalacak ve rakip markaları satın almayarak onlara destek olmayacaktır.
1.3. Özdeşleşme
Ellemers, De Gelder ve Haslam, grup temelli sosyal kimliğin çözümlenmesini üç psikolojik
süreçle ifade etmiştir. Süreçler; sosyal sınıflandırma, sosyal karşılaştırma ve sosyal özdeşleşme
şeklinde ifade edilmiştir. Sosyal sınıflandırmayla bireylerin sosyal bilgiyi örgütlemesine
yardımcı olan araçtır. Sosyal karşılaştırma kişinin ait olduğu grup ile diğer grupları kıyaslayıp
değerlendirme imkanı sağlar. Sosyal özdeşleşme ise bireyin belirgin bir gruba duygusal olarak
katılmasıdır (Dick vd., 2004, ss. 173).
Özdeşleşme, hem bir süreç hem de bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Özdeşleşmenin
davranışları, inanışları, niyetleri ve bunların toplamını temsil eden yanını ürün olarak
değerlendirir. Özdeşleşmenin neyi ifade ettiği ve nasıl oluştuğunu ise süreç unsurunu
belirtmektedir. Sürecinin değer ve farklılıkları özdeşleşmede önemli bir etkendir (Cheney, 1983,
ss. 344).
Özdeşleşme olgusunun kendisini göstermesi için, bir kişinin benzerlik, üye olmak ve sadakat
gibi duyguları içinde barındırması gerekir. Benzerlik, bireyin diğer kişilerin paylaştığı çıkar ve
amaçlara sahip olmasını ifade eder. Üye olmak kişinin aitlik hissini yaşayacağı birliktelik
duygusudur. Sadakat, bireylerin diğer kişilerle ortak bir paydada amaçlarını destekleyecekleri ve
savunacakları şekilde bağlı olmalarıdır (Gautam vd., 2004, ss. 302). Müşterilerin oluşturduğu
uzun dönemli sağlam ilişkiler ve marka-tüketici özdeşleşmesi sağlamak açısından önemlidir
(Ventura, 2012, ss. 202).
1.4. Taraftarın Takımla Özdeşleşmesi
Takımlarıyla özdeşleşen bireyler, takımın değerlerine ve normlarına göre hareket ederler.
Bireylerde takımlarının bazı özellikleri belirginleşir. Bireyler kendini takımın bir üyesi olarak
görürler (Dick vd., 2004, ss. 173). Takımla özdeşleşme; en güçlü ilişkisi olan bireyler için
hareketin yönünü belirlemektedir. Bireyin davranışları takımın bir üyesi olarak kimliklerini
destekler ya da güçlendirir (Madrigal, 2001, ss. 157). Fisher ve Wakefield (1998),e göre
bireylerin takımlarıyla özdeşleşmeleri takımları için para, zaman ve çaba miktarı gibi yatırımlar
üzerinde bir etkiye sahip olmaktadır. Özdeşleşmenin getirdiği diğer bir fayda ise özellikle spor
organizasyonlara bilet alma ve lisanslı ürün tercihinde bulunmanın fazla olduğu görülmektedir.
Sutton ve arkadaşları bireylerin takımlarıyla özdeşleşme düzeylerine göre kıyasladığında düşük,
orta ve yüksek düzey olarak üç kısma bölmüş ve incelemişlerdir. Özdeşleşme derecesi düşük
olan bireylerin spor olayından fazla haz aldıkları ve eğlenme yönlerinin baskın oldukları tespit
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edilmiştir. Orta düzeyde özdeşleşmiş bireylerin taraftarı oldukları kulübün amblemlerinin veya
renklerini taşıyan kıyafetleri tercih etme eylemlerini sergilediği bulunmuştur. Yüksek düzeyde
özdeşleşmiş bireylerin ise zaman ve maddi imkanları ile kendilerini kulübe bağlı hissettiklerini
ifade etmektedirler (Sutton vd., 1997, ss. 15-22).
Takımlar itibarlarını vurgulayıp zengin geleneği de hatırlatarak taraftarlarla özdeşleşmekte
(Wann, 2006a: ss. 275), taraftar ise takımının performansını kendi performansını özdeşleştirir.
(Wann, 2006b: ss. 332). Bireyin takımıyla özdeşleşmesi, takımla psikolojik bir bağ olduğunu
hissetme derecesi ile ilgilidir (Wann, 2015: ss. 4). Bunun sonucunda takımıyla yüksek oranda
özdeşleşen taraftar düşük oranda özdeşleşen taraftardan takımı hakkında daha fazla olumlu
düşünceye sahiptir (Wann ve Branscombe, 1993).
Sporda özdeşleşmeyi iki farklı düzeyde anlamak gerekir. Bu düzeylerin ilk seviyesinde, aile,
ebeveynler, eş ve arkadaşlar spor takımının seçiminde güçlü etkileri vardır (Wann, 1997; Funk
ve James, 2001; Kolbe ve James, 2003). İkinci seviye ise sembolik düzeyde olmaktadır. Bu
seviyede bulunanlar üzerine takımın özel faktörleri etkilidir. Bunlar; takımın adı, logosu,
renkleri, marşları ve tezahüratları dahil olmak üzere sporcu ve kulüp personeliyle benzersiz bir
şekilde duygusal bağ kurar (Jacopson, 2003, ss. 6-7). Kulüp özdeşleşmesinin yüksek olduğu
zamanda taraftarlar sponsorları da pozitif yönde desteklemektedirler. Bir takımla özdeşleşmiş
taraftar sponsorların ürüne karşı spesifik bakmaksızın satın alma niyetine etki etmektedir.
Özdeşleşme düzeyinin yüksek olduğu taraftarda hareket düzeyini bağlılığı belirlemektedir
(Madrigal, 2001, ss. 148).
1.5. Spor Kulübünün Algılanan Marka Kişiliğinin Taraftarların Takımla Özdeşleşmesi
Üzerine Etkisi
Spor faaliyetleri bütün tüketici gruplarının yakın ilişki içinde olan bir sektördür. Dolayısıyla
takımlarının lisanslı ürünlerini, sponsorlarını, spor faaliyetlerini vb. takip etmektedirler. Bu
durumun arkasında yatan en güçlü unsur ise taraftarların takımları ile özdeşleşmesidir. Takımı ile
özdeşleşen taraftarın takımı ile ilişkili olan ürünleri satın alma eğilimi artacaktır. Tüketicilerin
satın alma eğilimi üzerinde etkili olan diğer önemli bir unsur da marka kişiliğidir. Saatler’e göre
başarılı bir marka kişiliği oluşturmanın sağladığı fayda; pozitif algılanan marka kişiliği
tüketicilerin kendilerini markayla özdeşleştirilebilirliğini artırır ve yüksek marka bağlılığına
ulaşmasına etki eder (Messing ve Kilian, 2004).
Spor kulüplerin son zamanlarda, oluşturdukları topluluklarla taraftarları ile duygusal bağ
kurmakta, kurduğu duygusal bağı sürdürmekte ve gelir elde etmek için, kendilerini marka olarak
konumlandırmaktadırlar (Couvelaere ve Richelieu, 2005, ss. 23). Markayla özdeşleşme, bireyin
marka imajının takımın marka imajıyla ne kadar örtüştüğü ile ilgili ve markanın kimliğini
oluşmaktadır. Bu kısımda bireylerin kulüple veya markayla sağlanan uzun dönemli sağlam
ilişkiler birey-marka özdeşleşmesini yaratmak açısından önem teşkil etmektedir. Bireyler
özdeşleştirdikleri marka ile bağlılıklarını oluşturmakta, bunu uzun zamanlar sündürmekte ve
topluluk faaliyetlerine katılımını artırmaktadır (Bagozzi ve Dholakia, 2006, ss. 49; Ventura,
2012, ss. 202 ). Marka kişiliği ile işletme tarafından yapılan tutundurma faaliyetleri, markanın
sembolik ve fonksiyonel kullanımına aracılık ederek, marka kişiliğinin ve anlamının pekişmesine
etki etmekte ve birey ile marka arasında bağı kuvvetlendirerek kalıcı bir farklılık sağlamaktadır
(Dölarslan, 2012, ss. 2-3).Marka kişiliği, tüketicinin ürünün kişisel anlamlılığını artırmakta ve
tüketicinin ürünle özdeşleşmesini sağlamaktadır (Özgüven ve Karataş, 2010, ss. 145). Kulübün
marka kişiliyle bütünleşen kişilerin, kulübe bağlılık kurup özdeşleşmesiyle maliyet azaltıcı bir
etki sağlamış olur. Bunun sonucunda kulüplerin rekabette avantaj elde edip süreklilik
sağlamlarına pozitif etki sağlamaktadır. Bireyler, takımlarının oluşturduğu markaya bağlılık
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gösterirler, ancak takımlarını marka olarak ne şekilde algıladıkları ve takımlarının kişiliğiyle ne
kadar bütünleştikleri özdeşleşme derecesini şekillendirmektedir.
Takımla özdeşleşme düzeyi ile spor olaylarına katılma kararları üzerinde etkili olan faktörler
arasında ilişki olmaktadır. Takım ile özdeşleşme düzeyine sahip bireyler, spor olaylarına katılımı
sürdürmesi ve katılım düzeyinin artırılmasına etki etmektedir. Taraftarın takımıyla özdeşleşmesi
düzeyi azaldıkça spor olaylarına katılımı etkileyecek etkenlerin ortaya çıktığı, aksine özdeşleşme
düzeyi artmış bireylerde farklı nedenlerden az etkilendiği katılımı gerçekleştirmede kararlı
olduklarını görülmüştür (Aycan vd., 2009, ss. 173). Bu bağlamda bireyin marka kişiliğiyle
takımla bağ kurmakta ve özdeşleşmede bunun sürekliliğini sağlamaktadır. Bireylerin markayı
algılama düzeyleri farklılık gösterir bu farklılık markanın bireyle ortak noktaların benzerliğiyle
başlamakta ve duygusal bağ kurarak devam eder. Oluşan bağ düzeyi özdeşleşmeyi
göstermektedir. Takımıyla özdeşleşen birey kendisini takımın bir parçası olarak görür ve
markanın bir yansıması haline gelerek olumlu ve olumsuzlukları kendisiyle bütünleştirir. Ceylan
ve Özbal (2008), yaptıkları çalışmada örgütün faaliyetlerine katılımın ve memnuniyetin
artırılmasının birey için etkili özdeşleşme araçları olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşmıştır.
1.6. Literatür Taraması
Carlson vd.(2009), yaptığı çalışmada marka kişiliğinin özdeşleşme üzerinde pozitif yönden
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca etkileşimin takım izleyiciliğini ve
perakende harcamalarını da yönlendirdiğini açıklamaktadır. Araştırmacılar, marka kişiliği
boyutlarının da takımla özdeşleşmenin önemli belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Carlos ve Donavan (2013), marka kişiliği ve sosyal kimlik teorisini bütünleştirerek, marka
kişiliği algısının tüketicilerin özdeşleşme düzeyini nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla
öğrencilerden oluşan 226 katılımcı üzerinde yaptığı araştırmada tüketicinin marka kişiliği
algısının atletle özdeşleşme üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Atlet marka kişiliği
algısı tüketicilerin atletin takımı ile özdeşleşmesi, takımla ilgili eşyalar satın alması ve spor
olaylarını izleyici şeklinde tüketmesi davranışları sergilemesi olası sonuçladır. Karjaluoto vd.
(2016), tarafından yapılan çalışmada marka kişiliğinin taraftarların takımlarıyla özdeşleşmesinde
en önemli öncül olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu doğrultuda spor takımları pazarlama
iletişiminde marka kişiliğini vurgulayarak taraftar ile özdeşleşmeyi artırabilir.
Tığlı (2003), yaptı marka kişiliği çalışmasında, erkek ve kadınların marka kişilik boyutlarının
algılamalarının farklı olduğu sonucunu tespit etmiştir. Özçelik ve Torlak (2011), yaptığı
çalışmada cinsiyet faktörünün marka kişiliği boyutlarının algılanma düzeylerinin farklılık
gösterdikleri tespit edilmiştir. Demirel vd. (2007), yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin
özdeşleşme düzeyleri erkek ve kız üniversite öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
Günay ve Tiryaki (2003)’nin yaptığı çalışmada cinsiyet açısından anlamlı bir fark olduğu
gözlemlenmiştir. Dietz-Uhler ve Audrey (1999) yaptığı çalışmada erkek taraftarların bayan
taraftarlara göre daha fazla özdeşleştikleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Özçelik ve Torlak (2011), yaptığı çalışmada bireylerin marka kişiliği boyutlarının yaş grupları
arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Baş (2008), yaptığı futbolda taraftar ve
takım özdeşleşmesi çalışmasında, bireylerin yaş gruplarına göre birimler arası anlamlı bir
farklılık olduğu görülmüştür. Özdeşleşme düzeylerine bakıldığında yaş grupları arası anlamlı bir
fark olduğu tespit edilmiştir. Hatta sonuçlara göre yaş gruplarından 18 ve altı bireylerin
takımlarıyla yüksek derecede özdeşleştikleri belirlenmiştir.
Takımla özdeşleşme bireyin maçlara bilet alma (Fisher ve Wakefield, 1998), lisanslı ürünlere
yönelik satış gerçekleştirme (Wann ve Branscombe, 1993) ve psikolojik sağlığı da olumlu
şekilde etkilemektedir (Wann vd., 2003). Bununla beraber takımla özdeşleşme bireyin takımı
için para ve zaman gibi etmenler üzerinde etkiye sahiptir (Fisher ve Wakefield, 1998; Wann ve
57

Baran and Taşkın - A Study for Determining the Impact of Sport Club’s Brand Personality on Team Identifıcation

Branscombe, 1993). Harolle vd. (2010), yaptıkları araştırmada, taraftarların özdeşleşme derecesi,
kişilerin takımlarının ürünlerini satın alma, etkinliklerine katılma gibi anlamlı etkilere sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Demirel vd. (2007), özdeşleşme başka bir önemli etkisinin de
takımlarını temsil eden renkleri ya da ürünlerini giydikleri, kullandıkları ve taşıdıkları
görülmüştür. Bunların sonucunda bireylerin özdeşleşme düzeylerinin lisanslı ürün satın alma
üzerinde anlamlı bir etkiye oluşturacağı düşünülmektedir.
Günay ve Tiryaki (2003), yaptıkları araştırmada bireylerin spor seyirciliği ve spor taraftarlarını
birbirinden ayırmaya uygun olduğundan birbirinden farklılaştığını bilinmesi ve bu bağlamda
seyirci ve taraftar davranışlarının anlaşılarak ayrım yapılması bununla birlikte katılımcılarla ilgili
karşılaştırmada bulunmayı kolaylaştıracağını ifade etmektedir. Cialdini ve arkadaşları (1976),
kişisel itibarını artırmak için kendilerini başarılı ve güçlü bir grupla birleştirmeye çalıştıkları
sonucuna ulaşmıştır. Bununlar beraber bireylerin kendilerinin başarısız bir gruptan uzaklaştırarak
kişisel saygınlığını korumayacağını ileri sürmektedir (Arnett vd., 2003: 89-105). Wann ve
Branscombe (1993), yaptığı çalışmada, yüksek derecede özdeşleşmiş taraftar takımıyla ilgili
ilişki düzeyi ve bilgi birikimi daha fazla olduğu tespit etmiştir. Yüksek derecede özdeşleşmiş
taraftar takımla, sporcuyla ve kulübün haberleriyle yakından ilgili olup kurdukları duygusal
bağla birlikte kulübün bir parçası algısı oluşmasına neden olmaktadır.
2. METODOLOJİ
2.1. Araştırmanın Önemi
Günümüzde büyük bir ekonomik gücü elinde bulunduran spor dünyasında, kulüpler yeni
müşteriler bulmak ve elde olanların sürekliliğini sağlamak için rekabet halindedirler. Dolayısıyla
spor kulübünün marka olması, markanın oluşturduğu kişiliğin müşterilere hitap etmesi önem arz
etmektedir. Çünkü pozitif algılanan marka kişiliği bireylerin kendilerini markayla
özdeşleşebilirliğini artırmakta ve yüksek marka bağlılığına etki etmektedir. Bu sebeple kulüpler
için tüketimin artırılmasına katkı sağlayacak unsurların tespiti önemli olmaktadır. Çalışmanın
uygulama kısmı spor kulüplerinin olması ve bu alanda çalışmaların kısıtlı olması sebebiyle
araştırmanın önemini artırmaktadır.
2.2. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, marka kişiliği boyutlarının özdeşleşme üzerine etkisini belirlemektir. Bu
doğrultuda spor kulüplerin oluşturdukları marka kişiliğinin taraftarlarda nasıl algılandığı ve
algılanan kişiliklerle hangi düzeyde özdeşleştiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
2.3. Araştırmanın Sorusu ve Alt Problemleri
Araştırmanın amacına ve kapsamına uygun olarak geliştirilen araştırma sorusu; “taraftarların
spor kulüpleriyle özdeşleşmelerinde marka kişiliğinin etkisi var mıdır?” bu yönde geliştirilen alt
sorular ise şu şekildedir:
 Marka kişiliğinin alt boyutlarından dürüstlüğün özdeşleşme üzerinde nasıl bir etkisi
vardır ve bu etki ne yönlüdür?
 Marka kişiliğinin alt boyutlarından yeteneğin özdeşleşme üzerinde nasıl bir etkisi vardır
ve bu etki ne yönlüdür?
 Marka kişiliğinin alt boyutlarından coşku özdeşleşme üzerinde nasıl bir etkisi vardır ve
bu etki ne yönlüdür?
 Marka kişiliğinin alt boyutlarından seçkinlik özdeşleşme üzerinde nasıl bir etkisi vardır
ve bu etki ne yönlüdür?
 Marka kişiliğinin alt boyutlarından sertlik özdeşleşme üzerinde nasıl bir etkisi vardır ve
bu etki ne yönlüdür?
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2.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırmanın kapsamını, üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin
seçilme nedeni gençlerin spor kulüplerle daha iyi iletişim içinde oldukları varsayımından
kaynaklanmaktadır. Araştırmanın kısıtı Türkiye’nin en fazla taraftara sahip kulübü olan (% 32,5)
Galatasaray takımı (Haberturk, 2016) ve sadece futbol branşı açısından değerlendirilip ve diğer
spor kulüplerinin araştırma kapsamına alınmaması olmasıdır. Ayrıca marka kişilik özellikleri
Aaker’in belirlediği 42 özellik ile sınırlıdır. Araştırma sonuçları verilerin toplanmış olduğu süreç
olan Mart 2015 ile kısıtlıdır.
2.5. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Çalışmamızın ana kütlesini Dumlupınar Üniversitesi’nde 2014-2015 yılı Bahar Döneminde
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde aktif olarak eğitim gören 9.772 (DPÜ Öğrenci İşleri,
2015), öğrenciden oluşmaktadır. İİBF’de aktif olan bölümler; İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi,
İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Finans’tır. Ana kütlede
yer alan kişilerin örneklem içerisine dahil edilmesinde Kota örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır Her bir bölümde eğitim gören öğrencilerden yaklaşık %10’una ulaşılmıştır.
Çalışmada 442 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen anketler değerlendirildiğinde 42 anket eksik, hatalı
ve gerçekçi doldurulmadığı düşünüldüğünden analize dahil edilmemiştir. Kalan 400 anket
üzerinde gerekli analizler yapılmıştır.
2.6. Araştırmanın Veri Toplama Araçları
Araştırmada gerekli olan verilerin toplanması için, birincil veri toplama yöntemlerinden olan
anket yönteminden faydalanılmıştır. Anketin uygulanmasında yüz yüze anket tekniğinden
yararlanılmıştır. Örnek kütleden toplanacak veriler için hazırlanan anket metni spor kulüplerin
algılanan marka kişiliği, takımlarıyla özdeşleşme ve demografik bulguları ortaya koyacak
sorulardan meydana gelmektedir. Anket soruları 5’li Likert tipinde “Kesinlikle Katılmıyorum…
Kesinlikle Katılıyorum” hazırlanmıştır.
Hazırlanan anket formunda anlaşılmayan ifadelerin olacağı ve güvenirliğin sağlanıp
sağlanamayacağı düşünülerek 50 kişilik bir grup üzerinde pilot çalışma yapılmış pilot çalışmada
sonucuna göre anket formunda ifadelerin anlaşılmasında genel bir problem olmadığı bununla
birlikte güvenirliğinin uygun değerde çıktığı görülmüştür.
2.7. Araştırmada Kullanılan İstatistiki Yöntemler
Araştırma kapsamında anket yöntemi sonucunda elde edilen veriler SPSS for Windows paket
programına yüklenerek araştırmanın amacının ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli istatistiki
analizleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere güvenilirlik analizi, tanımlayıcı
istatistik analizleri, açıklayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma
hipotezleri ise regresyon, demografik özelliklere ilişkin farklar t testi ve ANOVA analizleri
kullanılarak test edilmiştir.
2.8. Anket Formunda Yer Alan Ölçekler
Anketin birinci kısmında, taraftar özdeşleşme düzeyini belirlemek için Wann ve Branscombe
(1993) tarafından geliştirilen, Günay ve Tiryaki (2003) tarafından Türkçeleştirilmiş geçerlilik ve
güvenirliği test edilmiş çalışma sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.87 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin orijinalinde 7’li Likert derecelendirmesi yapılırken yaptığımız çalışmada
5’li Likert derecelendirmesi “Kesinlikle Katılmıyorum… Kesinlikle Katılıyorum” şeklindeki
değerler sayısallaştırılmıştır. Anketin ikinci kısmında, Aaker (1997) tarafından geliştirilen marka
kişiliği ölçeği 42 sorudan, 5 boyut; dürüstlük, coşku, yetenek, seçkinlik, sertlik ve 5’li Likert
derecelendirilmesi “Kesinlikle Katılmıyorum… Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir.
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2.9. Betimleyici İstatistiksel Bulgular
Betimleyici istatistiksel analizler doğrultusunda, araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet, yaş, aylık
harcaması, okuduğu bölüm, takımının seçiminde etkili olan nedenler, kendini nasıl tanımladığı
ve satın aldığı ürünün kulübün lisanslı ürün olduğuna dikkat etme derecesi özelliklerine ilişkin
bulgular Tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir.
Tablo 1:Ankete Katılanların Demografik Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı
Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Aylık Toplam Harcama

Okuduğu Bölüm

Takımını Seçmede Etkili Olan Neden

Kendini Nasıl Tanımladığı

Satın Aldığı Ürünün Kulübünün Lisanslı
Ürünü Olduğuna Dikkat Etme Derecesi

Kadın
Erkek
Toplam
21 ve altı
22 ve üzeri
Toplam
500 TL ve altı
501-1000 TL arası
1001-1500 TL arası
1501 ve üzeri
Toplam
İşletme
Maliye
İktisat
SBU
Kamu Yönetimi
UTF
Ekonometri
Toplam
Aile
Medya
Renk Faktörü
Takımın Popülerliği
Yerel Faktörler
Arkadaş
Toplam
Fanatik
Taraftar
Seyirci
Toplam
Hiç
Nadiren
Ara sıra
Genellikle
Her zaman
Toplam

Frekans
248
152
400
250
150
400
164
201
32
3
400
110
94
55
35
82
10
14
400
194
12
63
84
15
32
400
71
179
150
400
56
52
90
115
87
400

Yüzde
62
38
100,0
62,5
37,5
100,0
41
50,2
8
0,8
100,0
27,5
23,5
13,7
8,8
20,5
2,5
3,5
100,0
48,4
3
15,8
21
3,8
8
100,0
17,8
44,8
37,4
100,0
14
13
22,4
28,8
21,8
100,0

Araştırmaya katılanların cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde katılımcıların %62 kadın, %38
erkeklerden oluşmaktadır. Yaşlara göre dağılımları incelenen katılımcıların %62,5’nin 21 ve altı
yaş aralığında; %37,5’nin 22 ve üzeri yaş aralığında oldukları, aylık toplam harcamalarına
bakıldığında %41’i 500 ve altı %50,2’nin de 501 ve 1000 lira harcama yaptıkları, okuduğu
bölüme göre incelenen katılımcıların %27,5’nin İşletme bölümü öğrencileri olduğu tespit
edilmiştir.
Araştırmaya katılanların taraftarı olduğu takıma göre dağılımları incelendiğinde takımını
seçmede etkili olan nedenler incelendiğinde %48’nin Aile etkili oldukları, katılımcıların kendini
nasıl tanımladığı incelendiğinde %44,8’nin Taraftar olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların satın
aldıkları ürünlerin kulübün lisanslı ürünü olduğuna dikkat etme derecesinin dağılımı
incelendiğinde %28,8’nin Genellikle şeklinde cevap verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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2.10. Yorumlayıcı İstatistiksel Analizler
2.10.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Bu bölümde araştırmamızın temelini oluşturan ve Şekil 2’de gösterilen araştırma modelinde
kullanılan değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda
çalışmamızın hipotezleri geliştirilmiştir.
Şekil 2: Araştırma Modeli

MARKA KİŞİLİĞİ

Dürüstlük

H1
H1

H2

Yetenek

Coşku

H3

ÖZDEŞLEŞME

H4

Seçkinlik
Sertlik

H5

Araştırmanın amaç ve kapsamı çerçevesinde geliştirilen hipotezleri;
H1:Marka kişiliği alt boyutlarından dürüstlük, takımla özdeşleşmeyi pozitif yönde ve anlamlı
olarak etkilemektedir.
H2:Marka kişiliği alt boyutlarından yetenek, takımla özdeşleşmeyi pozitif yönde ve anlamlı
olarak etkilemektedir
H3:Marka kişiliği alt boyutlarından coşku, takımla özdeşleşmeyi pozitif yönde ve anlamlı olarak
etkilemektedir
H4:Marka kişiliği alt boyutlarından seçkinlik, takımla özdeşleşmeyi pozitif yönde ve anlamlı
olarak etkilemektedir
H5:Marka kişiliği alt boyutlarından sertlik, takımla özdeşleşmeyi pozitif yönde ve anlamlı olarak
etkilemektedir
H6:Katılımcıların cinsiyet durumuna göre marka kişiliği algısı boyutları farklılaşmaktadır.
H7:Katılımcıların cinsiyet durumuna göre takımla özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır
H8:Katılımcıların yaşlarına göre marka kişiliği algısı boyutları farklılaşmaktadır.
H9:Katılımcıların yaşlarına göre takımla özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır.
H10:Katılımcıların lisanlı ürün satın alma sıklığına göre marka kişiliği algısı boyutları
farklılaşmaktadır.
H11:Katılımcıların lisanlı ürün satın alma sıklığına göre özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır.
H12:Katılımcıların takım seçiminde etkili olan faktörlere göre marka kişiliği algısı boyutu
farklılaşmaktadır.
H13:Katılımcıların takım seçiminde etkili olan faktörlere göre takımla ile özdeşleşme düzeyleri
farklılaşmaktadır
H14:Katılımcıların kendisini tanımlamasına göre marka kişiliği algısı boyutları farklılaşmaktadır.
H15:Katılımcıların kendisini tanımlamasına göre özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır.
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2.10.2. Marka Kişiliği Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
Tablo 2’de görüldüğü gibi yapılan açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda elde edilen KMO
ve Barlett’s testi sonucuna göre KMO değeri 0,945 ve Sig. 0,000 bulunmuştur. Marka Kişiliği
ölçeğine ilişkin verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2: Marka Kişiliği için KMO ve Barlett’s Testi Sonuçları
,945

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
Barlett’s Testof Sphericitiy

4110,513

df

210

Sig.

,000

Tablo 3:Marka Kişiliği Güvenirlik Değerleri
Marka Kişiliği
Boyutları
Dürüstlük
Yetenek
Coşku

İfade
Sayısı
10
6
5

Cronbach Alpha
(α)
0,908
0,835
0,760

Marka Kişilği Ölçeği
Cronbach Alpha (α)
0,931

Tablo 3’te analiz sonucunda birinci faktör olan dürüstlük alt boyutuna ait güvenirlik değeri
0.908, ikinci faktör olan yetenek 0.835, üçüncü faktör olan coşku 0.760’dır. Dürüstlük ve
yetenek faktörünün yüksek derecede güvenli, coşku faktörünün ise oldukça güvenilir oldukları
tespit edilmiştir.
Faktör analiziyle bir olguyu belirleyen çok sayıdaki değişkenden, faktör olarak adlandırılan bir
dizi değişken türetilebilir (Albayrak, 2006, ss. 108). Ayrıca ölçeğin asıl halinde sertlik
faktöründe yer alan 41 ve 42’nci ifade bu çalışmanın örnekleminde yapılan analiz sonucunda
yetenek faktörüne de yer aldığı ve faktör içerisindeki ifadeler incelendiğinde anlamlı olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan analizde faktör yükleri ve açıklayan varyans oranları Tablo 4’te
görülmektedir.
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Tablo 4:Marka kişiliğinin Alt Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Faktör Analizi Sonucu
FAKTÖR YÜKLERİ

DÜRÜSTLÜK ALT BOYUTU

1

5. İçten, samimi tavırlara sahiptir.

0,783

6.Davranışları gerçekçidir; sahte davranışlarda
bulunmaz.

0,717

4. Dürüst bir insandır

0,788

2. Aile odaklı bir kişidir; ailesine önem verir.

0,705

1. Ayakları yere basan, gerçekçi bir insandır.

0,670

7. Çevresindeki insanların sağlığı açısından
olumlu bir ortam sunar.

0,546

11. İnsanlara cana yakın ve dostça davranır.

0,608

23. Güvenilir bir insandır.

0,560

9. Neşeli bir insandır; davranışları mutluluğu
yansıtır.

0,572

8. Orijinal, kendine özgü bir kişiliği vardır; taklit
etmeyi sevmez.

0,607

2

Açıklanan
varyans

Toplam
Açıklanan
varyans

Cronbach
Alfa
Katsayısı

24,698

24,698

0,908

16,224

40,922

0,835

15,041

55,963

0,760

3

YETENEK ALT BOYUTU
27. Teknik zekaya sahiptir.

0,629

30. Lider özellikler olan bir kişidir.

0,648

29. Başarılı bir insandır.

0,638

31.Birçok konuda kendinden emindir.

0,563

41. Dayanıklı sağlam bir görüntüsü vardır

0,713

42. Sert bir mizaca sahiptir, kuvvetlidir

0,688

COŞKU ALT BOYUTU
13. Modayı takip eder.

0,654

14. Heyecan verici bir kişidir.

0,580

21.Özgürlüğüne düşkün bir insandır. Bağımsız
hareket etmeyi sever.

0,684

20. Modern, çağdaş bir insandır. Eski kafalı
değildir.

0,638

22. Güncel olayları takip eder.

0,607
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2.10.3. Özdeşleşme Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
Tablo 5’te görüldüğü gibi yapılan AFA analizi sonucunda elde edilen KMO ve Barlett’s testi
sonucuna göre KMO değeri 0,889 ve Sig. 0,000 bulunmuştur. Özdeşleşme ölçeğine ilişkin
verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5:Özdeşleşme için KMO ve Barlett’s Testi Sonuçları
KMO and Bartlett's Test
,889

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

1452,849

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

15

Df

,000

Sig.

Özdeşleşme ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucu Tablo 6’da gösterilmektedir.
Faktör yükü 0,50’nin altında olan “Tuttuğunuz takımın en büyük rakiplerinden ne kadar nefret
edersiniz?” (0,248) ifadesi analizden çıkarılmıştır. Bu kapsamda 6 ifadeden oluşan Özdeşleşme
ölçeğinin toplam açıklanan varyansı 67,747 olup, hipotezlerin test edilmesi için uygun nitelikte
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 6:Özdeşleşmeye Yönelik Faktör Analizi Sonucu
Faktör Yükleri
Tuttuğunuz takımın kazanması sizin için ne kadar önemlidir?

,871

Kendinizi tuttuğunuz takımın ne kadar güçlü bir taraftarı olarak görürler?

,854

Arkadaşlarınız sizi tuttuğunuz takımın ne kadar güçlü bir taraftarı olarak görürler?

,867

Sezon boyunca, tuttuğunuz takımı maça giderek ya da televizyondan, radyodan, televizyon
haberlerinden ya da gazeteden herhangi biri aracılığıyla ne kadar yakından izlersiniz?

,819

Tuttuğunuz takımın taraftarı olmak sizin için ne kadar önemlidir?

,780

Tuttuğunuz takımın adını ya da armasını işyerinizde yaşadığınız yerde ya da kıyafetlerinizde ne
sıklıkla gösterirsiniz?

,739

Toplam Açıklanan Varyans: % 67,747

Cronbach Alfa Katsayısı: 0,904

Tablo 7:Özdeşleşme Güvenirlik Değerleri
İfade Sayısı
6

Özdeşleşme

Cronbach Alpha (α)
0,904

Tablo 7’de analiz sonucunda özdeşleşme ait güvenirlik değeri 0,904 olarak belirlenmiştir.
Özdeşleşme boyutunun yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan AFA analizinin ilk aşamasında spor kulüplerinin marka kişiliği algısı 8 boyuttan ve
toplam varyansın %58,542’sinin bu alt boyutlar tarafından açıklandığı görülmüş ancak anlamlı
bir dağılıma ulaşılamamıştır. Bundan dolayı faktör yükleri 0,50’nin altında olanlar analizden
çıkarılmıştır. Daha sonra sırasıyla faktörün altında tek kalan sorular ve faktör yüklerinin 0,5’ten
az değer alan yargılar analizden çıkarılması ve hiçbir faktör yükünün 0,5’ten az değer
almamasına kadar devem eden işlemler sonucunda faktör analizi tamamlanmıştır. Yapılan
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işlemler sonucunda 21 ifade analizden çıkarılmış kalan 21 ifade 3 boyut altında (dürüstlük,
yetenek, coşku) toplanmıştır. Bundan dolayı başta kurulan H4 ve H5 değerlendirilmemiştir.
Şekil 3: Revize Edilmiş Araştırma Modeli

MARKA KİŞİLİĞİ

Dürüstlük

H1

H2

ÖZDEŞLEŞME

Yetenek

H3

Coşku

Araştırmaya dahil edilen değişkenler arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişkilerin varolup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 8’de
gösterilmektedir. Marka kişiliği algısının takımla özdeşleşme üzerindeki etkisini belirlemeye
yönelik yapılan bu araştırmada ilk olarak korelasyon analizi yapılarak değişkenler arasındaki
anlamlı ilişkiler ve ilişkilerin yönü tespit edilmiştir.
Tablo 8:Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
Ort.
Dürüstlük

Yetenek

Coşku
Özdeşleşme

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r

Dürüstlük

Yetenek

Coşku

Özdeşleşme

1

0,687**
,000
400
1

0,624**
,000
400
0,631**
,000
400
1

0,473**
,000
400
0,414**
,000
400
0,399**
,000
400
1

4,15

4,26

4,12
3,39

r: Pearson Korelasyon Katsayısı, N: Birim Sayısı, ** p<0,01
Korelasyon analizi sonuçlarına göre değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada yer
alan tüm değişkenlerin arasında (p<0,01) anlam düzeyinde çift yönlü ilişkilerin olduğu ortaya
çıkmıştır. Tablo 8’de yer alan pearson korelasyon katsayılarına bakıldığında marka kişiliği
boyutları olan dürüstlük, yetenek ve coşku ile özdeşleşmenin anlamlı ve pozitif yönlü ilişki
içinde olduğu (sırasıyla, r: 0,473, p<0,01; r: 0,414; p<0,01; r: 0,399; p<0,01), en güçlü ilişkinin
ise marka kişiliği algısı boyutlarından dürüstlük ile özdeşleşme (r: 0,473; p<0,01) arasında
olduğu görülmektedir. Yani, katılımcıların Galatasaray takımına ilişkin dürüstlük algısı arttıkça
özdeşleşme düzeyleri de artacaktır.
Bu çalışmada regresyon analizi yönteminden Forward Selection metodu kullanılarak çoklu
regresyon analizi yöntemi kullanılmış ve analiz sonuçları α=0,01 ve α=0,05 anlamlılık
düzeylerine göre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. H1, H2 ve H3 hipotezleri regresyon analizine
göre test edilmiştir.
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Tablo 9:Marka Kişiliği Alt Boyutlarının Takım Özdeşleşmesi Üzerine Etkisi
R

R2

S.H.

F

P

0,473
0,491

0,223
0,241

0,900
0,891

114,44
63,01

0,000
0,000

Sabit Terim
Dürüstlük

ß
0,624
0,668

S.H.
0,263
0,062

Beta
0,473

t
2,374
10,698

p
0C018
0,000

Sabit Terim

0,228

0,291

-

0,784

0,433

Dürüstlük
Coşku

0,518
0,246

0,079
0,081

0,367
0,170

6,552
3,036

0,000
0,003

Model
1
2
Model
1

2

D-W
-

1,919

Bağımlı değişkenin özdeşleşme ve bağımsız değişkenlerin dürüstlük, yetenek ve coşku olduğu
çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 9’da gösterilmektedir. Yetenek
değişkeni özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığından model dışında kalmıştır.
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucu iki model oluşturulmuştur. F istatistiği sonucu ortaya
çıkan p değerleri iki modelinde anlamlı çıktığını göstermektedir.
Yapılan regresyon analizinde, marka kişiliğinin alt boyutlarından “dürüstlük ve coşku”
katılımcıların takımları ile özdeşleşmelerini anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Tablo 9’da
görüldüğü gibi bağımlı değişkendeki değişmeyi açıklayan dürüstlük faktörünün 0,518 (p<0,001),
coşku faktörünün de 0,246 (p<0,05) düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre H1
ve H3 hipotezi desteklenmekte H2 hipotezi desteklenmemektedir
Ayrıca oluşturulan iki modelde yer alan dürüstlük ve coşku değişkenleri ile takım özdeşleşmesi
arasında pozitif yönlü ve r=0,491 kuvvetinde ilişki olduğu görülmektedir. Bu iki değişkenin
katılımcıların takım özdeşleşme düzeylerinin % 24,1’ini açıklamaktadır. Bu modele göre
kurulacak regresyon denklemi şöyledir:
Takım Özdeşleşmesi= 0,228 + (dürüstlük X 0,518) + (coşku X 0,246)
Araştırmaya katılan Dumlupınar Üniversitesi, İİBF öğrencilerinin cinsiyet, yaş grupları, takım
seçiminde etkili olan faktörler, kendilerini nasıl gördükleri, lisanslı ürün alma sıklıklarına göre
marka kişiliği boyutlarında ve özdeşleşme düzeylerinde farkın var olup olmadığına yönelik
kurulan hipotezler yapılan “t Testi” ve ANOVA analizi ile test edilmiştir.
Tablo 10:Katılımcıların Cinsiyetlerine İlişkin t Testi Sonuçları
Cinsiyet

Dürüstlük
Yetenek
Coşku
Özdeşleşme

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N

A.O.

S.S.

248
152
248
152
248
152
248
152

4,11
4,21
4,19
4,37
4,08
4,19
3,14
3,81

0,750
0,671
0,746
0,582
0,724
0,664
0,961
0,980

t

p

-1,416

0,158

-2,632

0,009*

-1,495

0,136

-6,702

0,000**

N:Birim Sayısı, A.O: Aritmetik Ortalama, S.S: Standart Sapma, *p<0,05, ** p<0,01
Marka kişiliği boyutlarında sadece yetenek boyutunda (0,009<0,05) cinsiyete göre anlamlı bir
farklılığın olduğu, erkek katılımcıların Galatasaray takımına ilişkin yetenek algısının kadın
katılımcılardan daha yüksek olduğu (t:-2,632, p<0,009) tespit edilmiştir. Bu sonuca göre de
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“Katılımcıların cinsiyet durumuna göre marka kişiliği algısı boyutları farklılaşmaktadır” H6
hipotezi kısmen desteklenmektedir.
Özdeşleşme düzeylerinde cinsiyetlerine göre yapılan t testi sonucunda p değeri (0,00<0,05)
istatistiki olarak anlamlı farklılığın olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre araştırmaya katılan
İİBF öğrencilerinin cinsiyetlerine göre özdeşleşme düzeylerinde farklılık vardır. Yapılan analiz
sonucunda, erkek katılımcıların Galatasaray takımı ile özdeşleşme düzeyleri kadın
katılımcılardan daha yüksek olduğu (t: -6,702, p<0,000) tespit edilmiştir. Bu sonuca göre de
“Katılımcıların cinsiyet durumuna göre takımla özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır” H7
hipotezi desteklenmektedir.
Tablo 11:Katılımcıların Yaş Gruplarına İlişkin t Testi
Yaş Gurupları
Dürüstlük
Yetenek
Coşku
Özdeşleşme

21 ve altı
22 ve üzeri
21 ve altı
22 ve üzeri
21 ve altı
22 ve üzeri
21 ve altı
22 ve üzeri

N

A.O.

S.S.

250
150
250
150
250
150
250
150

4,21
4,05
4,29
4,21
4,16
4,06
3,40
3,37

0,679
0,782
0,680
0,713
0,720
0,671
1,026
1,014

t

p

2,061

0,040*

1,099

0,272

1,404

0,161

0,269

0,788

N:Birim Sayısı, A.O: Aritmetik Ortalama, S.S: Standart Sapma, *p<0,05, **p<0,01
Katılımcıların marka kişiliği algısı ve özdeşleşme düzeylerinde yaş gruplarına göre anlamlı bir
farklılığın olup olmadığına ilişkin yapılan t testi sonucunda bulunan p değerlerinin marka kişiliği
algısı boyutlarından sadece dürüstlük boyutu (p>0,05) için istatistiksel olarak anlamlı olduğu
görülmektedir. Tablo 11’de yer alan t testi sonuçları incelendiğinde 21 ve altı yaş grubunda yer
alan katılımcıların Galatasaray takımına yönelik marka kişiliği algısı boyutlarından dürüstlük
algılarının (t: 2,061, p<0,040), 22 ve üzeri yaş grubunda yer alan katılımcılardan daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre de “Katılımcıların yaşlarına göre marka kişiliği alt
boyutları farklılaşmaktadır.” H8 hipotezi kısmen desteklenmektedir.
Katılımcıların özdeşleşme düzeyleri açısından yaş gruplarına göre yapılan t testi sonucunda p
değeri (0,788>0,05) istatistiki olarak anlamlı farklılığın olmadığını göstermektedir. Tablo 11’de
görüldüğü gibi araştırmaya katılan İİBF öğrencilerinin yaş gruplarına göre Galatasaray takımı ile
özdeşleşme düzeylerinde anlamlı farklılık yoktur. Bu sonuca göre de “Katılımcıların yaşlarına
göre takımla özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır.” H9 hipotezi desteklenmemektedir.
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Tablo 12:Katılımcıların Lisanslı Ürün Satın Alma Sıklığına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
Lisanslı Ürün Satın
Alma Sıklığı

Dürüstlük

Yetenek

Coşku

Özdeşleşme

Hiç
Nadiren
Arasıra
Genellikle
Her Zaman
Hiç
Nadiren
Arasıra
Genellikle
Her Zaman
Hiç
Nadiren
Arasıra
Genellikle
Her Zaman
Hiç
Nadiren
Arasıra
Genellikle
Her Zaman

N

A.O.

S.S.

56
52
90
115
87
56
52
90
115
87
56
52
90
115
87
56
52
90
115
87

3,78
3,99
4,13
4,23
4,38
3,97
4,02
4,22
4,37
4,48
3,82
3,82
4,08
4,26
4,37
2,43
2,96
3,45
3,54
4,01

0,697
0,798
0,699
0,730
0,596
0,755
0,818
0,627
0,628
0,615
0,809
0,834
0,611
0,629
0,593
0,936
0,875
0,888
0,914
0,872

Homogeneity
Levene
Sig.

F

p

1,365

0,245

7,223

,000**

2,847

0,024

7,553

,000**

2,946

0,020

9,429

,000**

0,176

0,951

30,176

,000**

N:Birim Sayısı, A.O: Aritmetik Ortalama, S.S: Standart Sapma, **p<0,01
Araştırmaya katılan İİBF öğrencilerinin marka kişiliği boyutları ve takımla özdeşleşme düzeyleri
açısından lisanslı ürün satın alma sıklıklarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığına ilişkin
yapılan ANOVA testi Tablo 12’de gösterilmiştir.
Varyansların homojen dağılıp, dağılmadığını test etmek için levene istatistiği yapıldığında,
Dürüstlük (P=0,245; p<0,05) ve Özdeşleşme (P=0,951; p<0,05) değişkenleri için homojen
dağıldığı görülmüştür. Bu durumda Tek yönlü ANOVA testinin ön şartı sağlanmış olup, farkın
yönü tespit etmek içim Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Tablo 12’ye
bakıldığında, arasıra, genellikle, her zaman (sırasıyla A.O=4,13; 4,23; 4,38) lisanslı ürün satın
aldığını belirten öğrencilerin Galatasaray takımına ilişkin dürüstlük algısının, hiç (A.O=3,78)
lisanslı ürün satın almadığını belirten öğrencilerin dürüstlük algılarından daha yüksek olduğu
görülmektedir. Özdeşleşme düzeyi açısından farklılıklara baktığımızda ise nadiren, arasıra,
genellikle, her zaman (sırasıyla A.O=2,96; 3,45; 3,54; 4,01) lisanslı ürün satın aldığını belirten
öğrencilerin Galatasaray takımına ilişkin özdeşleşme düzeylerinin, hiç(A.O=2,43) lisanslı ürün
satın almadığını belirten öğrencilerin özdeşleşme düzeylerinden daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Levene istatistiği sonucunda Yetenek (P=0,024; p<0,05) ve Coşku (P=0,020; p<0,05)
değişkenleri için varyansların homojen dağılmadığı görülmüştür. Bu durumda Tek yönlü
ANOVA testinin ön şartı sağlanamamış olup ANOVA testi yerine Welch ve Brown-Forsythe
testleri yapılmıştır. Yapılan Welch ve Brown-Forsythe testleri sonucunda Yetenek (P=0,000;
p<0,05) ve Coşku (P=0,000; p<0,05) değişkenleri için gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Farkın yönünü tespit etmek için Post Hoc testlerinden
Tamhane T2 testi sonuçlarına bakılmıştır. Tablo 12’ye bakıldığında genellikle, her
zaman(sırasıyla A.O=4,37; 4,48) lisanslı ürün satın aldığını belirten öğrencilerin Galatasaray
takımına ilişkin yetenek algısının, hiç (A.O=3,97) lisanslı ürün satın almadığını belirten
öğrencilerin yetenek algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda her
zaman(A.O=4,48) lisanslı ürün satın aldığını belirten öğrencilerin Galatasaray takımına ilişkin
yetenek algısının, nadiren (A.O=4,02) lisanslı ürün satın almadığını belirten öğrencilerin yetenek
algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Coşku algısı açısından farklılıklara baktığımızda
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ise genellikle, her zaman (sırasıyla A.O=4,26; 4,37) lisanslı ürün satın aldığını belirten
öğrencilerin Galatasaray takımına ilişkin coşku algısının, hiç ve nadiren (sırasıyla A.O=3,82;
3,82) lisanslı ürün satın aldığını belirten öğrencilerin coşku algısının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Aynı zamanda her zaman (A.O=4,26) lisanslı ürün satın aldığını belirten
öğrencilerin Galatasaray takımına ilişkin coşku algısının, arasıra (A.O=4,08) lisanslı ürün satın
aldığını belirten öğrencilerin coşku algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu sonuçlara göre de “Katılımcıların lisanlı ürün satın alma sıklıklarına göre marka kişiliği algısı
boyutları farklılaşmaktadır.” H10 hipotezi ve “Katılımcıların lisanlı ürün satın alma sıklığına
göre özdeşleşme düzeyleri farklılaşmaktadır.” H11 hipotezi desteklenmektedir.
Tablo 13:Katılımcıların Takım Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

Dürüstlük

Yetenek

Coşku

Özdeşleşme

Takım Seçiminde
Etkili
Olan
Faktörler
Aile
Medya
Renk Faktörü
Takımın Popülerliği
Yerel Faktörler
Arkadaş
Aile
Medya
Renk Faktörü
Takımın Popülerliği
Yerel Faktörler
Arkadaş
Aile
Medya
Renk Faktörü
Takımın Popülerliği
Yerel Faktörler
Arkadaş
Aile
Medya
Renk Faktörü
Takımın Popülerliği
Yerel Faktörler
Arkadaş

Homojenity
N

A.O.

S.S.

194
12
63
84
15
32
194
12
63
84
15
32
194
12
63
84
15
32
194
12
63
84
15
32

4,14
4,09
4,13
4,19
4,47
3,99
4,24
4,13
4,17
4,41
4,47
4,09
4,09
4,11
4,11
4,21
4,41
4,00
3,43
3,34
3,32
3,53
3,54
2,89

0,741
0,600
0,757
0,692
0,517
0,727
0,753
0,506
0,630
0,605
0,412
0,758
0,762
0,542
0,625
0,632
0,625
0,731
1,005
0,868
1,112
0,915
0,976
1,163

F

P

0,677

0,990

0,423

2,795

0,017

1,747

0,123

0,993

0,421

1,022

0,404

1,830

0,106

2,125

0,062

Levene

Sig.

0,629

N:Birim Sayısı, A.O: Aritmetik Ortalama, S.S: Standart Sapma, *p<0,05, **p<0,01
Araştırmaya katılan İİBF öğrencilerinin marka kişiliği boyutları ve takımla özdeşleşme düzeyleri
açısından takım seçiminde etkili olan faktörlere göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığına
ilişkin yapılan ANOVA testi Tablo 13’te gösterilmiştir.
Varyansların homojen dağılıp, dağılmadığını test etmek için levene istatistiği yapıldığında,
Dürüstlük (P=0,677; p<0,05), Coşku (P=0,421; p<0,05) ve Özdeşleşme (P=0,106; p<0,05)
değişkenleri için homojen dağıldığı Yetenek (P=0,017; p<0,05)değişkeni için ise homojen
dağılmadığı görülmüştür. Bu durumda Tek yönlü ANOVA testinin ön şartı sağlanamamış olup
yetenek değişkeni için ANOVA testi yerine Welch ve Brown-Forsythe testleri yapılmıştır.
Yapılan Welch ve Brown-Forsythe testleri sonucunda yetenek (P=0,123; p<0,05) değişkeninde
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca göre de
“Katılımcıların takım seçiminde etkili olan faktörlere göre marka kişiliği algısı boyutları
farklılaşmaktadır.” H12 hipotezi ve “Katılımcıların takım seçimine göre takımla ile özdeşleşme
düzeyleri farklılaşmaktadır.” H13 hipotezi desteklenmemektedir.
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Tablo 14:Katılımcıların Kendilerini Tanımlamasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

Dürüstlük

Yetenek

Coşku

Özdeşleşme

Kendini
Nasıl
Gördüğü
Fanatik
Taraftar
Seyirci
Fanatik
Taraftar
Seyirci
Fanatik
Taraftar
Seyirci
Fanatik
Taraftar
Seyirci

Homogenity
N

A.O.

S.S.

71
179
150
71
179
150
71
179
150
71
179
150

4,55
4,24
3,85
4,62
4,32
4,01
4,45
4,17
3,91
4,53
3,60
2,60

0,463
0,670
0,765
0,455
0,650
0,743
0,577
0,621
0,779
0,434
0,693
0,906

Levene

Sig.

9,012

0,000

F

P

28,173

0,000**

22,578

0,000**

16,117

0,000**

174,563

0,000**

0,000
8,784
0,001
6,640
0,000
22,151

N:Birim Sayısı, A.O: Aritmetik Ortalama, S.S: Standart Sapma, **p<0,01
Araştırmaya katılan İİBF öğrencilerinin marka kişiliği boyutları ve takımla özdeşleşme düzeyleri
açısından kendilerini nasıl tanımladıklarına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığına ilişkin
yapılan ANOVA testi Tablo 14’de gösterilmiştir.
Varyansların homojen dağılıp, dağılmadığını test etmek için levene istatistiği yapıldığında,
Dürüstlük (P=0,000; p<0,05), yetenek (P=0,000; p<0,05), coşku (P=0,001; p<0,05) ve
Özdeşleşme (P=0,951; p<0,05) değişkenleri için homojen dağılmadığı görülmüştür. Bu
durumda Tek yönlü ANOVA testinin ön şartı sağlanmamış olup dört değişken için ANOVA testi
yerine Welch ve Brown-Forsythe testleri yapılmıştır. Yapılan Welch ve Brown-Forsythe testleri
sonucunda Dürüstlük(P=0,000; p<0,05), Yetenek (P=0,000; p<0,05), Coşku (P=0,000; p<0,05)
ve özdeşleşme (P=0,000; p<0,05) değişkenleri için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olduğu bulunmuştur. Farkın yönünü tespit etmek için Post Hoc testlerinden Tamhane T2
testi sonuçlarına bakılmıştır. Tablo 14’de bakıldığında, kendini fanatik (A.O=4,55(dürüstlük
için); 4,62(yetenek için); 4,45 (coşku için); 4,53(özdeşleşme için)) olarak tanımlayan
öğrencilerin Galatasaray takımına ilişkin dürüstlük, yetenek ve coşku algılarının ve özdeşleşme
düzeylerinin kendilerini taraftar ve seyirci (sırasıyla A.O=4,24/ 3,85 (dürüstlük için);
4,32/4,01(yetenek için); 4,17/3,91(coşku için); 3,60/2,60 (özdeşleşme için)) olarak tanımlayan
öğrencilerin dürüstlük, yetenek ve coşku algılarından ve özdeşleşme düzeylerinden daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Bu sonuçlara göre de “Katılımcıların kendisini tanımlamasına göre marka kişiliği algısı boyutları
farklılaşmaktadır.” H14 hipotezi ve “Katılımcıların kendisini tanımlamasına göre özdeşleşme
düzeyleri farklılaşmaktadır.” H15 hipotezi desteklenmektedir.
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma bireylerin marka kişiliği algısının takımla özdeşleşme düzeylerini nasıl etkilediğini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen marka kişiliği ve özdeşleşme
değişkenleri bacasız endüstri olan spor endüstrisinin pazarlama faaliyetleri için önemli ve
üzerinde durulması gereken konulardır.
Çalışmada incelenen değişkenlere ve alt boyutlarına bakıldığında ise marka kişiliği boyutları
olan dürüstlük, yetenek ve coşku algısının yüksek düzeyde, takımla özdeşleşmenin ise orta
düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırmanın “taraftarların spor kulüpleriyle özdeşleşmelerinde
marka kişiliğinin etkisi var mıdır?” şeklinde temel sorusuna ve bunula beraber geliştirilen diğer
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beş alt hipoteze cevap aranmıştır. Çalışmada sonucunda marka kişiliği alt boyutlarından
dürüstlük ve coşku boyutlarının spor kulüpleriyle özdeşleşme üzerinde etkisi vardır ve bu etki
pozitif yönlüdür. Carlson vd., 2009; Carlson ve Donavan, 2013; Karjaluoto vd., 2016,
literatürdeki çalışmalar yaptığımız çalışmayı destekler niteliktedir.
Araştırma sonucunda marka kişiliği ve özdeşlememinim cinsiyete (Tığlı, 2003; Özçelik ve
Torlak, 2010; Demirel vd., 2007; Günay ve Tiryaki 2003; Dietz-Uhler ve Audrey, 1999) göre
farklılaştığı tespit edilmiş, erkek katılımcıların Galatasaray takımına yönelik yetenek algıları ve
özdeşleşme düzeylerinin kadın katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaş grupları
(Özçelik ve Torlak, 2011; Baş 2008) açısında bakıldığında ise 21 yaş ve altı katılımcıların
Galatasaray takımına yönelik dürüstlük algısının 22 yaş ve üzeri katılımcılardan daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Lisanslı ürün satın alma sıklığı açısından (Fisher ve Wakefield, 1998;
Wann ve Branscombe, 1993;Harolle vd., 2010; Demirel vd., 2007) değerlendirildiğinde sık
aralıklarla ile ürün satın alan katılımcıların Galatasaray takımına yönelik dürüstlük, yetenek ve
coşku algılarının ve özdeşleşme düzeylerinin nadiren satın alan ya da hiç satın almayan
katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucun ulaşılmıştır. Son olarak katılımcıların kendilerini
tanımlamasına göre (Günay ve Tiryaki, 2003; Cialdini vd., 1976; Wann ve Branscombe, 1993;
Kolbe ve James, 2003; Funk ve James, 2001; Wann, 1997) bakıldığında ise kendini fanatik
olarak tanımlayan katılımcıların Galatasaray takımına yönelik ilişkin dürüstlük, yetenek, coşku
algılarının ve özdeşleşme düzeylerinin kendini taraftar ve seyirci olarak tanımlayanlardan
katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer taraftan takım seçiminde etkili olan
faktörler açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
da H1, H3, H7, H10, H11, H14, H15 hipotezleri desteklenirken, H6, H8 hipotezleri kısmen
desteklenmekte ve H2, H4, H5, H9, H12, H13 hipotezleri de desteklenmemektedir.
Çalışmanın sonucunda takımlarının kişilikleriyle özdeşleşen bireylerin bağlılık seviyelerinin
yüksek olduğu görülmüştür. Takımına güçlü bir şekilde özdeşleşen taraftarların takımın lisanslı
ürünlerini satın alma niyeti üzerine pozitif bir etki sağlamaktadır. Ürünlerin kalite algısından
daha çok sembolik tüketim yaptıkları söylenilebilmektedir. Özdeşleşen taraftarlar kulübün spor
olaylarına, lisanslı ürünlerine, sponsorlara yönelik davranışlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla
taraftarların tekrar satın alma davranışı takıma ilişkin bağlılığın en büyük ispatıdır. Bağlılığın
oluşturduğu sadakat istikrarlı bir satın almayı gerçekleştireceği ve rakiplerin pazarlama
çabalarına direnme oluşturarak değişime karşı dirençli olduğu görülecektir. Kulüpler güçlü bir
marka kişiliği oluşturarak tüketici gruplarının markalarıyla özdeşleşmelerini sağlayabilmektedir.
Yapılan bu çalışma ile literatür paralellik gösteren sonuçlara ulaşılmış ve bilimin kolektif
ilerleyişine katkı sağlanmıştır. Gelecek araştırmalara; çalışmanın farklı örneklem gruplarında ve
sektörlerde tekrarlanması ile daha ayrıntılı ve genelleyebilir sonuçlara ulaşılabilir, özdeşleşme
üzerinde etkili olan prestij ve farklılık gibi değişkenlerde çalışmaya dahil edilerek yapılan bu
araştırma tekrarlanabilir ya da sonuçların genelleyebilmesi için tüm bölgelerde yapılması ortaya
çıkan sonuçların karşılaştırılması bakımından katkı sağlayabilir.
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Öz
Türkiye’de özellikle 24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan ekonomik istikrar programı ve sonrası dönemde
hükümetlerin izlediği liberal politikalar, özel yatırımları olumlu etkilemiştir. Bu süreçte kamu yatırımlarının özel
yatırımlar üzerindeki etkisi bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Çalışmada 1983-2013 dönemini kapsayan kamu
yatırımları ve özel yatırımlar verileri kullanılarak Türkiye’de “Dışlama Etkisi” varlığının araştırılması
amaçlanmaktadır. Öncelikle kullanılan serilerin durağanlıklarının araştırılması için Genişletilmiş Dickey-Fuller
birim kök testi uygulanmış ve serilerin durağanlık mertebelerinin I(1) olduğu belirlenmiştir. Bu durum iki seri
arasında uzun dönemli bir ilişkinin olabileceğini göstermektedir.
Kamu yatırımları ve özel yatırımlar serilerinin veri dönemi açısından ortalamalarında ve/veya trendlerinde yapısal
kırılmaların yaşanmış olabileceği düşünülerek, serilere iki yapısal kırılmalı Lee-Strazicich birim kök testi
uygulanmıştır. Test sonuçları kamu yatırımlarının yapısal kırılmalar ile trend durağan, özel yatırımların ise yapısal
kırılmalar ile fark durağan olduklarını göstermiştir. Bu sonuçlar ışığında serilerin durağanlık mertebeleri kamu
yatırımları serisi için I(0), özel yatırımlar serisi için I(1) olarak belirlenmiştir. Farklı mertebeden durağan serilerin
eşbütünleşme analizlerinin yapılmasına imkan sağlayan ARDL sınır testinin bu şartlar altında uygulanmasının
yerinde olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla, bahsi geçen değişkenlere sınır testi uygulanmış ve iki seri arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ardından tahmin edilecek uzun dönem ve kısa dönem
katsayıları ışığında Türkiye’de 1983-2013 döneminde kamu yatırımlarının özel yatırımları çektiği ampirik olarak
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yatırımları, Özel Yatırımlar, Dışlama Etkisi, Yapısal Kırılmalar, ARDL Sınır Testi
JEL Kodları: C13, E22, H54

INVESTIGATION OF CROWDING OUT EFFECT IN TURKEY: AN APPLICATION
FOR THE PERIOD 1983-2013
Abstract
The economic stabilization program described in the January 24 1980 and after, liberal policies pursued by the
government reflected a positive impact on private investment in Turkey. The impact of public investment on private
investment in this process is the focus of this study. This study is aimed to investigate the presence of public
investment and private investment in Turkey, using data covering the period 1983-2013. First, Augmented DickeyFuller (ADF) unit root test is applied and determined that series are first order integrated. This result indicates that a
long-term relationship between the two series exists.
It is wondered that public and private investment have structural breaks and then Lee-Strazicich unit root tests with
two structural breaks in intercept and trend are used. Test results show that public investment is stationary in level
with structural breaks and private investment is nonstationary in level with structural breaks. Also said that public
investment is I(0), private investment is I(1) integrated. Therefore it is applied ARDL bounds test to examine
cointegration relation between public and private investment. The bounds test result shows that series are
cointegrated. Thus it is determined that public investment crowding in private investment in the long and short term
in Turkey.
Key Words: Public Investment, Private Investment, Crowding Out, Structural Breaks, ARDL bounds test
JEL Codes: C13, E22, H54
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Giriş
Kamu yatırımlarının özel yatırımlara etkisi üzerine üç temel yaklaşım mevcuttur. İlki kamu
yatırımlarının özel yatırımları dışladığını savunan Klasik yaklaşımdır. İkincisi kamu
yatırımlarının özel yatırımları teşvik edici ve tamamlayıcı olduğunu savunan Keynesyen
yaklaşımdır. Üçüncü ve son yaklaşım ise kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde etkisinin
olmayacağını savunan Ricardian yaklaşımdır (Yaraşır Tülümce ve Buyrukoğlu 2013).
Kamu yatırım harcamalarının özel yatırımları dışlama etkisi literatür çerçevesinde doğrudan ve
dolaylı dışlama etkisi olarak ikiye ayrılabilir. Doğrudan dışlama etkisinden bahsetmek gerekirse
ilk olarak fiziki yönden dışlama etkisi değerlendirilebilir. Özel sektör yatırımları için
kullanılabilecek fiziki gereksinimlerin kamu yatırımları için kullanılması sonucunda özel sektör
yatırımlarında aksamalara sebep olabilmektedir. Özel sektör yatırımı sonucunda üretilen malların
kamu tarafından da üretilmesi ikame ürünler ortaya çıkarmakta ve özel sektörün rekabetini
azaltmakta hatta tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan ikame ürün üretimi (gıda, konut,
sağlık hizmetleri vb.) doğrudan dışlama etkisi içerisinde yer almaktadır (Buiter 1997; Odedokun
1997; Çil Yavuz 2005; Cural vd. 2012; Yaraşır Tülümce ve Buyrukoğlu 2013). Rekabet
yönünden bir diğer önemli doğrudan negatif etki ise kamu tarafından sübvanse edilen ya da
direkt kamu tarafından yönetilen sektörel şirketlerdir. Özellikle tarım, imalat, sermaye malları,
enerji, banka ve finansal hizmetler sektörlerinde devletin kontrolü altında yer alan şirketlerin
olması, bu alanlardaki özel yatırımları doğrudan dışlamaktadır (Ramirez 1994; Ghali 1998;
Apergis 2000; Hyder 2002; Günaydın 2006). Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını
doğrudan dışlamasının bir başka nedeni ise artan kamu harcamalarının karşılanması amacıyla
vergi oranlarında artışa gidilmesi ve yükselen vergiler sebebiyle özel sektörün yatırım yapma
isteğinin azalması olarak gösterilmektedir (Gwatney vd. 1998; Apergis 2000; Uysal ve Mucuk
2003; Badawi 2003; Günaydın 2006; Cural vd. 2012).
Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını dışlayan dolaylı ancak en önemli etkilerinden biri
finansal dışlama etkisidir. Bu sürecin işleyişi şu şekildedir; kamu yatırım harcamalarında
meydana gelen artış, bütçede açık oluşturarak kamunun finansal borçlanmasına neden olur.
Özellikle iç borçlanma ile bütçe açığının kapatılmaya çalışılması, kamunun fon talebinin
artmasına ve ulusal tasarrufların kamuya aktarılmasına neden olup, bu durum faiz oranlarında
yükselişe yol açacaktır. Yükselen faiz oranları finansman maliyetlerinin artması anlamına
geleceği için, özel sektörün yatırımdan vazgeçmesine, faiz getirisi isteğinin artmasına sebep
olacaktır (Çil Yavuz 2001, 2005; Uysal ve Mucuk 2003; Şimşek 2003; Günaydın 2006; Taban ve
Kara 2006; Cural vd. 2012; Yaraşır Tülümce ve Buyrukoğlu 2013).
Kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde tamamlayıcı etkisinin olacağını savunan
Keynesyenler, ulaşımı ve iletişimi de kapsayan alt yapı hizmetleri, güvenlik hizmetleri, eğitim
hizmetleri ve sağlık hizmetleri vb. yatırımların kamu tarafından gerçekleştirilmesinin özel
yatırımları destekler hatta çekme niteliğinde olduğunu savunurlar (Cural vd. 2012). Ayrıca kamu
yatırımlarının artması ile oluşacak bütçe açıklarının özel yatırımlar üzerindeki dışlama etkisinin
çok düşük ve önemsiz olduğunu da düşünmektedirler (Taban ve Kara 2006). Hatta bütçe
açıklarının ekonomide genişletici etki yaratacağını ve yatırımları arttırıcı etkisinin olacağını
savunurlar
(Yaraşır
Tülümce
ve
Buyrukoğlu
2013;
Çil
Yavuz
2005).
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Ricardian Denklik Teoremi’ne dayanan bu görüşte rasyonel davranan tüketiciler, artan kamu
harcamalarının gelecekte vergilerin artarak karşılanacağını savunarak, tasarruflarını arttırmaya
başlayacaklardır. Buradan hareketle kamu harcamalarındaki yaşanan artış, eşit oranda
tasarruflardaki artışla karşılanacak ve bu durum bütçe açıklarının finansmanında faiz oranlarında
bir değişiklik yaratmayarak, özel sektörün yatırım için ihtiyacı olan fona ulaşmasında ek finansal
maliyet oluşturmayacaktır (Şimşek 2003; Yaraşır Tülümce ve Buyrukoğlu 2013). Sonuç olarak kamu
yatırım harcamalarının özel sektör yatırım harcamaları üzerinde bir etkisi olmayacağı savunulmaktadır.

1. Literatür
Kamu yatırım harcamalarının özel yatırım harcamaları üzerindeki etkisine yönelik Klasikler
dışlama etkisinin bulunduğunu, Keynesyenler çekme (tamamlama) etkisinin olduğunu ve
Ricardian yaklaşım ise herhangi bir etkinin olmayacağını savunmaktadır. Bu yaklaşımlardan
hangisinin Türkiye özelinde geçerli olduğunun tespit edilmesi ekonomi politikalarının
planlanmasında son derece önemli görülmektedir. Ekonomik yapının ülkeden ülkeye değiştiği
göz önüne alındığında, bir ülke ekonomisinde dışlama hipotezi mevcut iken bir başka ülkede
çekme etkisinin mevcut olduğu ampirik literatürde rastlanmaktadır. Bu yönüyle kamu yatırım
harcamalarının özel yatırım harcamaları üzerindeki etkisinin Türkiye örneğinde inceleneceği bu
çalışmada, Türkiye özelinde yapılmış ampirik çalışmaların incelenmesinin daha doğru olacağı
düşünülmektedir.
Çil Yavuz (2001); kamu yatırım harcamaları, özel yatırımlar ve faiz oranı değişkenlerini 19902000 dönemi için kullanarak dışlama etkisini araştırmışlardır. Granger nedensellik ve Johansen
eşbütünleşme testlerinin kullanıldığı çalışmada kamu yatırım harcamalarının özel sektör yatırım
harcamaları üzerinde negatif etkisinin olduğu, daha açık bir ifade ile dışlama etkisinin bulunduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Telatar ve Türkmen (2001); 1987-1999 yıllarını kapsayan toplam özel tüketim harcamaları,
devlet satın alımları ve devlet yatırımları değişkenleri ile Engle-Granger, Johansen-Shin
eşbütünleşme testlerini uygulamışlar ve kamu yatırımlarının özel tüketim harcamalarını dışladığı
sonucuna ulaşmışlardır.
Şimşek (2003); 1970-2001 dönemini kapsayan verileri kullanarak kamu harcamalarının özel
yatırımlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Granger nedensellik ve Johansen eşbütünleşme
testlerinin uygulandığı çalışmada, kamu harcamalarının toplam yurtiçi özel yatırımları dışladığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Uysal ve Mucuk (2003); 1975-2000 dönemi için kamu harcamaları, özel sektör yatırımları ve
mevduat faiz oranları verilerini kullanarak regresyon analizi ve Granger nedensellik testi
gerçekleştirmişlerdir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, kamu yatırım harcamalarının özel sektör
yatırımlarını dışladığı belirlenmiştir.
Bilgili (2003); 1988-2003 dönemini kapsayan özel yatırımlar, kamu yatırımları, özel toplam
tüketim, kamu harcamaları ve toplam vergiler değişkenlerini kullanarak, dışlama etkisini
araştırmıştır. Hata düzeltme modeli tahmin edilerek gerçekleştirilen analiz sonuçları, kamu
yatırımlarının özel yatırımları dışlamakta iken, kamu harcamaları tamamlayıcı nitelikte olduğu
belirlenmiştir.
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Kuştepeli (2005); özel yatırımlar, faiz oranı, reel gelir, kamu harcamaları ve bütçe açığı
değişkenlerini kullanarak Johansen eşbütünleşme testi ile kamu harcamalarının özel yatırımlar
üzerinde dışlama etkisinin mi tamamlama etkisinin mi olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. Uzun
dönemde kamu harcamalarının özel yatırımları tamamladığı, bütçe açıklarının ise özel yatırımlar
üzerinde dışlama etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.
Çil Yavuz (2005); 1980-2003 dönemi için kamu yatırım harcamaları, özel yatırım harcamaları ve
faiz oranı değişkenleri ile Granger nedensellik ve Johansen eşbütünleşme testlerini uygulamıştır.
Sonuçlar kamu yatırımlarının özel yatırımları pozitif etkilediği, diğer bir ifade ile tamamlayıcı
etkinin olduğu yönündedir.
Günaydın (2006); 1987-2004 dönemi için GSYİH, özel yatırımlar ve kamu yatırımları verilerini
kullanarak eşbütünleşme ve Granger nedensellik testlerini uygulamıştır. Çalışmada kamu
yatırımlarının özel yatırımları pozitif etkilediği belirlenmiştir.
Taban ve Kara (2006); kamunun iç borçlanmasının özel yatırımlar üzerinde dışlama etkisinin
1989-2004 dönemi için regresyon analizi ile incelemişler ve kamu iç borçlanmasının özel
yatırımları dışladığı sonucuna ulaşmışlardır.
Başar ve Temurlenk (2007); 1980 sonrası dönem için kamu harcamalarının (faiz ödemeleri
hariç) özel yatırımlar üzerindeki etkisini Yapısal VAR modeli kullanarak incelemişlerdir. Elde
edilen bulgular kamu harcamalarının özel yatırımları zayıf düzeyde dışladığı yönündedir.
Altunç ve Şentürk (2010); toplam özel yatırımlar, toplam kamu altyapı yatırımları, altyapı
niteliği taşımayan kamu yatırımları, reel GDP artış hızı değişkenleri kullanılarak 1980-2009
dönemi için ARDL sınır testi yaklaşımı ile kısa ve uzun dönemde dışlama etkisinin varlığı
araştırılmıştır. Ampirik bulgular uzun dönemde kamu yatırımlarının (altyapı ve altyapı niteliği
taşımayan) özel yatırımları dışlamadığını aksine tamamladığı yönündedir. Kısa dönemde ise
dışlama yada çekme etkisi ile ilgili net ampirik kanıtlar tespit edilememiştir.
Başar, Polat ve Oltulular (2011); 1987-2007 yıllarını kapsayan veriler kullanarak
gerçekleştirdikleri çalışmada, Johansen eşbütünleşme analizi ile kamu harcamaları ve özel
yatırımlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen bulgular toplam kamu harcamalarının özel
yatırımları desteklemektedir. Kamu yatırım harcamaları ise özel yatırımlar üzerinde negatif
etkiye sahiptir. Bu durum dışlama etkisini ortaya koymaktadır.
Cural, Eriçok ve Yılancı (2012); 1970-2009 yıllarını kapsayan kamu yatırımları ve özel sektör
yatırımları değişkenlerini kullanarak dışlama etkisinin varlığını araştırmışlardır. Carrion-i
Silvestre ve Sanso (2006) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinin kullanıldığı çalışmada, kamu
yatırımlarının özel yatırımları dışlama etkisinin olmadığı, aksine çekme etkisinin olduğu
yönündedir.
Yaraşır Tülümce ve Buyrukoğlu (2013); kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisini
araştırtıkları çalışmada 1980-2010 dönemi için Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik
testleri kullanarak analiz gerçekleştirmişlerdir. Faiz oranlarının da dikkate alındığı çalışmada
uzun dönemde faiz oranları ve özel yatırımlar arasında dışlama etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Şen ve Kaya (2014); 1975-2011 yıllarını kapsayan özel yatırım, kamu cari harcaması, kamu cari
transfer harcaması, kamu faiz harcaması, GSYİH verilerini kullanarak dışlama etkisini
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araştırmışlardır. Çalışmada kullanılan ekonometrik analizler Johansen eşbütünleşme testi ve hata
düzeltme modeli sonuçları kamu harcamalarının özel yatırımları dışladığı yönündedir.
Özet olarak Türkiye’de kamu yatırım harcamalarının özel yatırım harcamaları üzerindeki
etkilerinin araştırıldığı ampirik çalışma sonuçlarının birbirinden farklılaştığı görülmektedir. Bu
durum Klasik, Keynesyen ve Ricardian yaklaşımlarının hangisinin Türkiye ekonomisinde geçerli
olduğunun ampirik olarak kanıtlanamadığını göstermektedir.
2. Model
Ampirik literatürün Türkiye’de dışlama etkisi hipotezinin geçerliliği ile ilgili farklı sonuçlara
ulaşmış olması, bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmuştur. Bununla birlikte kamunun
borçlanmasını gerektirecek bütçe açığı vermesinin özel yatırımlar üzerine etkisini ölçmek için
Kuştepeli (2005) bütçe açığı değişkenini kullanmış ancak içeriğinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT) açığının da göz önüne alındığı kamu kesimi borçlanma gereği (kkbg) yerli literatürde
henüz kullanılmamıştır. Kamu kesimi borçlanma gereği; konsolide bütçe açığı, KİT açığı, yerel
yönetimler açığı, fonlar açığı ve sosyal güvenlik kuruluşları açığı kalemlerinden oluşmaktadır
(Yıldız 2006). Bu çalışmada kamu borçlanmasının özel yatırımları nasıl etkilediği sorusuna da
yanıt bulabilmek için diğer çalışmalardan farklı olarak kkbg değişkeni de kullanılmıştır.
Türkiye’de dışlama etkisi hipotezinin araştırılacağı model aşağıda yer almaktadır.
(1)
𝑜𝑧𝑒𝑙𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑘𝑎𝑚𝑢𝑡 + 𝛽3 𝑘𝑘𝑏𝑔𝑡 + 𝜀
(1) numaralı denklemde yer alan ekonometrik model, kısa ve uzun dönem için tahmin edilerek
kamu yatırımlarının ve kamu bütçe açıklarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkileri
belirlenmeye çalışılacaktır. Katsayılar için teorik beklentiler ise şu şekilde olacaktır: Klasik
yaklaşımının geçerli olması halinde dışlama etkisi 𝛽2 < 0, 𝛽3 < 0; Keynesyen yaklaşımın
geçerli olması halinde çekme etkisi 𝛽2 > 0, 𝛽3 > 0 ve son olarak Ricardian yaklaşımın geçerli
olması halinde herhangi bir etkinin olmadığı 𝛽2 = 0, 𝛽3 = 0 durumları söz konusu olacaktır.
3. Veri Seti
Kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisinin belirlenmeye çalışılacağı çalışmada,
ampirik literatür takip edilerek kamu-özel ayrımında sabit sermaye yatırımları verileri
kullanılmıştır. Ayrıca bütçe açıklarının borçlanma ile kapatılacağı ve bu durumun özel sektör
yatırımları üzerindeki etkisinin de incelenmesi gerektiği düşüncesiyle, aynı dönemi kapsayan
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (kkbg) verileri de çalışmada kullanılmıştır. Kalkınma
Bakanlığı’ndan elde edilen veriler, 1980 sonrası Türkiye’de başlayan özel sektörü teşvik ve
liberal ekonomi politikaları göz önüne alınarak, 1983-2013 dönemini kapsayan yıllık frekanslı
verilerden oluşmaktadır. Tüm değişkenler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’ya oranlanarak
analizde kullanılmıştır.
4. Yöntem ve Bulgular
Analiz sonuçları iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Genişletilmiş Dickey-Fuller
(ADF) birim kök testi ve serilerde yapısal kırılma durumunun söz konusu olabileceği
düşüncesinden yola çıkarak, Lee-Strazicich (2003) iki yapısal kırılmalı birim kök testi
uygulanmıştır. İkinci aşamada ise serilerin uzun dönem ilişkileri ARDL sınır testi yaklaşımıyla
araştırılmıştır.
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Serilere uygulanacak eşbütünleşme testi öncesinde, serilerin hangi mertebeden durağan
olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Buradan hareketle öncelikle ADF birim kök testi
serilere uygulanmıştır. Dickey-Fuller (DF) birim kök testi, oluşturulacak AR(p) süreci ile hata
terimini otokorelasyon sorunundan kurtaran gecikme uzunluğu kullanılarak oluşturulan test
denklemi ile gösterilebilir. Bu test denkleminde yer alacak deterministik bileşenlere göre üç
farklı şekilde oluşturulabilmektedir;
p

Yt   Yt 1    i Yt  j   t   istatistiği

(2)

j 1

p

Yt     Yt 1    i Yt  j   t    istatistiği

(3)

j 1

p

Yt     t   Yt 1    i Yt  j   t   t istatistiği

(4)

j 1

Bu denklemlerde μ sabit terimi, t trendi göstermektedir. Serinin deterministik özelliklerine uygun
olan denklem seçilerek δ=0 olup olmadığı sınaması için τ (tau) test istatistiği elde edilir. Bu test
istatistiği MacKinnon (1996) kritik değerleri ile karşılaştırılır ve seride birim kök vardır temel
hipotezi çerçevesinde karar verilmektedir. ADF birim kök test sonuçları Tablo-1’de sunulmuştur.
Tablo- 1 Düzeyde ADF Birim Kök Test Sonuçları
Seri
Kamu
Yatırımları
(kamut)
Özel
Yatırımlar
(ozelt)
Kamu Kesimi
Borçlanma
Gereği
(kkbgt)

Deterministik
Bileşen
Sabit
Sabit ve Trend
Sabit
Sabit ve Trend
Sabit

Gecikme
Uzunluğu*
0
0
1
0
0
0
0
0

t-İstatistik
Değeri
-0,838
-1,748
-2,405
-0,064
2,457
-2,324
-1,123
-1,573

Sabit ve Trend

0

-1,799

Kritik Değerler
1%
5%
-2,647
-1,953
-3,679
-2,968
-4,310
-3,574
-2,647
-1,953
-3,679
-2,968
-4,310
-3,574
-2,647
-1,953
-3,679
-2,968

10%
-1,610
-2,623
-3,222
-1,610
-2,623
-3,222
-1,610
-2,623

-4,310

-3,222

-3,574

* Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne göre belirlenmiştir.

Tablo-1’de yer alan sonuçlara bakıldığında serilerin düzeyde durağan olmadıkları görülmektedir.
Bu sebeple birinci farkları alınan serilerin ADF birim kök test sonuçları Tablo-2’de yer
almaktadır. Birinci farkları alınan serilerin birim kök içermediği, durağanlık özelliklerini
sağladıkları görülmektedir. Bu yönüyle serilerin I(1) süreci oldukları belirlenmiştir.
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Tablo- 2 Birinci Farklarda ADF Birim Kök Test Sonuçları
Seri
Kamu
Yatırımları
(dkamut)
Özel
Yatırımlar
(dozelt)
Kamu Kesimi
Borçlanma
Gereği
(dkkbgt)

Deterministik
Bileşen
Sabit
Sabit ve Trend
Sabit
Sabit ve Trend
Sabit

Gecikme
Uzunluğu*
0
0
0
0
0
0
0
0

t-İstatistik
Değeri
-4,035
-3,946
-3,932
-5,091
-5,017
-5,027
-4,818
-4,744

Sabit ve Trend

0

-4,735

Kritik Değerler
1%
5%
-2,647
-1,953
-3,679
-2,968
-4,310
-3,574
-2,647
-1,953
-3,679
-2,968
-4,310
-3,574
-2,647
-1,953
-3,679
-2,968

10%
-1,610
-2,623
-3,222
-1,610
-2,623
-3,222
-1,610
-2,623

-4,310

-3,222

-3,574

* Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne göre belirlenmiştir.

Çalışmanın veri dönemi göz önüne alındığında, serilerde yapısal kırılmaların olabileceği
düşünülerek, yapısal kırılmalı birim kök testinin uygulanarak, ardından yapısal kırılmaların
serilerden arındırılması uygun görülmektedir. Buradan hareketle; serilere iki yapısal kırılmalı
Lee-Strazicich (LS) birim kök testi uygulanmıştır. Perron (1989) tarafından tanımlanmış olan
Model A ve Model C regresyon denklemleri Lee-Strazicich birim kök testi içinde geçerli
görülmüştür. Testin süreci aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

yt   Z t  et

(5)

et   et 1   t

Bu denklemlerde Zt dışsal değişkenler vektörü, εt ise beyaz gürültü hata terimidir. LS birim kök
testi β=1 hipotezini test etmeye dayanmaktadır. Zaman serilerinde tek yapısal kırılma ile birim
kök analizinin kısıtlı olabileceğini savunan Lee ve Strazicich (2003), içsel olarak belirlenen çift
yapısal kırılmaya izin veren birim kök testini geliştirmişlerdir. Çift yapısal kırılma için Denklem
(5)’den yola çıkarak Model A; Zt=[1,t,D1t,D2t] ve t≥TBj+1 için Djt=1, diğer durumlarda 0 olarak
tanımlanmaktadır. Model C ise; Zt=[1,t,D1t,D2t,DT1t,DT2t] ve t≥TBj+1 için DTjt=t-TBj, diğer
durumlarda 0 (sıfır) olarak tanımlanmaktadır.
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Tablo- 3 Lee-Strazicich (2003) Birim Kök Test Sonuçları
Model CC

1%

5%

10%

(0.6-0.8)

-6,32

-5,73

-5,32

Yapısal
Kırılmalar
(Ortalama ve
Trend)
1995
2002

-4,75

(0.6-0.8)

-6,32

-5,73

-5,32

1997

2003

-4,44

(0.6-0.8)

-6,32

-5,73

-5,32

2000

2006

Kritik Değerler*
Test İstatistik Değeri

λ

Kamu (kamut)

-6,35

Özel (ozelt)
KKBG (kkbgt)

Model AA

1%

5%

10%

Yapısal
Kırılmalar
(Ortalama)
1989
2005

-4,55

-3,84

-3,5

1987

2000

2001

2003

Kritik Değerler*
Test İstatistik Değeri
Kamu (kamut)

-2,79

Özel (ozelt)

-3,83

KKBG (kkbgt)

-2,76

* Kritik değerler: Lee ve Strazicich (2003) çalışmasından alınmıştır.

Lee-Strazicich birim kök test sonuçları incelendiğinde, kamu yatırımları serisinin düzeyde
ortalama ve trendde yapısal kırılmalarla durağanlığı sağladığı görülmüştür. Özel yatırımlar ve
kkbg serileri ise yapısal kırılmalı fark durağan sürece sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durumda
kamu yatırımları serisi I(0), özel yatırımlar ve kkbg serileri I(1) sürecine sahiptirler.
Serilerin bütünleşme derecelerinin farklı olması ve örneklem hacminin küçük olması nedeniyle
ARDL sınır testinin uygulanması daha doğru olacaktır. Bu amaçla yapısal kırılmalardan
arındırılan seriler için ARDL sınır testi uygulanarak, eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı
araştırılmıştır. ARDL sınır testi için aşağıda yer alan kısıtlanmamış hata düzeltme modeli tahmin
edilmektedir.
𝑚

∆𝑜𝑧𝑒𝑙𝑡 =

𝑚

𝑚

𝛼0 + ∑ 𝜏𝑖 ∆𝑜𝑧𝑒𝑙𝑡−𝑖 + ∑ 𝜑𝑖 ∆𝑘𝑎𝑚𝑢𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑘𝑘𝑏𝑔𝑡−𝑖
𝑖=1

𝑖=0

𝑖=0

(6)

+𝜆1 𝑜𝑧𝑒𝑙𝑡−1 + 𝜆2 𝑘𝑎𝑚𝑢𝑡−1 + 𝜆3 𝑘𝑘𝑏𝑔𝑡−1 + 𝑢𝑡

Burada ∆ fark operatörünü, m ise uygun gecikme uzunluğunu göstermekte ve 𝛼0 , 𝜏𝑖 , 𝜑𝑖 ve 𝛽𝑖
kısa dönem,
𝜆1 , 𝜆2 ve 𝜆3 uzun dönem katsayıları göstermektedir. Sınır testi;
𝐻0 : 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆3 = 0 şeklindeki uzun dönemli ilişkinin olmadığını gösteren temel hipotez
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tablo-4’da sınır testi sonuçları iki ayrı deterministik yapı ve
bilgi kriterleri çerçevesinde sunulmuştur.
Sınır testi sonuçları değerlendirildiğinde; Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerinin minimum değeri
verdiği bir gecikmede hem sabit terimli hem de sabit terimli ve trendli denklemlerde F test
istatistiğinin kritik değerleri aştığı görülmüştür (Bkz. Tablo-4). Daha açık ifade etmek gerekirse,
sınır testi sonuçları seriler arasında uzun dönem ilişkinin olduğunu belirtmektedir.
Sınır testi sonuçları ile seriler arasında eşbütünleşme olduğunun belirlenmesinin ardından uygun
ARDL modelinin tespit edilmesi gerekmektedir. Akaike ve Schwarz bilgi kriterleri kullanılarak
ARDL (2,0,0) modelinin uygun olduğu belirlenmiştir. Modelin hata terim varsayımlarını
sağlaması modeli geçerli kılmıştır. ARDL (2,0,0) modeli tahmin sonuçları ve modelden elde edilen
uzun dönem katsayıları Tablo-5’de gösterilmiştir.
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Tablo- 4 Sınır Testi Sonuçları
Deterministik
Bileşen

Sabit
Akaike
Bilgi
Kriteri
3,206*
3,372
3,419
3,553

Gecikme
Uzunluğu
1
2
3
4

Schwarz
Bilgi
Kriteri
3,630*
3,943
4,139
4,424

Sabit ve Trend
F test
İstatistiği
10,548*
5,280
2,759
1,936

Akaike
Bilgi
Kriteri
3,223*
3,414
3,492
3,629

Schwarz
Bilgi
Kriteri
3,695*
4,033
4,260
4,548

F test
İstatistiği
10,835*
5,232
2,488
1,560

Kritik değerler: Sabit terimli, k=2 için &1 anlam düzeyinde; Alt Sınır: 5,15 – Üst Sınır: 6,36. Sabit terimli ve trendli, k=2 için
%1 anlam düzeyinde; Alt Sınır: 6,34 – Üst Sınır: 7,52 (Peseran vd. 2001).

ARDL (2,0,0) modelinin genel olarak anlamlı olduğu ve hata terimleri varsayımların geçerli
olduğu görülmektedir. Tahmin edilen modelden elde edilen uzun dönem katsayılar sabit terim
hariç %1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Kamu yatırımlarında meydana gelen
%1’lik artış özel yatırımları yaklaşık olarak %1,22 oranında arttırmaktadır. Kamu kesimi
borçlanma gereğinde meydana gelen %1’lik artış ise özel yatırımları %0,5 oranında
azaltmaktadır. Bu sonuçlarla uzun dönemde kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde pozitif
etkisi varken, kamu kesimi borçlanma gereğinin özel yatırımlar üzerinde negatif etkisi vardır.
Buradan hareketle kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde dışlama etkisine sahip olmadığı
(çekme etkisinin bulunduğu), ancak kamu kesimi borçlanmasının özel yatırımları dışladığı
belirlenmiştir.
Tablo- 5 ARDL(2,0,0) Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: ozelt
Değişkenler
ozelt-1
ozelt-2
kamut
kkbgt
Sabit
kamut
kkbgt
Sabit

Katsayılar
-0,026
-0,287*
1,598**
-0,658**
0,038
Uzun Dönem Katsayıları
1,216**
-0,501**
0,029

t-İstatistiği
-0,166
-1,881
2,982
-4,21
0,191
2,647
-3,717
0,191

F-İstatistiği: 5,466 (0,004)
Breusch Godfrey LM Test İstatistiği (1): 1,983 (0,159)
Jarque Bera Test İstatistiği: 2,752 (0,253)
White Test İstatistiği: 0,102 (0,749)
(*) %10 anlam düzeyinde, (**) %1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan değerleri göstermektedir.

Uzun dönem ilişkilerin belirlenmesinin ardından, değişkenler arasında kısa dönem ilişkilerin
incelenmesi için hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Tablo-6’de sunulan sonuçlar
incelendiğinde, hata düzeltme terimi istatistiksel olarak anlamlı ve beklentiye uygun olarak
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negatif işaretlidir. Bu durum yaşanacak bir şok ile dengeden sapma olması halinde, şok etkisinin
gelecekte düzeltileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte 1’den büyük bir hata düzeltme terim
katsayısının olması, sistemde dalgalı olarak ve azalarak uzun dönemde dengeye yönelme
olacağını göstermektedir (Narayan ve Smyth 2006; Karagöl vd. 2007).
Tablo- 6 Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: ∆ozelt
Değişkenler
∆ozelt-1
∆kamut
∆kkbgt
Sabit
HDTt-1

Katsayılar
0,287*
1,598**
-0,658**
0,038
-1,313**

t-İstatistiği
1,881
2,982
-4,210
0,191
-6,131

R2=0,746
F-İstatistiği: 15,379 (0,000)
DW-İstatistiği: 2,356
(*) %10 anlam düzeyinde, (**) %1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan değerleri göstermektedir.

Uzun dönem tahmin sonuçlarını paralel olarak kısa dönemde de kamu yatırımları ve kamu
kesimi borçlanma gereği özel yatırımlar üzerinde sırasıyla pozitif ve negatif etkiye sahiptir.
Kamu yatırımlarında %1’lik bir artış olması durumunda özel yatırımlar %1,6 oranında
artmaktadır. Kamu yatırımlarının tamamlayıcı etkisinin kısa dönemde de geçerli olduğu
belirlenmiştir. Kamu kesimi borçlanmasında %1’lik bir artış meydana geldiğinde özel yatırımlar
%0,7 oranında azalmaktadır. Kamu kesiminin borçlanmasında artış olması ile özel yatırımların
bu durumdan olumsuz etkilenmesi, bu kanalda dışlama etkisinin olduğunu göstermektedir.

5. Sonuç
Kamu yatırım harcamalarının özel yatırımlar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak iktisat
literatüründe bir görüş birliği hakim değildir. Klasikler kamu yatırımlarının özel yatırımları
dışlayacağını savunurken, Keynesyenler kamu yatırımlarının özel yatırımlar destekleyici ve/veya
tamamlayıcı olacağını öne sürmüşlerdir. Bununla beraber Ricardian görüşe sahip iktisatçılar,
kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde bir etkisinin olmayacağını savunmaktadırlar.
Bahsedilen görüşler çerçevesinde kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisine yönelik
yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde, hangi görüşün geçerli olduğu yönünde genel geçer bir
kanı ortaya konulamamıştır. Benzer durum Türkiye için yapılan ampirik çalışmalar içince
geçerlidir. Tartışılan ve görüş birliğine varılamamış bir konu olarak kamu yatırımlarının özel
yatırımlar üzerindeki etkisi, 1983-2013 yıllarını kapsayan veriler ile Türkiye için araştırılmıştır.
Kamu yatırımlarının yanında, kamu borçlanmasının da özel yatırımlar üzerinde etkisinin
incelenmek istenmesi ile kamu kesimi borçlanma gereği değişkeni çalışmada kullanılmıştır.
Ekonometrik analizler için öncelikle kullanılan verilere birim kök testi yapılması gerekmektedir.
Bu amaçla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmış ve düzey değerlerinde
tüm serilerin birim köke sahip oldukları belirlenmiştir. Birinci farkları alınarak ADF birim kök
testi tekrarlandığında ise tüm serilerin birinci farklarında durağanlığı sağladıkları görülmüştür.
Bu sonuçla ADF birim kök testine göre tüm serilerin I(1) süreci oldukları söylenebilir.
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Analizde kullanılan verilerin 1983 yılından başlaması nedeniyle serilerde geçmişte yaşanan
olayların yapısal kırılmalar oluşturmuş olabileceği düşünülmüştür. Buradan hareketle serilere çift
yapısal kırılmalı Lee-Strazicich birim kök testinin uygulanmıştır. Model CC sonuçlarına göre
özel yatırımlar ve kamu kesimi borçlanma gereği serileri yapısal kırılmalı fark durağan bir sürece
sahipken, kamu yatırımları serisi yapısal kırılmalı durağan olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlarla
yapısal kırılmalardan arındırıldıktan sonra serilerin farklı mertebeden durağanlık sağlamaları
geleneksel eşbütünleşme testlerinin yapılmasını imkansız kılmıştır. Buradan hareketle uzun
dönem ilişkilerin belirlenmesi için gerek serilerin durağanlık mertebelerini dikkate almayan
gerekse örneklem hacminin küçük olduğu çalışmalarda daha etkin sonuçlar ortaya koyduğu
savunulan ARDL sınır testinin uygulanmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür.
Yapılan sınır testi sonuçları seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermiş,
ardından uygun ARDL modeli bilgi kriterleri çerçevesinde ARDL(2,0,0) olarak belirlenmiştir.
Tahmin edilen ARDL(2,0,0) modeli katsayılarından hareketle hesaplanan uzun dönem
katsayıları göstermiştir ki; kamu yatırımlarında meydana gelen %1 artış özel yatırımları yaklaşık
%1,22 oranında arttırmaktadır. Dolayısıyla bu sonuç kamu yatırımlarının uzun dönemde özel
yatırımları tamamlayıcı olduğunu göstermiştir. Kamu borçlanmasında %1’lik artış ise özel
yatırımları %0,5 oranında azaltmaktadır. Uzun dönemde kamu borçlanmasında yaşanan artış
özel yatırımları dışlamaktadır. Kısa dönem için tahmin edilen hata düzeltme modeli sonuçları
incelendiğinde ise uzun dönem sonuçlarına benzer şekilde kamu yatırımlarının özel yatırımları
destekleyici olduğu ancak kamu borçlanmasının özel yatırımları dışladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde destekleyici etkisinin bulunmasında, 1980 sonrası
dönemde liberal politikaların artarak devam etmesi ve kamunun son yıllarda daha çok eğitim,
sağlık, ulaşım ve alt yapı hizmetleri gibi yatırımlara yönelmesi ile özelleştirmelerle piyasada
devlet varlığının azalması gösterilebilir. Bunun yanında kamu borçlanmasındaki artış ile birlikte
borçlanma maliyetlerinde yaşanacak artışlar ve fon kaynaklarının kamuya aktarılması gibi
nedenlerle özel yatırımların dışlandığı düşünülmektedir. Genel değerlendirmede Türkiye’de
yıllar itibari ile uygulanan özel sektörü teşvik edici liberal politikaların özel sektör yatırımlarının
gelişimi yönünde doğru adımlar olduğu, kamu borçlanmasını arttırıcı nitelikteki kamu
harcamaları ile ilgili olarak ise dikkatle takip edilmesi ve mali disiplinin uygulanmasının özel
yatırımlar açısından olumlu olacağı düşünülmektedir.
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Öz
1990’lı yıllarda oluşmaya başlayan yeni medya yapıları, günümüz toplumlarında küreselleşme olgusunun ana itici
gücü haline gelmiştir. Haber siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları, web TV’ler gibi birçok yeni iletişim ortamı
topyekün “yeni medya” olarak adlandırılmaktadır. Özellikle sosyal paylaşım ağları bireylerarası, kültürlerarası ve
toplumlararası iletişim ve etkileşimi geçmişe oranla çok üst düzeylere taşımakla kalmamış, çok daha karmaşık hale
de getirmiştir. Sosyal paylaşım ağları veya diğer bir deyişle kısaca sosyal medya, bireyin iletişim sürecine doğrudan
katılması ve etkin bir rol oynayıp içeriği üretmesi noktasında diğer dijital ortamlara nazaran çok daha etkili
olmuştur. Bunun yanında bu ağlarda geniş çaplı sosyal ilişkiler kurabilme olanağına kavuşulması, sosyal medyanın
çok kısa zamanda görülmemiş bir hızla yayılmasına neden olmuştur.
Son yıllarda birçok bilim insanının sosyal medya ve kültür ilişkisini mercek altına aldığı ve bu alandaki
araştırmaların giderek arttığı gözlemlenmekte olup bu konudaki araştırmalar sosyal medyanın kültürel kimlik ve
kültürlerarası etkileşime etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Kültür, Kültürlerarası iletişim, Kültürel kimlik.

CULTURE OF SOCIAL MEDIA
Abstract
The development of new media in 90’s, has been the main force accelerating the trend of globalization in today’s
society. News sites, personal blogs, social Networks, web tv’s and many other communication mediums are called
overall new media. Especially Social Networks has brought communication and interactions between humans,
cultures and societies to a highly interconnected but also more complex level . Social Networks or in shorter form
social media, has been more effective on individuals to engage and produce content compared to other digital
mediums. In addition to that matter, social media’s allowence to build a large social networks and develop social
encounters has led it grow at a rapid pace in a very shot term.
In recent years the more and more scholars has become involved in the investigation of the relationship between
new media and culture, and the number of research has been growing accordingly. The emerging topical areas in
this line of research mainly focuses on: the impact of social media on cultural identity and intercultural interactions.
Keywords: Social media, Culture, Intercultural communication, Cultural identity.
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Giriş
İnsanlararası iletişim seslenme/konuşma ile başlar. Bunu yazı, resim, basım, telli ve telsiz
elektronik iletişim ve son olarak dijital iletişim aşamaları izlemiştir. 1990’lı yıllardan itibaren
bilgisayarların yaygınlaşması ve internet, iletişimde gerçek bir devrime yol açmıştır. 2000’li
yıllarda cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla da iletişim devrimi daha büyük bir ivme
kazanmıştır. Yaşadığımız dijital iletişim çağında, iletişim anlamında mesafeler kısalmış, çok
tekrarlanan deyimle dünya “global köy”e dönüşmüştür. Dünyanın en uzak noktalarında bulunan
kişiler, saniyeler içinde haberleşebilmektedirler. Bilgi çok hızlı yayılmakta, bilgiye ulaşım
inanılmaz ölçüde kolaylaşmaktadır. Zihnimizdeki zaman ve mesafe kavramları değişikliğe
uğramıştır. Diğer taraftan geleneksel kurumların (devlet, hükümet, basın kartelleri, üniversiteler
v.b) bilgiyi kontrol tekelleri de büyük ölçüde kırılmıştır. Dijital iletişim düşüncelerimizi, bakış
açılarımızı, davranışlarımızı, hayat tarzlarımızı etkilemekte ve değiştirmektedir. Bilim insanları,
dijital iletişimle birlikte insanlık tarihindeki en büyük değişimlerden birinin yaşandığını ifade
etmektedirler. Özellikle başkalarının ne düşündüğünü, hissettiğini öğrendiğimiz sosyal medya,
davranışlarımızı etkileyebilen ve/veya şekillendirebilen çok güçlü bir araçtır. Bu çalışmada,
sosyal medya kültürel bir perspektifle ele alınarak, günlük yaşam uygulamalarında ağ iletişimi,
sosyal ilişkiler ve kimliklerin inşası konularına odaklanılacaktır. Sosyal medyanın sosyo-kültürel
boyutunun ele alınması amaçlanarak konuya dair yapılan bilimsel inceleme ve çözümlemeler
irdelenecektir.
1.Sosyal Medya
Sosyal paylaşım ağları, kullanıcılarına kendi bağlantı listelerini açıklamalarına/oluşturmalarına,
birbirleri arasında iletişim kurmalarına, bağlantı listelerini sergilemelerine ve bilgilerinin yer
aldığı profillerinin üretilmesine olanak sağlayan, farklı medya, bilgi ve iletişim teknolojilerini
içinde barındıran web tabanlı platformlardır (Fuchs, 2011, s. 141).
Sosyal ağlar, bloglar, wikiler, podcastler, forumlar ile içerik toplulukları, sanal oyun ortamları ve
mikrobloglar gibi farklı ortamlara veya türlere sahip olan sosyal medya, kullanıcıların kendileri
ile ilgili kişisel haberleri verebilecekleri, arkadaş edinebilecekleri veya arkadaşları ile etkileşimli
bir şekilde iletişim kurabilecekleri, resimlerini, videolarını paylaşabilecekleri, çeşitli etkinlikler
düzenleyebilecekleri web sitelerine genel olarak verilen addır (Eldeniz, 2010, s. 27).
Kaskinan ve Saarima’ya göre ise sosyal medya; “İnternet kullanıcılarının içerik, fikir, içgörü,
deneyim ve perspektiflerini paylaşmak için kullandıkları metin, imaj, ses, video ve daha birçok
formdaki çevrimiçi teknolojiler ve pratiklerdir (Aydoğan ve Akyüz, 2010, s. 94). Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube gibi internet tabanlı bilgi yayma, paylaşma ortamları (mecra da
denilmektedir) “sosyal medya” olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde en yaygın sosyal medya
platformları şunlardır:
Facebook: Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında kurulmuştur.
Facebook, bireylere sosyal ağlar üzerinden arkadaş edinme, mevcut arkadaşlarla iletişim
kurabilme ve bilgi alış verişinde bulunabilme olanağı sağlayan bir sosyal paylaşım web sitesidir.
Facebook, bireyler arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturma özelliğiyle, günümüzde kitleler
tarafından en fazla ziyaret edilen sosyal iletişim ağlarından birisidir. Facebook’un bu denli hızlı
yayılması ve insanlar tarafından kullanılmasının altında, sitenin kullanıcılarına sanal
sosyalleşme, eğlence, iletişim, oyun, paylaşım, bilgi edinme, gündemi takip etme ve yayıncı
olma gibi birçok imkânı vermesi yatmaktadır.
Twitter: İngilizce’de “kuş cıvıltısı” anlamına gelmektedir. 2006 yılında Jack Dorsey ve 13
arkadaşı tarafından da kurulmuştur. Twitter en çok 140 karakterden oluşan metinlerin
yayılmasını ve paylaşılmasını sağlayan bir sosyal medya platformudur. Anında mesaj aktarma
olanağı sağlaması, Twitter’i en etkin ve popüler sosyal medya araçlarından biri haline
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getirmiştir. Twitter, 2008 yılında ABD Başkanlık seçimlerinde Barack Obama tarafından seçim
kampanyalarında sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde birçok devlet adamı, politikacı, aydın,
yazar, sanatçı, kurumsal yapılar vb. Twitter’i yoğun biçimde kullanmaktadır.
Youtube: Bir video barındırma web sitesidir. YouTube, günümüzde milyonlarca insanın video
paylaşmasına ve izlemesine imkân veren sosyal medya mecrasıdır. Aralık 2007’de İngiltere
Kraliçesi YouTube’da “Kraliyet Kanalı (The Royal Channel)’nı faaliyete geçirmiştir. Nisan
2011’de İngiltere’deki Kraliyet Düğünü -Prens William ile Catherine (Kate) Middleton’ın evlilik
töreni- YouTube üzerinden 188 ülkede canlı olarak izlenmiştir.
Linkedin: 2003 yılında profesyonel iletişim ağı olarak kurulmuştur. Bireyler eğitim durumlarını,
iş tecrübelerini, bilgi ve becerilerini Linkedin üzerinden paylaşabilmektedir. Bu özelliğiyle
Linkedin bireylere geniş bir iş çevresiyle temas olanağı sağlamaktadır.
Instagram: 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger adlı iki girişimci tarafından
kurulmuştur. Instagram, kullanıcılarına fotoğraflarını paylaşma olanağı sağlayan bir dijital
platformdur.
1.1. Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Farkı
Geleneksel medyada ses, durağan görüntü (resim), hareketli görüntü veya bunların bileşimleri
zaman ve mekân sınırlamalarına bağlı iken sosyal medya bu sınırlamaları büyük ölçüde aşarak
yayılmaktadır. Geleneksel medya azdan çoğa doğru bir iletişim modeline göre çalışırken, sosyal
medya çoktan çoğa iletişim sağlar. Ressam dahil herkesin herkesi izlediği Diego Velazquez’in
“Nedimeler” (Las Meninas) adlı eserindeki gibi sosyal medyada herkes hem izleyen hem de
izlenen konumundadır. Resimdeki ressam aslında İspanya Kralı IV. Felipe ve eşi Mariana’nın
resmini yapmaktadır. Ancak Kral ve eşi geri planda yer alan aynadaki silik silüetleri dışında
görülmemekte, onları seyredenler ise resmin ön planında yer almaktadır. Tıpkı bu ilginç tabloda
olduğu gibi sosyal medyada da bakan ile bakılan içiçe geçmiştir.

Şekil 1: Diego Velázquez, 1656, Las Meninas
Gözetleme ve gözetlenme olgusunun kuramsal geri planı incelendiğinde, İngiliz toplum
kuramcısı Jeremy Bentham’ın tasarlamış olduğu hapishane prototipi olan “panopticon”u
metaforik olarak kullanan Michel Foucault’nun toplumun gözetlenmesi için oluşturulan
disipliner yapıyı açıkladığını görmekteyiz (Çoban, 2014, s. 313). Panopticon’u hapishanedeki
mahkumların görünmeyen gözler tarafından gözetlenmesi ve denetleyen kişi ya da otoritenin
görünmezliği biçiminde tasvir eden Foucault (1992, s. 251) kavramı; ıslah temelli olarak kişisel
ve sürekli bir gözetime dayanan, denetim/cezalandırma ve ödüllendirme gibi mekanizmalar
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yoluyla bireylerin belli kurallara göre dönüştürülmesini hedefleyen ve direkt bireyler üzerine
uygulanan bir iktidar biçimi olarak tanımlamaktadır (Dolgun, 2008, s. 105).
Radyo ve televizyonun temel unsurları olduğu ve medyatik görünürlüğün önem taşıdığı
“synopticon” modelinde ise politikacı, sanatçı, sporcu vb. ünlülerin özel yaşamları, demeçleri ve
söylemleriyle sürekli izleyicinin gözü önünde bulunmaları ile çoğunluğun medya görünürlüğüne
sahip bir azınlığı gözetlemesi söz konusudur. Haberler, reality programları, açık oturumlar,
yarışmalar, diziler ile çoğunluğun izlediği, kendilerini izleyenleri etkileyebilme gücüne sahiptir.
Günümüzde ise dijital ortam ile zaman ve mekan kavramları dönüşüme uğrarken, artık
gözetleyen ve gözetlenen ayrımları ortadan kalkmış, birey eşzamanlı olarak hem gözetleyen hem
de gözetlenen varlık konumuna gelmiştir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla günümüzde
akademik çevrelerce “omnipticon” olarak adlandırılan ve yukarıda Velazquez’in tablosuna atıfta
vurgulanan, herkesin herkesi izlediği bir yapı söz konusudur.
Diğer taraftan, geleneksel medyanın interaktif olmayan yapısı kırılmıştır. Artık gazete, radyo ya
da televizyon aracılığıyla iletilen haberlere anında yorum ve değerlendirmede bulunulabilmekte,
söz konusu haberler başka mecralara da aktarılarak daha da yayılmaktadır. Bireylerin oturdukları
yerden bütün dünyada olup bitenleri izleyebildiği, her şeyden anında haberdar olabildiği sosyal
medya hesaplarının ana sayfalarındaki haber akışının hızı düşünüldüğünde, kullanıcıların yoğun
bir tüketim ağı içinde oldukları görülebilir. Örneğin, Facebook sitesinden alınan resmi değerlere
göre, bir kullanıcının iletişimde olduğu ortalama sayfa, grup ve davet sayfa sayısı 80 iken,
kullanıcının Ana sayfasına her gün yüklenen ortalama fotoğraf sayısı 205’dir. Benzer şekilde
Twitter’ın resmi verileri, Türkiye’de günde ortalama 8 milyon ve saniyede ortalama 100 tweet
atıldığını göstermektedir (Öztürk ve Karahasanoğlu, 2015, s. 799).
İlk sosyal ağlar yakın ilişkileri olan bireyleri bir araya getirme işlevine sahipken sosyal medya
gelişimine devam etmiş ve sonunda çok geniş iletişim ve bağlantı kapasitesiyle günümüzde
kullandığımız boyutlarda platformlar haline gelmiştir.
2015 yılı itibariyle dünya üzerinde artık 3 milyar insan internet kullanmakta ve bu kullanıcıların
2.1 milyarının sosyal medya ağlarında hesabı bulunmaktadır. Bu sosyal ağlar içerisinde aktif
kullanıcı sayıları göz önüne alındığında dünya genelinde 1.4 milyar kullanıcı sayısıyla Facebook
birinci sırada yer almaktadır. 2016 yılının ilk çeyreğinde elde edilen verilere göre ise, dünya
üzerindeki internet kullanıcı sayısı 3.3 milyar iken Facebook kullanıcı sayısı ise yaklaşık 1.6
milyara ulaşmış bulunmaktadır (Internet World Stats, 2015). Bir yandan kullanıcılar kendilerini
ifade etmede farklı yollar keşfederken, bir yandan da sosyal medya uzmanları kullanıcıların
ilgisini çekmek için yeni yollar oluştururken sosyal medya gelişimini hızla artan bir ivmeyle
sürdürmektedir.
Bilgimizi ve deneyimlerimizi, kimi zamansa üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaşma, önemli
konular etrafında örgütlenme, birbirimizden yeni şeyler öğrenerek farklı bakış açılarına ulaşma
olanağı sağlayan sosyal medyanın, sıradan vatandaşlar olarak bizlerin geleneksel medya
kuruluşları tarafından işgal edilen "kamusal alan”a geri dönerek demokratik katılımda
bulunabilmemiz için eşsiz bir fırsat oluşturduğu göz ardı edilemez. Bireysel kullanıcılara
düşünceleri ile medya evreninde yer alma olanağı sunan sosyal medya platformları, genellikle
profesyonellere açık olan eski kitle iletişim araçlarına alternatif olarak görülmektedir.
Herkes için bir yayın ortamı sunan sosyal medyanın bu gücünü hafife almamakla beraber,
geleneksel kitle iletişim araçlarına alternatif olduğu yönündeki görüşü ekonomi politik bir bakış
açısıyla eleştirenler de bulunmaktadır. Son yıllarda, kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın
mantığının iç içe geçmiş olduğunu işaret eden bu görüşe göre hızla büyüyen dev şirketlerin
sahip olduğu Facebook, YouTube, Twitter gibi platformlar kendi mülkiyet mekanizmalarına
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sahip olsalar da, popülarite, hiyerarşik sıralama, hızlı büyüme, büyük trafik hacimleri, hızlı
çevirim ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi aynı değer veya ilkelere bağlıdırlar. “Like” ile
“retweet” aynı şeyler değildir ancak ortak algoritmaları popülerlik ve gündem olma “trend topic”
prensiplerine dayanmaktadır. Ana akım medyadaki haber başlıkları ile tweet’ler arasındaki
biçimsel benzerliğe dikkat çekilerek, içerik ve kullanıcı dinamikleri açısından ortak özellikleri
vurgulanmakta; YouTube ve Google’ın platformlarını eğlence dünyasına giriş kapısı haline
getirmek için Hollywood'la işbirliği yaptığı, gazete ve televizyonların, veri odaklı kullanıcı
trafiğinin kimin ve neyin ilgi çektiğini -dolayısıyla tüketici kitleyi- belirlediği sosyal medya ekosistemine kaçınılmaz olarak entegre olduğu belirtilmektedir. Sosyal bağlantılar için Facebook,
arama yapmak için Google, mikroblog için Twitter gibi platformların giderek büyüyen tekeller
haline dönüşmesi karşısında "sosyal", "kamu", "toplum" gibi kavramların anlamlarının yeniden
tanımlanması ve tekrar değerlendirmesi gerektiğini belirten bu eleştirel bakış açısına göre sosyal
medya, büyük şirketlerin, tıpkı geleneksel ana akım medya şirketleri gibi deregülasyon talebinde
bulunduğu ve sınırların kullanım kolaylığını engellediği düşüncesine dayanan Amerikan
neoliberal öğretisinin dayatıldığı küresel bir alandır (Van Dijk, 2013, ss. 92-93).
1.

Küreselleşme ve Kültürel Değişim

Küreselleşme, son yıllarda birçok alanda en sık kullanılan terimlerin başında gelmektedir.
Küreselleşme kavramının ilk kez ne zaman kullanıldığı konusunda farklı iddialar bulunmakta
olup bu iddialardan birine göre ilk olarak 1963 yılında Kanadalı Sosyoloji Profesörü Marshall
Mc Luhan'ın kullandığı "global köy" (global village) kavramıyla ortaya çıkmıştır. Luhan' a göre,
en azından dünyanın belli bir bölümü global köy haline dönüşmektedir. Bazı iddialara göre de
"küreselleşme" kavramı ilk kez 1980'lerde Harvard, Stanford ve Columbia gibi prestijli
Amerikan okullarında kullanılmaya başlanmış ve yine bu çevrelerce popüler hale getirilmiştir
(Erbay, 1998, ss. 145-146).
Küreselleşme David Harvey tarafından zaman/mekân sıkışması (time/space compression olarak
adlandırılmakta olup (Harvey, 2003, s. 270) bu kavramla genelde iletişim teknolojileri
araçlığıyla insanların, malların, fikirlerin, sermayenin serbest dolaşımı, her an her yerde
olabilme olgusu anlaşılmaktadır. Bauman (2010, s. 64) küreselleşme kavramı ile dünya
meselelerinin belirsiz, ele avuca sığmaz ve kendi başına buyruk doğasını, bir merkezin, bir
kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun yokluğunu, “yeni dünya
düzensizliği” ni işaret ederken David Held ve Anthony McGrew ise küreselleşmeyi kıtalar arası
veya bölgeler arası akışlar ve ağlar meydana getiren, toplumsal ilişkilerin uzamsal
örgütlenmesinde dönüşümü temsil eden bir süreç şeklinde tanımlamaktadır (Held ve McGrew,
2008, s. 72).
Özellikle ekonomi, siyaset, kültür, uluslararası ilişkiler alanlarında yoğun olarak
kullanılmaktaysa da küreselleşme teriminin herkesin uzlaşabildiği bir tanımı yapılabilmiş
değildir. Küreselleşmenin temelinde iletişim ve etkileşim vardır. Bundan hareketle genel geçer
bir tanım yapılırsa küreselleşme, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar/insan toplulukları
arasındaki iletişimin ve dolayısıyla etkileşimlerinin karşılıklı olarak giderek artmasıdır.
Küreselleşme bütün insanları ve kurumları az veya çok oranda etkilemektedir.
Sosyal medyanın yaygın kullanımı, küreselleşmeye büyük bir ivme kazandırmıştır. Sosyal
medyanın hızlandırdığı küreselleşme ise siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bir çok değişikliğe
yol açmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle, bireyler ve toplumlar arasındaki etkileşim çok ileri bir
düzeye gelmiş durumdadır. Bu nedenle daha önce farklı ve birbirine uzak kültürlere (o topluma
özgü yaşam tarzlarına) sahip bireylerin ve toplumların yaşam tarzları giderek benzeşmektedir.
Zevkler, ilgi alanları, yeme-içme, giyim kuşam, jest ve mimiklerin kullanımı vb. alanlarda
farklılıklar giderek silinirken benzer bir tarz ve üslup ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, kültürel
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etkileşim ve küreselleşmeyi tek yönlü bir süreç olarak düşünmemek gerekir. Etkileşim iki yönlü
olmaktadır. Bir taraftan küresel yerele ulaşırken tam ters yönde akış ile yerel de küresele
ulaşmaktadır, bu da benzerlik kadar farklılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Raymond Williams (1983, s. 117) bu küresel kültürü şöyle açıklamaktadır:
“Merkezi Amerika’da bulunan bir şirketin Londra’daki bürosunda çalışan genç İngiliz, işi bitince
Japon arabası ile evine döndü. Alman mutfak eşyaları ithalatçısı bir firmada çalışan eşi küçük
İtalyan arabası ile trafikte daha kolay ilerleyebildiği için eve ondan erken gelmişti. Yeni Zelanda
pirzolası, Kaliforniya havucu, Meksika balı, Fransız peyniri ve İspanyol şarabından oluşan
yemeklerini yedikten sonra Finlandiya yapımı televizyonlarında İngilizlerin Falkland adalarını
alışına ilişkin bir programı izleyerek program sonrasında tam bir İngiliz olduklarını hissederek
mutlu oldular”
Teknoloji ve özellikle internetin belirleyici olduğu bu küresel toplum kendine özgü bir kültürel
yapıya sahip olup otomasyon ve bilgisayarlarla ilgilenen matematikçiler konuya ilişkin olarak
“siberkültür” kavramını kullanmaktadırlar. Bu kelime kontrol bilimi anlamına gelen sibernetik
ile bir uygarlık aşamasının değerler sistemi olarak kültür kelimesinin bir kombinasyonudur.
Radyodan televizyona ve sinemaya, plaklardan CD’lere, bilgisayarlara, e-postalara, video
oyunlarına kadar uzanan akla gelebilecek her türlü elektronik aygıtla donanmış çağdaş toplumsal
durumunu açıklayabilmek için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkan (Yağcı, 2005, s. 32)
siber kültür, modern dünyanın yaygın bilgisayar ağları ve çevrimiçi etkileşim gerçeği nedeniyle
gelişen kültürel kurallar ve davranış biçimidir. 21. yüzyılın söz konusu kültürünü adlandırırken
“dijital kültür” kavramını kullanan Manovich ise bu kültürü, bilgisayar ortamlı üretim, dağıtım
ve iletişim biçimlerine dönüşmüş kültür olarak ifade eder. Manovich’e göre yeni medyanın
kültürel ve bilgisayar olmak üzere iki farklı katmanı bulunmaktadır. Bilgisayarın dünyayı
modelleyiş tarzı, verileri temsili, bunlar üzerinde işlem yapabilmemize izin vermesi kültürel
katmanın oluşumunu ve içeriğini etkilemektedir. Kültürel katman da aynı şekilde bilgisayarı
etkileyerek yeni bilgisayar kültürünü oluşturmaktadır. Bu yeni kültür insanın dünyayı
algılayışıyla bilgisayarın sayısal temsilinin bir karışımıdır (Manovich, 2001, s. 19).
David Bell söz konusu kültürü, insan ve dijital teknolojilerin nasıl etkileşime girdiğini, birlikte
nasıl var olduğunu düşünme yolları olarak görmektedir. Bu anlamda siber kültür bütünleşik
uygulama ve temsillerin matrisi olan siber alandaki yaşam tarzları ya da siber alanın
şekillendirdiği yaşam tarzları olarak görülebilmektedir. Bu bağlamda siber kültür yeni
teknolojilerin insan yaşamını ve yaşamındaki temsilleri, imajları, anlamları nasıl değiştirdiği
üzerine düşünmeyi içermektedir (Bell, 2007’den akt. Başlar, 2013, s. 4).
Martin Irvine’e göre ise siber kültür; ulusal ve uluslararası kitlelerin, bilgisayar ve iletişim ağları
üzerinden yerel, etnik, dini ve ulusal kültürlere ulaşabilmesi anlamına gelmektedir (1998,
http://www.georgetown.edu/irvinemj/articles/globalculture.html). Bir diğer tanıma göre
siberkültür, herhangi bir otantik kültürün kodlarından değil, bir teknolojik yazılımdan türeyen,
ulus ötesi ve kültür ötesi bir anlayışı ima eden, yazılım dünyasıyla birlikte soluk alıp veren, aynı
zamanda bilişsel bir farklılığı getiren ve tam da bu nedenle ‘kuşak’ ötesi bir kültürdür (Paker,
2007, s. 112).
Bu kültürel süreci oluşturan bireyler, dijital yerliler ve dijital göçmenler olarak gruplandırılmakta
olup iki grup, oluşturdukları kültür içerisinde birbirlerinden farklı davranışlar göstermektedirler
(Prensky, 2001, s. 1). Dijital yerliler, 1980 ve sonrasında doğan, dijital aletleri hayatlarının bir
parçası olarak kabul eden, teknolojinin bir gereklilik olmasından çok günlük yaşamlarının rutin
parçası olduğu ve bu dijital aletler ile kendine özgü dillerini oluşturan nesildir. Dijital göçmenler
ise, 1980 öncesinde doğmuş olan nesil olup dijital dünyanın içerisinde doğmuş dijital yerliler
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gibi sanal gerçekliğe aşina değil, sonradan uyum sağlamaya çalışan bir nesildir (Çetin ve
Özgiden, 2013, ss. 175-176).
2.

Sosyal Medya ve Kültür

“Kültür, belirli bir grubun değerlerini, inançlarını, eşyalarını, davranış ve iletişim tarzlarını da
içine alan özel yaşam tarzıdır” (Bilgin, 2003, s. 213). Sosyal medyanın kültürler arası etkileşime
etkisi, akademisyenlerin ve araştırmacıların oldukça ilgisini çeken bir konu olup Stuart Hall’un
kategorilendirdiği, yüksek kültür ve aşağı kültür yaklaşımına göre kullanıcıların sosyal
medyadaki davranışlarının incelendiği farklı araştırmalarda elde edilen ortak bulgular, kültürel
değerlerin (yüksek kültür veya alçak kültür değerlerinin) sosyal medyanın kullanılışını etkilediği
yönündedir (Vasalou, Joinson ve Courvoisier, 2010, ss. 719-728; Veltri ve Elgarah, 2009, s. 33).
Kültürler arası iletişim tarzlarını incelerken Hall, yüksek içerikli ve alçak içerikli iletişim
terimlerini kullanmış olup yüksek içerikli kültür fazla dolaylı iletişim kurmakta iken alçak
içerikli kültürlerin iletişimi tersine, daha açık ve doğrudandır, bilginin önemli kısmı açıkça
kodlanarak verilmiştir. Güçlü kişilerarası bağlar, yüksek içerikli kültürleri karakterize ederken
zayıf kişilerarası bağlar ise alçak içerikli kültürlerde bulunur. Yüksek içerikli kültürlerde ilişkiler
genellikle uygun davranış kodlarını tanımlayan sistemce öncelikli konuma sahiptir. Kişilerarası
ilişkilerin doğası önemli bir içerik oluşturur ve yüksek içerikli kültürlerde insanlar dahil
oldukları kişiler arasındaki ilişkilerde farklı durumlarda nasıl davranılması gerektiğini bilmek
durumundadır (Hall, 1976, ss. 91-93). Yüksek içerikli iletişim sistemleri kelimeler yerine
içgüdüsel ifadelerdir ve tepki almak ve düşüncelere anlam vermek için sözsüz iletişime
dayanırlar. Bunun aksine, alçak içerikli iletişim sistemleri ise anlamı kelimelerle iletirler ki
içerikten çok az farkla anlam çıkarılabilecek şekilde anlam iletimin içinde yer alır (Özgür, 2007,
s. 25).
Kim, Sohn ve Choi’nin yaptığı çalışmaya göre, kültürel değerlerin yapısı ve davranış şablonları,
kullanıcıların sosyal medyaya karşı tutumlarını belirlemektedir. Çalışmanın bulgularına göre,
yüksek kültür grubuna dahil toplumcu, Kore kültürüne mensup öğrenciler, sosyal medyada
destek gruplarına katılmayı ve grup aktiviteleri düzenlemeyi önemserken, bireysel kültür
grubuna giren Amerikan kültürüne mensup öğrenciler ise sosyal medyayı daha çok eğlence
maksadıyla kullanmaktadır (Kim, Sohn ve Choi, 2011, ss. 365-372). Rosen, Stefanone, ve
Lackaff’ın bulgularına göre ise, bireysel kültür grubuna giren kültürlere mensup bireyler, sosyal
medyada bireysel başarılarını sergilemeye, toplumcu kültüre mensup bireylere göre daha fazla
önem vermektedir (Rosen, Stefanone ve Lackaff, 2010’dan akt. Chen, 2012, s. 5). İnsanları
insanlara ve içeriklere bağlayan bu sosyal dokuda kurulan ilişkilerde kültür kilit rol
oynamaktadır.
3.1. Sosyal Medya ve Kültürel Kimlik
Gündelik Yaşamda Benlik Sunumu (The Presentation of Self in Everyday Life) adlı eserinde
benlik sunumu ve kimlik ile ilgili yeni bir bakış açısı getiren Erwing Goffman kendilik
sunumunu dramaturjik (tiyatro) kuramıyla açıklamaktadır. Bu kuramda Goffmann, hayatı bir
tiyatro oyununa benzetmekte bu oyundaki her bireyin izleyiciler için farklı roller oynadıklarını
söylemektedir. Goffman’a göre insanlar, sosyal kimliklerine göre farklı rolleri hayata geçiren
aktörlerdir. Kişilerin, aktörler gibi alkış almak için çevresindekiler üzerinde iyi izlenimler
bırakma istekleri vardır ve bu nedenle kişiler çeşitli roller gerçekleştirip, aldıkları
geribildirimlerle arzu edilen bir kimlik oluşturmak için çaba sarf ederler (Goffman, 2009’ dan
akt. Özdemir ve Çetinkaya 2015, s. 601).
Günümüz sosyal medya etkinliklerinde bireyler, hedef kitlelerinin ilgisini çekebileceğini
düşündükleri içerikleri paylaşmakta, sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğrafların da
beğenilebilir olmasına özen göstermektedir. Her ne kadar kimlik üretimi çevrimiçi her ortamda
gerçekleşse de kişilerin tam olarak tanımlanabildikleri ortamlarda, var olan toplumsal normlara
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uygunluk çok daha yüksektir. Diğer bir deyişle kişiler tanımlanabildikleri ortamlarda kimlik
üretimini gerçekleştirirken sosyal kuralları ve kültürü dikkate alırlar ve buna uygun kimlikler
üreterek dâhil olurlar (Zhao vd., 2008, ss. 1816–1836).
Bireyler sanal kimliklerini sosyal ağlarda oluşturduğu profil bilgileriyle, fotoğraflarıyla ve
yazılarıyla tasarlamaktadır. Bireyin sosyal mecradaki profil sayfası bir nevi kendi vitrinidir ve
nasıl ki iyi tasarlanmış bir vitrin müşteriyi mağazadan içeriye sokabiliyorsa, iyi inşa edilmiş bir
profil sayfası da diğer kişileri kendi kişisel sayfasına getirebilir. Dolayısıyla, kendini görmek
istediği şekilde ifade etmek için oluşturduğu profiller ile etkileşimde bulunan bireyin öncelikli
hedefi, kurgulanmış da olsa, kendi kimliğini dışa yansıtmaktır. Sosyal ağ profilinde yer alan
fotoğraflar, paylaşımlar, arkadaşlar gibi her türlü unsur da, bu kimlik oluşumunun bir aşaması
niteliğindedir (Kaya, 2015).
Nasıl göründüğümüz kaygılarından -bu bağlamda özçekim “selfie” yapmak ayrı bir uzmanlık
alanı (!) haline gelmiştir- beslenen bir “Bak bana!” kültürü doğmaktadır. Herkes zaman zaman
kıyafetinin beğenilmesinden, ne kadar genç ya da güzel göründüğünün, ne kadar sevimli
olduğunun söylenmesinden hoşlanır. Kişilerin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını #
güzel, # fit, # sevimli şeklinde etiketlemeleri (hashtag), hatta Instagram’da büzülmüş dudaklarla
ördek yüz “duck face” ya da hafif aralık dudaklarla balık ağzı “fish gape” olarak adlandırılan
moda selfie pozlarının ortaya çıkmasından da gözlemlenebileceği üzere dikkatlerin kesintisiz
üzerinizde yoğunlaşmasının ve ne kadar güzel olduğunuzun söylenmesinin çevirimiçi sürekli
olarak talep edilmesi ile sosyal medyanın narsistik eğilimlerin ve narsistik bir kültürün
oluşumuna katkıda bulunması kolaylıkla mümkündür.
Karl Weick, kültürel kimliğin sosyal medyayı kullanma biçimini etkilediğini ileri sürmüştür.
Buna göre, farklı etnik kimlik mensuplarının sosyal medyayı kullanış biçimleri de farklıdır. Aynı
şekilde, sosyal sınıf farklılığı veya eğitim düzeyinin farklılığı da sosyal medyayı kullanış
biçimini etkiler. Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, kültür, sosyal medyanın
kullanılış biçimine yön veren en önemli etmendir. Chen’in bulgularına göre ise, üç faktör:
düşünce şemaları, ifade etme biçimleri ve kültürel bağlam, kullanıcıların kültürel değerlerini ve
sosyal medyadaki davranışlarını belirleyen kültürel manifestolardır (Weick, 1983, ss. l3-29). Bu
bağlamda çevirim içi iletişim ve etkileşim kişilerin kendilerini çevirim dışı dünyada algılama
biçimleriyle yakından ilintilidir.
Bireyler, kültürel ortamları çerçevesinde kimlik oluşturdukları için sosyal medyanın
yaygınlaşmasıyla birlikte kültürler arasındaki ayrım artmıştır. Ayrımın artmasına karşılık, farklı
kültürlerin değerlerini sentezleyip yeni bir kültürel kimlik yaratma davranışı da artmıştır.
Bireyler kimlik oluşumunda bir yandan kendi kültürel değerlerinden etkilenirken diğer yandan
da evrensel değerlere yönelip, kültürlerine has değerlere tamamen sırt çevirmişlerdir (Chen ve
Zhang, 2010, ss. 801-815).
Mutlu Binark’dan alıntıyla “bu yeni ortamda bireyler, yüzyüze iletişim olanaklarını duygu imleri
kullanımı, görsel-işitsel veri aktarımı ve görme temelli bir kimlik inşası ile arayüzeye taşırlar.
Arayüzeyde, çeşitli biçimlerde kimlik sahnelenir. Sherry Turkle Life on the Screen çalışmasında
çevrimiçi dünyada “ikinci bir ben’in” üretildiğini ve çevrimiçi dünyada iletişimin, bedensiz bir
şekilde gerçekleştiğini öne sürmektedir. Ancak bu bedensiz çevrimiçi karşılaşmalar, insanların
arzulanmayan fiziksel özelliklerini gizlemelerine olanak verirken, anonimlik de kişilerin
kendilerine bir biyografi -yaşam öyküsü- ve kişiliklerini yeniden yaratmalarına izin verir. Diğer
bir deyişle, bedensiz ve anonim çevrimiçi arayüzey, yeni kimlikler üretme yoluyla insanların
kendilerini yeniden oluşturmasını mümkün kılar. Bilindiği üzere çevrimiçi dünyalar, bireyin
tamamiyle anonim olmasına olanak vermez: akrabalar, komşular, arkadaşlar ve diğer
tanıdıklarla da çevrimiçi ortamda iletişim kurulmaktadır. Zhao vd.’ne göre bu tür çevrim dışına
temelli çevrimiçi ilişkiler, diğer bir deyişle “demir atılmış ilişkiler”dir (2008:1881’den aktaran
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Toprak vd., 2009:104) ve gerçek ad, adres bilgisi veya kurumsal bağlantılar gibi kişiyi
tanımlayan bilgilerin bilindiği ve kamusallaştığı çevrimiçi ortamlarda, kişilerarası ilişkiler
demir atılmış ilişkilenmelere yol açar. Facebook’daki, Myspace’deki varoluşumuz bu tür
demiratılmış ilişkilenmelere örnektir.” (Binark, 2009).
Latince homo-economicus’a atıfla, “homo-aptus” yani bağlantılı insan olarak adlandırılan ve tam
bir teknoloji ve sosyal ağlar müptelası olarak yaşamlarının büyük kısmını sanal ortamda geçiren,
düşüncelerini orada paylaşan, sosyal ilişkide bulunan bu bireylerin, internet bağımlılığı davranış
bozukluğu ve çevrimiçi paylaşımın yarattığı yalnız olmamama yanılsaması gibi olumsuzluklar
yaşaması olasıdır.
Birey gerçeklik iddiasında bulunmadan, sıra dışı anlık arzular peşinde sürüklenip, imajlar
denizinde yüzen, akışkan ve hareketli kimliklere evrilebilmektedir. Günümüzde farklı iletişim
teknolojilerinin birbirine yakınlaşması sonucu, kimlikler siber uzamın kendilerine sunduğu
olanaklarla sanal ortam içinde, giderek kurgu haline bürünmekte, kurgusal gerçekliğini ve anlam
arayışını buna göre belirlemekte ve imaj göstergelerine dönüşmektedir (Armağan, 2013, ss. 218). “Sanal”ın "gerçek" ile iç içe geçişi, günümüz sosyal medya kültürünün ayrılmaz bir
parçasıdır. Hiyerarşik, dikey yapılardansa yatay ağlara dayanan sosyal medya ile toplumsal
bağlar yeniden şekillendirilmekte, paylaşılan içerik kadar “bağlantıda olmak” kavramının da
önem taşıdığı bir kültür ortaya çıkmaktadır. Sanal dünyada sürekli bağlantıda iken var olan
kimliklerimiz ile "varlık" ve "yokluk" kavramları da iç içe geçmektedir.
3.2. Sosyal Medya ve Kültürlerarası Etkileşim
Sosyal medya sosyal, kültürel, eğitsel yaşamlarımızın neredeyse her alanına nüfuz etmiş
durumdadır. Araştırmacılar bu araçların bireylerin bedenlerinin ve düşüncelerinin
biçimlendirilmesine dair etkileri üzerinde dururken bu çağdaş sosyal dünyada kişilere düşen rol
onun sunduğu çok biçimli fırsatlardan yararlanmaktır. Bu ise, geniş bir yelpazedeki
anlamlandırma ve anlamı iletme sistemleri ile farklı fikirlerle karşılaşma ve fikirleri aynı anda
ifade etme yeteneğini gerektirir.
Sosyal medyanın, kültürlerarası etkileşime katkısı üç bağlamda ele alınabilir: Kültürlerarası
ilişkiler, farklı kültürlere adaptasyon ve kültürler arası çatışma (Chen, 2012, s. 5);
- Kültürlerarası İlişkiler
Bir kültür taşıyıcısı olması nedeniyle sosyal medya (Facebook, bloglar, MySpace, YouTube,
Twitter ) genç kitleler arasında daha hızlı yayılırken dünyanın her köşesinden insanın, farklı
platformlarda kendilerini göstermelerine olanak tanımıştır. Kültürlerarası etkileşimin bu mecralar
vasıtasıyla kolaylaşmasıyla sosyal medyanın, kültürlerarası etkileşime etkisi bazı bilim
insanlarınca “olumlu” olarak değerlendirilirken bazılarınca “olumsuz” olarak değerlendirilmiştir
(Chen, 2012, s. 5).
Elola and Oskoz’ un bulgularına göre, farklı kültürlerden insanların kişisel blog sayfalarında
ülkelerini ve kültürlerini tanıtıp, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmaları, kültürler arası
iletişimin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir; aynı zamanda kültürlerarası iletişimde rekabet
duygusunun artmasına da yol açmıştır. Sosyal medya uluslararası iş ilişkilerinin kurulmasına da
yardım etmiştir (Elola ve Oskoz, 2009, ss. 454-477’den akt. Chen, 2012, s. 5).
Fakat yeni medyanın kültürler arası etkileşimi negatif yönde etkilediği örneklerde
bulunmaktadır. Qian and Scott ’un bulgularına göre, bir şirket veya bir kişi hakkında kişisel
bloglarda paylaşılan negatif görüşler, insanlararası ilişkileri tehlikeye sokmakta ve hoşgörülü bir
iletişim ortamının yaratılmasının önüne geçmektedir (Qian ve Scott, 2007, ss. 1428-1451’den
akt. Chen, 2012, s.6 ).
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Son olarak McEwan and Sobre-Denton’a göre bilgisayar üzerinden iletişim üçüncü bir kültür
yaratmaktadır. Bu kültür hibrittir ve iletişime giren kişilerin kültürlerinin harmanlanmasıyla
oluşmaktadır (McEwan ve Sobre-Denton, 2011, ss. 252-258’den akt. Chen, 2012, s. 6).
- Kültürlerarası Adaptasyon
Sosyal medya, farklı kültürleri anlamak amacıyla yapılan iletişime olanak sağlamıştır. Özellikle
göçmenlerin sosyal medya aracılığıyla, göçtükleri ülkelerdeki topluluklarla ve kendi
ülkelerindeki topluluklarla iletişime geçip, bilgi alışverişinde bulunmaları kolaylaşmıştır.
Araştırmalara göre, göçmenlerin, gittikleri ülkelerdeki topluluklarla iletişimi artarken, kendi
ülkelerinin haber kaynaklarıyla olan bağı zayıflamıştır (Chen, 2012, s. 6). Çalışmalar ayrıca
göstermektedir ki, göçmenlerin gittikleri ülkelere adaptasyonu, sosyal medya sayesinde hız
kazanmıştır (Chen, 2010, ss. 387-399).
Sawyer’ın (2012, s. 6) bulgularına göre, sosyal medya uluslararası öğrencilerin, hem gittikleri
ülkelerdeki insanlarla hem de geride kalan evleriyle daha rahat iletişim kurmalarını
sağlamaktadır. İlk zamanlar, özlem duygusunu hafifletmek ve kültürel şoku azaltmak için, evle
kurulan iletişim ilerleyen zamanlarda yerini, gittikleri ülkelerdeki insanlarla kurulan iletişime
bırakmaktadır.
- Kültürlerarası Çatışma
Kişilerarası ve gruplararası çatışma evrensel bir kavramdır. Sosyal bir varlık olan insanın içinde
bulunduğu ortam itibariyle kısıtlı kaynak, olanaklar ve kültürlerarası farklılıklar da göz önüne
alındığında diğer birey ve gruplarla çatışmaya girmemesi imkansızdır. Yaşamının devamı için
gerek fizyolojik gerekse sosyal-psikolojik ihtiyaçların giderilmesi kaygısı insanı diğer birey ve
gruplar ile doğal bir çekişme içine iter (Özgür, 2007, s. 38).
Sosyal medya, insanlara ve hükümetlere kendi imajlarını yaratmaları için gerekli olan araçları
sağlamakta, bu araçlar sayesinde mesajlar yeni anlamlar kazanmakta ve gündemler belirlenmekte
iken kültürel farklılıklar da, medyadaki temsillerin farklı olmasına sebep olabilmektedir; çünkü
bireylerin ya da toplulukların iletişimi kültürlerinden öğrendikleriyle sınırlandırılmıştır.
Böylelikle, asimetrik bilgiler ve yanlış anlaşılmalar, kültürlerarası iletişimde sıklıkla
görülebilmektedir. Özellikle farklı ülkelerin medyalarının, haberleri farklı şekilde vermeleri
kültürlerarası çatışmalara sebep olabilmektedir.
Ancak, çatışmaya dair farklı bir bakış açısına göre ise, çatışma anlam itibariyle olumsuz bir
durum olarak algılansa da çatışmayı anlayarak; nedenlerini ve süreçlerini, kişiler arası
dinamikleri ortaya çıkararak kişisel gelişim sahalarının kapılarını açmak da olasıdır. Farklılıklar
çatışma alanlarına zemin oluşturmaktadır, ancak farklılıkların arasındaki dinamikleri iyi anlamak
ve yönetmek, farklılığı fırsata ve avantaja çevirmektedir. Farklılıklar, çatışma kaynağıdırlar ve
gerilimi artırıcı özellik taşırlar. Kültürlerüstü tansiyon arttırıcı faktörleri, pozitif sinerji yaratacak
biçimde yönlendirmek, çeşitlilik ve çelişkilerden yeni yaklaşımlar ve çözümler üreterek mümkün
olabilir (Özgür, 2007, ss. 27-41). Çok boyutlu bir perspektif ve kültürel sinerji ile farklı
kültürdeki kişilerin neden bu şekilde davrandıkları ve onları bu şekilde davranmaya yönelten
nedenler anlaşılabilir.
4. Sosyal Medya Kültürü ve Üçüncü Uzam
Baym ve Boyd’a göre (2012, s. 320) sosyal medya varlık ve yokluk, zaman ve mekan, kontrol ve
özgürlük, bireysel ve kitlesel iletişim, özel ve kamusal, sanal ve gerçek arasındaki sınırları
bulanıklaştırmaktadır. Mikhail Bakhtin’in diyalojik (dialogics) kavramı işte bu noktada,
kuramsal bir zemin oluşturmaktadır. Geleneksel mantık kuramları tek bir doğru üzerinde
kurulurken, zıtlıkları birleştiren Bakhtin’in kuramı iki farklı değerin aynı anda yan yana olmasına
izin verir. Aynı anda iki kültürü barındıran, fiziksel olarak olmasa da düşünsel boyutta birden
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fazla yerde aynı anda yaşayan sosyal medya kullanıcısı için kuram gerçekten
aydınlatıcıdır.Diyalojik eklemlenmenin sosyal medya bağlamında ampirik ve teorik olarak
incelenmesi bize “hem- hem de” formülasyonu ile ilgili pek çok değerli ipucu vermektedir.
Kimliğin, farklılıkların birbirine bağlanması olduğu görüşünün benimsenmesi, söz konusu
kimliğin hem asimile edici hem de bozucu, hem kısıtlayıcı hem de özgürleştirici olabileceğini
gözler önüne sermektedir. Bu noktada Trinh Minh Ha’ya atfla (1989, s. 94), ne kadar engel
olmaya çalışsak da kategoriler birbiri içine geçmektedir. Günümüz iletişim teknolojileri ile
oluşan kültür dışladıklarından çok daha fazla yabancı, karşıt ve farklı öğeyi bünyesine kabul
eden bir yapıdadır.
“Ya o/ ya da bu” şeklindeki ikili karşıtlıklardansa “hem o/ hem de bu” mantığını kapsayan bu
üçüncü uzam, online sosyal ağlar ile bağlantı ve etkileşimin yeni alanıdır. Henri Lefebvre, sosyal
ve fiziksel uzamdansa felsefi uzama öncelik verildiğini belirtirken böylece, felsefi epistemoloji
ile fiziksel veya sosyal uzamlar arasındaki boşluğun gözden kaçmakta, ihmal edilmekte ve
kavramsallaştırılmamakta olduğuna dikkat çekmektedir. Lefebvre’e göre (1974, ss. 188-375)
üçüncü uzam bu üzerinde durulmayan, göz ardı edilen uzamdır. Bu öyle bir uzamdır ki, felsefi
ve sosyal/fiziksel uzamı içerirken, aynı zamanda bunların 'arasında' yer alır. Soja’ya göre (1996,
ss. 97-100) ise, üçüncü uzam fikirler, düşünceler, olaylar ve anlamlardaki sürekli değişimi
yakalayabilmek için geçici ve esnektir. Bhabha’da (1994, ss. 269-272 ve 2004, s. 55) üçüncü
uzam farklılık ve melezlik alanıdır. Melezliği üçüncü uzam olarak anlamak, diğer uzamların
ortaya çıkmasını sağlar. Spivak (1999, s. 190) ise üçüncü uzamı merkez ve sınır ve aynı zamanda
radikal bir direniş alanı olarak tanımlar. Sonuç olarak, internet üzerinden web kamera yayınları,
sohbet odaları, bloglar ve online sosyal ağlar kısıtlanamaz, uçsuz bucaksız etkileşimleriyle yeni
ve tamamen kendine özgü bir uzam yaratmıştır.
5.Sonuç
İletişim alanındaki gelişmeler “sosyal medya” diye adlandırılan yeni medya türünü ortaya
çıkarmıştır. Kullanım amacı ve içerik türüne göre bloglar, mikrobloglar, wikiler, sosyal ağlar,
video paylaşım ağları, ses ve müzik paylaşım ağları, lokasyon tabanlı araçlar, sosyal işaretleme
ağları ve sanal dünyalar şeklinde sıralanabilen (Bostancı, 2015, s. 58) sosyal medya çeşitlerinin
temel nitelikleri daha interaktif, büyük kitlelere ulaşma olanaklarının yüksek ve manipülasyona
açık olmasıdır.
Sosyal medya yeme içme, edebiyat, müzik, şehircilik ve mimari, tasarım, birey ve toplum
yararına faaliyetler, çevrecilik vb. farklı alt kültürlere dâhil olan kişileri bir araya getirmiştir.
Örneğin, ilgimizi çeken herhangi bir sanatsal, siyasal vb. akım ya da bu akımın öncüleri artık bir
tık uzağımızdadır ve ağ üzerinde karşılıklı etkileşimde olan farklı alt kültürler ile bu anlamda,
artık yeni bir kapsayıcı, katılımcı kültür söz konusudur.
Bu çalışmada sosyal medyanın kültürlerarası iletişime etkileri ele alınmış olup sosyal medyanın
kültürlerarası iletişim için serbest ve geniş bir ortam sağladığı araştırmacılar tarafından ortaya
konulmuştur. Kişilerarası iletişimi arttıran, özellikle farklı kültürlerden kişilerin temasını
kolaylaştıran sosyal medya içerik ve biçim yönünden geleneksel medyadan farklıdır. Sürekli
temas halinde olmak, kurulan ilişkilerde paylaşım olarak adlandırılan yeni sosyalleşme biçimini,
sürekli bir değiş-tokuş içinde olma durumunu gerektirmektedir. Kimi zaman anlamlı bir bilgi
alışverişinde bulunmaksızın sadece “bağlantıda olma” halini ve sosyal bağları sürdürebilmek için
iletişimde bulunulabilir. Bu noktada iletişimin ve mesajın içeriği ikinci planda kalabilmektedir.
Twitter örneğinde olduğu gibi, karşılıklı uzun görüşmeler ve anlatılar yerine, o günkü
aktivitelerle ilgili kısa, anlık veri paylaşımları, duyurular ön plana çıkabilmektedir. Popülarite
kaç kişi ile bağlantıda olunduğu, kaç kişinin paylaşımları beğendiği ile tanımlanabilmektedir.


Bakhtin, “diyalojik söylem”i şöyle açıklar: “Her kültürel ses, ancak diğer seslerle diyalog halinde olduğu zaman
varolabilir. Her bir ses, bir diğerinin farkındadır ve farklı sesler, birbirlerini bastırmazlar; aksine karşılıklı olarak
birbirlerini yansıtır ve var ederler.” (1981, ss. 10-28).
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Kendimiz ve yaşadığımız fiziksel çevre ile ilgili hoşumuza gitmeyenlerden uzaklaşma olanağı
sunan ağ teknolojileri ve sanal kimliklerimiz kimi zaman “sanal” ile “gerçek” arasındaki
ayırımın bulanıklaşmasına neden olabilmektedir.
Tarihsel olarak, kültürel yenilikler, o toplumun ana akım normlarına ve geleneklerine meydan
okuyan gruplardan ve bu yöndeki sosyal hareketlerden doğsa da, sosyal medya bunu
değiştirmiştir. Sosyal medya, coğrafi olarak birbirinden uzak toplulukları birbirine bağlayarak
işbirliğinin hızını ve yoğunluğunu büyük ölçüde artırmıştır. Uzaktaki toplulukların yoğun bir
şekilde ağa bağlanması ile bunun kültürlerarası etkileşim üzerinde doğrudan ve derin etkileri
olmuştur. Bu bağlamda sosyal medyanın hâkim olan kültürel eğilimleri yoğunlaştırmakla
kalmayıp aynı zamanda kültürel anlamların yeniden üretiminde kaynak oluşturması söz
konusudur.
Fakat unutulmamalıdır ki, sosyal medyanın topluma etkileri araştırmaları henüz başlangıç
evresindedir. Medya araştırmacılarının çoğu sosyal medyanın etkisini açıklamaya çalışırken,
geleneksel medyayı anlamaya yarayan kuramları kullanmaktadır. Oysa geleneksel medyaya
benzemeyen, kendine özgü karakteristikleri olan, bu dinamik ve sürekli gelişmekte olan alandaki
akademik boşlukların, geleneksel medya ezberlerini bozan/yeni ve bu alana özgü kavramların
ışığında yürütülecek, sistematik araştırmalarla doldurulacağı açıktır.
Yeni medya dolayımlı iletişime dair daha doğru sonuçlar ve öngörüler için, bir yandan eski
model medya fonksiyonları deneyimlerini bir kenara bırakmak, bir yandan da, söz konusu yeni
medya sisteminin hızla yaygınlaşarak, sağlam bir zemine kavuşması gerekmektedir.
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KÜTAHYA VİLAYET GAZETESİ’NE GÖRE KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ
ODASI (1925-1944)
Ali Gökdül1
Ali Sarıkoyuncu2
Öz
“Felent” ismiyle 1909 tarihinde çıkarılan gazete ile Kütahya’da basın-yayın hayatı başlamıştır. Bu gazeteyi 12
Mayıs 1923 tarihinde çıkarılan “Halk” gazetesi takip etmiştir. Daha sonra da Kütahya Vilayet Gazetesi
yayınlanmıştır. Bu gazete, “Kütahya Mecmuası” adı ile 29 Ekim 1925 tarihinde faaliyete geçmiştir. 30 Ekim 1930
tarihinde ise “Kütahya Vilayet Gazetesi” adını almıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra “Kütahya İl Gazetesi”; 4 Nisan
1953 tarihinde yeniden “Kütahya Vilayet Gazetesi”; 29 Ekim 1965-21 Ocak 1966 tarihleri arası “Kütahya Valilik
Yayın Organı”; 1966’dan son sayısının çıktığı 31 Aralık 1975 tarihine kadar da tekrar “Kütahya Vilayet Gazetesi”
adıyla yayınlanmıştır. Kuruluşu 1891 öncesine dayanan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet dönemindeki
faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmada bu gazeteden yararlanmıştır. Çalışmamızda, Kütahya’daki iktisadi durum ve
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının 1925-1944 arası dönemdeki icraatları Kütahya Vilayet Gazetesi nüshalarından
incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada arşiv belgelerinden de yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya Vilayet Gazetesi, Kütahya Mecmuası, İktisat, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası.

ACCORDING TO THE KUTAHYA PROVINCE NEWSPAPER KUTAHYA CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY (1925-1944)

Abstract
In Kutahya press and publication studies started in 1909 with the “Felent” newspaper. This newspaper was followed
by the “The Commmunity” newspaper published on May 12, 1923. Then Kutahya Province Newspaper was
published. This newspaper was active on 29 October 1925 with the name “Kutahya Journal”. On October 30, 1930,
it was named “Kutahya Province Newspaper”. After the Socond World War, it was named as “Kutahya Provincial
Newspaper”; on April 4, 1953 again “Kutahya Province Newspaper”; from October 29, 1965 to January 21, 1966, it
was named as the “Kutahya Governorship Newspaper”; from 1966 to 1975, which last published December 31, it
was published again “Kutahya Province Newspaper”. Kutahya Chamber of Commerce and Industry, which was
founded in 1881, it benefited from this newspaper in order to share the activities of the Republican period with the
public. In this study, the economic situation in Kutahya and the activities of the Kutahya Chamber of Commerce
and Industry between 1925-1944 were examined from Kutahya Province Newspaper. In addition, archival
documents were also used in this study.
Keywords: Kutahya Province Newspaper, Magazine of Kutahya, Economy, Kutahya Chamber of Commerce and
Industry.
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Giriş
Osmanlı Devleti’nde 7 Kasım 1864’te çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile eyalet sisteminden,
vilayet sistemine geçilmiş ve bu arada tüm vilayetlerde birer gazete çıkarılması istenmiştir. Bu
yasal değişiklikten sonra her vilayette kendi gereksinimlerini karşılamak için bir de basımevi
kurulmuştur. Suriye’deki iç kargaşaları bastırmak için olağanüstü yetkilerle görevlendirilen Fuat
Paşa 1860’ta, Beyrut’ta çıkmakta olan “Hadikât al-Ahbâr” adlı Arapça gazeteyi, yerel
yönetimin resmi sözcüsü haline getirmiştir. Böylece Türkçe-Arapça olarak ilk vilayet gazetesi
yayımlanmıştır. Daha sonraki dönemde ise, bazı vilayet gazetelerinin çeşitlilik gösteren bakış
açıları, özellikle II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) hükümeti rahatsız ettiğinden Dahiliye
Nezareti 1889 yılında bir genelge yayımlayarak, vilayet gazetelerinde, İstanbul gazetelerinde yer
alan yazıların içeriğinin dışına çıkılmamasını emretmiştir. Bu defa vilayet gazetelerine ilgi
azalınca, 1903 yılında vilayet gazeteleriyle ilgili bir kararname çıkarılmıştır. Bu kararnamede,
yörenin sorunlarıyla ilgili konularda ve yine halkın kültürel ve mesleki gelişimi ile ilgili olarak
bilgi sahibi olan kişilerin gazetelerde yazı yazmasının sağlanması, yazıların herkesin
anlayabileceği Türkçeyle kaleme alınması istenmiş, muhtarların gazetelere abone olmaları
gerektiği de ifade edilmiştir. Bazı vilayet gazetelerinin yayımı birkaç yıl sürebilmiş, bazıları ise
oldukça uzun ömürlü olabilmiştir. Vilayet gazetelerinin bir bölümü de, Cumhuriyetten sonra,
özel
gazeteciliğin
özendirilmesi
ve
desteklenmesi
amacıyla
kapatılmıştır
(http://www.gitme.net/gazeteler/gazeteler-vilayet-gazeteleri.php, 2016; Yazıcı, 1997, ss.225226).
Yukarıda belirtildiği üzere Osmanlı’da taşra basını, vilayet gazeteleri ile başlamıştır. Bunların
yönetimleri mektupçularda bulunmaktadır. Vilayet gazetelerinden okurlar adına beklentiler,
kendi bölgelerinin gelişen olayları, idarenin girişim ve uygulamaları hakkında doğru habercilik
temasına uygun haberler sunmasıdır. Dönemin başarılı idarecisi Sırrı Paşa, “hoşa gitsin
gitmesin, vilayet gazetelerinin bölgesel olayları gizlemeleri veya olduklarından başka bir tarzda
göstermeye çalışmalarını, her bakımdan faydasına çalışmaları gereken ülkeye karşı affedilmesi


Fuad Mehmet Paşa (Keçecizâde), İzzet Efendi’nin büyük oğludur. 1815’te doğmuş; Mekteb-i Tıbbıye’de tıp
eğitimi almıştır. 1834-35 yılında Tâhir Paşa ile Trablusgarb’a gidip geri dönmüştür. 1837-38’de tercüme kalemine
girmiş; 1840’da mütercim-i evvel; 1844’te Madrid sefiri ve tercüman; 1847’de âmedî olup 1849’da Memleketeyn’e
ve buradan Petersburg’a memur olmuştur. 1849’da bâlâ rütbesiyle sadâret müsteşarı; 1852’de Hariciye Nâzırı
olmuştur. 1854’te başkumandan olarak Yunan üzerine, Yanya’ya gitmiştir. Aynı yıl Meclis-i Tanzimat azası olup
1855’te vezir rütbesiyle Tanzimat riyâseti eklenmesiyle 2. defa Hariciye Nâzırı olmuştur. 1856’da Nezâretten azille
beşinci günü Mecâlis-i Âliye’ye memur olmuştur. 1857 yılında 2. defa Meclis-i Tanzimat reisi ve 1858’de 3. defa
Hariciye Nâzırı olmuş; aynı yıl Paris Kongresi’ne murahhaslık ile memur olunmuştur. 1860’da askeri sıfatla Şam
murahhası olmuştur. 1861 yılında 4. defa Hariciye Nâzırı olmuş ve aynı yıl sadarete davet edilerek sadrazamlık
görevine başlamıştır. 1867’de 5. defa Hariciye Nâzırı olmuş ayrıca bu yıl sadâret kaymakamı olmuştur. 1868’de
Sadrazam Âlî Paşa’nın Girit’ten gelmesiyle kaymakamlıktan ayrılmıştır. Ardından aynı yıl hastalanmış, Yakacık’a
ve İtalya Nis’e hava değişimi için gitmiştir. 1869’da kalp rahatsızlığından vefat etmiştir. Bkz: Süreyya, 1996,
ss.539-540.

Osmanlı’da mektupçu, resmi daire yazı işlerini çevirmekle yükümlü yüksek görevliye verilen addır. Mektupçular
doğrudan ya da dolaylı olarak basınla ilgilenmek durumunda kalmışlardır. Bkz: Yazıcı, 1997, ss.224-226.

Osmanlı devlet adamı, edip, şair ve âlimdir. Asıl adı Selim Sırrı’dır; kaynaklarda Sırrî-i Girîdî, Giritli Sırrı Paşa ve
Selim Sırrı Paşa olarak da anılır. Sırrı Paşa, 1844’te Girit (Kandiye)’te doğmuş, 1895’te İstanbul’da ölmüştür.
Medrese’de okumuştur. Bu öğrenim, O’nun başarılı bir idareci olmasını sağlaması yanında, aynı zamanda özellikle
Tefsir, Hadis, Akâid ve Mezhepler Tarihi alanlarında önemli sayılabilecek eserler vermesini de sağlamıştır.
Memuriyete doğum yeri olan Kandiye’de Mahkeme-i Şer’iye Katipliği ile başlamıştır. 1867’e Yanya Vilayeti
Mektupçuluğu, daha sonra da Aydın, Prizren, Tuna Vilayetlerinde mektupçuluklarda bulunmuştur. 1876’dan
itibaren, çeşitli illerde mutasarrıflık yapmıştır. Bu nedenle gerek mektupçu ve gerekse vali olarak görev yaptığı
sırada, bir taraftan gazete yöneticiliği yapan ve diğer taraftan da gazetelerin değerlendirmelerine muhatap olan Sırrı
Paşa’nın basın konusundaki görüşleri önem kazanmaktadır. Bkz: Kurnaz, 2009, ss.127-129; Yazıcı, 1997, ss.224225.
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mümkün olmayan bir suç ve hatta büyük bir ihanet olarak değerlendirmektedir.” O’na göre
gazeteler, medeniyetin yayıcısı yüce unvanını almaya layıktırlar. Hem bilgi dünyasının çok açık
sözlü tercümanı, hem de eser ve fikirlerini naklettikleri milletlerin irfan ve ilim düzeylerini
gösteren birer aynadırlar. Bu anlamda gazeteler okuyucularına, içinde bulunulan dönemin gereği
olan fikri gelişmelere uygun, güzel ifadeli bir dille, doğruyu telkin etmelidirler. Vilayet
gazetelerinden beklentilerin başında, mutlak doğru haber vermeleri gelmektedir. Vilayet
gazeteleri gereksiz ve yersiz biçimde valilerin reklam aracı olmamalı; öte yandan iyi çalışan
memurları teşvik etmeli, görevlerini yerine getirmekte kusuru olanları uyarmalıdır. Sırrı Paşa,
vilayet gazetelerinden yalnızca resmi duyurular yapan, bunun yanında başkent gazetelerinden
kelimesi kelimesine nakillerde bulunan yayın organları olmaması ve bölgesel haberlere önem
vermeleri gerektiğini belirtmiştir (Yazıcı, 1997, ss.224-226).
Belirtilen gelişmelerin bir sonucu olarak, aşağıda hakkında geniş bilgi vereceğimiz Kütahya
Vilayet Gazetesi 29 Ekim 1925 tarihinde Kütahya Mecmuası adı ile çıkarılmasına karar
verilmiştir. Çalışmamızda, bu gazetenin 1925-1944 yıllarına ait, Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil
Kütüphanesinde bulunan nüshaları incelenmiştir.
1. Kütahya Vilayet Gazetesi ve Matbaası
Kütahya’da H.1306/M.1888/1889 tarihinde bir taş matbaa kurulması ve özellikle bu matbaada
“Felent” isimli gazetenin basılması ile kentte basın-yayın hayatı başlamıştır. Felent, Bidayet
Mahkemesi Başkâtibi Ferid Bey tarafından çıkarılmıştır. Takvim-i Vekayi’ye göre, imtiyaz tarihi
R.1325/M.1909’dur. 1909 tarihi aynı zamanda, Kütahya’da basılan ilk süreli yayın tarihidir.
Kütahya’da bundan sonra, 1920’ye kadar matbaa faaliyeti görülemiyor (BOA, DH.MKT.2685/2,
H:22/Za/1326; BOA, DH.ŞFR.473/105, R:21/Ma/1331; Öztoprak ve Gül, 2015, ss.3089-3091;
Tunçoğlu, 1981-1982, s.782). 1918 yılında Kütahya merkezde, vilayet hususi idaresine ait bir
matbaa açılması için 1918 yılı bütçesinden 100.000 kuruş ayrılması öngörülmüştür. 1920 yılında,
matbaa faaliyete geçmiş, matbaanın giderleri için 1920 yılı bütçesinden 275.600 kuruş tahsisat
ayrılmıştır
Kütahya’daki basınla ilgili olarak, 12 Mayıs 1923 tarihinde, Avukat Hakkı Bey tarafından
haftada bir Cumartesi günleri çıkmak üzere, basımı Afyon’da yapılan “Halk” isimli bir gazete
çıkarılmıştır. Bu gazete 50 sayı çıktıktan sonra kapanmıştır. Bu arada H.1341/M.1922-1923
tarihinde açılan “Sanayii Ziraiye” okulunun bir şubesi olarak, bu okul civarındaki bir binada bir
basımevi kurulmuştur. Bu basımevi, ilk günlerinde bazı defterler ve okula ait ders notları
basmıştır. Daha sonra matbaa, Vilâyete devredilmiş ve İl Basımevi adını alarak 1925 tarihli,
konumuzu teşkil eden Kütahya Mecmuası’nı neşretmeye başlamıştır (Öztoprak ve Gül, 2015,
ss.3089-3091).
Kütahya Vilayet Gazetesi yayımlandığı 1925-1975 yılları arası dönemde birkaç defa isim
değiştirmiş, bir dönem de Kütahya Valiliğinin yayın organı olmuştur. Kütahya Vilayet Gazetesi,
1925-1930 tarihleri arası, yayın hayatını “Kütahya Mecmuası” olarak sürdürmüştür. 1930 tarihinden
sonra Kütahya Mecmuası gazeteye dönüştürülmüş ve “Kütahya Vilayet Gazetesi” olmuştur. Kütahya
Vilayet Gazetesi, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde “Kütahya İl Gazetesi” olarak isim değişikliğine
gitmiştir. 3 Nisan 1953 tarih ve 1745. sayıya kadar Kütahya İl Gazetesi adıyla basılan gazete, 4 Nisan
1953 tarihli Cumartesi günü, 1746. sayıdan itibaren “Kütahya Vilayet Gazetesi” adıyla basılmaya
başlamıştır (Kütahya Mecmuası, 15 Mayıs 1930; Kütahya Vilayet Gazetesi, 1 Haziran 1930; 4 Nisan
1953; Kütahya İl Gazetesi, 3 Nisan 1953; Kütahya Vilayet Matbaa ve Gazetesi Talimatnamesi, 1943).
Daha sonra Gazete, 29 Ekim 1965-21 Ocak 1966 yılları arası dönemde “Kütahya Valilik Yayın Organı”
olarak yayımlanmıştır. 1966’dan 1975’e kadar da “Kütahya Vilayet Gazetesi” olarak yayın hayatını
sürdürmüştür. Kütahya Vilayet Gazetesi, 31 Aralık 1975 tarihinde son sayısını çıkarmış ve Kütahya yayın
tarihinde müstesna yerini almıştır (Uyanık, 2013, s.31).

Kütahya Mecmuası, 29 Ekim 1925 tarihinde, Kütahya’da te’sis olunmuştur. İmtiyaz sahibi ve
mesul müdürü Mehmet Nuri ve Bekir Sıtkı Beylerdir; Bekir Sıtkı Bey Ziraat Fen memurudur.
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Kütahya Mecmuası’nın ilk çıkış tarihi, 1 Aralık 1925’tir. Kütahya Mecmuası’nın matbaa ve
idarehanesi, Kütahya Sanayi-i Ziraiye Yurdunda Daire-i Mahsusa’dır. Mecmua’nın basımı,
yukarıda bahsettiğimiz üzere, Vilayet Matbaası’nda yapılmıştır. Mecmua, ilmi, edebi ve zirai
konulara içeriğinde yer vermiştir. Mecmua’da tür olarak, ülke haberleri, genel meclis zabıtları,
ziraat ve iktisatla ilgili yazılar yayımlanmıştır. Kütahya Mecmuası’nın başyazarı Aka Bey’dir;
daha sonra Kütahya mektupçusu Agah Bey; Agah Bey’in memuriyetini nakletmesi dolaysıyla da
yerine gelen Sinoplu İsmail Hakkı Bey başyazarlık görevini ifa etmişlerdir. Mesul müdürlük ve
matbaa müdürlüğü görevleri tek kişide, Nuri Bey’de toplanmıştır. Nuri Bey bu görevden
ayrıldıktan sonra yerine Halil Kadri Erdem Bey geçmiştir. Daha sonra da Gazete “Kütahya
Vilayet Gazetesi” ismini aldığında, Cemal Bumin bu görevde bulunmuştur. Kütahya Mecmuası
15 günde bir çıkan dergi olarak yayın hayatına başlamış ve gazeteye dönüştüğü tarihe kadar da
aynı şekilde yayın hayatına devam etmiştir. Kütahya Mecmuası, 71 sayı Osmanlı Türkçesi ile
çıkarılmış; 72. sayısından itibaren Latin Harfleri ile çıkarılmaya başlanmıştır. Kütahya
Mecmuası’nın fiziksel olarak şekli 31X24 cm ebatlarında olup, 16 sayfa olarak basımına
başlanmıştır. Kütahya Mecmuası’nın Türkiye’deki satışları için abone bedeli senelik 250, altı
aylık 125 kuruş olarak belirlenmiştir. Mecmua’nın nüsha fiyatı ise 10 kuruştur. Mecmua’da, belli
bir reklam sayfası mevcut olup, ilanların bedeli hususi tarife üzerinden tatbik edilmektedir.
Kütahya Mecmuası, 15 Mayıs 1930 tarihinde, 107. sayıda (10 sayfa) son defa dergi olarak
yayımlanmıştır.
Kütahya Mecmuası’nın nüshaları Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, Hakkı Tarık Us
Koleksiyonu (Collection) ve Ankara Milli Kütüphanede bulunmaktadır. Kütahya Mustafa Hakkı
Yeşil Kütüphanesinde Kütahya Mecmuası’nın 1-107 arası tüm sayıları mevcuttur. Hakkı Tarık
Us Koleksiyonunda Kütahya Mecmuası’nın şu sayıları mevcuttur: 8-9, 16-18, 22, 28-29, 31, 33,
36, 38-39. Bu nüshaların genel toplamı 123 sayfadır. Ankara Milli Kütüphanede Kütahya
Mecmuası’nın şu sayıları mevcuttur: 1, 2, 3, 9, 11, 25, 35, 36, 49, 50, 51, 54, 55, 64. Bu sayıların
genel toplamı da 78 sayfadır (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927, yıl yok,
s.1072; http://www.beyazitdevletkutup.gov.tr/Eklenti/40302,beyazit-devlet-kutuphanesi-1928sonrasi-gazete-katalogu.doc?0, 2016; http://sureli.mkutup.gov.tr/detail.php?dergi_id=653, 2015;
Kütahya Mecmuası, 1 Aralık 1925; Öztoprak ve Gül, 2015, ss.3090-3091; Tunçoğlu, 1981-1982,
ss.783-784).
Kütahya Vilayet Gazetesi’nin 108. sayısı 1 Haziran 1930 tarihinde yayımlanmıştır. Kütahya
Vilayet Gazetesi, Pazar günleri çıkan, resmi, haftalık gazetedir. Matbaa ve idarehanesi,
postahane karşısında Vilayet Matbaası’dır. Kütahya Vilayet Gazetesi’nin abone bedeli, Kütahya
Mecmuası’nda olduğu gibi, seneliği 250; altı aylığı 125 kuruştur. Bu gazetede ilanların her bir
satırı 5 kuruştur. Gazete 67X52 cm ebatlarındadır. 26 Mayıs 1935 tarihli 366. sayıya kadar
Gazete Pazar günleri çıkmış; 7 Haziran 1935 tarihli 367. sayıdan itibaren Cuma günleri çıkmaya
başlamıştır. Kütahya Vilayet Gazetesi 4 sayfa olarak çıkarılmıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere, eserde incelenen Kütahya Vilayet Gazetesi nüshaları üzerinde,
öncelikle Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde, 108-863 arası sayılarda araştırma
yapılmıştır. Burada Kütahya Gazetesi’nin 1942 yılına ait 750. sayısı vardır; 1943 yılına ait
herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. Kütahya Vilayet Gazetesi hakkındaki araştırmamız 1944
yılında çıkan Kütahya Vilayet Gazetesi’nin 863. sayısı ile son bulmaktadır. Dolayısıyla 703-750
ve 751-811 arası Kütahya Vilayet Gazetesi nüshaları görülememiştir. Toplamda ise, Kütahya
Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde Kütahya Gazetesi’nin 108-863 arası sayılarında eksik ve
görülememiş olan sayılar şunlardır: 236, 343, 347, 374, 464, 491, 546, 583, 648, 658, 673, 686,



1 Aralık 1925 tarihli Kütahya Mecmuası’nın 1. sayısı kapak resmi için bkz: Ek:1.
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692,
704-749,
751-811
(Kütahya
Mecmuası,
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html, 2015).

1

Aralık

1925;

Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde Kütahya Vilayet Gazetesi’nin 1944-1950 arası
nüshaları bulunmamaktadır. Buna göre, Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde Kütahya
İl Gazetesi’ne ait 1950, 1951 ve 1952 yıllarına ait bir kısım nüshalar vardır. Kütahya İl Gazetesi,
4 sayfalık gazete olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Basıldığı yer ve yayıldığı yer, Kütahya İl
Basımevi’dir. Yıllık abone bedeli 300 kuruştur. Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesindeki
Kütahya İl Gazetesi’ne ait en eski nüsha 1950 tarihinde yayınlanan 1283. sayıdır. 1950 yılına ait
Kütahya Mustafa Yeşil Kütüphanesinde mevcut Kütahya İl Gazetesi sayıları şunlardır: 1283,
1294, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1322 ve 1324.
Aynı kütüphanede Kütahya İl Gazetesi’nin mevcut 1951 yılı sayıları da şunlardır: 1326, 1328,
1330, 1331, 1333-1339, 1341-1344, 1346, 1350-1352, 1354-1356, 1358, 1360, 1362-1364,
1366-1378, 1386, 1390-1392, 1394, 1408-1409. 1952 yılına ait ise sadece üç sayı bu
kütüphanede bulunmaktadır. Bu sayılar, 1440-1442’dir. Yazı işlerini fiilen idare eden mesul
müdürü Cemal Bumin’dir. Basımevi Kütahya Vilayet Matbaası’dır. Gazete’nin fiyatı 5 kuruştur.
Abone bedeli, yıllık 17 lira; 6 aylık 9 lira; 3 aylık 5 liradır. Resmi ilanların santimi 6 kuruştur.
Kütahya Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde mevcut Kütahya Vilayet Gazetesi sayıları
şunlardır: 1889-1900, 1905-1928.
2. Ticaret ve Sanayi Odaları
Ticaret ve sanayi odalarının kuruluşunu, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)
ile başlayan Batılılaşma hamleleri ile birlikte ele almak doğrudur. Bu dönemde bir kısım
sahalarda olduğu gibi, ticaret ve sanayi alanında da Batı örnek alındı. Bu kapsamda Batı tipi
ticaret ve sanayi odalarının kurulması için çalışmalara başlanıldı. Ticaret ve sanayi odalarının
gelişim süreci, öncelikli olarak Dersaadet Ticaret Odasının kuruluşu ile başlamıştır (Gülsoy ve
Nazır, 2009, ss.41-85). Daha sonra Taşra’da ticaret ve sanayi odalarının kurulması sağlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ile beraber, 22 Nisan 1925 tarihli ve 655 sayılı Ticaret
ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır.
XIX. yüzyılda, ticaretle uğraşan kişilerin bir teşkilat altında toplanması düşünüldü. Bu maksatla
ve Batılılaşma hamleleri doğrultusunda Avrupa’daki durum incelendi. 1879’da sadrazam olan
Küçük Sait Paşa bu konuya öncülük etti. Küçük Sait Paşa’nın desteğiyle, Fransa’da uygulanan
sistem esas alınarak, 11 maddelik bir nizamname (tüzük) hazırlandı ve bu nizamname 12 Aralık
1879’da Meclis-i Vükelâ’ya (Bakanlar Kurulu) sunuldu. Sonrasında gelişen süreçte, Cemiyet-i
Ticâriyenin, 21 Nisan 1880’den itibaren çeşitli toplantılar yaparak hazırladığı iç tüzüğü, Ticaret
Nezaretine sunuldu. 47 maddelik iç tüzük, 27 Aralık 1881 tarihinde onaylandı. İç tüzüğün
kabulünden sonra, daha önce kurulmuş olan Cemiyet-i Ticariye lağvedildi ve 14 Ocak 1882
tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası resmen faaliyete geçti. Bu iç tüzük, taşrada kurulan
ticaret odalarına da örnek teşkil etmiştir, dolayısıyla taşra ticaret odaları 14 Ocak 1882 tarihinden
sonra kurulmuştur (Koraltürk, 2002, ss.27-30; Gülsoy ve Nazır, 2009, ss.41-85).
2.1. Osmanlı Döneminde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası, 1882 yılında toplam 44 toplantı yaptı ve bu toplantılarda ticaretin
geliştirilmesi için çeşitli öneriler de görüşüldü. 5 Mart 1885 tarihinde, İstanbul Ticaret Odasının
genel kurul toplantısı yapıldı. Bu toplantı İstanbul için olduğu kadar, taşra ticaret odaları
açısından da son derece önemliydi. Odanın kâtibi, bugünkü ifadeyle genel sekreteri Rum asıllı
Alexsandr İspiraki Efendi, 1882-1883-1884 yıllarına ait çalışmaları kapsayan ve bizzat
kendisinin hazırladığı bir raporu genel kurula sundu. Raporun 8. maddesinde, taşrada ticaret
odalarının kurulması ile ilgili olarak özetle şunlar denilmektedir: “Hükûmetimizce, millî ticaretin
geliştirilmesi için taşra illerinde ticaret odaları kurulması istenmiş, bu hususta, valilere ve
mutasarrıflara emir verilmiştir.” Söz konusu raporda geçen şekliyle; 1882, 1883 ve 1884
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yıllarında, İmparatorluk dahilinde ticaret odası kurulan 15 vilayet, 11 sancak ve 41 kazanın adları
şu şekilde sıralanmıştır(Gülsoy ve Nazır, 2009, ss.62-67, 248):
Vilayetler: Kastamonu, Konya, Musul, Van, Edirne, Adana, Trabzon, Bursa, Diyarbekir,
Trablusgarb, Halep, Bağdat, Mâmuretü’l-aziz (Elâzığ), Selânik, Cezâyir-i bahr-ı sefid.
Sancaklar: Burdur, Karahisar (Afyonkarahisar), Kırkkilise (Kırklareli), Gelibolu, Gümüşhane,
Samsun, Gümülcine, Basra, Mardin, Maraş, Kuds-i şerif.
Kazalar: Nallıhan, Mustafapaşa, Cisr-i ergene (Uzunköprü), Havsa, Ereğli, Ilgın, İmroz,
Bozcaada, Seydi, Bozkır, Şatak (Çatak), Müküs, Adilcevaz, Erciş, Lüleburgaz, Babayıatik
(Babaeski), Ahtebolu (Burgaz), Vize, Tırnova, Midye, Şarköy, Keşan, Enez, Cebel, Mersin,
Karaisalı, Of, Atina (Pazar), Hopa, Çarşamba, Bafra, Ünye, Terme, Fatsa, İskeçe, Sultanyeri
(Mestanlı), Âhiçelebi, Eğridere, Rize.
Bu dönemde Kütahya, merkezi Bursa olan Hüdavendigar Vilayeti’ne bağlı bir sancaktır.
Görüldüğü üzere, yukarıda ismi geçen 11 sancak arasında Kütahya bulunmamaktadır. Bu da
bize, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının 1882, 1883 ve 1884 yılları ve öncesinde kurulmadığını
ve daha sonra faaliyete geçirildiğini göstermektedir. Nitekim, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
ile ilgili olarak, Hüdavendigar Valisi Mahmud Celalettin Efendi tarafından 1891 yılı yaz
aylarında yapılan ve içerisinde Kütahya, Bursa ve Afyon kazalarını da kapsayan teftiş
neticesinde elde edilen bilgi ve şikayetler, bir rapor halinde Dahiliye Nezaretine (İçişleri
Bakanlığına) gönderilmiştir. 14 Temmuz 1891 tarihli bir rapor, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde
“DH.MKT.1850/45” künye ile kayıtlı olup, raporun ikinci sayfasında ticaret odaları ile ilgili
bilgi verilirken Kütahya’da ticaret, sanayi ve ziraatın geliştirilmesi konusundan daha önce
Kütahya’da kurulmuş olan Ticaret Odasından yeterince yararlanılmadığı ifade edilmiştir.
Belgede yer alan ifade şu şekildedir; “Tîcâret ve ziraat ve zanaatın istidâd ve îcâb mahâlliyyeye
göre tevsîat ve terakkiyat ve ıslâhatına müte’allik esbâb ve tedâbîrin müzakeresi için bir mûcib-i
nizâm evvelce Kütahya’da teşkîl itmiş olan tîcâret odasının vezâ’if-i mahsûsasından şimdiye
kadar istifâdeye çalışılmamış idüğü anlaşılmakla buna dair teblîgât icrâsıyla beraber… (BOA,
DH.MKT.1850/45).” Bu, bize Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının 1891 yılından önce
kurulduğunu göstermektedir.
Bakanlık, ülke içinde sanayi ve zirai üretim verilerini ölçmek üzere devamlı suretle istatistiksel
bilgiler istemekteydi. Kütahya, bu dönemde Bursa merkezli Hüdavendigar vilayetine bağlı bir
sancak konumunda olduğu için, bu verileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası toplamak zorunda
kalıyordu. Nitekim Kütahya Ticaret Odasının resmi mührü de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından yaptırılmıştır (Kaplanoğlu ve Balkan, Kasım 2009, ss.285-286). Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası hakkında kronolojiyi Hüdavendigar Vilayeti Salnameleri, Başbakanlık Osmanlı
Arşivi ve Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi’nden takip etmek mümkündür. Ayrıca, Ticaret ve
Nafia Nazırı Zihni Paşa’nın önerisi üzerine 28 Şubat 1889 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odaları,
Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Odaları ismiyle yeniden düzenlenmiştir (Koraltürk, 2002, s.36).
Böylece, 1889 yılında vilayet, liva ve kaza merkezlerindeki mevcut ziraat odalarının, ticaret ve
sanayi odalarıyla birleştirilmesi, oda bulunmayan mahallerde de ticaret ve sanayi ve ziraat
odalarının kurulması kararlaştırıldı. 11 Mart 1889’dan itibaren Ticaret Odaları, Ticaret, Ziraat ve
Sanayi Odaları haline dönüştürüldü. Böylece Ziraat ve Sanayi Odası işlevlerini de kazanan
odalar 1910’a kadar faaliyetlerini Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adı altında sürdürdü. Ticaret ve
Ziraat ve Sanayi Odaları şeklindeki örgütlenmede değişikliğe gidilmesi konusu 31 Mayıs
1910’da yayımlanan Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile gündeme geldi. 14 Haziran
1910 tarihinde, Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname ile bu yapı Ticaret ve Sanayi
Odaları ile Ziraat Odası olarak ikiye ayrıldı. 1910 tarihinden itibaren, Ticaret ve Sanayi Odaları
yalnız ticaret ve sanayi mensuplarının örgütü durumuna geldi (Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair
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Nizamname Sureti, 1910, ss.1-20; Koraltürk, 2002, ss.51-52; Gülsoy ve Nazır, 2009, ss.103113).
1910 düzenlemesi ile odaların etkinliklerinin istenilen seviyede olmadığı görüldüğünden,
zamanın Ticaret ve Sanayi Nazırı Mustafa Şeref (Özkan) tarafından 1917 yılında bir kanun
tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı her ne kadar kanunlaşmasa da, önemli ölçüde ticaret ve sanayi
odalarının faaliyetlerinde yol gösterici olmuştur. Ayrıca, söz konusu yasa tasarısı, Osmanlı
Devleti’nde ticaret ve sanayi odalarına ilişkin son yasal düzenleme girişimi olmuştur (Koraltürk,
2002, ss.53-56).
2.2. Cumhuriyet Döneminde Ticaret ve Sanayi Odaları
22 Nisan 1925 tarihinde kabul edilen ve 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başladı. Bu kanun ile Ticaret ve Sanayi
Odalarına tüzel kişilik verildi; Ticaret ve Sanayi erbabının Odalara kayıt olma mecburiyeti
getirildi. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarını mahalli olmaktan çıkarıp,
bölgesel bir hüviyet kazandırmış olmasıydı (Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu, 22.04.1925,
ss.276-277; Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu’nun 8. Maddesinin 5. Fırkasının Tadili Hakkında
Kanun, 08.06.1926, s.1026).
18 Kasım 1943 tarihinde kabul olunan 4355 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve
Ticaret Borsaları Kanunu", 655 Sayılı Kanun ile bu kanunun 8. maddesini tadil eden 916 Sayılı
Kanun ve 1302 Sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesinin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait
hükümlerini yürürlükten kaldırdı. Yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile Ticaret
Borsalarına yeni bir şekil verdi. Ticaret Borsası Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları bünyesinden
ayrıldı. Meslek grupları, oda meclisini ve idare kurulunu ihdas etti. Ayrıca, bu kuruluşlarda,
Ticaret Bakanlığını temsilen bir genel sekreter ve gereğinde genel sekreter yardımcısı
bulundurulması kabul edildi (Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, 11.01.1943,
ss.146-154).
8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”,
“Sanayi Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”,
“Sanayi Odaları” ve “Ticaret Borsaları” Birliği Kanunu 4355 sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin
tüzüğü tatbikattan kaldırdı, Oda ve Borsalara yepyeni bir biçim vererek, bunların bir birlik
etrafında teşkilatlanmalarına imkan sağladı. Bu düzenleme ile odalar nispi olarak özerkliğe
kavuşturuldu (“Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Ticaret
Borsaları” ve “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları” ve “Ticaret
Borsaları” Birliği Kanunu”, 08.03.1950, ss.1151-1173). Odalar artık ilgili mahaldeki tüccarların
% 63’nün isteği ile kurulacaktı. Bu düzenleme ile biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB); diğeri de ticaret odalarından bağımsız sanayi odalarının kurulması gerçekleşecekti.
Nitekim, Bu düzenleme ile birlikte, ticaret ve sanayi odaları ayrı ayrı kuruldu. 1 Haziran 2004
tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar
Kanunu ile Odalar ve Borsaların kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları günümüz gereksinimlerine
göre yeniden düzenlenmiştir (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,
18.05.2004, ss.1573-1631).
3. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Yukarıda da belirtildiği üzere, 22 Nisan 1925 tarihinde kabul edilen ve 1926 yılı başından
itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem
başlamıştır. Bu kanun uyarınca Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu seçimi
yapılmıştır. 1926 yılında gerçekleştirilen bu seçime göre; Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının ilk
başkanı Menzilcizade Hasan Efendi, ikinci başkanı da Kadızade Sadık Efendi olmuştur. Bu
konuyla ilgili Kütahya Mecmuası’ndaki haber şu şekildedir: “1926 Ticaret Odası İntihabı:
Sanayi ve Ticaret Odaları Nizamnamesi’ne tevfikan Kütahya kasabasında bu kere icra kılınan
109

Gökdül and Sarıkoyuncu - Accordıng to the Kutahya Provınce Newspaper Kutahya Chamber Of Commerce and
Industry (1925-1944)

intihabat neticesinde Kadızade Sadık Bey’in on üç, Menzilcizade Hasan Efendi’nin on üç, Hacı
Alaeddinzade Edhem Efendi’nin on bir, Hafızzade Faruk Efendi’nin on, Hafız Hacı Emin
Efendi’nin on, Yağcı Nuri Efendi’nin sekiz, Hacı Kadızade Rıza Efendi’nin sekiz reyle Ticaret
Odası azalıklarına intihab edildikleri anlaşılmış ve birinci ve ikinci reislikler için kendi
aralarında yapılan seçimde de Menzilcizade Hasan Efendi’nin on üç reyle Reisi Evvelliğe ve
Kadızade Sadık Efendi’nin on reyle
Reisi Saniliğe intihab edildikleri görülmüştür. Cümlesine bu yeni vazifelerinde muvaffakiyetler
temenni ederiz (Kütahya Mecmuası, 1 Nisan 1926; Günhan, Şubat 2010, s.24).”
Yine 1926 yılında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının 30 Teşrinisani 1926 tarih ve 199
numaralı tezkeresine göre, Kütahya Esnaf Cemiyetleri heyet idareleri listeleri şöyledir:
Kütahya Bakkal Esnafı Cemiyeti: Reis: Hacı Muhsinzade Yusuf Kamil Bey. Reis Vekili:
Armutçuzade Süleyman Efendi. Katip: Bozokluzade İsmail Hakkı Efendi. Azalar: Ekmekçizade
Abdurrahman, Döğerlizade Rüşdü, Pilavzade Hafız Halil, Boyaçzade Fevzi, Hamzabeyzade
Salih, Bakkal Salih, Bosnalı Kazım Bey.
Kütahya Haffafları Esnaf Cemiyeti: Reis ve Katip: İnegöllüzade Emin Fikri Bey. Azalar:
Dikicibaşızade Hacı Emin Bey, Hacı Ahmetzade Sadık Bey, Haci Ömerzade Hasan Bey,
Ebezade Hacı Ömer Bey, Latifzade Kamil Bey.
Kütahya Demirci, Bakırcı, Kalaycı ve Arabacılar Cemiyeti Esnafı: Reis: Koca Mehmet Usta.
Katip: Arabacı Hafız İsmail Usta. Azalar: Hacı Ahmet, Musa, Muhacir Osman, Arabacı Salih.
Kütahya Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Cemiyeti: Reis: Hacı Hasanzade Hacı Mehmet Efendi.
Katip: Dalyanzade Hacı Ali Edendi. Azalar: İmamzade Hacı Hüseyin Ağa, Hacı Hasanzade Şerif
Onbaşı, Sipahizade Hakkı Ağa, Yamacızade Mehmet Ali Ağa, Dikicibaşızade Ali Onbaşı,
Berber Osmanzade Mehmet Usta.
Kütahya Manifaturacılar Esnafı Cemiyeti: Reis: Mazlumzade Hafız Hasan Bey. Katip: Bosnalı
Muharrem Fevzi Bey. Azalar: Boyyaçzade Zülfü Bey, Ketencizade Mustafa Bey, Ispartalızade
Hakkı, Loğuzzade Mehmet.
Kütahya Kahveci ve Prokâr Esnafı: Reis: Camii Kebir’de Kahveci Mustafa Bey. Katip: Prokâr
Vehbi Bey. Azalar: Haffafhane’de Kahveci Emin Ağa, Tahıl Pazarında Hacı Ali’nin İbrahim
Ağa, Tahıl Pazarında Kahveci Hüseyin Ağa, Küçük Çarşı’da Abdullah Çavuş (Kütahya
Mecmuası, 15 Aralık 1926, s.17; Günhan, Şubat 2010a, s.26).
1927 yılında, Kütahya Ticaret Odası senelik kongresi 27 Ocak Cuma günü, Türk Ocağı
salonunda toplanmıştır. Kongre, Oda Reisi Hasan Bey tarafından açılmıştır. Kongre
başkanlığına Vali Fevzi Bey seçilmiş, ikinci başkanlığa ise Oda Başkanı Hasan Bey seçilmiştir.
Kitabet vazifesi Başkatip Halil Kadri Bey tarafından ifa olunmuştur. Kongrede görüşülen
konular ve karşılıklı telgraflar 1 Şubat 1927 tarihli Kütahya Vilayet Gazetesi’nde yayınlanmıştır
(Kütahya Mecmuası, 1 Şubat 1927, ss.8-9). 21 Şubat 1929 Perşembe günü Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası Kongresi, borsa salonunda toplanmıştır. Esnaf ve müessese temsilcilerinin katılımı
ile toplanan ve gece yarısına kadar devam eden bu kongrede, memleketin en esaslı iktisadi işleri
candan bir alaka ile konuşulmuştur. Kongre, Oda Başkanı Hasan Bey tarafından açılmıştır.
Yapılan seçimde Vali Fevzi Bey riyasete seçilmiştir. Kitabet görevi Oda Başkatibi Halil Kadri ve
Borsa Umumi Katibi Ali Muzaffer Beyler tarafından ifa olunmuştur. Kongrenin maksat ve


Bkz: Ek 2.
Fevzi Bey, 1922’de Kütahya Mutasarrıfı olmuş ve 1930 tarihine kadar bu görevde kalmıştır. Kütahya O’nun
döneminde il olmuştur. Bkz: Uzunçarşılı, 1932, s.178.
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gayeleri, faydaları hakkında Oda Başkatibi Halil Kadri Bey tarafından bazı izahatı müteakip, bir
önceki seneki (1928 yılı) karar ve dileklerden bahsedilmiştir. Buna göre, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasının 1928 yılı kararları şunlardır: Ticaret ve zahire borsasının açılması. Tohum
arındırılması için Özel İdare tarafından köylere kalbur makinesi dağıtma. Ziraat Aletleri
Fabrikasında demir dingilli araba imalatı için özel teşkilat oluşturularak kağnı arabalarının
kaldırılmasına doğru ilk adımın atılması. Genel meselelerden; Ölçüler Kanunu’nun neşri gibi
konuların yerine getirildiği; vergilerin ve vergi toplama usullerinin ıslahı, paramızın değer
tespiti, standartlar oluşturulması, ambalajların düzenlenmesi gibi konuların hükümet tarafından
henüz incelenmekte olduğu belirtilmiştir.
Reis Vali Fevzi Beyefendi’nin teklifi üzerine, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri ile
Başvekil İsmet, Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşalar Hazretlerine, Dahiliye Vekili Şükrü
Kaya, İktisat Vekili Rahmi, Nafia Vekili muhterem mebusumuz Recep, Cumhuriyet Halk Fırkası
Katibi Umumisi Saffet, Ragıp, İbrahim, İsmail Hakkı, Niyazi Asım Beyefendilere kongre
tarafından saygıların ve hissiyatının telgrafla arzına ve ulaştırılmasına karar verilmiştir. Yazılı
telgraf suretleri okunarak bazı düzeltmelerle kabul olunmuştur. Daha sonra günlük olayların
müzakeresine geçilmiştir. Oda meclisince hazırlanan bu maddeler Başkatip Halil Kadri Bey
tarafından birer birer okunarak aydınlatılmasına ihtiyaç duyulan noktalar hakkında açıklama
yapılmıştır. Ardından, kongre azası tarafından verilen takrirler okunmuş ve müzakere
olunmuştur. Çok samimi mübahase ve münakaşalara zemin hazırlayarak ilgili makamlar ve
dairelerce temenni ve takip edilmesi kabul edilip mıntıka ve umumi kongrelere de arzı tekerrür
eden bu maddeler özel kısımlarda yazılıdır. Mahalli konulara ait teklif ve temennilerin tatbik ve
sonucu diğer meseleler hakkında da azami yardım yapılması Vali Beyefendi tarafından
hatırlatılmış ve bu tutum orada bulunanlar üzerinde derin tatmin duygusu ve memnuniyet
meydana getirmiştir. Çeşitli konuların müzakeresinde Oda Meclisi azasından Ziraat Bankası
müdürü Kahraman, Ziraat müdürü Fuat, inşaat malzemesi şirketi müdürü Hamdi Halit, tüccardan
Behdizade İsmail Hakkı, Bozoklu Z. İsmail Beylerle Demirci ve Arabacı Esnaf Cemiyeti Reisi
Mehmet Usta ve diğer alakadar kişiler birçok defa söz alarak ihtisasları dahilindeki işler
hakkında heyetini aydınlatmışlardır. Gelecek sene kongresinin de bu kararlaştırılan konuların
sonuçlandırılmış olduğunu görmek temennileriyle kongreye son verilmiştir.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve 15 Nisan 1927 tarihinde Kütahya Vilayet
Gazetesi’nde yayınlanan ilana göre; 1926 yılında kayıt olan veya 1926 yılında işe başlayıp da
henüz kayıt olmayan bilumum ticaret ve zanaat erbabının, Nisan 1927’den itibaren 3 ay zarfında
1927 yılı kayıt ve tescillerini yaptırmaları istenmektedir. Bu müddet zarfında müracaat etmeyip
kayıtsız kalanlardan, kayıt icraatının üç misli ceza tahsil edileceği uyarısında da bulunulmuştur
(Kütahya Mecmuası, 15 Nisan 1927, s.16).
1928 Mayıs ayında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde azalık seçimi yapılmıştır.
Kütahya’nın önemli bankacı ve iktisatçılarından olan, Ziraat Bankası Müdürü Kahraman Tahir
Bey azalığa seçilmiştir (Kütahya Mecmuası, 22 Mayıs 1928, s.7).
21 Şubat 1929 Perşembe günü Borsa Salonunda toplanan senelik kongre kararlar özeti: Vilayet
makamı tarafından bu kongrede kararlaştırılan konular şunlardır: Altıntaş şosası üzerindeki tali
köprülerin tamiriyle münakalatın kolaylaştırılması. Köy yollarının nafia idaresince verilecek
sistem ve istikametler dahilinde inşaatına her sene muntazaman devam edilmesi için köy
kanununun tatbiki. Altıntaş bataklıklarının kurutulması çarelerinin araştırılması için tetkikat
yaptırılması. Köylerde iki tekerlekli kağnı arabalarının dört tekerlekli ve demir dingilli arabalarla


Kütahya’da kurulacak Ticaret ve Zahire Borsası için düzenlenen yönetmelik 20.09.1927 tarihinde yürürlüğe
kondu. Fakat daha sonra 02.03.1932 tarihinde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Borsası lağvedildi ve Borsanın borçları
ödendikten sonra kalan parasının Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına devredilmesi kararı alındı (BCA,Fon
Kodu:30.18.1.1/25.52.14, 20.09.1927, ss.1-2; BCA, Fon Kodu:30.18.1.2/26.13.6, 02.03.1932, s.1).

Ayrıca, karşılıklı telgraflar için bkz: Kütahya Mecmuası, 1 Mart 1929, ss.4-6.
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değiştirilmesi için Özel İdare Ziraat Aletleri Fabrikasında araba imalatına mahsus teşkilat
oluşturulduğu şükranla görülmüştür. Kağnıların bu suretle değiştirilmesi için belli seneleri
kapsayan bir programla işe girişilmesi ve köylüden kırılan kağnısı yerine tekrar kağnı arabası
almak imkanını sağlamak için gerek şehirde ve gerek Cebrail, Saracık gibi köylerde vakı kağnı
imalatının ve tamiratının yasaklanması. Memleketimiz tiftik keçilerinin ıslahı için Özel İdare
tarafından Beypazar havalisinden iyi cins tekeler getirtilerek ve bu hayvanların bulunduğu
mıntıkalardaki sürü sahiplerine uzun vadeli taksitlerle dağıtılması; ihtiyaç hakkında Odaca
tetkikat yapılarak neticesi vilayet makamına arz edilecektir. Köylerde hayvan hastalıklarının
ortaya çıkması ve bulaşması tehdidi için baytar teşkilatının takviyesi, bulaşıcı hastalıklar
hakkında köylünün bilgilendirilmesi. Buğdaylarımız içinde hasıl olan pelemir bu mahsulümüzün
değerini düşürmekte ve memleket iktisadiyatı bu yüzden zarar görmekte olduğundan bunun her
sene Mayıs ayı içinde çiftçi ve mükellef işçiler vasıtasıyla toplatılması. Halihazırda bulunan
ayakkabı sanayinin muhtaç olduğu kösele, gön, meşin, sahtiyan (cilalı deri) gibi imalat için
gerekli tabakhanenin kurulması hakkında teşebbüslerde bulunmak üzere Vali Beyefendinin
riyasetinde bir heyet kuruldu. Bu teşebbüse Özel İdare tarafından da yardım edilmesinin
temennisine karar verildi. Vali Beyefendi tarafından yardım vaadinde bulunulmuştur.
Memleketimizde bir bira fabrikasının açılması çok faydalı görülmüş ve kurulması için tehriri
teşebbüslerde bulunmak üzere, keza Vali Beyefendinin öncülüğünde bir faal heyet teşkil
olunmuştur. Zahire nakliyatına güçlük veren tahal pazarı kaldırımının belediyece esaslı bir
surette yaptırılması.
Aynı kongrede, alınan kararlar hakkında çeşitli makamlardan istenecek konular şunlardır:
Altıntaş şosası üzerindeki Porsuk köprüsünün Nafia Vekâletince yeniden inşa ettirilerek bu
zengin mıntıkanın memleketimizle iktisadi bağlantısının takviyesi. Porsuk çayıyla diğer tali
çaylardan istifade edilmesi için hükümetimizce su işlerine tahsis edilecek miktardan
memleketimizin de faydalanması. Şümendüferlerde kaybolan ticaret eşyası için kıymet
üzerinden tazminat verme usulsünün kabulü. Borç verme işlemlerinin köylünün ayağında
yaptırılması ve bir devlet müessesesi olan Ziraat Bankası tarafından düzenlenecek senetlerin
mahkemelerce ürünlerin sayılarak usulüne uygun onayı külfetinin giderilmesi için kanuni
mevzuatın yumuşatılması. Memleketimizde benzeri imal olunan Avrupa tarzı kiremit ithalatının
sınırlandırılması suretiyle bu işlerle uğraşan müesseselerimizin etkili bir şekilde korunması için
gümrüklerce tedbirler alınması. Genel olarak, ticaret mallarını tagşişten koruma tedbirleri
alınması ve afyon gibi ticaret malları üzerinde ehemmiyetli bir kontrol tesisi ile bu maddeyi
tagşiş edenler hakkında ticaret ve ceza kanunlarına sarih maddeler ilavesi. Ticaret ve Sanayi
Odalarınca tasdik edilecek ticari evrakın noter tarafından tasdikine gerek kalmaksızın geçerli
sayılması için Odalar Nizamnamesinin dokuzuncu maddesinde açıkça belirtilmesi (Kütahya
Mecmuası, 15 Mart 1929, ss.11-13).
Kütahya Vilayet Gazetesi’nde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile ilgili özel haberlere
de yer verilmiştir. Buna göre, 24 Ağustos 1930 tarihli haberde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkatibi Halil Kadri Bey’in bir oğlunun dünyaya geldiği haberi verilmiştir (Kütahya Vilayet
Gazetesi, 24 Ağustos 1930, s.2). 7 Aralık 1930 tarihli haberde de, Muallimler Birliğinde,
Kütahya Ticaret Odası Başkatibi Halil Kadri Bey tarafından iktisat bilimi ve tarihçesi hakkında
bir konferans verildiğini öğreniyoruz (Kütahya Vilayet Gazetesi, 7 Aralık 1930, s.1). Ayrıca 3
Nisan 1932 tarihli bir haberde, Yalyos Berger Konsorsiyom Şirketi ile Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası arasındaki bir davanın Oda lehine neticelendiği de Kütahya halkına duyurulmuştur
( Kütahya Vilayet Gazetesi, 3 Nisan 1932, s.1). Yine Kütahya Vilayet Gazetesi’nin 3 Nisan 1932
tarihli haberinden anladığımıza göre, Tavşanlı ve Emet kazaları ticaret odaları Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasına; Simav ve Gediz ticaret odaları da Uşak Ticaret Odasına bağlanmıştır. İlgili
habere göre, “Heyeti vekile kakarile lağvları tekarrür eden kaza ticaret odalarının muamelatını
tetkik ile rabıtalarını temin için Ticaret odası reisi Ispartalızade Gıyas ve başkatip Halil Kadri
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beyler Emet ve Tavşanlı kazalarına gitmişlerdi. Bu kere avdet eden mumaileyhimadan alınan
malümatı nazaran Tavşanlı ve Emet ticaret odaları Kütahya’ya raptedilmişler, Tavşanlı
mümessilliğine belediye başkâtibi Mustafa, Emet mümessilliğine Çobanzzade Halil efendiler
tayin edilmişler, Simav ve Gediz kazaları ticaret odalarının da Uşak ticaret odasına raptedilmiş
oldukları haber alınmıştır ( Kütahya Vilayet Gazetesi, 3 Nisan 1932, s.1).”
Kütahya Gazetesi’nin 8 Mayıs 1932 tarihli haberinde, 12 Mayıs 1932 Cuma günü Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odası Kongresinin mülga borsa salonunda toplanacağı bildirilmiştir (Kütahya
Vilayet Gazetesi, 8 Mayıs 1932, s.1).
22 Mayıs 1932 tarihli Kütahya Vilayet Gazetesi’nde, Kütahya, fabrikacılık açısından ele
alınmıştır. Buna göre, tuğla, kiremit, çini, un ve ziraat aletleri fabrikalarını başarıyla yaşatan
Kütahya, kumaşçılıkta da parlak bir geleceğe adaydır. Adana’nın pamuğu meşhursa, Kütahya da
tiftiği, yünü ve yapağısı ile meşhurdur (Kütahya Vilayet Gazetesi , 22 Mayıs 1932, s.1). Yine
konuyla ilgili başka bir yazıda, 8. Milli Sanayi Sergisi’nde Kütahya Çinilerinin sergilendiğini
haber alıyoruz (Faruk, 22 Mayıs 1932, s.2).
29 Mayıs 1932 tarihli bir makalede, Kütahya’nın iktisadi geleceği ile ilgili olarak, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odası Reisi Gıyas Bey tarafından “Rusya Seyahatinden Beklediklerimiz”
başlıklı bir makale kaleme alınmıştır. Gıyas Bey yazısında, Başbakan İsmet İnönü’nün seyahatte
bulunduğu SSCB’deki tetkiklerini ele almıştır. Öncelikle, Sovyet hükümetinin 16 milyon liralık
sanayi makinesi vereceğini ifade ettikten sonra, bununla ülkemizde fabrikalar kurulacağını, Sivas
veya Eskişehir’de şeker fabrikası, İstanbul ve Bursa’da da dokuma fabrikalarının yapılacağını
duyduğunu belirtmiştir. Gıyas Bey yazısının devamında, bu fabrikalardan birkaçının da
Kütahya’mızda kurulması gerektiği fikrindedir. Bu konuda, Kütahya’da hangi fabrikaların
açılabileceği üzerine de bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Gıyas Bey’e göre, Kütahya’da
krom, manganez, demir ve kömür madenleri çok değerlidir ve fazlasıyla da mevcuttur. İyi cam
yapılabilen Kütahya’da bir cam fabrikası kurulabilir. İnceliği ile tanınan Kütahya tiftiğinden ve
yün ve yapağısından da istifade edilebilir. Bomonti Fabrikalarının ihtiyacını sağladıktan sonra
Avrupa’ya ve özellikle de İngiltere’ye ihraç edilen Kütahya arpası, Türkiye’nin bira ihtiyacını
gidermeye kafidir. Ayrıca, Kütahya ve çevresinin Uşak Şeker Fabrikasına sevkettiği pancar ve
İngiltere sergisinde madalya ve övgüler kazanan, likör yapımında kullanılan Kütahya vişnesi de
fabrikacılık anlamında Kütahya’dan yararlanılabilecek ürünlerdir. Son olarak Gıyas Bey,
Kütahya’nın sahip olduğu bu iktisadi değerler fabrikacılık kapsamında değerlendirildiğinde,
Kütahya halkının ve Kütahya ekonomisinin de kazanacağını önemle belirttikten sonra
makalesine son vermiştir (Gıyas, 29 Mayıs 1932, s.1).
Kütahya Gazetesi’nin 29 Mayıs 1932 tarihli ilk sayfasında “Cevabi Telgraflar” başlığı altında,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Reisi Gıyas Bey tarafından çeşitli kutlama, kongre vs.
nedenlerle gönderilen telgraflara başta Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Başbakan İsmet
(İnönü) olmak üzere çeşitli kurumlardan telgrafla karşılık verilmiştir. Bu cevabi telgraflara 18
Eylül 1932 ve 13 Ağustos 1933 tarihlerindeki Kütahya Gazetelerinde rastlamaktayız (Kütahya
Vilayet Gazetesi, 29 Mayıs 1932, s.1; 18 Eylül 1932, s.1; 13 Ağustos 1933, s.1). 1932 yılında
Kütahya’nın Teşviki Sanayi’den de istifade ettiğini görüyoruz (Kütahya Vilayet Gazetesi, 22
Ekim 1933, s.3; 9 Ekim 1932, s.4).
Kütahya kazalarıyla ilgili olarak, 21 Ağustos 1932 tarihli tam sayfa habere göre Uşak’ta, Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası ticaret sicilli Uşak Türk Elektrik Limitet Şirketi mukavele ve
nizamnamesinin tam nüshası yayınlanmıştır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 21 Ağustos 1932, s.4).
Kütahya Gazetesi’nin 28 Ağustos 1932 tarihli Kütahya iktisadiyatı üzerinde kaleme alınan bir
yazıda, Kütahya’nın tarihi bir sanat ve ticaret merkezi olduğu üzerinde durulmuştur. Halıcılık,
çinicilik; cam ve likör fabrikalarının Kütahya sanayi ve ticaretinde çok önemli bir yere sahip
olduğu ifade edildikten sonra, yine ticari sahada Emet, Tavşanlı, Gediz, Simav ve Uşak gibi 5
büyük kazaya sahip olmasının ticari sahada Kütahya’ya iyi bir mevki kazandırdığı ifade
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edilmiştir (Hâdi, 28 Ağustos 1932, s.1). Türkiye’nin sanayileştirilmesi yolunda hükümet
tarafından incelemeler için görevlendirilen ihtisas heyetinin Kütahya’mıza teşrifi münasebetiyle
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve heyete takdim edilen muhtıra özetle şu
şekildedir: Kütahya havalisinde özellikle ziraat için su boldur. Kütahya, sanayi için zengin
kaynaklara sahiptir. Zonguldak’tan sonra Türkiye’nin ikinci büyük kömür (3,500-7,200 kalori)
hazinesine sahiptir. Kütahya, coğrafi olarak önemli bir konumdadır. Büyük bir sanayi kenti
olmadığı için işgücü mevcuttur ve ucuzdur. Vilayet dahilinde 22 istasyon ve 560 km. şose
mevcuttur. Dolayısıyla lojistik açıdan müsaittir. Bu özellikleri dolayısıyla, Türkiye’nin birinci
dereceden muhtaç olduğu fabrikalardan birkaçı Kütahya’da kurulabilir. Bunların başında toprak
sanatları gelir. Daha sonra bira fabrikası ve şeker fabrikalarının kurulması için en uygun yer
Kütahya’dır. Ayrıca Kütahya, dokumacılık açısından yüzlerce halı tezgahına sahiptir.
Memleketimizin sanayileşmesi açısından çok mühim olan bu yoldaki mesai tevali edecek ve
ilgili makamlara bu yolla raporlar takdim olunacaktır. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası bu
raporların esaslarını hazırlamaya başlamıştır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 28 Ağustos 1932, s.2).
Bu kapsamda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan önemli ilk rapor 18 Eylül
1932 tarihli Kütahya Gazetesi’nde “Mühim Bir Rapor” adı ile yayınlanmıştır. Bu rapor özetle
şu şekildedir: Öncelikle, bu raporun Türkiye’nin sanayileşmesi adına, muhtelif iş sahalarını
tetkik etmek amacıyla Kütahya mıntıkasının sanayi açısından özelliklerinin anlatmak için
hazırlandığı ifade edilmiştir. Daha sonra, Kütahya vilayeti hakkında bazı nüfus bilgileri, bu
nüfusun meslek gruplarına göre dağılımı istatistiki bilgileri verildikten sonra Kütahya’daki
mevcut sanayi kolları hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre, Kütahya’da şeker, tuğla, kiremit,
elektrik, ziraat aletleri, un, rakı, şayak, halı ipliği makine sanayi mevcuttur. Ayrıca, halı,
dokuma, çini, demir, ağda, nebati yağ, ayakkabı, un, teneke, helva, şeker el sanayi yanında, terzi,
marangoz, saraç, mıh, kalay, fotoğraf, ecza, kuyumcu, çekeci, bıçakçı, semerci ve mutaflık gibi
alanlarda meslek grupları mevcuttur. Raporda, Kütahya’nın yaş gruplarına göre istatistiklerinin
yanı sıra, hayvan adeti bakımından serveti, Kütahya’nın coğrafi zenginlikleri, ithalat ve ihracat
verileri, başlıca madenleri detaylı olarak anlatıldıktan sonra, Kütahya’nın tüm bu zenginliklerinin
sanayi tesisleri kurulması için iyi birer zenginlik olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Kütahya’nın
iktisadi açıdan durumunun hak ettiği değeri bulamadığı ve işsizliğin ve hayat standardının şehri
olumsuz etkilediği; dolayısıyla da Kütahya’nın Devletçilik politikası gereği açılması düşünülen
fabrikalara gerçekten ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. Rapor, tüm bu bilgileri sunduktan sonra,
Kütahya hangi fabrikalara daha ziyade müsaittir? Sorusunun da cevabını açıklamaktadır. Rapora
göre Kütahya, mensucat sanayi ve özellikle basma fabrikası için çok uygundur. Kütahya’nın
fabrikalar için müsait olduğu diğer alanlar ise, şeker fabrikası; tabak, fincan, plak, cam ve şişe
imalatı sanayi; bira fabrikası ve maden sanayidir.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan bu raporun devamında, yukarıda fabrika
açılması önerilen sanayi alanları hakkında Kütahya’nın gerek coğrafi konum itibari ile bu işe
uygun oluşu, gerek de hammadde ve işgücü açısından bu yükü kaldırabilecek düzeyde olduğu
detaylı bir biçimde anlatılmıştır. Basma fabrikasının Kütahya’da açılması için; mevcut basma
sanayinin Batı ve Orta Anadolu, İstanbul ve Trakya’da toplandığı belirtilmiş ve Kütahya’nın bu
geniş hattın merkezinde olduğu ve bu durumun avantajları ifade edilmiştir. Buna göre,
Kütahya’da basma fabrikasının bulunmayışı dolayısıyla, özellikle mesken kiraları ve işgücü gibi
üretimi etkileyen unsurların Kütahya’da üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceği kanaati
hakimdir. Sonuç olarak, Kütahya’nın jeopolitik konjonktürü, basma fabrikası kurulması için çok
büyük avantajları bünyesinde barındırmaktadır. Raporda, Kütahya’da basma fabrikasının
kurulması isteğinden başka, Kütahya’nın şeker fabrikası için en uygun şehir olduğu anlatılmıştır.
Bu konuda, Kütahya’ya bağlı konumda bulunan Uşak’ın sahip olduğu bir şeker fabrikası, ülke
ihtiyacının 4/1’ini karşıladığı ifade edildikten sonra, Kütahya’nın ikinci bir şeker fabrikasını da


Bu rapor ayrıca broşür olarak da basılmıştır. Bkz.:Devlet Sanayiciliği Mücavehesinde Kütahya, 1932.
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bünyesinde barındırabilecek yeterlilikte olduğu belirtilmiştir. Raporda daha sonra, toprak, cam
sanatları ve Kütahya konusu işlenmiştir. Buna göre, Kütahya tarihi devirlerden beri Ege
bölgesinin inşaat malzemesi ihtiyacını temin etmiştir. Bu konudaki bazı efsanelerin Kütahya’da
geçtiği bunu kanıtlamaktadır. Kütahya çinileri Türk kültürünün önemli bir simgesi
durumundadır. İthal edilmekte olan toprak sanayi ürünlerinin tamamının Kütahya’da
üretilebileceği, bu konuda ülkemizin ithalat ihtiyacının ortadan kaldırılabileceği özellikle
vurgulanmıştır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 18 Eylül 1932, s.2). Kütahya, bira fabrikası açılması
bakımından da müstesna özelliklere sahiptir. Biralık arpanın yetiştirilmesi, bira şişelerinin
Kütahya’da imal edilebilir olması ve Kütahya’nın coğrafi konumu bira fabrikasının açılması için
Kütahya’yı ön plana çıkaran unsurlardır. Kütahya Ticaret Odası Reisi Menzilcizade Hasan
Bey’in de katıldığı, 12 Şubat 1927 tarihinde Ankara’da toplanan Ankara Ticaret Odaları Genel
Kongresi’nde, devletçe ikinci bir bira fabrikası tesis edildiği takdirde, tercihen bu fabrikanın
Kütahya’da yapılması kararlaştırılmıştır. Bu, Kütahya’ya bira fabrikası konusunda avantaj
sağlamaktadır. Rapora göre, Kütahya madencilik konusunda mümtaz bir öneme sahiptir.
Raporun ekinde, Kütahya’daki mevcut madenlerin listesi yer almakta olup, bunların özellikle
incelenmesi gerektiği konusunda görüş bildirilmiştir. 1926 yılında, toprak sanayi hakkında
Kütahya’da geniş çaplı bir tetkikat yapan M. Raoul de Blottefiere’in Mühendis Mektebi
Mecmuası’nın 35/36 sayısında şu önemli bulguları yer almıştır: “Vaziyeti coğrafiyesi,
demiryolları, seramik masnuatının bir nevini imale müsait olan muhtelif ve mebzul mavaddı
iptidaiyesiyle Kütahya havalisi mümtaz bir mevkide bulunmaktadır. Bundan maada Kütahya’nın
tabi olarak teessüs etmiş kadimden beri devam edegelmiş bir çiniciliği ve bu işe pek kabiliyetli
bir de halkı vardır. Binaenaleyh burada seramik sanayini asrileştirmek ve Türkiye’nin bu
husustaki bütün ihtiyacatı haliye ve müstakbelesini tatmin edebilmek pek kolaydır. Ancak ecnebi
irfan ve marifetiyle yerli kabiliyeti üç, beş sene için merç edilmek ve iyi düşünülmüş bir
programa tevfikan muktezi sermayeyi tedricen ve fakat zamanında temin eylemek lazımdır.
Türkiye günden güne artmakta bulunan seramik masnuatına olan ihtiyacını değerinden birkaç
misli fiyatla memaliki ecnebiyeden getirtmek suretiyle elyevm tatmin etmekte bulunduğuna göre
Türk hükümeti cumhuriyesi pek lüzumlu olan himayesini seramik sanayinin terakkisi konusunda
da teşmilde himmet gösterirse Kütahya eski çinicilikte olduğu gibi istikbalde de Türkiye’nin
seramik sanayinin merkezi olarak kalacaktır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 25 Eylül 1932, s.2;
Kütahya Vilayet Gazetesi, 28 Şubat 1927, s.16; Kütahya Vilayet Gazetesi, 15 Şubat 1927,
s.12).” Sonuç olarak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Kütahya’da kurulması için
düşünülen fabrikalar hakkında hazırlanan rapor özetle bu şekildedir. Bu rapor, geçmişte Kütahya
sanayiciliği üzerine yapılmış olan çalışmalardan da yararlanılarak etkili kılınmak istenmiştir.
Kütahya Vilayet Gazetesi 20 Kasım 1932 tarihli nüshasında, 3 Aralık 1932 tarihinde Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin yapılacağı bildirilmiştir. Seçimde kimlerin ve hangi şartları
taşıyanların oy kullanabileceğine dair liste belirlendiğini ve dileyenlerin bunu kontrol edip yasal
süresinde itirazda bulunabileceği ifade edilmiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 20 Kasım 1932,
s.4). Bu seçimlerin sonuçları 18 Aralık 1932 tarihli gazetenin ilk sayfasında açıklanmıştır. Buna
göre, seçim sonuçları şu şekildedir: Reis: Gıyas Bey. Azalar: Ziraat Bankası Müdürü Emin Bey,
Tüccardan Mehmet Rifat Bey, Abdülvehapzade Hacı Abdullah Bey, Yağcı Hacı Nuri Bey,
Manifatura Tüccarı Zülfi Bey, Tüccardan Armutcuzade Süleyman Bey (Kütahya Vilayet
Gazetesi, 18 Aralık 1932, s.1). 1933 yılında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası baş katipliğine,
İktisat Vekaletince Ali Akif B. tayin edilmiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 26 Mart 1933, s.1).
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan, yukarıda açıkladığımız rapordan sonra,
15 Ocak 1933 tarihinde, “Tasarruf Nasıl Olmalıdır?” konulu bir makale Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odası Reisi Gıyas Bey tarafından kaleme alınmıştır. Gıyas Bey makalesinde, “Milli
İktisat”ın ne demek olduğunu irdelemiştir (Gıyas, 15 Ocak 1933, s.1). Milli İktisat konusuyla
bağlantılı olarak, Kütahya Gazetesi, 8 Ocak 1933 tarihli haberinde, İktisat Vekili Celal (Bayar)
Bey’in Orta Anadolu tetkik seyahatinde Kütahya’ya da teşrif edeceklerinin beklendiği haberini
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vermiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 8 Ocak 1933, s.1). Gazetenin bu temennisi 23 Ocak’ta
gerçekleşmiş ve İktisat Vekili Celal Bey, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve bir kısım
bürokratlarla Kütahya’ya gelmiştir. İktisat Vekili Celal Bey’in Kütahya’daki tetkikatları şu
şekilde olmuştur: Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e vilayetin genel ve iktisadi durumu
hakkında iki adet rapor sunulmuştur. Kütahya Cumhuriyet Halk Fırkası’nda ise, İktisat Vekili
Celal Bey’e yine Kütahya’nın iktisadi konularında gerekli bilgiler verilmiştir. Raporda sunulan
istatistiki bilgilerde, son 5 sene içerisinde ihracat artmasına rağmen bunun para olarak girdi
miktarında azalma söz konusu olduğu dikkat çekmektedir. 1928 yılında 8 milyon lirayı bulan
ihracat rakamları, 3 milyon lira civarına düşmüştür. Hayvanat miktarları açısından da durum
aynıdır. Raporda bu gibi Kütahya’nın iktisadi vaziyetini ifade eden bilgiler yer almakla beraber,
Kütahya Valisi, Belediye Başkanı ve Ticaret Odası Başkatibi Beyler ve diğer ilgili kişiler
tarafından yapılan izahatlarla da İktisat Vekili’nden Kütahya’nın iktisadi vaziyetinin ıslahı için
şu hususlarda isteklerde bulunulmuştur: Şeker fabrikasının Kütahya’da kurulması; Kütahya’da
bir toprak ürünleri fabrikasının açılması; Kütahya’da afyon dışında başka bir mahsulün
yetiştirilmesi için bu konuya dikkat çekilmesi; Sayım Vergisinde indirime gidilmesi meselesinin
kısa zamanda uygulamaya geçmesi temennisi; buğday fiyatlarının korunması ve son olarak,
maden sanayinin kurulmasında, madenler açısından çok zengin olan Kütahya mıntıkasının itibara
alınması. Ayrıca, halı, yumurta, arpa, av derileri gibi mahsullerimizin ticaretiyle ilgili de birçok
maruzat ve temennilerde bulunulmuştur. İktisat Vekili Celal Bey, 20 büyük sayfadan oluşan bu
raporla ehemmiyetli şekilde ilgilenmiş ve kendisine yapılan izahatları büyük bir dikkat ve itina
ile dinlemiştir. Celal Bey, Kütahya’nın belli başlı dileklerinden olan şeker fabrikası meselesinde,
Eskişehir’de bir şeker fabrikasının kurulacağını belirtmiş ve zaten Kütahya’ya bağlı Uşak’ta bir
şeker fabrikasının olduğunu da belirterek, Kütahya’nın yakın iki fabrikaya pancar satmak
suretiyle iktisadi açıdan yarar sağlayacağını söylemiştir. Böylece bu açıklama, Kütahya’da 2. bir
şeker fabrikasının kurulması olasılığını ortadan kaldırmıştır. Ardından İktisat Vekili Celal Bey,
Kütahya’da bir toprak ürünleri fabrikasının kurulması için elinden gelen desteği vereceğini
açıklamış ve bu konuda bir vaatte bulunmuştur. Celal Bey bu vaadini, toprak mütehassısı
yetiştirmek için Vekalet tarafından Avrupa’ya talebe gönderileceğini söyleyerek ve Kütahya
vilayetince de ustabaşılar yetiştirilmesini isteyerek teyit etmiştir. Afyon üretimi, yumurta, arpa
ve av derileri meseleleri ile ilgili olarak da notlar almış ve dilekte bulunulan tedbirlerin
alınacağını ifade etmiştir. İktisat Vekili Celal Bey’in Kütahya temaslarından Kütahya bürokrasisi
çok memnun kalmıştır. Kütahya’nın, Celal Bey’i Milli Mücadele günlerinden tanıdığı ve çok
sevdiği belirtilmiş ve Kütahya’nın iktisadiyatına özel bir önem vereceği ve ilgileneceği
konularında fikir belirtmişlerdir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 5 Şubat 1933, s.2).
7 Mayıs 1933 tarihli Kütahya Vilayet Gazetesi haberinde, İktisat Vekaleti tarafından, Teşviki
Sanayiden istifade edenlere yeniden muafiyeti verileceği bildirilmiştir (Kütahya Vilayet
Gazetesi, 7 Mayıs 1933, s.4).
31 Temmuz 1933 Pazartesi günü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası senelik kongresi oda
binasında, Başkan Gıyas Bey’in başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda, Oda katibi seçiminin
ardından, Oda Meclisi tarafından hazırlanan ruzname dairesinde müzakerelere geçilmiştir. Bir
önceki yıl belirlenen hedeflerden yapılan ve yapılmayanlar müzakere edildikten sonra
yapılmayan hususların yeniden temennisi kararlaştırılmıştır. Yeni sene için de, 8 madde altında
yapılması düşünülen planlar belirlenmiştir. Tren tarifeleri, bazı resimler, pancar sahası ve
fiyatları, vişnelerin sürümünün temini, buğday silosu, şosalar gibi önemli meseleler
görüşülmüştür. Kongre son olarak, alınan kararların yüksek makamlara bildirilmesine karar
vererek dağılmıştır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 6 Ağustos 1933, s.1).
24 Eylül 1933 tarihli Kütahya Vilayet Gazetesi’nde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
“Menşe Şahadetnamesi” ile ilgili bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride, Türkiye gümrüklerinden
geçirilecek bütün mallar için menşe şahadetnamesi aranacağı dolayısıyla, bununla ilgili hususlar
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izah edilmiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 24 Eylül 1933, s.2). 1 Ekim 1933 tarihinde de,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının “afyon” ekimi ile ilgili olarak şu bildirisi yayınlamıştır:
“Kütahya Ticaret Odası’ndan: Vilâyetimizin her yerinde afyon ekilmesine müsaâde olunmuştur.
(Uyuşturucu maddeler inhisar müdürlüğünce ve mıntıka ikmal müdürlüğü vasıtasıyla odamıza
bildirilmiştir.) Bu hususta neşir olunan afyon ekiminin kanuni muamelelerini ihtiva eden
uyuşturucu maddeler inhisarının 15 Ağustos 1933 tarihli tamiminin yakında odamıza gönderilip
neşredileceği mıntıka müdürlüğünün 21/9/933 tarih ve 184-1145 No’lu tahriratına fen zürrâ ve
alâkadara ilan olunur ( Kütahya Vilayet Gazetesi, 1 Ekim 1933, s.4).”
15 Ekim 1933 tarihli Kütahya Vilayet Gazetesi’nde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından,
“Ölçüler Kanunu” ile ilgili olarak alakadarlara bir duyuru bildirilmiştir (Kütahya Vilayet
Gazetesi, 15 Ekim 1933, s.3). 3 Aralık 1933 tarihinde de, Yeni ölçüler ve yasaklanan ölçüler
hakkında İktisat Vekaletinin bir tamimi yayınlanmış ve yasaklı ölçülerin listesi verilmiştir
(Kütahya Vilayet Gazetesi, 3 Aralık 1933, ss.1, 3).
1 Ekim 1933 tarihli Kütahya Gazetesi’nde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasınca, Cumhuriyet
Bayramına hazırlık olarak, Kütahya’nın iktisadi hayatıyla ilgili kıymetli ve resimli bir broşür
hazırlığında olunduğu bildirilmiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 1 Ekim 1933, s.2). Bu eser
“Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 1923-1933” adıyla basılmıştır (Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odası 1923-1933, 29 Birinci Teşrin 1933).
6 Mayıs 1934 tarihli Kütahya Gazetesi, Ticaret Odası heyetinin Tavşanlı ve Emet’i ziyaret ettiği
haberini vermiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 6 Mayıs 1934, s.1). 13 Mayıs 1934 tarihinde,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası binasında Reis Armutçuzade Süleyman Bey’in başkanlığında
senelik kongresini düzenlemiştir. Kongrede, uzun müzakereler neticesinde, maadine, ticarete,
ziraate, sanayiye, krediye, münakalâta ait konular görüşülmüş ve bu konularda faydalı dilekler
tespit edilmiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 20 Mayıs 1934, s.1). 1936 yılından itibaren, Kütahya
merkez ve kazalarından, krom ve linyit kömürü başta olmak üzere bazı madenlerin aranması
hakkında Kütahya Ticaret Odasına şahıslardan ve kurumlardan yapılan başvurular yoğunluk
kazanmıştır. Bu başvuruların sonuçları ve Kütahya’daki maden işletmeleri hakkında haberler
Kütahya Gazetesi’nde yer almıştır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 22 Ocak 1937, s.4; 1 Mayıs 1936,
s.6; 17 Temmuz 1936, s.6; 2 Nisan 1937, s.4; 4 Kasım 1938, s.4; 6 Ocak 1939, s.4; 25 Ağustos
1939, s.4; 4 Eylül 1939, ss.3-4; 1 Mart 1940, s.4; 21 Haziran 1940, s.4; 11 Temmuz 1941, s.1).
1939 yılında yapılacak Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ile ilgili olarak Kütahya
Gazetesi’nde şu bildiri yayınlanmıştır: “Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası İntihap
Başkanlığından: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yenilenmesi icap eden meclis üyeleri
intihabı için müntehibi sani seçimi 11.01.1939 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayacak ve saat
16:00’a kadar devam edecektir. İntihaba iştirak edeceklerin esamisini havi listeler oda kapısı ile
küçük çarşı ve Sadettin civarına talik edilmiş olduğundan intihap hakkını haiz olup da bu
listelerde isimlerini göremeyen erbabı ticaret ve sanayinin müddeti nizamiyesi zarfında
heyetimize müracaatları ve isimleri yazılı olanların da yukarıda sözü geçen gün ve saatte Oda
binasına teşrifleri rica ve ilan olunur (Kütahya Vilayet Gazetesi, 9 Aralık 1938, s.2).” Bu
seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili bilgilere Kütahya Vilayet Gazetesi’nin sonraki nüshalarında
rastlanılmamıştır.
25 Şubat 1938 tarihli haberde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkatibi Ali Akif Eralp’in
vazifesinde gösterdiği başarı dolayısıyla almış olduğu ücretin arttırıldığı, terfi ettiği haberi yer
almıştır (Kütahya Vilayet Gazetesi, 25 Şubat 1938, s.1). 29 Ekim 1938 tarihli gazeteden,
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi kabul programında Ticaret ve Ziraat Odalarının da hazır
bulunduklarını öğreniyoruz (Kütahya Vilayet Gazetesi, 29 Ekim 1938, s.5). Kütahya Vilayet
Gazetesi’nden Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili değerlendirmeye aldığımız son bilgi
1940 yılına aittir. 8 Mart 1940 tarihli Kütahya Vilayet Gazetesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasının 1 Nisan 1940 tarihinde, 655 sayılı odalar kanununun 3. maddesi gereğince, 3 ay
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müddetince Kütahya Merkez, Tavşanlı ve Emet kazalarındaki ticaret erbabının Odaya kayıt
yaptırmaları gerektiğini bildirmiştir (Kütahya Vilayet Gazetesi, 8 Mart 1940, s.4).
1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Türk iktisat siyasetinde yeni bir dönem
başlamıştır. Savaşın başlamasından önce, özel sektöre yeni olanaklar verilmek istenmekteydi.
Fakat savaşın başlaması Türkiye’yi savaş ekonomisine sokmuştur. Ağır cezai yaptırımlarla dolu
sert kontroller ve Milli Korunma Kanunu, devleti ekonomiye tamamen sahip olacak duruma
getirmiştir. Kütahya iktisadi yaşamı da bu savaş şartları doğrultusunda şekil almış, 1944’e kadar
olan süreçte, gerek Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerinde, gerekse Kütahya iktisadi
hayatıyla ilgili olarak savaş şartlarının etkileri görülmüştür(Köksal ve İlkin, 1973, ss.9-10).
3. Sonuç
Çalışmamızda öncelikle Kütahya Vilayet Gazetesi’nin yanı sıra bu kentin basın-yayın tarihinin
ilk evreleri hakkında bilgi sunulmuştur. Bu bağlamda kentte çıkarılan ilk gazetenin “Felent”
isimli gazete olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu gazetenin çıkarıldığı 1909 yılı da o günün
koşullarında Kütahya basın-yayın tarihi açısından önemli bir tarihtir.
Diğer taraftan 1891 öncesinde kurulduğunu tespit ettiğimiz Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının
1925-1944 yılları arasındaki faaliyetleri de Kütahya Vilayet Gazetesi nüshalarından
incelenmiştir. Bu bağlamda Odanın Cumhuriyet dönemindeki ilk yönetim kurulu seçimi 1926
yılında yapılmıştır. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının bu seçimi sonrası, Kütahya Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri de belirlenmiştir. Metinde belirtildiği üzere 1926 yılında, Haffaflar,
Bakkallar, Demirci, Bakırcı, Kalaycı ve Arabacılar, Dikiciler ve Kunduracılar, Manifaturacılar,
Kahveciler ve Prokâr Odaları gibi günümüzde birçoğu faaliyette bulunmayan meslek
kuruluşlarının Kütahya’da bu yıllarda faaliyette bulunduğu da tespit edilmiştir. Bu bilgiler
Kütahya Mecmuası’ndan öğrenilmiştir. Ancak 1930 yılına kadarki Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasının faaliyetleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Bununla birlikte Kütahya Mecmuası’nın 1930
yılında Kütahya Vilayet Gazetesi halini aldıktan ve haftalık olarak yayımlanmaya başlamasından
sonra, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili haber ve bilgilere daha çok ve daha kapsamlı
yer verilmiştir. Özellikle, Odanın 1933 ve 1939 yıllarında gerçekleştirilen yönetim kurulu
seçimleri ile ilgili bilgiler de detaylı sunulmuştur.
Kütahya Vilayet Gazetesi, genel anlamda Kütahya’daki iktisadi durumu ele alırken eleştirel
olmaktan ziyade yapıcı bir rol üstlenmiştir. Türkiye’nin ekonomide Devletçilik modelini
uygulamaya koymasından sonra, Kütahya’nın iktisadi anlamda yatırım alabilmesi için
olağanüstü bir çaba gösterilmiştir. Bu çerçevede Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası da gerek
İktisat Vekâletine sunulmak üzere raporlar hazırlayarak, gerekse bürokratik temaslarını
sıklaştırarak Kütahya’da Türkiye’nin beli başlı ihtiyaçlarını karşılayabilecek fabrikaların
açılması için çaba göstermiştir. Gösterilen bu çabaların kamuoyuna yansıtılmasının meyve
vermekte gecikmediğini görüyoruz. Bugün Kütahya’da faaliyet gösteren Kütahya Porselen,
Kütahya Seramik ile Kütahya Şeker ve Azot Fabrikaları söz konusu çabaların bir sonucudur.
Sonuç olarak Kütahya Vilayet Gazetesi, çalışma alanımızın zaman dilimi içerisinde Kütahya
halkının sosyal ve ekonomik açıdan habercisi ve itici gücü olmuştur. Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasının, başta karar defterleri olmak üzere, diğer yazışmalarının Türkiye Selüloz ve Kağıt
Fabrikaları (SEKA)’na gönderildiği göz önüne alındığında, Kütahya Vilayet Gazetesi’nin değeri
daha da artmaktadır.
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İŞLETMELERDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA RİSKİN ERKEN
SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTELERİ: BORSA İSTANBUL’DA NİTEL BİR
ARAŞTIRMA
Anıl GACAR1

Öz
Küreselleşme süreci ile birlikte işletmeler arasındaki rekabetin yoğun bir biçimde yaşandığı kabul edilmektedir.
Artan rekabet ortamında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, kendilerini bekleyen risklere hazırlıklı olmalı ve bu
riskler karşısında yeni iş fırsatları yaratmaya çalışmak zorundadır. Son yıllarda risklerden fırsatlar elde etme
yaklaşımı olarak ortaya çıkan kurumsal risk yönetimi, birçok işletme tarafından hızla benimsenmektedir.
İşletmelerde risklerin meydana gelmeden önce belirlenmesi ve bu risklere yönelik çözüm önerilerin ortaya konması
amacıyla, yönetim kurulu bünyesinde uzman komiteler kurulabilmektedir. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, bankalar dışında halka açık olarak faaliyet gösteren işletmelerde riskin erken
saptanması sistemi ve yönetimi ile ilgili olarak uzman bir komite kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışmada,
2015 yılında Borsa İstanbul’da yer alan işletmelerdeki riskin erken saptanması komiteleri ile ilgili olarak içerik
analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen 275 işletme içerisinden 252 işletmenin riskin erken saptanması ve
yönetimi komitesine sahip olduğu; buna karşılık 23 işletmenin ilgili komiteye sahip olmadığı görülmüştür.
Çalışmada ele alınan işletmelerin faaliyet raporlarında, riskin erken saptanması komitesinin toplantı sayısı
bilgilerine yer veren işletme sayısı 123; bilgi vermeyen işletme sayısı 129 olarak belirlenmiştir. Kurumsal risk
yönetim sistemine sahip işletme sayısı ise 63 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Risk Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komiteleri
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EARLY IDENTIFICATION OF RISKS AND RISK MANAGEMENT COMMITTEES IN
THE CONTEXT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN BUSINESSES: A
QUALITATIVE RESEARCH IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Abstract
It is accepted that the competition between businesses has become intense with globalization. Businesses that want
to maintain their presence in an increasingly competitive environment should be prepared for the risks that await
them, and must work to create new business opportunities. The enterprise risk management, which was emerged as
an approach to benefit from risks, is being adopted by many businesses quickly in recent years. Expert committees
under the board of directors can be established for identifying the risk before it occurs and putting forth proposals
for solution. The establishment of an expert committee has been made mandatory in Turkey with the new Turkish
Commercial Code, which was enacted in 2012, for businesses that operate publicly, except banks, for the early
detection and management of risks. In this study, a content analysis was conducted related to committees established
for early detection of risks in businesses quoted in the Istanbul Stock Exchange in 2015. It was observed that 252
out of 275 businesses analyzed in the study have a committee for early detection and management of risks, whereas
23 businesses were found to have no such committee. In the annual reports of the enterprises studied, the number of
businesses that include the number of meetings of the committee for early detection of risks in their reports was
found to be 123, whereas 129 of businesses haven't included this information in the annual reports. And, the number
of businesses that have an enterprise risk management system was found to be 63.
Key Words: Risk Management, Enteprise Risk Management, Early Identification Of Risks And Risk Management
Committees
JEL Codes: G32, G39
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Giriş
1980’li yıllardan itibaren ülkeler arasındaki ticari sınırların kalkmaya başlaması, işletmelerin
birden fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıyabilmektedir. Birden fazla ülkede
faaliyet gösteren işletmeler açısından riskler artmakta; bu durum işletme sürdürülebilirliği
açısından önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Artan riskler işletmeler açısından engel
oluşturmakla birlikte, riskleri fırsat olarak gören işletmeler rekabette bir adım öne
geçebilmektedir. Bu kapsamda, risklerini önceden belirleyebilen ve yeni fırsatlar elde etmek
amacıyla risk yönetimi gerçekleştiren işletmelerin, ticari hayatta başarı kazanabildiği kabul
edilebilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde 2000’li yılların başında
yaşanan işletme iflaslarının nedenleri incelendiğinde, bunun temelinin risk yönetimi konusunda
yaşanan yetersizlikler olduğu görülmektedir. Öyle ki, görünürde çok başarılı olan işletmeler bile
bir anda faaliyetlerine son verebilmektedir. Bu durumun, aynı zamanda işletmelerin doğru bir
risk algısı yapmamasından kaynaklandığı belirtilebilir.
Risk yönetiminde başarısız olan işletmeler, varlıklarını kaybedebilmekte; kayıplarını
kamuoyundan gizleyebilmek için ortaklarına gerçek olmayan ve yanıltıcı bilgiler
sunabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Enron’un iflasından sonra 2002 yılında
yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Yasası, işletmelerde üst yönetim düzeyinde risk yönetimi
konusunda açıklama yapma sorumluluğunun getirilmesi bakımından önemli bir yasal
düzenlemedir (Sarpkaya, 2012: 122). Sarbanes Oxley Yasası’nın 404. maddesine göre, halka
açık işletmelerin belirli bir iç kontrol çerçevesi seçmeleri ve yanıltıcı olmayan finansal raporlama
için iç kontrol sisteminin doğru bir şekilde işleyip işlemediği ile ilgili her yıl faaliyet raporlarında
açıklama yapması gerekmektedir (Bulut, 2013: 46). Bu doğrultuda, yasal düzenlemeyle birlikte
yönetim kurullarına risk yönetimi ile ilgili açıklama yapma zorunluluğunun getirilmesinin
2000’li yılların başlarında getirildiği ve bunun da doğru bir finansal raporlama sürecine katkı
sağlayacağı belirtilebilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde risk yönetimi ile ilgili yapılan bir diğer düzenleme ise COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) tarafından 1992 yılında
ortaya atılan COSO İç Kontrol Çerçevesi’dir. Bu çerçevenin amacı, işletmelerin hedeflerine
ulaşabilmesi için makul bir güvence sağlayan ve işletmenin tüm personeli tarafından etkilenen
bir süreç meydana getirmektir (Kurt ve Uçma, 2013: 83). İç kontrol sürecinin, kontrol ortamı,
risk belirleme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olmak üzere toplam beş adet
bileşeni bulunmaktadır (COSO, 2012). Dolayısıyla iç kontrol sisteminin amacının, işletmelerin
belirlenen risklere karşı çözümler geliştirmesi ve bunu tüm işletme çalışanlarının sorumlu olduğu
bir yapı haline getirmesi olduğu kabul edilebilir. COSO tarafından 2004 yılında yayınlanan
COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ise iç kontrolü kapsayan; bununla birlikte risk
yönetimine daha fazla önem veren bir yapı olarak gündeme gelmektedir.
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki işletmelerin
küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi açısından önemli
yenilikler getirmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, çağın gerekleri karşısında birtakım
hükümleri de beraberinde getirmektedir. Bu yenilikler arasında işletme kuruluşu, sermayesi,
yönetimi, denetimi, muhasebe uygulamaları ve risk yönetimine ilişkin birçok alan
sayılabilmektedir (Şengel, 2011: 21). Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, Türkiye’deki işletmelerin
dünyadaki diğer işletmelerle aynı düzey ve koşullarda rekabet edebilmesi açısından birçok
düzenleme içerdiği ifade edilebilmektedir. Bu düzenlemeler arasında yer alan işletmelerde riskin
erken saptanması komitesi ve sisteminin kurulması gerekliliği, Türkiye’de risk yönetimi
konusunda önemli bir farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaktır.
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1.Risk Olgusu ve Yönetimi
İşletmelerde alınan kararlar uygulanırken beklenmeyen olaylarla karşılaşılabilmektedir.
Beklenmeyen olaylar meydana geldiğinde işletmeler, bu durumdan olumsuz etkilenebilmekte;
dolayısıyla da büyük kayıplara maruz kalabilmektedir. Büyük kayıplara maruz kalmak istemeyen
işletmeler ise karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgi sahibi olmak mecburiyetindedir.
Risk olgusu, genel olarak beklenmeyen olayların olma olasılığı olarak tanımlanmaktadır.
Beklenmeyen olaylar belirsizlik olarak ifade edilmekte; risk ise belirsizliklerin ölçülebilir hale
getirilmesi olarak değerlendirilmektedir (Holton, 2004: 20). İşletmelerdeki ticari faaliyetlerin her
birinin temeli olan risk olgusu, işletme iç ve dış ortamından kaynaklanabilmektedir (Özsoy,
2012: 170). İşletme içinden kaynaklanabilecek riskler, işletmelerin faaliyetleri içerisinde mal ya
da hizmet üretimleri sonucunda meydana gelmekte; dış ortamdan kaynaklanabilen riskler ise
daha çok finansal nedenlerden oluşmaktadır (Çağdaş ve Gürsoy, 2003: 404).
Ticari işletmelerde karşılaşılabilecek risk türleri; dış çevre, finansal, operasyonel ve stratejik
riskler olmak üzere dört grupta incelenebilir (D’Arcy ve Brogan, 2001: 2). Bu risklere ilişkin
örnekler aşağıda sunulmuştur:


Dış Çevre Riskleri: Deprem, sel, kasırga, yangın vb. doğal afetler



Finansal Riskler: Faiz oranı, döviz kurlarında değişim, kredi fiyatları, emtia
fiyatlarındaki değişim vb.



Operasyonel Riskler: Müşteri tatmini, ürün gelişimi, yönetim hileleri, marka
koruma, ürün başarısızlıkları vb.



Stratejik Riskler: Müşteri tercihleri, teknolojik yenilik, düzenleyici ya da politik
engeller vb.

İşletmeler, yıllar boyunca maruz kaldıkları birçok farklı türlerini belirlemek ve bunların etkilerini
kontrol edebilmek için birçok farklı yöntem geliştirmişlerdir. Ancak, son yıllarda farklı
yöntemler kullanmak yerine bu yöntemlerin daha sistematik biçimde kullanılması gündeme
gelmektedir (Köksal, 2013: 311). Risk yönetimi, risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi,
değerlendirilmesi ve risk yanıtlarının verilmesini içeren dört basamaklı bir süreçten oluşmaktadır
(Anderson ve Shroder, 2010: 13).
Daha önceki yıllarda işletmeler, karşılaştıkları riskleri her bir birim içinde değerlendirerek
risklerini yönetmekteydi (Şenol vd., 2015: 800). Bu durum, risklerin her bir işletme birimi içinde
bağımsız olarak değerlendirilmesine ve riskler arasındaki etkileşimi ortadan kaybolmasına neden
olabilmektedir. Risklerin birbirinden bağımsız olarak yönetilmesi, geleneksel risk yönetimi
anlayışı olarak ele alınmaktadır.
İşletmelerin faaliyet alanlarının artması ile işletme faaliyetlerinden çıkar beklentisi içinde
olanların da sayısı artmaktadır. İşletmelerin çıkar sahiplerinin beklentilerini karşılayarak
varlığını devam ettirebilmesi için de etkili bir risk yönetimi faaliyeti içerisinde olmaları
gerekmektedir. Risk yönetimi konusunda artan beklentiler karşısında, kurumsal risk yönetimi adı
verilen yeni bir bakış açısı gündeme gelmiştir (Beasley vd., 2005: 522). Kurumsal risk yönetimi,
son yıllarda oldukça dikkat çeken bir konu olmuştur. Birçok işletme kurumsal risk yönetimi
sürecine geçmekte, danışmanlık firmaları kurumsal risk yönetimi birimleri kurmakta ve
üniversiteler de kurumsal risk yönetimi ile ilgili dersleri müfredatlarına almaya başlamaktadır
(Lienberg ve Hoyt, 2003: 37).
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Geleneksel ve kurumsal risk yönetimi yaklaşımlarının birbirleri arasında birtakım farklar
bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Tablo 1: Geleneksel ve Kurumsal Risk Yönetimi Arasındaki Farklılıklar
Geleneksel Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Riskler, her bir birim içinde kurumun ortak Riskler, tüm kurumu
amaçları gözetilmeksizin yönetilir.
bakımından ele alınır.

etkileme

olasılığı

Riskler önem düzeyine göre ele alınmaz.

Riskler işletme düzeyinde ele alınır.

Risk sınırı vardır.

Riskler, belirli stratejiye göre yönetilir.

Risk sorumlusu yoktur.

Risk sorumlusu vardır.

Risk ölçümü rastgele yapılır.

Risklerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde
öncelik sıralaması yapılır.

İşletmede risk yönetimi fonksiyonu yoktur.

Risk yönetimi fonksiyonu bulunmaktadır.

Kaynak: Hall, 2007

Tablo 1’de yer aldığı üzere, geleneksel ve kurumsal risk yönetimi yaklaşımları arasında temel
farklılık, riskleri kurum amaçları bakımından ele almakla ilgili olmaktadır. Geleneksel risk
yönetiminde riskler ele alınırken, işletme birimleri arasında herhangi bir koordinasyon söz
konusu olmamakta; buna karşılık kurumsal risk yönetiminde tüm işletme birimleri arasında
koordinasyonun sağlanmasına önem verilmektedir. Böylelikle, işletmenin tüm birimlerini
ilgilendiren ortak risklerden bahsedebilmek mümkün olmaktadır.
Küresel anlamda rekabet düzeyini arttırmak isteyen işletmeler, risklerini geleneksel yerine
kurumsal bakış açısıyla ele almak durumundadır. Uluslararası düzeyde, başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere işletmelerde risk yönetiminden sorumlu bir komite kurulması gerektiği
ortaya konmuştur. Bununla birlikte, COSO ve ISO gibi kuruluşlar, kurumsal risk yönetimine
uyum gösterilmesi açısından belirli ilkeler yayınlamışlardır.
Özellikle halka açık işletmelerin ülke ekonomilerine olan katkılarının yüksek olması, devletin bu
işletmelerle ilgili özel koruyucu hükümler koymasına neden olabilmektedir. Koruyucu hükümler
konmasının nedeni, işletmelerin malvarlıkları ile alacakları ve ortaklarının korunması olduğu
kabul edilebilir. Bu gibi nedenlere yönelik olarak kanun koyucu yönetim kurulu
üyelerine/müdürlerine özel olarak ilk kez TTK m. 378’de riskin erken teşhisi görevi vermiştir.
Bu komitenin kurulması, şirketin varlığının muhafaza edilebilmesi ve risk yönetimi için atılan ilk
adım olacaktır (Şahin, 2016: 3). Ancak uygulamada bu komitenin, işletmeler tarafından risk
yönetimi komitesi olarak adlandırıldığı da görülebilmektedir. Bu çalışmada, yasal adı olan
“riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi” adı kullanılmaktadır.
2. Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesi
Türkiye gibi sanayileşme bakımından gelişmekte olan ülkelerde birçok işletme, faiz
dalgalanmaları, yatırımların yalnızca kredilerle finanse edilmesi, döviz fiyatlarındaki
spekülasyonlar gibi nedenlerden ötürü ciddi bir risk altındadır. Sanayileşmiş ve istikrarlı
ülkelerde oldukça az rastlanan bu gibi durumlar, Türk işletmeleri yönünden iflas riskini
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beraberinde getirebilmektedir (Doğrusöz vd., 2011: 54). Bu anlamda, işletmelerin sürekliliğinin
sağlanması açısından risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi oldukça önem kazanmaktadır.
Ticaret hayatına önemli bir yenilik getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu, işletmelerin iş hayatında
karşılaşacakları tehlikeleri erken tespit ederek gerekli önlemleri almalarını sağlayarak süreklilik
ve gelişimlerini güçlendirecek komite ve risk yönetim sistemlerine ilişkin düzenlemeler
içermektedir (Özsoy, 2012: 166). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesinde
belirtilen riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin, ilk kez bu kanunla Türk hukuk
sistemine girdiği kabul edilmektedir (Karasu, 2013: 41). Riskin erken saptanması ve yönetimi
komitesinin kurulması, yönetim kurullarının sorumluluğu altına alınmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi ile düzenlenen ve yönetim kurulunun
görev ve yetkileri arasında yer alan riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin düzenleme şu
şekildedir:
“Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve
geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir
ayın sonunda verir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu
değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.”
Kanunun gerekçesiyle ilgili olarak komitenin kimlerden kurulabileceğine ilişkin “Riskin erken
saptanması komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri suretiyle kurulabileceği
gibi, tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. Komitenin yönetim kurulu üyelerinden meydana
gelmesi veya bu üyelerinden bir kaçının da komitede bulunması halinde Amerika Birleşik
Devletleri’nde geçerli olan board sisteminde executive/non-executive üye ayrımına benzer bir
durum ortaya çıkabilir.” açıklaması yer almaktadır.
Her işletmenin riskin erken saptanması komitesine sahip olması gerekmekle birlikte; özellikli bir
risk yönetimi sistemine sahip olması gerekmemektedir. Basit iş modelleri ve süreçleri olan;
dolayısıyla da daha az risk taşıyan işletmeler için daha düşük maliyetli ve daha basit risk
yönetimi sistemleri yeterli olabilecekken, küresel düzeyde faaliyet gösteren ve çok çeşitli riskler
ile karşı karşıya kalan işletmeler için ise daha nitelikli risk yönetim sistemlerine ihtiyaç
duyulacaktır (Özsoy, 2012: 168). Komitenin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden
seçilir; genel müdürler komitede görev alamamaktadır. Bununla birlikte, komite üyelerinin
tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlardan seçilmesi halinde daha verimli
olacağı düşünülmektedir (Şahin, 2016: 19).
Riskin erken saptanması komitesinin birtakım görevleri mevcuttur. Riskin erken saptanması
komitesinin esas olarak şu görevleri yerine getirmesi beklenmektedir (Alp ve Kılıç, 2014: 16):


İşletmede kurumsal risk yönetimi kurulmasında ve bu sistemin geliştirilmesinde yönetim
kuruluna yardımcı olmak,



İşletmeyi etkileyebilecek olası riskleri belirlemek, değerlendirmek, izlemek ve ilgili
risklerin yönetilmesine ilişkin strateji, politika ve prensipleri belirlemek,



Kurumsal risk yönetim yapısının etkinliğini değerlendirmek ve risk yönetimine ilişkin
uygulamaların yönetim kurulu ve komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin
gözetimini yapmak,



İşletmede risk yönetimi kültürünün yerleşmesi, bu kültürün çalışanlar tarafından
benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konusunda yönetim kuruluna
önerilerde bulunmak,
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Yıllık faaliyet raporlarında risk konusuna ilişkin verilecek bilgileri gözden geçirmek,



Risk konusuna ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunun
değerlendirerek gerekli önlemleri almak ve düzeltici çalışmalar yapmaktır.

sonuçlarını

3. Literatür
Yönetim kuruluna bağlı olarak oluşturulacak merkezi bir risk yönetimi, tüm risklerin toplu
biçimde ele alınmasından sorumlu olmaktadır. Bununla birlikte, etkin bir kurumsal risk yönetim
işlevinin risk yönetim komiteleri aracılığıyla yürütüldüğü belirtilebilir (Andersen ve Shroder,
2010: 137). Risk yönetim komiteleriyle ilgili literatürde çok fazla çalışmanın yapılmadığı
görülmektedir. Aşağıda, bu konuda yapılan bazı çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.
Subramaniam, McManus ve Zhang (2009), Avustralya’da risk yönetim komitelerinin gönüllü
olarak kurulduğunu belirttikleri çalışmalarında, Avustralya borsasında işlem gören 200 firmada
risk yönetim komitelerinin belirleyicilerini araştırmışlardır. Lojistik regresyon analizinin
kullanıldığı çalışmada, yönetim kurulu üyelerinin fazla ve yönetim kurulu başkanının bağımsız
olduğu firmalarda risk yönetimi komitelerinin olma olasılığının yüksek olduğu belirtilmiştir.
Özsoy (2012), Türkiye’de Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, halka açık işletmeler ve denetçilerin
gerekli görmesi halinde diğer işletmelere riskin erken saptanması komitesi ve sistemi kurma
zorunluluğunun getirildiğini belirtmiştir. Çalışmada, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun risk
yönetimi konusundaki düzenlemeleri incelenmiş ve işletmelerin etkin bir risk yönetim faaliyeti
için sahip olması gereken unsurlar değerlendirilmiştir.
Tao ve Hutchinson (2013), Avustralya’da 2006-2008 dönemlerinde finansal sektörde yer alan
firmaların risk yönetimi ve ücret komitelerinin yönetim ve izleme davranışlarına yönelik bir
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, risk yönetimi ve ücret komitelerinin finans
sektöründe bilgi asimetrisini azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Sekome ve Lemma (2014), Güney Afrika borsasında gönüllü olarak kurulan risk yönetimi
komitelerinin yapısını araştırmışlardır. Çalışmada, finansal olmayan 181 firmaya ait veriler
kullanılmış olup çalışma sonuçları, yönetim kurulundan bağımsız olarak kurulmuş olan ve
olmayan risk yönetim komiteleri açısından değerlendirilmiştir.
Kuo vd. (2017), Malezya’da 2008-2013 dönemlerinde faaliyet gösteren genel sigorta
firmalarının risk yönetim komitelerinin yapısı ve operasyonel etkinliği arasında bir ilişki olup
olmadığını araştırmışlardır. Çalışmada ayrıca, genel sigorta firmalarının rekabet üstünlüğü
kazanmak için etkin bir risk yönetimi gerçekleştirmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.
4. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi
Bu çalışmada, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma için gerekli veriler, BİSTTÜM endeksine kayıtlı işletmelerin faaliyet raporları ve kurumsal internet sitelerinden elde
edilmiştir. Çalışmada endekse kote olan spor işletmeleri (Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe,
Trabzonspor), dokuz aylık faaliyet raporu hazırlamaları nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir.
Bununla birlikte, riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerinin bankalar hariç kurulması
zorunlu olduğu için bankalar da çalışma dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla, 2015 yılına ait 275
işletmenin verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen işletmelerin anakütleyi temsil
etme oranı %93 olarak belirlenmiştir.
5. Bulgular
Yapılan içerik analizi sonucunda, 5 işletmenin 2015 yılına ait faaliyet raporlarına
ulaşılamamıştır. 18 işletmenin ise incelenen faaliyet raporları doğrultusunda riskin erken
saptanması ve komitesine sahip olmadığı bilgisi elde edilmiştir. Bu doğrultuda, BİST-TÜM
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endeksindeki işletmelerin büyük bir çoğunluğunun (% 92) yasal düzenlemelere uyum
gösterdiğini söylemek mümkündür.
Riskin erken saptanması ve yönetimi komiteleri üye sayıları bakımından değerlendirildiğinde,
üye ortalamasının 2,50 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Bununla birlikte işletme ve üye sayıları
bakımından sınıflandırma aşağıdaki grafikte görülebilmektedir:
Grafik 1: Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye Sayıları
Seri 1; 5; 4; 2%

Seri 1; 6; 2; 1%

Seri 1; 4; 21; 8%
2
Seri 1; 3; 76;
30%

3

Seri 1; 2; 149;
59%

4
5
6

Yukarıdaki grafiğe göre, 149 işletmenin komite üye sayısı 2; 76 işletmenin üye sayısı 3; 21
işletmenin üye sayısı 4; 4 işletmenin üye sayısı 5; 2 işletmenin üye sayısı 6 olarak
gerçekleşmiştir. Riskin erken saptanması ve yönetimi komiteleri, yasal olarak en az 2 üyeden
oluşmak zorundadır. Buna göre, analize dahil edilen işletmelerin %59’unun 2 üyeden oluştuğunu
söylenebilir.
Analize dahil edilen işletmelerin komite üye yapıları esas alındığında, 61 işletmenin tamamında
komite üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Bu durumun işletmelerin risklerini belirleme ve
yönetmedeki verimini azalttığı ifade edilebilir. Aşağıdaki grafikte, komite üyelerinin cinsiyet
dağılımı yer almaktadır:
Grafik 2: Riskin Erken Saptanması ve Komitesi Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı
Seri 1; KADIN;
59; 9%

ERKEK
KADIN
Seri 1;
ERKEK;
563; 91%

Grafik 2’de yer aldığı üzere, riskin erken saptanması ve komitelerinde yer alan üyelerin büyük bir
çoğunluğu, erkeklerden oluşmakla birlikte bu oran %91 oranındadır. Kadın üyelerin toplam üyeler
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içerisindeki payı ise %9 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, kadınların yönetim kurullarında ve dolayısıyla
komitelerde daha az oranda görev yaptığı şeklinde yorumlanabilmektedir.

Grafik 3: Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Yıllık Toplantı Bilgileri
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VAR; 129;
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49%
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Grafik 3’e göre, 129 işletmenin faaliyet raporunda riskin erken saptanması ve yönetimiyle ilgili
yıllık toplantı sayısı bilgilerine yer verilmekte; buna karşılık 123 işletmenin faaliyet raporlarında
toplantı sayısına ilişkin bilgiye rastlanmamıştır. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerin
yılda en fazla toplantı (14) gerçekleştirdiği işletme SİSECAM olurken; en az toplantı (1) yapan
işletme GENTAŞ olarak belirlenmiştir.
Grafik 4: Kurumsal Risk Yönetimine Sahip İşletme Sayıları

Seri 1; VAR;
63; 25%

VAR
YOK

Seri 1; YOK;
189; 75%
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İşletmelerin kurumsal risk yönetimine sahip olup olmamalarının belirlenmesinde yıllık faaliyet
raporlarından yararlanılabilmektedir (Tahir ve Razali, 2011; Golshan ve Rasid, 2012). BİSTTÜM endeksinde yer alan (bankalar hariç) işletmelerin faaliyet raporları incelendiğinde bu
işletmelerin 63’ünde kurumsal risk yönetim sistemi olduğu ya da uygulama aşamasına
geçileceği; buna karşılık 189 işletmenin faaliyet raporlarında ise kurumsal risk yönetimine
yönelik bir bilgiye rastlanmamıştır. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerinin
işletmelerde bir koordinasyon sağladığı düşünüldüğünde; komiteye sahip olan işletmelerin
kurumsal risk yönetimine geçişte yetersiz kaldığı kabul edilebilir. Dolayısıyla, işletmelerin risk
yönetimine ilişkin çabaların yasal düzenlemeler doğrultusunda geliştiğini söylemek mümkün
olmaktadır.
6. Sonuç
Türkiye’deki işletmelerin küresel düzeyde rekabet üstünlüğü kazanması ve kurumsallık
düzeylerinin arttırılması amacıyla yürürlüğe konan Yeni Türk Ticaret Kanunu, işletmeleri
etkileyebilecek tehlikelerin önceden belirlenebilmesi ve bu konuda yönetim kurullarına çözüm
önerilerinin sunulması anlamında riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerinin kurulmasını
zorunlu hale getirmiştir. Öncelikle halka açık işletmelerde kurulması zorunlu tutulan bu komite,
denetçinin gerekli görmesi durumunda halka açık olmayan işletmelerde de bulunabilecektir.
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bu hüküm, bankalar hariç diğer tüm işletmeleri
ilgilendirmektedir.
Bankalar dışındaki işletmelerde riskin erken saptanması ve yönetimine yönelik bir komite
kurulması, Türkiye’de oldukça yeni bir durum olarak değerlendirilmektedir. 2015 yılı itibariyle,
Türkiye’deki işletmelerin büyük bir çoğunluğunun komite kurulmasına yönelik yasal
düzenlemeye uyum gösterdiği söylenebilir. Ancak, hem komite üye sayısı hem de bağımsız üye
sayısının azlığı nedeniyle, ilgili komitenin çalışmalarının verimliliği azalabilecektedir. Ayrıca,
riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerinin kurumsal risk yönetimi konusunda bilgi sahibi
olması gerekmekte; kurumsal risk yönetim sistemini işletmelere entegre etmeleri
beklenmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda, BİST-TÜM endeksinde yer alan bankalar dışındaki işletmelerin
%92’lik bir kesiminde riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerinin bulunduğu
belirlenmiştir. Komite yapısı bağlamında, riskin erken saptanması ve yönetimi komitelerinin 2
üyeden oluştuğu ve 61 işletmede komite üyelerinin bağımsız üyelerden oluştuğu gözlenmiştir.
Ayrıca, komitede yer alan üyelerinin oldukça büyük bir kesiminin erkek üyelerden oluştuğu
belirlenmiştir. Endekste yer alan işletmelerin yarısının, komite toplantı sayılarına ilişkin bilgi
verdiği ortaya konmuştur. Bununla birlikte, endekste yer alan işletmelerin büyük bir
çoğunluğunun kurumsal risk yönetimi sistemine sahip olmadığı; dolayısıyla güncel risk yönetimi
uygulamalarının gerisinde olduğu söylenebilir.
Riskin erken saptanması komitelerinin görevlerinden biri, işletmede kurumsal risk yönetim
sisteminin kurulması ve bunun geliştirilmesidir. Ancak, çalışmada yer alan işletmelerin büyük
bir çoğunluğunun komite kurulmasına ilişkin yasal düzenlemeyi gerçekleştirdiği; buna karşılık
komitelerin kurumsal risk yönetimi sistemi kurmada istenen seviyede olmadığı belirtilebilir.
Ayrıca, işletmelerin faaliyet raporlarında risklerle karşılaşılan riskler ve bunlara yönelik
çözümler, ilgili taraflarca paylaşılabilir. Risklerle ilgili bilgiler verilmesi ile riskin erken
saptanması komitelerinin faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı fikir elde edilebileceği kabul
edilebilir.
Çalışmada, Türkiye’de yasal olarak yakın dönemde kurulması zorunlu hale getirilen riskin erken
saptanması komitelerinin yapısı incelenmiştir. Türkiye’de halka açık işletmelerin risk yönetimine
verdikleri önemin artmasıyla birlikte, ilgili komitenin rol ve sorumluluklarının da genişlemesi
beklenmektedir. Bu doğrultuda, işletmeler riskin erken saptanması komitelerinin faaliyetleri
hakkında daha fazla bilgi yayınlayabileceklerdir. Çalışmanın, Türkiye’de riskin erken saptanması
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komiteleri konusunda başlangıç niteliği taşıdığı düşünülmekte ve araştırmacılara fikir vereceği
kabul edilmektedir. Ayrıca, işletmelerin komiteye ilişkin bilgilerinin arttırmasıyla, ilgili alanda
literatürün daha da gelişeceği düşünülmektedir.
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WİLLY BRANDT’IN “OSTPOLİTİK”İNİN ALMAN DIŞ POLİTİKASINA MİRASI
Buğra Özer1
Cafer Tayyar Karadağ2

Öz
1969 yılı, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde hem iç hem de dış politika açısından bir dönüm noktasını teşkil
etmiştir. Willy Brandt’ın seçilmesiyle ilk defa bir sosyal demokrat yürütme gücünü devralırken aynı zamanda Doğu
ile yeni bir süreç başlatılmıştır: “Ostpolitik”. Ostpolitik’i en genel haliyle Doğu bloğuna mensup devletlerle
ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen bir girişim olarak tanımlamak mümkündür. Demir perdenin arkasındaki
devletlerle var olan ilişkilerde yeni bir sayfa açan bu politika ekseninde Federal Almanya Cumhuriyeti, kendini
kısıtlayan zincirlerden kurtulup uluslararası arenadaki konumunu pekiştirmek istemiş ve doğudaki diğer Alman
devletinin varoluşundan kaynaklanan temel sorunları gidermeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede makalemizin ele aldığı
temel problem, bu politikanın ana parametrelerini ve Alman dış politikasına bıraktığı mirası tespit etmeye çalışmak
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Almanya, Ostpolitik, Doğu Avrupa

THE LEGACY OF WILLY BRANDT’S “OSTPOLITIK” IN GERMAN FOREIGN
POLICY
Abstract
The year 1969 marked a turning point in domestic and foreign policy of Federal Republic of Germany. With the
election of Willy Brandt, a social democrat took over executive power for the first time. In parallel to this, a new
process was launched with the East: the so called “Ostpolitik”. The Ostpolitik could be defined generally as an
initivative aimed to improve relations with the member states of Eastern Bloc. Within the framework of this policy,
which was opened a new page in terms of relations with the states behind the iron curtain, Federal Republic of
Germany had intended to get rid of self-limitng chains, consolidate its position in the international arena and aimed
to correct the underlyind problems caused by the existence of the East German state. In this context, the main
premise of this paper is to determine the main parameters of Ostpolitik and his legacy in German foreign policy.
Keywords: Germany, Ostpolitik, Eastern Europe
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Giriş
1969 yılı, Alman dış politikası açısından hem bir değişimi hem de bir sürekliliği
simgelemektedir. Değişim, devletin 1949 yılında yeniden yapılandırılmasından itibaren takip
edilen Batı-entegrasyonunun arka plana itilip Doğu’ya yönelişini kapsamaktadır. Sürekliliği
anlamak için ise bu yönelişin öncesinde geliştirilip uygulanan politikanın anlaşılması
gerekmektedir. Bilindiği üzere Almanya’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte nasıl bir
geleceğe sahip olacağı (ya da olması gerektiği) hem Müttefikler hem de Almanlar tarafından
uzun süre tartışılagelen bir konuydu. Müttefikler savaş sırasındaki konferanslarda ve akabindeki
işgal yıllarında ortak bir zeminde buluşamazlarken, Almanların önde gelen isimleri arasında da
farklı Almanya modelleri ortaya atılmıştı. Örneğin Gustav Heinemann ve Ulrisch Noah gibi
isimler “tarafsız” bir Almanya tasavvur ederlerken (Jabbusch, 2009, s. 10,18) CDU’lu Jacob
Kaiser tarafından ileri sürülen “köprü teorisine” göre Almanya, dünyanın Doğu ve Batı olarak iki
kampa ayrıldığı bir konjonktürde sıfır toplamlı bir tercih yapmak yerine bir sentez oluşturmalı ve
bloklar arasında arabulucu olmalıydı (Felbick, 2003, ss. 145-146).
Ancak tüm bu teoriler pratikte yansımasını bulamadı. Çünkü gerçekçiliği ve pragmatikliği ile
tanınan ve daha çok yapılabilir olanla ilgilenen Konrad Adenauer iktidara gelir gelmez devletin
siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda Batı ile bütünleşmesi konusunda taviz göstermedi.
Muhafazakâr ve Batılı değerlere bağlı bir kişi olan yaşlı siyasetçi, daha Şansölye olmadan çok
önce Doğu-Batı kamplaşmasının ufukta göründüğünü fark etmiş ve tercihini bu yönde yapmıştı
(Colschen, 2010, ss. 122-123). Batı-entegrasyonu sadece basit bir tercih olmanın ötesindeydi.
Ülkenin tam egemen bir statüde olmaması bir yana, Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüşlüğü
böyle bir girişimi adeta mecbur kılmıştı. Nitekim Adenauer’e göre Batı’nın güvenini
kazanmadan yapılacak her hamle bölünmüşlüğü daha da derinleştirebilirdi. Bu bağlamda
1949’daki Avrupa Konseyi üyeliği; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kuruluşunda
oynanan rol; 1955’te NATO’ya giriş ve en nihayetinde Fransa ile ilişkilerde açılan yeni sayfa,
söz konusu politikanın somut adımlarını teşkil etti. Böylece kuruluşunda yarı-egemen bir statüye
sahip olan devlet kısa sürede uluslararası sistemde kendine yer edindi.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin (FAC) önceliğini Batı’ya verdiği bu dönemde Doğu ile
ilişkiler doğal olarak arka planda kalırken Doğu olarak yekpare bir şekilde SSCB’nin esas
alındığı söylenebilir. Bunun birinci sebebi, SSCB’nin eski bir işgal gücü olarak Alman
sorununun çözümünde kilit ülke konumunda bulunmasıdır (Buchheim, 1984, ss. 78-80).
Dolayısıyla bu devletin 1955’te diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik yaptığı teklif Alman
tarafında çok geçmeden kabul görmüştür. Willy Brandt döneminde uygulanan Ostpolitik de
önceliğini SSCB ile bir uzlaşıya vererek bir devamlılığı temsil etmektedir. Aradaki en bariz fark,
Adenauer döneminin aksine bu dönemdeki uzlaşı çabalarına diğer Doğu bloğu ülkelerinin de
dahil edilmesidir. Yeni Doğu Politikası’nı en basit haliyle 1969-1974 yılları arasında Doğu
bloğuna mensup devletlerle ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen bir girişim olarak tanımlamak
mümkündür. Demir perdenin arkasındaki devletlerle var olan ilişkilerde yeni bir sayfa açan bu
politika ekseninde FAC kendini kısıtlayan zincirlerden kurtulup, uluslararası arenadaki
konumunu pekiştirmek istemiş ve doğudaki diğer Alman devletinin varoluşundan kaynaklanan
temel sorunları gidermeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede makalemizin ele aldığı temel problem
Ostpolitik’in parametrelerini ve Alman dış politikasına bıraktığı mirası incelemek olacaktır.
1. Ostpolitik’in Düşünsel Temelleri
Yabancı literatürde Ostpolitik hakkında geniş bir külliyat söz konusu olsa da aynı şeyi bu
politikanın düşünsel köklerini ele alan araştırmalar için söylemek mümkün değildir. Özellikle
Alman tarihçiler adeta bir görüş birliği yapmışçasına sürecin köklerini Berlin duvarının inşasına


Makalemizde “Yeni Doğu Politikası”, Ostpolitik kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. “Yeni” ifadesi
Almanca literatürde olduğu gibi (Neue Ostpolitik) Willy Brandt dönemindeki Doğu politikasının daha önceki
girişimlerden bütünüyle farklı olduğunu vurgulamak içindir.
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götürmektedirler. Bu görüşe göre Ostpolitik, duvarın inşasına karşı bir tepki olarak doğmuş ve
temelleri 1961-1963 yılları arasında atılmıştır. Politikanın diğer mimarı ve Willy Brandt’ın yakın
çalışma arkadaşlarından biri olan Egon Bahr da bu görüşü paylaşmakta ve her şeyin şehrin
ortadan ayrılmasıyla başladığını savunmaktadır (Bahr, 1999, s. 18). Ancak bizzat Willy
Brandt’ın yazdıklarından yola çıkacak olursak çelişkili bir durumun varlığından bahsedilebilir.
Zira 1976’da yayınlanan “Begegnungen und Einsichten” adlı kitabında, Ostpolitik’in arka
planında 13 Ağustos 1961’in yani Berlin duvarının inşa edildiği tarihin yattığını onaylayan
Brandt, 1989’da basılan “Erinnerung”unda ise kavramın arkasındaki itici gücün duvar olduğunu
zannedenlerin yanıldığını yazmaktadır. Söz konusu çelişkiyi keşfeden Wolfgang Schmidt,
Brandt’ın 1989’da yazdıklarını destekleyici şekilde Ostpolitik’in altyapısının bilinenin aksine
aslında 50’li yıllarda doldurulduğunu iddia etmektedir.
Schmidt bu tezinde Brandt’ın Alman sorununa yönelik görüşlerine atıfta bulunmaktadır. Alman
sorununun Soğuk Savaş’ın kaynağı olmadığını düşünen Brandt’a göre problem, ancak Doğu ile
Batı arasındaki bir yumuşama süreci ile çözülebilecektir. Diğer bir ifadeyle önce yumuşama
gereklidir. “Komünizmde bile totalitarizmin aşılmasını sağlayacak tohumlar vardır” diyen
Brandt, Sovyet yönetim biçiminin genişlemeden ve içyapısından kaynaklanan sorunlardan dolayı
ebediyen varlığını sürdüremeyeceğinden yola çıkmış ve Batılıların da bu tohumların gelişmesini
sağlayacak adımları atmasını beklemiştir (Schmidt, 2003, ss. 521-522, 527). Bu noktada
Schmidt’in öne sürdüğü teze bizim de katıldığımızı belirtmemiz gerekir. Nitekim Brandt,
zamanın ruhuna göre oldukça heterodoks kalan bu görüşlerini ileriki yıllarda da muhafaza etmiş
ve uluslararası ortam, yumuşama sürecinin ön plana çıkmasıyla müsait hale geldiğinde
düşüncelerini somutlaştırarak Ostpolitik şeklinde hayata geçirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki
Brandt’ın buradaki düşünceleri temel olarak Doğu-Batı ilişkileri ile ilintilidir. Esas dikkat
çekmek istediğimiz nokta Ostpolitik’in bu teorik altyapıdan beslenmiş olduğudur. Duvarın
ortaya çıkması ise bahsettiğimiz somutlaştırma sürecinin başlangıcı yani Brandt’ın Doğu’ya
yönelik politikasının tetikleyicisidir.
Ancak burada da sürecin gelişimini sadece duvara isnat etmek, yanlış olmasa da eksiklik olur.
Zira Brandt’ı inisiyatif almaya yönlendiren baş etken, duvarın inşasından daha çok Batılı
liderlerin duvarın inşasına karşı gösterdikleri tepkisizliktir. Bu bağlamda kendisinin 16 Ağustos
1961’de Kennedy’ye yolladığı mektubuna aldığı karşılığın Ostpolitik’in oluşumuna ön ayak
olduğu söylenebilir. Mektubunda tepkisizliğin ve savunmacı anlayışın bir yandan Müttefiklere
karşı var olan güveni sarsacağını diğer yandan da Doğu Berlin rejiminin özgüvenini artıracağını
belirterek iki farklı tehlikeye işaret eden Brandt, Berlin’in “sözlerden çok siyasi bir eylem”
beklediğini ifade etmiştir (Prowe, 1985, s. 385; Merseburger, 2009, s. 18). ABD lideri ise
duvarın inşasının ne Batı’nın pes ettiğine ne de Doğu’nun gücüne dair bir işaret olduğu cevabını
verirken aksine bu adım ile rakiplerinin kendi başarısızlığını ve zayıflığını teyit ettiklerini
belirterek algılamadaki farklılığını göstermiş ve Brandt’ın beklentilerini boşa çıkarmıştır. Bu
gelişme Brandt’ta artık sadece Müttefiklere yaslanarak sonuç alınamayacağı düşüncesini
doğurmuş ve 1961-1963 arasındaki çalışmalar bu düşüncenin bir sonucu olmuştur.
Brandt’ın 1962’de Harvard’da, 1963’te ise Tutzing’de yapmış olduğu konuşmalar teorik
çalışmalarının birer dışavurumu olmakla beraber Schmidt’in tezini de destekler niteliktedir. Bu
konuşmada iki anahtar kavram üzerinden alternatif bir yaklaşımın sinyalleri verilmiştir: “Bir
arada yaşama” ve “Dönüşüm”. Esasında karşı kampın bir terimi olan “bir arada yaşama”
Brandt’a göre nükleer savaşın tek alternatifidir. Bunun gerçekleşebilmesi için iki süper gücün
karşılıklı diyaloğa geçmesi gereklidir. Özellikle Batı dünyası, barış içinde bir arada yaşama
politikasını kullanarak Sovyetleri ticaret, kültürel ve değişim programları ile insani temaslar
aracılığıyla sistemler arası bir rekabete yöneltmeli ve statükonun kabulünden yola çıkarak
güvenlik ve gelişme konularında Doğu ile ortak çıkarlarını belirlemesiyle uluslararası gerilimin
azaltılmasına katkıda bulunmalıdır. Bu sayede hem Doğu-Batı çatışmasının hem de demir
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perdenin arkasındaki toplumların dönüşümü sağlanabilecektir. Dönüşümden kasıt bu devletlerin
mutlak şekilde Batı tipi demokrasi anlayışına geçmeleri değildir. Göreli bir liberalleşme dahi
yeterli olacak ve bu da uzun vadede Sovyet dış politikasını ideolojik prangalarından
arındıracaktır. Böylece Alman sorununun çözümüne yönelik önemli bir mesafe kat edilecek ve
bir arada yaşama dönüşümün, dönüşüm de Alman birleşmesinin aracısı olacaktır (Schmidt, s.
561; Merseburger, ss. 440-441).
Tutzing’de aynı gün (15 Temmuz 1963) “Yakınlaşma ile Değişim” başlığı altında bir konuşma
yapan Egon Bahr da, Brandt’tan daha spesifik argümanlar ortaya koyarak geliştirdikleri
kavramın temel motiflerini açıklamıştır. Bu konuşma içeriği itibariyle Brandt’ın
açıklamalarından daha net ifadeler barındırmasından dolayı günümüzde Ostpolitik’in en temel
referans kaynağı olarak gösterilmektedir. Konuşmasında yeniden birleşme koşullarının sadece
SSCB ile birlikte oluşturulabileceğini ifade eden Bahr, ABD’nin “barış stratejisi” çerçevesinde
Almanlara da bazı görevlerin düştüğünü aktarmış ve öncelikle birleşmeye yönelik
gelenekselleşmiş ön koşulların yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Bir
diğer ifadeyle Bonn yönetiminin birleşme konusunda adeta bir dogma haline getirdiği “önce
serbest seçimler” yöntemi eleştirilmiştir (Wandel durch Annäherung: 2014). Bahr ve Brandt
ikilisi, fikirlerini daha az saldırılabilir kılmak adına bilerek Kennedy’nin barış stratejisi
üzerinden duyurmuşlardır (Merseburger, s. 445). Konuşmanın devamında aktarılanlara göre
birleşme “tarihi bir konferansta, tarihi bir günde, tarihi bir kararla” değil, birden fazla adımın
ve duraklama noktasının söz konusu olacağı uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda
gerçekleşecektir. Zira “mevcut durumdan yola çıkıldığında karşı taraftaki rejimi doğrudan
çökertecek bir politika umudu yoktur… artan gerilim [Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni](DAC)
güçlendirmekte ve bölünmüşlüğü derinleştirmektedir.” Dolayısıyla bölge, Sovyetlerin onayı ile
dönüştürülmeli ve iki taraf arasında insani kolaylıkların sağlanması ve ticari ilişkilerin artırılması
yoluyla yakınlaşma sağlanmalıdır (Bahr, 1996, s. 156).
1969 seçimlerinin SPD’nin lehine sonuçlanması ile Brandt ve Bahr bu düşüncelerini nihayetinde
uygulama fırsatı bulmuşlardır. Nitekim Hür Demokratlara (FDP) ile kurulan koalisyonun
sonucunda Brandt Şansölye olurken, Hıristiyan Demokratlar da (CDU) yirmi yıllık iktidarın
ardından ilk defa muhalefet tarafına geçmiş ve “güç değişimi” gerçekleştirilmiştir
(Brechenmacher, 2010, ss. 113-114). Brandt’ın 28 Ekim’deki ilk hükümet açıklaması, bu
noktada değişimin adeta bir manifestosudur. Sözlerine tüm kesimleri kapsayıcı şekilde başlayan
yeni Şansölye, FAC’nin güvenliğinin; Alman halkının dayanışmasının ve barışın korunmasında
kararlı olduklarını belirtirken, ardından da Adenauer ve Theodor Heuss gibi isimleri zikrederek
geçmişteki icraatlar için saygısını sunmuştu. Esas vurucu sözler ise daha sonra gelmişti. DAC
Bakanlar Konseyi hükümet bazında müzakerelere davet edilmiş ve “her ne kadar Almanya’da
iki devlet var olsa da bunlar birbirleri için yabancı ülkeler değildir ve ilişkileri ancak özel bir
türde olabilir” denilmişti. Bundan bir önceki cümlede DAC’nin de jure olarak tanınmasının söz
konusu olmadığının altı çizilse de alıntıda yer verdiğimiz “iki devlet” vurgusu, ilk defa bir
Alman Şansölyesinin doğudaki devletin varlığını de facto da olsa tanıması anlamına geliyordu
(Knopp: 1999).
DAC’yi devlet olarak tanıma konusu, CDU’da büyük tepkilere neden olurken Sovyet cephesinde
yeni hükümete yönelik ilk tepkiler gayet olumluydu. Sovyet basınında ilk defa bir Şansölyenin
portresi ve hayat hikâyesi yer almış, Başbakan Aleksey Kosygin tarafından da dostane bir tebrik
mesajı iletilmişti. Varşova Paktı’na üye diğer devletlerin tepkilerine gelince ihtiyatlı bir


Kennedy’nin 10 Haziran 1963’te Washington Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada ilan edilmiştir. Nükleer çağda
“savaşın yeni bir yüze sahip olduğunu” belirten lider, bu nedenle kapsamlı bir barış girişiminin zaruri olduğunu
bildirmiştir. Konuşmadan yaklaşık iki ay sonra, 5 Ağustos’ta ABD, SSCB ve İngiltere’nin LTBT’yi imzalamaları,
söz konusu stratejinin adımlarından biri olarak değerlendirilebilir (Görtemarker: 2014).

Ancak bu olumlu yaklaşımın tüm Sovyet siyasetçileri için geçerli olduğu söylenemez. Bonn yönetimine yönelik
geleneksel şüpheci yaklaşım, üst mevkideki bazı siyasetçiler tarafından devam ettirilmiştir.
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olumluluk söz konusuydu. Bir yandan yeni hükümetten bazı adımlar beklenirken, diğer yandan
yeni bir Doğu Politikası’nı gerçekleştirme imkânlarına şüpheyle yaklaşılmıştı. (PAdAA: 1969).
Özellikle DAC tarafında bir hoşnutluk durumundan bahsedilmezdi. Bonn ile Moskova arasında
olası bir yumuşamanın doğurabileceği dezavantajlardan endişe eden DAC yönetimi, Brandt’ın
dile getirdiği yeni vurguların farkında olsa da FAC’nin “eski ve taşlaşmış dogmalarından”
kurtulup kurtulamayacağından emin değildi. Diğer yandan egemen devletler arasındaki
ilişkilerin uluslararası hukuk çerçevesinde düzenlendiği belirtilerek DAC’nin sadece de facto
olarak tanınmasının yeterli olmayacağı ima edilmişti (Kistler, 1982, ss. 53-54).
2. Ostpolitik’in Pratiği
Çıkış noktası Berlin Duvarı’nın inşası ve Batılı Müttefiklerin bu girişime karşı edilgen kalmaları
olan Ostpolitik, salt Batı odaklı bir anlayışa bağlı kalmanın Alman bölünmüşlüğünün ortadan
kaldırılmasına yönelik çabalarda durgunluktan başka bir anlam ifade etmemesine karşı bir
tepkidir. Ancak buradan Ostpolitik’in, taraf değiştirme yahut Doğu-Batı arasında bir denge
arama girişimi olduğu sonucu çıkartılmamalıdır. Aksine FAC’nin genel dış politikasının bir
parçası olmakla birlikte gücünü Batı ittifakından almıştır. Diğer bir ifadeyle Batı ile sıkı bir
işbirliğinde bulunulup desteğinin alınması, yeni politikanın uygulanması ve dolayısıyla da Doğu
bloğu ile ilişkilerin düzeltilmesi için zaruri görülmüştür (Pfetsch, 1993, s. 169; PAdAA, 1970).
Yumuşama ve güç kullanmama gibi iki kilit kavram üzerinden şekillendirilen Ostpolitik’te
öncelik SSCB’ye verilmiş ve bu devlet ile bir uzlaşıya varılarak diğer antlaşmaların önünün
açılması sağlanmıştır. SSCB’nin ilk sırada yer alması, bu devletin kendi kampının baş aktörü
olmasının mantıki bir sonucuydu. Zira Sovyetleri dışlayan bir hamlenin başarılı olamayacağı
daha önce birçok kez görülmüştü. Federal Almanya amacına ulaşmak için karşılıklı güç
kullanmamaya dair bir anlaşma yapmaya; DAC’yi de facto olarak tanımaya ve “Nükleer
Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma”yı imzalamaya hazırdı. (Griffith, 1981,
ss. 234-235).
2.1. Moskova Antlaşması
Bu arka plan ekseninde imzalanan 12 Ağustos 1970 tarihli Moskova Antlaşması ile Ostpolitik’in
ilk adımı başarıyla sonuçlanmıştır. Beş maddeden oluşan antlaşmanın ilk maddesinde en önemli
amacın uluslararası barışın korunması ve yumuşama sürecine geçişin sağlanması olduğu
belirtilirken, her iki tarafın da mevcut durumdan yola çıkarak Avrupa’daki durumun
normalleşmesi ve bölgedeki devletler arasında barışçıl ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf
edecekleri yer almıştır. Esas amaç olan güç kullanmama konusuna ikinci maddede değinilmiş ve
tarafların aralarındaki sorunları barışçıl yöntemlerle çözecekleri ifade edilmişti. Üçüncü
maddede tarafların Avrupa’daki devletlerin toprak bütünlüklerine saygı duydukları; gelecekte de
hiçbir toprak talebinde bulunmayacakları ve bu sınırların dokunulmaz oldukları belirtiliyordu.
Bu antlaşmanın, her iki tarafın da daha önce imzalamış oldukları antlaşma ve sözleşmeleri
etkilemeyeceği dördüncü maddenin içeriğinde yer alırken, son maddede antlaşmanın ilgili
meclislerde onaylanması ile yürürlüğe gireceği saptanmıştı (Die Ostverträge, 1986, s. 3).
Sonuç olarak imzalanan metin, modus vivendi bir karaktere sahip olarak genel barışı sağlayan
nihai bir uzlaşı değildir. Tarafların daha önce yükümlülüğü altına girdikleri antlaşma ve
sözleşmelerin etkilenmeyeceği ifadesinin bulunduğu dördüncü madde göz önüne alındığında,
Almanya’nın tümü ve özellikle Berlin üzerindeki “Müttefik” hakları olduğu gibi kalmıştır
(PAdAA: 1971). Moskova Antlaşması ile Sovyetlerin FAC’ye kıyasla daha fazla kazanım elde
ettiklerini söylemek mümkündür (Griffith, s. 259). Sovyetlerin en uç taleplerinden biri olan
Polonya ve DAC sınırlarının tasdik ettirilmesi önemli bir başarıdır. Ancak yine de FAC
açısından Brandt’ın İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına atıfla dediği gibi “zaten çoktan
kaybedilmiş olan hiç bir şey kaybedilmemişti.” Her şeyden önce Ostpolitik’in başarısı için
gerekli olan Sovyet onayı alınmış ve diğer antlaşmaların kapısı böylece aralanmıştı (Grebing,
2005, s. 52).
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2.2. Varşova Antlaşması
Ostpolitik’in ikinci aşamasında Polonya ile yapılacak bir mutabakat vardı. Ancak iki devletin
ilişkileri Nazi hışmına uğrayan diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir tarihsel yükün altındaydı.
Her şeyden önce 1939’daki Polonya saldırısı, bu ülkenin tarihsel süreçte dördüncü kez
bölünmesine neden olmuştu. Diğer yandan Auschwitz ve Varşova Gettosu’nun bıraktığı izler de
kolay kolay unutulabilecek gibi değildi. Polonya 1955’te tek taraflı olarak FAC ile savaş
durumunu kaldırsa da savaşın sonuçlarından meydana gelen sorunlar halen daha çözülmeyi
bekliyordu (Zündorf, 1979, s. 62). Çözülemeyen sorunlardan en önemlisi Polonya’nın batı sınırı
yani Oder-Neiße hattıydı. “Yeniden dirilen” FAC’nin bir gün bu sınırları zorla değiştirmesinden
endişe eden Lehler, bir an evvel bu ülkenin söz konusu hattı tanımalarını zaruri olarak
görmekteydiler.
Bu çerçevede 7 Aralık 1970 tarihinde imzalanan Varşova Antlaşması beş maddeden meydana
gelmiştir. İçeriği, Moskova Antlaşması’nın neredeyse bir kopyası olmakla beraber tek fark
sınırların saptandığı maddenin ilk sırada yer almasıdır. Oder-Neiße hattı dışında mevcut
sorunların birçoğu daha çözülmüş değildi. En başta Polonya’da yaşayan Almanların, FAC’ye
dönüşü daha halledilememişti. Ancak iki liderin de belirttiği gibi normalleşme sürecine geçişin
ilk adımı atılabilmişti. (Gehler, 2011, s. 216; Dokumentation: ss. 33-34). Varşova’nın ses getiren
olayı ise esas görüşmelerin haricinde cereyan etti. Bu olay, Brandt’ın “Varşova Gettosu
Ayaklanması”nda (19 Nisan-16 Mayıs 1943) hayatını kaybedenlerin anısına dikilen anıtın önüne
çelenk bırakırken bir anda dizlerinin üstüne çökmesi ve bu hareketi ile Nazi zulmünden en son
sorumlu tutulabilecek kişilerden biri olarak kendi halkı adına özür dilemesiydi. Bahr’a sadece
kafasını eğmesinin yeterli olmayacağı hissine kapıldığını söyleyen Alman lider, daha sonra
kaleme alacağı kitabında “insanların, sözlerin kifayetsiz kaldığı anlarda yaptığını yapmıştım”
diye yazarak o anki duygularına açıklık getirecekti. Kimsenin beklemediği bu tarihi an,
Ostpolitik’in sembollerinden biri haline gelecek ve kendisinin yaklaşık bir sene sonra Nobel
Barış Ödülü’ne layık görülmesinde büyük bir etkiye sahip olacaktı (Merseburger, s. 615; Bahr, s.
105).
2.3. Berlin Sözleşmesi
Varşova Antlaşması’ndan sonra Ostpolitik’in üçüncü somut adımını Berlin Sözleşmesi teşkil
etmektedir. Berlin sorunu, Moskova’daki görüşmelerin en çetrefilli başlıklarından biriydi. Alman
tarafı “Berlin’de bir yumuşama sağlanamazsa, Avrupa’da da sağlanamaz” düsturundan
hareketle şehrin dört güç statüsünü antlaşmaya dâhil etmeye çalışmış fakat karşılık bulamamıştı.
Temel anlaşmazlık noktası şehirdeki dört güç statüsünün 1958’den beri dikkate alınmayışıydı.
Batılılara göre bölgenin bütününü kapsayan konularda muhatabın SSCB olması gerekirken,
SSCB de Batı Berlin’i “bağımsız siyasi bir birim” olarak değerlendiriyor ve DAC’nin
egemenliğine saygı duyulmasını bekleyerek Batı Berlin ile FAC arasındaki ulaşımın bu devlet
tarafından kontrol edilme hakkını savunuyordu (Colschen, s. 213). Berlin’de, taraflar arasında en
hayati çıkarlara sahip olan Bonn yönetimi ise artık bölgedeki anormalleşmenin bir düzene
sokulması gerekliliğinden hareketle Müttefiklerini Sovyetlerle müzakerelere yönlendirmeye
çalışıyordu (Senoo, 2011, s. 131).
Brandt’ın tahayyülünde Berlin’deki sorunla ilgili bir sözleşme, Batı Berlin ve halkı için beş
farklı alanda iyileştirmeler sağlamalıydı. Bu alanlar: “FAC ile Berlin arasındaki ulaşımı; Doğu
Berlin ve DAC’ye ziyaretleri; bölgenin dışa karşı temsilini; FAC’nin uluslararası faaliyetlerine
dâhil edilmesini ve bölgenin yine bu devlet ile olan bağlılığını/bağlantılarını” içeriyordu
(Potthoff, 1999, ss. 94-95). Nihayetinde yakın geçmişteki krizlerin aşılması ve yumuşama
sürecine geçişin de etkisiyle konunun yeniden masaya yatırılabilmesi mümkün hale gelmiş ve
1969 yılının ortalarında başlayan nota teatisinin ardından 26 Mart 1970’te görüşmelere
başlanmıştı (Zündorf, ss. 124-125).
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Berlin görüşmelerine Batılılar adına bu devletlerin Bonn’daki Büyükelçileri katılırlarken, SSCB
de Doğu Berlin’deki Büyükelçisi tarafından temsil edilmişlerdir. Şehrin statüsü gereği iki Alman
devleti müzakere masasında yer al(a)mamışlardır. Fakat FAC, üç büyük gücün Bonn’daki
temsilcileriyle dirsek teması kurması ve diğer kanalda Bahr’ın (gayri resmi bir şekilde)
SSCB’nin FAC Büyükelçisi ile görüşmelerde bulunması sayesinde etkisini doğrudan
hissettirebilmiştir (Schöllgen, 2013, s. 146). Yaklaşık 18 aylık bir maratonun ardından 3 Eylül
1971’de imzalanabilen Berlin Sözleşmesi üç genel bölüm ve bu bölümlerin ayrıntılarını içeren
dört ekten oluşmuştur. Sözleşmenin ilk kısmında bölgedeki anlaşmazlıkların güç kullanma ya da
güç kullanma tehdidi ile değil, barışçıl yöntemlerle halledileceği; tarafların hem özel hem de
ortak hak ve sorumluluklarını ilgilendiren konulara saygı gösterileceği ve bunların tek taraflı
olarak değiştirilemeyeceği yer almıştır (Dokumentation, ss. 82-83). Sovyetlerin bu konuyu
1958’den beri istismar etmeye çalıştığı göz önüne alınırsa Batılılar için büyük bir başarı söz
konusudur (Buchheim, s. 157).
İkinci bölümde SSCB, Batı Berlin’den FAC’ye transit geçişlerin herhangi bir engel olmadan
gerçekleşeceğini ve bölgede oturanların DAC’yi turist olarak ziyaret edebilmelerini taahhüt
ederken, Batılılar da FAC ile Batı Berlin arasındaki bağlantıların devam edip geliştirileceğini
ancak bölgenin hali hazırda olduğu gibi FAC’nin bir parçası haline gelmeyeceğini
açıklamışlardır. Sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceğine de son bölümde değinilmiştir.
(Dokumentation, ss. 83-84).
Genel olarak sözleşmenin hem bölgenin hem de Ostpolitik’in akıbeti açısından merkezi bir
konuma sahip olduğu söylenebilir. Bölge açısından önemi, Batılıların buradaki varlıklarının
Sovyetlere onaylatılmasıdır. Böylece 1958’dekine benzer bir krizin tekrar etme olasılığının
önüne geçilmiş ve bölgenin geleceği güvence altına alınmıştır. Sözleşmenin Ostpolitik açısından
önemi ise Moskova ve Varşova antlaşmalarının Federal Meclis’te onaylanıp yürürlüğe girmesini
sağlayacak olmasıdır. Bu süreç daha sonra DAC ve Çekoslovakya ile imzalanacak antlaşmaların
önünü açacak ve diğer bir deyişle Berlin Sözleşmesi kendisinden önceki ve sonraki iki
antlaşmanın da kilit unsuru olacaktır.
2.4. Temel Antlaşma
FAC’nin, Brandt’ın iktidara gelmesinin ardından Almanya politikasındaki yeni bakış açısına
daha önceki satırlarda değinerek, en önemli farklılığın DAC’nin de facto olarak tanınması
olduğunu belirtmiş ve iki devletin birbirleri için yabancı ülkeler olmadıklarını, dolayısıyla da
ilişkilerin ancak “özel bir türde” geliştirilebileceği beyanatını vurgulamıştık. Temel Antlaşma
işte bu özel türdeki ilişkilerin tesis edilişidir. 8 Kasım’da parafe edilen antlaşma, SPD’nin 12 gün
sonraki seçimleri kazanmasıyla 21 Aralık 1972’de imzalanabilmiştir (Zündorf, s. 217). Toplam
on maddeden oluşan antlaşmanın ilk bölümünde ilişkilerin eşitlik temeline dayanacağı ifadesi
yer alırken, altıncı madde ile iki ülke, birbirlerinin iç ve dış meselelerdeki bağımsızlıklarına -ve
egemenliklerine- saygı duyacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ancak bu, diplomatik ilişkilerin
kurulması anlamına gelmemekteydi. Büyükelçilikler yerine “daimi temsilciliklerin” kurulmasını
öngören sekizinci madde bunun bir göstergesiydi.
İkinci, üçüncü ve dokuzuncu maddeler Moskova ile Varşova antlaşmalarındaki konuların bir
benzeri olmuş ve güç kullanmama; toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığını içermiştir.
Ekonomi, bilim ve teknoloji gibi diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yedinci maddede
değinilirken, dördüncü madde ile de taraflar uluslararası siyasette birbirleri adına hareket
etmeyeceklerini kabul etmişlerdir. Böylece tek temsil iddiası ile “Hallstein Doktrini” resmen rafa
kaldırılırken, FAC açısından bir dönem sona ermiştir (Grundlagenvertrag, 2014)



%91,1’lik rekor bir katılımla yapılan seçimlerden SPD devletin kuruluşundan bu yana ilk defa birinci parti seçilmiş
ve koalisyon ortağı FPD de önceki seçimlere kıyasla oylarını artırabilmişti. Oy dağılımı kısaca şu şekildeydi: SPD
(%45.8), CDU (%44.9), FDP (%8.4) (Bundestagswahl 1972, 2014).
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Sonuç olarak DAC’nin, FAC’ye kıyasla antlaşmadan daha karlı çıktığını söylemek mümkündür.
Her ne kadar nihai amaç olan diplomatik tanınma elde edilemese de FAC ile birlikte BM’ye üye
olunmuş (18 Aralık 1973) ve kısa sürede bir uluslararası “tanınma dalgası” yaşanmıştır. Sadece
antlaşmanın imzalandığı ay içerisinde 21 devlet ile diplomatik ilişkiler kurulurken, 1973 yılında
bu sayı 47’ye çıkacaktır (Schöllgen, s. 154). FAC’nin başarısı ise bu devleti doğrudan tanımadan
ilişkilerin normalleştirilmesidir. Bu sayede artacak olan iletişim ile ulusun tekliği korunabilecek
ve birleşme zemininden uzaklaşılması engellenebilecekti. Bu açıdan bakıldığında uzun vadeli bir
hamle söz konusuydu ki bu, Bahr’ın birleşmenin tek bir adımla gerçekleşmeyeceği ifadesini göz
önüne aldığımızda Ostpolitik’in çıkış noktasıyla birebir örtüşmekteydi.
2.5. Prag Antlaşması
Çekoslovakya ile sağlanan uzlaşı Ostpolitik’in son aşaması olmakla beraber aynı zamanda en
uzun sürede gelişenidir. Nitekim resmi müzakerelere -13 Ekim 1970’te başlayan ön
görüşmelerden ancak iki buçuk sene sonra- 7 Mayıs 1973 tarihinde başlanabilmiştir (Schöllgen,
s. 157). Tarafların odaklandıkları temel mesele, güç kullanmama ve toprak bütünlüğü gibi
bilindik konulardan da öte 1938 tarihli Münih Sözleşmesi olmuş ve hukuki anlamda oldukça
karmaşık bir sorunla karşı karşıya kalınmıştır (Bender, s. 196). Bu karmaşıklığın nedeni
sözleşmenin hangi nitelikte geçersiz sayılacağı üzerinedir. Çekoslovakya, sözleşmenin ab initio
yani en baştan beri geçersiz sayılmasından, Alman tarafı ise ex nunc yani anlaşmanın
imzalamasından itibaren kullanılmasından yanadır (Grifftih, s. 294). Zira Çekoslovak talebinin
kabul edilmesi, gelecekte Südet Almanlarının yaşadıkları yerden çıkarılmalarına meşruiyet
sağlamakla aynı anlama gelmektedir.
Tarafların genel pozisyonlarına baktığımızda ise Almanlar, Çeklerden daha avantajlıydılar. Her
şeyden önce İngiltere (5 Ağustos 1942), Fransa (29 Eylül 1942) ve İtalya (26 Eylül 1944) gibi
diğer imzacı devletler daha öncesinde sözleşmenin geçersiz olduğunu açıklamışlar fakat ab inito
kavramına değinmemişlerdi (Schöllgen, s. 158). Öte yandan FAC’nin uluslararası itibarı 1973
yılının başlarında doruk noktasına ulaşmış ve Ostpolitik’in en kritik aşamaları başarıyla hayata
geçirilmişti. Dolayısıyla Bonn yönetimine iç ve dış politikada baskı oluşturacak bir durum yoktu.
Prag’la varılacak uzlaşının tek önemi Bulgaristan ve Macaristan ile kurulacak diplomatik
ilişkilerin bu antlaşmaya bağlı kılınmasıydı ki bu ülkelerle ilişkilerin hali hazırda zaten
gelişmeye devam etmesinden dolayı bir aciliyet söz konusu değildi (Bender, s. 196).
Bu arka plan ile Çeklerin taviz vermesi uzun sürmemiş ve antlaşma 11 Aralık 1973 tarihinde
imzalanmıştır. Aynı zamanda karşılıklı olarak diplomatik ilişkiler kurulmuştur (Gehler, s. 219).
Altı maddeden oluşan antlaşmanın ilk maddesinde ab inito ya da ex nunc gibi kavramlara
başvurulmadan Münih Sözleşmesi’nin geçersiz olduğu yer alırken, ikinci maddede söz konusu
kararın herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı, dolayısıyla da Çekoslovakya’nın maddi
taleplerde bulunamayacağı ifade edilmiştir. Geriye kalan maddeler ise güç kullanmama, toprak
bütünlüğü ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gibi daha önceki antlaşmalardan vakıf olduğumuz
konuları içermiştir (Prager Vertrag, 2014). Ostpolitik bağlamında diğer devletlerle yapılan
anlaşmaların aksine FAC’nin genel olarak antlaşmadan daha karlı çıktığı söylenebilirdi. Zira
antlaşmadan kısa bir süre sonra hem Bulgaristan hem de Macaristan ile diplomatik ilişkiler
kurulacak ve ülkenin dış politikadaki hareket alanı biraz daha genişletilecekti.
3. Sürecin İç Politikadaki Yansımaları
Tıpkı Adenauer’in Batı entegrasyonunda olduğu gibi Ostpolitik de FAC içinde derin
kutuplaşmalara yol açmış ve kimi kesimler tarafından sert bir şekilde protesto edilmiştir
(Creuzberger, s. 119). Brandt’ın ilk hükümet açıklamasındaki “iki devlet” vurgusunu “karanlık
saat” olarak değerlendiren ve Yeni Doğu Politikası’nı Alman bölünmüşlüğünün tescili ile


İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya arasında yapılan ve Almanların yoğun olarak yaşadığı Südetler bölgesinin bu
devlet tarafından ilhak edilmesinin onaylandığı anlaşma. (Sönmezoğlu, 2010, s.499).
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eşdeğer gören CDU yanlıları da aynı şekilde sürece karşı çıkmışlardır (Kistler, ss. 52-53). Bu
tepkiler sadece muhalefet bazında kalmayarak Sosyal-liberal koalisyon içine de sıçramış ve
SPD’den dört, FDP’den de altı milletvekilinin partilerinden ayrılmaları örneğinde olduğu gibi
hükümette çatırdamalar baş göstermiştir (Bender, s. 197).
27 Nisan 1972 günü, söz konusu tepkilerin doruk noktasına ulaştığı tarihtir. Hükümet içindeki
krizi fırsat bilen CDU, Brandt hakkında bir gensoru vererek yerine Rainer Barzel’i önermiş ve
bir oylama yapılmıştır. Hükümetin mecliste çok az farkla bir çoğunluğa sahip olduğu göz önüne
alındığında Brandt’ın işi oldukça zordu. Ancak DAC’nin, Stasi aracılığıyla dağıttığı rüşvet
sayesinde bu badire kıl payı da olsa (2 oy farkla) atlatılabildi ve Brandt makamında kalmaya
devam etti (Gehler, s. 221).
CDU’nun gensoru başarısızlığının ardından Moskova ve Varşova antlaşmaları 17 Mayıs 1972
tarihinde oylamaya sunuldu. Moskova Antlaşması, 248 milletvekilinin lehte, on milletvekilinin
aleyhte, 238 milletvekilinin ise çekimser oy kullanması ile kabul edildi. Varşova Antlaşması da
yine aynı sayıdaki milletvekilinin onayı ile meclisten geçti (Gehler, s. 221). Anlaşılabileceği
üzere antlaşmalar CDU’nun bir anlamda “göz yumması” ile onaylanabilmişti. Zira çekimser
kalmak yerine aleyhte oy kullanılsaydı antlaşmaların meclisten geçmesi mümkün olmayacaktı.
Daha üç hafta önce Brandt’ı koltuğundan etmeye çalışan bu partinin böyle bir karar almasının
ardında iki mühim gerekçe vardı: Birincisi, Sovyetlerin 3 Eylül 1971’de imzalanan Berlin
Sözleşmesi’ni söz konusu antlaşmalar meclisten geçmeden yürürlüğe sokmayacağını
bildirmesiydi (Grifftih, s. 284). Dolayısıyla başta bölgeye giriş-çıkış olmak üzere FAC’ye önemli
avantajlar sağlayan bu sözleşmenin CDU’nun yüzünden yürürlüğe girmemesi iç politikada
huzursuzluklara yol açabilir ve partinin oy oranını eritebilirdi. İkinci neden ise partinin Batılı
Müttefiklerin gözündeki saygınlığının zedelenme ihtimaliydi. Zira Berlin Sözleşmesi Brandt
tarafından değil, bu devletlerce imzalanmıştı.
Tüm bu etkenlerin iç içe girmesi antlaşmaları bloke edilmekten kurtarırken 19 Kasım 1972’deki
genel seçimlerden sonraki süreçte artık hiçbir taviz verilmedi ve Yeni Doğu Politikası ile ilgili
diğer antlaşmalar bu parti tarafından engellenmeye çalışıldı. Ancak hükümet daha önce
belirttiğimiz üzere seçimlerden daha güçlü çıkmıştı. Bu sayede hem Temel Antlaşma (11 Mayıs
1973) hem de Prag Antlaşması (20 Haziran 1974) sorunsuz bir şekilde meclis onayından
geçebildi. Temel Antlaşma’nın iptali için son bir çaba olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurulsa
da başarılı olunamamış ve Ostpolitik tek bir fire vermeden somut hamleleriyle pratiğe
dökülebilmişti (Bender, ss. 199-201).
4. Müttefiklerin Tepkileri
4.1 Amerika Birleşik Devletleri
ABD konumu itibariyle Ostpolitik hakkında bilgilendirilen ilk ülkeydi. Bahr, Brandt daha
iktidara gelmeden kısa bir süre önce (Eylül 1969) Washington’a giderek Kissinger ile görüşmüş
ve konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu ilk görüşmeden ABD’nin Ostpolitik’e oldukça
şüpheci yaklaştığı anlaşılabiliyordu (Gehler, s. 210). Kissinger’in endişe ettiği birinci nokta, söz
konusu girişimin Batı Avrupa’daki istikrarı bozabileceği üzerineydi. İkinci nokta ise olası bir
FAC-SSCB uzlaşısının ardından bu ülkenin yeniden birleşebilme adına tarafsız olmayı kabul


Aslında ilk rüşvet girişimi Sovyetler tarafından yapılmıştı. Breşnev’in emri üzerine KGB ajanı Wjatscheslaw
Keworkow “gerekli oyların satın alınması” için Egon Bahr’a bir milyon dolar göndermiş fakat Bahr kendi deyimiyle
bu “iyi niyetli teklifi” kabul etmemişti. Oylamanın Brandt’ın lehine sonuçlanmasını, Stasi’nin CDU’dan iki
milletvekiline 50.000 bin mark vererek sağladığı gerçeği ise yıllar sonra ortaya çıkacaktı. (Julius Steiner söz konusu
meblağı çekimser oy kullanması karşılığında aldığını itiraf etmiş ancak ikinci kişinin kim olduğu kesin olarak
kanıtlanamamıştır) (Bevers, 2010; Wiegrefe, 2014).

İki antlaşma da Berlin Sözleşmesi ile aynı tarihte yani 3 Haziran 1972’de yürürlüğe girdi. Aynı gün içinde FAC ile
Polonya arasında diplomatik ilişkiler kuruldu.
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etme ve böylece Batı ittifakından kopma ihtimaliydi. Ostpolitik’in, ABD’nin Doğu’daki ve Batı
ittifakı içerisindeki politikaları açısından nasıl sonuçlar doğurabileceğinin hesaplanabilir
olmaması da ayrı bir sorunu teşkil ediyordu (Senoo, s. 112).
Brandt ile kişisel anlamda anlaşamayan Nixon da benzer endişeleri taşımakla beraber aklında bu
ülkenin, Sovyetlerin Alman sorununda taviz vermesi için ne tür bir bedel ödemeye hazır olduğu
konusunda soru işaretleri vardı. Bu soruların başında FAC’nin NATO ile bağlarını gevşetmek
isteyip istemeyeceği geliyordu (Lehmkuhl, 2003, s. 233). Ostpolitik uygulanmaya sokulduğunda
ise temel sorun sürecin çok hızlı gelişmesi olmuş ve ABD’de Brandt hükümetinin karşılığında
herhangi bir şey almadan çok fazla taviz verdiği düşünülmeye başlanmıştı (Senoo, s. 115).
Her ne kadar Ostpolitik, FAC’nin bağımsız bir dış politika girişimi olsa da ABD’nin onayını
almadan başarıya ulaşması mümkün değildi. Alman tarafı da bunun farkındaydı. Dolayısıyla
Kissinger, sürecin her anından haberdar olmak için gizli bir diplomatik kanalın (back channel)
kurulmasını önerdiğinde bu teklif kabul edilmiş ve Beyaz Saray ile Şansölyelik makamı arasında
oluşturulan bu bağlantı sayesinde ABD müzakerelerin gelişimine vakıf olmaktan öte etkisini de
gösterebilmişti (Senoo, ss. 114-115).
Doğal olarak, ABD’nin onayı sadece bu kanalın kurulmasıyla elde edilmedi. Bir kere yeni
hükümet, Adenauer’e kıyasla ABD’nin yumuşama çabalarına karşı değildi. Aksine bu süreci
içtenlikle destekliyor ve Ostpolitik ile kendi katkısını sunmak istiyordu. FAC’nin yumuşama
politikalarının “kurbanı” olacağı endişesini taşıyan bir yönetimdense süreci benimseyen ve bu
doğrultuda hamleler geliştirmeye çalışan bir yönetim daha makuldü. Özellikle ABD etkisinin
yoğun olacağı bir Ostpolitik, Sovyetlerle yapılan SALT görüşmelerinde bir koz olarak
kullanılabilirdi.
Bunun yanı sıra Ostpolitik’e topyekûn karşı çıkmak, Batı’da zaten De Gauelle’ün girişimleriyle
(NATO’nun askeri kanadından çekilmesi ve Moskova’ya karşı kendi yumuşama politikasını
takip etmesi gibi) çatırdamış olan birliği tehlikeye atabilirdi (Kissinger, 2009, s. 713). Zira FAC
girişiminin başarısı her ne kadar ABD’ye bağlı olsa da Bahr’ın Kissinger’la daha ilk
görüşmesinde Doğu açılımını öyle ya da böyle hayata geçireceklerini belirtmesinden
anlaşılabileceği üzere bu ülkeden bir yeşil ışık beklenmediği aşikârdı (Bahr, s. 76). Diğer bir
ifadeyle ABD sürece karşı çıksa bile bu adım atılacaktı. Dolayısıyla ABD açısından Batı’daki
“birliğin” bozulmasına yol açmaktansa Brandt’ın inisiyatif almasına göz yumulması daha
mantıklıydı. Bu nedenle Ostpolitik’e karşı çıkılmamış ve hatta süreç somut neticeleri ile hız
kazanmasının ardından gerekli olarak kabul edilmişti (Kissinger, s. 713). Çekinceler yerini kısa
sürede desteğe bırakırken, Brandt ve Bahr ikilisi adımlarını daha rahat bir şekilde atma imkânı
bulmuşlardı.
4.2. Fransa
Fransa’nın Ostpolitik’e dair en fazla çekinceye sahip ülke olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Bu çekincelerin başında ikinci bir Rapallo’nun meydana gelmesi vardır. Bilindiği
üzere SSCB ve Weimar Cumhuriyeti arasında 16 Nisan 1922 yılında imzalanan Rapallo
Antlaşması, Versay düzenine bir başkaldırıyı temsil etmektedir (Sönmezoğlu, s. 554). Batılıların
şüphe ile yaklaştıkları bu antlaşma ile iki devlet karşılıklı olarak savaş tazminatından feragat edip
diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmuşlardır (Senoo, s. 117). Fransız kamuoyunda ise Rapallo
çok daha geniş bir anlama sahiptir. Nitekim onlara göre Kıta Avrupa’sının gidişatı daima bu iki


Bahr’ın aktardığına göre iki lider de birbirlerini “antipatik” buluyorlardı (Bahr, 2013 s. 95). Bunun yanı sıra
1972’ye kadar dış politikada önemli bir başarısı olmayan Nixon’un, Brandt’ın aldığı inisiyatifin adım adım başarıya
ulaşmasını bir bakıma “kıskandığı” da belirtilmektedir (Senoo, s. 114).

Bahr anılarında Kissinger’a teşekkür etmekte ve politikalarının başarıya ulaşmasında kendisinin büyük bir payı
olduğu yazmaktadır (Bahr, 2013, s. 76).
143

Özer and Karadağ - The Legacy of Willy Brandt’s “Ostpolitik” in German Foreign Policy

ülkenin karşılıklı ilişkilerine bağlı olmuş ve aralarındaki tüm çatışmalara rağmen sonunda
masaya oturup üçüncü devletlerin aleyhine de olsa anlaşmazlıklarını gidermişlerdir. Ostpolitik de
ilk etapta “Rapallo Travması” çerçevesinde değerlendirilirken iki ülkenin yakınlaşması endişe
ile takip edilmiştir (Jahn ve Rittberger, 1974, ss. 182-183).
Bu endişenin yanı sıra Fransa’nın aynı zamanda bir ikilemle karşı karşıya kaldığını da belirtmek
mümkündür. Bir kere FAC-SSCB yakınlaşması bu devletin yeniden birleşmesinin önünü
açabilirdi ki buna pek sıcak bakıldığı söylenemezdi. Öte yandan devletin bölünmüşlüğünün
kabul edilmesi, bu sefer ülke üzerindeki Müttefik haklarının öneminin yitirilmesine neden
olabilirdi. De Gaulle de Brandt gibi yumuşama politikalarının ilk adresi olarak Moskova’yı görse
de Doğu-Batı ilişkilerinde FAC’nin yeni bir aktör olarak ortaya çıkmasını Fransız dış politikası
açısından bir prestij ve “büyüklük” kaybı olarak değerlendiriyordu (Senoo, s. 118).
Ancak tüm bu çekincelere rağmen yine de resmi açıklamalarda söz konusu sürece karşı
çıkılmadı. Aksine 1969 yazında De Gaulle’ün makamını devralan Georges Pompidou, Brandt ile
yaptığı görüşmelerde defalarca girişimlerinin her adımını desteklediklerini söylemişti. Esasında
süreci içtenlikle destekleyen tek bir kişi vardı ki o da Dışişleri Bakanı Robert Schuman’dı.
Uluslarüstü bir Avrupa düşüncesinin en önemli ideologlarından biri olan Schuman, Ostpolitik’in
gücünü Batı’dan aldığına emindi ve hatta kamuoyundaki tepkileri dindirmek adına Moskova
Antlaşması’nı Rapallo’dan ayıran temel farklılıkları izah etmeyi kendine bir görev edinmişti
(Jahn, ss. 193-195). Fakat kendisi bu çabalarında yalnız kalırken Fransız yönetiminin desteği
genel bağlamda sadece resmi açıklamalardan ibaret olmuş ve pratikte meseleye mesafeli bir
duruş sergilenmişti.
4.3. Birleşik Krallık
Birleşik Krallığın Ostpolitik’e yaklaşımı ABD ve Fransa’ya kıyasla daha olumluydu. Örneğin
Başbakan Harold Wilson 1970 yılında Washington’a yaptığı ziyarette Nixon’u bizzat
yatıştırmaya çalışmış ve Brandt’ın Batı’ya karşı “sadakatinden” şüphe duymadığını, dolayısıyla
Ostpolitik’ten korkmaya gerek olmadığını belirtmişti. Bu olumlu bakış açısı esasında
İngiltere’nin Avrupa politikası ile de yakından alakalıydı. Çünkü Fransa’nın aksine FAC,
İngiltere’nin AET üyeliğini desteklemekte ve bölgedeki etkileri giderek artan Almanların bu
tutumları da İngilizler için büyük önem taşımaktaydı. Dolayısıyla 60’lı yılların sonlarında iki
ülke ilişkilerinin oldukça uyumlu olduğu söylenebilirdi.
Ancak bu desteğe rağmen İngilizlerin de ABD ve Fransa’ya benzer bazı endişeleri vardı.
Almanların Sovyetlere karşı çok fazla taviz verme ihtimali ve İngiltere’nin Almanya’nın bütünü
üzerindeki çıkarlarının zarara uğrayabileceğine yönelik düşünceler bu endişelerin başında
geliyordu. Wilson’dan sonra gelen yeni Başbakan Edward Heath, Moskova Antlaşması’nın
ardından geçmişteki sıkı Alman-Rus ilişkilerinin kendileri açısından pek avantajlı olmadığını
belirttiğinde bir anlamda Fransızlar gibi ikinci bir Rapallo tehlikesine işaret ediyordu. Fakat
genel bağlamda sürece karşı çıkılmadı. Zira ikili ilişkilerdeki uyumun korunması Avrupa
denkleminde önemliydi. Bu nedenle endişeler ilk etapta çok fazla ön plana çıkarılmazken,
Ostpolitik’in yumuşama sürecine gerçek bir katkı sağlayabileceğinin anlaşılması üzerine de söz
konusu destek artarak devam etmişti (Senoo, ss. 123-127).
4. Sonuç
Berlin Duvarı’nın inşa edilişinden 28 yıl sonra -9 Kasım 1989 tarihinde- yıkılması, küresel ve
bölgesel anlamda iki açıdan yeni bir dönemi simgelemiştir. İlk ölçek esas alındığında İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası yapıyı keskin sınırlarıyla ikiye ayıran Soğuk Savaş’ın
bitişi söz konusudur. İkincisi ise aynı süreçte bölünmüş olan Almanya’nın nihai olarak
birleşmesinin önündeki son ve en büyük engelin ortadan kalkmasıdır. Diğer bir ifadeyle ülkenin
bölünmüşlüğündeki en büyük faktör olan olgunun sona ermesi, devletin kuruluşundan itibaren en
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büyük ülküsü olan birleşmeyi olanaklı kılmıştır. Bu bağlamda atılan ilk adım FAC ile DAC
arasında 31 Ağustos 1990’da imzalanan birleşme antlaşmasıdır (Einigungsvertrag). Ardından
yine bu iki devletin yanı sıra eski Müttefiklerin de katılımıyla 12 Eylül 1990’da literatüre “İkiArtı Dört Antlaşması” (Zwei Plus Vier Vertrag) şeklinde geçen, resmi olarak “Almanya’ya
İlişkin Nihai Düzenlemeler Antlaşması” adını taşıyan belge ile birleşme, İkinci Dünya
Savaşı’nda ülkeyi işgal eden ülkeler tarafından onaylanmıştır. Belge, hukuki açıdan bir barış
antlaşması olmayıp günümüzde hala tartışılmaya devam edilse de içeriği itibariyle barış
antlaşması ile eşdeğer görülmektedir.
Söz konusu bu adımların başarıyla hayata geçirilmesi ile 3 Ekim 1990’da FAC ile DAC birleşip
yeniden tek bir Alman devleti dünya sahnesinde yerini almıştır. Söz konusu ikiliğin böylesine
geç bir tarihte son bulmasındaki baş etkenler: Nazi döneminin neden olduğu tarihsel yük; İkinci
Dünya Savaşı’nın sonucu ve uluslararası sistemin Doğu-Batı şeklinde ikiye ayrılması şeklinde
sıralanabilir. Aynı zamanda bunlar; FAC’nin kuruluşundan itibaren hem iç hem de dış politika
yapımında Alman siyasetçilerin sürekli göz önünde bulundurmaları gereken esaslar olarak
belirmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında 1949’daki kuruluş ile beraber önceliğin birleşme yerine
Batı ile bütünleşmeye verilmesindeki mantık daha anlaşılır hale gelmekte ve sadece bu dönemde
hedeflenen amaçlarla elde edilen sonuçlar arasında bir mukayese yapıldığında başarılı bir
neticenin söz konusu olduğu görülmektedir. FAC’nin, Batı’nın kurumsal anlamda vazgeçilmez
bir parçası haline gelip bir devletin “gerçek” bir devlet olması için sahip olması gereken niteliğe,
yani egemenliğine kavuşması ile tamamlanan bu sürecin, Hitler sonrası Alman tarihinin ilk
dönüm noktası olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.
1961’de inşa edilen Berlin Duvarı ise gelenekselleşmiş Batı Alman siyasetinin DAC’ye karşı
güttüğü ödünsüz ve baskıcı politikaların Alman bölünmüşlüğünü gidermekten çok
derinleştirdiğini artık net bir şekilde açığa çıkarmış olduğu için ikinci dönüm noktası olarak
nitelendirilebilir. Zira hem duvarın inşası hem de Müttefiklerin şehrin bu şekilde ortadan ikiye
ayrılmasına karşı beklenen tepkiyi göstermemeleri, yeni bir anlayışın tesis edilmesi fikrini
körüklemiş ve buradan hareketle Ostpolitik doğmuştur. Üzerinde uzunca çalışılmış teorik bir
altyapıyla pratiğe dökülen bu yeni anlayış; iki Alman devleti arasındaki makas aralığının daha
fazla açılmasını ve birleşme zemininden uzaklaşılmasının engellenmesini amaçlamıştır. Bu
açıdan uygulanan politikanın ulusal karakteri daha baskındır. Sürecin uluslararası karakteri yani
SSCB, Polonya ve Çekoslovakya ile imzalanan antlaşmalar ise Ostpolitik’in başarısı için
atılması gereken zorunlu adımlar olarak görülebilir.
Ostpolitik genelde Doğu-Batı, özelde FAC-DAC ilişkilerinde nihai bir düzenlemeye kadar
modus vivendi’yi sağlamayı ve her ne kadar kulağa çelişkili gelse de statükoyu, onu kabul ederek
değiştirmeyi hedeflemiş olan uzun vadeli bir hamledir. “Yakınlaşma ile Değişim” kavramının
altında yatan budur. Aynı zamanda bu, Almanya politikasındaki “ya hep ya hiç” modelinin bir
kenara bırakılması ve karşı tarafın çıkarlarının da dikkate alınarak birden fazla adım ve aşamayla
yeni bir birleşme yönteminin benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan Doğu
antlaşmalarını Ostpolitik’in nihai aşamaları değil başlangıcı olarak değerlendirmek gerekir.
Ostpolitik’in varoluşunu ve uygulanabilmesini mümkün kılan iki temel faktör vardır: Willy
Brandt’ın şahsı ve yumuşuma süreci. Varoluş kısmı doğrudan Brandt’ın seleflerine kıyasla
kişilik açısından farklı olmasıyla ilintilidir. Kendisi en başta farklı bir dünya görüşüne sahip olup
yeni bir nesli temsil etmesiyle dönemin Alman siyasetçilerinden ayrılmaktadır. Bir kere sosyalist
kökenden gelmesi ve İskandinav ülkelerinde tecrübe ettiği deneyimler, Soğuk Savaş’a özgü ana
akım düşüncelerden kısa sürede sıyrılmasına olanak tanımıştır. Ancak bundan daha da önemlisi
kendisinin geçmişte Batı Berlin’in Belediye Başkanlığı’nı yapmış olmasıdır. Zira söz konusu
dönemde Doğu-Batı çatışmasının Almanya üzerinde etkisine doğrudan muhatap olması, hali
hazırdaki sertlik politikası ile bir yere varılamayacağını anlamasını ve böylelikle daha uzlaşmacımakul politikalar takip etmesini sağlamıştır. Bu noktada kendisinin risk alabilen bir lider profili
çizmesi de Ostpolitik’in akıbeti açısından önemli bir rol oynamıştır. Nitekim siyasi kariyerine
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mal olma pahasına idealleri için sonuna kadar mücadele etmesi sürecin gidişatını doğrudan
etkilemiştir.
Ostpolitik ve detant arasındaki etkileşime gelince burada oldukça girift bir ilişki söz konusudur.
Daha açık bir ifadeyle sebebin sonuca, sonucun da sebebe bağlandığı bir döngüsel nedensellikten
bahsedilebilir. İlk olgu, detantın sağlamış olduğu hareket kabiliyeti ile Ostpolitik’in
uygulanmasının mümkün kılındığıdır. Ancak diğer yandan detantı “detant” yapan da Ostpolitik
olmuştur. Örneğin yumuşama sürecinin doruk noktasını teşkil eden 1975 Helsinki Nihai
Senedi’nin imzalanabilmesi esas itibariyle FAC’nin Doğu bloğu ülkeleriyle vardığı anlaşma
sayesindedir. Böylece her iki kamp da birbiriyle siyasi anlamda uzlaşabilmenin mümkün
olduğunu anlamıştır. Doğu Antlaşmaları ile Helsinki Nihai Senedi’nin temel ilkelerini göz önüne
aldığımızda da paralellikler söz konusudur. Hem Doğu Antlaşmaları hem de söz konusu senedin
içeriği güç kullanmama; egemenliğe saygı; sınırların kabulü ve işbirliğinden oluşmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında Ostpolitik’in bir anlamda detantın minyatürü olduğu söylenebilir.
Ostpolitik’in Willy Brandt ve yumuşama sürecine ne denli bağımlı olduğu sürecin bu iki
faktörden sonraki akıbetine bakılarak daha kolay anlaşılabilir. Öncelikle Brandt’ın halefi olan
Helmut Schmidt’in iktidar dönemini ele aldığımızda sürecin yavaşladığı fark edilmektedir.
Brandt ile aynı partiden gelmesine rağmen selefine kıyasla daha az uzlaşmacı bir profil çizen
Schmidt, komünist olmayan sanayi ülkeleriyle ilişkilere daha fazla önem vermiştir. Bunun iki
sebebi vardır: Birincisi, bu dönemde hem dünyada hem de Almanya’da yumuşamaya yönelik
eleştirilerin giderek daha gür bir sesle çıkmaya başlamasıdır. İkinci sebep ise birincisinin bir
sonucudur. Zira Schmidt’e göre artık gittikçe etkisini kaybetmeye başlayan bir eğilimde ısrar
etmek, iktidar için “pusuda bekleyen” CDU’nun eline koz vermekten başka bir anlama
gelmemektedir. Dolayısıyla yeni koşullara, yeni yaklaşımlar ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır.
Nihayetinde de bu iki etken, Ostpolitik ile başlayan süreci tamamen kapamasa da en azından
dinamizmini kaybetmesine neden olmuştur.
Son tahlilde Ostpolitik’in yeniden birleşmeye giden yoldaki rolüne değinecek olursak her şeyden
önce belirtilmesi gereken unsur, bu sürecin FAC’nin kuruluşundan itibarenki gidişatından
soyutlanarak ele alınamayacağıdır. Nitekim birleşmeye giden süreç, FAC tarihi içerisinde
teleolojik bir yaklaşımla ele alınmalı ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Aksi takdirde
sadece Ostpolitik üzerinden bir birleşme analizi yapmak aldatıcı çıkarımlara neden olacakatır.
Örneğin mikro perspektiften bakıldığında doğal olarak DAC’nin Ostpolitik ile meşruiyetini
artırdığı ve istikrar kazandığı görülmektedir. Buradan hareketle de Ostpolitik’in birleşme
yönünde bir geri adımı teşkil ettiği sonucu çıkmaktadır. Ancak resmin bütününe bakıldığında bu
argümanın gerçeklikle tam olarak bağdaşmadığı görülebilir. Bir kere DAC’ye zaten
kuruluşundan itibaren istikrar kazandıran FAC’nin dışlayıcı tavrı ve Doğu-Batı arasındaki
kutuplaşmanın derinliği olmuştur. Tarihsel süreç esas alındığında kutuplaşmanın en “soğuk”
olduğu dönemde Doğu bloğu birkaç istisna haricinde yekpare bir tutum sergilemiş ve Doğu
Almanlar da tamamen kendi kamplarına endeksli olmuşlardır. Ostpolitik’in amacı ise zaten var
olan kopukluğun gelecekteki birleşme ihtimalinin tamamen olanaksız hale gelecek derecede
artmasının önüne geçmektir. Dolayısıyla sadece bu tespitten bile yola çıkılacak olursa
Ostpolitik’in birleşmeden bir önceki dönemi kapsaması itibariyle FAC’nin dış politika hamleleri
içinde çok özel bir yeri olduğu ve sonuç olarak bahsettiğimiz teleolojik çizginin içinde kendine
özgü bir yer edindiği anlaşılabilmektedir.
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GREEDY ALGORİTMASI İLE DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ DENEY TASARIM
BLOKLARININ OLUŞTURULMASI VE (63,651,3,3,1) TASARIMI
Namık Kemal ERDOĞAN

Öz
Optimal tasarımlar istatistiksel deney tasarımlarında önemli bir role sahiptir. Deney tasarımlarında
sistematik değişimi azaltmak ve etki tahminlerinin doğruluğunu artırmak temel amaçtır. Bu amaçla deney tasarım
bloklarından yararlanılır. Blok tasarımları, verilen koşullar altında en uygun tasarımı elde etmeye yöneliktir. Dengeli
tamamlanmamış blok tasarımları, her tasarım bloğunun ve uygulama düzeyinin aynı sayıda ortaya çıktığı
durumlarda kullanılır. Bu çalışmada da Greedy algoritması yardımıyla dengeli tamamlanmamış (63,651,3,3,1) blok
tasarımı oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İstatistiksel deney tasarım blokları, tasarım teorisi, ayrık matematik

GENERATION OF BALANCED INCOMPLETE BLOCKS DESIGNS VIA GREEDY
ALGORITHM AND (63,651,3,3,1) DESIGN

Abstract
Optimal designs play important role in the area of statistical experimental design. Primary aim of experimental
design is to decrease systematic variation and enhance the accuracy of impact prediction. Blocks design problems
investigate optimal design under some conditions. Balanced incomplete blocks designs can be handled for
conditions in which same number of every block and application level exist. Aim of this study is to present
balanced incomplete block design (63,651,3,3,1) with using Greedy algorithm.
Key Words: Statistical experimental design blocks, design theory, discrete mathematics
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Giriş

Deney tasarımı bir veya daha fazla faktörün etkilerinin araştırılması için oluşturulan deneylerden
istatiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edebilmek için geliştirilmiştir. İstatistiksel deney
tasarımları tarihsel olarak R.A Fisher ve F.Yates’in çalışmalarına dayanmaktadır. Daha sonra
birçok araştırmacı tarafından bu çalışmalar geliştirilmiş ve birçok değişik tasarım
oluşturulmuştur. Deney tasarımı için geliştirilen tasarımlar günümüzde farklı alanlarda uygulama
alanı bulmuştur ve bu tasarımlar kombinatoriyal tasarım teorisi olarak da ifade edilmektedir.
Kombinatoriyal tasarımın genel amacı sonlu bir kümenin elemanlarını özel bir kurala göre
düzenlemektir. Kombinatoriyal tasarım teorisi matematikte grup teorisi, sonlu geometriler (afin
ve projektif) , graf teorisi ve sayılar teorisine yönelikken uygulamada informasyon teorisi ve kod
teorisi ile ilişkilidir (Dukes vd. 2009).
Litaratürde deney tasarımlarıyla ilgili iki farklı yaklaşım vardır. İlk yaklaşımdakiler (
matematikçiler
ve istatistikçiler) tasarımların sayısal özellikleri ile ilgilenirken, ikinci
yaklaşımlardakiler ise (istatistikçiler ) tasarımların optimal özellikleri ve informayon matrisi ile
ilgilenirler.
Bir deney tasarımında en önemli nokta kontrol edilebilir faktörlerin etkisinden kontrol
edilemeyen (gürültü faktörü) faktörlerin etkisini ayırmaktır. Bunun için yapılan işlemlerden birisi
bloklamadır. Bloklama deney birimlerini gruplamak, parçalamak veya bölmek anlamına
gelmektedir. Her bir bloktaki gözlemler benzer deney koşulları altında biraraya getirilir.
Bloklamanın iyi bir şekilde yapılması sonucu iki veya daha fazla denemelerin karşılaştırılması,
bloklanmamış bir düzendeki karşılaştırmalara göre daha iyi sonuçlar verir ( Erbaş ve Olmuş,
2006: 7-8)
En basit ve en çok kullanılan blok tasarımlarından birisi rastgele tam blok RCB ( Randomized
Complete Block Designs) tasarımlarıdır. RCB tasarımında her deneme her blokta tam olarak bir
kere bulunur. 𝑘 blok büyüklüğü, v deneme sayısını göstermek üzere deneme sayısı ve blok
büyüklüğü eşittir. Her bloğa deneme birimleri rastgele atanır ve tekrar sayısı 𝑟, blok sayısı 𝑏 ye
eşittir.
Diğer bir tasarım ise dengeli tamamlanmamış blok BIBD (Balanced Incomplete Block Designs)
tasarımlarıdır. BIBD tasarımlarında deneme sayısı blok büyüklüğünden (𝑣 < 𝑘) büyüktür ve
hereneme çifti eşit sayıdadır. BIBD tasarımları özellikle deneme sayılarının büyük olduğu
durumlarda yararlıdır. Ancak BIBD tasarımları belli parametreler için oluşturulabildiğinden
dolayı uygulayıcıların bazen deneme sayılarını bazen uygun blok büyüklüklerini ayarlamaları
gerekir. Bu nedenle bazı problemlerde kısmi tamamlanmamış dengeli blok tasarımları (PBIBD)
oluşturulur (Kutner vd.,2005:1173-1177) . Ayrıca bazı uygulamalarda BIBD tasarımlarından
elde edilen varyans dengeli blok tasarımları da kullanılmaktadır.
1. BIBD Tasarım Blokları ve Analizi
𝑋, 𝑣 elemanlı bir küme ve X in 𝑘 elemanlı alt kümlerinden oluşan blokların kümesi B
olsun. 𝑟 herhangi bir 𝑥 ∈ 𝑋 elemanını içeren blokların sayısını ve 𝜆 herhangi farklı 𝑥, 𝑦 ∈
𝑋 elamanını içeren blokların sayısını göstermek üzere oluşturulan tasarımlara BIBD (Balanced
Incomplete Block Design) veya (𝑣, 𝑏, 𝑟, 𝑘, 𝜆) − 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝚤𝑚 denir.
Teorem 1 (Fisher) : 𝑣, 𝑏, 𝑟, 𝑘 𝑣𝑒 𝜆
𝑣𝑟 = 𝑏𝑘

BIBD tasarımlarının parameterleri olmak üzere,

ve 𝜆(𝑣 − 1) = 𝑟(𝑘 − 1)
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koşullarını sağlar (Özkan ve Küçükçiftçi,2004: 29-30).Teorem 1 de verilen koşullar gereklidir
fakat yeterli değildir. Örneğin (22, 33, 12, 8, 4) parametreleri yukarıdaki koşulları sağlar.
Ancak böyle bir BIBD tasarımının olup olmadığı henüz gösterilememiştir.
Oluşum matrisi: Tasarımın blokları 𝐵1 , 𝐵2 , ⋯ , 𝐵𝑏 ve noktaların kümesi 𝑃1 , 𝑃2 , ⋯ , 𝑃𝑣 olsun.
𝑁 = (𝑛𝑖𝑗 )𝑣x𝑏 matrisinin i.satır ve j.sütundaki elemanı 𝑃𝑖 noktası 𝐵𝑗 bloğunda ise 1 aksi
takdirde 0 olacak şekilde tanımlansın. Bu şekilde oluşturulan matrise tasarımın oluşum
matrisi denir.
𝑅 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑟1 , 𝑟2 , ⋯ , 𝑟𝑣 ) 𝑣x𝑣 boyutlu bir köşegen matris 𝐾 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑘1 , 𝑘2 , ⋯ , 𝑘𝑏 ) 𝑏x𝑏 boyutlu
bir köşegen matrisi göstermek üzere enformasyon matrisi 𝐶 = 𝑅 − 𝑁𝐾 −1 𝑁 𝑡
ve 𝑁𝑁 𝑡 =
(𝑟 − 𝜆)𝐼𝑣 + 𝜆1𝑣 1𝑡𝑣
şeklindedir. Burada 𝐼𝑣 𝑣x𝑣 boyutlu birim matris, 1𝑣 𝑣x1 boyutlu
bütün elemanları 1 olan bir matristir.
𝑋 = {1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7} ve B tasarım blokları 𝐵1 = {1, 2, 3} 𝐵2 = {1, 4, 5} 𝐵3 = {1, 6, 7}
𝐵4 = {2, 4, 6}
𝐵5 = {2, 5, 7}
𝐵6 = {3,4, 7} 𝐵7 = {3, 5, 6}
olmak üzere
(7,7,3,2,1)
tasarımın blok büyüklüğü 𝑘 = 3, tekrar sayısı 𝑟 = 3 ve her bir eleman çiftini birlikte
bulunduğu blok sayısı 𝜆 = 1
olan bir BIBD tasarımıdır ve tasarım oluşum matrisi 𝑁
aşağıdaki şekildedir.
𝑣 =7,

𝑏=7 ,

𝑟 = 3,

𝑘 = 3 𝑣𝑒 𝜆 = 1

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

1
2
3
N 4
5
6
7













1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0

1
0
0
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0

0
1
0
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1

0
0
1
0
1
1
0













v  5 , b  10 , r  6 , k  3 ,   3 için (5,10,6,3,3) BIBD

tasarım blokları 𝐵1 = {1, 2, 3} 𝐵2 = {1, 3, 4} 𝐵3 = {1, 4, 5}
𝐵4 = {1, 2, 4} 𝐵5 = {1, 2, 5} 𝐵6 = {1, 3, 5} 𝐵7 = {2, 3, 4}
𝐵8 = {2, 3, 5} 𝐵9 = {2, 4, 5} 𝐵10 = {3, 4, 5} şeklindedir ve tasarımın oluşum matrisi,
𝑣 = 5,

1

1

N  1

0

0

𝑏 = 10,

𝑟 = 6, 𝑘 = 3 𝑣𝑒

1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 1 1 0

1 0 0 0 1 1 1 0 1

1 1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 0 1 1 0 1 1 1

şeklindedir.
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1.1 BIBD Tasarımlarının Analizi

Dengeli tamamlanmamış dengeli deney tasarımlarının analizleri oluşturulan modele göre
varyans analizi sonuç tablosu yardımıyla incelenir. Hipotez testine göre
F test istatiği
kullanılarak istatiksel çıkarımlarda bulunulur ( Erbaş ve Olmuş, 2006: 141-145)
𝑣 : Deneyde kullanılan denemelerin sayısı
𝑏 : Deneydeki blokların sayısı
𝑟 : Deney süresince herhangi bir denemenin tekrar sayısı
𝑘 : Her bloktaki denemelerin sayısı
göstermek üzere toplam gözlem sayısı
𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛽𝑖 + 𝛼𝑗 + 𝜀𝑖𝑗

𝑛 = 𝑏. 𝑘 = 𝑣. 𝑟

şeklinde ifade edilir.

𝑖 = 1,2, ⋯ 𝑏
𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑘

Bu modelde,
𝑌𝑖𝑗 = j.denemede i.bloktaki gözlem değeri
𝜇 =Genel ortalama
𝛽𝑖 =i.blok etkisi
𝛼𝑗 =j.denemenin etkisi
𝜀𝑖𝑗 ~𝐼𝑁𝐷(0 , 𝜎𝜀2 ) hata terimidir.

Tablo 1 : Dengeli tamamlanmamış dengeli deney tasarım blokları için varyans analiz sonuç tablosu
Değişimin

Sd

KT

KO

F

Kaynağı

Serbestlik
derecesi

Kareler

Kareler

F testi

toplamı

ortalaması

Deneme
(düzeltilmiş)

𝑣1

KT

KO

Blok

𝑏1

KT

KO

𝑛 𝑣𝑏1 KT

KO

Hata
Genel

𝑛 1

KO(deneme)/KO(hata)

KT
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2 .BIBD Tasarım İnşaları
BIBD tasarımları için geliştirilmiş bir çok algoritma vardır. Bunlardan bir tanesi fark
kümelerini kullanmaktır. Fark kümeleri simetrik tasarımlar için kullanılır. Simetrik BIBD
tasarımlarında fark kümeleri yardımıyla bir başlangıç bloğu oluşturulduktan sonra diğer bloklar
bu bloğa eklemeler yapılarak elde edilir.
2.1 Devirli Fark Kümeleri ile İnşa Algoritması
𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , ⋯ , 𝑑𝑘 } 𝑚𝑜𝑑 v ye göre oluşturulan bir k elemanlı bir küme olsun. 𝐷 kümesinin
bir (𝑣, 𝑘, 𝜆) alt kümesi verilsin. Eğer {1, 2, ⋯ , 𝑣 − 1} kümesinin elemanları 𝐷 kümesinin
elamanları farkı olarak 𝑑𝑖 − 𝑑𝑗 𝑚𝑜𝑑 𝑣 biçiminde tam olarak 𝜆 farklı şekilde yazılabiliyorsa
(𝑣, 𝑘, 𝜆) kümesine devirli bir fark kümesi adı verilir. Fark kümesinin mertebesi ise 𝑛 = 𝑘 − 𝜆
dir.
Teorem 2 : 𝐺, 𝑘 < 𝑣 olmak üzere elemanları 𝜆 fark kümelerinden oluşan 𝐷 kümesini
oluşturmak üzere 𝑣 mertebeli toplamsal grubu olsun. Bu takdirde (𝑣, 𝑘, 𝜆) için simetrik bir
tasarım vardır. Bu 𝐺 grubuna da Singer grubu denir. (Huges and Piper ,1985: 61-62)
http://www.ccrwest.org/diffsets.html
web sitesinde bir çok parametre için devirli fark
kümeleri ve mertebeleri verilmiştir. Tablo 2 de bazı parametreler için fark kümeleri
gösterilmiştir.

Tablo 2 : Devirli fark kümeleri

v

k



n

Devirli fark kümesi

7

3

1

2

1

2

4

11

5

2

3

1

3

4 5 9

13

4

1

3

0

1

3

21

5

1

4

3

6

7 12 14

19

9

4

5

1 4 5 6 7 9 11 16
17

9

Buna göre (7, 7, 3, 3, 1) parametreli BIBD tasarımı (1, 2, 4) devirli fark kümesi olmak üzere
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin elemanları 𝑚𝑜𝑑 7 ye göre (1, 2, 4) devirli fark kümesinin farkları
olarak aşağıdaki şekilde olacaktır.

1

2

3

4

5

6

2-1

4-2

4-1

1-4

2-4

1-2
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𝐵1 = {1, 2, 4} kümesinin her bir elemanına 𝑚𝑜𝑑 7 ye göre 1 ekleyelim. Buna göre
(7, 7, 3, 3, 1)
tasarımının blokları 𝐵2 = {2, 3, 5}
𝐵3 = {3, 4, 6}
𝐵4 = {4, 5, 7} 𝐵5 =
B6   6,7 ,2  𝐵 = {7, 1, 3} B7   7 ,1,3  şeklinde elde edilir.
{5, 6, 1}
7
2.2 Varyans Dengeli Blok Tasarımı
Bir başka tasarım oluşturma algoritması ise şu şekildedir: 𝐴 = (𝑎𝑠𝑡 )𝑚x𝑝 ve
𝐵 = (𝑏𝑧𝑙 )𝑚x𝑞
matrisleri verilsin. A ve B matrislerinin özel olarak tanımlanmış matris çarpımı, 𝐷 = 𝐴 ∗ 𝐵 =
(𝑑𝑠𝑙 )𝑚x(p𝑞) şeklinde tanımlansın. Burada 𝑑𝑠𝑙 = 𝑎𝑠𝑡 𝑥 𝑏𝑧𝑙 şeklindedir ve
𝑠 = 1, 2, ⋯ , 𝑚
(
t

1
)
q

z
𝑡 = 1, 2, ⋯ , 𝑝 𝑧 = 1, 2, ⋯ , 𝑞 olmak üzere l sayısı
‘ye eşittir.
𝑁𝑖
( i  1,2 )
parametreleri 𝑣, 𝑏𝑖 , 𝑟𝑖 , 𝑘𝑖 , 𝜆𝑖
olan BIBD tasarımlarının oluşum matrisleri
olmak üzere 𝑁 = 𝑁1 ∗ 𝑁2 çarpımı yardımıyla varyans dengeli blok tasarımları elde edilebilir.
𝑣 (𝑣−1)

Teorem 3: 𝑁1 parametreleri 𝑣, 𝑏1 = 2 , 𝑟1 = 𝑣 − 1 , 𝑘1 = 2
tasarımının oluşum matrisi, 𝑁2 parametreleri

ve 𝜆1 = 1 olan BIBD

𝑣 = 𝑏2, 𝑟2 = 𝑘2 = 𝑣 − 1 ve
taktirde
𝑏∗ =

parametreleri

𝑣(𝑣+1)
2

𝜆2 = 𝑣 − 2 olan BIBD tasarımının oluşum matrisi olsun Bu
21𝑣(𝑣−1)(𝑣−2)
𝑣 2 (𝑣−1)
2
𝑣, 𝑏 = 2 ,
𝑟 = (𝑣 − 1)2 , 𝑘 = [
]
ve
1𝑣(𝑣−1)

olan

𝑁 = 𝑁1 ∗ 𝑁2 şeklinde varyans dengeli blok (VB) tasarımı vardır (Ceranka and Graczyk (
2008): 3-7)
𝑁1 parametreleri 𝑣 = 4, 𝑏1 = 6 , 𝑟1 = 3 , 𝑘1 = 2
ve 𝜆1 = 1 olan BIBD tasarımının
oluşum matrisi, 𝑁2 parametreleri 𝑣 = 4, 𝑏2 = 4 , 𝑟2 = 3, 𝑘2 = 3 ve 𝜆2 = 2
olan BIBD
21
tasarımının oluşum matrisi olmak üzere parametreleri 𝑣 = 4 , 𝑏 = 24 , 𝑟 = 9 , 𝑘 = [ 12 ]
112
∗
ve
𝑏 = 10
şeklinde varyans dengeli blok tasarımının 𝑁 oluşum matrisi
aşağıdaki gibi olur (Ceranka and Graczyk ( 2008): 6).

1

1
N 
0

0

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0

2.3 Greedy Algoritması ve (63,651,3,3,1) Tasarımının İnşaşı
BIBD bir tasarımları için kullanılan diğer bir tasarım algoritması
ise Greedy
v
algoritmasıdır. Greedy algoritmasında elemanlı bir kümenin k elemanlı alt kümelerini belirli
bir sıraya göre sıraladıktan sonra sıralanmış olan kümeden herhangi bir blok alınarak v
elemanlı kümenin t elemanlı alt kümelerinden ne kadarını temsil edildiği belirlenerek ilgili blok
tasarımı eklenir. Bu işleme ardışık olarak devam edilir. Greedy algortimasında kümenin
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elemanlarının sırası önemlidir ve küme sıralamasında lexicographic ,colex ve gray gibi
sıralanışlar kullanılmaktadır (Gordon vd. , 1995 : 269-275)
1.Adım : 𝒗 elemanlı 𝑋 kümesinin 𝑘 elemanlı alt kümeleri ve 𝑚 elemanlı altkümeleri
lexicographic olarak listelenir.
2.Adım : 𝑘 elemanlı alt kümelerden birinci blok seçilerek 𝑚 elemanlı alt kümelerden 𝑡 adedi
ile ortak olanlar belirlenerek ilgili blok tasarıma eklenir. 𝑘 elemanlı alt kümelerle 𝑡 adedi ortak
olan m elamanlı alt kümeler sıralamadan çıkarılır. Daha sonra yeni sıralamadaki blok alınarak
bu işleme ardışık olarak devam edilir. 𝑚 elemanlı alt kümelerde karşılaştırılacak eleman
kalmayınca algoritma durdurularak tasarım elde edilir.
𝑣 = 63 , 𝑏 = 651, 𝑘 = 3, 𝑟 = 3 𝑣𝑒 𝜆 = 1
olmak üzere Greedy algoritması yardımıyla
(63,651,3,3,1) dengeli tamamlanmamış deney tasarım bloğu elde edilmiştir. Algoritma
uygulanırken ilk önce sıralamadaki ilk blok alınıp, bu bloğun temsil ettiği bloklar sıralamadan
çıkarılmıştır. Daha sonra kalan sıralamadaki ilk blok alınarak benzer işlemler tekrar edilmiştir.
Sıralama herhangi blok kalmadığında algoritma durdurulmuştur. Tablo 3 de (63,651,3,3,1)
parametreleri için elde edilen tasarım gösterilmiştir.
Tablo 3 : (63,651,3,3,1 ) parametreli BIBD tasarım tablosu
123

257

3 9 10

4 17 21

5 25 28

6 33 39

7 41 46

8 53 61

10 21 31

11 37 46

145

2 8 10

3 12 15

4 18 22

5 26 31

6 34 36

7 42 45

8 54 62

10 22 28

11 38 45

167

2 9 11

3 13 14

4 19 23

5 27 30

6 35 37

7 43 44

8 55 63

10 23 29

11 39 44

189

2 12 14

3 16 19

4 24 28

5 32 37

6 40 46

7 48 55

9 16 25

10 32 42

11 48 59

1 10 11

2 13 15

3 17 18

4 25 29

5 33 36

6 41 47

7 49 54

9 17 24

10 33 43

11 49 58

1 12 13

2 16 18

3 20 23

4 26 30

5 34 39

6 42 44

7 50 53

9 18 27

10 34 40

11 50 57

1 14 15

2 17 19

3 21 22

4 27 31

5 35 38

6 43 45

7 51 52

9 19 26

10 35 41

11 51 56

1 16 17

2 20 22

3 24 27

4 32 36

5 40 45

6 48 54

7 56 63

9 20 29

10 36 46

11 52 63

1 18 19

2 21 23

3 25 26

4 33 37

5 41 44

6 49 55

7 57 62

9 21 28

10 37 47

11 53 62

1 20 21

2 24 26

3 28 31

4 34 38

5 42 47

6 50 52

7 58 61

9 22 31

10 38 44

11 54 61

1 22 23

2 25 27

3 29 30

4 35 39

5 43 46

6 51 53

7 59 60

9 23 30

10 39 45

11 55 60

1 24 25

2 28 30

3 32 35

4 40 44

5 48 53

6 56 62

8 16 24

9 32 41

10 48 58

12 16 28

1 26 27

2 29 31

3 33 34

4 41 45

5 49 52

6 57 63

8 17 25

9 33 40

10 49 59

12 17 29

1 28 29

2 32 34

3 36 39

4 42 46

5 50 55

6 58 60

8 18 26

9 34 43

10 50 56

12 18 30

1 30 31

2 33 35

3 37 38

4 43 47

5 51 54

6 59 61

8 19 27

9 35 42

10 51 57

12 19 31

1 32 33

2 36 38

3 40 43

4 48 52

5 56 61

7 8 15

8 20 28

9 36 45

10 52 62

12 20 24

1 34 35

2 37 39

3 41 42

4 49 53

5 57 60

7 9 14

8 21 29

9 37 44

10 53 63

12 21 25

1 36 37

2 40 42

3 44 47

4 50 54

5 58 63

7 10 13

8 22 30

9 38 47

10 54 60

12 22 26

1 38 39

2 41 43

3 45 46

4 51 55

5 59 62

7 11 12

8 23 31

9 39 46

10 55 61

12 23 27

1 40 41

2 44 46

3 48 51

4 56 60

6 8 14

7 16 23

8 32 40

9 48 57

11 16 27

12 32 44
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1 42 43

2 45 47

3 49 50

4 57 61

6 9 15

7 17 22

8 33 41

9 49 56

11 17 26

12 33 45

1 44 45

2 48 50

3 52 55

4 58 62

6 10 12

7 18 21

8 34 42

9 50 59

11 18 25

12 34 46

1 46 47

2 49 51

3 53 54

4 59 63

6 11 13

7 19 20

8 35 43

9 51 58

11 19 24

12 35 47

1 48 49

2 52 54

3 56 59

5 8 13

6 16 22

7 24 31

8 36 44

9 52 61

11 20 31

12 36 40

1 50 51

2 53 55

3 57 58

5 9 12

6 17 23

7 25 30

8 37 45

9 53 60

11 21 30

12 37 41

1 52 53

2 56 58

3 60 63

5 10 15

6 18 20

7 26 29

8 38 46

9 54 63

11 22 29

12 38 42

1 54 55

2 57 59

3 61 62

5 11 14

6 19 21

7 27 28

8 39 47

9 55 62

11 23 28

12 39 43

1 56 57

2 60 62

4 8 12

5 16 21

6 24 30

7 32 39

8 48 56

10 16 26

11 32 43

12 48 60

1 58 59

2 61 63

4 9 13

5 17 20

6 25 31

7 33 38

8 49 57

10 17 27

11 33 42

12 49 61

1 60 61

347

4 10 14

5 18 23

6 26 28

7 34 37

8 50 58

10 18 24

11 34 41

12 50 62

1 62 63

356

4 11 15

5 19 22

6 27 29

7 35 36

8 51 59

10 19 25

11 35 40

12 51 63

246

3 8 11

4 16 20

5 24 29

6 32 38

7 40 47

8 52 60

10 20 30

11 36 47

12 52 56

12 53 57

14 21 27

15 37 42

17 37 52

19 37 54

21 37 48

23 37 50

25 37 60

27 37 62

12 54 58

14 22 24

15 38 41

17 38 55

19 38 53

21 38 51

23 38 49

25 38 63

27 38 61

12 55 59

14 23 25

15 39 40

17 39 54

19 39 52

21 39 50

23 39 48

25 39 62

27 39 60

13 16 29

14 32 46

15 48 63

17 40 57

19 40 59

21 40 61

23 40 63

25 40 49

27 40 51

13 17 28

14 33 47

15 49 62

17 41 56

19 41 58

21 41 60

23 41 62

25 41 48

27 41 50

13 18 31

14 34 44

15 50 61

17 42 59

19 42 57

21 42 63

23 42 61

25 42 51

27 42 49

13 19 30

14 35 45

15 51 60

17 43 58

19 43 56

21 43 62

23 43 60

25 43 50

27 43 48

13 20 25

14 36 42

15 52 59

17 44 61

19 44 63

21 44 57

23 44 59

25 44 53

27 44 55

13 21 24

14 37 43

15 53
58

17 45 60

19 45 62

21 45 56

23 45 58

25 45 52

27 45 54

13 22 27

14 38 40

15 54
57

17 46 63

19 46 61

21 46 59

23 46 57

25 46 55

27 46 53

13 23 26

14 39 41

15 55
56

17 47 62

19 47 60

21 47 58

23 47 56

25 47 54

27 47 52

13 32 45

14 48 62

16 32
48

18 32 50

20 32 52

22 32 54

34 32 56

26 32 58

28 32 60

13 33 44

14 49 63

16 33
49

18 33 51

20 33 53

22 33 55

24 33 57

26 33 59

28 33 61

13 34 47

14 50 60

16 34
50

18 34 48

20 34 54

22 34 52

24 34 58

26 34 56

28 34 62

13 35 46

14 51 61

16 35
51

18 35 49

20 35 55

22 35 53

24 35 59

26 35 57

28 35 63

13 36 41

14 52 58

16 36
52

18 36 54

20 36 48

22 36 50

24 36 60

26 36 62

28 36 56

13 37 40

14 53 59

18 37 55

20 37 49

22 37 51

24 37 61

26 37 63

28 37 57

16 37
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53

13 38 43

14 54 56

16 38
54

18 38 52

20 38 50

22 38 48

24 38 62

26 38 60

28 38 58

13 39 42

14 55 57

16 39
55

18 39 53

20 39 51

22 39 49

24 39 63

26 39 61

28 39 59

13 48 61

15 16 31

16 40
56

18 40 58

20 40 60

22 40 62

24 40 48

26 40 50

28 40 52

13 49 60

15 17 30

16 41
57

18 41 59

20 41 61

22 41 63

24 41 49

26 41 51

28 41 53

13 50 63

15 18 29

16 42
58

18 42 56

20 42 62

22 42 60

24 42 50

26 42 48

28 42 54

13 51 62

15 19 28

16 43
59

18 43 57

20 43 63

22 43 61

24 43 51

26 43 49

28 43 55

13 52 57

15 20 27

16 44
60

18 44 62

20 44 56

22 44 58

24 44 52

26 44 54

28 44 48

13 53 56

15 21 26

16 45
61

18 45 63

20 45 57

22 45 59

24 45 53

26 45 55

28 45 49

13 54 59

15 22 25

16 46
62

18 46 60

20 46 58

22 46 56

24 46 54

26 46 52

28 46 50

13 55 58

15 23 24

16 47
63

18 47 61

20 47 59

22 47 57

24 47 55

26 47 53

28 47 51

14 16 30

15 32 47

17 32
49

19 32 51

21 32 53

23 32 55

25 32 57

27 32 59

29 32 61

14 17 31

15 33 46

17 33
48

19 33 50

21 33 52

23 33 54

25 33 56

27 33 58

29 33 60

14 18 28

15 34 45

17 34
51

19 34 49

21 34 55

23 34 53

25 34 59

27 34 57

29 34 63

14 19 29

15 35 44

17 35
50

19 35 48

21 35 54

23 35 52

25 35 58

27 35 56

29 35 62

14 20 26

15 36 43

17 36
53

19 36 55

21 36 49

23 36 51

25 36 61

27 36 63

26 36 57

29 37 56

30 39 57

31 37 58

29 38 59

30 40 54

31 38 57

29 39 58

30 41 55

31 39 56

29 40 53

30 42 52

31 40 55

29 41 52

30 43 53

31 41 54

29 42 55

30 44 50

31 42 53

29 43 54

30 45 51

31 43 52

29 44 49

30 46 48

31 44 51
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29 45 48

30 47 49

31 45 50

29 46 51

31 32 63

31 46 49

29 47 50

31 33 62

31 47 48

30 32 62

31 34 61

30 33 63

31 35 60

30 34 60

31 36 59

30 35 61
30 36 58
30 37 59
30 38 56

3.Sonuç

BIBD tasarımları için çok çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Fisher ve Yates küçük
parametereler için BIBD tasarımları oluşturmuşlardır. Günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki
gelişmelerle birlikte büyük parametreler için tasarımlar oluşturulmakta ve bu tasarımlar çeşitli
Web sitelerinde arşivlenmektedir. Bu çalışmada parametreleri 𝑣 = 63 , 𝑏 = 651 , 𝑟 = 3, 𝑘 =
3 𝑣𝑒 𝜆 = 1 olan (63,651,3,3,1) BIBD tasarımının Greedy algoritmasına göre inşası verilmiş
ve elde edilen bu tasarım www.ccrwest.org web sitesine eklenmiştir.

b

v (v  1)
2

n1
Genel olarak n  2
olmak üzere parametreleri v  2  1 ,
, r  2 1
, k  3 ve   1 olan tasarımlar Greedy algoritmasıyla elde edilebilir. Ayrıca parametreleri
(2 n  1) (2 n  2)
v (v  1)(v  2)
r

b

n1
v  2n
6
24
,
,
, k 4
ve   2  1 olan
BIBD tasarımları da benzer bir algoritmayla elde edilebilir.
n
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KURUMSAL FAALİYET RAPORLARININ GRAFİK TASARIM ÜRÜNÜ OLARAK
İNCELENMESİ: ASPEN SİGORTA HOLDİNG ÖRNEĞİ
Hüseyin Civelek
Armağan Gökçearslan
Öz
Bu çalışmada, bir grafik tasarım ürünü olarak düşünülen faaliyet raporlarının tanımı, içeriğinin nasıl olması
gerektiği, kurumsal bir şirket açısından yeri ve önemi ve grafik tasarım öğelerinin bir faaliyet raporunda nasıl
kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Ayrıca tüm dünyada yatırımcılar ve tanıtım ajansları tarafından faaliyet
raporlarının Oscar’ları olarak bilinen, alanında yılın en çok tanınan organizasyonu olan Annual Report Competition
(ARC: Yıllık Faaliyet Raporları) Ödüllerine değinilmiştir. 2014 yılında ARC tarafından ödüllendirilen Aspen
Sigorta Holding 2013 yılı Faaliyet Raporu; konsept, kapak tasarımı, sayfa tasarımı, fotoğraf, tipografi, illüstrasyon
ve bilgilendirme grafiklerinin kullanımları açısından incelenmiştir.
Günümüz dünyasında teknolojik olanaklar ve iletişim kanalları birçok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.
Topluma ve izleyenlere ulaşmada gerek içerik gerekse etkili bir görsel tasarıma sahip olması gereken faaliyet
raporları da, bu anlamda önem kazanmaktadır. Bir grafik tasarım ürünü olan faaliyet raporlarının önemi bu çalışma
aracılığıyla vurgulanmış, ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Raporu, Faaliyet Raporu Tasarımı, Grafik Tasarım, Ödüllü Faaliyet Raporları,
Bilgilendirme Grafiği

RESEARCH OF CORPORATE ANNUAL REPORTS AS A GRAPHIC DESIGN
PRODUCT: SAMPLE OF ASPEN INSURANCE HOLDINGS LIMITED
Abstract
This study, investigates the definition and required content of annual reports that are considered graphic design
products, as well as their importance for a corporate firm and how to use graphic design elements in an annual
report. The study also embraces the Annual Report Competition (ARC) Rewards, which is recognized as the Oscar
of activity reports by investors and publicity agents worldwide and is the most famous organization in its field.
Being rewarded by ARC in 2014; the Aspen Insurance Holding Annual Report of 2013 was examined in terms of
concept, cover design, page design, photography, typography, illustration and infographic.
Technological opportunities and communication channels are used widely in today's World. The annual reports,
which should have both an efficient visual design and content in order to reach society and audience, gain
importance in this sense. In this study, by highlighting the importance of annual reports as a graphic design product,
it is aimed to provide an insight to other studies, which will be carried out in future.
Keywords: Annual Report, Annual Report Design, Graphic Design, Awarded Annual Reports, Information Graphic
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1. Giriş

Günümüz iletişim çağında şirketlerin maddi güçlerinin yanı sıra, tüketiciye ve topluma nasıl
hitap ettiği, kurumsal yapıdaki bir şirketin vizyonu ve değerleri açısından önem taşımaktadır.
İletişim olanaklarının görsel tasarım alanlarında da doğru ve yerinde kullanımları şüphesiz
toplum algısı açısından bu şirket yapıları için oldukça önemlidir. Global çaptaki kurumsal
şirketler, tüketicilerine ve yatırımcılarına ulaşma yöntemi olarak kullandıkları yıllık faaliyet
raporlarının oluşumu sürecinde, ellerindeki maddi kaynaklarla önde gelen tasarım şirketleri ile
çalışabilmekte ve bu süreçte ortaya görsel ve içerik olarak zengin tasarımlar çıkabilmektedir.
Kurumsal yapısını tam anlamı ile oluşturamamış şirketlerin ise yine maddi kaynakları
doğrultusunda bu süreci çok verimli değerlendiremedikleri ve bu raporların oluşumunda görsel
tasarımlarına çok önem veremedikleri düşünülmektedir.
Faaliyet raporunun oluşturulmasında raporu hazırlayan şirketin kendini ifadesi açısından içerik
ve raporlamanın amacına uygun olarak, öngörülen bilgilerin doğru yansıtılması önemli yer
tutmaktadır. Trayer’in (2005) tanımlamasına göre düşünüldüğünde, faaliyet raporları, finansal
bir kitap olmanın ötesinde şirketin kendini tanıttığı bir sanat eseridir. Bu sanat eserinin
tasarlanabilmesi için, grafik tasarım öğeleri işlevsel ve estetik bir bakış açısı ile bir araya
getirilmelidir.
2. Faaliyet Raporu Nedir ve Neden Hazırlanır?

Faaliyet raporu, sermaye şirketlerinde yıllık olarak hazırlanmakta olup yönetim organı tarafından
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, 28 Ağustos 2012 tarih ve
28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği’ne” göre düzenlenen, şirketin profili, kurumsal
yapısı ve mali durumu hakkında kamuoyu ve yatırımcılarını bilgilendirme amacı taşıyan, içerik
ve görsel tasarım öğeleri açısından zenginleştirilmiş yıllık raporlama kitabıdır. Yıllık faaliyet
raporu: Yönetim organı tarafından TTK ve bu yönetmeliğe göre düzenlenen, şirketin ilgili yıla
ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız,
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması
muhtemel risklerin belirtildiği dokümandır (Deloitte, 2014: 6).
Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş faaliyet raporu hazırlamaktadır. Halka açık her şirket
paydaşlarına ulaşmak için bu raporlamayı oluşturmaktadır. Özel şirketlerde bu zorunlu
olmamakla birlikte birçoğu kurumsal itibarını yönetebilmek için bu oluşumda yer almaktadır.
Özel şirketler dışında, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, vakıflar, dernekler, üniversiteler,
araştırma şirketleri, havaalanı terminalleri de faaliyet raporu çıkartmaktadırlar.
Temel bir haberleşme aracı haline gelen faaliyet raporları, Kaya ve Uzay’a göre (2014); bir
şirketin kendisini paydaşlarına ve kitlelere tanıtmakta kullandığı önemli bir iletişim ürünü olarak
tanımlanmaktadır. “Yıllık faaliyet raporu, şirketin bir yıllık faaliyetleri ve bu faaliyetlerin
sonuçları, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler ve geleceğe ilişkin hedefler gibi konularda tüm
pay sahiplerini bilgilendirir” (Kaya ve Uzay, 2014: 16).
Faaliyet raporu, kapsadığı hesap dönemine ilişkin verileri ileten, şirketin gelecek dönemdeki
beklentilerini ve bu beklentilerin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan, tasarım bakımından kurum
kültürünü yansıtan, içerik bakımından da mevzuata uygun bir anlayışla hazırlanan bir üründür.
Bu raporun hazırlanmasının nedeni, birbirinden farklı birçok kişi ya da kuruluşun farklı amaçlar
için dokümana ihtiyaç duymasıdır. Faaliyet raporunun unsurlarından biri okuyucularının sıklıkla
hisse senedi satın alma, tutma ya da satma değerlendirmeleridir (Moskowitz, 2000: 28). Bu
nedenle faaliyet raporu bir şirket tarafından hissedarları ve başkalarına verilir; önceki yılki
faaliyetleri ve şirketin geleceği hakkında yönetimsel temel finansal bilgi ve görüşleri içerir.
American Demographics'in (1996) yapmış olduğu araştırmaya göre; portföy yöneticilerinin üçte
ikisi ve güvenlik analistlerinin %54'ü, faaliyet raporunun şirket dışındakilere hazırlanan en
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yaygın ve en önemli belge olduğunu belirtmektedir. Dahası, 10 portföy yöneticisinden 8'i ve
güvenlik analistlerinin %75'i yatırım kararlarını belirlerken faaliyet raporu kullandıklarını
söylemişlerdir. Adelberg, Parker, Subramanian, Isley, Balckwell ve Cook&Sutton’un 1979-1995
yılları arasında yaptıkları araştırmalara göre; yayınlanan faaliyet raporları, çok fazla sayfa, çok
fazla detay, kafa karıştırıcı teknik bilgi ve yeterli olmayan özet veriler içermektedir.
“Hissedarlara basit finansal özet bilgi verebilen ve perspektifsel bir bakış açısı sağlayabilen
raporlar diğerlerine göre üstünlük göstermektedirler” (Fulkerson, Lohrke, 2001: 339).
İyi bir faaliyet raporu, öncelikle okuyucusunun dikkatini çekmeyi başarmalı, daha sonra da
okunmasını sağlamalıdır. Başarılı bir faaliyet raporu, şirketin çalışanlarına, hissedarlarına,
mevcut ve muhtemel yatırımcılarına, ilgili yılı nasıl geçirdiğini anlatmak için yararlandıkları bir
eser ve bir başvuru kaynağı konumundadır.
Kullanıcı ya da hedef kitlesi oldukça geniş olan faaliyet raporlarının, görsel açıdan daha zengin
ve etkili bir yaklaşımla hazırlanması, şirketin doğru mesajları farklı gruplara iletmesi bakımından
önemlidir (Deloitte, 2009: 9). Görsel ve tasarımsal açıdan zengin olan faaliyet raporları,
izleyicisini etkileyebilmekte ve ana temasını içeriğindeki mesajlar ile karşısındakine
aktarabilmektedir. Bir faaliyet raporunun başarılı olması ve iyi sonuçlara ulaşabilmesi için görsel
olarak etkileyici olması gereklidir.
3. Grafik Tasarım Ürünü Olarak Faaliyet Raporları

Oldukça geniş bir hedef ve kullanıcı kitlesine sahip olan faaliyet raporlarının, şirketlerin farklı
gruplara doğru mesajı iletebilmesi için, görsel tasarım açısından daha dikkat çekici, içerik olarak
daha geniş kapsamlı hazırlanması gerekmektedir. Yirmibirinci yüzyıl bilginin göz alıcı bir
biçimde hızla yayıldığı bir dönemi ifade etmektedir. Böyle bir dönemde, iletişim olanaklarını
doğru kullanan şirketlerin diğerlerine göre rekabete çok daha önde başladığı görülmektedir.
Artık şirketlerin değeri, mali durumlarının dışında sahip oldukları hedef, vizyon ve sosyal
değerlerle de ilişkilidir. Son 10 yıldır dünyada yayınlanan faaliyet raporları ele alındığında, daha
yalın bir tasarım yaklaşımı dikkati çekmektedir. Okuyucuya mesajın doğrudan iletilebilmesi,
bilginin kısa ve anlaşılır bir biçimde sunulmasıyla mümkün olabilmektedir.
Faaliyet raporları, pazarlama amacıyla yapılmış bir grafik tasarım ürünü olarak görülmemelidir.
Bu raporlar, şirketin kurumsal yapısına uygun gerekli materyalleri en yalın ve anlaşılır biçimde
hedef kitlesine aktaran bir iletişim aracı olmalı; yani faaliyet raporlarında tasarım bir amaç değil,
içeriği doğru yansıtmaya yarayan bir araç olarak kullanılmalıdır. Twemlow’un (2006: 13), “var
olan içeriğin biçimini şekillendirerek, kurgulayarak ve ekleme yaparak, hem biçimi hem de
içeriği yaratarak görsel iletişim kurmak” olarak tanımladığı grafik tasarım, faaliyet raporunda en
az içerik kadar önem taşıyan bir öğe olmaktadır. Stratejik mesajları destekleyen, gerçekçi bir
anlatıma ve görsel dile sahip özgün tasarımlar, şirketin kurumsal kimliğini yansıtmakta, aynı
zamanda izleyicisi ve paydaşları ile güçlü bir iletişim kurmakta kilit rol oynamaktadır. Başarılı
bir faaliyet raporunun ortaya çıkmasında tasarıma dayalı temel öğeler; fotoğraf, illüstrasyon,
sayfa düzeni, konsept tasarımı, bilgilendirme grafikleri ve bunları destekleyen tipografik öğeler
olarak sıralanabilir. Anlatılmak istenen bilginin, grafik tasarım öğeleri ile oluşturulması ilk kriter
olarak düşünülmeli ve başarı için içerik ve grafik tasarımın bütünleşmesi sağlanmalıdır.
Herring’e göre (1990); “Raporun oluşumunda en zor görev grafik tasarımcıya düşmektedir.
Çünkü, tasarımcının, müşterinin istekleri doğrultusunda hassas davranarak raporu estetik olarak
daha yüksek bir seviyeye taşıması gerekmektedir. Bir anlamda tasarımcı hem yol açan hem takip
eden olabilmelidir.”
Faaliyet raporunun oluşum sürecinde yapılacak olan bilgilendirme toplantılarında tasarımcının
bulunması, ona şirket ile ilgili sorular sorabilme ve bilgilendirme hakkında önerilerde
bulunabilme olanağı verebilecektir. Böylece tasarımcı, şirket yapısını daha net anlayabilir ve
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görsel materyallerin kullanımına karar vermesi daha kolay olabilir. Aynı şekilde şirket
yönetiminin, görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini birinci ağızdan tasarımcıya aktarmaları,
hem yanlış anlaşılmalardan kaynaklı oluşabilecek zaman kaybını önleyecek, hem de
beklentilerin daha sağlıklı şekillenmesini sağlayabilecektir.
Deneyimli ve profesyonel hisse yatırımcıları şirket hakkındaki kararlarını vermeden önce,
finansal göstergelerdeki her detayı ince eleyip sık dokurken, yeni yatırımcılar finansal
göstergelerden çok, raporun grafik tasarımından daha çok etkilenmektedirler. “Nitekim, faaliyet
raporlarının kullanıcıları ve yatırımcıları bir rapora 15 dakika bakarak kararlarını veriyor
olabilirler” (David, 2001: 195).
“Birçok yatırımcı, faaliyet raporunda sadece hikaye kısmını inceleyerek ayrıca da finansal
grafiklere bakarak kararlarını vermekteler” (Fisher & Hu, 1989: 22). Birçok finansal verinin yer
aldığı, bir yatırımcı için yararlı ama izleyen herhangi bir kişi için çok fazla teknik veri içeren
faaliyet raporları, her ne kadar bilgi edindirmeye yönelik bir araç olsa da grafik tasarım
öğelerinin doğru ve kolay anlaşılabilir bir hiyerarşi ile kullanıldığı raporlardaki mesajlar,
izleyicisine çok daha rahat ulaşabilmektedir.
Bütün faaliyet raporları benzer basit öğelerle yapılmaktadır. Tasarımcının görevi sağlam bir
yapıda finansal raporlama yapmak ve böylece okuyucuları canlı tutmak, şirketin hikayesi olan
bir doküman yaratmak ve aynı zamanda bütün bu süreçleri içinde barındırabilmektir. “Bir
faaliyet raporu ilk ve gelişmiş bir finansal dokümandır. Raporun çoğunluğunun içerdiği
bilgilerden muhasebeciler sorumludur, raporun tasarımı ve yapısı onların verdiği bilgileri
yansıtmalıdır” (Herring, 1990).
Grafik tasarım öğeleri, faaliyet raporunun kurumsal kimliğini güçlendirmesi ve bilginin
kullanıcıya anlaşılır bir biçimde ulaşabilmesine yardımcı olması bakımından oldukça önemli bir
yere sahiptir. Raporun kapak ve iç sayfa tasarımında kullanılan görüntü, illüstrasyon, renk,
tipografi ve bilgilendirme grafiği gibi grafik tasarım öğeleri, faaliyet raporunun tasarımında
bilinçli bir biçimde bir araya getirilmeli; özgün olmasının yanı sıra anlaşılır olmasına da dikkat
edilmelidir. Raporun dikkat çekiciliğini ve şirketin marka algısını kuvvetlendiren en temel
ilkeler, bu öğelerin doğru ve yerinde kullanımıyla sağlanabilir.
Faaliyet raporlarının tasarımına, öncelikle okuyucusuna sıcak bir karşılama yapabilen bir kapak
çalışmasıyla başlanmalı, bir hikayeyi devam ettirir şekilde bölüm ara sayfaları ve içeriği ile de
planlanmalıdır. Raporun içeriğinde yer verilecek bölüm başlıklarında, şirket imajının ve ilgili
bölümün anlatımını kolaylaştıracak görsellerden yararlanılmalı ve tipografik oluşumlarla
okuyucusuna gerekli bütün mesajları yalın bir dille iletebilmelidir.
Faaliyet raporunun oluşumunda, bir grafik tasarım ürünü olarak dikkat edilecek diğer bir konu
da, metinlerin hikaye tadında bir anlatım ile oluşturulması ve tipografik açıdan rahat, anlaşılır
şekilde okunmasının sağlanmasıdır.
Son yıllarda üretilen faaliyet raporlarında öne çıkan yaklaşımlar incelendiğinde, bilginin en yalın
biçimde anlatılmasına yönelik ürünlerin ortaya çıktığı ve raporların sadeleştiği görülmektedir. Bu
oluşumda öne çıkan trendlerin başında, raporun kapak tasarımı gelmektedir. İzleyicisine
ulaşmakta ve raporun okunurluğunu etkilemekte önemli bir rol oynayan kapak tasarımı, gerek
slogan gerekse kurumun imajını güçlendirecek görseller ile bütünleşerek raporun içerisinde
verilmek istenen mesajı doğru bir şekilde iletebilmelidir.
Beattie (2008); yıllık faaliyet raporu tasarımında, belirli eğilimleri araştırmış ve pay sahiplerini
ve/veya potansiyel yatırımcıları etkilemek için tasarlanmış olan tablolar, grafikler ve diğer
öğelere özellikle dikkat çekerek, bu öğelerin izleyeni görsel açıdan etkileyebilecek seviyede
kullanımını, faaliyet raporu tasarımında öne çıkan yeni yaklaşımlar olarak tespit etmiştir.
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“Resimler, grafikler ve ifadeler, şirketin finansal sonuçlarını yorumlamadan önce, paydaşların ve
potansiyel yatırımcıların görüşünü etkilemek için tasarlanmıştır” (Jin, Stanko ve Zeller 2012: 3).
İzleyenin önce dikkatini çekebilmek, daha sonrasında da onu bilgilendirmek bir faaliyet
raporunun temel görevlerinden biri olmalıdır.
Günümüz raporlarının içeriklerinde öne çıkan yeni eğilimler incelendiğinde, yönetici mesajlarını
güçlendiren etkili ve daha fazla görsel öğe kullanılarak oluşturulmuş sayfaların, izleyicisinde
daha anlaşılabilir bir algı yarattığı görülmektedir. Mesajı iletebilme kaygısıyla, yalın bir
yaklaşımla tasarlanan bilgilendirme grafikleri ve grafik tasarım öğeleri sayesinde, okunmaya
gerek kalmadan sayfanın kısa bir özetini sunabilir. İletişimin bir parçası olarak grafik tasarımın
kullanılması ile, finansal verileri tasvir etme yeteneği ortaya çıkmış, izleyene anlaşılabilir
grafikler sunabilmek mümkün olmuştur. Ancak, kötü tasarım yapısı, potansiyel yararlı olabilecek
grafikleri etkisiz ve yanıltıcı hale getirebilir (CICA, 1993).
Kamuoyuna açık şirketler, raporlarında yöneticilerinin fotoğraflarını, mutlu çalışanlarını, sosyal
girişim hareketlerini, şirket desteği ve çevre bilinçlerini yansıtabilmektedirler. Halkla ilişkiler ve
grafik tasarım ajansları şirketin performansını arttırmak için raporu geliştirirken hissedarların
onu bir sanat eseri gibi görmesini sağlamaya çalışmaktalar. “Genel olarak kamuoyu araştırmaları
göstermektedir ki faaliyet raporları, şirketin kalitesini ve başarısını değerlendirmek üzere
tasarlanmaktadır” (Jin, Stanko ve Zeller 2012: 3).
Standart bir rapor tasarımında, fotoğraf ve tipografi kullanımı ana yapıyı oluşturmakla birlikte;
bu yapıyı destekleyen en önemli faktör, kolay anlaşılabilir ve hikayenin ana karakterlerini
vurgulayabilen grafiklerdir. İşlemin asıl başlangıç noktası bu yapının elemanlarını belirlemekten
geçmektedir.
Faaliyet raporu bir grafik tasarım ürünü olarak düşünüldüğünde, onun varlığını güçlendirecek ve
amacına hizmet edecek bir tasarım ile izleyende estetik bir güzel duygusu oluşturması esas
olarak görülmektedir. Günümüzde faaliyet raporu her ne kadar bir iletişim aracı olarak
görünüyor olsa da; bu aracı güzelleştirmek ve bilgiyi hedef kitlesine doğru, net, anlaşılır bir
biçimde tasarım kaygısı güderek sunmak bir gereklilik olmuştur. Bir grafik tasarım ürünü olarak
faaliyet raporlarını incelerken, sayfa tasarımı, fotoğraf, tipografi, bilgilendirme grafikleri ve
illüstrasyon gibi grafik tasarım öğelerinin raporlarda nasıl kullanılması gerektiği irdelenmelidir.
4. Uluslararası Çapta Faaliyet Raporlarının Ödüllendirilmesi

Faaliyet raporu alanında günümüzde birçok yarışma mevcut olup, uluslararası düzeyde bu
yarışmalarda raporlar sergilenmekte; bir grafik tasarım ürünü olarak, içerik olarak ve daha bir
çok alanda ödüllendirilmektedir. Pek çok ülkede ve uluslararası çapta düzenlenen yıllık faaliyet
raporları yarışmaları arasında en bilinenlerinden biri olan ve 1987 yılından bu yana Mercomm
Şirketi tarafından düzenlenen Annual Report Competition (ARC), faaliyet raporu ile ilgili
yatırımcılar ve analistlerden alınan geri bildirimler ile performans değerlendirmesi kriterleri
oluşturmaktadır. Faaliyet raporlarının performans değerlendirmesi, şirketlerin internet sitesinde
bulunan faaliyet raporu ziyaretçi sayısı, ekonomi/borsa basınından alınan medya kapsamı vb.
gibi yöntemlerle de yapılmaktadır.
“Birçok grafik tasarım yarışmasında yer alan jüri üyeleri, raporun metninden bir kelime
okumadan kitabın tasarımını ödüllendirmektedirler. Bu gösterimlerin amacı, iyi ya da başarılı bir
faaliyet raporunun nasıl olduğunu yargılamak yerine, yeni grafik tasarım uygulamalarını
görücüye çıkartmaktır” (Herring, 1990). Herring’in bu görüşü faaliyet raporlarının bir grafik
tasarım ürünü olarak iyi ve başarılı bir sonuca ulaşmasındaki görsel tasarım zenginliğinin
önemini vurgulamaktadır.
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Tasarım ödülleri, faaliyet raporu alanında farkındalık yaratırken, aynı zamanda grafik
tasarımcılar arasında da rekabeti arttıran bir yarışa teşvik etmektedir. Bu süreç grafik tasarımcılar
açısından bir araştırma ve geliştirme kaynağı gibi görülmekle birlikte, dünyada var olan ve
gelişen bu sektörü yakından takip etme olanağı sağlamaktadır.
Herring’e göre (1990); “birçok rapor ilk dört sayfası ve kapağı ile bir yerlerde bazı ödüller
kazanabilmektedir. Zor olan müşterinin istemiş olduğu gerçekten iyi bir rapor yaratarak bir ödül
kazanabilmek olmalıdır.” Tasarımcı olarak sahip olunan bütün ekipmanın kullanılarak izleyeni
yakalayan sayfalar yapmak, bilgilendirebilmek, tanıtabilmek ve sonuç olarak etkileyebilmek
gerekmektedir. Eğer bir raporda bunlar başarılabilirse bir ödül kazanılabilir (Herring, 1990).
Faaliyet raporunu tasarlayan bir ajansın ya da bir grafik tasarımcının amacı haliyle şirketin
vizyonunu ve misyonunu yıllık bir dönem içerisinde izleyenine anlatabilmektir. Bu süreçte aldığı
ödül ile varlığı kanıtlanmış bir faaliyet raporu, hem yapımcısına hem de sahibi olduğu şirkete
fazladan bir güç katabilir.
4.1 Faaliyet Raporları Akademi Ödülleri
Merkezi New York’ta bulunan, tüm dünyada yatırımcılar ve tanıtım ajansları tarafından faaliyet
raporlarının Oscar’ları olarak bilinen, alanında yılın en çok tanınan organizasyonu olan ARC
Ödülleri yirmidokuz yıldır varlığını sürdürmektedir. Faaliyet raporu sektöründe global olarak
düzenlenen bu yarışmaya yüksek standartlarda katılım sağlanmakta; aynı zamanda dünyanın en
saygın, en büyük, uluslararası çapta en çok üne sahip yarışması olarak da kabul edilmektedir.
Yarışma küçük büyük tüm şirketler, kamu kuruluşları, organizasyonlar, temsilcilikler ve
ajanslara açık olup; kazananın, kendi sektöründe itibarını arttırarak, marka imajını yükseltmeye
yönelik bir değere sahiptir.
4.2 Yarışma Süreci
Her yıl şirketin bir önceki yılının finansal değerlendirmesinin yapıldığı faaliyet raporlarının,
mevcut yılın Nisan ya da en geç Mayıs ayında sonuçlanması beklenmektedir. Şirket ya da
tasarım ajansı, yarışmaya katılım sürecinde ilgilendikleri kategorilere göre basılı hale gelen
raporlarını, Haziran ayı sonuna kadar ilgili bilgilendirme formları ve başvuru ücretleriyle
birlikte, yarışmaya göndermekle yükümlüdürler. Bir aylık değerlendirme sürecinin ardından
şirketler bilgilendirilir ve sonuçlar Ağustos ayında kamuoyu ile paylaşılır. Ödül töreni ve
kazanan ürünlerin yer alacağı sergi düzenlemesinin, Ekim ayında düzenlenen bir Gala ile
yapılması planlanır (www.mercommawards.com, 2016).
4.3 Ödül Verilen Dallar

ARC tarafından belirlenen kategoriler; Faaliyet Raporu Uygulaması, Kapak Fotoğrafı/Tasarımı,
Başkan Mesajı, Finansal Veriler, Çevre Duyarlılığı, İç Tasarım, Bilgilendirme Grafikleri,
İllüstrasyon, İnteraktif Faaliyet Raporu, Çeşitli / Sektörel, Gelenekselin Dışında Faaliyet Raporu,
Dönemsel Faaliyet Raporu, PDF Versiyon Faaliyet Raporu, Fotoğraf, Baskı, Faaliyet Raporu
Özeti, Metin, Geleneksel Faaliyet Raporu (ARC, 2016) olup, ayrıca her bir kategori altında
sektöre göre de dağılımlar yapılmaktadır.
4.4 Değerlendirme Süreci
ARC tarafından raporlar; yaratıcılık, şeffaflık, etkililik ve başarı yönünden irdelenmekte ve her
bir rapor kendi içerisinde şirketinin tarihini nasıl yansıttığı ile değerlendirilmektedir. Bu süreçte
dünyanın her bölgesinden tasarım ve finans alanında uzman jüri üyeleri tarafından kapalı oylama
yapılmaktadır. Her kategori ön elemesinde ürünler üç kez ayrı ayrı değerlendirilir ve ortalama
puanları hesaplanarak tek bir puana sahip olur. Ödül hakkını kazanabilmek için ön turda
belirlenmiş olan minimum puana ulaşma şartı aranır. Final oylaması ajans katılımcıları, tasarım
firmaları, başkanlar, genel müdürler ve şirketlerin üst yönetim üyeleri tarafından yapılır. Her
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kategori için altın, gümüş, bronz ve onur ödülü verilir, yeterli puana ulaşılamayan dallarda ödül
verilmez.
Puan sırasına göre ilk otuzda yer alan raporlar ödül almaya hak kazanır. Bütün kategorilerde altın
kazanan raporlar ‘En İyi Kategori - Büyük Ödülü’ olarak temsil edilir. ‘En İyi Gösterim’ dalında,
tek bir faaliyet raporu kategori ödüllerinden ayrı olarak seçilmekte ve temsil edilmektedir
(www.mercommawards.com, 2016).
5.Ödül Alan Raporların Grafik Tasarım Ürünü Olarak İncelenmesi

Hemen hemen bütün faaliyet raporları benzer içeriklerle hazırlanmaktadır. Önemli olan bu
içeriklerin nasıl bir görsel dilde izleyiciye yansıtıldığıdır. Günümüzde tasarımcılar, rekabet
koşullarının artmasıyla birlikte, her geçen yıl yeni ve özgün tasarımlarla bu raporları standarttan
uzak, görsel bir iletişim aracı olarak tasarlamakta ve bu aracı doğru, hedefine uygun
yönlendirebilmek için yeni yollar aramaktadır.
Bu araştırma kapsamında, 2014 yılında ödül alan Aspen Insurance Holdings Limited / Aspen
Sigorta Holding’e ait 2013 yılı faaliyet raporu; konsept, kapak tasarımı, sayfa tasarımı, fotoğraf,
tipografi, bilgilendirme grafiği ve illüstrasyon başlıkları altında tanımlanarak incelenecektir.
5.1 Konsept Tasarımı

“Raporların en önemli sorunu aynılaşma. Kaçınılmaz olarak birbirlerine benzeyen
dokümanlardan söz ediyoruz.” (Özer, 2015: 20). Bir finansal raporlamadan çok, dikkat çekici bir
hikayeye sahip ve görsel anlatım dili yüksek, içeriği izleyenin dikkatini çekmeye yönelik bir
anlayışla görselleştirilen raporlar, Özer’in tanımladığı aynılaşma sürecinden uzaklaşarak
günümüzün yeni trendleri olarak kendilerini göstermektedir. Rapor tasarımının temelini
oluşturan konsept yapısı, o raporun bir nevi kimliğini belirleyen bir öğe haline gelerek, şirketin
anlatmak istediği hikayesini vurgulayan bir nitelik taşımaktadır.
5.2 Kapak Tasarımı
İlk mesajın verildiği faaliyet raporunun kapağı izleyicileri bilgilendiren ve içeriğin nasıl şekillendiğini
aktaran kısımdır. Herring’e göre (1990); “kapak, bir şirketin reklam panosudur. Şirketin yaptığı işi ya da
yapısını yansıtabilmelidir. Kapak, raporun içeriği ve şirketin yapısı hakkında izleyenini hazırlamalıdır.”
Raporun reklam yüzü olan kapak tasarımı, şirketin logosunun ve isminin en ön plana çıktığı ve izleyeni
ilk bakışta etkileyen bir tasarım ürünüdür. Konsept tasarımından yola çıkarak oluşturulan etkili bir kapak
tasarımı ya da aynı güçlü etkiye sahip yalnız şirket logosunun kullanıldığı ve faaliyet raporunun yılını da
belirten bir düzenleme, şirketin imajını etkili bir biçimde yansıtabilir.
5.3 Sayfa Tasarımı

Sayfa tasarımı, bir raporun anlatım dilini ve temasını izleyene en şeffaf ve anlaşılır şekilde
aktarmalı; tasarımda yer alacak grafik öğelerin diziliminde belli bir standardın ve yapının
oluşmasında kılavuz görevi üstlenmelidir. Tasarımın konseptine ve temasına göre, kullanılacak
alan ve yerleşim düzeni göz önünde bulundurulmalı, sayfa tasarımları açık, net, anlaşılır, estetik
açıdan etkili ve mesajı iletebilecek standartlara sahip olabilmelidir.
“Sayfa tasarımı, metnin ve görsel öğelerin bir tasarım içinde yerleştirilmesiyle ilgilidir. Bu öğelerin
birbirlerine ve tüm tasarım şemasına göre nasıl yerleştirildiği, içeriğin okuyucular tarafından nasıl
görüldüğünü, algılandığını ve okuyucuların tasarıma yönelik duygusal tepkilerini etkileyecektir. Sayfa
düzeni, bir tasarımda sunulan bilginin algılanmasına yardımcı veya engel olabilir. Benzer bir şekilde
abartısız bir sayfa düzeni, içeriğin öne çıkmasına izin verirken; yaratıcı sayfa düzenleri bir işe değer ve
süsleme katabilir.” (Ambrose ve Harris, 2013: 6). Faaliyet raporları da hem şirket içerisinde hem de
kamuoyunda birçok kesime hitap etmektedir, bu nedenle herkesin görsel beğenisini kazanmak mümkün
olmamakla birlikte, belirli bir standart yapıda oluşturulan raporlar her kesim açısından anlaşılır bir düzene
sahip olabilmelidir.
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5.4 Fotoğraf
“Siz görselin hikayesini biliyor olabilirsiniz ama okuyucu bilmiyor olabilir, bunun için hikayeyi anlatan
güçlü imajlar seçin ve bunları isimlendirin” (Trayer, 2005: 35). Trayer’in bu görüşlerine göre fotoğraflar
bir fikri, düşünceyi ve hikayeyi iletme yolunda güçlü bir araçtır. Tasarım içerisinde kullanılacak olan
güçlü ve kaliteli fotoğraflar bu anlatımı izleyicisi üzerinde etkili kılacaktır.
Fotoğraf, faaliyet raporlarında en çok tercih edilen, görsel anlatımı kuvvetli bir tasarım öğesi olarak
yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Raporun konseptine uygun, kaliteli ve ışık açısından yeterli
fotoğraflar, mevcut rapor kalitesinin ve yapısının temelini oluşturan parçalar olarak görünmektedir.
Rapordaki sayfa tasarımı olanaklarına göre şekillenebilecek olan fotoğraflar, hem kullanım kolaylığı
açısından hem de sayfa alanındaki boşlukları dengelemek açısından tasarımcı için önemli bir öğedir.
5.5 Tipografi
Tipografi; “harflerin ve yazınsal görsel iletişime ilişkin diğer öğelerin hem görsel, işlevsel ve estetik
düzenlemesi hem de bu öğelerle oluşturulan bir tasarım dili ve anlayışıdır” (Sarıkavak, 2009: 11).
Faaliyet raporlarında iletilmek istenilen mesajlar içeriklerine göre kimi zaman yoğun bir metin dizilimine
dönüşebilmektedir. Williams’a göre de (2012); tipografi kötü tasarlanmış ise, konu ne kadar ilgi çekici ve
heyecanlı olursa olsun, gözlerde oluşan rahatsızlık okuma zevkini bitirmektedir. Kötü tasarlanmış bir
metin yapısı, konunun heyecanını ve ilgi çekiciliğini yitirmesine sebep olabilmektedir.
Bir raporun olmazsa olmazı ve onu okunabilir kılan en önemli öğe tipografidir. Rapor tasarımında
kullanılan yazı biçimleri izleyicinin rahatlıkla okuyabileceği düzeyde olmalı ve yazı tipinin kendi yapısını
bozmadan amacına uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Yazı tipi seçiminde, şirketin imajı ve sahip
olduğu kurumsal nitelikler göz önüne alınmalı, onu en doğru yansıtan yazı tipi tercih edilmelidir.
5.6 Bilgilendirme Grafikleri (İnfografikler)

İnfografik, karmaşık bilgilerin izleyicinin kolayca anlayabileceği ve hızlıca tüketebileceği bir
şekilde görselleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Smiciklas, 2012: 1).
Günümüz iş yaşamının içerisinde bulunan her birey tablolar, grafikler ve diyagramların olduğu
görsel bir dünya içerisinde büyümektedir. Bu süreçte infografikler karmaşık fikirleri iletmek için
en popüler yollardan biri olmuştur. Bir infografik, izleyicisine “büyük resmi” gösterebilmek için
bilginin grafiksel sunumuna yardımcı olur, diğer türlü bu süreç anlaşılması zor bir durum
olmaktadır (Johnson ve Lamb, 2014: 54).
Bilgilendirme grafikleri, bilgiyi en hızlı ve modern yollarla anlaşılır biçimde sunma olanağına
sahiptir. Bilgilendirme grafiklerinde yer alan detaylar, verilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde
aktarılmasını kolaylaştırırken; asıl amacı finansal sonuçları yansıtmak üzere hazırlanmış bir
faaliyet raporunun hedefine ulaşmasında kullanımı en yaygın tasarım öğeleridirler.
Kruskal (1975); “iyi bir grafik bir anda oluşamaz, çünkü onlar verilerin güçlü bir görsel etkisini
yaratırlar, dikkatli planlanmaları şarttır” görüşünü savunur ve grafik sunumlar üzerinde çalışan
araştırmacılara en iyi yöntem olarak başlıkların anlaşılır bir dilde olması, grafik ile metinler
arasındaki ilişkinin de anlaşılır olmasını önerir.
Genel olarak ele alındığında; infografiklerin, bu kriterler ışığında gerçekçi, anlatım dili kolay ve
kullanılabilirlik bakımından her ortamda dikkatleri üzerine çekebilmesi gereklidir.
5.7 İllüstrasyon

Görsel iletişimin bir öğesi olan illüstrasyon; sözel unsurları görsel bir dille anlatan, betimleyen,
yorumlayan veya bir mesajı iletmek, bir kavramı görselleştirmek için yapılan resimlerin tümü
olarak tanımlanmaktadır (Becer, 2005). İllüstrasyonlar, karmaşık fikirleri yalınlaştırarak
yansıtabilme özelliğine sahiptirler. Ayrıca görsel materyallerin temin edilemediği ve
kullanımının mümkün olmadığı durumlarda tasarımcı için yardımcı bir araç olmaktadırlar.
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Günümüz rapor tasarımlarında yoğun olarak kullanılan illüstrasyonlar, gerek bir içeriğin
açıklanmasına, gerekse bir imajın farklı bakış açılarından yansıtılabilmesine olanak
sağlamaktadırlar.
“Faaliyet raporunda illüstrasyon kullanmak kendi başına bir sanattır. İllüstrasyon iyi kullanılınca,
hayal gücünü heyecanlandırma yeteneği vardır, zorlu konseptleri iletebilir ya da bizi
eğlendirebilir. Kışkırtıcı ya da yatıştırıcı, karikatürize edilmiş ya da ciddi olabilir” (Herring,
1990). İllüstrasyon, hem renk hem çizgi kullanımı olarak estetik görünümü ve doğallığı ile
günümüzde bir çok alanda kullanılmaktadır. Herhangi bir görseldeki yalın görünüme nazaran
kendi anlatım gücüyle izleyici üzerinde olumlu etki bırakabilmektedir.
6.Aspen Insurance Holdings Limited / Aspen Sigorta Holding Faaliyet Raporunun İncelenmesi

2013 yılına ait faaliyet raporuyla ARC’de “En İyi Gösterim” ödülünü kazanan Aspen Holding,
2002 yılında Londra merkezli olarak kurulmuştur. Enerji, taşımacılık, denizcilik, havacılık ve
finans gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kredi, siyasi riskler ve sigorta alanında
hizmetler vermektedir. Sunduğu sigorta hizmetleri kapsamında riskleri ortadan kaldırmak için
ürettiği projeleri ve altyapısı ile çalışmalarını sürdüren, Avrupa ve Kuzey Amerika’da sektörde
kendisinden söz ettiren bir sigorta şirketidir. Bir sigorta şirketi olmasına rağmen Aspen Holding;
faaliyet raporu tasarımında sanatsal bir yaklaşımla estetik değerleri de göz önünde bulundurarak
özgün bir ürün ortaya koymuştur.
Aspen Holding 2013 yılı faaliyet raporu grafik tasarım öğeleri açısından aşağıdaki başlıklar
altında ele alınmıştır.
6.1 Konsept Tasarımı
Bir faaliyet raporu içeriğinden ve konseptinden çok farklı bir biçimde, tamamen bir sanat galerisi
temasında oluşturulan Aspen Holding 2013 yılı faaliyet raporu, içeriğinde tam sayfa kullanılmış
sanat eserlerinin görselliğini konsept tasarımına yansıtmıştır. İçerik tasarımında kullanılmış olan
sanat eserleri ile şirketin yapmış olduğu sektörel işler ilişkilendirilmiş ve sanatsal bir kaygı
güdülerek gerekli mesajlar izleyene iletilmeye çalışılmıştır.
Raporun giriş sayfalarında kullanılmış olan (Resim 1, 2) ‘The Art Behind The Way We Think’
(Düşünce Şeklimizin Arkasındaki Sanat) sloganından da anlaşılacağı gibi faaliyet raporunun
tasarımı sanat ile ilişkilendirilmiş ve bu konsept üzerine kurgulanmıştır. Raporun üçüncü
sayfasına yerleştirilen metinde (Resim 2), şirketin yaptığı işin altyapısının gereklilikleri
belirtilmiş, bu disiplinin riskleri ve fırsatlarına değinilmiş, sonuçta bu işi bilimsel yanından ayrı,
bir sanat olarak gördükleri yansıtılmıştır.
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Resim 1. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu konsept tasarımı örneği, ön kapak iç sayfaları

Sanat kavramını raporun girişinde sloganlar ve spotlar ile vurgulayan rapor, izleyicisini başından
sonuna kadar bu olgu içerisinde tutarak, görsel bir etki süreci yaratmıştır.
Resim 2. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu konsept tasarımı örneği, sayfa 2, 3

Resim 3’te, Ali Silverstein’in NewYork’ta sergilenen ‘Tornada Cloud, Brown Region’ isimli
2008 yılı canvas üzeri akrilik çalışması, raporun ilk sayfalarında iki sayfayı kaplayan bir düzende
kullanılmış, şirketin misyonunu anlatan tipografik bir düzenlemeyle desteklenmiştir. Bu
düzenlemede yer alan metinde, her riskin bir portresinin uzman görüşleriyle oluşan bir palet
yardımıyla resme aktarıldığı ve büyük resmi görmek için bir adım geri atarak her işe bir sanatçı
edası ile yaklaşıldığı aktarılmıştır. Tam sayfa kullanılan resimlerin üzerindeki bu tarz
kullanımlarla yalın ve anlaşılır bir görünüme sahip tipografik düzenlemeler oluşturulmuştur.
Raporun algılanmasında ve metinlerin okunmasında gerekli boşluklar yaratılarak, aktarılmak
istenilen mesaj doğrudan yansıtılabilmiştir.
169

Civelek and Gökçearslan - Research Of Corporate Annual Reports As A Graphıc Desıgn Product:

Resim 3. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu konsept tasarımı örneği, sayfa 4, 5

6.2 Kapak Tasarımı
Aspen Holding 2013 yılı faaliyet raporu kapak tasarımı, iç sayfaların tasarımı hakkında fikir
vermekte ve raporun tüm sayfalarında uygulanan sanat galerisi temalı konsepti yansıtmaktadır
(Resim 4). Raporun kapak tasarımı, sanat galerisi temalı konsepte uygun bir biçimde ele alınmış,
kapakta kullanılan görselin duvara asılmış bir tablo gibi algılanması istenmiştir. Ön kapakta
şirket isminin tüm harfleri, farklı renklerde ve üst üste kullanılmış, bu renkli zemin üzerinde
şirket logosu dekoratif bir motif gibi tekrarlanmıştır. Bu yapının etrafındaki boşluklar eserin
paspartusu gibi algılanmakta ve duvara asılmış tablo etkisini güçlendirmektedir. Rapor yılının
“Aspen’13” olarak sağ alt köşede kullanılması, sanatçı imzasına gönderme yapmakta ve bu
sanatsal konseptin oluşumu etkileyici bir görsellikle aktarılmaktadır. Arka kapağı oluşturan kısa
bir künye ile şirketin logosu ve iletişim bilgileri yalın ve anlaşılır bir biçimde verilmiştir.
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Resim 4. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu kapak tasarımı

6.3 Sayfa Tasarımı
Sanat eserleri ve tipografik düzenlemelerle oluşturulan sayfa tasarımları, tam sayfa görseller ve
tam sayfa beyaz zemin kullanımlarıyla, sade bir görünüme sahiptir. (Resim 5). Bölüm başlıkları
ve sayfa numaraları da bu yapı içerisinde standart biçimde sayfa üstlerinde kullanılmıştır.
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Resim 5. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu sayfa tasarımı örneği, sayfa 24, 25

Resim 6. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu sayfa tasarımı örneği, sayfa 6, 7

Resim 6’da sol sayfada, Darina KARPOV’un 2009 yılında kağıt üzerine suluboya ve guaj
tekniğiyle yaptığı ‘‘Spills and Shines’’ adlı eseri kullanılmıştır. Renk kullanımı ve biçim
bakımından soyut bir kompozisyona sahip bu eser, sağ sayfada kullanılan Complex / Karışık
başlığıyla ilişkilendirilmiştir. Şirket bu sayfada; dünyamızın giderek artan oranda karıştığını ve
bu bağlamda oluşan risklerin zamanla tehdit oluşturduğunu, Aspen olarak bu durumu
iyileştirmede profesyonel bir takım olarak çalıştıklarını, analizlerini bu yönde yaptıklarını ve
işlerinin benzersiz yönlerini müşterileriyle paylaştıklarını anlatmışlardır.
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Raporun sayfa tasarımları incelendiğinde, görsel seçiminin metnin içeriğine göre yapıldığı
görülmektedir.
Resim 7. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu sayfa tasarımı örneği, sayfa 32, 33

Risk yönetiminin anlatıldığı sayfalarda, Shay KUN’un 2006 yılı ‘‘Fresh Season’’ adlı kanvas
üzeri yağlı boya ve akrilik çalışması kullanılmıştır (Resim 7). Risk yönetiminin tasvir edildiği
sayfalarda, başlık ve eser arasındaki ilişki hem sanatsal hem de tasarımsal öğelerin kullanımıyla,
alışılagelmiş rapor tasarımlarının dışında bir betimlemeyle yansıtılmıştır. Metinde Aspen
kültüründen gelen risk yönetimi ve iş gelişim süreçlerinin nasıl analiz edildiği, farklı
sektörlerdeki strateji, yatırım, kredi gibi risklerin yönetiminin nasıl planlandığı anlatılmıştır.
Shay KUN’un eserinde de risk faktörü, ormana paraşütle inen birinin talihsiz şekilde bir kaplan
ile bir araya gelme riski üzerinden işlenerek resmedilmiştir.
6.4 Fotoğraf Kullanımı
Aspen Holding 2013 yılı faaliyet raporundaki fotoğraflar, şirketin üst yönetimi ve Resim 9’daki
gibi sektörde hitap ettiği alanlardan seçilerek kullanılmıştır. Üst yönetimi yansıtan fotoğraf, yine
raporun konsept tasarımına uygun biçimde, bir sanat galerisinde çekilmiş, böylece diğer birçok
faaliyet raporunda gördüğümüz ve alışılagelmiş masa fotoğrafı planlamasından farklı bir tarzda
yansıtılmıştır (Resim 8).
Yönetim Kurulu Başkanı Glyn JONES ve Genel Müdürü Christopher O’KANE’in aracılığıyla,
Aspen olarak; dünyada var olan sigorta anlayışının önemli noktalarını kendi şirket yapıları ile
nasıl birleştirdikleri ve hissedarlarına nasıl aktardıkları anlatılmıştır. Sahip oldukları benzersiz
kültür anlayışıyla en iyi ve en etkili yolu müşterilerine nasıl sunduklarını ve bu sürecin
işleyişiyle ilgili görüşlerini bu sayfada aktarmışlardır (Resim 8).
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Resim 8. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu fotoğraf örneği, sayfa 14, 15
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Resim 9. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu fotoğraf örneği, sayfa 26, 27

6.5 Tipografi Kullanımı
Aspen Holding 2013 yılı faaliyet raporu tasarımında, bilgilendirme metinlerinin ve başkan
mesajının yer aldığı sayfalarda (Resim 10) modern, düz kesime sahip, ince karakterli News
Gothic yazı tipi kullanılmıştır. Görsel ve tipografik düzenlemeleri ile dikkat çeken sayfalarda yer
alan büyük puntolu başlıklarda ise (Resim 11), italik ve serifli Didot yazı tipi kullanılmış, bu
başlığı destekleyen metinlerde yine raporun genelinde kullanılan News Gothic yazı tipi tercih
edilmiştir
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Resim 10. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu tipografi örneği, sayfa 19, 21

Bu kapsamda hem başlıklarda farklı bir yapı oluşturulmuş, hem de yalın ve yenilikçi fontların
kullanımıyla günümüzün yaygın trendlerinin bu raporda da yansıtıldığı görülmüştür.
Tek sütunlu bilgilendirme metinlerinden oluşan tipografik düzenlemeler; dengeli boşluk
kullanımlarıyla metnin sürekliliği bakımından algılanabilmekte ve rahat bir biçimde
okunabilmektedir (Resim 10).
Resim 11. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu tipografi örneği, sayfa 14, 15

3.1. Bilgilendirme Grafikleri Kullanımı

Aspen 2013 yılı faaliyet raporunda dikey-yatay sütun ve pasta dilimi bilgilendirme grafikleri
kullanılmıştır. Dikey sütun ve pasta dilimi bilgilendirme grafiklerinde mor, bronz, yeşil ve
turuncu gibi renkler oldukça etkili ve uyumlu bir biçimde kullanılmıştır. Bilgilendirme
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grafiklerini destekleyen tipografik öğeler de oldukça yalın bir biçimde, istenilen mesajı
iletebilme gücüne sahip büyük harf kullanımlarıyla düzenlenmiştir (Resim 12).
Resim 13’te sayfanın ortasında kullanılan yatay sütun bilgilendirme grafiği ve üstündeki
fotoğraflar incelendiğinde, gerek renk kullanımıyla gerekse dengeli boşluk kullanımıyla bilginin
açık ve anlaşılır bir biçimde iletildiği görülmektedir. Bilgilendirme grafikleri ve üstündeki
fotoğraf karelerinin her ikisinde de benzer biçimde mavi renk kullanımı, bu iki öğeyi bir biriyle
ilişkilendirmekte ve bütünleştirici bir yapı oluşturulmaktadır. Günümüzün hızlı tüketim
toplumunda, bilgilendirme grafiklerinin kullanımıyla verilmek istenilen mesajın net bir şekilde
aktarılması, şüphesiz bilgilendirme grafiklerini önemli hale getirmekte ve kullanımını
yaygınlaştırmaktadır.
Resim 12. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu bilgilendirme grafiği örneği, sayfa 16, 18
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Resim 13. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu bilgilendirme grafiği örneği, sayfa 35

6.7 İllüstrasyon Kullanımı
Aspen Holding 2013 yılı faaliyet raporunun tasarımında illüstratif öğelerin kullanımına
rastlanmamıştır. Yalnız Resim 14’te sanatçı Fiona RAE’nin ‘I Feel Comfortable With My Heart
Exhilarated’ adlı 2004 yılı yağlıboya ve akrilik teknikli çalışmasına yer verilmiştir. İllüstratif
öğelere sahip bu eser üzerinde yer alan bilgilerde; şirketin yatırım stratejilerinin odaklandığı
portföyler ve müşterilerine bu yollar ile sağladıkları alternatif yatırım araçlarından söz edilmiştir.
Resim 14. Aspen Holding 2013 faaliyet raporu illüstrasyon örneği, sayfa 36
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7. Sonuç ve Öneriler

“Kurumsal Faaliyet Raporlarının Grafik Tasarım Ürünü Olarak İncelenmesi, Aspen Sigorta
Holding Örneği” başlıklı bu çalışmada, Annual Report Competition (ARC), tarafından
ödüllendirilen faaliyet raporları, grafik tasarım öğelerinin kullanımı bakımından en iyi örnekler
olarak varsayılmıştır. Çalışma kapsamında faaliyet raporunun ne olduğu ve nasıl hazırlandığı
konusunda bilgi verildikten sonra, faaliyet raporu grafik tasarım ürünü olarak ele alınmış,
uluslararası çapta faaliyet raporlarının ödüllendirilmesi konusuna değinilmiştir. 2014 yılında
ARC tarafından ödüllendirilen Aspen Sigorta Holding 2013 yılı Faaliyet Raporu; konsept, kapak
tasarımı, sayfa düzeni, fotoğraf, illüstrasyon ve bilgilendirme grafikleri bakımından
incelenmiştir. Faaliyet raporlarının grafik tasarım ürünü olarak incelenmesi konusunda,
ülkemizde yapılmış bir araştırmayla karşılaşılmaması, konunun önemini arttırmaktadır.
Bir faaliyet raporu, grafik tasarım öğelerini doğru bir biçimde kullandığı takdirde, şirketin gerçek
değerini yansıtan ve bu değeri izleyicisine en yalın şekilde anlatan önemli bir kurumsal iletişim
aracı olmaktadır. Türk Ticaret Kanunu gereğince tüm sermaye şirketlerinin hazırlamakla
yükümlü olduğu faaliyet raporları, yalnız yasal bir zorunluluk olarak düşünülmemeli, şirketin
değerini kamuoyuna aktarabilecekleri önemli bir fırsat olarak da değerlendirilmelidir. Bu
nedenle şirketin sadece bir önceki yıla ait finansal durumunun iletilmesi yeterli değildir, şirketin
yönetim stratejisi ve vizyonu hakkında menfaat sahiplerini bilgilendirmesi de gereklidir. Tüm
bunların yanı sıra, faaliyet raporları şirket yönetiminin geleceğe ilişkin hedefleri konusunda da
bilgi vermelidir.
Birçok görüş değerlendirildiğinde, faaliyet raporları bir şirketin kalite belgeleri olarak ortaya
çıkmaktadır. Oluşturma süreci genellikle pahalıdır ve sürekli bir iletişim süreci gerektirir.
Tipografi kullanımı, görsel kullanımı, tasarım kalitesi ve baskı kalitesi gibi konularda doğru
çözümler üretilmelidir. İyi tasarlanmış bir rapor kurumun mesajını en hızlı yoldan iletebilmeli,
görsel ve net bir anlatım sağlayabilmelidir.
Üretim, bilgisayar ve multimedya teknolojisinin sürekli gelişmesiyle birlikte, elektronik ortamda
oluşturulan faaliyet raporları günümüz gereklilikleri doğrultusunda basılı raporlara göre zamanla
daha çok tercih edilebilecektir. Dijital faaliyet raporlarının; fotoğraf, tipografi ve grafik
bütünlüğü esnek bir yapıda tasarlanmalı, web siteleri, mobil cihazlar ve tabletler gibi günümüz
teknoloji çağındaki akıllı cihazlarla da erişimi sağlanmalıdır. Yeni oluşum süreçleri bu
gereklilikler doğrultusunda izlenmeli ve faaliyet raporlarında kullanılan grafik tasarım öğeleri bu
sürecin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
Doğru yöntemlerle tasarlanmış olan raporlar; bir şirketin hikayesini konseptine yansıtabilmeli,
fotoğraf, tipografi, illüstrasyon ve bilgilendirme grafikleri gibi grafik tasarım öğeleri estetik
kaygılar taşıyarak bir araya getirilmeli, aynı zamanda anlaşılır olmalıdır.
Günümüzde teknoloji ve iletişim metotlarındaki gelişmeler birçok alanı etkilemekte, bir iletişim
aracı olarak ön plana çıkan ürünler, iletilmek istenen mesajları kitlelere ve izleyenlere en doğru
ve anlaşılır biçimde iletmekte yükümlü olmaktadır. Gerek içeriğinin oluşumunda gerekse de
estetik değerlere sahip bir grafik tasarım ürünü olarak faaliyet raporları, bu alanda bir iletişim
aracı olarak kabul edilmektedir. Bir grafik tasarım ürünü olarak estetik açıdan etkili sonuçlar
elde eden faaliyet raporları; şirketin izleyenine, müşterilerine ve paydaşlarına, toplumsal
sorumlulukları doğrultusunda, şeffaf bir bilgilendirme sağlayabilmelidir.
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FRANCIS BACON'IN PUTLAR KURAMI BETİMLEMESİNDE YERYÜZÜ SANATI
VE YOKSUL SANATTA SÖYLEM ÜRETİMİ
Tuba Gültekin
Ezgi Tokdil
Öz
Araştırmanın amacı Francis Bacon’un Putlar Kuramı çözümlemesinin postmodern algıda deneyimlenen gerçeğin,
sanatçı söyleminde sanatsal söylem üretiminin incelenmesidir. Sanatsal söylem oluşturmada, bilinç ve sorgulama
fikri, örnekleme alınan eserlerin düşünsel oluşumlarında sanat-bilim ilişkisi üzerine bir yönelim
gerçekleştirmektedir. Araştırmanın konusunu oluşturan Francis Bacon'ın 'Putlar Kuramı', yeryüzü sanatı ve yoksul
sanatta zihinsel sorgulamaların sanat eserlerine etkileri ilişkisel tarama modelinde çözümlenmiştir. Araştırmanın
örnekleminde yer alan Robert Smithson, Richard Long, Michael Heizer, Christo Javacheff ve Jeanne Claude’un
çalışmaları birbirleriyle ilişkili olarak incelenerek elde edilen bulgularla sanatçıların sanatsal söylem ifadeleri
üzerine bir inceleme oluşturulmuştur. Aynı zamanda betimsel içerik analizi yöntemi kullanılarak örneklemde yer
alan sanatçıların eleştirel sanatsal söylemlerinin temel yapısını oluşturan sanatsal söylemin üretimi analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Francis Bacon, Putlar Kuramı, Yeryüzü Sanatı, Yoksul Sanat, Sanatsal söylem.

ARTISTIC EXPRESSION FOR LAND ART AND ARTE POVERA IN THE
DESCRIPTION OF FRANCIS BACON’S THEORY OF IDOL

Abstract
The aim of the research is an examination of Francis Bacon’s Idol Theory analysis, the experienced reality in the
postmodern perception and artistic expression creating under an artist expression. Conscious and query idea while
creating an artistic expression caused a tendency to art-science relation in the illustrated works of intellectual
genesis. The research subject which is Francis Bacon’s “Theory of Idol” and effects of intellectual queries on
artworks were analyzed in the relational screening model for land art and arte povera. Robert Smithson, Richard
Long, Michael Heizer, Christo Javacheff and Jeanne Claude’s works in the research were examined in the context of
relevancy to each other and obtained findings created an examination on rhetoric expressions of artists. At the same
time, artistic expression genesis based on critical artistic expressions of artists in the sample was analyzed with using
descriptive context analysis method.
Keywords: Francis Bacon, Theory of Idols, Land Art, Poor Art, Artistic Expression.



Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı, tp.gultekin@gmail.com

Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı, ezgi.tokdil@gmail.com
181

Gültekin ve Tokdil - Francis Bacon'ın Putlar Kuramı Betimlemesinde Yeryüzü Sanatı ve Yoksul Sanatta Söylem Üretimi

Giriş
Postmodernizm, farklı dinamiklerle ortaya çıkmış, farklı anlam ve tanımlara sahip olan, farklı
sanat alanlarında farklı üsluplarda kendini göstermiş, kültür alanında pek çok başkalaşımın temel
dayanağı ilan edilmesinin yanında düşünce hayatında da üzerinde çok konuşulan, tarihsel
sınırlarının belirlenilmesinin her seferinde farklı güçlüklerle karşılaştığı, karmaşık ve çokanlamlı
bir sözcüktür. Bu nedenle bu makalede öncelikle modernist düşünce ile postmodernist düşünce
arasındaki farklı yöntem anlayışları birbirleri ile karşılaştırmalı incelenmekte ve bu yolla
postmodernizmin sınırları deneysel olarak analiz edilmektedir. Modernizmin içinde doğan ve
ortaya çıkan kavramlar ve imgelerin, düşünce yapılarının neden değişim geçirdiği sorusu,
dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısı incelenmeden cevaplanabilse de, bu açıklamalar
kavramın ve değişimin özünü açıklamaktan uzak olacaktır. Bu yolla postmodernizmin sanat
alanında hangi çerçeveye oturtulduğu, hangi dinamiklerin yeni dönemi başlattığı ve bu döneme
neden yeni dönem adı verildiği çözümlenmektedir. Bu yeni dönemin sanat alanındaki
görünümlerine değinilmekte ve postmodernist dönemin örnekleme alınan sanat eğilimleri olan
yeryüzü sanatı, yoksul sanat ve doğacı soyutlama anlayışları bu çerçevede analiz edilmektedir.
Bu sanat eğilimlerinin temel felsefi söylemlerinin belirlenmesi araştırmanın kapsamı ve sürecin
doğru çözümlenmesi için önemli olduğu kadar, Francis Bacon'un putlar kuramı ile ifade edilen
bazı söylemlerin sanat eserleri üzerinde postmodernizm kapsamında aldıkları görünümleri
belirlemek adına da önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında sanat-doğa ilişkisi; sözü edilen
sanat akımları ekseninde incelenmektedir. Bacon feslefesinden yola çıkarak ise sanat-bilim
ilişkisi üzerine bir yönelim gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak Francis
Bacon'ın Putlar Kuramı felsefi söylem dahilinde incelenmekte, ardından sanatsal söylem üretimi
kapsamında postmodern sanatın temel yapısı analiz edilerek araştırma yeni deneysel bir
yaklaşıma yönlendirilmektedir.
1. Francis Bacon ve Putlar Kuramı
Francis Bacon, felsefe ve bilimlerin gelişmesinde ileri sürdüğü yöntemlerle önemli bir yere sahip
olan bir düşünürdür. Bacon, "bilimleri, ruhsal kategorilere göre sınıflarken, şiire kaynak olarak
hayal gücünü göstermiştir (...) bu sınıflamada izlenilmiş olan amaç, güzel sanatların tümü
hakkında teorik görüşler sunmaktan çok, mantık ve yönteme hizmet etmektir" (Sena, 1972: 60).
Bu anlamda sanat alanında ve estetikle ilgili görüşleri sınırlı olmakla birlikte bilim alanında
savunduğu tümevarım yöntemi önemli sonuçlar doğurmuştur. Büyüten tümevarım olarak
adlandırılan yönteme göre Bacon, "bir cinsin çeşitlerinde saptanan ortak hallerden o cinsin
bütünü üstünde yasalara varılabileceğini ileri sürmüştür" (Hançerlioğlu, 1975: 39).
Bacon öncelikle tümevarım yapacak bilim insanının özellikleri üzerinde durur ve tüm insanlarda
olduğu gibi bilim insanının da zihninde çeşitli etkiler ve yaşantılar sonucu oluşmuş önyargılar
olduğunu belirtmektedir. Bu etkilerin doğaya, dünyaya bakışı etkilediğine ve bilim insanının
araştırma yapmaya başlamadan önce 'zihin putları' olarak adlandırılan bu önyargılardan
kurtulması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Önyargıları idoller ile tanımlayarak dört farklı grupta
toplayan Francis Bacon İdol terimini yanlış görünüm veya yanılsama duygusunun özgün
anlamında kullanmıştır (Bunnin & Yu, 2008; 328). Bacon'ın Putlar Kuramı, epistemolojisinin en
önemli bölümüdür ve öznenin zihninin hangi sistematik biçimde hataya dönüştüğünü açıklar
(Gaukroger, 2001; 121). İnsanların zihnini tıkayan dört yanılsama türü olduğunu belirten Bacon
bu putları; kabile (soy) putları, mağara putları, çarşı-pazar putları ve
tiyatro putları olarak
adlandırılan
(Bacon,
2015;
55)
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Kabile putları; insan soyunun ortak özelliklerinden kaynaklanır. Tüm insanların paylaştığı algı
ve mantığın bulanmasıdır (Walsh, 2014; 28). Bu önyargıların (bulanıklık/ yanılsama) temeli
insan doğasında, soyu ve ırkındadır. Bacon insan duyularının gerçekliğin nesnel ölçüleri olduğu
savının yanlış olduğunu belirtir. “İnsan anlığı şeylerden parıltılar alan ve şeylerin doğasıyla
kendi doğasını iç içe geçiren, böylece de onu çarpıtan ve bozan eğri büğrü bir ayna gibidir"
(Bacon, 2015; s. 55). İnsan zihninin doğası gereği soyutlamalar yaptığını, örneğin doğayı
anlamak yerine değiştirme yoluna gittiğini belirtir. Madde, maddenin yapısı, yapısal değişimi,
saf eylemi ve hareket ya da devinim yasası araştırılmalıdır (Bacon, 2015; 60). "Duyular" der
Bacon;
iki bakımdan eksiktir: bizi ya bütünüyle başarısızlığa uğratabilirler ya da yanıltabilirler.
Öncelikle, sağlıklı ve hiç eksiksiz olduklarında bile duyuların ıskaladığı pek çok şey vardır;
bunun nedeni ya belirli bir cismin nadiren bulunuşu ya cismin parçalarının boyutunun çok
küçük oluşu ya uzaklık ya cismin yavaşlığı yahut hızı veya nesnenin çok bildik oluşu veya
başka sebepler (Bacon, 2015; s. 34).

Duyuların var olan nesneleri kavrayışlarının her zaman güvenilir olmadıklarını belirten Bacon'a
göre; bu eksikliği yaratan insanın zihnini işgal eden putlar (yanılsamalar) dır. Bu zihin putlarını
yapay ve doğal (doğuştan) olarak ikiye ayıran Bacon; "doğal putlar, hata yapmaya duyulardan
çok daha fazla eğilimli olduğu anlaşılan aklın kendi doğal yapısından kaynaklanır" şeklinde ifade
etmektedir (Bacon, 2015; s. 35). Pürüzlü bir ayna örneğinden yola çıkarak zihin putlarının temel
etkilerini belirtir;
Nasıl ki pürüzlü bir ayna şeylerin ışınlarını onlara uygun şekil ve biçimleri bozarak
başkalaştırırsa, zihin de benzer biçimde, duyular aracılığıyla şeylerden etkilendiği vakit,
şeyleri aynen muhafaza etmez; aksine kendi kavramlarını oluşturup tasarlarken, kendi
doğasıyla şeylerin doğasını karıştırıp kaynaştırır (Bacon, 2015; s. 35).

Mağara putları; tek tek kişilerin yanılsamalarıdır. Bu idoller, hatalara ek olarak var olan bireysel
varlıklardaki hatalardır. Aynı zamanda algıda seçicilik ve yanlış öğrenme hatalarına atfedilir
(Walsh, 2014; 28). Bu hatalı öğrenme ve ayrı yanılsamalar kişilerin ve genel olarak insan
doğasının, doğanın ışığını kıran ve bozan mağarası ile ilgilidir. Bu sorgulama ile Bacon, farklı
insanlarda farklı eğilimler gösteren insan ruhunun değişken, oldukça düzensiz ve neredeyse
rastgele birşey olduğu sonucuna ulaşır (Bacon, 2015; 56). Soyunun genel özelliklerine ek olarak,
her insanın kendi kişilik özelliklerinin, aldığı eğitimin ve toplumsal etkilerin sonucu olarak
belirli bir zihinsel yönelimi vardır ve dış evrene bu alışkanlık ve tutum ekseninde bakar. Bacon'a
göre her insan kendi mağarasını oluşturur. Platon'un mağara benzetmesinde olduğu gibi bu
mağaranın dışına çıkmadıkça nesnel dünyayı kendi yapısı içerisinde kavrayamayacak, sınırlı bir
bakış açısı içinde kalarak gerçekçi bir dünya ya da doğa algısına ulaşamayacaktır.
Çarşı-pazar putları; insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden ve aralarındaki anlaşmalardan
doğmuştur. Bu anlaşmaları sağlayan sözcük kullanımlarının yanılsamaları bu putları oluşturur.
Bacon'a göre, insanlar akıllarının sözcükleri kontrol edebildiğine, kelimelerin anlamlarının doğru
ve yerinde telafuz edildiklerine inanırlar, ancak kelimelerin tepki gösterdiği ve akla üstün
geldikleri de bir gerçektir. Sözcüklerin anlığa yükledikleri yanılsamalar Bacon'a göre iki
türlüdür. Bunlar "ya var olmayan şeylerin isimleridir (kader, ilk tetikleyici, gezegen küreleri vb.)
ya da var olan ama şeylerden aceleyle ve kabaca soyutlanmış, karışıklığa yol açan ve iyi
tanımlanmamış şeylerin isimleridir" (Bacon, 2015; s. 63). Bacon, Novum Organum isimli
kitabında bu yanılsamayı açıklamak için "ıslak" sözcüğünü örnek olarak verir. Islak sözcüğünün
farklı anlamlara geldiğini, kelimenin insan anlığında farklı anlamlar çağrıştırdığını, bu
kullanımların tümevarım yapacak kişinin zihninden temizlenmesi gerektiğini belirtir.
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Tiyatro Putları; farklı felsefelerin çeşitli iletilerinden ve yanlış kanıtlama kurallarından kaynaklı
insanların zihinlerine yerleşmiş olan yanılsamalardır. Bu putlar doğuştan gelmezler ya da anlığa
gizlice sızmazlar, "uydurma kuramlar ve yanlış ispat kurallarına dayanarak piyasaya sürülürler
ve kabul görürler" (Bacon, 2015; s. 65).
Bacon'a göre insan, zihnini meşgul eden tüm bu yanılsamalardan ve sınırlamalardan kurtulmalı,
doğaya ve dış gerçekliğe saf bir ruhla yönelim gerçekleştirmelidir. Böylelikle ancak, nesnel
gerçekliğe, nesnenin kendi gerçekliğine ulaşılabilir. Bilimdeki nesnel gerçeklik, herkes için aynı
olan öz; sanatlarda kendini öze yönelimde sujenin duyum olarak etkisiyle de gelişmektedir.
Sanatta bu değişim kendi içinde de farklılıklar ortaya koymakla birlikte, öznenin evrensel
gerçekliği geride bırakarak kendi gerçekliğine yönelimi şeklinde görülmektedir.
2. Sanatsal Söylemin Üretimde Postmodern Algı
Postmodernizm, farklı dinamiklerle ortaya çıkmış, kültür alanında pek çok başkalaşımın temel
dayanağı, düşünce hayatında çokanlamlı bir sözcüktür. 1960'larda postmodernizm kavramı
Avrupa'dan Amerika'ya kaydı, New York'ta bir grup mimar tarafından modernist ilkeleri ihlal
eden bir tür mimari biçemi belirtmek üzere kullanıldı. 1980'lere gelindiğinde ise yeni bir durum,
dönem ve eğilime işaret eden bir kültür eleştirisi olarak her alana yayılmıştır (Yılmaz, 2013;
204).
Böyle bir ortamda sanat bir yandan gerçeklik algısını, anlam ve amacını sorgularken ve bir çıkış
yolu ararken, diğer yandan yeni bir üretim ortamına girilmiş, modernizmin yüce sanat olgusu
giderek yerini "ne olsa uyar" sloganına bırakmıştır. Giderek kitsch denen sanat eserleri ve piyasa
beğenisinin peşinde yeni bir sanatçı kesimi, galeri ve burjuva sınıfı estetiği ortaya çıkmıştır.
Postmodernist kültürün beğeni peşinden gitmediği ve normalleştiği dönem için kesin bir tarih
çizilememekle birlikte 1960 sonrası birbiri ardına ortaya çıkan sanat akımlarının giderek nesnel
var oluşu sorguladığı, fotoğraf ve film sanatlarının canlanarak sanatın farklı bir kolu olmaktan
çıktığı postmodernizmin eklektik yapısına sanatçıların yönelmesiyle (bu yapının ilk göstergeleri
Dada gösterilerinde görüldü) disiplinlerarası bir sanat alanının ortaya çıktığı, içerikten ziyade
amacın önem kazandığı ve buna paralel figür algısının tuvalden koparak yeniden bedenleştiği ve
bu doğrultuda aslında yaşam ve sanat arasında sınırların eridiği yeni bir döneme girildiği
görülmektedir. Fineberg'e göre (2014; s. 18); "Modernizm, sağduyuyu, nesnelliği ve ilerlemeyi
vurgularken, postmodernizm olarak anılmaya başlayan tavır bunların var olup var
olmayacaklarını bile sorgular." Greenberg ise, postmodernist kültür kavramına farklı bir bakış
açısıyla yaklaşmış, modernist devrimin yükselmeye başlayan teknolojinin bir ifadesi, politik bir
görünümü ya da sanatın ilkel gerçeklere dönüşü değil, sanatın kendi kendisini yeniden keşfi
olarak yorumlamıştır (Connor, 2005; 124). Diğer bir ifadeyle Greenberg modernizm sonrası
modernlik olarak adlandırdığı bu yeni dönemi dönemsel ve toplumsal gelişmeler etkisinden
çıkararak, sanatın biçimsel ve biçemsel estetik algının peşinden gittiği yönünde
değerlendirmiştir. Yılmaz'a göre (2013; s. 219);
Modern - postmodern arasında kesin bir çizgi çekmenin ya da bir kırılma noktası
saptamanın imkanı yok. Kesin ayrımlardan çok, içiçe geçmiş durumlardan, farklı
patlamalardan, ihlallerden sözetmek daha doğru olur (...). Örneğin, "soyut
dışavurumculuk", soyut ve dışavurumculuk gibi 1910'larda ortaya çıkan iki farklı akımdan
devşirilmiştir. Buda Jameson'ın "modern biçemler, postmodern kodlar haline geldi"
sözünü anımsatır.

1950'lerde ve sonrasında Amerika kökenli ortaya çıkan soyut dışavurumculuk, pop art,
1960'larda varlık gösteren fotorealizm, op art, minimalizm gibi sanat akımları bu yeni
paradigmanın kültür ortamında şekillendi. İmge giderek yerini kavrama bıraktı ve kavramsal
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sanat yaklaşımları varlık göstermeye başladı. 1960'ların sonlarında galerilerin dışında doğanın
kendisi bir sanat eserine dönüştürülerek yeryüzü sanatı, yoksul sanat ve doğacı soyutlama gibi
eğilimlerin postmodernist algı yaklaşımlarında sanatsal yorum ve söylemlerinde yer aldığı
görülmektedir. Aynı yıllarda doğanın sanatsal söylemin üretim malzemesinde kullanılması gibi,
insan eylemlerinin de sanatsal söylem üretiminde yöntem biçimi olarak kullanıldığı yeni ifade
biçimleri ortaya çıkmıştır. Fluksus ve happening gibi hareketler bu sanatsal söylem üretiminin
yöntem biçiminde yer almaktadır. 1970'lere doğru insanın eylemlerinin yanında kendi bedeninin
de bir tuval işlevi olarak görüldüğü beden sanatında söylem biçimi post üretimin düşünsel aracı
haline geldi. Tüm bu akımlar ve biçimlendirme anlayışları birbirleri içine geçerek ve eklektik bir
yapıda sürekliliğini sürdürerek, postmodernist dönem olarak adlandırılan bu yeni dönemin, yeni
kültür ortamının ve enformasyonalist toplum düzeninin sanat alanındaki göstergeleri oldu.
Bacon'un estetik ve güzel üzerine; "tek bir güzel yoktur ki birtakım gariplikler göstermesin" sözü
güzelin çeşitliliklerle dolu oluşuna ve farklı dinamiklerden ortaya çıktığına bir işaret niteliği
taşımaktadır (Timuçin, 2013; 11). Bu anlamda postmodernizmin eklektik yapısı, güzel
karşısındaki değişken tutum ve postmodern düşüncede post üretim sanat yaklaşımları, sanat
eğilimleri ile estetik tavır Bacon'ın ifade ettiği tanımla benzer söylemler içermektedir. 20.
yüzyılın başlarında geleneksel tuval resminde biçim bozmalarla başlayan süreç, 20. yüzyılın
ikinci yarısında postmodernist kültür etkisinde doğanın kendisi üzerinde sanatçıların eleştirel
sanatsal söylemlerine doğru biçimlenmiştir. Yılmaz'ın ifadesiyle (2013; s. 306);
(...) seri üretim nesnelerinin ardından bu kez de taş, toprak, saman, çürümüş ağaç artıkları
gibi dışarıya ait nesneler içeri alındı. Yetmedi, sonrada dışarıya ait nesneler gerek kendi
yerlerinde küçük değişikliklerle sergilenmeye, gerekse kendi yerlerinden edilerek başka
yerlere taşınmaya başladı. Alanlar arasındaki sınırlar bir bir kaldırıldı, mekan alabildiğince
genişletildi. Bu yeni (aslında, eski) galerinin tabanı yeryüzü, tavanı gök kubbeydi artık.

Modernist kültürde sanat ve doğa iki ayrı şey olarak görülüyordu. Postmodernizmde doğa ve
sanat ilişkisi post-üretimde yeniden anlamlandırılarak eleştirel söylem çözümlemesi doğanın
kendisi ile ilişkilendirilmiştir. Bu anlamda 1960'ların sonlarında öncelikle Yeryüzü Sanatı (Land
Art) olarak adlandırılan yeni bir yönelim kendini gösterdi. Bu sanat eğilimi, sanatçının galeri
sıkışıklığından kendisini dış dünyaya atmasının en güzel örneğidir. Bu yaklaşım sanatçının
postmodern söyleminde galerinin biçimsel yapısına eleştirel bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu
doğrultuda Yeryüzü Sanatı sanatçılarının sanatsal söylemleri; sanat nesnesi olmayan bir nesne
(bir pisuar) bir sanat galerisinde konduğunda sanat nesnesi olarak algılanıyorsa, bir galeri neden
sanat nesnesine dönüşmesindi.
Sanatta "doğayı aşma" yerine "doğayı kabullenme" modernizm sınırları dışına çıkmak
demektir. Ancak bunun eski manzara resmi geleneğinden çok daha başka birşey oldugu da
ortadadır. Çünkü burada gerçekleşen hadise, doğanın bir manzaraya dönüştürülmesi değil,
tam tersi manzaranın doğaya, doğanın da sanat yapıtına dönüşmesidir. Bu ise, doğadaki
herşeyin sanatsal göstergeler haline gelmesi demektir (Yılmaz, 2013; s. 324).

Timuçin'e göre; "her durumda nesneleri estetikleştiren bizim bakışımızdır. Kendiliğinden estetik
ya da kendi kendine estetikleşmiş nesne yoktur" (2013; s. 153). Özne, nesneyi kendi doğaya
bakışı ile belirleyerek kendi içsel duyumu ile estetik bir nesneye dönüştürür ya da o nesneyi
kendi estetik nesnesi olarak belirler. "Bir nesneyi estetikleştirmek, herşeyden önce ona insana
uygun bir biçim, insani bir anlam kazandırmaktır" (Timuçin, 2013; s. 153). Ona göre; "(...)
estetik nesneyi belirleyerek sanatçı insanı doğaya katar. Estetik nesne insanın doğayla buluştuğu
yerde parıldar" (2013; s. 153). Sanat ve doğa postmodernizm sürecinde, onun kendisini de bir
nesne haline getirir. Bu anlamda bir bütünleşme, içiçe geçmiş bir duyum ve sanatsal dilde
eklektik bir yapı ortaya çıkar. Bu yapı içerisinde, Bacon'un 'sanat doğaya katılmış insandır' sözü
Timuçin'e göre; "bir bütünleşmeyi duyurur" (2013; s. 153). Artık doğanın ulaşılmaz gerçekliği
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ve büyüklüğünün aşılma ve öznenin onu gerçekliğine indirgeme çabası geride bırakılmış ve
postmodernizm ile birlikte Yılmaz'ın ifadesiyle "doğayı kabullenme", doğanın kendisinin bir
bütün olarak nesne konumuna oturtulması, sorgulanması ve içindeki tüm göstergelerin birer
sanat nesnesine dönüşmesi süreci başlamıştır.
Bu mantıkla yola çıkan sanatçılar giderek yaşam alanlarını genişlettiler ve Robert Smithson,
Michael Heizer, Walter de Maria, Christo Javacheff ve Jeanne Claude, Richard Serra, Richard
Long ve Marry Miss sanatsal söylemlerinde doğayı sanat nesnesine dönüştürme yöntemini
benimsediler. Yeryüzü sanatının en önemli temsilcilerinden olan Smithson; "Hem kültürel, hem
fiziksel bir hapishane oldugu gerekçesiyle galeri denen sınırlanmış mekandan dışarı çıkmaya
karar vermiştir. Smithson'a göre, bir galeriye konan sanat yapıtı içeriğini yitirir ve dış dünyadan
koparılarak taşınabilir bir nesne ya da yüzey haline gelir" (Yılmaz, 2013; s. 309). Smithson’ın
söylem dilinde tam tersi, zihnin hareketi ve sürekliliği gibi sanat eserinin de sınırları sonsuz
olmalı ve süreci tamamlanmış bir nesne olarak algılanmamalıdır. Ona göre;
(...) zihin ve yeryüzü sürekli bir aşınıp taşınma sürecindedir. Zihinsel ırmaklar soyut
kıyıları aşındırıp sürüklemekte, beyin dalgaları düşünce yarlarını oymakta, düşünceler
belirsiz kayalıklarda parçalanmakta, kavramsal kristalleşmeler ulusal düşünce çökeltilerine
ayrışmaktadır. Erozyon sadece doğada değil, aynı zamanda zihnimizdedir. Dışarıdaki
erozyon zihnimizin çatlaklarına sızmakta, beyinsel bir çökeltiye (som bilinç)
dönüşmektedir (Yılmaz, 2013; s. 309).

Resim 1: Robert Smithson, Yerleşim Alanı Olmayan Yer, Franklin, New Jersey, 1968, Kutular: 41.9 x
208.9 x 261.6 cm, Pano:103.5 x 78.1 cm.
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Sanatı da zihin ve yeryüzü gibi gelişimi tamamlanmamış ve sürekli bir değişim içerisinde gören
Smithson, Sarmal Dalgakıran (1969-70) isimli çalışmasında bu devinimi yansıtmayı
amaçlamıştır. Yerleşim Alanı Olmayan Yer (Resim 1) isimli çalışması ise, mekan ve doğa
algısının yapıbozumcu bir temelde ele alındığı, dış evrene ait doğa parçalarının mekan içerisinde
parçalanmalarla yerleştirildiği bir söylem ortaya koymaktadır. Sanatsal eleştiride söylem ifadesi,
içiçe geçmiş gerçeklik, uzam, zihinsel tasarım, doğa ve teknoloji, Smithson’ın ilişkisel
söylemidir. Sanatçının sanatsal ifadesinde bu eklektiklik aynı zamanda bir boşluk algısı
yaratmıştır. "Bir mekanda, kişi 'yerleşim alanı olmayan yerlerin' materyallerini tanıyabilir, ama
nereden çıkarıldığını göremez" (Fineberg, 2014; 314). Smithson bu anlamda içerisi ve dışarısı
arasında bir diyalog geliştirmiş ve galeri mekânına konan nesnelerin sanat eserlerine dönüşmesi
algısını sorgulama yoluna gitmiştir. Ona göre bu yerleştirmede yer alan imgeler ve doğadan
parçalar yerleşim yeri olmayan bir yerin görüntüsüdürler ve bu anlamda kompozisyon soyut bir
görünüm kazanmaktadır. Smithson bu kompozisyonun gerçek mekanla olan ilişkisini ortaya
koymak için bir dizi metafor kullanır; "açık sınırlara karşı kapalı sınırlar, yerleşim alanından
çıkartmaya karşı, yerleşim alanı olmayan yere ekleme, tanımlanamaz kesinliğe karşı tanımlanır
belirsizlik, fiizksel bir yere karşı soyut hiçbir yer" (Fineberg, 2014; s. 314). Bu çalışmada
sanatçının söylem üretimi; gerçeklik algısı değişerek, zihinsel yanılsamaları gerçeklik kavramı
üzerine odaklandırıp söylem dilinin parçaları haline gelmiştir.

Resim 2: Christo Javacheff ve Jeanne Claude, Kuşatılmış Adalar, Biscayne Körfezi, Greater Miami,
Florida, 1980-83

Genellikle bir takım arazi ve yapıları sarmalayan sanatçılar Christo Javacheff ve Jeanne
Claude’ın söylem üretimi, sanatın galeri mekanında hapsolmuş bir olgu olduğu gerçekliğini
sorgulayan ve sanat nesnesi kavramının özüne yönelik geliştirilen eleştirel bir yaklaşım
olmuştur. Yeryüzü parçaları, bir tuvali boyar gibi geniş renkli kumaşlarla kaplanmış doğanın
nesnel gerçekliği sanatsal ve eleştirel bir gerçekliğe dönüştürülmüştür. Kuşatılmış Adalar (Resim
2) isimli çalışma, bu doğrultuda oluşturdukları en önemli çalışmalardandır. Bu iki sanatçı da aynı
zamanda dış gerçekliğin dayattığı, zihinsel putların yönlendirdiği doğa algısını ve onun
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yanılsamalarını sanatlarına malzeme olarak kullanan, Bacon'ın zihinsel putlar olarak ifade ettiği
toplumsal gerçeklik tanımlamalarına farkındalık geliştirerek eleştiren ve kendi gerçekliklerini
yaratan sanatçılardır.
Richard Long’un postmodern algıda oluşturduğu sanatsal söylemi, doğanın kendisinin sanat
nesnesi üretiyor olmasıdır. "Kentleşme kültürü ve endüstriyel yaşamın toplumsal açıdan sosyokültürel etkilerinin yanı sıra, tabiata yönelerek onun gücünü ve tinselliğidir." (Renkçi Taştan,
2016; s. 176). Bu süreçte Richard Long’un çözümleme basamaklarında, uzun doğa yürüyüşleri
yaparak her türlü taş, toprak, çalı, çırpı ile kompozisyonlar oluşturmak ve bu kompozisyonları
fotoğraflamak yer alır. Bu yöntemle söylem üretimi doğayı tasarımsal boyuta dönüştürmektedir.
Resim 3 Kırmızı Taş Çemberi yerleştirmesin de olduğu gibi kimi çalışmalarında ise bu yürüyüşler
sırasında topladığı farklı malzemeleri galeri mekanında kendi özgül anlamlarından farklı
kompozisyonsal düzenlemelerle yerleştirmiş ve sergilemiştir. Francis Bacon’un zihnin putları
betimlemesinde doğaya yaklaşımında belirttiği gibi sanatçının da benzer yaklaşımla objenin
gösterilen şekli yerine, yanılsamaları kendi gerçekliğine dönüştürmesi anlamını taşır. Bu yönelim
sanatsal yönelimde sanat söyleminin üretilmesinde yeni bir tavrın göstergesidir.

Resim 3: Richard Long, Kırmızı Taş Çemberi, 1988, Taş, 37 x 400 x 400 cm., Tate Müzesi, İngiltere.

1960'ların sonlarına doğru doğa ve sanat arasındaki sınırı sorgulayan bir grup sanatçı ise
İtalya'da Arte Povera (Yoksul Sanat) adı altında eserler ürettiler. Bu sanatçılar "sanattaki
bireysellik söylemine kuşkuyla bakıyor, sanat yapıtları bahanesiyle sanattan para kazanan galeri
sistemine karşı çıkıyorlardı" (Yılmaz, 2013: 319). Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis,
Michalengelo de Pistoletto, Gilberto Ziria gibi önemli sanatçılar, teknolojinin doğaya egemen
olma tutkusunu eleştirerek onunla birlikte yaşamanın gerekliliğini savunmuş ve bu doğrultuda
eserler üretmişlerdir. Germano Celant, grubun tanıtım yazısında; "sanatçılar doğayı yansıtan
imge yaratıcıları değil, doğanın birer parçası olmalıydılar. Sanatçı, gerek zihinsel gerekse ruhsal
varlığını yeniden keşfetmek için, tıpkı bir simyacı ve büyücü gibi doğal varlıkların kökenlerine
188

Gültekin and Tokdil - Artıstıc Expressıon for Land Art and Arte Povera in the Descrıptıon of Francıs Bacon’s
Theory of Idol

inmeli, yeni düzenlemeler yapmalıydı" şeklinde ifade ediyordu sanatçıların eleştiri odaklarını ve
sanatsal söylemlerini (Yılmaz, 2013: 319).
Aynı yıllarda bir başka sanat eğilimi ise doğacı soyutlamalar olarak adlandırılan bir grup
sanatçının eserleriydi. David Nash, Andy Goldsworthy gibi sanatçılar, yeryüzü sanatçılarının da
savunduğu eleştirel söyleme sahip olmakla birlikte, farklı üsluplar geliştirmişlerdir. Bu sanatçılar
eserlerinde Yılmaz'ın ifadesiyle (2013; s. 322); "doğayı kullanmayı ve doğanın bir örnek
nesneler meydana getirmek yerine farklılaşarak çoğalmaya eğilimli olduğunu vurgulamayı tercih
etmişlerdi". Goldsworthy, Richard Long'un da yaptığı gibi doğa yürüyüşlerine çıkmış ve bulduğu
her türlü malzemeyi sanat yapıtına dönüştürmüştür. Açık zihinde sorguladığı gerçeklik
görünenin arkasında doğanın kendi temel dinamiklerini çözümleyebilmektir. Nash ise, doğanın
dönüştürülmesiyle ilgilenmiş, söylem dilinde ifadesini indirgeyerek malzeme olarak sadece
ağaçları kullanmıştır.
Sonuç olarak postmodern algıda söylem üretimi sanat doğanın dönüştürülmüş ve eleştirel bir
söylemi haline gelmiştir. Doğa modernist düşüncede bir amaç olarak yansıtılmaktayken, 1960'lar
ve sonrasında birbiri ardına görülen eğilimlerle sanat doğanın dönüştürülmüş ve eleştirel bir
söylemi haline gelmiştir. Postmodernist düşüncede sanatçılar doğayı olduğu gibi yansıtmak
yerine kavramsal anlam yüklemeleriyle aktarmış, bunu yaparken belirli bir bireysel ya da
toplumsal amacın peşinden ilerlemiş, imge ve görünümde indirgemeler yapmışlardır. Eleştirel
söylem yaklaşımı kendi tanımı içinde sanatçının, zihnini kuşatan yanılsamalardan ve
deneyimlediği dış gerçekliğin sınırlarından uzaklaştığını göstermektedir. Bu doğrultuda,
postmodern söylem üretiminde sanatçılar doğayı olduğu gibi yansıtmak yerine doğal parçaların
birleşimine yeni anlamlar yükleyerek bireysel ya da toplumsal amaçları doğrultusunda imge ve
görünümde indirgemeler yaparak soyutlama sürecine geçmişlerdir.
3. Putlar Kuramı Betimlemesinde Postmodern Sanat Örneklemi
Bu bilgiler doğrultusunda, Bacon'ın 'sanat doğaya katılmış insandır' söylemi postmodernist sanat
eğilimlerinden yeryüzü sanatı ve yoksul sanatın farklı sanatçılarının ve söylem üretimlerinin
örnekleminde incelenmektedir. Bacon'ın zihinsel yanılsamaları yerine post-gerçeklikte fiziksel
nesne ve olayların algılanmasında eyleme bilinçli bir yönelme gerçekleştirilir. Ancak, zihinsel
yanılsamaları geride bırakarak ve bu eyleme bilinçli bir yönelim gerçekleştirerek, olgunun
yapısına uygun bilimsel bir tümevarım yapılabilir, nesnel bir sonuca ulaşılabilir.
Sanatsal boyutta bu yanılsamalar çözümlenmeye çalışıldığında o halde, nesnelerin bize verili
olan ve öğretilmiş anlam ve amaçlarından zihnimizi temizlemek (Duchamp örneğinde olduğu
gibi bir pisuarın işlevsel olarak bir amacı gerçekleştirmeye yarayan bir eşya olduğu
gerçekliğinden uzaklaşmak), onun 'ne'liği, varlık sebebini sorgulamak ve onu fenomenolojinin
ulaşmayı amaçladığı öz bilgi doğrultusunda, tüm deneyim ve anlamlarından soyutlayarak, yeni
bir düşünme biçimi geliştirmek gerekmektedir. Bu sorgulama yaklaşımı sanat alanında dadaizm
ile başlamış ve postmodern sanat akımlarıyla giderek hız kazanmıştır. Post-modern algıda
söylem üretimi kendi gerçeklik algısının öz bilgisi doğrultusunda, yeni bir düşünme biçimi
oluşmuştur.
Ancak bilimdeki tümevarım, sanatta postmodernizm ile birlikte aksi yönde tümdengelim
şeklinde ilerlemiştir. Postmodern sanatçılara göre artık, bir gerçeklik olarak, tüm dalların üstünde
bir tümellik olarak sanat ölmüştü ve yeni ifade olanaklarıyla yeni felsefi söylemler, yeni düşünce
biçimleri ve yeni sanat akımları ortaya çıkmıştı. Kısaca sanatın alanı yaşamı da (doğayı, içinde
yaşanılan mağarayı) içine dahil ederek genişlemişti. Birey giderek sorgulamaya, dünya
savaşlarından itibaren yavaş yavaş yaşanan ve 1960'lardan sonra hız kazanan bir süreçte
yaşaması için dayatılan mağarasından çıkmaya, içinden çıktığı mağarayı (içinde yaşadığı yaşamı,
toplumu, kültürü) dahi bir sanat nesnesine dönüştürebilecek kadar, Francis Bacon'ın "putlar"
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olarak adlandırdığı soyut düşünce varlıklarından, yanılsamalardan uzaklaşmaya başladı. Bu
yönelim onu bir yandan yanılsamalardan uzaklaştırırken, diğer yandan kelimenin gerçek
anlamında onu tüm bu yanılsamaların ortasına daha da yaklaştırdı.
Hançerlioğlu'na göre (1975; s. 263); "İlkçağlarda insanlar kendilerine benzeterek yaptıkları
putlara taparlardı. Daha sonra bunları soyutlayıp düşünce varlıkları biçimine soktular. Böylelikle
putların biçimleri değişti ama özleri değişmedi." Postmodern çağda, bu putların (düşünce
varlıklarının) artık özlerinin de sorgulandığı, yeni bağlam ve kapsamlara yönlendirildiği
görülmektedir. Tüm bu yanılsamalardan (putlardan) zihnin temizlenmesi son tahlilde sorgulama
düşüncesine götürmektedir. Yaşanılan kendi gerçekliğini, geçmişi, yaşama bakışı, öğrenilen bilgi
ve deneyimlerin gerçekliği ve gerçerliliğini, önyargıları ve yargıları sorgulamak ve tüm bu kesin
yargılarla oluşturulan mağaradan dışarı çıkmak, mağarayı geride bırakmak ve bütünsel olarak
tüm bu süreci sorgulama sonucuna götürmektedir. Bu anlamda postmodernist düşünce
anlayışının bu sorgulama fikri üzerinde temellendiği söylenebilmektedir. Yeryüzü sanatçılarının
çalışmalarında görülen bu sorgulama ve eleştirel bakış, Bacon'da bir zorunluluk olarak sanatçıda
değil ama bilim insanında aranmaktadır. Bu bölümde bu eleştirel bilinç ve sorgulama fikri,
yanılsama ve söylem üretimi kavramları üzerinden yukarıda değinilen sanatçıların örnekleme
alınan eserlerine deneysel bir inceleme geliştirilmektedir.
Bacon'ın mağara putları öğretisinde dile getirdiği bireyin kendi etrafına ördüğü mağara mecazı,
Platon'un mağara benzetmesine tekrar dönüldüğünde; bireyin içinde yaşadığı mağaranın dışına
modernist kültür ile çıktığı, postmodernist kültürde bu mağaranın da bir sorgu nesnesi haline
geldiği görülmektedir. Bu anlamda mağara denilen verili gerçekliğin bir mağara olup olmadığı,
bir taş parçası ya da bir taş yığınından başka bir şey olmadığı sorgulandı. Dış dünya da başka bir
gerçeklik yaşanırken, yerinden edilerek herhangi bir şehrin ortasına konan bir kaya parçasında
birey belki kendi kendini hapsetmişti. Bu anlamda suje, zihnini yanılsamalardan temizleyerek ve
etrafında olup biteni sorgulayarak, önce mağaradan dışarı çıktı, sonra taştan bir adım uzaklaşarak
onun ne olduğunu sorguladı, onun hakkındaki her türlü bilgiden kendini soyutlayarak onun
özüne, nesnellik boyutunda öznel gerçekliğine ulaştı. Bu gerçekleşmeseydi mağara sanılan taşın
içinde belki dış dünya gerçekliği tanınmadan yaşanılacaktı. Böylece bilimde nesnel inceleme ve
araştırmaya, felsefe ve sanatta olup biteni, verili olanı, doğal yaşamı sorgulayarak düşünsel
sürece girilmiş oldu. Postmodernist algıda söylem üretiminde birey, zihni yanılsamalardan
sıyrılarak, beden zihin ilişkisi ve çevre zihin ilişkisini nesnellik boyutunda öznel gerçekliğine
taşımaktadır.
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Resim 4: Michael Heizer, Bitişik, Karşı, Üzerine, 1976, Seattle's Myrtle Edwards Park

Michael Heizer; bireysel deneyimin üzerinden verili gerçekliği sorgulayarak taş kütlesini,
doğanın içindeki anlamını sorgulayarak, bunu yalnızca bir nesne boyutuna indirgemiştir. Bir taş
kütlesinin, neden yalnızca bir kaya parçası olarak algılandığını sorgulayan sanatçı, bireyin içinde
yaşadığı mağara benzetmesini, mağaranın dışına çıkmayı ve aslında mağaranın yalnızca bir kaya
parçası olduğu gerçekliğini, giderek varoluşunu ve doğanın içindeki anlamını sorgulayarak, bunu
yalnızca bir nesne boyutuna indirgemiştir. Bu nesne tüm gerçekliğiyle yerinden edilmiş ve
insanlığın önüne bir sanat nesnesi olarak sunulmuştur. Resim 4 ve Resim 5 sanatsal söylem
etkisinde incelendiğinde Hezier'ın sözü edilen yanılsamalardan sıyrılarak kendi gerçekliğini
yarattığı ve bu gerçekliği sanat yoluyla dışarı aktardığı görülmektedir. Olması gereken
yerlerinden alınarak, sanatçının kendi gerçekliğinde yarattığı yeni yerlerine yerleştirilen bu kaya
parçaları, doğa hakkında deneyimlediğimiz tüm öğretilere keskin bir tezatlık oluşturmaktadır. Bu
tezatlık aynı zamanda izleyenin kendi gerçeklik algısını da sorgulamasını sağlamakta, bireyi
olgunun ve durumun yapısını yeniden düşünmeye sürüklemektedir. Bu çalışmalarda aynı
zamanda zamansal bir geri dönüşün varlığı da çözümlenmektedir ve bu geri dönüş yaşanılan
döneme de bir eleştirinin varlığını ortaya koymaktadır. Teknoloji ve bilim her türlü nesnenin
çoğaltımını gerçekleştirmiş, türevlerini üretmiştir. Ancak doğanın kendisi hiç bir zaman yeniden
üretilemeyecektir. Bu nedenle saf gerçeklik ve sanat eseri olarak görülmesi gereken şey doğanın
kendisi ve parçaları olmalıdır. Heizer'ın gerçeklik karşısında ortaya koyduğu yeni yaklaşım, postüretim sürecinin postmodern algıda sanatsal söylem halini almasıdır.
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Resim 5: Michael Heizer, Havaya Yükseltilmiş Kütle, 2012, Los Angeles Sanat Müzesi

Barnet Newmann, Ad Reinhardt, Mark Rothko gibi sanatçılar nesnel gerçekliği saf renk
alanlarına indirgerken, doğanın saf gerçekliğe indirgenmesi görüşü ve azcılık yaklaşımı 1960'lar
boyunca varlık gösteren Minimalizm akımının sanatçıları tarafından da benimsenmiştir. Donald
Judd, Carl Andre, Robert Morris gibi sanatçılar doğayı geometrik formlara indirgeyerek,
gerçeklik algısını galerinin ortasına yerleştirilen bir küp aracılığıyla ifade etmişler ve söylem
çözümlemelerinde indirgeme yaklaşımı yeni bir gerçekliğe yerini bırakmıştır. 1970'lere
gelindiğinde onların çalışmalarında yer alan küp, Heizer gibi sanatçılar tarafından yerinden
edilerek başka bir mekana yerleştirilen bir kaya parçası halini almıştır. Bu sanatçıların
çalışmalarında yer alan ve deneyimle değişen algı, Heizer’ın çalışmalarında Fineberg’in ifade
ettiği zamansal geri dönüşün mevcut zamanla birleşiminin yeniden üretimidir. Fineberg sözü
edilen bu zamansal geri dönüşü daha da geri götürerek, "Heizer'ın çalışmalarının ve De Maria'yla
Smithson'un büyük dış mekan yapıtlarının ortak noktaları jeolojik zaman ve tarih öncesine
yaptıkları göndermelerdir" şeklinde zamansal geri dönüşü ifade etmiştir (Fineberg, 2013; s. 316).
Bu anlamda Heizer'ın çalışmaları incelendiğinde, görünüm olarak malzeme kullanımı ve doğanın
gücünün tüm görkemiyle yansıtılması olgusu tarih öncesine gönderme yapsa da, çalışmanın
oluşumu ve düşünsel süreci sanatçıyı döneminin bir sanatçısı olarak sunmaktadır ve yapıtın
altında yatan eleştirel bilincin bir sonucu ortaya çıkmaktadır.
Christo Javacheff ve Jeanne Claude'un Kuşatılmış Adalar (Resim 2) isimli çalışmasında da
Francis Bacon’un zihinsel putları sorgulamalarına benzer göstergeler yer almaktadır. Doğanın
var olan düzeninin eleştirilmesi, gerçeklik algısının ve izleyenin kendi öğrenilmiş bilgisine bir
sorgulama getirmesi ve yanılsamaların aslında insanın zihninde yatan yanlışlamalar olduğu
gerçekliği açıkça görülmektedir. Doğa deneyimlenmiş olduğu gerçekliğinden, insanlığın içinde
yaşadığı bir varlıklar sistemi olgusundan çıkarak bir sanat eserine dönüşmekte, bu sanat eseri
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modernizmin galeri anlayışını sorgulayarak kendisini yeryüzünün üzerinde sergilemektedir.
Sergilenen nesne ve sergilenen mekan birbiri içinde erimiş, sınırlar ortadan kalkmıştır. Bu ironik
çözümleme bir anlamda doğanın kendisinin de mağara duvarlarının dışına taşması anlamına
gelmektedir ki, yaşamın sürekliliği içinde durmadan devinen ve sürekli başkalaşım geçiren bu
dünya bu anlamda sanat eserinin kendisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Christo
Javacheff ve Jeanne Claude'un çalışmasında da sanatsal söylem üretiminin yeni bir algıya
taşındığı görülmektedir.
Richard Long'da uzun doğa yürüyüşleri sırasında doğayı dönüştürerek yaptığı eserlerinde bu
düşüncenin peşinden ilerlemiştir. Doğa kendi gerçekliği içinde verilen bir nesnellik iken, Long
bunun gerçekliğini sorgulamaya yönelik işler yapmıştır, Heizer'in çalışmalarında olduğu boyutta
bir yeni gerçeklik algısı yaratmasa da, kendi deviniminde değişen bir doğa algısına müdahale
ederek sorgulama yoluna gitmiştir. Long’un çalışmalarında kendi deviniminde değişen bir doğa
algısına müdahaleli sorgulamalarında ters anlamlar yüklediği görülmektedir. Long’un ters anlam
yüklemesi Kırmızı Taş Çemberi (Resim 3) isimli çalışmasında olduğu gibi zihinsel putlar yoluyla
doğa nesnesi yargısına varılan taş parçalarını sanat nesnesi olarak sunmuş ve bireyin doğa ve
gerçeklik hakkında tüm deneyimlerine bir sorgulama yaklaşımı geliştirmiştir. Bu çalışmasında
sanatçı Francis Bacon’un çarşı-pazar putlarında ifade ettiği gibi, insanların birbirleriyle olan
ilişkileri ve aralarındaki sözcük kullanımlarından kaynaklanan ortak yanılsamaları metaforik bir
anlama taşımış, doğa ve gerçeklik hakkında ki tüm deneyimlerini çözümleme malzemelerine
dönüştürmüştür.
Bu temel gerçeklik algısı ekseninde Richard Smithson'un Kırmızı Kumtaşı Köşe Parçası (Resim
6) isimli çalışmasında da Bacon'ın putlar teorisinin izleri ve ussal yanılsamalar kimi göstergelerle
çözümlenmektedir. Burada bir köşeye yerleştirilmiş ve geometrik bir form haline getirilmiş
aynalarla, doğaya ait toprak (kumtaşı) bir araya getirilmiştir. Doğaya ait olan doğal madde, insan
elinden çıkan yapay bir maddeyle üst üste bindirilmiştir. Heizer (Resim 4-5), doğaya ait nesneyi
kendi yerinden alarak başka bir yere yerleştirmiş, ancak gene dış dünya içerisinde
konumlandırmıştır. Eleştirel söylem dahilinde incelendiğinde bu anlamda doğanın kendisi
galerinin kendisi olmuştur.
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Resim 6: Robert Smithson, Kırmızı Kumtaşı Köşe Parçası, 1968, Ayna ve taş parçaları, 121,9 x 121,9 x
121,9 cm. Philadelphia Sanat Müzesi

Bacon’un kabile putlarında ifade ettiği gibi zihindeki yanılsamalar, insan soyunun ortak
özelliklerinden kaynaklanır. Smithson'un sözü edilen çalışması ise, gerçekliği farklı bir boyutta
sorgulamakta, bu sorgulama hem aynaların oluşturduğu amorf yansımadan, hem malzemenin
tezatlığından, hem de aynaların görüntüyü metaforik değiştirmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu
yolla görünüm farklı katmanlara ayrılmakta, görüntü (gerçeklik yansıması) çoğaltılırken,
doğanın bir parçası olan kumtaşı, bu görünüm içinde sabitlenmektedir. Kumtaşının
kompozisyona yerleştirilmesindeki rastlantısallık unsuru da, doğanın süreç içinde değişkenliği ve
görünüm olarak algılanmasa da ussal olarak tanımlanabilen bir değişimin varlığını
sorgulamaktadır. Aynı zamanda Smithson'un çalışması, her gün üzerinde yürünülen yer kürenin
gerçekliğinin, yalnızca bir toprak parçası olmadığı ve deneyimin ötesine yönelen bir bilinçle
gözlemlendiğinde (mağara duvarları dışına çıkıldığında/mağara putları terkedildiğinde) insan
eylemlerine yönelik getirdiği eleştiri bütünsel olarak bir sanat nesnesi yoluyla ortaya konmuştur.
Smithson'un örnekleme alınan diğer çalışmasında da (Kenarı Çit İle Çevrili Su- Resim 7); aynı
eleştirel yönelimin ve sorgulamanın varlığı, dış gerçekliğin, doğanın kendisinin insan ürünü olan
sınırlandırılmış bir alana yerleştirildiği gözlemlenmektedir. Francis Bacon’un tiyatro putları
olarak ifade ettiği gibi insanların zihinlerine yerleşmiş olan bu yanılsamalar, sanatçının
çözümleme malzemelerinde sorgulama ve eleştirel bilincin söylem analizini oluşturmaktadır.
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Resim 7: Robert Smithson, Kenarı Çit İle Çevrili Su, New Jersey, 1968

4.Sonuç
Postmodernizm de Francis Bacon'ın zihin putlarından arındırılmış suje imgesi ile ortak bir
yönelim gerçekleştirmiştir. Kavramlar ve imgeler, onlara verilen dar sınırlarından, yücelik
boyutundan çıkarak parçalanmış, her biri kendi sınırlarını ve alanlarını belirlemiş ve sonrasında
bu parçalar birbirleri ile içiçe geçerek eklektik bir yapı oluşturmuştur. Nasıl ki bilim insanı
kendisini sınırlayan putlardan kurtulup kavram ve nesnenin özüne bir yönelim gerçekleştirdiyse,
postmodernizm de modernizmin sınırlarından dışarı taşmış, modernizmin dayattıklarına ilgisiz
kalmıştır. Daha da ileri giderek onu bir araç olarak kullanmıştır.
Chartesli Bernard'ın "antik devlerin omuzlarında duran modern cüceler" (Calinescu, 2013: 23)
ifadesi bu kez modernizm ve postmodernizm arasında gerçekleşmiştir. Postmodern sanat modern
sanatın izinden ilerlemiş, ancak modernizm yeni paradigmayı açıklamaya yetmediği ve kendini
bu paradigma içinde var etmeyi başaramadığı anda yeni bir modern döneme, postmodern olarak
adlandırılan döneme kendisini teslim etmiştir. Yeni bir dönem olarak tanımlanabilecek bu yeni
paradigmanın temelleri elbette sanatı yönlendiren müzeler, galeriler, koleksiyonsu ve kuratörler
aracılığyla belirlenmiş, II. Dünya Savaşı, Amerika'nın sanat piyasasında kendini göstermesi gibi
dinamikler bu paradigma değişimininin temelini oluşturmuştur. Savaş elbette sanat alanında bu
değişimin en büyük tetikleyicilerinden biri olmuştur. Sanatçı gördüğü ve şahit olduğu çıplak ve
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yıkıcı gerçeklik karşısında sanatın anlam ve amacını sorgulamaya yönelmiş, sorgulama eylemi,
değişimi de beraberinde getirmiştir.
Bu anlamda postmodern dönemle birlikte doğanın iki boyutlu bir düzleme taşındığı tuval resmi
geleneğinin yerini doğanın kendisinin bir sanat eseri olduğu söylemi almıştır. Doğa olgusu sanat
eserinde bir amaç olmaktan çıkmış, kavramları ve öznel yargıları aktarımda bir araç olmuştur.
Giderek bu da bir amaç olarak algılanmış ve sanat dönüştürülmüş doğa olarak sunulmuştur. 20.
yüzyıla gelindiğinde ise, hapishanenin sınırları tamamen yıkılmış ve doğanın kendisi bir sanat
nesnesine dönüşürken, yine doğa galerinin kendisini oluşturmuştur.
Francis Bacon'ın bilim insanının nesnel sonuçlara ulaşması için kurtulması gereken yanılsamalar
olan soy, mağara, çarşı-pazar ve tiyatro putları, sanatsal boyutta sanatçının mağaradan çıkışı
metaforu ile incelendiğinde, 1960 sonrası ortaya çıkan ve postmodernist kültürün bir ürünü olan
başlıca sanat eğilimlerinin ve sanatçıların yaşadıkları mağaranın dışına çıkmakla yetinmedikleri,
mağaranın varlığını ve neliğini sorguladıkları, bu düşünceyi bir sanat nesnesine dönüştürdükleri,
bu sanat nesnesinin de gerek doğanın galeriye taşınması, gerekse doğanın dış gerçekliğinde
sergilenmesi yoluyla aktarıldığı görülmektedir. Bu anlamda gerçeklik algısı postmodern dönemle
birlikte değişmiş, bu değişim hem bireyin kendi içinde gerçekleşirken, hem ortaya konulan sanat
nesnelerinin kapsam ve alanında ortaya konulmuştur. Böylelikle dış gerçeklik ve nesnel doğrular
sorgulanmış, sorgulama sonucunda kaçınılmaz olarak bireysel ve toplumsal bir değişim
yaşanmış, bu değişim sanat alanında eleştirel bir yapı ve yeni özgürlük alanları ile birlikte var
olmuştur.
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ESKİŞEHİR’DE VATAN CEPHESİ
Bilal Tunç
Öz
Türkiye’de 1957 seçimlerinden sonra iktidarla muhalefet partileri arasında ciddi sorunlar yaşanmış ve ülkede siyasi
alanda belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu sorunların ortaya çıkmasına yol açan ve iktidar partisi DP (Demokrat
Parti)’ye karşı savaş açan başta CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) olmak üzere muhalefet partileri Güç Birliği adında
bir siyasi yapı oluşturmuşlardır. Bunun üzerine DP kurucularından ve başbakanlardan Adnan Menderes, 12 Ekim
1958’de Manisa’daki konuşmasında muhalefet partilerinin DP’ye karşı tesis etmiş oldukları Güç Birliği Cephesi
karşısında bütün vatandaşların yer alabileceği bir Vatan Cephesi’nin teşekkül edeceğini duyurmuştur. Devrin yerel
ve ulusal gazeteleriyle arşiv belgelerinin verdiği bilgilere göre, Vatan Cephesi adıyla sivil toplum örgütü niteliğinde
siyasi bir yapının oluşturulması insanların dikkatini çekmiş ve çok sayıda kişi cepheye dâhil olmuştur. Bu tarihlerde
çoğu vilâyetlerde olduğu gibi Eskişehir gazeteleri de, vilâyetlerinden adı geçen kuruluşa dolaysıyla da DP
ocaklarına büyük iltihakların olduğunu bildirmiştir. 1959 yılında DP’nin çalışmalarıyla vilâyette binlerce kişi DP
ocak ya da bucaklarına kayıt olmuştur. Bilhassa CHP’den istifa eden esnaf teşkilatları ve vilâyetin önde gelen
aileleri, DP’ye katılmışlardır. Böylece vilâyette DP’lilerin sayıları görece bir artış göstermiştir. Bunun dışında
iktidar partisi DP’den ayrılarak CHP’ye iltihak olanlar da vardır. Bu da beraberinde partiler arasındaki çatışmaları
arttırmıştır. Bu kapsamda, çalışmamızda Vatan Cephesi’nin Eskişehir’deki durumu, Başbakan’a gönderilen
telgraflardan ve vilâyetin basın organları haberlerinden yararlanılarak kapsamlı bir biçimde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Eskişehir, Vatan Cephesi.
THE FATHERLAND’S FRONT IN ESKİŞEHİR

Abstract
There had been serious problems between the govenment and the opposititon parties in Turkey and political
uncertainties emerged in the country in the 1957. What is causing these problems to ocur and opposition parties
done war against the Democratic Party (DP) was a political structure which called power unity. Upon this, the
Democratic Party’s founder and the prime minister Adnan Menderes declared that a fatherland front would be
established which all citizens could take part in against the power unity in his speech in Manisa in october in the
1958. Acording to local and national newspapers and arcive documents, the fatherland front had attracted peoples
attention and a large number of people involved in this front. On these dates as in most cities of newspaper
Eskisehir’s newspapers indicate that there were great participants to the Democratic Party and the fatherland front in
Eskisehir. Thanks to the work of the Democratic party thousands of people registered in the quarters or the
townships belonging to the Democratic Party in Eskisehir in the1959. Especially the tradesman organizations and
big families of the city who resigning from the Republican Peoples Party and the other opposition parties joined the
Democratic Party in Eskisehir. Thus, the number of member of the Democratic Party increased in Eskisehir. There
were also those who joined the Republican People's Party from the Democratic Party during this period. This
naturally had led to inter-party conflicts. In this context, by taking advantage of from the telegrams sent to the Prime
Minister and from newspaper news the situation of the fatherland front in Eskisehir have been extensively studied.
Keywords : Democratic Party, Eskişehir, Republican People's Party, the Fatherland Front.
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GİRİŞ
Çok partili yaşama geçildikten sonra Türk siyasi yaşantısında birçok önemli gelişmeler
görülmüştür. Bunlardan birisi DP’nin 1950 yılı seçimleriyle iktidara gelmesi ve 10 yıl boyunca
iktidarda kalmasıdır (Şahin ve Tunç, 2015: 31). DP, bu şekilde siyasal yaşamda varlığını
sürdürmüştür (Özçelik, 2016: 2057). DP, iktidarda bulunduğu süre içinde ülkede
demokratikleşmeyi sağlayacağını vadetmiştir (Akşin, 2004:226). Bu anlamda partinin
kurulmasıyla, partiye büyük bir ilgi olmuştur. Bilhassa DP’nin kurulmasıyla CHP’den memnun
olmayan çok sayıda kişi yeni kurulan bu partiye geçmişlerdir. Örneğin DP’nin kurulduğu
tarihlerde, bazı yerleşim yerlerindeki CHP’li ilçe ve köy teşkilatlarının tüm üyeleri, partilerinden
istifa ederek DP’ye katılmışlardı. Bu tarihlerde CHP’den ayrılanların sayısı bazen o kadar
yüksek olmuştur ki, istifa eden idare heyetlerinin yerini dolduracak yeterli sayıda üye
bulunamayan yerleşim yerleri bulunmaktaydı. Bu gibi durumlarda, duvarın veya kapının
üzerindeki CHP levhası kaldırılarak, yerine DP’nin tabelası asılmaktaydı (Karpat:1967:324) Bu
durum, Türkiye’de çok partili hayata geçişin başarılı olduğunu göstermektedir. Halk kendisine
uzatılan muhalefet imkânına, biraz tereddütten sonra iyice sahip çıkmıştır (Eroğul, 1990:12). Bu
nedenle DP, üç dönemde tüm seçimleri kazanarak tek başına iktidar olmuştur.
DP’nin üçüncü dönemi olan 1957 seçimlerinden sonra iktidar partisi ile muhalefet partileri
arasında ciddi sorunlar ortaya çıkmış ve bu sorunlar zamanla daha da artmıştır. Örneğin Muhalif
partilerin 1957 seçimlerinde DP’yi iktidardan düşürecek kadar güçlenmeleri ve güç birliğine
yönelmeleri, DP ile CHP arasındaki anlaşmazlıkları en üst düzeye çıkarmıştır. 1957’den itibaren
ülke ekonomisinin 1950’li yılların ilk yarısına nazaran kötüye gittiğini iddia eden muhalefet
partileri, iktidar partisine yönelik eleştirilerini arttırmıştır. DP, bu gelişmeler karşısında
muhalefeti ve kendisine karşı ortaya çıkan tepkileri ortadan kaldırmak için birtakım faaliyetlerde
bulunmuştur. Bu, iktidar ve muhalefet ilişkilerini sertleştirmiş, siyasal ve toplumsal
cepheleşmeyi meydana getirmiştir. DP’ye göre, “yıkıcı” ve “bozguncu” olan muhalefete karşı,
halk DP saflarında toplanmalıydı. İktidar ile muhalefet arasındaki bu cepheleşme süreci, 14
Temmuz 1958 tarihinde Irak’taki ihtilalle hız kazanmıştır. DP Meclis Grubu, 11 Ağustos
1958’de yayınladığı bildiriyle CHP’yi meclisin itibarını düşürmeye yönelik kışkırtıcı tutum ve
davranışlarla ve memurlara tehdit savurarak devirmeyi çalışmakla suçladı. CHP’nin bu tavırları,
Irak İhtilalinden sonra daha da artmıştır (Uyar, 2001: 20). Söz konusu durum, DP ile muhalefet
partileri arasındaki sorunları daha da büyütmüş ve bu sorunlar yer yer çatışmalara sebep
olmuştur (Albayrak, 2004, s.522).
Yukarıda da ayrıntılı bir biçimde ifade olunduğu üzere, DP iktidarının sürdüğü 1958 yılı
Türkiye’de birçok alanda değişikliklerin yaşandığı ve siyasi alanda önemli gelişmelerin olduğu
bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yıl içinde öncelikle CHP başta olmak üzere
muhalefet partileri, DP’ye karşı bir birlik oluşturmuşlardır. Örneğin 1958’in ortalarında CMP
(Cumhuriyetçi Millet Partisi) ile KP (Köylü Partisi)’nin birleşerek CMKP (Cumhuriyetçi Millet
Köylü Partisi) ismini alacağı söylentileri vardı (Albayrak, 2004:521), (Bulut, 2009:129) Ayrıca
devrin önemli partilerinden birisi olan HP (Hürriyet Partisi)’nin de yapılacak ilk seçimlerde CHP
ile birleşeceği iddia edilmiştir (Eroğul, 1990:145). 1958 yılından evvel de muhalefet partileri
DP’ye karşı birlik oluşturma çabaları içerisinde yer almışlardır, lakin bunda pek de başarılı
olamamışlardı. Fakat 1958 yılındaki çabalar, diğer yıllara oranla olumlu neticelenmiş ve CHP ve
HP’nin önderliğinde Güç Birliği Cephesi oluşturulmuştur (Tunç, 2005:1). İşte bu şekilde
muhalefet partileri, DP’ye karşı birlik oluştururken; Başbakan Adnan Menderes 12 Ekim
1958’de Manisa’da yaptığı bir konuşma ile halkı muhalefete karşı oluşturulan Vatan Cephesi’ne
katılmaya davet etmiştir. Adnan Menderes, Manisa’da yaptığı konuşmada Vatan Cephesi’nin
oluşturulduğuna dair şu ifadeleri kullanmıştır: “Politika ve ihtirastan vareste vatandaşların
karşımızda kurulmuş olan kin ve husumet cephesine karşı vatanperver gayretlerini birleştirip
eserlerinin müdafaasına azmetmiş bir Vatan Cephesi’nin kurulması zarureti kendisini
göstermiştir. Aziz Vatandaşlarım, Vatan Cephesi’nde birleşerek eserlerimizi hep birlikte
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muhafaza edeceğiz. Dünyada siyasi, iktisadi ve içtimai istikrarı örnek telakki olunabilecek bir
mükemmeliyette olarak Türk milletinin bütün gayretlerini bu istikamet üzerinde tevcih edilmiş
görmek bize nasip olacaktır... Allah hepimizi muvaffak etsin vatandaşlarım”. “Onların, Güç
birliği adı altında giriştikleri faaliyetin maksadı şudur: Bir Ehli Salip Cephesi olarak karşımıza
dikilecekler. Daha şimdiden seçim varmış gibi yakamıza sarılacaklar. Bu hareketler, bizim
işlerimizi güçleştirmek, milletimizin ihtiyaçlarını sekteye uğratmak, vatanın refah ve saadetini
geciktirmek demektir.” (Uyar, 2001:24); (Kılçık, 1992:208).
Adnan Menderes’in bu ifadelerinden anlaşılabileceği üzere; yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan
muhalefet partilerine karşı, halk DP etrafında birleşmelidir. Bu konuşmadan sonra yani Vatan
Cephesi’nin kurulması ile Adnan Menderes ve bakanlar, partilerini yeniden kuvvetli hale
getirmek ve kitlelerin desteğini sağlamak amacıyla yurt gezilerine çıkmışlardır. Vatan
Cephesi’nin propagandası gazeteler, dergiler ve radyo aracılığıyla yapılırken; muhalefet partileri
radyoyu “partizan radyo” olarak adlandırmış ve radyoda Demokrat Parti propagandası
yapılmasından dolayı “Ajans Haberlerini Dinlemeyenler Derneği” kurmuşlardır (Uyar, 2001:
26). Ancak bunların hiçbirisinin bahsi geçen yapının Türkiye’de yaygınlaşmasını ve DP’ye
dolaysıyla da Vatan Cephesi ocaklarına büyük kitlelerin katılımını engelleyememiştir.
Muhalefet partilerinin yaptıklarına karşılık iktidar partisi, yeni çabaların ciddi bir güç kaybı
yaratacağı düşüncesiyle muhalefetin güç birliğine karşı “Vatan Cephesi” ismiyle siyasi arenaya
kuvvetli bir çıkış yapıp gücünü korumak istemişti (Vural, 2010:181). Bahsi geçen yapı ile DP’ye
başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerinden büyük katılımlar olmuştur. Ancak DP’den
de diğer partilere geçişler de vardı. Bu durum, DP ile diğer partiler arasında büyük sorunlar
oluşturmuş ve 27 Mayıs 1960 İhtilali’ne kadar da devam etmiştir.
1. 1958 Yılında Vatan Cephesi (18 Ekim 1958-1 Ocak 1959)
Yerel basının verilerine göre, Vatan Cephesi’nin kurulduğunun ilan edilmesiyle bu yapıya
bilhassa Eskişehir’den ilk günden itibaren yakın bir ilgi gösterilmiştir. Örneğin, Vatan Cephesi
açıldıktan yaklaşık 10 gün sonra Eskişehir’de CHP’den istifalar başlamış ve istifa edenler DP’ye
katılmışlardır. İstifa eden söz konusu kişiler, partilerinden ayrılarak CHP’ye geçtiklerine dair
doğrudan Başbakan Adnan Menderes’e telgraf göndermişlerdir. Bunlardan ilki 25 Ekim
1958’de Sivrihisar kazası Yörme köyünden CHP’li Akkaya ailesinden 8 kişi DP’ye iltihak
etmesi ve bunu da telgrafla Başbakan’a bildirmeleridir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:197155/10-00). Bunun gibi aynı tarihlerde CHP’li birçok kişi daha DP’ye katılmıştır. Bu arada
Eskişehir’de vatandaşlardan ve partililerden hariç iş dünyasıyla sendikalardan da Vatan Cephesi
ocaklarına katılanlar vardır. Bilhassa Eskişehir Sanayi İşçileri Sendikası İdare Heyetinden birçok
isim bağlı olduğu partiden ayrılarak Vatan Cephesi ocaklarına dâhil olmuş ve bununla ilgili
telgrafı da Başbakan Adnan Menderes’e göndermiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1). Bu durum yeni oluşumun Eskişehir vilâyetinde sadece vatandaşlar tarafından
değil; kurum ve kuruluşlar tarafından onaylandığını ve uygun bulunduğunu göstermesi açısından
önem taşmaktadır.
Eskişehir’de CHP’den istifa ederek DP’ye geçenler olduğu gibi başta DP olmak üzere diğer
partili üyelerden CHP’ye geçenler de vardır. Örneğin Kasım 1958’de kendini feshederek
CHP’ye iltihak kararı alan HP’den CHP’ye geçen kişiler bulunmaktadır. Bunlara 20 Kasım
1958’de 180 HP’linin CHP’ye iltihakı örnek olarak verilebilir (Sakarya, 25 Kasım 1958, No:
3026). Ayrıca CHP yanlısı olduğu değerlendirilen Eskişehir’deki mahali basından Sakarya
gazetesine göre, DP Eskişehir’de eski gücünü kaybetmiştir. Gazete, iktidar partisinin il ve ilçe
kongrelerinin tam bir sessizlik içerisinde geçtiğini bildirerek kongrelere ilgi gösterilmediğini
iddia etmiştir. Gazeteye göre, İktisat Bakanı Eskişehir milletvekillerinden Hasan Polatkan’a karşı
cephe alan mebus ve parti üyeleri partinin kongrelerine katılmadıklarından bu kongrelerde
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istenilen sonuç elde edilememiştir (Sakarya, 13 Kasım 1958, No: 3026). Ancak DP İl Başkanlığı,
bu tür haberleri sürekli olarak yalanlayarak Vatan Cephesi sayesinde DP’nin il ve ilçe
merkezlerinde daha da kuvvetli bir duruma geldiğini ifade etmiştir. Bu durum dönem itibarıyla
iktidar partisi ile muhalefet partileri arasındaki çatışmaları gözler önüne sermektedir.
Sakarya Gazetesi’ne karşın İktidar partisini destekleyen yayınlar yaptığı anlaşılan Demokrat
Sakarya gazetesine göre, Vatan Cephesi ile DP’nin üye sayısı sürekli olarak artmıştır. Gazete,
bilhassa Merkez ilçeye bağlı Tunalı Mahallesi’nde CHP’nin tam bir çöküntü halinde olduğunu
iddia etmiş ve bu mahallede CHP’den istifa eden 138 vatandaşın DP’ye intikal ettiğini, ayrıca
bağımsız vatandaşlardan da 23 kişi Vatan Cephesi ocaklarına üyelik müracaatında bulunduğunu
bildirmiştir (Demokrat Eskişehir, 17 Kasın 1958, No: 2762). Bu verilerden Vatan Cephesi’nin,
ilde etkisini arttırdığı ve iktidar partisini daha da güçlendirdiği şeklinde yorumlanabilir.
Demokrat Eskişehir gazetesinin bu iddialarına karşılık; Sakarya gazetesi, muhalefet partilerinin
DP’ye karşı kurdukları Güç Birliği Cephesi’ne Eskişehir’de büyük katılımlar olduğunu ve milli
bir hizmet halini alan güç birliğine her taraftan olduğu gibi Eskişehir’de de beklenenden fazla
alaka olmuştur. Gazeteye göre, HP’den yüzlerce kişinin CHP’ye intikal etmesi bunun önemli bir
kanıtı niteliğindedir (Sakarya, 27 Kasım 1958, No: 3028). Sakarya Gazetesi, CHP’yi daha da
güçlü duruma getirmek için HP Eskişehir İl Başkanı Ekrem Baysal’ın DP iktidarına karşı ildeki
HP’lilerin tamamının CHP’ye geçmesini istediğini ve üyelerinin CHP’ye geçmesini sağlamak
için il başkanının imzasıyla bir tamim dahi yayımlamışlardır (Sakarya, 29 Kasım 1958, No:
3029); (Sakarya, 26 Kasım 1958, No: 3026). Bu nedenle parti heyetinin çalışmaları sonucu çoğu
parti yöneticisi CHP’ye iltihak etmiştir. Ayrıca Seyitgazi ilçesi HP teşkilatı da bütünüyle CHP’ye
katılmıştır (Sakarya, 9 Aralık 1958, No: 3050). Ancak her ne kadar Sakarya gazetesi, CHP’nin
güçlü olduğunu ifade etse de; DP Eskişehir İl Başkanlığına göre bu dönemlerde üye sayısı
sürekli artan kendileridir. DP İl Başkanı HP’lilerin genellikle Vatan Cephesi’ne geçtiğini
savunmuş ve Sakarya gazetesini yalanlamıştır. İl Başkanına göre, kasım ayı sonu itibarıyla 1.450
HP’li Vatan Cephesi’ne dâhil olmuştur (Demokrat Eskişehir, 28 Kasın 1958, No: 2775). Ayrıca
aralık ayında binlerce kişi DP’ye intisap etmiştir (Demokrat Eskişehir, Aralık 1958, No: 2780).
Bu bağlamda DP İl Başkanına göre, Güç Birliği Cephesi Eskişehir’de yeteri ilgi görememiştir.
Bu tarihlerde Eskişehir Merkez ilçesinde çok sayıda mahalle ve köylerde DP’ye bağlı ocaklar
açılmıştı. Bu ocaklar ya doğrudan DP ya da Vatan Cephesi adıyla faaliyete geçmiştir. Vatan
Cephesi ocaklarına ya da DP’ye genellikle CHP’den istifa eden kişiler ya da kuruluşlar değil;
devrin diğer siyasi partilerinden olan HP, KP ve CMP’den istifa edenler de intisap etmişlerdir.
Bunlardan birisi HP Eskişehir İl İdare Kurul Azalığından Müstafi Kütahya Azot Sanayi
Fabrikası İşçi Sendikası Başkanı Sezai Özyeğin ve arkadaşlarıdır. (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/2). Aynı şekilde Eskişehir Marangozlar Derneği Başkanı Fabrikatör Hilmi Sert
ve beraberindekiler DP’ye iltica etmişlerdir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/1).
Bunun dışında Eskişehir vilâyetinin önde gelen şahıslarından birisi olan Eskişehir Mobilya
Fabrikası sahibi Fabrikatör Cevdet Sertcanlı da bağlı olduğu partiden ayrılarak Vatan Cephesi
ocaklarına katılmıştır (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/1.18). Bu durum, Vatan
Cephesi’nin güçlendiğini ve etki alanını genişlettiğini göstermektedir.
DP devrinde Eskişehir’de çok sayıda yatırımın yapıldığı ve bu sayede yeni iş alanlarının açıldığı
bilinmektedir. Özellikle DP iktidarının önemli aktörlerinden birisi olan İktisat Vekili Hasan
Polatkan’ın Eskişehirli olması buraya çok sayıda yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bunun dışında
vilâyet merkezinde çok sayıda yeni kamu kurum ve kuruluşları ile iş alanları da açılmıştır.
Örneğin bunlardan birisi Hasan Polatkan’ın katılımıyla temeli atılan ikinci devlet hastanesidir.
Eskişehir’in önemli bir eksikliğini tamamladığı değerlendirilen yeni devlet hastanesi geniş bir
arazi üzerinde ve son derece ileri teknik donanımla yapılmıştır (Demokrat Eskişehir, 25 Kasın
1958, No: 2772). Adı geçen yatırımların, iktidar partisine ilgiyi arttırdığı şeklindeki hükme
varılabilir.
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Sakarya Gazetesine göre, 1958 yılı kasım ayında CHP Genel Başkanı İsmet İnönü Eskişehir’de
büyük bir miting düzenlemiştir. Bilhassa İnönü’nün bu mitingine 1.500 kişi katılarak ana
muhalefet partisine tezahüratta bulunmuştur. İsmet İnönü, buradaki konuşmasında Eskişehir’de
daha da güçlü duruma geleceklerini iddia etmiştir (Sakarya, 2 Aralık 1958, No: 3043).Vatan
Cephesi adına her gün yeni ocakların açıldığı ve DP’nin gücünü iyice perçinleştirdiği dönemde
İsmet İnönü’nün bu çalışması anlamlıdır. Zira İsmet İnönü’nün Eskişehir’den ayrılmasıyla
DP’den ayrılarak CHP’ye geçen kişiler olmuştur. Örneğin Çifteler Mahallesi’nden 33 kişi
DP’den istifa ederek CHP’ye katılmıştır (Sakarya, 2 Aralık 1958, No: 3043). Ayrıca Tunalı
Mahallesi’nde de CHP’ye geçenler olmuştur (Sakarya, 17 Aralık 1958, No: 3056). Böylece
DP’nin Vatan Cephesi ile yeniden güçlü bir duruma gelmeye başladığı dönemlerde CHP de
gücünü arttırmak için faaliyetlerini yoğunlaştırdığı anlaşılmaktadır.
DP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Vatan Cephesi’ne ya da DP’ye yapılan iltihakları
göstermek amacıyla DP Genel Sekreterliğine sürekli olarak raporlar gönderilmiştir. Bu raporlar
genellikle DP İl Başkanı tarafından yazılmıştır. Örneğin 29 Kasım 1958 tarihinde DP İl Başkanı
Ali Riza Ilıcalı tarafından Başbakan Adnan Menderes’e gönderilen telgrafta şu bilgiler yer
almaktadır: “Şehrimizin en kalabalık nüfuslu mahallerinden biri olan Tunalı mahallesinin HP
Ocak Başkanı Rasim Tezer, CMP Ocak İdare Kurulu Üyesi Osman Kaynak Değirmenci ve
CHP’den İsmail Demir ile Yakup Köse 282 arkadaşları ile birlikte partilerinden istifa ederek
partimize kaydolmuşlar ve kayıt muameleleri süratle ikmal edilerek kütüğümüze geçirilmiştir.
Saygı ile arz olunur” (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/3). Bu şekilde 300’e yakın
kişinin partilerinden ayrılarak Vatan Cephesi saflarına dâhil olmaları, DP’nin Eskişehir
vilayetinde güçlendiğini ve diğer partilerin de zayıf duruma düştüğünü göstermektedir. Ayrıca
yukarıda ifade olunduğu üzere; DP’ye CHP dışından da diğer siyasi partilerden de büyük sayıda
iltihaklar vardır. Örneğin Mahmudiye kazası Türkmen Mecidiye HP Ocak Başkanı Mahmut
Uygur ve 140 arkadaşı DP’ye geçmiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/4). Aynı
şekilde bahsi geçen kazanın Yeşilyurt köyünden HP’den ayrılan Ocak Başkanı Ali Aydın ve 65
arkadaşı Vatan Cephesi’ne üyelik yapmıştır (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/5).
Eskişehir’de Vatan Cephesi ocaklarına ya da DP teşkilatlarına sadece partilerinden istifa edenler
değil; hiçbir siyasi oluşumun içerisinde yer almayan bağımsız kişiler de intisap etmiştir. Buna
örnek olarak Merkez kazaya bağlı Hamidiye köyünden Rasim Akyel ve Ayfer Akyel isimli
kişiler verilebilir. Adı geçen şahıslar DP’ye üye olduklarına dair telgraflarını Başbakan Adnan
Menderes’e göndermişlerdir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/6). Aynı tarihlerde
muhalefet partilerinden umduklarını bulamadıklarını beyan eden Merkez kaza Hamidiye köyüne
bağlı vatandaşlardan bir kısmı telgraflarında DP’ye katıldıklarını ifade etmişlerdir (BCA, Yer
No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/7).
DP’ye bu şekilde katılımlar olurken Sakarya gazetesi, DP İl Başkanlığı’nın Vatan Cephesi için
oy avcılığı yaptığını iddia etmiştir. Gazeteye göre, il yöneticileri bütün şehri gezerek halkı yalan
yanlış vaatlerle Vatan Cephesi’ne katılmaya davet etmiştir (Sakarya, 17 Aralık 1958, No: 3056).
CHP de bu iddiaları 1960 yılı mayıs ayına kadar sürdürmüştür. Partiye göre, DP’nin bu
çalışmaları iktidar partisinin güçsüzlüğünü göstermektedir. Ancak bütün bunlar Vatan
Cephesi’nin sürekli büyümesini ve DP’ye yeni kayıtların olmasını engelleyememiştir. Bu arada
DP İl Başkanlığı, partiye ait yeni ocak ya da lokaller açmakla meşguldür. Bilhassa her yeni
lokalin açılışına partinin üst düzey kişileri katılmıştır. Bu nedenle lokallerin açılışlarında bunlara
çok sayıda kayıtlar olmuştur. Örneğin DP’nin il merkezinde açtığı yeni lokalin açılışına yüzlerce
kişi katılmış ve yeni üyeler lokale kayıt olmuşlardır (Demokrat Eskişehir, 20 Aralık 1958, No:
2794)
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2. 1959 Yılında Vatan Cephesi (1 Ocak 1959-1 Ocak 1960)
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi verileri ve yerel gazetelerin haberlerine göre 1958 yılında
olduğu gibi 1959’da da Eskişehir’de il merkezi ve ilçelerden DP’ye ya da Vatan Cephesi’ne
bağlı ocaklarla bucak teşkilatlarına çok sayıda gerek CHP ve diğer muhalefet partilerinden istifa
edenler gerekse de hiçbir partiye mensup olmayanlardan birçok kişi iltihak etmiştir. Bu
kapsamda Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine göre; Eskişehir’den DP Genel
Sekreterliği’ne gönderilen telgrafların bazılarının muhalefet partilerinin üst düzey
yöneticilerinden olduğu anlaşılmaktadır. CHP Alpu İlçesi İdare Heyeti Azası Resmi Tarhan
gönderdiği telgrafında şunları ifade etmiştir: “Mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin
inkârcı zihniyetini daha fazla taşımamak için Halk Partisi’nden istifa ederek; gece gündüz
milletin hayrına, memleketin kalkınmasına çalışan, bunu müspet eseriyle ispat eden Demokrat
Parti’ye aile efradım ve 21 arkadaşımla iltihak ettiğimi arz eder, hürmetlerimi sunar ve Cenabı
Haktan muvaffakiyetlerinizi niyaz ederiz” (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/8). Aynı
şekilde HP Sivrihisar kazası İlçe İdare Heyetinden Mustafa Üreyen de telgrafında 71 arkadaşı ile
birlikte HP’den istifa ederek DP taraflarında yer alacaklarını bildirmiştir (BCA, Yer No:010-09
Fon Kodu:215.667.1/9). Resmi Tarhan’ın bu yazısı, CHP’nin bazı ilçelerde destek göremediğini
ve DP’nin buralarda etkili bir konuma geldiğine işaret etmektedir.
Eskişehir’de Vatan Cephesi’ne çok sayıda kişinin katıldığı ve DP’nin yeniden güçlenmeye
başladığı dönemlerde, 21 Aralık 1958’de Eskişehir’de yapılan CHP kongresine İsmet İnönü’nün
katılması, DP’den memnun olmayan yüzlerce kişinin DP’den ayrılarak CHP’ye geçmesine ortam
hazırlamıştır. Buna göre gazeteler, 1959 yılı ocak ayının hemen başlarında sadece Sivrihisar
ilçesinde 300 DP’linin istifa ettiğini bildirmişlerdir(Sakarya, 13 Ocak 1959, No:3079). Ayrıca
Sakarya gazetesi, CHP’nin çok güçlendiğini kanıtlamak için parti tarafından yeni ocaklar
açıldığını (Sakarya, 19 Ocak 1959, No:3085), aynı hafta içinde CHP İl Başkanlığı tarafından
Merkez ilçede iki ocak birden tesis edildiğini yazmıştır. Bu ocaklardan birisi Ömerağa Ocağı
diğeri ise 6 Nolu Ocak’tır (Sakarya, 23Ocak 1959, No:3088). Bu şekilde iktidarı destekleyenler
DP’nin güçlendiğini ve Vatan Cephesi üye sayısının arttığını ileri sürerken; muhalefet partili
gazeteler CHP’nin daha güçlü bir durumda olduğunu iddia etmiştir. Bu durum, dönemin siyasi
havasını göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine göre; Eskişehir’den DP Genel Sekreterliği’ne telgraf
gönderen kişiler genel olarak DP’ye katılacaklarını bildirmişlerdir, ancak bazı telgraflarda DP
yerine doğrudan Vatan Cephesi’ni adı geçmektedir. Bununla alakalı olarak Alpu kazasından
Müstecip Ölçüm telgrafında; “Vatan Cephesi’nin millete hizmet cephesi olduğunu, görülen
eserlerinden memleket kalkınmasındaki hizmetlerinden anlamış bulunmaktayız. Bundan böyle
Halk Partisi’nin köhne şef sistemi ile yürütülen zihniyetin millete hizmet edemeyeceğine kani
olduğumuzdan; Halk Partisi’nden istifa ederek Vatan Cephesi’ne girmeyi vatan borcu bildik ve
saflarınıza katıldığımızı hürmet ve muhabbetlerimizle arz ederiz” (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/10). Aynı şekilde Menteşe Ocak Başkanı Recep Örde, telgrafında 27
arkadaşıyla Vatan Cephesi’ne iltica ettiklerini bildirmiştir. Bunlar gibi Seyitgazi ilçesi Hamidiye
köyünden Başbakan’a çekilen telgrafta 17 kişi CHP’den istifa ederek Vatan Cephesi Ocağı’na
inzimam ettiklerini bildirmiştir. Bunun gibi CHP Akçaoğlan Ocak Başkanı 6 Nolu Bucak İdare
Kurulu azası üyeleri de Vatan Cephesi’ne üye olmak istediklerine dair telgraf yollamışlardı
(BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/71). Son olarak Gökçe nahiyesi Ayva köyünden
CHP’li 17 kişi Vatan Cephesi’ne geçtiklerini bildirmişlerdir (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/32). Söz konusu telgraflar, dönem itibarıyla Vatan Cephesi’ne üyelik yapmanın
aynı zamanda DP’ye girmek anlamına geldiğini kanıtlar niteliktedir.
DP tarafında bu gelişmeler yaşanırken CHP, Vatan Cephesi’ne kayıtları arttırmak amacıyla
DP’nin halka baskı uyguladığını ve vatandaşları zorla cepheye bağlı ocaklara kayıt ettiğini iddia
etmiştir. Muhalefete göre, iktidar partisi devlet teşekküllerindeki ve belediyelerdeki memurları
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zorla ve işten çıkarma tehdidiyle Vatan Cephesi’ne bağlı ocaklara kayıt olmaya zorlamış ve özel
idarede çalışan memurlarının maaşları ödenmeyerek onların DP’ye katılmaları için büyük baskı
altına alınmışlardır (Sakarya, 22 Ocak 1959, No:3087). İl Başkanlığı, bunun dışında DP içinde
büyük hizipleşmelerin olduğunu da öne sürmüştür. Bu bağlamda CHP Eskişehir Teşkilatı, parti
içinde ayrılıkların arttığını ve bu nedenle il yöneticilerinin çoğunun işten el çektirildiğini iddia
etmiştir (Sakarya, 27 Ocak 1959, No:3093). Bu konuyla ilgili olarak Yeni Hâkimiyet gazetesi,
DP Genel Sekreterliği tarafından müfettişlerin atandığını ve parti yöneticilerinden Rıfat Burçak
ile Mustafa Zeren’in Eskişehir’e gelerek parti içi hizipleşmeleri engellemek amacıyla
çalışmalarda bulunduğunu bildirmiştir (Hâkimiyet, 27 Ocak 1959, No:1540). CHP’nin ve yerel
basının bu iddialarda bulunması ve iktidar partisini bu şekilde suçlaması, CHP’den çok sayıda
istifaların olduğunu ve istifa edenlerin de genellikle DP’ye geçtiklerini ıspatlamaktadır.
Bilindiği üzere Vatan Cephesi’ne üye olanların isimleri radyo haberlerinde sürekli olarak
duyurulmaktaydı. Bilhassa radyo haberlerinde binlerce kişinin Vatan Cephesi ocaklarına
katıldığı anlaşılmaktadır, ancak CHP radyonun bu haberlerinin çoğunun yalan olduğunu ve
devlet radyosunun iktidar partisi tarafından halkı kandırmak için kullanıldığını iddia etmiştir.
Örneğin CHP İl Başkanlığı Eskişehir’den DP’ye iltihak ettiği bildirilen isimlerin çoğunun yalan
olduğunu ispatlamak için sürekli tamim yayınlamıştır (Sakarya, 13 Şubat 1959, No:3104). Bu da
CHP ile DP arasındaki çatışmaları daha da körüklemiştir. Sözü geçen durum, dönem itibarıyla
partiler arasında ciddi sorunların olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
1959 yılında CHP’den olduğu kadar HP’den çok sayıda kişi partilerinden ayrılarak DP’ye intisap
etmiştir. Örneğin Mahmudiye kazası Toprak köyünden 30 kişi HP Ocağı’ndan ayrılarak DP’ye
dahil olmuştur (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/11). Aynı şekilde Keskin Köyü HP
Ocağı idare heyeti, partilerinden bütünüyle ayrılarak DP’ye geçmişlerdir (BCA, Yer No:010-09
Fon Kodu:215.667.1/19). Keskin köyü gibi Merkez kazaya bağlı Muttallip Köyü Ocağı’ndan 41
kişi Vatan Cephesi saflarında yer aldıklarına dair Başbakan Adnan Menderes’e telgraf
göndermişlerdir(BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/12). Bunun dışında Merkez kazaya
bağlı Gündüzler köyünden HP’li Hüseyin Baki, HP’den istifa ederek bütün aile efradıyla birlikte
DP’ye üye olmuşlardır (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/13).
1959’da Eskişehir DP il ve ilçe başkanları, Başbakan Adnan Menderes’e DP’ye ve dolaysıyla da
Vatan Cephesi’ne geçen kişileri göstermek amacıyla sürekli telgraf yoluyla raporlar
göndermişlerdi. Bunlardan birisi Sivrihisar DP İlçe İdare Kurulu Başkanı Rıza Sarıoğlu
tarafından yazılmıştır. İlçe İdare Kurulu Başkanı telgrafında Sivrihisar kazasının Kaymaz
nahiyesinden çok sayıda CHP’linin ve HP’linin partilerinden istifa ederek DP’ye geçtiğini
bildirmiştir. Söz konusu telgraflara göre, CHP’den 66 ve HP’den 10 kişi Vatan Cephesi ocağına
iltihak etmiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/73). Bu durum, DP Genel
Sekreterliği ile il ve ilçe teşkilatlarının sürekli olarak bağlantı halinde olduklarını ve Genel
Sekreterliğin DP’ye yeni katılanları çok yakın bir şekilde takip ettiğini kanıtlar niteliktedir.
1950’li yıllarda partilerin gençlik teşkilatları aktif olarak siyasetin içerisinde yer almışlardır. Bu
kapsamda, 1959’da DP Eskişehir Gençlik Kollarının çalışmaları neticesinde CHP ve HP Gençlik
Teşkilatları ile partisiz gençlerden çok sayıda kişinin DP’ye geçtiği anlaşılmaktadır. Konuyla
ilgili olarak CHP Kaymaz Nahiyesi Başkanı Orhan Işık, Adnan Menderes’e gönderdiği
telgrafında şu konulara temas etmiştir: “ Halk Partisi’nin hala şef sistemi ile idare edildiğini,
liderlerinin Eskişehir’e gelmesinden anladık. Nahiyemizde kurulan Vatan Cephesi’ne girmeyi ve
vatana hizmet edenlerle birlikte çalışmayı vicdan borcu bilerek CHP’den 75 arkadaşımla DP’ye
girdiğimizi bildirir, Allah’tan muvaffakiyetler diler, hürmetlerimizi sunarız” (BCA, Yer No:01009 Fon Kodu:215.667.1/14).
CHP, bu gelişmelere karşılık olarak DP’nin iddia edildiği kadar güçlü olmadığını ve
partilerinden istifa eden üyelerinin bulunmadığını belirtmiştir. Hatta CHP İl Başkanlığı, ildeki
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en güçlü partinin kendileri olduğunu ve iktidar partisinin çok zor durumda bulunduğu tezini ileri
sürmüştür. DP İl Başkanlığı ise CHP’nin bu iddialarının aksine partilerine katılan kişilerin
sürekli arttığını ve CHP’nin il ve bağlı ilçelerde ciddi bir şekilde zayıfladığını iddia bildirmiştir.
DP İl Başkanlığına göre, şubat ayında çoğunluğunu Devlet Demiryollarında çalışan kişilerin
teşkil ettiği DP’ye kayıt olan yeni partililerin içinde mühendis, doktor ve teknik elemanların
bulunmaktadır. Bu bağlamda yeni açılan Merkez ilçeye bağlı 2 Nolu Ocağa 620 kişi kayıt olmuş
ve bu kayıt olanların çoğu CHP’den istifa eden kişilerdir (Yeni Haber, 17 Şubat 1959, No: 916).
DP, bu yolla partilerinin sürekli güçlü olduğunu ve Vatan Cephesi’nin ülke genelinde büyük bir
etki yaptığını kanıtlamaya çalışmıştır.
Bilindiği üzere Vatan Cephesi’ne geçenler genellikle DP’ye ait ocak ya da bucaklara kayıt
olmaktaydılar. Ancak bazen de doğrudan Vatan Cephesi adına açılan ocaklara da geçişler vardır.
Bu ocaklardan birisi Merkez ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi’nde açılan Zeytinoğlu Vatan Cephesi
Ocağı’dır. Faaliyete geçtikten sonra muhalefet partilerinden istifa eden ya da hiçbir partiye
mensup olmayanlardan çok sayıda kişi buraya üyelik müracaatı yapmıştır. Ayrıca ocağa
katılanların toplantı yapabilecekleri ve bir arada bulunabilecekleri lokal de açılmıştır (Meşale, 13
Mart 1959, No:485).Bunun haricinde DP Merkez İlçe Başkanlığı da buradaki çalışmaları
yakından takip etmiştir (Meşale, 14 Mart 1959, No:2167). Bu durum, DP il ve ilçe teşkilatlarının
Vatan Cephesi’ni güçlendirmek ve katılımları çoğaltmak amacıyla koordineli bir şekilde
çalıştıklarının göstergesidir.
Özellikle bu tarihlerde partilerin mevcut ocak ve bucak
teşkilatlarından başka yeni ocaklar da açılmıştır. Bu nedenle CHP, HP ya da diğer siyasi
partilerden istifa ederek DP’ye geçmek isteyen kişiler yeni açılan ocaklara katılmışlardır.
Örneğin Merkez kazaya bağlı Nemli Köyü HP ocağından istifa eden başta Ocak Başkanı
Şerafettin Tanboğan olmak üzere 28 kişi Vatan Cephesi’ne iltica etmiştir (BCA, Yer No:010-09
Fon Kodu:215.667.1/15). Söz konusu iltihaklar, yeni ocakların etkili bir konuma geldiğine işaret
etmektedir.
Bilindiği üzere 1950’li yıllarda radyo en etkili iletişim araçlarından birisidir. Bu yüzden DP’ye
ya da Vatan Cephesi ocaklarına katılanların isimleri her gün belirli aralıklarla radyodan anons
edilmiştir. Bazen de Başbakan Adnan Menderes’e telgraf yollayan kişiler isimlerinin radyodan
duyurulmasını istemişlerdir. Örneğin Gömele nahiyesi CHP Eski Ocak Başkanı Arif Kasap’ın
telgrafında 18 arkadaşıyla birlikte DP’ye intisap ettiklerini ve bu nedenle partiye katıldıklarına
dair isimlerinin radyodan neşredilmesini talep etmiştir. Aynı şekilde HP’den Mehmet Bal isimli
şahıs 10 kişilik liste halinde Vatan Cephesi’ne inzimam ettiklerini ve bu durumun radyodan ajans
haberleri saatinde ilan edilmesini istemiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/77). Bu
durum, yukarıda ifade olunduğu üzere dönem itibarıyla radyonun insanların yaşantılarında ne
kadar etkili olduğunu bir kez ispatlar niteliktedir.
Vatan Cephesi’ne vilâyetin önde gelen kişilerinden katılanlar da mevcuttu. DP İl Başkanlığı, söz
konusu kişilerin genelde CHP’den istifa edenler olduğunu bildirmiştir. Gerçekten de devrin
basınının verdiği bilgilere göre, şehrin ileri gelenlerinden ve önemli isimlerinden çok sayıda kişi
iktidar partisine geçmiştir. Bu anlamda 1958 yılı sonundan başlayarak 1959 yılı mart ayına kadar
şehrin ileri gelenlerinden onlarca kişinin Vatan Cephesi’ne bağlı ocaklara kayıt yaptıkları
anlaşılmaktadır. Bunlardan birisi Dr. Selami Oytaç’tır (Yeni Haber, 8 Nisan 1959, No: 959).
Ancak CHP Eskişehir İl Başkanlığı, DP’ye ya da Vatan Cephesi’ne geçtiği iddia edilen CHP’li
önemli isimlerin DP’nin ileri sürdüğü kadar fazla olmadığını ifade belirtmiştir. CHP’ye göre,
mart ayında DP’ye geçtiği belirlenen vilâyetin önemli doktorlarından Selami Oytaç partisinden
ayrılmamış ve parti içinde çalışmalarına devam etmiştir (Sakarya, 8 Nisan 1959, No:3148). Söz
konusu örnekte olduğu gibi iktidar partisiyle ana muhalefet partisi bu şekilde birbirini yalanlayan
birçok haber yayınlamıştır.
Meşale gazetesine göre İktisat Vekili Hasan Polatkan sürekli olarak Eskişehir’e birçok yatırım
yapılmasını ve Eskişehir’in gelişmesini sağlamıştır. Örneğin nisan ayında İktisat Vekili vilâyette
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üç adet okulun açılışında yer almıştır. Bu okullardan birisi lise diğer ikisi de meslek
yüksekokuludur. Ayrıca Eskişehir’de Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu ile yüksek mühendislik
mekteplerinin açılması için de gerekli planlamalar yapılmış ve söz konusu iki yüksek mektebin
temelleri iktisat vekili tarafından atılmıştır. Bugünkü Anadolu Üniversitesi’nin ilk aşamaları
olduğu değerlendirilen iki eğitim kurumu da DP iktidarının eserlerindendir (Meşale, 18 Nisan
1959, No:557). Bu arada 1958 ile 1960 yılları arasında DP Eskişehir İl Başkanı Ali Rıza
Ilıcalı’dır. Ali Rıza Ilıcalı, her ay DP Genel Sekreterliği’ne vilâyette DP’ye ya da Vatan
Cephesi’ne toplamda kaç kişinin kayıt olduğunu rapor etmiştir. İl Başkanı 1959 yılı Mart ayında
gönderdiği telgrafında il genelinde başta CHP olmak üzere HP ve CMP’den yüzlerce kişinin
partilerinden ayrılarak DP ocaklarına katıldığını ve CHP’li birçok ocağın da başkanlarıyla
birlikte DP’ye dahil olduğunu bildirmiştir. Aynı şekilde il başkanı CHP Kadın Kolları
Başkanlığından çok sayıda üyenin DP’ye iltihak ettiğini rapor etmiştir (BCA, Yer No:010-09
Fon Kodu:215.667.1/171).
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi verilerinden 1959 yılında Eskişehir’de DP tarafından bazı
ilçelerde yeni gençlik kolları teşkilatlarının kurulduğu ve bu teşkilatlara başta CHP olmak üzere
diğer siyasi yapılardan çok sayıda kişinin üye olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 1959 yılı Mart
ayında faaliyete geçen Sivrihisar DP Gençlik Kolu Teşkilatı Başkanı Avukat Kemal Zeytinoğlu,
Başbakan’a gönderdiği telgrafında, adı geçen kazada DP’nin etkili hale geldiğini, muhalif
partilerden ve herhangi bir partiye bağlı olmayan bağımsızlardan 240 kişinin Vatan Cephesi
ocaklarına intisap ettiğini rapor etmiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/20). Bu
durum, DP’nin Eskişehir’de güçlü bir duruma geldiğini ve diğer partilerin de ciddi bir biçimde
güç kaybettiğini göstermektedir.
CHP Eskişehir İl Başkanlığı, 1959 yılı nisan ayından başlamak üzere vilâyet genelinde
toplantılar yapmak ve halkla bir araya gelerek parti çalışmalarını anlatmak amacıyla bir heyet
oluşturmuştur. Bu kapsamda CHP İlçeler Başkanı Lütfü Mumcu başta olmak üzere 4 kişilik bir
heyet Alpu, Bozan, Bahçecik, Osmaniye, Karkamış ve Gündüzler bucaklarını ziyaret ederek
halkla açık hava toplantıları yapmışlardır. Bu arada daha önceleri DP’li olan Alpu Belediye
Başkanı Mustafa Fidan da CHP’ye geçmiştir (Sakarya, 21 Nisan 1959, No:3161). Daha sonraları
aynı heyet diğer ilçelerde de temaslarda bulunmuştur. Bilhassa köyleri gezen ve köylülerle
samimi sohbetler yapan heyetin, köylüler tarafından ilgiyle dinlendiği ve beğenildiği parti
yetkilileri tarafından sürekli olarak dile getirilmiştir (Sakarya, 8 Mayıs 1959, No:3174).
Partililer, bu gezileri mayıs ayına kadar sürdürmüşlerdir. Sakarya gazetesine göre, bu çalışmalar
neticesinde çok sayıda DP’li CHP’ye katılmıştır. Gazete, buna kanıt olarak Çukurhisar’da 50
DP’lin CHP’ye geçişini örnek olarak vermiştir (Sakarya, 21 Mayıs 1959, No:3192). CHP
Eskişehir Teşkilatının, bu haberler vasıtasıyla partilerini güçlendirmek için önemli faaliyetler
içinde bulunduğu düşünülebilir.
Muhalefet kanadında bu gelişmeler var iken; DP İl Başkanlığında ve DP’li mebusların
katılımıyla il genelinde geziler ve mitingler düzenlenmiştir. Eskişehir DP milletvekillerinden
Hicri Sezen, Hamit Dedelek, Mustafa Çürük ve İl Başkanı Ali Rıza Ilıcalı ilk gezilerine
Çifteler’de başlamışlardır. Burada halkla görüşen heyet, parti çalışmaları ve Vatan Cephesi
hakkında vatandaşları bilgilendirmişlerdir. Çifteler halkının sorunlarını dinleyen heyet gerekli
notlarını almış ve buradakilere şikâyetleri konusunda gerekli yardımlarda bulunacaklarını
bildirmiştir (Hakimiyet, 4 Temmuz 1959, No:1699). Mebuslar ve il başkanı buradan Seyitgazi
ilçesine giderek çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürmüşlerdir (Hâkimiyet, 6 Temmuz 1959,
No:1701). Daha sonra mebuslardan bir kısmı Merkez ilçede de halkla görüşmüşlerdi. Yurt
Sineması’nda yapılan toplantıya DP Eskişehir ocak ve bucak başkanları da hazır bulunmuşlardır.
Bu toplantıda mebuslar, vatandaşlara meclis çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve köylüler için
yapılması planlanan yeni çalışmaları anlatmışlardır (Hâkimiyet, 7 Temmuz 1959, No:1702).
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Mebuslar, buradaki toplantılarından iki gün sonra Alpu ilçesine gitmişlerdir. Bu gezideki mevcut
mebuslara diğer Eskişehir mebuslarından Muhtar Başkurt ile Halil Sezer de eşlik etmiştir.
Buradaki toplantının konusunu da diğer yerlerde olduğu gibi Vatan Cephesi çalışmalardır.
(Hâkimiyet, 8 Temmuz 1959, No:1703). Aynı heyet 9 Temmuz da DP İl Kurulu azaları ile
Sivrihisar ilçesine gitmişlerdir. Yol boyunca köylere uğrayan mebuslar Sivrihisar’da partili ve
partisiz vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmışlardır (Hâkimiyet, 10 Temmuz 1959, No:1705).
Heyetin bu gezileri diğer ilçelerin tamamının gezilmesiyle 15 Temmuz’a kadar devam etmiştir.
Hâkimiyet gazetesine göre, bu gezilerden sonra Vatan Cephesi’ne katılanların sayılarında gözle
görülür bir artış olmuştur.
Yukarıda ifade olunduğu üzere CHP’den olduğu kadar HP’den yüzlerce partisinden ayrılarak
DP’ye iltihak etmişlerdir. Bu dönemlerde HP, müstefi parti konumunda bulunduğundan partililer
bütün olarak ya CHP’ye ya da DP’ye geçmişlerdir. Örneğin Merkez kazaya bağlı Gündüzler
Köyü HP Bucak Başkanı Mehmet Uyar ve Ocak Başkanı Süleyman Çaylık, 29 üyeleriyle birlikte
Vatan Cephesine dâhil olduklarını bildirmişlerdir (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/21). Aynı şekilde Mahmudiye Köyü’nden 27 HP’li DP’ye geçmiştir (BCA, Yer
No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/90). Bu şekilde DP’ye toplu katılımların olması, parti teşkilatını
ve Vatan Cephesi’ni çok daha kuvvetli bir duruma getirmiş olabileceği şeklinde
düşünülmektedir.
Eskişehir vilâyetinde Vatan Cephesi ocaklarına ya da DP’ye dâhil olmak istediklerine dair
Başbakan Adnan Menderes’e partili vatandaşlardan çok sayıda telgraf gönderildiği gibi, hiçbir
partiye mensup olmayan yani bağımsız kişilerden de yüzlerce telgrafın gönderildiği
anlaşılmaktadır. Merkez kazasına bağlı Mihalçık Narlı köyünden Bayram Arslan ve 6 arkadaşı
tarafından gönderilen şu telgraf konuya örnek olarak verilebilir: “Memleket davalarınızdaki
muvaffakiyetleriniz karşısında inkarcı ve kısır siyasetli Halk Partisi’nden dolayı Demokrat Parti
Vatan Cephesi’ne girdiğimizi arz eder ve muvaffakiyetler dileğiyle ellerinizden öperiz” (BCA,
Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/30). Söz konusu telgraf, Vatan Cephesi’nin muhalefet
partileri dışındaki kişiler tarafından da desteklendiği şeklindeki hükme varılabilir.
Yukarıda örnekleriyle ifade edildiği gibi, 1950’li yıllarda Eskişehir’de genel olarak DP adına
ocak ya da bucaklar vardır. Ancak Vatan Cephesi’nin açılmasıyla birlikte doğrudan Vatan
Cephesi ocaklarının da açıldığı devrin yerel basınından ve arşiv belgelerinden açıkça
görülmektedir. Bunlardan birisi Yıldıztepe Vatan Cephesi Ocağı’dır. Söz konusu Ocak Başkanı
Sami Gürçay, telgrafında muhalefet partilerinden 296 kişinin DP’ye inzimam ettiklerini
bildirmiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/33). Adı geçen telgraf, bu dönemde
Vatan Cephesi’nin ne kadar etkili olduğunu ve taraftar sayısının ne ölçüde büyüdüğünü açıkça
ortaya koymaktadır.
DP’lilerin Eskişehir’de geziler tertip ettiği günlerde temmuz ayının ortasından başlayarak
ağustos ayının başına kadar CHP’li bir heyet de Eskişehir’in köylerini gezmiştir. Sakarya
gazetesine göre, bu gezilerde DP’nin Eskişehir’de büyük bir hezimet içinde olduğu anlaşılmış il
genelinde DP’den çok sayıda istifalar olmuştur. Sakarya Gazetesi bunu kanıtlamak için de
Bozdoğan’da 191 kişi DP’den ayrılarak CHP’ye geçtiğini iddia etmiştir (Sakarya, 10 Ağustos
1959, No:3258). Gazeteye göre Vatan Cephesi istenilen amaca ulaşamamıştı ve DP
Bozdoğan’da olduğu gibi Emet ilçesinde de büyük bir bozgun yaşamış ve DP’li idareciler
partilerinden istifa ederek CHP’ye dâhil olmuşlardır (Sakarya, 18 Ağustos 1959, No:3266). DP İl
Başkanlığı ise CHP’nin bu iddialarının tamamen yalan olduğunu ve Eskişehir’de Vatan
Cephesi’nin çok başarılı olduğunu ve yüzlerce CHP’linin DP’ye geçtiğini iddia etmiştir. Bu
kapsamda, Yeni Haber gazetesine göre, Merkez ilçeye bağlı CHP İncesu Köyü Ocağı’ndan 90
kişi partisinden ayrılmış ve Vatan Cephesi ocağına kayıt olmuştur (Yeni Haber, 17 Aralık 1959,
No:1164). Bu şekilde her iki parti kendisinin güçlü olduğunu iddia etmiştir. Bu da doğal olarak
partiler arasındaki çatışmaları ve anlaşmazlıkları arttırmıştır.
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1959 yılı içerisinde özellikle dernek ve kooperatiflerden de Vatan Cephesi ocaklarına ilgi
gösterildiği anlaşılmaktadır. Örneğin Demir Sanayiciler Yapı Kooperatifi tümüyle DP’ye dâhil
olmuşlardır. Konu ile ilgili Kooperatif Başkanı Cemil Baranbaş, Başbakan Adnan Menderes’e
gönderdiği telgrafında şunları ifade etmiştir: “Memleketin küçük sanatkârlarına maddi ve manevi
yardımlarınız sayesinde biz Eskişehirli demir sanayicileri toplu olarak çalışma imkânına sahip
olmuş bulunuyoruz. Yeni Sanayi Çarşımızda Demokrat Parti Vatan Cephesi Ocağı lokali açmış
olduğumuzu 85 arkadaşım ve şahsım adına arz eder, en derin saygılarımla sıhhat ve
başarılarınızın devamını cenabı haktan dilerim” (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/91). Aynı şekilde Şeker Fabrikası Lokanta Servis Başkanı, bütün çalışanlarıyla
Vatan Cephesi’ne inzimam etmişlerdir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/22).Bu
durum, Vatan Cephesi’ne esnaf tarafından büyük destek verildiğini göstermektedir.
Vatan Cephesi’nin etki alanını genişlettiği 1959 yılında CHP’den DP’ye çok sayıda kişi iltihak
etmiştir. Örneğin Karatepe Köyü CHP Ocak Başkanı Sadık Özermen telgrafında 150 parti
üyesiyle CHP’den ayrılarak DP’ye üyelik müracaatında bulunduklarını belirtmiştir (BCA, Yer
No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/23).Bunun gibi Merkez ilçeye bağlı CHP Ayvalı Köyü Ocak
Başkanı Nazif Öz, telgrafında bütün parti üyeleriyle CHP’den istifa ederek DP’ye intisap
ettiklerini ifade etmiştir. Bunun gibi Merkez ilçeye bağlı 6 Nolu Bucak Heyeti, CHP’den istifa
etmiş ve Vatan Cephesi’ne kayıt yapmışlardır (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/24).
Aynı şekilde Mihalcık Kazası Narlıdere Köyü CHP teşkilatı üyeleri de DP’ye katılmışlardır
(BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/25). Yine Merkez ilçeye bağlı Yaverviran
Köyü’nden ocak başkanı Mehmet Çolphan dâhil çok sayıda CHP’li DP’ye iltihak etmiştir. Bu
durum DP’nin güçlendiğini ve CHP’nin de Eskişehir’de zayıfladığını işaret etmektedir.
Bu dönemlerde devrin bir diğer siyasi partisi olan CMKP’den istifa ederek DP’ye katılanlar
sayısı azımsanmayacak oranda fazladır. Merkeze bağlı Kireççiler Sokak’ta Hüsnü Obruk
Başbakan Adnan Menderes’e yazdığı telgrafında bütün ailesiyle birlikte CMKP’den tamamen
istifa ederek DP’ye dâhil olduklarını bildirmişti (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/91.26). Aynı şekilde CMKP Çifteler Kadıkuyusu Ocağı üyeleri Vatan Cephesi
ocaklarına üyelik yapmışlardır (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667.1/91.27). Son olarak
partinin Yukarısöğütönü Ocağı da DP’ye intisap etmiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/91.28). Daha bunun gibi çok sayıda CMKP’linin Vatan Cephesi’ne dolaysıyla
da DP’ye geçtiklerine telgraf gönderdiği arşiv verilerinden anlaşılmaktadır.
3. 1960 Yılında Vatan Cephesi (1 Ocak 1959-20 Mayıs 1960)
Türkiye genelinde esnaf gruplarından Vatan Cephesi’ne büyük destek verildiği bilinmektedir ve
bunlar Adnan Menderes’e gönderilen telgraflardan açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Ancak
Eskişehir’de diğer illere nazaran daha fazla esnafın Vatan Cephesi ocaklarına dâhil olduğu
görülmektedir. Örneğin Eskişehir Tayyare Fabrikası’ndan çok sayıda işçi ve yönetici Adnan
Menderes’e telgraflar göndererek DP’ye iltihak etmek istediklerini beyan etmişlerdi. Bu türden
telgraflar 1960 yılı mayıs ayına kadar devam etmiştir (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667.1/91.16-30). Ayrıca diğer sektör çalışanlarından da DP’ye geçenler vardır.
Örneğin İstanbul Oteli çalışanları, bütün halde Vatan Cephesi ocağına kayıt olduklarını telgraf
ile bildirmişlerdir (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667 -8). Bunun gibi bazen de bir iş
hanında bulunan bütün birimlerden de DP’ye katılanlar olmuştu (BCA, Yer No:010-09 Fon
Kodu:215.667-9). Sanayi ve diğer alanlarda çok sayıda çalışanın çok bulunduğu Eskişehir gibi
şehirlerde iktidar partisine katılımın fazla olması, burada DP’nin güçlü bir durumda olduğuna
işaret etmektedir.
DP Eskişehir milletvekilleri 1959 yılında olduğu 1960’ta da sürekli vilâyete gelerek toplantı ve
mitingler yapmışlardır. Bu toplantılar arasında 3 Ocak’ta yapılan DP Işıklar Mahallesi Vatan
Cephesi Ocağı ile 1 Nolu Bucak Vatan Cephesi toplantıları yer almaktadır. Bu toplantılarda
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mebuslardan Hicri Sezen, Halil Akkurt, Hamit Dedelek ve DP İl Başkanı Ali Rıza Ilıcalı, çeşitli
konularda vatandaşlara bilgi vermişlerdir. Kalabalık bir topluluğu iştirak ettiği söz konusu
toplantılarda halkın dert ve şikâyetleri dinlenmiştir. (Yeni Haber, 5 Ocak 1960, No: 1178). Bu
tür toplantıların halk nezdinde olumlu izlenimler bıraktığı düşünülebilir. Zira Yeni Haber
gazetesine göre, bu toplantılardan sonra Vatan Cephesi’ne veya DP ocaklarına yeni iltihaklar
olmuştur.
1958 ve 1959 bölümlerinde ifade olunduğu gibi İktisat Vekili Hasan Polatkan, Eskişehirli olduğu
için buraya ayrı bir önem vermiş ve vilâyette birçok yatırımın yapılmasını sağlamıştır. Hasan
Polatkan son olarak ocak ayı başlarında Mahmudiye Sağlık Yurdu, Ziraat Bankası ile Şeker
Fabrikasına ait işçi evlerinin açılışlarını yapmıştır. Ayrıca vilâyetin en büyük fabrikalarından
olan Eskişehir Şeker Fabrikası da DP iktidarı döneminde yapılmış ve hizmete açılmıştır (İstikbal,
6 Ocak 1960, No: 2601). Ayrıca Eskişehir Yünlü Mensucat Fabrikası başta olmak üzere çok
sayıda yeni fabrika da üretime hazır hale getirilmiştir (Yeni Haber, 6 Ocak 1960, No: 1179).
Bunun dışında vilâyette yeni büyük bir beton direk fabrikasının kurulması için de vekil
tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır (Yeni Haber, 19 Şubat 1960, No: 12159). Bu
yatırımların ve Hasan Polatkan’ın söz konusu çalışmalarının ilde vatandaşlarca ciddi bir şekilde
desteklendiği değerlendirilmektedir.
DP’nin Eskişehir’de güçlenmesinde CHP’den ayrılan üst düzey yöneticilerin ve vilâyetin önde
gelen kişilerinin büyük katkıları olmuştur. Bilhassa önemli meslek sahiplerinin CHP’den istifa
edip CHP’ye geçmeleriyle Vatan Cephesi’ne geçen kişilerin de sayıları artmıştır. Örneğin şubat
ayında CHP’den istifa eden 3 avukat DP’ye intikal etmişlerdir. Özellikle avukatlardan Ömer
Uzunel, Ahmet Kocakuşak ve İhsan İncekara tarafından çok sevilen kişilerdi. Söz konusu 4 kişi
3 Nolu DP Bucağına kayıt olmuşlardı (İstikbal, 16 Şubat 1960, No: 2637). Ayrıca bu tarihlerde 3
ve 4 Nolu Bucakların yıllık toplantıları yapılmış ve söz konusu kişilerin üyelikleri onaylanmıştır.
(İstikbal, 22 Şubat 1960, No: 2643). Bu arada DP’li Eskişehir mebusları, il genelindeki
gezilerine şubat ayında yeniden başlamışlardır. Örneğin Seyitgazi ilçesine giden ve ilçenin 12
köyünü gezen Hicri Sezen, Halil Akkurt, Hamit Dedelek ile Ali Rıza Ilıcalı köylülerin
ihtiyaçlarını tespit etmişlerdir (İstikbal, 27 Şubat 1960, No: 2648). Bu çalışmalar şubat ayı
boyunca sürdürülmüştür. Bu yeni katılımlar ve mebusların çalışmaları, Vatan Cephesi ocaklarına
dolaysıyla da DP’ye yeni iltihakların olmasını kolaylaştırmıştır şeklinde düşünülebilir.
DP teşkilatları yaptıkları çalışmalarla Vatan Cephesi’nin üye sayılarını sürekli arttırmışlardı.
Bunun gibi DP Gençlik Kolları Başkanlığı da ilde kapsamlı faaliyetler içerisinde yer almış ve bu
sayede birçok kişinin DP’ye katılımını sağlamışlardır. Bu anlamda birçok CHP’li genç
partisinden istifa ederek Vatan Cephesi ocaklarına üyelik yapmışlardır. Örneğin kendilerini
Eskişehirli Mukaddesatçı Gençler olarak niteleyen onlarca CHP’li Vatan Cephesi’ne intisap
etmişlerdie (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667- 6). Bu durum gençlerin DP’ye verdiği
önemi ortaya çıkarmaktadır.
Dönem itibarıyla özellikle kadın kollarından da Vatan Cephesi ocaklarına katılımlar olmuştur.
Kadın kolları başkanlıklarından bir kısmı doğrudan Başbakan Adnan Menderes’e telgraf
göndererek ona bağlılıklarını bildirerek bağlı oldukları partilerinden istifa ettiklerini ifade
etmişlerdir. Örneğin Meral Mertay, telgrafında şunları ifade etmişti: “ Yurdun dört bir
bucağında bin bir çeşit güç yetmez, akılları durduracak derecede on sene gibi kısa bir zaman
içinde o mucize eserlerinizi bütün dünya takdir etmekte; bu dünyayla bu çapta yapılan görüp de
takdir etmeyenlerin gözleri kör olur. Sizin zekânıza ve sıhhatinize o büyük Allah sıhhat ve
selamet versin. Ben bu sene itibarıyla rey hakkımı kazandım ve Demokrat Parti’yi kazandırmayı
azmediyorum. Ablam ve eniştemle birlikte Vatan Cephesi’ne kaydımı arz ederim”(BCA, Yer
No:010-09 Fon Kodu:215.667-4). Bilhassa kadınlardan ve de gençlerden bu ilginin olması,
DP’nin dönem itibarıyla güçlü bir durumda olduğunu bir kez daha kanıtlayacak biçimdedir.
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Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi verilerine göre özellikle birçok muhtarın da Vatan Cephesi’ne
geçtiği anlaşılmaktadır. Özellikle muhtarlar, Vatan Cephesi ocağına geçtikleri zaman bütün
seçmenleriyle birlikte bağlı oldukları parti ocağından ayrılarak DP ocaklarına dâhil olmuşlardır.
Böylece Vatan Cephesi’ne katılanların oranı giderek büyümüştür. Konuya açıklık getirmek
amacıyla Dumlupınar nahiyesine bağlı Arpalı Köyü Muhtarı Hasan Çini’nin telgrafı örnek olarak
verilebilir: “ Halk Partisi’nden istifa ederek aile efradım ve grubumla birlikte DP’ye iltihak
ettiğimi saygı ile arz ederim” (BCA, Yer No:010-09 Fon Kodu:215.667-1).
4. Sonuç
1958 yılında Türkiye’de siyasi alanda önemli değişmelerin ve gelişmelerin yaşandığı tarihlerde
muhalefet partilerinden CHP, HP ve KP iktidar partisi DP’ye karşı aralarında bir Güç Birliği
Cephesi oluşturmuşlardır. Söz konusu partilerin bu hareketine karşılık DP Genel Başkanı ve
Başbakan Adnan Menderes de Vatan Cephesi’ni kurmuştur. Bu cephenin açılmasıyla birlikte
diğer partilerden istifalar başlamış ve çok sayıda kişi DP’ye ya da Vatan Cephesi’ne bağlı
ocaklara iltihak etmişlerdir. Bu da adı geçen siyasi yapının güçlenmesini ve DP’nin etki alanını
daha da genişletmesine imkân tanımıştı şeklinde yorumlanabilir.
Türkiye’de bu şekilde ilgiyle karşılanan Vatan Cephesi’ne Eskişehir’de hem vatandaşlar hem de
iş kolları tarafından büyük destek verilmiş ve başta CHP olmak üzere diğer siyasi partilerden ve
hiçbir partiye mensup olmayanlardan yüzlerce kişi DP’ye intisap etmiştir. Bu durum hem yerel
basından hem de Başbakan Adnan Menderes’e gönderilen telgrafların yer aldığı Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi verilerinden açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca devrin önemli iletişim
araçlarından birisi konumunda bulunan radyo haberlerine göre de Eskişehir’de çok sayıda kişi
Vatan Cephesi’ne iltihak etmiştir.
DP’ye bu şekilde geçişlerin olduğu tarihlerde Vatan Cephesi’nin varlığından rahatsız olan ve bu
yapının vatandaşları ayrıştırdığını düşünen DP’lilerden istifa ederek CHP’ye geçenler de vardı.
Yani iktidar partisinin politikalarından memnun olmayanlardan bir kısmı CHP’ye iltihak
etmişlerdir. Bu da iktidar partisi ile muhalefet partisi arasındaki sorunları ve çatışmaları
arttırmıştır, zira her iki parti de kendisinin güçlü olduğunu iddia etmiştir. Bu da devrin siyasi
bakımdan çok da iyi bir durumda olmadığının göstergesidir. Sonuç olarak Türkiye’nin sanayi ve
ekonomik bakımdan güçlü kentlerinden birisi olan Eskişehir’de başta CHP olmak üzere devrin
siyasi partilerinden istifa ederek Vatan Cephesi’ne bağlı ocak ya da bucak teşkilatlarına
geçmelerinin iktidar partisini daha güçlendirdiği şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak bu
durumun aynı zamanda muhalefet ile iktidar arasındaki tartışmaların ve sorunların da
büyümesine yol açmış ve muhalefetin baskısı 27 Mayıs 1960 İhtilaline kadar devam etmiştir.
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