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1

ÖN SÖZ 

Laboratuvarı toplum olan sosyal bilimlerin dönüşümünün doğasındaki 

hiçbir şey son ve değişmez değildir. Aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın 

şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, 

benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler, yaşadığı çağa ilişkin 

sıkıntılarına yönelik çağın hastalıklarına dönük reçetelerle tedavi 

olarak görülen çözüm reçeteleri, başka bir neslin gidermeye çalıştığı 

tedavi edilmesi gereken bir mesele olarak ortaya çıkabilir. Toplumsal 

sistemin değişmesinin neticesinde ortaya çıkabilecek sonuçlar 

meseleleri tanımlamada, teşhis ve tedavide öngörülemez. Bütün kişi, 

kurum ve kuruluşlar sürekli olarak planlanmayan, tanımlanmayan, 

organize edilip denetlenilemeyen ve yönlendirilemeyen tali ve tefaru 

meselelerden ana meselelere odaklanamamaktadır. Bu yönleriyle 

bakıldığında, “Sosyal Bilimler” alanında çalışma yapanların da kendi 

disiplinlerinin içinde yer aldığı “Bilim” ve “Sosyal Bilimler”e ait 

temel yaklaşım ve konseptleri kavramış olması ve bunu uygulama 

sahası olarak toplumlara aşılaması doğacak sosyal hastalıklarının 

tedaviye gerek kalmadan önlenmesi önemlidir.  Bu başarılabildiği 

asırlar arası farklılıkları derinleştirmeden asrileştirerek ve değişimin 

gerektiği ölçüde çevremizde olup bitenleri bir sıraya koymamız ve 

onları sosyal bilimin referans çerçevesiyle bir bütünlük içerisinde 

değerlendirmemiz mümkün olur. Böyle bir yetenek meseleleri 

çözmede küçümsenemez çünkü bilimsel referans çerçevesinden 

alınacak bir öneri ile uygulanacak bir gram önlem bin ton tedaviden 

daha önemlidir. Zira günümüzün acımasız ve baş döndürücü, işbirliği 
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ve dayanışmadan uzak kutuplaşan rekabet koşulları içerisinde ayakta 

kalabilmenin tek yolu öngörü yeteneği ve rasyonel olarak beklentilere 

çözüm üretebilmek gereklidir. Bir başka deyişle stratejik yönetim 

becerisidir, uygulanıldığında güçlü bir strateji her zaman başarıyı 

getirecektir. Bu ise olaylara sosyal bilimlere disiplinlerarası bir bakış 

açısıyla bakabilmek demektir. Bu tematik öğeler çerçevesinde Sosyal 

Bilimlere Temel Yaklaşım, din, hukuk, ahlak, siyaset, tarih ve 

antropoloji ile belirtilen amaçlara zaman ve mekan derinliğiyle girdi 

sağlayan bir işlev üstlenmektedir. Esas olarak, yapılacak yayınlarda 

sosyal bilim dallarını ortak bir paydada incelemeye çalışmakla 

kalkınma hamlelerini de uzun soluklu ve başarılı kılacaktır. Bu 

kapsamda da, sosyal bilimlerin hangi şartlarda doğduğunu, toplum 

laboratuvarının zihinsel ve düşünsel hijyeni, doğru, yer ve zamanda 

hangi gelişim çizgisini izlediğini açıklamaktadır. Ayrıca, genel bilim 

şeması içerisindeki yerini, yöntem ve sorunlarını tespit edebilmek 

müreffeh bir toplum olabilmek için gerekli bir şarttır. Bunlara ek 

olarak, toplumsal hayatı şekillendiren, laboratuvarı toplum olan sosyal 

bilimin kurumsallaşmasında toplumsal kurumlar ve onların yapısı 

hakkında bilgiler sunmaktadır. Kısaca, sosyal bilimlere temel 

yaklaşım, ne tek başına iktisat, din, hukuk, siyaset ve sosyoloji, ne 

antropoloji, coğrafya ve tarihtir. Ne de onlara ait pozitivist, idealist, 

realist ve yorumsalcı yöntemsel konuların incelenmesidir. Bunların 

hepsini kapsayacak şekilde, ama onların üzerinde mekan ve zaman 

derinliği içerisinde, fikri ve düşünsel dönüşümler çerçevesinde sosyal 

ve beşeri olguların dünü, bugünü ve yarını üzerine bütüncül genel bir 

bakış açısı kazandırarak ufuklara doğru herhangi bir sübjektif 
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düşünceye hapsolmadan bilimde sınırsız bir hürriyet anlayışıyla bütün 

dünyaya örnek modeller sunabilmelidir. Bu kapsamda görüyoruz ki, 

temel bir kural olarak modern sosyal bilim dallarının oluşturulmasına, 

sosyal bilimlere asrileşme, çağdaşlaşma bağlamında emeği geçen 

“Sosyal Bilimciler”, bunu gerçekleştirirken aynen “Doğa Bilimcileri” 

gibi bir teori, varsayım, izlenim, inanç, değer ve hipotezden hareket 

ederek teolojik, psikolojik, kültürel ve sosyal olguları açıklama 

denemesine girişmişlerdir. Ancak bu yönelişte, sosyal bilimciler 

kültürel relativizm, farklı teori, varsayım ve hipotezlerden dolayı doğa 

bilimcileri gibi rahat olamamışlardır. Daha kaygan ve göreceli bir 

zeminde hareket etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Zira 

sosyal olgular da, insanın tutum ve davranışlarına yön veren faktörler 

ortaya çıkmaktadır. Kültürel etnosentrizmden, heterojen coğrafyadan, 

farklı inanç ve geleneklerden kaynaklanan değişik unsurlar devreye 

girmektedir. Hatta aynı genlerden gelen bir toplumun zaman olarak 

değişik tarih dönemlerinde tarihsel dönüşüm odaklı belirtilen 

alanlardan gelen etkiler ve farklılıklar söz konusu olmaktadır. Tüm bu 

görecelilik, belirsizlik, farklılık ve kayganlığa rağmen, yine de sosyal 

olayların doyurucu bir açıklaması için büyük sayılar kanunu işe 

yarayabilmektedir. Bu usulle, sosyal bilimler alanında çağın 

gereklilikleri bağlamında, bilimsel devrimlerle bilimin referans 

çerçevesinde derli toplu nitelendirmeler ve teorik oluşumlar 

sağlanabilmektedir. Büyük sayılar kanununa, binlerce kez atılan bir 

zar örnek gösterilebilir. Yani, birkaç defa atılan zarda bazı sayıların 

hiç gelmeme ihtimali yüksekken, binlerce defa atılan zarda birden 

altıya kadar sayıların birbirine yakın sayılarda gelme ihtimali 
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yüksektir. Başka bir deyişle, örneğin birle üçün birbirlerine yakın 

sayıda ortaya çıktığı görülür. İşte, sosyal bilimlerde de büyük sayılar 

kanununun öngördüğü biçimde bazı sosyal olayları nitelendirmek 

mümkün olabilmektedir. Fakat bunların dışında kalan tekil veya 

kendine özgü olguların sayısı da az değildir. Bütün bu açıklamalar, 

sosyal bilim disiplinlerinde ilerlemenin güçlüğünü ve ortaya çıkacak 

zorluğu ve bu zorlukları kolaylıklara buluşturacak farklı çözümleri ve 

seçenekleri göstermektedir. Bu manada sosyal ve beşeri bilimlerdeki 

akademik bilgi, kuşkusuz eskiye göre daha hızlı genişliyor olsa bile, 

genellikle kollektif duyu, bilim ve gelenekler doğrultusunda kabul 

görmüş düşünceleri değiştirmek zor olmaktadır. Günümüzün egemen 

özelliği bilginin olağanüstü artışıdır ve bu artışla birlikte olanlar 

gelişmeye ve sosyal bilimlerde asrileşmeyle, sosyal bilimsel yaklaşım 

düşünce ve teorileri de hızlı bir değişime uğramaktadır. Özellikle, 

doğa bilimlerinde gördüğümüz bu süreci aynıyla sosyal bilimler 

sahasında göremiyoruz. Değerini hiç kaybetmeyen klasikler, 

günümüzde hemen hemen sosyal bilimler alanıyla sınırlanmaktadır. 

Bu alanda örneğin, insanın ahlaki seçimlerine ilişkin sorunlar (adalet, 

sadakat, şahsi sorumluluk vb.,) değişmemiştir. Ve bugün bu konuda 

ileri sürülen düşüncelerin daha üstün olduğu söylenemez. Ya da 

iktisatçı Adam Smith’in 18. yüzyılda savunduğu “Laisser-Faire” ilkesi 

veya iktisatçı David Ricardo’nun “Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Teorisi” hala önemlerini korumaktadırlar. Oysa aynı şey fizik veya 

biyoloji alanında aynı yüzyıllarda ortaya konulmuş teoriler için pek 

geçerli değildir. Dolayısıyla, sosyal bilimler alanında dünün 

tecrübeleri ve bugününün yaşanmışlıkları yarına hazırlanacak temel 
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sosyal bilim konuları eğitimli sayılabilecek, beşeri sermayeyi 

güçlendirecek, bireye yatırım yapıp yarına bir değer bırakabilecek bir 

insan için gereklidir. Bu alandaki genel eğitimden geçmiş veya bu 

alandan yararlanmış bir insan, hangi meslek dalında uzmanlaşırsa 

uzmanlaşsın uygulama sahasına doğru bilimsel bir bilgi ve dil ile hitap 

edeceğinden daha başarılı bir konumda olmaya adaydır. Belirtilen 

manada uygulamada ve uygulamacı da sosyal bilimlerin katkısıyla; 

akılcı, deneyci, sezgici, duyucu pek çok zengin bakış açısıyla 

eleştirisel düşüncelerle yetişmelidir. Açık, etkili bir şekilde 

düşünebilmeli ve yazabilmeli, modern toplumun işleyişini ve 

oluşumunu incelemek açısından gerekli tarihsel ve nicel teknikleri, 

geçmişin bazı bilimsel ve sanatsal erişimleri ile insanlığın büyük dini 

ve felsefi kavramlarıyla tanışıklığıyla da uygulama da fark 

oluşturabilecektir. Eğitimli bir insanın ahlâk (ethic) sorunları hakkında 

belirli bir anlayışının bulunması, ahlak ve maneviyat ile ilgili 

düşünmüş olması, sosyal bilimlerdeki zihinsel cesaret, zihinsel 

sağlamlıkla sosyal bilimlerle uğraşan bilim insanlarından yüksek 

düzeyde bir beceri beklemek ön şarttır. Bir doktorun, uzmanlaşma ve 

işbölümü gereği ve mesleğinde başarılı olup sağlık dağıtmasında, 

bilim ve hastalıklar konusunda en üst düzeyde bilgisi olmalıdır. Bir 

hukukçunun, hukuka uygun olarak belli başlı davaları ve hukuk 

usullerini derinlemesine kavramış olması ve mülkün temelinde adaleti 

yaşatması lazımdır. Bütün bu özellikler, çok gerekli olmasına rağmen 

yeterli değildir. İdeal bir meslek adamlığı, işini iyi bilen ve yapan 

teknokratlıktan ibaret değildir. Akademik bir bakış açısıyla teknisyen 

anlayışının ötesine geçebilen akademiyanın akademisyen sosyal 
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bilimcileri olarak, daha uygun bir hedef, güçlü toplumsal strateji, 

sinerjik ve enerjik profesyonel yetkinlikle birlikte, alçak gönüllülük, 

hoş görülülük, sevgi ve dayanışmanın keyfiyetiyle insanlık ve mizah 

duygusunun birlikte geliştirilmiş olmasıdır. Bir doktorun veya 

avukatın sanat, müzik, acı, aşk, ölüm, adalet, din ve bilimin sınırları 

gibi konularda bilgi sahibi olması da tercih nedenidir. Gerçekten de, 

insana özgü anlayışlar, bilgisayara birkaç soru sorma düzeyine 

indirgenemez. Bugün artık anlaşılmıştır ki, yaratılan varlıkların ilki 

olan akılın sürücüsü kişisele başarı ve tatminde zekâ katsayısı IQ 

(Intelligence Quotient) yeterli değildir. Zekâ katsayısı her ne kadar 

maddi bir zenginlik oluştursa da, duygusal zekâ EIQ (Emotional 

Intelligence Quotient) gelişimi ile, akıl, ruh ve kalple, kitapla, 

müzikle, sanatla kısaca disiplinlerarası ilgi alanlarını çoğaltmakla ileri 

medeniyetleri kurulabilmektedir. Aksi halde maddesi çok aklı kıt, 

kalpsiz, insafsız, ruhu yok anti sosyal dışlanmış, asabı bozuk insan 

tiplemeleri topluma huzursuzluğu taşıyabilecektir. Bu bağlamda 

sosyalleşmenin yeni bir insan anlayışıyla sosyal medyanın teknolojik 

bağımlılık ve esaretinin bulaşıcı hastalıklarından kurtulup, sosyal 

labaratuvarı olan sokak ve caddelerde gerçek hayatı yaşayan, iliklerine 

kadar hürriyeti yerleştiren yeni bir sosyal bilim anlayışı ile insani bir 

teknolojiye ihtiyacı vardır; mevcut sosyal medya ağlarıyla aktarılan 

bilim ve teknolojinin beraberinde gelen kontrolsüz güç artışı, kendi 

dışında gelişen ve oluşan her şeyi kendisine tehdit olarak gören 

varoluşsal engelleme ve neticesinde bırakılan varoluşsal boşluk 

teşebbüslük ve gelişmişlik ruhunu özeleştiri imkanından yoksun 

bırakmadan, adalet kavramını tesis ederek, çevre bilinciyle doğanın 
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dengesi korunarak, kendi refahı ve çıkarı ön plana çıkmış beraberinde 

yalnızlığı, hayatın anlamındaki belirsizlik ve güçlükleri, özüne karşı 

kendine yabancılaşmayı, insanın hırsını, tamahını ve açgözlülüğünü 

tetikleyecek ve varoluşsal nihai kaygıları arttıracak tüm sürdürülebilir 

sosyal kalkınmayı hiçe saymadan, popülizmin esiri olmadan günlük 

değil uzun vadeli yaşamdan, her şeyi üretime, paraya dönüştürme ve 

maddeye bağımlı olmanın engellendiği ve ötesinde ortak paydada 

huzurun teminine yerleştirdiği ahlaki zemin, şefkat, saygı ve özsaygı, 

kendini gerçekleştirme gibi temel insan olma onurunu yaşayabilmenin 

ortak paydasını oluşturacak sosyal bilimlerde gerekli atılımlarla yeterli 

olabilecek, yarına değer bırakacak insanlığı ve insanı modası hiç 

geçmeyecek donanımlı bireye yatırım yapılmalıdır. Bu kitabın 

oluşmasına katkı koyan, hazırlayan ve yazım aşamasına kadar emeği 

geçen herkese teşekkür ederken,  çalışmanın tüm akademisyen 

arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve okuyuculara yararlı olmasını 

dilerim. 

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 

Aralık 2021                   
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GİRİŞ 

Kaos, dünyada herhangi bir yerde meydana gelen bir durum olabilir 

veya başka bir durumu etkileyebilir. Bu durum da düzensizliği tetikler 

ve tetikleyici olan durum da sistemdeki bütün bileşenleri etkileyebilir. 

Kaos kavramında ifade edildiği gibi Asya’da kanat çırpan bir kelebek, 

dünyanın herhangi bir yerinde fırtınaya sebep olabilir (Lorenz,1972). 

Dünyada ilk kez 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde görülen bir 

virüsün ortaya çıkmış olması ve bu virüsün dünyayı etkilemiştir ve 

tüm dünya için bir fırtına etkisi yaratmıştır (Rizau vd. 2020: 293). 

Koronavirüs bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır ve temas ile 

kişiden kişiye geçmektedir. Bu virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

(WHOa, 2019) Covid-19 olarak adlandırılmıştır. Covid-19 olarak 

adlandırılmasın nedeni; ‘Corona’nın; Co’su, ‘virus’ kelimesinin ‘vi’si 

ve İngilizce de hastalık anlamına gelen ‘diease’ kelimesinin ‘d’si 

eklenerek ilk kez 2019 yılında görüldüğü için de ‘19’ sayısı 

kullanılarak oluşturulmuş ve hayatımıza Covid-19 olarak girmiştir 

(Lovelace, 2020). Bu virüsün damlacıklar yoluyla veya dokunulan bir 

yüzeyden kolaylıkla bulaştığı, ilk kez vücuda girdiği içinde bağışıklık 

kazanımının kolay olmadığı açıklanmıştır (Bender, 2020: 2). Covid-19 

salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de küresel 

salgın ilan edilmiştir (Nicola vd., 2020, 186). Salgın kelimesi İngilizce 

kökenlidir ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde (TDK) yer almamaktadır. 

Covid-19 virüsünün hayatımıza girmesiyle tıp terimlerinden günlük 

hayatımızın bir parçası haline gelmiştir (TDKa, 2021). Pandemi salgın 

demek değildir. Salgın kelimesi epidemi anlamına gelmektedir. 

Epidemi ya da salgın bir hastalığın belirli bir alanı kapsayacak şekilde 
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yayılmasını ifade ederken, pandemi birden fazla ülkeyi etkisi alıp, çok 

hızlı bir şekilde yayılım gösterir (TDKb, 2021).  Şöyle ki pandemi 

ortaya çıkan yeni bir hastalığın küresel ölçekte yayılmasıdır ve 

genellikle pandemi durumunda hastalık durumu virüse bağlı olarak 

çok hızlı yayılım göstererek yüksek ölümlere neden olmaktadır. 

Çin’de doğrulanan ilk vaka 1 Aralık 2019’da ortaya çıkmış ve çok 

kısa bir sürede virüsün Çin’den başka ülkelere de yayılmış olmasıyla 

ve virüsün bulaşma hızının yüksek olması vaka sayılarını artmış ve 

bunun sonucu olarak 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından (WHOb, 2020) pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde de ilk 

vaka 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmıştır (www.sağlik.gov.tr).  

Pandemi ile birlikte çoğu ülkede sosyal ve ekonomik kısıtlamalar 

başlamıştır. Kısıtlamalarla hükümetler sınırlarını kapatmaya başlamış 

ve seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlamıştır  (Barua, 2020: 2). 

Bu yasakların esas amacı ise insanların topluca bir araya gelmelerine 

engel olmaya çalışmaktır. Eğitim faaliyetlerinde uzaktan öğretim 

modeline geçilmiş, iş hayatında işletmeler evden çalışma sistemine 

geçmiş; yurtiçi ve yurtdışı seyahatler iptal edilmiştir (Barua, 2020: 3). 

Dünya genelinde 180,777,268 kişi bu hastalığa yakalanmış, 3,916,246 

kişi vefat etmiştir (worldometers, 2020). Türkiye’de ise 5,393,248 

kişiye bulaşmış ve bu kişilerden de 49,417 vatandaşımız vefat 

etmiştir. Ne yazık ki Türkiye Covid-19 vaka sıralamasında dünyada 

bugün 5. Sırada yer almaktadır (worldometers, 2020).  Bu rakamlar 

salgının ne denli ağır kayıplara yol açtığını bizlere göstermektedir. 

Covid-19 gibi pandemi haline gelen bulaşıcı hastalıkların varlığı, ciddi 

sağlık problemleri ile beraber çeşitli sosyal, psikolojik ve ekonomik 

http://www.sağlik.gov.tr/
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sorunlara da yol açmaktadır (Tisdell, 2020: 18). Bu çalışmada genel 

hatları ile Covid-19’un günlük hayatımızda neden olduğu durumlar alt 

başlıklar halinde açıklanacak ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

1. COVİD-19’UN TURİZM’DE Kİ EKONOMİK ETKİLERİ 

Gelişen ve üreten bir toplumun için temel faktörlerden birisi sağlık ve 

genel insan refahıdır (Weltman, 2020). Covid-19 virüsü ile birlikte 

dünya bu zamana kadar yaşamadığı bir ekonomik darbe ile 

yüzleşmiştir. Virüsün bulaşmasını önlemek ve yavaşlatmaya çalışmak 

amacı ile hükümetler insanlara ‘Evde Kal’ çağrısında bulunmuş bunun 

sonucunda da üretim faaliyetleri sekteye uğramıştır. İnsanların evde 

kalması ya da ara vermesi durumu insanların çalışma düzenini 

etkileyerek ekonomi üzerinde de inanılmaz yıkıcı etki yaratmıştır. 

Dünya Emeklilik Konseyi direktörü M.Nicolas Firzli Covid-19 

salgınını ‘büyük mali kriz’ olarak adlandırmış ve bu salgının altında 

finansal ve jeopolitik sorunların olduğunu belirtmiştir. Nicolas 

Firzli’ye göre büyük ekonomik problemlerle ülkelerin karşılaşacağını 

ve siyasal sonuçlarının ciddi zararlara yol açacağını vurgulamıştır 

(Weltman, 2020). Covid-19’un gerçekten de bütün sektörleri az ya da 

çok etkilediğini söylemek mümkündür. McKinsey ve Company 

tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada Covid-19’dan en çok 

etkilenen ve en çok düşüşe uğrayan sektörler, Ticari Havacılık (%40), 

Havacılık Seyahati (%36), Benzin (%34), Sigorta Şirketleri (%22), 

Otomotiv (%21) olarak açıklanmıştır.  

Ülkelerin aldığı önlemler nedeniyle seyahat yasakları ve kısıtlamalar 

130’dan fazla ülkeye cereyan etmiş ve bu durum ulaşım ve turizm 
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sektörünü oldukça etkilemiştir (Craven vd. 2020: 73-76). Pandemiden 

en çok havayolu şirketleri etkilenmiş ve birçok şirket bu dönemde ya 

zarar bildirmiş ya da iflas etmiştir (IATA, 2020). Havayolu 

şirketlerinin yanı sıra dünya çapında seyahat acenteleri, oteller, 

restoranlar ve kafeler pandemi nedeniyle boş kalmış ve oldukça zarar 

görmüştür. Fuarlar dünya çapında 14 milyar Euroluk bir büyüklüğe 

sahiptir ve koronavirüs nedeniyle binlerce fuar iptal edilmiştir 

(McKinsey, 2020).  Türkiye geneline bakıldığında pandemi 

döneminde bazı sektörlerin bu süreçten olumlu etkilendiğini söylemek 

mümkündür. Örneğin; tekstil, kozmetik (dezenfektan, kolonya vb.), 

sağlık, e-ticaret, telekomünikasyon gibi sektörler bu süreci bir 

avantaja çevirmiştir. Ulaşım, otomotiv, inşaat ve gayrimenkul, 

bankacılık, turizm, perakende, ticaret sektörleri pandemi döneminden 

olumsuz etkilenen sektörlerdendir. Bu sektörler ne yazık ki pandemi 

sürecinde özellikle tedarik zinciri ve nakit akışı sisteminde ciddi 

sorunlar yaşamıştır (Tayar vd., 2020: 303). 

Yaşanılan pandemi döneminden en çok etkilenen sektörlerden diğeri 

turizm sektörüdür ve turizm faaliyetinin özünde insanların yoğun 

etkileşimi ve kalabalık insan topluluklarının bir araya gelmesi vardır. 

Turizm faaliyetlerinin hizmet ağırlıklı olması insanların etkileşimde 

bulunmalarını gerektirir (Hoque vd., 2020: 3). Turizm sektörü insanın 

varlığını gerektiren sistemlerden oluşur ve ana unsuru da insandır 

(Voase,1995’den aktaran Franklin, 2007: 134). Yaşanılan pandemi 

dolayısı ile hükümetler insanların oldukça az bir araya gelmelerini 

istemiş ve sınırlar kapatılmıştır (García-Milon vd., 2021: 2). 

Pandeminin yarattığı belirsizliğin turizm sektörünü etkilemesiyle 
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birlikte oteller kapatılmış, rezervasyonlar iptal edilmiştir. (Neuburger 

ve Eger, 2020: 1011). Turizm talebinin elastikiyet oranı oldukça 

yüksektir ve turizm talebine etki eden birçok faktör vardır. Örneğin; 

ekonomik, politik, salgın, güvenlik vb. gibi faktörler talebi etkileyerek 

yaşanılabilecek en ufak bir krizde turistlerin bu bölgeler veya 

ülkelerden uzak durmalarına neden olmaktadır (Omerzel, 2011: 5). 

Turizm lüks tüketim sınıfında yer almaktadır ve çok kolay 

vazgeçilebilen bir özelliğe sahiptir (Thurlow ve Jaworski, 2021: 487). 

Bu nedenle turizm, COVID-19 salgınından en çok etkilenen 

sektörlerden biri olmuştur (Neuburger ve Eger, 2020: 1012). Bunun 

yanı sıra virüsün Çin’de ortaya çıkması ve küresel ölçekte ülkeleri 

etkilemesi tedarik zincirinde sorunları da beraberinde getirmiştir. İthal 

hammadde, yarı mamul ve mamullerde tedarik sorunları ortaya 

çıkmıştır (Tellioğlu, 2021b: 204).  

Dünya Turizm Örgütüne göre 2019 yılında 1,5 milyar turist seyahat 

etmiştir. 2030 yılına kadar bu sayının 1,8 milyar turisti geçeceği 

tahmin edilirken Covid-19 pandemisi bu tahminlerin tekrar gözden 

geçirilmesine neden olmuş ve yaşanılan pandemi nedeniyle bu sayı 

2020 yılında %73.9 oranında azalma göstererek 381 milyona düşmüş 

ve turizme katılanların sayısında oldukça ciddi bir azalma görülmüştür 

(UNWTO, 2020). 2021 Ocak ayı itibari ile turizm faaliyetine 

katılanların sayısı ise %87 oranında azalma göstermiş ve turizm 

faaliyetleri dünyada oldukça ağır kayıplara uğramıştır. Vakaların 

artması, salgının kötüleşmesi ve yeni varyantların da ortaya çıkması 

nedeniyle birçok ülke zorunlu testler, karantina uygulamaları ve bazı 

durumlarda sınırlarını kapatmak zorunda kalmıştır. 2021 yılının ilk 
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çeyreğinde 2019 yılına göre turist sayıları %85 oranında azalmıştır. 

Bunun nedeni olarak bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değişen 

aşılama hızı, sınırların kısmen ya da tamamen kapalı olması 

gösterilebilir (UNWTO, 2021). 

Tablo 1: 2019 Yılı Gelen Ziyaretçi Sayısı 

2019 

Ocak 1.539.496 Temmuz 6.617.380 

Şubat 1.670.238 Ağustos 6.307.508 

Mart 2.232.358 Eylül 5.426.818 

Nisan 3.293.176 Ekim 4.291.574 

Mayıs 4.022.254 Kasım 2.190.622 

Haziran 5.318.984 Aralık 2.147.878 

Toplam 45.058.286 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. 

 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın çekiciliği, sahip olduğu 

doğal güzellikleri, tarihi, kültürel geçmişi ülkemizin yabancılar 

tarafından çok ziyaret etmesine sebep olmaktadır. 2019 yılında 

ülkemizi 45 milyon 58 bin 286 kişi ziyaret etmiştir. Bu rakam 

Türkiye’de turizm faaliyetlerinin azımsanamayacak kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. Covid-19 pandemisinin ülkemizde olumsuz 

etkileri Mart 2020’de başlamıştır. İlk tedbirlerin alınmasıyla birlikte 

2020 yılı turist sayıları 2019 yılının Mart ayına göre gelen turist 

sayısında %67’lik bir azalmaya neden olmuştur. 2020 yılında ülkemizi 

toplam ziyaret eden turist sayısı 15.971.201’dir. Bu rakam 2019 yılına 

göre -%69,14’dür (Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). 
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Tablo 2: 2020 Yılı Gelen Ziyaretçi Sayısı 

Aylar 

Toplam 

Ziyaretçi 

Bir 

Önceki 

Yıla 

Göre 

Değişim 

Oranı 

(%) 

Yabancı 

Ziyaretçi 

Bir 

Önceki 

Yıla 

Göre 

Değişim 

Oranı 

(%) 

Yurtdışı 

İkametli 

Vatandaş 

Ziyaretçiler 

Bir 

Önceki 

Yıla 

Göre 

Değişim 

Oranı 

(%) 

Ocak 2.287.010 14,37 1.787.435 16,11 499.575 8,57 

Şubat 2.196.453 3,9 1.733.112 3,76 463.341 4,43 

Mart 968.537 -64,73 718.097 -67,83 250.440 -51,26 

Nisan 24.239 -99,36 24.238 -99,26 1 -100 

Mayıs 30.392 -99,33 29.829 -99,26 563 -99,89 

Haziran 216.408 -96,38 214.768 -95,96 1.640 -99,75 

Temmuz 1.381.804 -81,36 923.927 -85,9 448.877 -43,64 

Ağustos 2.192.251 -68,76 1.814.701 -71,23 377.550 -46,74 

Eylül 2.534.376 -57,64 2.203.482 -59,4 330.894 -40,48 

Ekim 2.044.001 -57,58 1.742.303 -59,4 301.698 -42,69 

Kasım 1.104.834 -58,98 833.991 -61,93 270.843 -46,1 

Aralık 990.896 -62,91 699.330 -67,44 291.566 -44,32 

TOPLAM 15.971.201 -69,14 12.734.213 -71,74 3.236.988 -51,61 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,2021.  

 

2020 yılının Ocak-Aralık aylarını kapsayan 12 aylık dönemde 

ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine 

göre % 69 oranında düşüşle, 15 milyon 971 bin 201 olmuştur.  2020 

yılı 2019 yılına göre kötü olmasına rağmen 2021 yılı 2020 yılından 

vaka sayıları, ölüm sayıları açısından daha vahim durumdadır. 2019 

yılının ilk 4 ayında 8.735.268 kişi ziyaret etmiştir. 2020 yılında ise 

aynı aylarda ülkemizi 5.476.239 kişi ziyaret etmiştir.2021 yılının ilk 

çeyreğinde ise durum çok iç açıcı olmamakla beraber 2020 yılının ilk 

çeyreğine göre %53,9 azalarak toplamda ilk 4 ayda ülkemizi 

2.743.773 kişi ziyaret etmiştir (TÜİK, 2021).   
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Tablo 3: 2021 Yılı İlk 4 Ay Ziyaretçi Sayısı 

AYLAR 2021 

Ocak 509.787 

Şubat 537.976 

Mart 905.323 

Nisan 790.687 

Toplam 2.743.773 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,2021.  

 
Tablo 4: 1. Çeyreklik Türkiye Ziyaretçi Sayısı ve Değişim Oranları 

Turizm Geliri ve Ziyaretçi Sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2021 

  Çıkış Yapan Ziyaretçiler 

Yıl 
Çeyr

ek 

Turizm 

Geliri  

(Bin $) 

Değişi

m 

Oranı 

(%) 

Kişi Sayısı 

Deği

şim 

Oranı  

(%) 

Kişi 

Başı 

Ortalam

a 

Harcam

a  

($) 

Gecelik 

Ortalam

a 

Harcam

a 

($) 

2020 

Yıllı

k 

12.059.32

0 
-65,1 15.826.266 -69,5 762 61 

I 4.101.206 -11,4 5.639.413 -15,1 727 70 

II - - - - - - 

III 4.044.356 -71,2 5.604.155 -74,1 722 61 

IV 3.913.758 -50,4 4.582.698 -57,7 854 54 

2021 I 2.452.213 -40,2 2.600.468 -53,9 943 56 

Kaynak: TÜİK,2021 

 

Bu yıl Nisan ayı turist sayısı ise 2020 yılının Nisan ayına göre %3.12 

artmıştır. 2019 yılının aynı dönemine göre ise bu oran %76 düşüktür. 
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Tablo 5: Nisan 2021 Dahil Ziyaretçi Sayısı 

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE 

AYLARA GÖRE DAĞILIMI 

YILLAR    % DEĞİŞİM ORANI 

AYLAR 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

OCAK 1.539.496 1.787.435 509.787 16,11 -71 

ŞUBAT 1.670.238 1.733.112 537.976 3,76 -69 

MART 2.232.358 718.097 905.323 -67,83 26 

NİSAN 3.293.176 24.238 790.687 -99,26 3.162 

MAYIS 4.022.254 29.829 

 

-99,26 

 

HAZİRAN 5.318.984 214.768 -99,96 

TEMMUZ 6.617.380 932.917 -85,9 

AĞUSTOS 6.307.508 1.814.701 -71,23 

EYLÜL 5.426.818 2.203.482 -59,4 

EKİM 4.293.574 1.742.303 -59,4 

KASIM 2.190.622 833.991 -61,93 

ARALIK 2.147.878 699.330 -67,44 

TOPLAM 45.058.286 12.734.213  -71,74  

4 AYLIK 

TOPLAM 
8.735.268 4.262.882 2.743.773 -51,2 -33,64 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,2021.  
 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Covid-19 pandemi sürecinin az ya 

da çok bütün sektörler üzerinde bir etkisi olduğunu söylemek 

mümkündür. Covid-19 pandemisi ile birlikte sektörler üzerinde üretim 

süreçlerinde kesintiler, tedarik zincirlerinin bozulması, lojistik 

süreçlerde yaşanan kesintiler, nakit akışında yaşanan problemler, 

istihdam ve gelir kaybı gibi problemler yaşanmıştır. Turizm sektörü 

sadece konaklama faaliyetleri ile ilgili değil, konaklama hizmeti veren 

işletmelerin ürünleri tedarik edebilme noktasında da sorunlar 

yaşamıştır. Özellikle pandemi döneminde yoğun talep gören eldiven, 

maske ve dezenfektan gibi ürünlere ulaşmak çok zor olmuştur 

(Tellioğlu, 2021a: 468).  
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2. COVİD-19’UN EĞİTİME ETKİLERİ 

Dünyanın en büyük küresel güçlerini oluşturan ülkeler yalnızca sağlık 

alanında değil; ekonomik krizle, sosyal problemlerle, eğitim gibi 

alanlarda bir sürü farklı problemle karşı karşıya kalmıştır (Madeira 

vd., 2021: 39). Yaşamış olduğumuz pandeminin dünyada neden 

olduğu kriz durumunun yansımaları devam etmekte ve ne zaman sona 

ereceğine ilişkin bir bilgi hala bulunmamaktadır. Covid-19 

pandemisinin bulaş oranını azaltmak ve sosyal mesafe kurallarına 

dikkat edilmek amacıyla eğitim faaliyetleri de önemli ölçüde 

kısıtlanmıştır (Gilani, 2020). Bu kısıtlamalarla beraber dünyadaki 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğu eğitime ara vermek zorunda 

kalmıştır (UNECSO, 2020). Covid-19 pandemisi okul öncesi 

eğitimden yüksek öğretime kadar eğitim sisteminin tüm seviyelerini 

etkilemiştir (Nicola vd., 2020: 186). Son 50 yılda dünya çapında 

eğitim alanında büyük bir gelişme seviyesi görülmesine rağmen, 

Covid-19 pandemisi eğitim sistemini büyük bir sıkıntıya uğratmıştır. 

Bu pandemi eğitim sisteminin uğradığı en büyük zorluktur. Dünya 

genelinde birçok hükümet ülkelerinde yüz yüze eğitime ara 

verilmesine karar vererek öğrencilerin bir gecede online eğitime 

geçilmesine neden olmuştur (Daniel, 2020: 91). Dünyada online 

eğitimin ilk örnekleri 1960’larda Amerika’da Illinois Üniversitesi'nde 

görülmüştür. Bu online eğitimin tarihinin epey eskiye dayandığını 

bize göstermektedir (adamasuniversity, 2020). Ancak dünyada hiçbir 

zaman bu kadar yoğun bir online eğitim kullanımı Covid-19 salgınına 

kadar görülmemiştir. Türkiye’de uzaktan eğitim faaliyetlerinin 

geçmişine bakıldığında 70-80 yıl öncesine gittiği görülmesine rağmen 
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bugün ki anlamında uzaktan eğitim uygulamaları 1982’li yıllarda 

uygulanmaya başlanmıştır.  Ülkemizde uzaktan eğitim fikrinin ilk 

ortaya çıkışı 1927 yılında eğitim sorunlarının gündeme geldiği bir 

toplantıdaki tartışma ile başlanmıştır. Mektup ile uzaktan eğitim 

şeklinde planlanmıştır ancak uygulamaya geçilmemiştir (Alkan, 1988: 

5). İlk defa online eğitim uygulamaları anlamında Anadolu 

Üniversitesi tarafından ‘Açık Üniversite’ şeklinde düzenlenen bir 

uygulama ile üniversite düzeyinde eğitim veren ilk Açık Öğretim 

Fakültesi kurulmasıyla gerçekleşmiştir (Gelişli, 2015: 314).  Covid-19 

pandemisi ülkemizde ve dünyada online eğitim faaliyetlerine 

yönelmeyi mecbur kılmıştır. UNESCO’ya göre dünyada yaklaşık 278 

milyon 436 bin öğrenci bu süreçten etkilenmiştir (UNESCOa, 2021). 

Türkiye’de ise ilk vakaların ardından 14 Mart 2020 tarihinden itibaren 

üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda yüz 

yüze eğitim faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye’de de eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin durdurulmaması için uzaktan eğitim uygulamasına 

geçilmiştir (Meb, 2020). 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 2019-2020 

öğretim yılı bahar döneminin tamamen açık ve uzaktan öğrenme 

sistemi ile sürdürülmesine karar verilmiştir (YÖK, 2020). Bu amaçla, 

YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) tüm 

öğrencilerin erişimine açılmıştır (YÖK, 2020b). Ayrıca, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK, 2020c), almış olduğu bir 

kararla Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ön lisans, lisans 

ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri 

halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını 

dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise 
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denetlenebilir olma ve “kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans 

gibi dijital imkânlar ile yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca, 

yükseköğretim kurumlarının tamamına yakını, ön lisans ve lisans 

programları için de ara sınav uygulamalarını çevrim içi ortamda 

gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaparak çevrim içi sınav uygulama 

esasları yayınlamaya başlamışlardır. Covid-19 pandemisinin bir yılı 

geride kalmasına rağmen bugün dünyadaki öğrencilerin yarısına 

yakını hala okulların tam ya da kısmen kapalı olmasından 

etkilenmektedir ve küresel salgının bir sonucu olarak 100 milyondan 

fazla çocuk okuma-yazma konusunda minimum yeterliliğe sahiptir. 

UNESCO tarafından Mart 2021’de yapılan toplantıda nesiller boyu 

sürecek bir felaketi önlemek için eğitimin iyileştirilmesi konusuna 

öncelik verilmesi vurgulanmıştır (UNESCO, 2021). Ülkemizde de 

üniversiteler yeni yeni yüz yüze eğitime geçmektedir. İlk ve 

ortaöğretim düzeyinde de yüz yüze eğitim başlamıştır fakat vaka 

sayıları yüzünden sınıflar online eğitime geçmektedir.  

3. COVİD-19’UN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 

Covid-19 pandemisi sadece ekonomik olarak insanları etkilememiş, 

ekonomik etkileri kadar olumsuz sonuçları sosyal hayatlarımızda da 

olmuştur (Haleem ve Javaid, 2020a). Hükümetler, insanların 

topluluklar halinde bir araya gelmemesi, insan hareketliliğinin 

kısıtlanması ve evde kal çağrılarını tekrarlamışlardır. Böylece 

insanların sosyal hayatlarında da önemli değişiklikler yapmak zorunda 

kalmıştır. Yaşanılan pandemi nedeniyle insanlar günlük hayatlarındaki 

alışkanlık ve rutinlerini değiştirerek ‘yeni normal olarak adlandırılan 
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bir döneme girmiştir (Zeegen vd., 2020: 38).  Bu yeni normalde 

insanlar günlük hayatlarında sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu 

ve temastan kaçınma gibi durumlarla karşı karşıya kalmıştır. 

İnsanların günlük yaşamlarında Covid-19 nedeni ile yaşamış olduğu 

diğer sosyal değişiklikler ise şu şekildedir (Haleem ve Vaishya, 

2020b): 

 

• Hizmet sektöründe yaşanılan aksamalar ya da kapanmalar (kafe, 

restoran vb.), 

• Spor etkinliklerinin iptali ya da ertelenmesi, 

• Turizm etkinliklerine katılmama (seyahat etmekten korkma ya 

da kaçınma), 

• Kültürel ve dini etkinliklerin iptal edilmesi, 

• Festivallerin iptal edilmesi, 

• Akraba ve arkadaşlar ile daha az görüşme ve sosyal mesafeye 

dikkat etme, 

• Güzellik salonları, berber, kuaför vb. kapanması, 

• Spor salonları, yüzme havuzları vb. tesis ve mekânların 

kapatılması, 

• Okulların online eğitim vermesi yüz yüze eğitimin 

durdurulması. 

 

4. COVİD-19’UN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 
 

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ekonomik 

boyutlarının yanında psikolojik yansımaları da insanların hayatlarının 

odak noktasına yerleşmiştir. İnsanların hem fiziksel hem de psikolojik 
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sağlığını tehdit eden salgının öldürme ihtimalinin (%0,5 ile %3 

arasında) olması insanlar üzerinde bir korku yaratmaktadır (Almond 

ve Mazumder, 2005: 258). Neden ortaya çıktığının bilinmemesi, 

virüsün kontrol edilememesi ve tüm insanlara bulaşma ihtimali salgını 

küresel bir travmaya dönüştürmüştür. Yaşanılan pandemi dönemiyle 

sosyal izolasyon, yalnızlık, kaygı, depresyon ve finansal zorlukların 

varlığı ile değişen iş koşulları salgın esnasında ve sonrasında 

psikolojik sorunlara neden olmuştur (Rajkumar vd., 2020). Hastalığın 

bulaş riskini azaltmak amacıyla çoğu ülke halk sağlığı için önlemler 

almıştır. Yaşanılan sosyal izolasyon ve hastalığın varlığından 

kaynaklanan stres faktörlerinin belirlenmesinin önemli olduğu 

uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Şiddetli akut solunum 

sendromu (SARS) ve domuz gribi gibi salgınlar esnasında insanların 

psikolojilerinin de olumsuz etkilendiği yapılan araştırmalarda 

mevcuttur (Sprang ve Silman, 2013; Rith-Najarian vd., 2019, aktaran 

Sundarasen vd., 2020: 2). Pandeminin psikolojik ve sosyal etkilerinin 

olması kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle salgının bu tür olumsuz 

sonuçlarıyla başa çıkma ve direnç oluşturma konusunda adımlar 

atmak önem taşır (Sundarasen vd., 2020: 2). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ekonomik Etkilere Yönelik Öneriler (Ekonomik Etkileri Azaltmak 

İçin Ne Yapılabilir?) 

Türkiye’de ilk Covid-19 vaka tespitinden sonra 12 Mart 2020 

tarihinde tüm ülkelerde olduğu gibi salgının yayılmasını önlemek 
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amacıyla ilk olarak eğitime ara verilmiştir. Daha sonra restoran, 

kafeterya, sinema gibi yayılımı artıracak ve yakın mesafe içeren yerler 

kapatılmıştır. Türkiye salgını önlemek amacıyla ilk 1 ay içerisinde 

sağlık, üretim, istihdam, finans, eğitim alanlarında çok ciddi önlemler 

almıştır. Ekonomik tedbirler olarak maliye politikası, para politikası 

ve yapısal tedbirler olarak ayırmak mümkündür (Bakır, 2020; Eroğlu, 

2020). Türkiye faaliyetlerini durduran iş yerlerinin su faturası 

borçlarını 3 ay süre ile erteleme imkanı tanımış, yıllık ilan, reklam ve 

çevre-temizlik vergilerinin faaliyette bulunulmayan süre içerisindeki 

kısmının alınmamasına karar vermiştir (İTKİB, 2021). Bu bağlamda 

bakıldığında ekonomik faaliyetlerin kısıtlanmasıyla, işsiz kalan 

kişilere, serbest meslek sahiplerine, küçük işletme sahiplerine yönelik 

verilen gelir/yardım desteğinin yeterliliği analiz edilip mağduriyetler 

en düşük seviyeye indirilebilir. Bu çerçevede yürütülecek bir politika 

ile hem Covid-19 tedbirlerinden doğrudan ve ciddi olarak etkilenen 

kişiler ve kurumlar desteklenmiş olacaktır. Hem de tüketim 

sirkülasyonu devam edeceği için diğer etkilenen sektörlerde ki 

kayıplar azalacaktır.  

Sosyal ve Psikolojik Etkilere Yönelik Öneriler 

COVİD-19 pandemisi toplumun her katmanını etkilemiştir. Bununla 

birlikte etkisi bazı gruplar üzerinde daha ağır olabilmektedir. Özellikle 

yokluk içinde yaşayan kişiler, yaşlı bireyler, engelli bireyler, gençler, 

kadınlar, göçmen bireyler ve evsizler salgının getirdiği risklere karşı 

daha duyarlı durumdadırlar. Bu dezavantajlı bireyler başta olmak 
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üzere tolumun tamamı bazı riskler ile karşı karşıya kalmıştır (Kara, 

2020).  

Türkiye pandemi süresince hastalara, sağlık çalışanlarına ve 

dezavantajlı vatandaşlara yardımda bulunmuştur. Bu yardımlar kısa 

çalışma ödeneği, üretimlerine ara veren esnafa geçici gelir desteği, 

üsretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneği almayan işçilere günlük 

39,24 TL destek gibi yardımlar yapılmıştır.  Sosyal hizmet çalışanları, 

bireylere duygusal ve psikolojik ihtiyaçları için ruhsal destek 

sağlayabilir, kayıp ve yas yaşayan bireylere terapi desteği sağlanabilir. 

Halk sağlığı ile ilgili olarak gerektiğinde sağlık ve diğer hizmetlere 

yönlendirmeler yapılabilir. Bireylerin öz bakımlarını nasıl daha iyi 

hale getirebilecekleri konusunda bilgilendirme yapılabilir. Devletin 

salgın süresince uyguladığı politikalar daha etkin iletişim kanallarıyla 

halkın daha da bilgilendirilmesi sağlanabilir. Yine sosyal hizmet 

çalışanlarının okullarda etkinlikler yapıp maske, mesafe ve temizlik 

konularında çocukların bilinçlenmesi sağlanabilir (Brown, 2020; 

Dominelli, 2020).  

Ayrıca çocuklar hayatlarının ilk öğrenme dönemlerini geçirdikleri ve 

ailelerini rol model aldıkları bu dönem oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda çocuk ailenin taklit davranışları ile beceri ve davranış 

kazanacakları için ailenin davranış ve tutumları önem arz etmektedir. 

Aileler bu dönemde öncelikle çocuklarda “güvenlik duygusu” 

oluşturmalıdır. Güvenlik algısı sarsılan çocukların kendilerini güvende 

hissedebilecekleri bir ortam sağlanması ve onlara destek olabilecek 

kişilerin varlığından haberdar olmaları gerekmektedir. UNICEF 
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(2020) çocuklarda sarsılan güven duygusunun tekrar kazanılması için 

salgında mücadele gösteren aile üyelerinin çocuklarla ilgilenmesi ve 

çocukların dinlenilmesi önermektedir. Bununla birlikte çocuk ile 

sürekli vakit geçirmek ve onlarla oyunlar oynamak duyguları 

öğrenmede en iyi yollardan biridir. Ayrıca düzenli ve doğru bir 

şekilde çocuklara bilgilendirme yapmak öğrenilmiş yanlış bilgilerin de 

düzeltilmesini sağlayacaktır. Çocuklarda ikincil travmayı önlemek 

amacıyla görsel ve işitsel uyaranlara (medya, sosyal medya vb.) maruz 

bırakılmamalıdır (Dünya Sağlık Örgütü, 2020; UNICEF, 2020a, 

2020b; Çaykuş ve Mutlu Çaykuş, 2020; Türkiye Psikiyatri Derneği, 

2020).  

COVİD-19 pandemisi dünyada bir sağlık krizine sebep olmuştur. 

Pandemi, sağlık krizinin yanında ekonomik, finansal ve sosyal krize 

dönüşmüştür. Dünya ülkeleri bu kriz sürecinde ekonomik, sosyal ve 

psikolojik birçok önlem almaya çalışmışlardır. COVİD-19 sağlık krizi 

ile başa çıkma yöntemlerinin başında aşı geliştirme çalışmaları yer 

almaktadır. 2020 yılı sonu ve 2021 yılı başı itibariyle birçok aşı 

(Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD ve Janssen 

(Johnson &Johnson), Sinovac vs.) piyasada yer almıştır. Türkiye’de 

ise aşılanma sürecinde iki aşı kullanılmaktadır. Bunlar Çin üretimi 

olan Sinovac ve Alman üretimi olan BioNTech aşılarıdır. Nisan-

Haziran 2020 tarihi itibariyle aşılanma sürecinde hızlanmaya 

geçilmiştir. Ancak bu aşılanma ve hastalık ile başa çıkma süreci 

beklenenden daha fazla zaman almıştır. Bu aşıların tamamı 

yetişkinlere yöneliktir. Çocuklara yönelik herhangi bir aşı (kronik 

rahatsızlığı olanlar hariç) uygulaması henüz yapılamamaktadır. 
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Eğitimin devamlılığı ve normal hayata dönüş için çocuklar için de aşı 

çalışmaları sürdürülmeli ve uygun aşılanma yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Koltan, niyobyum ve tantalyum (tantal) içeren metalik bir madendir. 

Niyobyum (Nb), “kolombiyum” olarak da bilinmektedir. Kimyasal 

nitelikleri sebebiyle niyobyum ve tantalyum elementleri doğada büyük 

oranda birlikte bulunur ve cevher, bundan dolayı (colombiyum-

tantalyum) “coltan / koltan” olarak adlandırılır. Dolayısıyla koltan, 

tekil manada bir mineral ve bileşik değildir. Nitekim periyodik 

cetvelde de koltan değil, atom numarası 41 olarak niyobyum (Nb) ve 

atom numarası 73 olarak tantalyum (Ta) elementlerine 

rastlanmaktadır. 

Ekonomik yönden önem taşıyan niyobyum ve tantalyum mineralleri 

niyobit-tantalit grubu ile piroklor-mikrolit grubudur. Niyobit-tantalit 

grubunda demir, mangan ve niyobyum ile tantalyum oksit izomorf 

(kimyasal yönden benzer) olup, grubun genel formülü [(Fe, Mn) (Nb, 

Ta2O6)] şeklindedir. Eğer mineralde Nb2O5 içeriği, Ta2O5 içeriğinden 

fazla ise bu mineral niyobit (kolombit), tersi durumda ise tantalit 

olarak adlandırılmaktadır (Coşkun, 2021:4). 

Çok çeşitli alanlarda değerlendirilen koltanın endüstriyel kullanımı 

için ayrıştırılması gerekmektedir. Koltan madeninin ayrıştırılmasıyla, 

niyobyum ve tantalyum mineralleri ilgili sektörlerde değerlendiril-

mektedir. 

Hangi tarımsal ya da endüstriyel ürün olursa olsun söz konusu 

ürünlerin ortaya çıkarılabilmesi için doğal kaynaklara ihtiyaç vardır. 

Dolayısıyla her türlü teknolojik donatının üretimi için de doğal 

kaynağa / madene ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojik donatı üretiminin 
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giderek arttığı bir dünyada ise koltana olan ihtiyaç da sürekli 

büyümektedir. Bu anlamda, teknolojik gelişmelerin özellikle 2000’li 

yıllardan itibaren çok hızlı şekilde (mobil telefonlar ve akıllı 

sistemlerin kullanılmaya başlanması) seyretmesi koltana olan talebi de 

önemli miktarda artırmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Yıllar Bazında Dünya Niyobyum ve Tantalyum Üretimi (1971-2019) 

 

Kaynak: British Geological Survey (BGS), 2021’den yararlanarak oluşturulmuştur. 

Kaynak coğrafyası açısından ise koltan (tantalyum) madenciliği 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ile özdeşleşmiş durumdadır. 

Geçmişte sahip olduğu stratejik ve ticari değeri yüksek doğal 

kaynaklar sebebiyle büyük bir kolonizasyona maruz kalan bölge, 

günümüzde de istikrarsız coğrafyaların başında gelmektedir. Ülke, 

bağımsızlık sonrası dönemde de genel olarak diğer Afrika ülkelerinde 

görüldüğü gibi iç ve dış dinamikler sebebiyle tam bir egemen devlet 

hüviyetine kavuşamamıştır. Bu yüzden DKC, sahip olduğu doğal 

kaynaklar sebebiyle siyasi, ekonomik, sosyal manada sömürüye maruz 

kalmıştır / kalmaktadır. Koltan madeni, bu sömürünün açık 

örneklerinden biri haline gelmiştir. 
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1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Sömürü, siyasi ve ekonomik açıdan güçlü bir ülkenin güçsüz bölgeler 

üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda oluşturduğu tahakkümdür. Bu 

sayede güçsüz toplumların doğal ve beşeri kaynakları emperyal 

ülkenin amaçları için kullanılmaktadır.  

İnsanlık tarihi boyunca geçmişten günümüze kadar elde edilen teknik 

gelişmelerin daha fazlası birkaç on yılda gerçekleşmiş durumdadır. 

1980’li yıllarla birlikte liberal sistemin rekabetçi yapısı içinde 

başlayan teknolojik dönüşüm giderek gündelik hayatın bir parçası 

haline gelmiştir. Tüm dünyada artan eğitim olanakları, rekabet 

ekonomisi, nüfusun yükselişi ve bu durumun ortaya çıkardığı talep, 

teknolojik yeniliklerin sayısını ve hacmini de büyütmüştür. 2000’li 

yıllardan itibaren ise telekomünikasyon alanındaki yenilikler, yapay 

zekâ ve yapay zekânın internet ile bütünleşmesi / bütünleşecek olması 

(4G, 5G, 6G) akıllı uygulamaların sayısını büyük ölçüde artırmıştır. 

Bu kapsamda araştırmanın amacı, koltanın küresel çapta artan talebi 

doğrultusunda DKC’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve mekânsal 

sömürülmesinde ne denli bir etkiye sahip olduğunu değerlendirmektir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın deseni 

durum çalışması olup veri toplama tekniği olarak doküman analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası ölçekte 

kaynaklardan / verilerden yararlanılmıştır. Bunun yanında başta DKC 

olmak üzere kaynak coğrafyalarındaki siyasi istikrarsızlıklar özellikle 

tantalyum rezervleri ile ilgili net bir verinin bulunamamasına sebep 
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olmuştur. Dünya niyobyum rezervleri ise U.S. Geological Survey 

2021 verilerine göre, 17 milyon tonun üzerindedir. 

2. KAYNAK LANETİ
2
: DKC VE KOLTAN 

Kongo Bölgesi (Congo-Brazzaville / Congo-Kinshasa), Coğrafi 

Keşifler sürecinde Portekiz sömürgesi haline gelmiştir. Daha sonra 

Belçika Kralı II. Léopold
3
, bölgede kolonizasyon faaliyetlerine 

başlamıştır (Kongo Bölgesinin geleceği ile ilgili olarak 1885 yılında 

yapılan Berlin Konferansı
4
 sonrası). Kongo’nun bir sorun olarak 

                                                            
2 Kaynak laneti (The Curse of Natural Resources), literatüre Sachs ve Warner’in 

(1995) çalışmalarıyla girmiş ve oldukça dikkat çekmiştir. Araştırma, modern 

ekonomik büyümenin şaşırtıcı özelliklerinden birinin bol doğal kaynaklara sahip 

ekonomilerin, doğal kaynakların kıt olduğu ekonomilerden daha yavaş büyüme 

eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.  1971’de doğal kaynak ihracatının 

GSYİH’ye oranı yüksek olan ekonomilerin, 1971-89 döneminde düşük büyüme 

oranlarına sahip olma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu negatif ilişki, kişi 

başına düşen gelir, hükümetin ticari politikaları, iş yapma kolaylığı, yatırım oranları 

ve diğer değişkenler gibi ekonomik büyüme için önemli olduğu kabul edilen 

değişkenler kontrol edildikten sonra dahi geçerlidir (Sachs ve Warner, 1995). 
3 1865’ten ölümüne kadar yani 1909 yılına dek Belçika Kralı olarak tahtta kalmıştır. 

4 Portekiz’in talebi üzerine emperyal yayılmacılığın bir anlamda çerçevesinin 

belirlenmesi amacıyla düzenlenen bir konferanstır. Her ne kadar görünürde 

konferansın amacının bölgede ticaretin geliştirilmesi maksadıyla yapıldığı belirtilse 

de esas amaç, Afrika’nın emperyal hedefler doğrultusunda Avrupalı güçler 

tarafından bölüşülmesidir. Konferansa, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, 

İspanya, Belçika, Rusya, ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Hollanda, 

Danimarka, İsveç ve Norveç’tir. Osmanlı Devleti de bu konferansa katılmıştır. 

Ancak Osmanlı Devleti’nin katılım amacı emperyal politikalar değildir. 

Osmanlı İmparatorluğu, Berlin Konferansı’na katılan tek Müslüman devletti ve bu 

yüzden konferansta konuşulan bölgelerde bulunan Müslümanları korumaya yönelik 

sıkı bir politika izlemiştir. Ayrıca, Kuzey Afrika’da toprakları olan bir ülke olmasına 

rağmen, Batı Afrika’daki arazilerin ana konu olduğu Berlin Konferansı’na katılması, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun, her hâlükârda kendinden toprak koparmak isteyen 

Batılı güçlere karşı topraklarını korumak amacında olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
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ortaya çıkması, bölgeyi hakimiyeti altında bulunduran Portekiz’in ve 

burayı elde etmeye çalışan Fransa’nın mücadelesinin sonucunda 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde sömürü sistemine yeni emperyal 

devletlerin katıldığı buna karşın Portekiz’in gittikçe zayıfladığı ve 

elindeki toprakları korumakta güçlük çektiği görülmektedir. Bu 

anlamda Portekiz sömürgeleri, dönem içinde yeni sömürgeci devletler 

için uygun bir hedef haline gelmiştir. Bunun yanında, Kongo sorunu 

Berlin Konferansı’nın toplanmasının tek nedeni de değildir. Esas 

neden, emperyal güçler arasındaki sömürge mücadelesi olmuştur. 

İngiltere ve Fransa ile birlikte siyasi birliklerini tamamlayan ve zengin 

Afrika topraklarını sömürmek isteyen İtalya ve Almanya da bu yarışın 

içindeydi. Bunlara ilaveten Belçika Kralı II. Léopold’un sömürge elde 

etme arzusu, emperyal devletleri hâlihazırda Portekiz’in denetiminde 

bulunan ve Afrika’nın en zengin bölgeleri arasında olan Kongo 

Havzası’nı paylaşma konusunda karşı karşıya getirmiştir. Dönem 

içinde Avrupa’daki devletlerarası ilişkiler üzerinde büyük bir etkisi 

olan Alman Şansölyesi Bismarck, konuya müdahale ederek, Berlin’de 

bir konferans toplanmasına öncülük etmiştir (Kocamaz, 2015:31). 

1908-1960 Belçika sömürge döneminde DKC, Belçika Kongosu 

ismiyle anılmıştır. Bu dönemde bölge, emperyal uygulamaların bir 

yansımasının olmadığını uluslararası kamuoyuna göstermek için 

“Kongo Özgür Devleti” ismiyle anılmıştır. Hâlihazırda 2,3 milyon 

km
2
 yüzölçümüne ve kesin bir veri olmamakla birlikte 90-100 milyon 

                                                                                                                                            
hâlâ Düvel-i Muazzama (Büyük Devletler) arasında olduğunu kanıtlamak isteyen 

Osmanlı İmparatorluğu, sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulunduğu zor duruma 

rağmen bu konferansta yer almıştır (Kocamaz, 2015:30). 
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civarında nüfusa sahip olan ve yaklaşık 40 km’lik Atlas Okyanusu 

kıyı şeridine sahip DKC’nin siyasal tarihinin oldukça çalkantılı olduğu 

görülmektedir. Daha önce bölgede Portekiz sömürgesi etkiliyken 

1868’den itibaren Belçika koloni etkisi görülmektedir. Kongo’nun 

kolonizasyonunda etkili olan kişi Belçika Kralı II. Léopold’tur. 

Kongo, 1960 yılına dek Belçika sömürgesi olarak kalmıştır. 

1960 yılında ülke bir Orta Afrika ülkesi olarak “Kongo Cumhuriyeti-

Léopoldville” ismiyle bağımsızlığını kazanmıştır. 1964 yılında 

komşusu olan diğer Kongo Cumhuriyeti ile uluslararası alanda 

karıştırılmamak için ülke ismi Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak 

değiştirilmiştir. 1966’da ise Léopoldville (Belçika Kralı II. Léopold’a 

atfen “Léopold şehri” anlamında) ismi ulusal bir kimlik inşa etme 

amacı doğrultusunda Kinshasa (Kinşasa)-Quinxassa (bölgede bulunan 

ve “tuz pazarı” anlamına gelen bir köy ismi) olarak değiştirilmiştir. 

Ülkenin küresel ve bölgesel bağlamda konumu ile fiziki özellikleri 

için (Harita 1) incelenebilir. 
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Harita 1: DKC’nin Küresel ve Bölgesel Ölçekte Lokasyonu ile Fiziki Özellikleri 

 

DKC, 1971 yılındaki değişiklik ile Zaire ismini almıştır. “Zaire” 

kelimesi Avrupalılar tarafından kullanılmıştır. 15. yüzyılda 

Portekizliler bölgeye geldiklerinde yerlilerden duydukları ve tüm 
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nehirleri yutan nehir anlamında kullandıkları “nzere
5
” kelimesi 

Avrupalılar tarafından Zaire’ye dönüştürülerek kullanılmıştır. 1997 

yılına dek bu isimle varlığını sürdüren ülke, siyasi gelişmeler 

bağlamında yeniden Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını almıştır 

(Güner ve Ertürk, 2018:483). DKC’nin sahip olduğu doğal kaynaklar, 

emperyal ülkelerin işgal politikalarıyla bu ülkenin 

sömürgeleştirilmesine sebep olmuştur. Öyle ki Belçika’nın 

kontrolünde olduğu dönemde dünyada piyasaya yeni çıkan ulaşım 

araçlarına bağlı olarak kauçuk ile kuyumculuk sektörü, piyano tuşları 

ve heykel yapımında kullanılan fildişinin ticareti / sömürüsü 

yapılmıştır. Elmas ve altın da yine bu süreçte ticareti yapılan başka 

değerli madenler olmuştur. Bu çerçevede Kral II. Léopold döneminde 

güç çalışma koşulları, açlık, hastalıklar ve ayrıca belirlenen kotaları 

bulmayan üretim nedeniyle işçilerin ellerinin kesilmesi ya da 

öldürülmesi, Kongo nüfusunda bir azalma meydana getirmiştir. Çünkü 

yerel halkın neredeyse tek geçim kaynağı madencilikti. Dolayısıyla bu 

insanların güç çalışma koşullarına boyun eğmekten başka çaresi 

yoktu. 

1960 yılı itibariyle bağımsızlığını kazanan ülkede General 

Mobutu’nun 32 yıl boyunca yürüttüğü siyasi iktidar, büyük 

problemler ortaya çıkarmıştır. Esasen ülkenin ilk başbakanı ulusal bir 

çizgide üç ay ülkeyi yöneten Patrice Lumumba’ydı. Ancak Belçika ve 

ABD’nin desteklediği askeri bir darbeyle iktidara Albay Joseph 

                                                            
5 Burada bahsi edilen nehir, Kongo Nehridir. Nil Nehrinden sonra kıtanın ikinci 

büyük akarsuyu olan Kongo Nehri havzasının yarıdan fazlası DKC’de yer 

almaktadır. 
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Mobutu geldi. Mobutu’nun ülke üzerinde gerçekleştirdiği keyfi 

uygulamalar ve baskıcı yönetim, Lumumba’nın siyasi takipçilerini 

Mobutu iktidarına karşı mücadeleye itmiştir. Kendisini Maocu olarak 

tanımlayan Laurent-Désiré Kabila ve taraftarları Mobutu’ya karşı bir 

mücadele başlatmıştır. Fakat taraflar arasındaki çatışmalar ve çatışma 

sonrası siyasi ortam iç savaşı tetiklemiştir. General Mobutu’nun 

devrilmesiyle birlikte başlayan iç savaş, 1996-1997 yılları arasında 

devam etmiş ve çok sayıda Kongolu iç savaş sırasında hayatını 

kaybetmiştir (AA, 2019).  Öyle ki bu dönemde hayatını kaybeden 

(hem iç savaş hem de madencilik faaliyetleri nedeniyle) Kongolu 

sayısının beş milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 

madenlerde çalıştırılan çocuk işçilerden de milyonlarcası hayatını 

kaybetmiştir. Halen çok sayıda çocuk işçi madenlerde 

çalıştırılmaktadır. 

Bu saha; verimli tarım arazileri, ormanlar, madenler gibi zengin doğal 

kaynaklara sahip olmasına rağmen dünyanın en yoksul ülkelerinden 

biridir. Öyle ki ülkenin toplam maden zenginliğinin yaklaşık 24 

trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir (Morgan, 2009). Bu denli bir 

kaynak varlığına karşın World Bank 2020 verilerine göre, DKC insani 

gelişme endeksinde 189 ülke arasında 175. sırada yer almaktadır. 

Zengin Kongo ormanları ilaç ve deodorant sektöründe kullanılan pek 

çok bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Tarımda ekstansif metotlar 

uygulanması nedeniyle verimli tarım arazilerine karşın ürün miktarı 

düşüktür. CIA The World Factbook verilerine göre DKC’nin arazi 

kullanım oranları; tarım arazisi: %11,4 (2018 tahmini) ekilebilir 

arazi: %3,4 - mera: %8, orman: %67,9 (2018 tahmini) diğer: %20,7 
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(yerleşim alanları, ulaşım alanları, çorak araziler) (2018 tahmini) 

şeklindedir (CIA The World Factbook 2021, IndexMundi, 2020). 

Bunun yanında Knoema 2020 verilerine göre, DKC’de GSYİH 49 

milyar dolar düzeyindeyken kişi başı milli gelir 541 dolardır (dolar 

verilerinin tümü ABD doları şeklindedir). Bu ise günlük gelirin 

ortalama 1,5 dolar düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

Ülkedeki istihdamın sektörlere göre dağılışı incelendiğinde, bunun 

%20’ler dolayında sanayi sektöründe olduğu görülmektedir. Yoksul 

bir ülke açısından bu oranın yüksek olduğu değerlendirilebilir. Ancak 

sanayi sektörünün oransal olarak bu ülke için olabileceğinden daha 

yüksek bir paya sahip olması ülkedeki madencilik faaliyetleri ile 

ilgilidir. Ülkede başta koltan olmak üzere altın, elmas, kobalt, çinko, 

manganez, uranyum ve ayrıca elektrik elektronik endüstrisinde 

stratejik elementler olan kadmiyum ve germanyum gibi doğal 

kaynakların çıkarımı da yapılmaktadır. Bununla birlikte madencilik 

faaliyetleri ülkedeki istikrarsız koşulların da etkisiyle küçük işletmeler 

/ kooperatifler şeklindedir. Koltan madeni çıkarımının neredeyse 

tamamına yakını ilkel yollarla yapılmaktadır. Maden, dere 

yataklarından kazma-kürek gibi ekipmanlar ve el marifetiyle 

yüzeydeki toprağın kazılması yoluyla elde edilmektedir. Tek tip bir 

niteliğe sahip olmayan söz konusu mineraller farklı kimyasal 

özelliklere, şekillere ve renklere sahip olabilmektedirler (Görsel 1). 
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Görsel 1: Niyobyum ve Tantalyum Mineralleri (Kaynak: Tantalum-Niobium 

International Study Center / ITC, 2021) 

Koltan madenini oluşturan niyobyum ve tantalyum mineralleri çeşitli 

ve stratejik endüstriyel kollarda kullanılmaktadır. Niyobyum metali, 

korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklıkta, yüksek dirence sahip makina 

ve teçhizatların yapımında değerlendirilirken, niyobyum karbür en sert 

maddelerden biri olduğu için kesici aletlerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Bu sektörlerin dışında uzay ve havacılık endüstrisi, 

nükleer teknoloji, elektronik alanlar, süper iletken gibi ürünlerin 

yapımında niyobyum metalinden ve niyobyum esaslı alaşımlardan 

giderek daha yüksek oranda yararlanılmaktadır. Koltanın diğer 

elementi “tantalyum”un da en önemli kullanım alanı elektronik 

endüstrisidir. Tantalyumdan yapılan kondansatörlerin uzun ömürlü ve 

emniyetli olmaları, bu kondansatörlerin daha çok tercih edilmelerini 

sağlamaktadır. Tantalyum, yüksek kimyasal dirence sahip olduğu için, 

kimyasal proses tesislerine ait teçhizat ve ekipmanların yapımında da 

kullanılmaktadır. Ayrıca, tantalyum karbür, tungsten karbüre 
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katılarak, kesici alet yapımında değerlendirilmektedir (DPT
6
 Sekizinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001:51-56-57). Bunun yanında 

tantalyum, yüksek erime derecesine sahip olduğu için nükleer ve 

askeri alanlarda kullanılmaktadır. Tıp alanında ise implant, yapay 

kemik ve stent gibi ürünlerin yapımında tantalyum mineralinden 

yararlanılmaktadır. Günümüzde tüm sektörlerde kullanılan akıllı 

yazılım sistemlerinin yapımında da tantalyum elementinden 

faydalanılmaktadır. Dolayısıyla koltan, günümüz akıllı teknoloji 

donatılarıyla bütünleştirilen bir maden haline gelmiştir. 

Dünya koltan (niyobyum-tantalyum) rezervleri incelendiğinde, söz 

konusu rezervlerde birkaç ülkenin öne çıktığı görülmektedir. Alan 

yazında, dünya koltan (tantalyum) rezervlerinin yaklaşık %80’lik 

kısmının DKC’de olduğu tahmin edilmektedir. Bunun haricinde 

Nijerya, Etiyopya, Mozambik, Çin, Avustralya, Brezilya, Kanada’da 

LCT (lityum-sezyum-tantalyum) pegmatit (iri taneli mağmatik) 

kayaçlarda niyobyum-tantalyum minerali bulunmaktadır. Birincil 

karbonatit (karbonat ve kalsit minerallerince zengin manto kökenli 

kayaçlar), ikincil karbonatit, LCT granit ile alkalin granit / siyenit 

yataklarında da niyobyum-tantalyum mineraline rastlanmaktadır. 

Ancak üretim ve ticari veriler bağlamında, üretimde öne çıkan 

yatakların LCT (lityum-sezyum-tantalyum) pegmatit kayaçlar olduğu 

görülmektedir (Harita 2). 

                                                            
6 Devlet Planlama Teşkilatı. İlgili kuruluşun adı ve teşkilat yapısı 2011 yılında 

Kalkınma Bakanlığı olarak düzenlenmiştir. Kalkınma Bakanlığı ise 2018 yılında 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 
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Harita 2: 

Küresel Koltan 

Rezervleri 

(Kaynak: British 

Geological 

Survey (BGS), 

2011:8) 

* Numaralar 

rezerv sahasının 

ismini 

göstermektedir. 

* Daha büyük 

simgeler, çeşitli 

kayaç ve mineral 

içeriklerindeki 

niyobyum-

tantalyum rezerv 

sahalarını, daha 

küçük olan 

simgeler ise 

oluşum 

safhasındaki 

yine çeşitli kayaç 

ve mineral 

içeriklerindeki 

niyobyum-

tantalyum rezerv 

sahalarını 

göstermektedir. 
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Koltan madenini oluşturan niyobyum ve tantalyumun ülkeler bazında 

üretimleri ayrı ayrı incelendiğinde belli birkaç ülkede yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bunun yanında Doğu DKC’deki halk, koltan 

madenciliğinin bir parçası haline gelmiştir. Bu sebeple öğrenciler 

okuldan ayrılmış, kırsal kesimde yaşayan insanlar madencilik 

faaliyetleri lehine topraklarını ve hayvanlarını terk etmişlerdir. Kolay 

kazançlar, bölgenin maden zenginliğini yağmalamaya başlayan çok 

sayıda isyancı grup, milis ve ordunun da ilgisini çekmiştir. Kongo 

Devlet Başkanı Joseph Kabila’yı Birinci Kongo Savaşında (1996-

1997) destekledikten sonra, Uganda ve Ruanda milisleri ile askeri 

güçleri ülkeyi terk etmeyi reddetmiş ve zengin doğal kaynakları kendi 

ülkelerine kaçırmaya başlamıştır (Totolo, 2009).  

2009 yılındaki hesaplamaya göre, dünya tantalyum üretiminin % 

50’sinden fazlası Afrika’dan yapılmaktadır. DKC’deki alüvyon veya 

pegmatit kaynaklı koltanın küçük ölçekli madenciliği emek yoğun ve 

düzensiz şekildedir. Dolayısıyla koltan miktarını ve ihracını kesin 

verilerle hesaplamak pek mümkün görünmemektedir. DKC’de 

üretilen koltan madeninin çoğunluğu Ruanda, Burundi ve Uganda gibi 

komşu ülkelere gönderilmektedir. DKC’deki silahlı isyancı grupların 

çatışma mineralleri ticaretinden 2009 yılında 1 milyar dolardan fazla 

gelir elde ettikleri hesaplanmaktadır (Coşkun, 2021:33). 

Birinci Kongo Savaşında, Laurent-Désiré Kabila ülke yönetimini 

Uganda ve Angola gibi müttefik ülkelerin desteğiyle ele geçirmiş 

sonrasında ülkede bulunan yabancı danışman ve silahlı güçlerin 

ülkeden çıkarılması hedeflenmiştir. Bu durumdan en fazla rahatsız 
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olanlar ise Ruanda soykırımı sürecinde Ruanda’dan DKC’ye kaçan 

Tutsiler olmuştur. DKC-Ruanda sınırında yaşayan (DKC’nin 

güneydoğusu) Tutsiler bu karara tepki olarak hükümete baş 

kaldırmışlardır. Ruanda ise Tutsiler’in çıkardığı karışıklıklara destek 

vermek amacıyla silahlandırdığı grupları DKC’ye göndermiştir. Bu 

desteğin ardından DKC’de Tutsiler’e karşı bir cephe oluşturulmuştur. 

Tutsiler’e yardım eden Ruanda’nın amacı DKC’yi iç savaşla zaafiyete 

uğratıp topraklarını ele geçirmektir. Hatta bu savaşta müttefik olarak 

Burundi ve Uganda’yı da yanına almıştır. Başkan Kabila, hızla 

yayılan iç savaşın bastırılması için çabalamış ve bazı devletlerle iş 

birliğine de gitmiştir. Bu ülkelerden; Angola, Namibya, Zimbabve, 

Mali, Libya, Çad gibi ülkeler DKC’ye askeri destek sağlamışlardır 

(Tarihi Olaylar, 2021). 

İkinci Kongo Savaşı ise 1998-2003 yıllarını kapsamıştır. Birinci 

Kongo Savaşından sonra kısa süren barış ortamı yerini isyancı gruplar 

arasındaki çatışmalar ile Ruanda ile yaşanan etnik ve siyasi 

gerilimlere bırakmıştır. Savaşın temel hedefi, DKC’nin parçalanması 

ve zengin doğal kaynaklarının (özellikle koltan ve altın) ele 

geçirilmesi olmuştur. 

Bu çerçevede koltan madeni halen yasadışı yollardan Uganda ve 

Ruanda gibi komşu ülkeler üzerinden de pazarlanmaktadır. Bahsi 

geçen ülkeler de DKC’deki maden sömürüsünün bir parçasını 

oluşturmaktadırlar. Bu anlamda Ruanda’nın tantalyum üretimi resmi 

kayıtlarda %23’lük orana karşılık gelse de bu veri tartışmalıdır. 
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Ülkeler bazında niyobyum ve tantalyum üretimi için (Şekil 1 ve Şekil 

2) incelenebilir. 

 

Şekil 1: Ülkelere Göre Dünya Niyobyum Üretimi (bin ton) (2019) (Kaynak: U.S. 

Geological Survey, 2021:115’ten yararlanarak oluşturulmuştur) 

 

Şekil 2: Ülkelere Göre Dünya Tantalyum Üretimi (bin ton) (2019) (Kaynak: U.S. 

Geological Survey, 2021:115’ten yararlanarak oluşturulmuştur) 

 

Kongolular açısından koltan madenciliği sürekliliği açısından en 

önemli istihdam alanıdır. Madende modern metotların dışında 
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doğrudan insan emeğine dayalı oldukça güç koşullarda bir üretim 

yapılsa da bir iş sahibi olmak ve para kazanmak hayati görülmektedir. 

DKC’de yıllarca süren şiddet ve siyasi çatışmalar, onun muazzam 

maden zenginliğini cazip bir gelir kaynağı haline getirmiştir. Bu 

durum silahlı grupların maden arzını kontrol etme mücadelesinin 

önünü açmıştır. Dolayısıyla koltan madenciliği endüstrisi ve buradan 

elde edilen değerli metal tantal, bir dizi insan hakları ihlaliyle 

yakından bağlantılı bir “çatışma mineralidir” (Tsongo, 2020). 

Kongodaki iç savaş sebebiyle koltanın büyük bir kısmı savaşın 

finansmanında kullanılmaktadır. Çünkü silahlı gruplar koltanın 

yasadışı ticaretinden aylık bazda dahi milyonlarca dolar para 

kazanmaktadır. Bu yüzden koltan madeninin kaynak coğrafyalarını ele 

geçirmek / elde tutmak merkezi hükümet için de dahil olmak üzere 

son derece önemlidir. Koltan madenleri; Rubaya, Goma, Masisi, 

Lowowo / Luwowo bölgesi (Muderi, Muchache ve Kowete 

bölgeleriyle birlikte), Muvumbuko ve Gakombe bölgelerinde yani 

ülkenin doğu kesiminde yer almaktadır (Mindat, 2021). Dolayısıyla 

silahlı gurupların bölgede faaliyetlerde bulunması nedeniyle iç 

çatışmaların en fazla yaşandığı bölge de bu kesimdir. 

Bu durum merkezi otoritenin zayıflığıyla da birleşince maden 

alanlarının kontrolü genellikle Batı ya da Uganda ve Ruanda ile 

işbirliği yapan isyancı gruplar için önemli bir kontrol sahası ve 

ekonomik gelir haline dönüşmektedir. Bu durum çocuklarında da 

dahil olduğu yerel halkın her açıdan sömürülmesinin ve insani 

koşullar altında bir hayat sürmesinin önüne geçmektedir (Görsel 2). 

Toplumları sömürge haline getirebilmenin en önemli koşullarından 
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biri de yerel ölçekteki işbirlikçilerdir. Yerli kabileler ulus olma 

bilincine erişemediklerinden dolayı bir devlet olamamışlar ve 

sömürüye maruz kalmışlardır. 

 

Görsel 2: DKC’de Çocuk İşçilerin de Dahil Olduğu Koltan Madenciliği (Kaynak: 

Gettyimages Tom Stoddart Archive, 2009) 

 

Koltan, özellikle Ruanda ile DKC arasında uluslararası bir sorun 

halini almıştır. Çünkü hukuksuz madenciliğin bir anlamda yasadışı 

“reexport bölgesi” Ruanda olmuştur. Öyle ki Ruanda ile DKC 

arasındaki ilişkiler genel manada halen gergindir. Bu maden, Halkın 

Savunması Kongresi /Congress for the Defence of the People (CNDP 

- Ekim 2008’deki Kuzey Kivu savaşından sorumlu bir Tutsi isyancı 

grubu) ve DKC’nin destek verdiği öne sürülen Ruanda’nın Kurtuluşu 

Demokratik Güçleri / Democratic Forces for the Liberation of Rwanda 

(FDLR) gibi isyancı gruplar (1994’teki Ruanda soykırımından da 

sorumlu bir Hutu isyancı grubu) için önemli bir gelir kaynağıdır 

(Totolo, 2009). 
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Mevcut durumda DKC’de iç savaş hali olmasa da ülkede 40’a yakın 

ayrılıkçı örgüt bulunmaktadır. Belçika’nin eski sömürgesi DKC, 

dünyanın da en fakir ülkelerinden biridir. Ancak yoksulluğun sebebi 

yalnızca ayrılıkçı örgütler değil aynı zamanda yüksek doğurganlık 

oranı, yüksek suç oranları, bulaşıcı hastalıklar (AIDS, Sıtma, Kolera 

vs.), şeffaf olmayan yönetim anlayışı ve yönetici sınıfındaki ki yaygın 

yolsuzluklardır (Çalışkan, 2016). DKC’ye “jeolojik skandal” adı 

verilmiştir. Çünkü ülke muazzam doğal kaynaklara sahip olmasına 

rağmen onlarca yıllık yanlış yönetim, yolsuzluk ve çatışma sebebiyle 

en düşük insani gelişime sahip ülkelerin başındadır. DKC’deki 

madencilik ve çatışma arasındaki bağlantı ülkeyi “kaynak lanetinin” 

en uç örneklerinden biri haline getirmiştir (Usanov vd., 2013:85). 

Ülke demokrasiden oldukça uzaktır. Gerek iç çatışmalar gerekse de 

seçimlerle ilgili hukuksuzluklar ülkede büyük sorunlar yaratmaktadır. 

Kıta genelinde küresel aktörlerin varlığı siyaset ve ekonomi 

alanlarında oldukça fazladır. Bu durum DKC için de geçerlidir. 

Dolayısıyla seçim süreçlerinde bunu görmek mümkündür. Ülkedeki 

etkinliğini sürdürmek isteyen Fransa, Katolik Kilisesi ile işbirliğine 

gitmektedir. Aynı zamanda basında yer alan haberlere göre 

Belçikalıların eski sömürgelerindeki etkinliklerini Fransa’ya 

kaptırmak istemediği de anlaşılmaktadır. Ayrıca ABD’nin de seçimler 

bahanesiyle asker göndermiş olması ülkeyi dış müdahaleye daha da 

açık bir konuma getirmektedir. Bu anlamda bölge üzerinde Batılı 

devletlerin etki ve nüfuz rekabeti artmaktadır (Yılmaz, 2019). 
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İsyancı grupların çatışmaları ve sivillerin öldürülmesi gibi sebeplerle 

bölgede 16 bin civarında BM Monusco Misyonu askeri bulunmaktadır 

(UN, 2021). Koltan ve altın madenleri, silahlı gruplar arasında siyasi 

ve ekonomik açıdan bir güç sağladığı için gruplar arasındaki 

çatışmalar sivillerin öldürülmesi, çocuk işçiler, tecavüz olayları gibi 

vakaları da beraberinde getirmektedir. Madenlerin işlenmesi ve 

satışından her yıl milyarlarca dolar (ABD) gelir elde edilmesine 

rağmen, istikrarsızlıklar ve sömürü sistemi nedeniyle insanların 

günlük geliri, GSYİH üzerinden değerlendirildiğinde 1,5 dolar 

civarındadır. 

Temiz gıda ve su ile elektriğe erişim imkânı pek çok bölgede mümkün 

değildir. Ayrıca besin ve hijyen yetersizlikleri sebebiyle hızla yayılma 

fırsatı bulan salgın hastalıklar da yaşam koşullarını çok daha güç hale 

getirmektedir. Ülkede nüfusun dağılışı seyrek bir görünüme sahiptir. 

World Bank 2020 verilerine göre, ülkede km
2
’ye düşen kişi sayısı 

yaklaşık 40’tır. Nüfusun yapısı incelendiğinde genç nüfusa sahip bir 

ülke olduğu görülmektedir. Dolayısıyla nüfus artış hızı yüksek olan 

ülkede ortalama yaşam süresi düşüktür. Statista 2020 verilerine göre, 

ülkedeki ortalama yaşam süresi 60 yıldır. 

Sömürünün yanı sıra ülkedeki maden çıkarımı çevresel tahribatları da 

beraberinde getirmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin 

aksine yoksul ülkelerde mevcut sorunların üzerine eklenen her türlü 

problem daha fazla sosyal ve ekonomik problemlere yol açmaktadır. 

Zaten yoksul dünyanın karşılaştığı çevresel ve ekolojik sorunlar söz 

konusu ülkelerin kendi elleriyle ortaya çıkardığı problemler de 
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değildir. Bunun için dahi belli düzeyde plansız yatırım ve üretimin 

sebep olarak ortaya çıkması gerekmektedir. 

Yarısından fazlası DKC sınırları içinde bulunan Kongo orman 

havzası, dünyadaki en büyük ikinci yağmur ormanı olarak kabul 

edilmektedir. Greenpeace örgütü, hem büyük hem de küçük 

şirketlerce yapılan yasa dışı kesimin ormansızlaşmaya yol açtığını 

belirtmektedir. ABD ve AB yasa dışı kereste ithalatını yasaklasa da bu 

ürünler hâlâ çeşitli şekillerde ülke dışına kaçırılabilmektedir. Bunun 

yanında madencilik, kereste üretimi, tarım, odun kömürü üretimi, 

kentsel genişleme, ısınma ve ısıtma gereksinimi için yapılan kesim 

orman alanlarını büyük ölçüde tahrip etmektedir (Habertürk, 2021). 

3. DÜNYA KOLTAN PİYASASI VE DKC’YE GELEN 

YATIRIMLAR 

Koltanın bileşeni tantalyum, DKC haricinde Statista 2020 verilerine 

göre, Brezilya, Ruanda, Nijerya, Çin, Etiyopya, Brundi, Avustralya ve 

Rusya’da üretilmektedir. Koltanın diğer bileşeni niyobyum ise 

Brezilya ve Kanada’da çıkarılmaktadır. Koltanın (niyobyum ve 

tantalyum olarak) fiyatı kg/ABD doları olarak şu şekildedir. 

Hâlihazırda, niyobyum fiyatları standart ferroniyobyum metali için 

kilogram başına 45 dolar (ton başına 45.000 dolar) ve niyobyum 

pentoksit (Nb2O5) için kilogram başına 50 dolar civarındadır. 

Tantalyum konsantresi fiyatları ise (%30 Ta2O5 içeriği için), arz 

fazlası nedeniyle son yıllarda düşüş göstermiştir. Ancak fiyat 

hareketliliği çok daha düşük olan tantal pentoksit fiyatları, kaliteye 
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bağlı olarak kilogram başına 250 dolar ile 310 dolar arasında 

değişebilmektedir (Globe Metals & Mining, 2021). 

Niyobyum ve tantalyumla ve ilgili küresel ölçekte kurulmuş bir 

dernek de bulunmaktadır. Bu dernek Belçika’nın DKC’deki sömürü 

hareketlerine bağlı olarak 1974’te Belçika’da kurulmuştur. Bu 

kuruluşun adı, Tantalum-Niobium International Study Center (ITC) / 

Tantalyum-Niyobyum Uluslararası Çalışma Merkezi şeklindedir. 

Niyobyum ve tantalyum endüstrisi tedarik zinciri içinde üretim, 

işleme, araştırma, mineral tahlili, geri dönüşüm, tasarım, ekipman ve 

kimyasal temini, elektronik devrelerin en önemli araçlarından olan 

kondensatör (kapasitör) imalatı ve ticaret gibi alanlarda faaliyet 

gösteren 86 şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin ortaklık ve tüzel 

kişiliklerinden bağımsız olarak ülkeler bazında sayısal dağılımı şu 

şekildedir; Çin (Hong Kong’un 3 firması dahil): 21, ABD: 10, Birleşik 

Krallık: 8, Japonya: 5, Brezilya: 5, Almanya: 5, Rusya: 4, Avustralya: 

3, Kanada: 3, Singapur: 2, Malezya: 2, DKC: 2, BAE: 2, Ruanda: 2, 

Avusturya: 2, Fransa: 1, Hindistan: 1, Burundi: 1, Estonya: 1, 

Hollanda: 1, Tayland: 1, Lüksemburg: 1, Kazakistan: 1, Güney 

Afrika: 1, İsrail: 1  (ITC, 2021). 

Bununla birlikte, herhangi bir ülke ya da bölgenin, yerel ve küresel 

ölçekte jeopolitik etkisinin anlaşılmasında uluslararası sermaye 

hareketlilikleri büyük öneme sahiptir. Öyle ki, Doğrudan Yabancı 

Yatırım (DYY) / Foreign Direct Investment (FDI) adı verilen 

uluslararası sermaye kaynakları; siyasi istikrar ve güvenlik, ucuz 

işgücü  ve girdi maliyetleri,  işgücü kalitesi, düşük vergi oranları, 
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hukukun üstünlüğü / işlerliği, şeffaflık, insani gelişim, tüketim modeli, 

talep gücü, teknoloji becerileri, coğrafi konum, sahip olunan altyapı, iş 

rutini ve sağlanan teşvikler ile makroekonomik göstergeler doğrudan 

yabancı yatırım kararlarını etkilemektedir (World Bank, 2018:6; 

Akdoğan ve Saygılı, 2018). 

Yabancı sermayenin ülke ve mali düzeyde yatırım durumlarına göre 

DKC’nin Afrika’nın en fazla yatırım alan ülkeleri arasında olduğu 

görülmektedir (Tablo 2). DKC’de madencilik, enerji (özellikle 

hidroelektrik yatırımları) ve altyapı gibi sektörlerde büyük bir 

potansiyel bulunmaktadır. Bugüne kadar, en çok doğrudan yabancı 

yatırımı çeken sektör, madencilik alanı olmuştur. Bu sektörü 

telekomünikasyon alanı izlemektedir. Güney Afrika, Belçika ve Çin, 

ülkenin ana yatırımcılarıdır (Lloyds Bank, 2021). 

Tablo 2: DKC’ye DYY girişleri (2015-2020) (milyar dolar) 

 

Kaynak: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 

2021:249 

Ayrıca, UNCTAD verilerine göre, küresel ekonomik durgunluğa 

rağmen (2019’da 1,5 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel 

uluslararası doğrudan yatırımlar, 2020’de %35 azalarak 1 trilyon 
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dolara gerilemiştir) Afrika’ya olan yatırımlarda büyük bir artış söz 

konusudur. 2019’da Afrika’ya en fazla DYY gerçekleştirilen ülkeler 

ise Hollanda, İngiltere, Fransa, Çin ve ABD şeklinde sıralanmıştır 

(UNCTAD, 2021:38). 

SONUÇ 

Tüm dünyada genel olarak ticari değere sahip doğal kaynakların 

asimetrik şekilde dağıldığı ve belli coğrafyalarda kümelendiği 

görülmektedir. Zengin, güçlü ve emperyal ideolojide hareket eden 

ülkeler, yoksul bölgelerin hem doğal kaynaklarını hem beşeri 

kaynaklarını / varlıklarını sömürmüşlerdir. Bu yüzden tarihi 

dönemlerde görüldüğü üzere ekonomik açıdan zayıf toplumlar siyasi 

olarak da başarısız neticelerle karşılaşmışlar ve güçlü olan devletlerin 

kontrol sahasına girmişlerdir (Oral, 2018:2004). 

Coğrafi Keşifler ve Sanayi Devrimi sonrasında bugünün bağımsız 

Afrika ülkeleri, Batılı ülkeler tarafından “bölge ticaretinin gelişimini 

sağlama” söylemleriyle sistematik olarak kolonileştirilmişlerdir. 

DKC’de Portekiz kolonizasyonuyla başlayan sömürü sistemi Belçika 

ile devam etmiştir. Çünkü ülke, küresel talep bağlamında son derece 

değerli ve stratejik olan doğal kaynaklara sahip olmuştur / sahiptir. 

Bununla birlikte, kolonizasyon sürecinden günümüze madencilik 

faaliyetleri sebebiyle DKC’nin fauna ve florası da önemli ölçüde zarar 

görmüştür. Madencilik ve orman ürünleri ihracatı, bu büyük tropikal 

bölgede bir taraftan ormansızlaşmaya sebep olurken diğer taraftan 

hayvan varlığı ve çeşitliliği de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Örneğin, söz konusu faaliyetler sebebiyle Doğu 
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Gorili’nin (gorilla beringei graueri) sayısı 1990’lardan günümüze %90 

oranında azalmıştır (Healing Earth, 2021). Bu anlamda, emperyal 

ideolojinin doğal kaynakları elde etme politikaları ve DKC’nin iç 

çatışmalar sebebiyle siyasi / merkezi birlikteliğinin sağlanamaması, bu 

ülkeyi dünyanın yoksul ve istikrarsız ülkelerinden biri olarak kaynak 

lanetinin açık örneği haline getirmiştir. 

2000’lerden sonra teknolojik gelişmelerin hızlanması koltana olan 

talebin artmasına bu durum da haliyle üretimde bir artışa sebep 

olmuştur. Buna rağmen DKC’deki doğal kaynaklara, etnik faktörlere
7
 

ve çeşitli siyasi amaçlara bağlı olarak ortaya çıkan iç çatışmalar ve 

buna ek olarak merkezi hükümetin zayıflığı sonucundaki 

istikrarsızlıklar, üretimde de dengesizlikler yaratmıştır.  

Ülkenin en önemli geçim kaynağı olan madencilik alanında üretim 

ilkel metotlarla yapılırken, kadınlar ve çocuklar güç çalışma koşulları 

altında ezilmektedir. Bu anlamda maden sahaları, insan hakları 

ihlallerinin merkezi haline gelmiştir. 

Bakır
8
, kobalt, altın, koltan, elmas, kalay ve volfram (tungsten) 

ihracatı DKC’nin ihracat gelirinin %95’inden fazlasını sağlamaktır. 

                                                            
7 Kongo’da 200’den fazla Afrikalı etnik grup yaşamaktadır. Bu etnik grupların 

büyük bir kısmını Bantular teşkil etmektedir. Günümüzde başlıca kültürel gruplar 

arasında Mongo (ülkenin merkezinde), Kongo (batı kesiminde), Luba (güney-orta 

kesimde), Lunda (güney kesimde), Bemba (güneydoğu kesiminde) ve Kasai 

(güneybatı kesiminde). Kuzey ve kuzeydoğudaki Bantu halkları arasında Ngala, 

Buja, Bira, Kuumu ve Lega (Rega) bulunmaktadır (Lemarchand, 2021). 
8 DKC, dünya ortalamasıyla kıyaslandığında yüksek kalitede bakır rezervlerine 

sahiptir. Ülkenin güneyi ve Zambiya’nın kuzeyine denk gelen alan “bakır kuşağı 

(copper belt)” olarak adlandırılır. Bu saha, dünyanın en önemli bakır üretim 

sahalarından biridir. 
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Dolayısıyla, maden sektörü ülkenin ana gelir kaynağıdır. Aynı 

zamanda ülkede inşaat ve tekstil alanında faaliyet gösteren firmalar 

mevcuttur. Artan ihtiyaçlar göz önüne alındığında, havacılık, kara 

yolu
9
, demir yolu, su taşımacılığı ve limanlarda önemli ticari fırsatlar 

bulunmaktadır. Tarım ve ormancılık sektörleri de ülkedeki ekonomik 

çeşitlilik için son derece önemlidir (U.S. Department of State, 2020). 

Bu durum DKC’nin sahip olduğu potansiyeli açık şekilde ortaya 

koymaktadır. Buna göre eğer DKC iç karışıklıklardan kurtulup bir 

devlet olmayı tam anlamıyla başarabilirse tüm dünyada en fazla 

yatırım çeken ülkelerin başında gelecektir. 

Nihai olarak Türkiye açısından öz şekliyle değerlendirildiğinde, 

Uludağ’daki volfram (tungsten) cevher yataklarında MTA tarafından 

1958 yılında yapılmış olan araştırmalarda nadir bulunan metal 

cevherlerinden “kolombit” ve “tantalit” tespit edilmiştir. Sondajlardan 

alınan numunelerde, tespit edilen kolombiyum ve tantalyum oranları 

çok düşük olduğundan üretilecek volfram konsantresinde veya 

artıklarda kolombiyum ve tantalyum unsurlarının mevcudiyeti ile 

bunların ekonomik olarak değerlendirilip değerlendirilemiyeceği 

konularının daha sonra etüt edilmesine karar verilmiştir (Kaynak, 

1971:19). Dönem koşullarında, koltanın küresel pazarda öne çıkan bir 

                                                                                                                                            
DKC’nin bakır kuşağında yer alan yüksek kaliteli ve düşük maliyetli madenler, 

uluslararası madencilik şirketlerinin ilgisini çekmektedir. Ülke 2019’da , 2018’e 

göre %19 artışla 1,43 milyon ton bakır üretmiştir (ITA, 2021). 
9 Sömürgecilik / kolonizasyon genel olarak denizcilik ile birlikte işleyen bir süreç 

olmuştur. Söz konusu sömürge coğrafyalarından kaynakların taşınması ve 

pazarlanması demir yolları ve sonrasında deniz yollarıyla yapıldığı için bu tip 

ülkelerde kara yolları gelişme göstermemiştir. 
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maden olmaması sebebiyle daha sonraki süreçte de Türkiye’de 

doğrudan niyobyum ve tantalyum minerallerine yönelik araştırmalar 

yapılmamıştır. Bu sebeple Türkiye’de koltan madenciliği hususunda 

bir gelişme de olmamıştır. Ancak teknoloji üretiminde kaynak maden 

konumunda olan ve kimyasal olarak farklı bileşimler içinde 

bulunabilen niyobyum ve tantalyum minerallerine yönelik 

araştırmaların yapılması son derece önemlidir. Çünkü kaynak 

coğrafyası olma ve coğrafi konum avantajının kullanılması, ayrıca bu 

madenlerden elde edilen teknolojik ürünlerin de ülkede üretilmesi 

Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları ve Başlıca Doğal Ortam 

Özellikleri 

Kumyazı Çayı havzasındaki yerleşmeler Elazığ ilinin 

güneydoğusunda kuzeydoğu güneybatı doğrultulu bir uzanış 

göstermektedir. Havzanın tamamı Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı 

Fırat Bölümü’nde bulunan Elazığ ilinde yer almakta olup topl am 

yüzölçümü 115 km²’dir. Bununla beraber Kumyazı Çayı havzası bir 

kavşak noktası özelliği gösterip havzada yer alan köyler üç ayrı ilçe 

sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu bakımdan araştırma sahası; Palu 

ilçesi, Maden ilçesi ve Elazığ Merkez ilçesinin bir bölümünü 

kapsamaktadır. 

Havzanın kuzeyinde; Keban Baraj Gölü, doğusunda; Elazığ’ın Merkez 

ilçesine bağlı Kuşhane köyü, kuzeydoğusunda; Palu ilçesine bağlı 

Baltaşı köyü, güneydoğusunda; Maden’e bağlı Örtülü ve 

Cumhuriyetçi köyleri, güneyinde; Maden ilçesine bağlı Tekevler, 

Yeşilova ve Gezin köyleri, güneybatısında; Elazığ Merkez ilçesine 

bağlı Değirmenönü köyü, batısında; Mastar Dağı ve Elazığ Merkez 

ilçesine bağlı Şahsuvar ile Yukarıbağ köyleri, kuzeybatısında; Elazığ 

Merkez ilçesine bağlı Konakalmaz, Gedikyolu ve Yolüstü köyleri 

bulunur (Harita 1). 
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Harita 1. Kumyazı Çayı Havzasının Lokasyon Haritası 

 

Kumyazı Çayı havzası jeolojik birimler bakımından oldukça çeşitli bir 

görünüm arz etmektedir. İnceleme alanında daha çok Mesozoik, 

Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı araziler bulunur. Araştırma sahasındaki 

en temel kayaç türlerini ise sahanın kuzeyinde bulunan Tersiyere ait 

Sedimanter kayaçlar ile havzanın orta ve güney kesiminde görülen Üst 

Kretase’ye ait Sedimanter kayaçlar ve Ofiyolitik kayaçlar oluşturur. 

Havzanın kuzeydoğu kenarında çok sınırlı bir şekilde Üst Kretase’ye 

ait volkanik kayaçlar da görülmektedir. 

Araştırma alanının jeomorfolojik özellikleri kapsamında en bariz 

şekillerini havzanın batısında bulunan Çelemlik-Mastar sıra dağları ile 

güneydoğu kesiminde bulunan Hazar- Yaylım sıra dağları 

oluşturmaktadır. Bu dağlık alanlar arasına sıkışmış durumda Hazar 

Gölü depresyonu ile Behrimaz-Çitli depresyonları yer almaktadır 
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(Erinç, 1953:32). Havzanın batısında Mastar dağı (2171 m) gibi 

yüksek birimler yer alsa da havza içerisinde 1500 m’den alçak sahalar 

daha geniş bir alan kaplar. Sahanın en yüksek noktasını Mastar 

Dağı’nın zirvesi (2171 m) oluştururken en alçak noktasını 830 m ile 

Kumyazı çayının Keban Baraj Gölü’ne döküldüğü alan 

oluşturmaktadır. Havza’nın oluşturduğu bu alanın yükselti farkı ise 

1165 m’dir. Bununla beraber çalışma alanında birikinti yelpazeleri de 

bulunmaktadır. Bu birikinti yelpazeleri Mastar Dağı’ndan 

kaynaklanan ve Kumyazı Çayı’nın en önemli kolları olan Baltalık, 

Medi ve Kartal derelerinin Kumyazı Çayı’na kavuşmadan önce 

eğimin azalmasına bağlı olarak taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi 

sonucu oluşmuştur. Bu birikinti yelpazeleri üzerinde Kumla ve 

Sarıkamış köyleri ile Gümüşkaynak köyünün bir kısmı bulunmaktadır. 

Kumyazı çayı havzası iklim özellikleri açısından; bulunduğu Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin kontinental iklimine benzerlik göstermekle 

beraber yer yer karasal iklim ile bozulmuş Akdeniz ikliminin geçiş 

özelliğini bir arada yansıtmaktadır. 

Çalışma alanı için önem taşıyan hidrografik özelliklere baktığımızda; 

Kuzey ve batısındaki dağlık alanlardan kaynaklanan akarsularla, 

ovanın en büyük akarsuyu olup havzaya adını veren ve Murat 

Nehri’nin bir kolu olan Kumyazı Çayı GB’dan KD’ya doğru fay 

zonunu izleyerek Keban baraj gölüne dökülür. Yaklaşık olarak 

araştırma sahasının ortasından geçen Kumyazı Çayı’nın önemli kolları 

olan Baltalık Deresi, Medi Deresi ve Kartal Deresi de havza içerisinde 

yer almaktadır. 
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Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Metodolojisi  

Bu çalışmanın amacı, kırsal karaktere sahip olan Kumyazı Çayı 

Havzasının ekonomik coğrafya özelliklerini coğrafi bakışla incelemek 

ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak sahada sürdürülen 

ekonomik faaliyetlerin nüfus açısından olumlu ve olumsuz yönlerini 

ortaya koymaktır. 

Çalışmanın amaçlarını birkaç madde ile belirtecek olursak; 

• Çalışma alanının ekonomik coğrafya özelliklerini ortaya 

koymak 

• Kırsal bir karaktere sahip olan havzanın, ekonomik coğrafya 

özelliklerinde mekân ve zamana bağlı meydana gelen 

değişiklikleri sebepleriyle birlikte ortaya koymak 

• Ülkemizde kırsal alanların en önemli problemi olan mevcut 

nüfusun kırsal alanları mevsimlik olarak kullanmalarının sahada 

sürdürülen ekonomik coğrafya özelliklerine nasıl yansıdığını 

sebep ve sonuçlarıyla beraber ortaya koymak, önerilerde 

bulunmak 

 

Tüm bu amaçlar doğrultusunda; belirli aralıklar ile araziye gidilip, 

havzanın bilirkişisi olarak kabul edilen muhtarları ile görüşüldü. Bu 

görüşmelerde özellikle sahanın mevcut ekonomik faaliyetleri ile olası 

potansiyel ekonomik faaliyet türleri üzerine araştırmalar yapıldı. 

Önceki yıllara ait ekonomik coğrafya özelliklerine ulaşılmaya çalışıldı 

ve söz konusu bu bilgiler ile şimdiki durum karşılaştırıldı. Literatür 

gözden geçirildi, ortaya çıkan sorunların araştırılması, nedenlerin 
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tespiti ve gerekli sonuçlara ulaşmak amacıyla haritalar, tablolar, 

grafikler çizildi ve bu çizimler coğrafi bakış acısıyla yorumlandı. 

Tüm bu amaçlar doğrultusunda; arazi gözlemleri ve literatür gözden 

geçirilmiş, ortaya çıkan sorunların araştırılması, nedenlerin tespiti ve 

gerekli sonuçlara ulaşmak amacıyla haritalar, tablolar, grafikler 

çizilmiş ve bu çizimler coğrafi bakış acısıyla yorumlanmıştır. 

1. KUMYAZI ÇAYI HAVZASININ EKONOMİK COĞRAFYA 

ÖZELLİKLERİ 

1.1. Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Faktörler 

Ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörler doğal ve beşeri faktörler 

olmak üzere iki gruba ayrılır. 

1.1.1. Doğal Faktörler 

 

Kumyazı Çayı havzası kırsal yerleşme birimlerinden oluşmaktadır. 

Dolayısıyla araştırma alanında sürdürülen hakim iktisadi faaliyetler 

kırsal sahaların ekonomik fonksiyonlarına uygunluk arz etmektedir. 

Sahada kırsal alanlara özgü olan tarla tarımı, hayvancılık, bağ-bahçe 

tarımı gibi iktisadi faaliyetler yaygın olarak görülmektedir. Bu üç 

iktisadi faaliyet birincil ekonomik faaliyet grubu içerisinde yer alıp, 

önem sıraları değişmekle beraber tüm köylerde görülmektedir. 

Havzada sürdürülen bu iktisadi faaliyetler doğal çevre ile beşeri 

çevrenin etkileşimi çerçevesinde şekillenmektedir. Bir sahadaki 

iktisadi faaliyetleri etkileyen iklim, toprak, su varlığı yani hidrografik 

özellikler, yeryüzü şekilleri yani jeomorfolojik üniteler, jeoloji gibi 

unsurlar doğal çevre unsurları olarak kabul edilmektedir. Ancak bu 
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unsurların varlığı yanında mülkiyet tipi ve kullanımı, ulaşım ve 

pazarlama durumu, arazi kullanımından kaynaklanan farklılıklar gibi 

beşeri çevre unsurlarının varlığı da göz ardı edilmemelidir. Çünkü iki 

ayrı çevreden kaynaklanan bu unsurlar bir araya gelerek sentez 

unsurlar oluşturmakta ve böylece ekonomik faaliyetleri şekillendir-

mektedirler. 

Araştırma sahası arazi özellikleri bakımından çeşitli görünümler 

sunmaktadır. Çünkü havzada dağlık ve engebeli araziler olduğu gibi 

düzlük ve engebesiz veya hafif dalgalı araziler de mevcuttur. Bu iki 

farklı arazi yüzeylerinin oranı ise havzanın farklı alanlarında farklı 

değerler göstermektedir. Bu nedenle havzanın genel olarak engebeli 

yüzeylerden ya da genel olarak düzlük alanlardan oluştuğunu 

söylemek yanlış bir yaklaşım olacaktır. Ancak araştırma sahası kuzey 

- güney gibi iki farklı yön olarak ele alındığında bir genelleme 

yapılabilir. Şöyle ki havzanın güney kesimlerinde engebenin fazla 

olduğu, eğimin yüksek değerler gösterdiği arızalı topoğrafyaya sahip 

alanların havzanın kuzey kesimine oranla daha fazla olduğu 

söylenebilir. Bu özellikler nedeniyle düzlük alanlar nispeten az ve 

parçalıdır. Düzlük ya da düze yakın yüzeylerin parçalı olması özellikle 

araziden maksimum düzeyde faydalanmayı zorlaştırmıştır. Bu nedenle 

havzanın güney (güney, güneydoğu, güneybatı) kesimlerinde tarım 

arazileri daha parçalı formdadır. Kumyazı Çayı havzasında sürdürülen 

mevcut iktisadi faaliyetler ile nüfus ve yerleşmelerin dağılışı tabii 

olarak paralellik gösterir. Bu olgu sadece söz konusu havzada değil 

dünyanın her yerinde görülen bir özelliktir. Çünkü nüfus olmadan 
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yerleşme ve ekonomik faaliyetten bahsetmek mümkün değildir. Bu üç 

unsur birbirine bağımlı olarak gelişen, şekillenen unsurlardır. Bununla 

beraber bir alandaki iktisadi faaliyet alanını sınırlandıran ya da 

şekillendiren en önemli unsurun drenaj ağı olduğu da bilinmektedir. 

Havzadaki genel arazi kullanımı incelendiğinde; vadi yamaçları 

yerleşme alanı olarak dizayn edilip bu alanlara meskenler yapılmıştır. 

Vadi tabanları ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Tarım alanları 

için yamaçlardan taşınmış veya akarsuların getirdiği verimli 

topraklarla örtülü, korunaklı, çevresine göre daha ılıman, sulama 

imkanlarının yeterli olduğu alanlardır demek yanlış olmaz. Vadilerin 

yukarı çığırları ve sonrasında gelen eğimli, engebeli yüzeyler, faaliyet 

sahasının son bulduğu yerlerdir. Ayrıca yüksek düzlüklerin bulunduğu 

bozkır florasının yoğun olduğu alanlar da mera alanı olarak 

ayrılmıştır. 

Kumyazı çayı havzasında arazi kullanım durumunu detaylı bir şekilde 

inceleyecek olursak şu sonuçlara ulaşırız: 

Araştırma sahasındaki yerleşim alanları genellikle tarıma elverişli 

arazilerin yakınında yer almaktadır. Ayrıca çevresine göre nispeten 

daha az eğimli sahalar ile vadilerin uygun kesimlerinde de yerleşme 

alanları bulunmaktadır. 

Araştırma sahasında tarım alanlarının dağılışını incelediğimizde genel 

bir tabirle drenaj ağının izin verdiği düzlük veya hafif dalgalı 

yüzeylerde yoğunlaştığını belirtebiliriz. Havzanın güneyden kuzeye 

doğru uzanan Kumyazı Çayı ve kolları boyunca uzanan vadi tabanı ile 
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çevresi, batıdaki birikinti konileri ve çayın Keban Barajı’na 

dökülmeden önce geçtiği düzlük yüzeyler en önemli tarım alanları 

olarak karşımıza çıkar. Havzada kuru tarım arazileri tüm köylerde 

farklı oranlarda bulunmaktadır. En fazla yer kapladığı köyler ise; 

Örencik, Gümüşkaynak ve Kumyazı köyüdür. Bu kuru tarım arazileri 

söz konusu köylerin hem merkezi kısımlarında hem de köylerin 

dışında ekim yapmaya müsait olan sahalarda bulunmaktadır. Bu 

sahalarda su kaynaklarının daha az olması ya da mevcut suyun bu 

alanlara kanallar vasıtasıyla taşınmasının zor olması nedeniyle buğday 

başta olmak üzere tahıl tarımı yapılmaktadır. 

Araştırma sahasında sulu tarım faaliyetleri yaygın olup su kaynağının 

bulunduğu her alanda bu faaliyet sürdürülmektedir. Havzadaki tüm 

köylerde miktarı değişmekle beraber sulu tarım alanlarına ve sulu 

tarım faaliyetlerine rastlanılmaktadır. 

Sulu tarım alanları bakımından havzada en zengin köyleri Sarıkamış, 

Kumla ve Gümüşkaynak köyleri oluşturur. Söz konusu bu köylerde 

bahçe tarımı yapılmakta ve iklimin müsaade ettiği her türlü sebze ile 

meyve yetiştirilebilmektedir. Kartaldere, Tepecik ve Gümüşkaynak 

köylerinde sulu tarım alanları köy merkezinin dışında bulunup, her ne 

kadar geniş alanlar boyunca sulu tarım arazileri olsa da hepsi 

işlenmeyip yalnızca ihtiyaçları olduğu kadar ürün yetiştirilmekte iken 

Sarıkamış ve Kumla köylerinde bu araziler köy merkezi ve yakın 

çevresinde olup sulu tarım alanlarını son derece uygun kullanılmakta 

ve ticarete yönelik faaliyetler sürdürülmektedir (Harita 2). 
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Araştırma sahasında arazi kullanımı kapsamında değerlendirebilece-

ğimiz diğer birimlere baktığımızda; doğal ormanlık alanlar ile çalı 

formasyonuna ait birimler az bir alan kaplamaktadır. Bu sahalar 

genellikle havzadaki yüksek kesimlerde bulunur. Ancak Murat 

Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında çalışma sahasındaki her 

köyde alanı değişmekle beraber ormanlaştırma faaliyetleri kapsamında 

ağaç dikilmiştir. Bu bakımdan orman alanlarının giderek arttığı 

söylenebilir. Havzada geniş bir alanda düşük yoğunluklu bitki alanları 

görülmektedir. Bu alanlarda genellikle bozkır bitki örtüsüne ait geven, 

sığır kuyruğu, çoban yastığı gibi bitkilere rastlanmaktadır. Söz konusu 

bu düşük yoğunluklu bitkilere havzanın kuzeyinden güneyine kadar 

her alanda rastlanmaktadır. 

Havzada meralık alan olarak nitelendirdiğimiz alanlar çalışma 

sahasındaki tüm köylerde görülmekle beraber yoğunluğu 

değişmektedir. Havzadaki meralık alanlara en fazla; Kumla, Tepecik, 

Kumyazı ve Gümüşkaynak köylerinde rastlanmaktadır. Bu belirtilen 

alanlar havzadaki yerleşmelerde yükseltinin başladığı alanlara tekabül 

etmektedir. Havzadaki meralar yer yer gür bitki örtüsüyle yer yer de 

gür olmayan cılız bitki örtüsüyle kaplıdır (Harita 2). 

Araştırma sahasını erozyon olayı bakımından değerlendirilecek olursa; 

güney ve güneydoğu kesimlerinde yüksek ve engebeli araziler diğer 

kısımlara oranla fazladır. Bu sahalarda tahribatlara, kayaç yapısına ve 

klimatolojik etkenlere bağlı olarak erozyon olayları görülmektedir. 

Çalışma alanında erozyon olaylarının en fazla yaşandığı yerleşmeler 

Tepecik ve Kartaldere köyleridir. Bununla beraber Sarıkamış köyünün 
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Mastar Dağına bakan batı kesiminde de erozyon olayı görülmektedir. 

Kuşkusuz erozyon sorunu, ancak yoğun bir ağaçlandırma ve 

yeşillendirme faaliyeti ile kısmen hafifletilebilir (Doğanay, 1994:33). 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü daha önce de adı geçen Murat 

Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bu sahalarda erozyonu 

önlemek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapmıştır (Fotoğraf 1). 

 
Harita 2. Kumyazı Çayı Havzasının Arazi Kullanım Haritası. 

Bir sahadaki ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olan faktörlerden 

arazilerin kabiliyet durumu veya kabiliyet sınıfları önem taşımaktadır. 

Özellikle kırsal alanlarda temel ekonomik faaliyetlerin başında tarımın 

geldiğini ve bununda tarım arazileri ile doğrudan bağlantılı olduğunu 

düşünürsek arazi kabiliyet sınıfları son derece mühimdir. Arazi 

Kullanma Kabiliyet Sınıflaması da (AKKS) denilen bu sınıflama 

çoğunlukla arazi kullanım planlarının yapılması çiftlik planlaması ve 
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kullanımdan kaynaklanan erozyonun önlenmesi gibi alanlarda 

kullanılır. Bu sınıflamanın amacı, arazilerin toprak bozulması ve 

erozyonuna yol açmayacak şekilde en yoğun ve uygun tarımsal 

kullanımını sağlayacak tarımsal kullanım ve koruma önlemlerinin bir 

kombinasyonunu elde etmeye yarayan bütün verileri bir araya 

getirmektir. Sınıflama; erozyona sebep olunmadan en iyi, en kolay ve 

en ekonomik şekilde tarım yapılabilen birinci sınıf arazilerden 

başlayıp, hiçbir şekilde tarıma elverişli olmayan, çayır veya ormanlık 

olarak dahi kullanılamayan, ancak doğal hayata ortam teşkil edebilen 

veya insanlar tarafından dinlenme yerleri ve milli park olarak 

kullanılabilen sekizinci sınıf arazilere kadar 8 sınıftan oluşmaktadır. 

Kumyazı Çayı havzasında tarımsal etkinlikler için kullanılan I. II. ve 

III. sınıf arazilerin havzadaki toplam oranı %33,35’lik bir orana 

sahiptir. Bu oran toplamda 39 km²’lik bir alana tekabül etmektedir 

(Şekil 1). 115,6 km ²’lik bir alana sahip olan havzada 39 km² küçük 

bir alan değildir. Bu değere bakarak havzada tarımsal faaliyetler için 

uygun arazi miktarının azımsanacak derecede olmadığı yorumu 

yapılabilir. Tarımsal faaliyetlere uygun olan bu araziler genel bir 

ifadeyle havzanın kuzey yarı ile güneybatı kesiminde yoğunlaşmıştır. 

Söz konusu bu arazilerin en geniş alan kapladığı köyler Sarıkamış, 

Kumla, Örencik ve Gümüşkaynak ve Kartaldere köyleridir. 

IV.sınıf tarım arazisi alanları ise %1,30 ile havzada en düşük orana ve 

en düşük miktara sahip arazilerdir. Bu kabiliyetteki araziler yalnızca 

Kartaldere köyünün köy merkezine yakın bir kısmında yer almaktadır. 
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Kartaldere köyünde yer alan bu araziler genellikle karışık tarım alanı 

olarak meyve ağaçlarının yetiştirilmesinde kullanılmaktadır. 

Kültür bitkileri yetiştirmeye müsait olmadığından çayır ve orman gibi 

uzun ömürlü bitkilere tahsis edilmesi gereken V. Sınıf araziler 

havzada yer almamaktadır. Ancak VI. ve VII. sınıf araziler çalışma 

alanında mevcuttur. 

Ormanlık veya çayır olarak kullanılmada dahi orta derecede tedbirler 

alınmasını icap ettiren, özellikle yerleşme ile sanayi alanı olarak 

kullanılması gereken VI. sınıf arazilerin havzada kapladıkları alan 4,8 

km² olup, oranı %4,15 ‘dir. Bu özellikteki araziler havzada saçılmış 

vaziyette olup Sarıkamış köyü sınırları içerisindeki Tavşan Tepe, Orta 

Tepe Sırtı ve bu iki tepe arasındaki Geylani Boğazı ile Tepecik köyü 

’nün en güneybatı ucunda görülmektedir. Söz konusu alanlarda yer 

alan bu kabiliyetteki araziler kullanımına uygun olacak şekilde çayır 

ve mera alanı olarak tahsis edilmiştir. 

VII. sınıf araziler ise sahada en çok yer kaplayan arazileri oluşturur. 

Bu arazilerin toplam araziler içindeki oranı %61 olup 115,6 km²’lik 

havzanın yaklaşık olarak 71 km²’sini oluşturmaktadırlar (Şekil 1). Bu 

alanlar genel olarak Kumyazı Çayı’nın geçtiği vadi tabanı ile 

çevresindeki yamaç ve sırt alanlarına tekabül etmektedir. VII. sınıf 

araziler havzadaki tüm köylerde miktarı değişmekle beraber 

bulunmaktadır. Ancak en fazla yer kapladığı köyler; Kumyazı, 

Kartaldere ve Tepecik köyleridir. Köy yüzölçümüne oranla en fazla 

Kumyazı köyünde yer kaplayan bu araziler söz konusu köyün 

%95’inden daha fazla bir alanda dağılış göstermektedirler (Harita 3). 
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Havzadaki köylerin verimsizliklerinden yakındığı araziler bu kabiliyet 

sınıfında yer alan arazilerdir. Çalışma sahasındaki VII. sınıf arazilerin 

genelinde düşük yoğunluklu bitkiler, çayır ve meralar ile orman 

alanları bulunur. Ancak Kumyazı, Tepecik ve Kartaldere köyleri başta 

olmak üzere bu araziler üzerinde yanlış bir kullanım göze 

çarpmaktadır. Örneğin Kumyazı, Tepecik ve Kartaldere köylerinde 

VII. sınıf araziler üzerinde karışık tarzda meyve ağacı ile sebzecilik 

ürünleri yetiştirilmektedir. Aynı şekilde Kumyazı köyü arazilerinin 

büyük bir kısmının VII. sınıf araziler olması ve nüfusun en azından 

geçimini sağlamak için köy merkezinde tarımsal faaliyetlerde 

bulunması anlaşılabilir bir durumdur, fakat yanlış arazi kullanımı 

kapsamındadır (Harita 2 ve Harita 3). 

 
        Şekil 1. Kumyazı Çayı Havzasında Arazi Kabiliyet Sınıfları ve Oranları 
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Kaynak: İl Arazi Varlığı 

 
Harita 3. Kumyazı Çayı Havzasının Arazi Kabiliyet Haritası. 

Araştırma sahasındaki arazi kabiliyet sınıflarını ülke ve il geneli 

oranları ile karşılaştırdığımızda elde edilen sonuçlar şunlardır: 

Tarımsal faaliyetler için en uygun araziler olan I., II. ve III. sınıf 

araziler Kumyazı Çayı havzasında Türkiye geneli ve Elazığ 

genelinden daha fazla bir orana sahiptir. Bu havzanın tarımsal 

faaliyetler açısından sahip olduğu avantajı ve taşıdığı ehemmiyeti 

göstermektedir. Ayrıca II. sınıf arazi bakımından havza gerek Türkiye 

gerekse de Elazığ genelinden çok daha iyi bir durumda olup 530’luk 

değerle büyük bir fark yakalamıştır. V.sınıf araziler çalışma alanında 

hiç rastlanamazken bu durum Türkiye ve Elazığ genelinde de benzer 

olarak %0,1 ile %0,2 şeklinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ülkemizde 

en az alan kaplayan araziler V. sınıf arazilerdir. Havzada%61 ile en 

geniş alan kaplayan VII. sınıf arazilerin Türkiye geneli için oranı %46 
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ile havza ortalamasından düşüktür. Ancak Elazığ ili genelinde bu 

araziler %58,7 ile havzaya yakın bir değerde gerçekleşmiştir. 

Havzanın ülke ve bağlı bulunduğu ilden bir diğer farkı ise VII. sınıf 

arazilere sahip olmayışıdır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Türkiye Geneli, Elazığ Geneli ve Kumyazı Çayı Havzasında Arazi 

Kabiliyet Sınıfları ve Oranları 

Arazi 

Kabiliyet 

Sınıfları 

Türkiye Elazığ 
Kumyazı Çayı 

Havzası 

Km2 Oran(%) Km2 Oran(%) Km2 Oran(%) 

I. Sınıf 50860,9 6,5 405,25 4,7 3,3 2,9 

II.Sınıf 67728,7 8,7 589,21 6,8 34,8 25,7 

IlI.Sınıf 72827,6 9,3 866,97 10,0 6,3 4,6 

IV.Sınıf 74250,5 9,5 691,01 8,0 1,5 1,3 

V.Sınıf 1279,3 0,2 6,55 0,1 - - 

Vl.Sınıf 10825,6 13,9 910,22 10,5 5,2 4,15 

VlI.Sınıf 358363,4 46,0 5077,71 58,7 64,5 61 

VlII.Sınıf 45429,0 5,8 104,78 1,2 - - 

Toplam 778997 100 8651,7 100 115,6 100 

 

Kaynak: İl Arazi Varlığı, KHGM (www.khgm.gov.tr/ubm) 

Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan bir diğer doğal faktörü de 

toprak grupları oluşturmaktadır. Araştırma sahasındaki topraklar; ağır, 

orta ve hafif bünyelidir ve toprak yapıları genellikle granüler yapı 

özelliği taşımaktadır. Kumyazı çayı havzasında bulunan toprak 

türlerinden en geniş alan kaplayanlar sırasıyla; kırmızımsı kahverengi 

topraklar, kolüvyal topraklar ve kahverengi orman topraklarıdır. Bu 

http://www.khgm.gov.tr/ubm)
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topraklar dışında sahada alüvyal topraklar ile kahverengi topraklarda 

bulunmaktadır (Harita 4). 

Havzada en hakim büyük toprak grubu kırmızımsı kahverengi 

topraklardır. Söz konusu bu topraklar havzanın her yanına 

serpiştirilmiş biçimde olmasına rağmen en fazla havzanın kuzeyinde, 

batı uç kenar boyunca ve güney ile güneydoğu da görülmektedir. 

Köyler bazında incelediğimizde ise, en geniş alanı Kartaldere ile 

Tepecik köylerinde kaplamaktadırlar. 

Havzada ikinci sırada yer alan bir diğer büyük toprak grubu kolüvyal 

topraklardır. Kolüvyal toprakların en geniş alan kapladıkları köyler ise 

sırasıyla, Sarıkamış, Gümüşkaynak, Kumla ve Kartaldere köyleridir. 

Kumyazı çayı havzasında yüzölçüm olarak 3. sırada yer kaplayan bir 

diğer büyük toprak grubunu kahverengi orman toprakları 

oluşturmaktadır. Köyler bazında incelendiğinde ise sırasıyla en fazla 

Kumyazı, Sarıkamış ve Kumla köylerinde görülmektedir. Bu topraklar 

bazı köylerde eğimli alanlarda yer aldığı için havza nüfusu tarafından 

değerlendirilememektedir. Bu nedenle kahverengi orman topraklarının 

bulunduğu sahalar köylerde düşük yoğunluklu bitki örtüsü alanı, 

orman alanı ve mera alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnceleme alanında bulunan diğer toprak türlerini ise alüvyal topraklar 

ile kahverengi topraklar oluşturur. Söz konusu bu iki toprak grubunun 

en geniş yer kapladığı yerleşme Sarıkamış köyüdür. Sarıkamış köyünü 

Kumla, Gümüşkaynak ve Örencik köyleri takip etmektedir. Sarıkamış 

köyünü Kumla, Gümüşkaynak ve Örencik köyleri takip etmektedir. 

Sarıkamış köyü alüvyal topraklar üzerinde sulu tarım faaliyetleri ile 
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karışık tarım faaliyetlerini (sebze ve meyve), kolüvyal topraklar 

üzerinde ise sulu tarım, kuru tarım ve bağcılık faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Kumla köyü ile Örencik köyünde alüvyal topraklar 

bulunmamakla beraber kolüvyal topraklar üzerinde kuru tarım 

faaliyetleri (Kumla) ile sulu tarım faaliyetleri (Örencik) kapsamında 

tahıl yetiştiriciliği yapılmaktadır. Gümüşkaynak köyünde ise alüvyal 

topraklar bulunmakta ve bu topraklar üzerinde sulu tarım faaliyetleri 

sürdürülmektedir (Harita 2, Harita 4). 

 
Harita 4. Kumyazı Çayı Havzasının Toprak Haritası. 
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1.1.2. Beşeri Faktörler 

Kumyazı Çayı havzasında arazi kullanımı üzerinde etkili olan beşeri 

faktörler; yerleşim alanlarının kuruldukları alan yani lokasyonları, 

ulaşım durumu veya ulaşılabilirlik, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, 

üretilen ürünlerinin fiyatlarının belirlenip pazarlanmasıdır. 

Araştırma sahasında arazi sınıflandırılması kapsamında en fazla paya 

%26,16 ile düşük yoğunluklu bitki örtüsü alanı sahiptir. Havzada 

30263 da düşük yoğunluklu bitki örtüsü alanı mevcuttur. Bu alanlar, 

sahada genellikle dağlık bölgeler ile çıplak kayalıklara tekabül 

etmektedir. İkinci sırada %17,80 ile sulu tarım alanları gelmektedir. 

Sulu tarım alanlarının ikinci sırada olması ve yaklaşık olarak 20589 da 

alan kaplaması sahada tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğunu ve 

havzaya adını da veren Kumyazı Çayı’nın sulamada ciddi anlamda 

kullanıldığını göstermektedir. Sulu tarım alanları havzada Kumyazı 

çayı ve kollarının etrafı ile çayın Keban Baraj Gölü’ne döküldüğü 

alanda yoğunlaşmaktadır (Harita 2). Sulu tarım alanlarını %11,63 oran 

ve 13454 da ile karışık tarım alanları takip etmektedir. Karışık tarım 

alanları genellikle vadi yamaçlarında bulunmaktadır. Bir diğer ifade 

ile su kaynağının bulunduğu ancak topoğrafyanın daha arızalı olup 

tarım yapılacak alana su kaynağını ulaştırmanın nispeten zor olduğu 

sahalarda sulu tarım yerine karışık tarım yapılması tercih edilmiştir. 

Karışık tarım alanlarını %9, 91‘lik oran ve 11465 da ile mera ve çayır 

arazileri takip etmektedir. Söz konusu bu meralar genellikle Abbas 

Tepe, Yüksek Tepe, Fındık Tepe, Orta Tepe, Tavşan Tepe, Gürcü 

Tepe, Panagur Tepe, Seyran Tepe, Harebe Tepe ve Eskikürdikan Tepe 
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gibi çeşitli tepelik veya çevresine göre yüksek alanlarda 

bulunmaktadır. Kumyazı Çayı havzasında çayır ve mera arazilerini 

10842 da ve %9,37 oran ile bağ-bahçe arazileri takip etmektedir. 

Havza içerisinde bulunan tüm köy yerleşmeleri ile köylere bağlı 

mezralarda bağ-bahçe tarımı sürdürülmektedir. Günümüzde daha fazla 

önem kazanan veya değeri anlaşılan arazilerden biri olan orman 

alanları ise havzada 5574 da ve %4,82 ile arazi kullanımında son 

sırada yer almaktadır (Şekil 2). Sahada yağış miktarının çok fazla 

olmaması ve daha öncesinde doğal ormanların gerek yakacak gerekse 

de yapacak malzeme olarak kullanılması, ayrıca ticari gelir elde etmek 

üzere ağaçların kesilip pazarlanması sahada orman alanlarını bir hayli 

azaltmıştır. Doğal ormanlar içerisinde en yaygın türleri genellikle 

meşe ve ardıçlar oluşturur. Görüldüğü gibi çalışma alanında arazi 

farklı kullanım alanlarına hizmet etmektedir ve arazinin genel 

kullanımı fiziki ile beşeri çevre özelliklerine göre çeşitlenip 

sınıflandırılmıştır (Harita 2, Şekil 2). 
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Şekil 2. Kumyazı Çayı Havzasında Arazinin Türü ve Kullanım Şekli 

Kaynak: Köy Envanter Etütleri (1981), Google Earth Arazi Ölçümleri, Elazığ 

Tarım İl Müdürlüğü 

Havzadaki tarım alanlarını kendi içerisinde değerlendirecek olursak en 

fazla yer kaplayan sınıfın sulu tarım alanları olduğu görülür. Sulu 

tarım alanları sahada %38,8‘lik oranla yaklaşık 20589 da’lık bir alana 

tekabül eder. Bağ- bahçe tarımına bağlı yapılan faaliyetlerde sulu 

tarım kapsamında değerlendirilecek olursa bu oran %59,2’ye 

yükselmektedir (Tablo 2). Çalışma alanın havza olması bu durumun 

doğal olarak kabul edilmesini sağlamıştır. 
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Sulu tarım alanlarını %25, 4 oran ve 13454 da ile karışık tarım alanları 

takip eder. Karışık tarım alanları Kartaldere ve Tepecik köyünün 

güneydoğu sınırında I.sınıf araziler üzerinde yapılırken Kartaldere 

köyünün geri kalan kısımlarında II. ve VII. sınıf arazilerde, 

Gümüşkaynak ve Örencik köylerinde II. sınıf arazilerde, Sarıkamış ve 

Kumla köylerinde I., II. ve VII. sınıf arazilerde, Kumyazı köyünde ise 

yalnızca VII. sınıf araziler üzerinde yapılmaktadır (Tablo 2, Harita 2). 

Mera alanı, ormanlık alan, sanayi ve yerleşme alanı olarak 

kullanılması gereken VII. sınıf kabiliyetindeki arazilerin tarımsal 

faaliyetler için uygun olmayışı nedeniyle bu arazilerde sürdürülen 

karışık tarım faaliyetlerinde verimsizlik ön plandadır ve yanlış arazi 

kullanım örnekleridir. Karışık tarım alanlarında genellikle kayısı, 

elma, vişne, şeftali ağacı gibi meyve ağaçlarının yetiştiriciliği 

görülmektedir. 

Karışık tarım alanlarını üçüncü sırada %20,4’lük oranla bağ-bahçe 

arazileri takip etmektedir. Bağ-bahçe alanlarının bu denli yüksek bir 

orana sahip olmasının temel nedeni arazinin uygun olup olmadığına 

bakılmaksızın tüm köylerde ve tüm köy altı yerleşmelerinde yapılıyor 

olması ile alakalıdır. Bağ bahçe arazileri üzerinde bağcılık ürünü olan 

üzüm ve üzümün işlenmesiyle elde edilen ürünler büyük önem 

taşımaktadır. Kuru tarım arazilerinin toplam tarım arazileri içindeki 

payı ise en düşük olup %15,4’lük bir orana sahiptir (Tablo 2). Kuru 

tarım faaliyetleri genellikle sulama imkanının olmadığı veya mevcut 

suyun ulaştırılmasının zor olup birtakım engellerle karşılaştığı 

alanlarda yoğunluk kazanmaktadır. Bu bakımdan kuru tarım arazileri 

en fazla Örencik ve Gümüşkaynak köylerinde görülmektedir (Harita 
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2). Baraj yapımı sonrasında çay ve nehir sularının bu alanlara 

ulaştırılmasının zorlaşması kuru tarımı zorunlu kılmıştır. Kuru tarım 

alanlarında genellikle arpa, buğday ve yem bitkileri yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bununla beraber daha önce de bahsedildiği üzere yağış 

miktarının giderek azalması ve Kumyazı Çayı’nın yoğun kullanımına 

bağlı olarak debisinin düşmesi nedeniyle kuru tarım alanları giderek 

artış göstermektedir.  

Tablo 2. Kumyazı Çayı Havzasında Tarımsal Arazilerin Varlığı. 

Arazi Sınıflandırması Alan (Da) Oran(%) 

Kuru Tarım Alanı 8174 15,4 

Sulu Tarım Alanı 20589 38,8 

Bağ- Bahçe 10842 20,4 

Karışık Tarım Alanı 13454 25,4 

Toplam 53059 100 

 

Kaynak: Köy Envanter Etütleri (1981), Google Earth Arazi Ölçümleri, Elazığ 

Tarım İl Müdürlüğü 

1.2. Ekonomik Faaliyetler 

1.2.1. Tarımsal Faaliyetler 

Kumyazı Çayı havzasındaki arazilerin 53,059 km²’si tarım arazisi, 

11,465 km²’si ise mera alanı olarak kullanılmaktadır. Tarım alanları 

toplam arazinin yaklaşık %45’ini, mera alanları ise toplam arazilerin 

%10’unu oluşturmaktadır (Şekil 2, Tablo 2). Çalışma sahasında 

tarımsal faaliyetler genel olarak bahçe tarımı ve tahıl tarımı üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Sulak alanlarda bahçe tarımı yapılırken, kuru tarım 

alanlarında hayvansal yem üretimi ve tahıl tarımı yapılmaktadır 

(Harita 2). Havza bu yönüyle ikiye ayrılmaktadır. 
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    1.2.1.1 Tarımsal Ürünleri 

Kumyazı Çayı havzasında gerek ekiliş alanı gerekse de üretim miktarı 

olarak en önde gelen tarım ürününü tahıllar oluşturmaktadır (Tablo 4). 

Bu durum üzerinde sahanın kurak-yarı kurak karasal iklime sahip 

olması ve iklime en müsait tarımsal üretimin tahıl üretimi olması etkili 

olmuştur. Yaklaşık 53.059 km2’lik tarım alanlarının %35’i tahıllara 

ayrılmıştır. Havzada içerisinde tüm köylerde miktarı değişmekle 

beraber buğday ve arpa üretimi yapılmaktadır. Ancak 2020 yılında en 

fazla üretim Sarıkamış, Kumla ve Gümüşkaynak köylerinde 

yapılmıştır. Bu köyleri Kartaldere ve Kumyazı köyleri takip 

etmektedir. Üretilen tahıllar genellikle ailelerin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla üretilmektedir. İhtiyaç fazlası ürün elde edildiği 

zaman bu ürünler yakın bir konumda bulunan Palu, Maden ve 

Kovancılar ilçelerinde satılmaktadır. 

Araştırma sahasında tahıllardan sonra ikinci sırada sebze üretimi 

gelmektedir. Toplam tarım alanları içerisinde sebze üretilen alanlar 

6887,89 da bir alan kaplamakta ve bu alan yaklaşık %12’lik bir orana 

tekabül etmektedir. Bu alanlarda en fazla üretilen sebze ürünleri 

domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, yeşil fasulye, soğan ve 

maydanozdur (Tablo 3, Tablo 4) Daha önce bahsedilen ve köylerde 

arazi kullanımı olarak değerlendirilen, bağ-bahçe tarımında genellikle 

sebze üretimi yapılmaktadır. Tüm köylerde sebze üretim alanları 

bulunmasına rağmen, Sarıkamış, Kumla ve Kartaldere köylerinde 

geçimden ziyade ticari amaçlı sebze üretimi görülmektedir. Murat 

Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında köylere seraların 
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yapılması, sebzecilik faaliyetlerinin tüm yıl boyunca devam etmesine 

de olanak sağlamıştır. 

Sebzeciliğe bağlı üretilen ürünleri üçüncü sırada endüstri bitkileri 

takip eder. Toplamda 6828,98 da’lık bir alanda endüstri bitkileri 

yetiştirilmektedir. Bu alan toplam tarım alanlarının %11,61’ini 

oluşturur. Araştırma sahasında endüstri bitkileri olarak önemli 

miktarda şeker pancarı üretimi, az bir miktarda ayçiçeği ve susam 

üretimi yapılır. Havza içerisinde yer alan tüm köy yerleşmelerinde 

geçmişten günümüze kadar, tıpkı buğday gibi her yıl düzenli olarak 

üretimi gerçekleştirilen diğer bir ürün şeker pancarıdır. Hem şeker 

elde etmek hem de küspesini (melaz) hayvancılık faaliyetlerinde 

kullanmak üzere üretimi yapılmaktadır (Tablo 4). 

Endüstri bitkilerinden sonra değinilmesi gereken diğer ürün grubunu 

baklagiller oluşturur. Havzada baklagil üretimi yaklaşık 4,7 km²’lik 

bir alanda sürdürülmekte ve havzanın tarım alanları içerisinde 

%8,06’lık bir oran taşımaktadır. Baklagiller grubu içerisinde sahada 

fasulye, nohut ve mercimek yetiştirilmektedir. Bu ürünler içerisinde 

sahada en fazla üretilen baklagil türünü fasulye oluşturmaktadır. Son 

yıllarda Örencik ve Gümüşkaynak köylerinde nüfus azlığına bağlı 

olarak tarımsal ürün çeşitliliği bir hayli azalmış ve daha ziyade geçime 

yönelik olarak tahıl ve sebze tarımına dönüşmüştür. Bu nedenle bu iki 

köyde baklagil üretimi fazla değildir ve bu köyler dışında sahadaki 

diğer yerleşmelerin hemen hemen hepsinde başta fasulye olmak üzere 

baklagil üretimi yapılmaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kumyazı Çayı Havzasında Önde Gelen Tarım Ürünleri 

Köyler 1. Ürün 2. Ürün 3. Ürün 4. Ürün 5.Ürün 6.Ürün 

Kumla Buğday Şekerpancar

ı 

Domates Üzüm Arpa Kayısı 

Sarıkamış Buğday Arpa Şekerpancarı Üzüm Domates Susam 

Kumyazı Buğday K.Fasülye Domates Arpa Biber Kayısı 

Tepecik Buğday K. Fasülye Üzüm Şekerpancarı Elma Mısır 

Kartaldere Buğday K. Fasülye Arpa Domates Patates Elma 

Gümüşkaynak Buğday Arpa Nohut Domates Elma Şekerpancarı 

Örencik Buğday Domates Üzüm Kayısı Domates Biber 

Kaynak: Elazığ Tarım İl Müdürlüğü 

 

Havza içerisindeki bağ alanları 4978,19 da ile toplam tarım arazileri 

arasında %8,47’lik bir oran kaplar (Tablo 4). Ancak bu alanların 

tamamı bağcılık ürünü elde etmek için kullanılmamakta bu ürünlerle 

beraber sebze ve meyve ekimi de görülmektedir. Buna rağmen 

Sarıkamış, Kumla, Kartaldere ve Kumyazı köyleri başta olmak üzere 

inceleme alanında önemli miktarda üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Elde edilen üzümler ise ihtiyaç ve isteğe göre çeşitli şekillerde 

değerlendirilmektedir. Yaklaşık 5 km² alanda yapılan bu faaliyet yöre 

halkı tarafından doğrudan üzüm halinde tüketilebildiği gibi pekmez, 

pestil ve orcik (cevizli sucuk) gibi yöresel ürünlere de 

dönüştürülebilmektedir. 
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Tablo 4. Kumyazı Çayı Havzasında Tarım Alanları, Kullanım Türü ve Oranları 

Tarımsal Ürünler Alan (da) Oran (%) 

Tahıllar 22834,92 38,83 

Baklagiller 4742,78 8,06 

Endüstri Bitkileri 6828,98 11,61 

Yem Bitkileri 2218,25 3,77 

Bağ 4978,19 8,47 

Sebze 6857,89 11,66 

Meyve 4678,71 7,96 

Nadas 2453,85 4,17 

Boş Bırakılan 3213,58 5,46 

Toplam 58807,15 100 

Kaynak: Elazığ Tarım İl Müdürlüğü 

1.2.2. Hayvancılık 

        1.2.2.1. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 

Kumyazı çayı havzasında hayvancılık faaliyetleri geçim kaynağı 

bakımından tarımdan sonra ikinci derecede öneme sahiptir. Sahada 

sürdürülen hayvancılık faaliyetleri içerisinde büyükbaş hayvancılık, 

küçükbaş hayvancılık ve az miktarlarda kümes hayvancılığı ile arıcılık 

faaliyetleri yer alır. Havzada gerçekleşen göçler hayvancılık 

faaliyetleri üzerinde de nicelik ve nitelik bakımından değişiklik 

oluşturmuştur. Son yıllarda devlet desteğiyle hayvan alabilmenin 

mümkün hale gelmesi ve Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi 

kapsamında köylerde hayvan ahırları ile gölgelik alanların yapılması 

neticesinde daimi olarak köylerde kalan nüfus dışında yaz mevsiminde 

sahaya gelen nüfus da hayvan beslemeye başlamıştır. Bu da sahadaki 

hayvancılık faaliyetlerinin canlanmasını sağlamıştır. Hayvancılık 

faaliyetleri yaz mevsiminde büyük çoğunlukla meralarda ve az bir 
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kısmı da ahırlarda yapılırken kış mevsiminde ise tamamen ahır 

hayvancılığı (besi) şeklinde sürdürülmektedir.  

Nüfusun hayvanlarını barındırdıkları ahırlar genellikle evlerin alt 

katında yer almaktadır. Ancak bu durum iki veya daha fazla kata sahip 

evler için geçerli bir durumdur. Tek katlı evlerin ahırları eklenti 

şeklinde bahçe içerisinde veya ev bitişiğinde bulunmaktadır. Havza 

içerisinde çiftlik niteliğinde büyük ve modern bir ahır 

bulunmamaktadır. Ancak daha önce bahsi geçen proje kapsamında 

yapılan ahırlar dayanıklılık, konfor ve görünüm açısından eski ahırlara 

nazaran daha iyi bir durumdadır. 

Hayvancılık faaliyetleri ile ilgili değinilmesi gereken bir diğer durum 

Elazığ Tarım İl Müdürlüğü’nde kayıtlı olan hayvan verileri ile arazi 

anketleri sonrasında elde edilen verilerin birbirini tutmamasıdır. 

Resmi verilerde sahadaki hayvan sayısının 1981 yılına oranla fazla 

olduğu görülürken arazi çalışmaları neticesinde elde edilen verilerdeki 

hayvan sayısı 1981 yılı envanter etütlerine oranla daha düşüktür. Yani 

havzada, devletten hayvan desteği olarak hibe alıp, yeteri kadar 

denetlenmediği için bu desteği büyük veya küçükbaş hayvan almış 

gibi gösteren fakat hayvan sahibi olmayan nüfus bulunmaktadır. 

Günümüzde havzada 1017 büyükbaş, 3085 küçükbaş hayvan 

bulunmaktadır (Tablo 5). 

İlgili tabloya bakıldığında havzadaki büyükbaş hayvan sayısında 

azalma küçükbaş hayvan sayısında ise artış olduğu görülmektedir. 

Küçükbaş hayvan sayısındaki artışın nedeni devletten alınan yardım 

yani hayvan destek hibesidir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Kumyazı Çayı Havzasında Yerleşim Yerlerine Göre Hayvan Sayısı. 

Yerleşmeler 
1980 Günümüz 

Büyükbaş Küçükbaş Büyükbaş Küçükbaş 

Örencik 80 270 20 600 

Gümüşkaynak 200 180 165  

Sarıkamış 306 1200 145 100 

Kumla 75 170 200 1250 

Kumyazı 150 400 300 320 

Kartaldere 175 400 110 600 

Tepecik 85 405 77 215 

Toplam 
1071 3025 1017 3085 

Kaynak: Köy Envanter Etütleri, Anket Sonuçları, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü 

Hayvancılık faaliyetleri kapsamında en ciddi değişiklikleri yaşayan 

yerleşmeler Sarıkamış ve Kumla köyleridir. Havzanın en gelişmiş 

köyü durumundaki Sarıkamış köyünde 1981 yılına oranla gerek 

büyükbaş gerekse de küçükbaş hayvan sayısında ciddi azalmalar 

meydana gelmiştir. En büyük kayıp 1200’den 100’e gerileyen 

küçükbaş hayvanlarda yaşanmıştır. Diğer bir değişiklik ise Kumla 

köyündedir. Olumlu yönde değişiklik yaşayan bu köyde büyükbaş 

hayvan sayısı 75’den 200’e küçükbaş sayısı da 170’den 1250’ye 

yükselmiştir. Köydeki nüfusun devlet hibelerinden yoğun bir şekilde 

faydalanması, mandra ürünleri satan kuruluşlarla anlaşmaların yapılıp 

yetkililerin gelip köyden ürünleri alması bu durum üzerinde etkili olan 

faktörlerdir. Hayvancılıktan elde edilen yüksek gelir Kumla köyünde 

bu faaliyeti canlı tutmaktadır. Ayrıca Gümüşkaynak köyünün 

tamamen büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldiği ve küçükbaş 
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hayvana sahip nüfusun olmadığı, Örencik köyünün küçükbaş hayvan 

sayısı bakımından avantaj elde ettiği, Kumyazı köyünün büyükbaş 

hayvan varlığının iki katına çıktığı ve Tepecik köyündeki küçükbaş 

hayvan sayısının neredeyse yarısı kadar azaldığı da ulaşılan diğer 

sonuçlardır (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Kumyazı Çayı Havzasındaki Hayvan Varlığı ve Oranları. 

Köyler Sığır % Koyun % Keçi % 

Kumla 200 19,7 1200 46,4 50 10,0 

Sarıkamış 145 14,3 50 1,9 50 10,0 

Kumyazı 300 29,5 320 12,4 _   

Tepecik 77 7,6 15 0,6 200  

Kartaldere 110 10,8 500 19,3 100 20,0 

Gümüşkaynak 165 16,2    _   

Örencik 20 2,0 500 19,3 100 20,0 

Toplam 1017 100 2585 100 500 100,0 

Kaynak: Arazi Anket Sonuçları, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü 

 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık dışında sahadaki diğer hayvancılık 

türlerini kümes hayvancılığı ile arıcılık faaliyetleri oluşturur. Ancak 

bu hayvancılık türleri araştırma alanında gelir getiren türler olmadığı 

için büyük sayılar taşımamaktadır. Yalnızca ailelerin et ve yumurta 

ihtiyaçları doğrultusunda her hane 3-10 arasında kümes hayvanına 

sahiptir. Havzadaki kümes hayvan sayısına ait resmi bir veri 

bulunmamasına rağmen arazi anketleri sonucunda ortalama sayılara 

ulaşılmıştır. Arıcılık faaliyetleri ise tüm köylerde olmayıp kovan 

sayısı da oldukça azdır ve tamamen geçime yöneliktir. 
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1.2.1.1. Kümes Hayvancılığı 
 

Kumyazı Çayı havzasında Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan 

başka görülen hayvancılık türlerinden biri kümes hayvancılığıdır. 

Ancak bu tür hayvancılık faaliyetleri sahada gelir getiren türler 

olmayıp tamamen geçime yöneliktir. 

Havzada bulunan tüm köylerde kümes ve buna bağlı kümes 

hayvancılığı yapılmaktadır, ayrıca her ailenin geçimini sağlamak 

amacıyla ihtiyaç duyduğu sayıda genellikle 3 ile 10 arası kümes 

hayvanı bulunur. 1981 yılı köy envanter etütlerine göre Sarıkamış 

köyünde 300, Kumla köyünde 100, Örencik köyünde 62, Tepecik 

köyünde 97, Gümüşkaynak köyünde 71, Kumyazı köyünde 168, 

Kartaldere köyünde ise 210 tane kümes hayvanı bulunmaktadır. 

Kümes hayvanlarının türlerini; tavuk, horoz, hindi ve kaz 

oluşturmaktadır. Köylüler sahip oldukları kümes hayvanlarını yalnızca 

geçime yönelik beslemekte olup ticari gelir elde etmemektedirler. 

Ayrıca havzada kümes hayvanları içinde tavuk ve hindilerin 

yumurtasından horoz ve kazların ise daha etinden faydalanılmaktadır. 

Günümüzde Sarıkamış köyü sınırları içerisinde özel bir nitelik 

gösteren yani şahsa ait 25.000 ile 30.000 arası kapasiteye sahip bir kaz 

çiftliği kurulmuştur. Ancak bu çiftlik henüz faaliyete geçmemiş olup 

düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 

Havzada yapılan anketlere göre günümüzde; Sarıkamış köyünde 100 

Kumla köyünde 62 , Örencik köyünde 30, Tepecik köyünde 70, 

Gümüşkaynak köyünde 50 , Kumyazı köyünde 68, Kartaldere 

köyünde ise 95 adet kümes hayvanı bulunmaktadır. Görüldüğü üzere 
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1981 yılına oranla havzadaki kümes hayvanı sayısında azalma 

yaşanmıştır. 

1.2.2.3. Arıcılık 

Havzada görülen bir diğer hayvancılık türü ise arıcılık faaliyetleri olup 

günümüzde geçime yönelik bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırma sahasında bitki örtüsü çeşitliliği arıcılık faaliyetleri için 

elverişli bir nitelik taşımaktadır. Ancak havzadaki arıcılık faaliyetleri 

göçlerden sonra azalma trendine girmiştir. 1981 yılı envanter 

etütlerine göre Tepecik köyünde 52 adet kovan, Sarıkamış köyünde 

450 adet kovan Örencik köyünde 32 adet kovan, Kartaldere köyünde 

100 adet kovan olmak üzere toplamda 634 kovan bulunurken, 

günümüzde kovan sayısı 110’a düşmüştür. 2019 yılı itibariyle 

Kartaldere köyünde arıcılık faaliyeti ile uğraşan aile 

bulunmamaktadır. Sarıkamış köyünde 3 aile arıcılık faaliyetleri ile 

uğraşmaktadır ve bu ailelerin toplam kovan sayıları 90’dır. Örencik 

köyünde ise yalnızca bir aile 20 adet kovana sahiptir. Bu aileler 

geçmiş dönemlerde bu faaliyetten elde ettikleri ürünleri kendi aileleri 

için ayırdıktan sonra şehir merkezine gönderip satmakta iken 

günümüzde kovan sayılarının azlığından da anlaşılacağı üzere 

tamamen kendi ve yakın akrabaları için kullanmaktadır. 

1.3. Ulaşım 

Gerek geçmiş dönemlerde gerekse de günümüzde Kumyazı Çayı 

havzasındaki ulaşım güzergâhları tamamen vadi yataklarını 

izlemektedir. Eskiden tamamen topografyaya bağlı gelişen ulaşım 
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yolları günümüzde insanın doğaya olan müdahalesi ile beraber 

istenilen alanda ve istenilen şekilde ulaşım imkanı doğurmuştur. 

Havzada ulaşım tamamen karayolu ile sağlanmakta olup drenaj ağı 

boyunca vadi yataklarını takip etmektedir. Elazığ- Bingöl karayolunun 

50. km’sinde Gülüşkür Köprüsü istikametinden ayrılarak Alacakaya 

yoluna girilmesiyle havza sınırı başlamaktadır. Bu yoldan ilk ulaşılan 

yerleşmeyi Keseköprü mezrası ve devamında Örencik köyü oluşturur. 

Tarihi öneme sahip bu köy, Keban Baraj Gölünün içine uzanan iki 

tepelik bir uzantının üzerinde kurulduğu için Arıcak yolu üzerinden 

dolaşılarak gidilir. Köy esasında Gülüşkür Köprüsüne 5 km mesafede 

olmasına rağmen baraj gölünün etrafında 10 km’lik bir yol kat 

edilerek ulaşılır. Yani önceden Murat Nehrinin kenarında bulunan köy 

merkezi, şimdi Keban Baraj Gölü’nün içinde bir yarımadadır. Köy 

merkezine ulaşmadan mezradan itibaren 4 km gidildikten sonra sağa 

dönülerek Gümüşkaynak köyü sınırları içerisine girilmektedir. Aynı 

yol güzergahı boyunca devam edilerek tüm köylere ve mezralara 

gidilebilmektedir (Harita 5). Bunun istinai durumunu ise Kumyazı 

köyüne bağlı Tuzluca mezrası oluşturur. Çünkü bu mezra aynı yol 

üzerinde olmayıp, mezraya Kumyazı köyü batısında virajlı toprak bir 

yola girilerek ulaşılmaktadır. Havzadaki köyleri birbirine bağlayan yol 

tamamen asfalt ve kaliteli bir özellik gösterirken köy içi yollar büyük 

ölçüde toprak yol az bir kısmı da stabilize yol özelliği göstermektedir. 

Bununla beraber Örencik, Gümüşkaynak, Sarıkamış ve Kumla köyüne 

kadar fazlaca eğimli veya virajlı yollar bulunmazken, Kumla 

köyünden itibaren virajlı yollar başlamakta ve Kartaldere köyünde 

virajlar maksimum düzeye ulaşmaktadır. Dolayısıyla havzanın güney 
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yarısı olarak belirtebileceğimiz alanda yer alan köylerde (Kumyazı, 

Kartaldere, Tepecik) eğim değerinin arttığı, topoğrafyanın bozulduğu, 

arızalı yüzeylerin arttığını kanıtlayan durumlardan biri de ulaşımda 

artan virajlardır. Havza içerisinde istisnaları olmakla beraber 

genellikle ulaşım kolay sağlanmaktadır. Ulaşımı olumsuz etkileyen 

faktörler köy altı iskan birimleri ile köy içi yolların asfalt olmayışı ve 

kış mevsiminde zaman zaman yolların kapanmasıdır. 

 
Harita 5. Kumyazı Çayı Havzasının Ulaşım Haritası. 



 

104 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

1.4.  Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (MNHRP) 

İktisadi faaliyetleri etkileyen faktörler kapsamında 

değerlendirilebilecek unsurlardan biri de havzada yer alan 

yerleşmeleri de kaplayan ve yerleşmeleri ekonomik olarak kalkındırıp 

daha iyi bir duruma getirme amacını taşıyan Murat Nehri Havzası 

Rehabilitasyon Projesi’dir. 2012-2018 yılları arasında 7 yıl süre ile 

uygulanması planlanan Proje Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 

tarafından yürütülmektedir. Projenin amacı; Murat Nehri su 

havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak 

bozunumun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayanların 

yoksulluklarını azaltmayı amaçlamaktadır. 

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında köylerde 

yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına bakacak olursak şu 

sonuçlarla karşılaşırız: 

• Gümüşkaynak, Kumla ve Kumyazı köylerinde 90-180 tonluk 

sulama havuzları yapılmıştır. 

• Büyükçay Mikro Havzası içerisinde yer alan Gümüşkaynak, 

Sarıkamış, Kartaldere ve Tepecik köylerinde ceviz ve badem 

ağaçlandırma sahaları yapılmış ve daha sonrasında Sarıkamış 

köyündeki ceviz ağaçlandırma sahalarının etrafında servi 

fidanları dikilmiştir. 

• Kumla köyünde 987 m uzunluğunda sulama kanalı ve sulama 

havuzu, Kumyazı, Sarıkamış ve Gümüşkaynak köylerinde ise 

sulama havuzu damlama sulama sistemi yapılmıştır. 

• Çalışma alanında yer alan tüm yerleşmelerde bağ kurulum 
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alanları yapılmış ve sonrasında bağ terbiyesi ve budama için 

gerekli eğitimler uzmanlar tarafından verilmiştir. Kumyazı 

köyünde 23 bağın, Sarıkamış köyünde 43 bağın, Kumla 

köyünde 25 bağın ve Kartaldere köyünde 23 bağın tespiti ile 

kontrolleri yapılmıştır. Üzüm sıkma makineleri köylülere 

dağıtılmıştır. 

• Havza genelinde 49 adet plastik örtü altı bitki yetiştiriciliği 

(sera) yapılmıştır. Seralarda bitki yetiştirme teknikleri, hastalık 

ve zararlılarla mücadele kapsamında uzmanlar tarafından ilgili 

eğitim verilmiştir. Seralarda çalışanların büyük bir kısmını da 

kadın nüfus oluşturmaktadır. 

• Elma, kiraz, üzüm, kivi, armut, zeytin ve Trabzon hurması 

yetiştiriciliği için eğitim verilerek söz konusu meyve ağaçlarının 

budanması için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. 

• Sarıkamış, Gümüşkaynak ve Kumla köylerinde arpa ve buğday 

tohumuna ihtiyaç duyan nüfus tespit edilerek gerekli ihtiyaçlar 

temin edilmiş ve nüfusa dağıtılmıştır. 

• Gümüşkaynak köyünde 114 ha, Sarıkamış köyünde 300 ha, 

Kumla köyünde 200 ha alanda toprak muhafaza sahalarına 

bakım çalışması yapılmıştır. 

• Açıkta yetiştirilen sebze ve meyve bahçelerine damlama ve 

sulama sistemi için tespitler yapılarak gerekli sulama sistemleri 

yapılmıştır. 

• Büyükçay Mikro Havzası içerisinde yer alan Gümüşkaynak 

köyü için tahılların çöp ve saman gibi yabancı maddelerden 

ayrılmasını sağlayan selektör makinesi temin edilmiş ve söz 
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konusu makinenin muhafazası için garaj yapılmıştır. 

• Büyükçay Mikro Havzası köylerinde yapılan tarım 

faaliyetlerinin faydalanıcı sayısına göre hesaplama ve 

gerçekleşmeleri belirlenerek cetvel hazırlanmıştır 

• Erozyon kontrol sahalarına iğne yapraklı fidanların dikimi 

gerçekleştirilip, ormanlık alan olarak kullanılması gereken 

sahalar tespit edilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca 

meşe rehabilitasyonu kapsamında bozuk ormanlar 

ağaçlandırılmıştır. 

• Sarıkamış ve Örencik köylerine küçükbaş hayvanlar için ağıl, 

Tepecik, Gümüşkaynak, Kumyazı ve yine Sarıkamış köyüne 

büyükbaş hayvanlar için besi çiftliği özellikleri taşıyan ahırlar 

yapılmıştır. 

• Mera ıslahı kapsamında 15 adet sıvat, kaşınma kazığı, tuzluk, 

hayvan gölgeliği, yem bitkisi üretim alanları yapılmıştır. 

• Gümüşkaynak köyünde onarılabilir nitelikteki mevcut ahırların 

çatıları tamir edilerek izolasyonu yapılmıştır. 

• Sarıkamış köyüne bağlı Kaşıkçılar mezrasında Güneş enerji 

santral alanı (GES) yapılmıştır. 

• Sarıkamış, Gümüşkaynak ve Kumla köylerine fırın yapılmıştır. 

Kadınların hem aile ekonomisine katkıda bulunmaları hem de 

kendi kazançlarını elde etmeleri adına yapılan bu fırınlarda 

kadınlar çalışmaktadır. 

• Havza genelinde 472 konutta ısı izolasyonu yapılmış ve nüfusa 

655 adet enerji tasarruflu kuzineli soba dağıtılmıştır. 
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• Hamzabey Mikro Havzası içerisinde yer alan Örencik köyü 

hariç havza içerisindeki diğer köylerde 13 adet çeşme 

yapılmıştır. 

Murat nehri havzası rehabilitasyon projesi gerek yaşam standartlarının 

düşük olduğu kırsal alanlara yaptıkları yatırımlarla gerekse de 

rehabilite edilen alanlarda geri planda kalmış kadın nüfusu ön plana 

çıkaracak girişimlerle, 2019 yılında Yakın doğu, Avrupa, Kuzey 

Afrika ve Orta Asya bölgelerinde yer alan 30 ülkenin katılım sağladığı 

41 proje arasından “Cinsiyet Eşitliği Ödülü” almaya hak kazanmıştır. 

 

 
Fotoğraf 1. MNHRP Kapsamında Havzaya Yapılan Bazı Yatırımlar (Orman Alanı, 

Fırın, Sera, Ges, Meyve Ağaçları, Besi Çiftliği, Soba Yardımı) (Kaynak: Orman 

Genel Müdürlüğü). 
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2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kumyazı Çayı havzasında temel ekonomik faaliyet türlerini tarım ve 

hayvancılık oluşturur. Havzada tarım arazilerinin oranı %45, mera 

alanlarının oranı %10, orman alanlarının oranı %5 ve diğer arazilerin 

oranı ise %39’dur. Tarımsal faaliyetler genel olarak bahçe tarımı ve 

tahıl tarımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Sulak alanlarda bahçe tarımı 

yapılırken, kuru tarım alanlarında hayvansal yem üretimi ve tahıl 

tarımı yapılmaktadır. Sahada hayvancılık faaliyetlerinin de tarımsal 

faaliyetler kadar önem taşıması nedeniyle her köyde miktarı 

değişmekle beraber yem bitkileri üretimi de görülmektedir. Tahıl 

tarımında ise önde gelen ürünleri buğday ile arpa oluşturmaktadır. 

Havzada endüstri bitkileri bakımından şekerpancarı, susam ve 

ayçiçeği yetiştirilmektedir. Gerek münavebeli tarımda gerekse de azot 

bakımından zengin olması nedeniyle nadas uygulamalarında önem 

taşıyan baklagiller sahada geniş yer tutmakta ve önde gelen temel 

ürünü fasulye oluşturmaktadır. 

Araştırma sahasında kırsal karaktere sahip tüm alanlarda olduğu gibi 

hayvancılık faaliyetleri de temel geçim kaynaklarından bir diğerini 

oluşturmaktadır. Ve neredeyse tüm köylerde tarımdan sonra ikinci 

sırada gelmektedir. Havza genelinde küçükbaş hayvan sayısı 

büyükbaş hayvan sayısından fazla olup bu durum Türkiye geneline 

paraleldir. Yerleşmelerdeki toplam küçükbaş hayvan sayısı 3085, 

büyükbaş hayvan sayısı 1017’dir. Hayvancılık faaliyetleri kapsamında 

yer alan arıcılık ve kümes hayvancılığı da çalışma alanında 

görülmekle beraber büyük ölçüde geçime yöneliktir. Ticarete yönelik 
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kaz yetiştiriciliğinin yapılacağı Sarıkamış köyü sınırları içerisindeki 

Morton Kaz Çiftliği ise henüz faaliyete geçmemiştir. Ancak 

yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde 100 dönümlük arazi 

üzerinde kaz yemi olarak kullanılmak üzere yonca pelet üretiminin 

başladığı ve söz konusu çiftliğin en geç bir yıl içinde açılmasının 

planlandığı öğrenilmiştir. Dolayısıyla çiftliğin açılması durumunda 

hem sahadaki ekonomik faaliyet çeşitlenecek hem de havza nüfusu 

için yeni bir ekonomik geçim kaynağı doğacaktır. 

Kumyazı çayı havzasında hakim ekonomik faaliyetin tarım ve 

hayvancılık olduğu ve havzadan esas nüfus kayıplarının ekonomik 

nedenli olduğu düşünülürse en fazla üzerinde durulması gereken konu 

tarım ve hayvancılık teşvikleri olmalıdır. Sulama sistemleri geliştirilip 

modernleştirilmelidir. Devlet desteği almak adına kayıt ettirilen tarım 

arazilerinde ürün yetiştirilip yetiştirilmediği görevlilerce kontrol 

edilmeli ve gerekli prosedürler uygulanmalıdır. Çiftçi ile tüketici 

arasındaki arz talep dengesi sağlanmalı üretilen ürünlerin çiftçinin 

elinde kalmayacağı teminatı verilmelidir. Hayvancılık faaliyetlerinin 

meralardan ziyade besi hayvancılığı şeklinde yapılması için hayvan 

sayısı fazla olup bunu ihtiyaçtan ziyade ticari amaçla yapan çiftçiler 

için hayvan yemleri fiyatları düşürülmeli veya hayvanlar için 

yetiştirilen ürünlerin tohumları ile uygun zirai gübreleri devlet 

tarafından karşılanmalıdır. Tarımsal faaliyetler için uygun olmayan 

köylerde (örneğin Tepecik ve Kumyazı) hayvancılık faaliyetlerinin 

sürdürülmesi için verilmesi gereken destek arttırılmalı yanlış arazi 

kullanımının toprak üzerinde oluşturacağı zararlı etkiler bakımından 

halk bilinçlendirmelidir. 
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İnceleme sahasının batı ve güneyindeki dağlık alanlarda eğimin fazla 

olması ve buna bağlı olarak erozyonun artış göstermesi, sahadaki bitki 

örtüsü yoğunluğunun azalmasına neden olmuştur. Ayrıca sahadaki 

ormanlık alanların yakacak ve yapacak ihtiyacını karşılamak amacıyla 

insanlar tarafından tahrip edilmesi antropojen step alanlarının 

genişlemesine neden olmuştur. Bu nedenlerle gerek sahadaki 

erozyonu azaltmak gerekse de bitki örtüsü yoğunluğunu arttırmak 

amacıyla bitki örtüsünden yoksun sahalarda, zaten mevcut olan 

ağaçlandırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi, saha için çok önemli 

çalışmalardan biri olacaktır. 
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GĠRĠġ 

Arşiv belgelerinde kuruluş tarihi teknik olarak 1862 olarak 

belirtilmekle birlikte, Sayıştay Kurumu‟muzun Osmanlı 

İmparatorluğu Dönemi öncesinde var olan Türk Devlet‟leri yapısı 

içinde de mevcut olduğu bir gerçektir. Bu minvalde tarihte yer almış 

16 Türk Devletinin yapısı içinde devletin siyasetine ve denetimine 

ilişkin zaman içinde farklı adlarla anılsalar da Sayıştay Teşkilatı‟nın 

atası sayılabilecek kamusal işlev gören kurumlar var olmuşlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde tesis edilmiş mali yönetim 

kurumlarının, kendisinden önce tarih sahnesinde var olmuş Türk ve 

Müslüman devletleri tarafından geliştirilen mali yasalar, örgütsel yapı, 

mali denetim ve mali yönetimde kullanılan muhasebe yöntemlerinden 

ziyadesiyle etkilenmiş olduğu görülmektedir. Bu bağlamda günümüze 

dek uzanacak bir mali yapı ve mali kurumlar silsilesi tarihsel süreç 

içinde gelişmiş ve farklı adlar alsalar da bir birlerinden önemli ölçüde 

etkilenmişlerdir. 

Şu bir gerçektir ki tarihin hangi döneminde olursa olsun kamu malı 

halkın malıdır ve bu malı amacına uygun şekilde hakkıyla muhafaza 

etmek devletin asli vazifesidir. Devletin sahip olduğu kamu 

kaynaklarının amacına uygun ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığının sorgulanması devletin yapısı içinde denetim görevi 

icra eden kurumların ihdas edilmesini zorunlu kılmıştır. Tarihin 

derinlikleri içinde çok köklü bir geçmişe sahip olan Sayıştay 

Kurumumuz ‟un bu günkü teşkilat ve görev çerçevesine oturtulana 

dek geçen sürece ilişkin arşivlerde bulunan belgelerin derlenmesi 
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sonucu ortaya konan sınırlı sayıda akademik çalışma mevcuttur. Bu 

bağlamda çalışmamızın birinci bölümünde Sayıştay Kurumu‟nun 

Osmanlı öncesi Müslüman Türk Devletlerinde mali denetimi 

gerçekleştiren Divan-ül İşrâf‟a dek uzanılacak ve 13. yüz yılın 

sonlarından itibaren varlığını üç kıtaya hükmedecek kadar güçlü bir 

imparatorluk yapısına dönüştüren Osmanlı imparatorluğu içinde var 

olmuş denetim kurumları ikinci bölüm içinde ele alınmaya 

çalışılacaktır. Çalışmamızın üçüncü bölümü içinde ise 

Cumhuriyetimizin ilanı sonrasında Sayıştay Kurumumuzun mevcut 

yapısı irdelenecektir. 

1. OSMANLI ĠMPARATORLUĞU ÖNCESĠ TÜRK 

DEVLETLERĠNDE SAYIġTAY KURUMU 

 

“Mahkeme-i Kübrây-ı Tetkik” ünvânı ve “Divan-ı Muhasebat” adı ile 

Mayıs 1862 yılında Ahmet Vefik Paşa Başkanlığında kurulan Osmanlı 

Sayıştay‟ı pek tabidir ki Osmanlı‟dan önce var olmuş birçok Türk 

Devleti‟nde ki Sayıştay benzeri kurumların devamı niteliğindedir. 

Tarihteki ilk Müslüman Türk Devleti olarak kabul edilen 

Tolunoğulların (868-905), Abbasîlere bağlı olduğu bir koldan koparak 

bağımsızlığını ilan ettiği bilinmektedir. Müslüman bir devlet olarak 

ileride birçok Türk Devletine model olan Abbasi Devletinin (750-

1258), Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Hazreti Abbas‟ın soyundan 

gelen Ebu‟l-Abbas‟ın Kufe‟de 750 yılında halife olmasıyla, resmen 

kurulmuş olduğu birçok tarihi belgede yer almaktadır. Abbasi Devlet 

teşkilatlanmasında divânlar çok önemli bir yer işgal etmektedirler. 

Arapça, Farsça, Urduca ve Türkçe ‟de değişik anlamlarda kullanılan 
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divân kelimesinin kökeninin Farsça olduğu ve devlet yönetimine ait 

bir terim olarak Arapça ‟ya geçtiği ve aslının Aramice ‟den geldiği 

bilinmektedir. Divân, devlet idaresindeki bazı idari, mali ve askeri 

hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere ve devlet 

memurlarının bulundukları yerlere verilen isimdir. İslam ülkelerinde 

devlet işleri ile ilgili en yüksek idari makamı ifade etmek için 

kullanılır. Abbasilerin oluşturduğu divânların en önemlilerinden bir 

tanesi Divân-ül Ezimme (Divan-üz Zimâ) olarak bilinen devlet gelir 

ve giderlerinin teftişi yani bu günkü anlamıyla kamu mali denetimi 

görevini üstlenen divândır. 

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinin her ikisinde de, 

devlet ve hükümet teşkilatları bir birine çok yakındır. Selçuklular „da 

(1040-1308) divân teşkilatının başında Divân-ı Ȃ’lâ (Büyük Divân 

yâda Divân-ı Vezâret) bulunmaktadır (İslam Tarihi ve Medeniyeti, 

2018:14). Bu büyük Divân‟a bağlı dört divândan birisi Divân-ı ĠĢrâf 

adıyla kurulan devletin mali ve idari işlerini teftişle mükellef 

kurumdur. Bu günkü Sayıştay teşkilatımıza çok benzer mahiyette olan 

Divân-ı İşrâf mali kayıtları denetlemekle görevli idi. Divân-ı İşrâf‟ın 

başındaki zata da ĠĢrâf-ı Memâlik adı verilirdi. İşrâf-ı Memleket de 

denilen bu kişi gerektiğinde bazı vilayetlere ve kasabalara nâib adı 

verilen müfettişleri mali işleri teftişe gönderirdi. Hem MüĢrif-i 

Memalik adı verilen bu günkü anlamıyla teşkilatın başındaki kişinin 

hem de nâib adı verilen bu günkü anlamıyla müfettişlerin son derece 

güvenilir, emin ve yetkin kişiler arasından seçilmesi gerekiyordu 

(Akgündüz, 1997:11).  Bunun yanında Selçuklular ‟da Dîvân-ı 

Nazar-ı Memâlîk adı altında bir divanın varlığından da 
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bahsedilmektedir. Nitekim bu kurumun tarihi kaynaklarda çok açık bir 

şekilde belirtilmemekle birlikte mali işleri denetleyen bir müessese 

olduğu bildirilmektedir (İslam Tarihi ve Medeniyeti, 2018:10) Esas 

itibariyle bu kurumların varlığı İslam Bürokratik kültürünün de ne 

denli geliştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Gazneliler‟de (963-1186) beş büyük divandan biri olan Dîvân-ı ĠĢrâf 

(Dîvân-ı ġuğl-i ĠĢrâf-ı Memleket) Vezâret Divanı‟nın teftiş ve 

denetim işleriyle ilgili bölümü olup başında bizzat sultan tarafından 

görevlendirilen MüĢrif bulunurdu. Gazneliler‟de müşriflerin yanında 

daha çok saray ve çevresinde gizli haber alma işini üstlenen müĢrif-i 

dergâh adlı bir görevli bulunmaktadır. Bu görevlinin emrinde ona 

bağlı müĢrifler(müfettiĢler) mevcuttur. Bütün devlet görevlileri 

müĢrifler tarafından kontrol edilir, sultanın ailesi ve çocukları bu 

denetimden esirgenmezdi. Bu durum eski bir türk devleti olan 

Gazneliler‟de mai denetimin ne denli önemli olduğunun bir 

göstergesidir (Muhammed b. Hüseyin el-Beyhakī, s.den aktaran 

Küçükaşçı, TDV, 2006:167-169). 

Abbasilerde ve Selçuklularda teşkilatlanmış yapıya çok benzer 

nitelikte, Moğolların Müslüman varisleri olarak bilinen İlhanlı 

Devleti‟nde de Sayıştay Teşkilatı ĠĢrâf-ı Memâlik adı altında yer 

almıĢtır. Bu teşkilatın başındaki zâta da MüĢrif-i Memalik(Müsrif) 

adı verilmiştir. İlhanlı devleti(1256-1353) içindeki bu teftiş 

kurumundan mali ve idari hiçbir bilgi ve belgenin saklanmaması 

büyük önem arz etmiştir (Akgündüz,1997:11). 
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İlhanlılar ve Memluklerde ki mali uygulamalar da daha sonraları 

Osmanlı İmparatorluğu‟na ilham kaynağı olmuştur. Nitekim İlhanlı ve 

Selçuklular ‟da ki mali uygulamaların bir adım daha ileriye 

götürülmesi sayesinde Osmanlı mali denetim sistemi önemli ölçüde 

geliştirilmiştir. 

2. OSMANLI ĠMPARATORLUĞU DÖNEMĠNDE SAYIġTAY 

TEġKĠLATI 

2.1. Tanzimat Öncesi Dönemde SayıĢtay ve Mali Denetim: BaĢ 

Bâkî Kulluğu 

 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun 600 yıllık ihtişamlı geçmişinde Sayıştay 

kurumunun temellerini oluşturacak tarzda bir teşkilatın ilk kez Padişah 

Yavuz Sultan Selim döneminde ihdas edildiği çeşitli arşiv 

kaynaklarında belirtilmektedir. Hatta bunun teşkilattan ziyade bir 

memuriyet şeklinde yapılandığı, daire şeklinde teşkilatlanmanın ise 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekleştiği söylenebilir. 

Osmanlılar, devlete dair idari ve mali teşkilâtlarını oluştururken 

bunlara verecekleri unvan ve kurum adları farklılaşsa da kendisinden 

önce tarih sahnesinde yer almış Türk ve Müslüman Devletlerinde yer 

alan kurumları sürdürmüşlerdir. Örneğin Müstevfi adı altında diğer 

Türk Devletlerinde var olan Maliye Teşkilâtını Defterdarlık olarak, 

Divan'ül İşraf veya Işrâf adı altında eski Türk Devletlerinde yer alan 

Sayıştayı‟da, Başbaki Kulluğu adı altında sürdürmüşlerdir. Eski Türk 

Devletlerinde Divan'ül İşrâf lar, nasıl ki Saltanat Divânına bağlı iseler, 

Osmanlı İmparatorluğu‟nda da Defterdarlık, Divân-ı Hümâyûn'a 

bağlıdır. Divân-ı Hümâyûn'un üyelerinden defterdarlık özel bir idare 
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konumundadır, Başbâkî Kulluğu da müstakil bir idare olan 

defterdarlık kanalıyla Divan-ı Hümâyûn'a bağlanmaktadır (Emecen, 

1992:126-12; Akgündüz,1997:19). 

XVII. yüzyılda hukuki ve idari yapısı tüm yönleriyle tamamlanan 

Başbâki Kulluğu, Defterdar ile halk arasında köprü vazifesi gören ve 

günümüz Sayıştayı‟na benzer işlevleri bulunan bir kurum haline 

gelmiştir. Temel işlevleri ise devletin gelir ve giderlerini incelemek, 

denetlemek ve gerektiğinde hüküm vermektir. Bunun yanında; 

hazineye borcu olup ödemeyenleri, zimmetine mal geçirenleri tespit 

etmekte Başbâki Kulluğunun görevidir (Emecen, 1992:126-127). 

2.2. Tanzimat Sonrası Dönemde SayıĢtay ve Mali Denetim: 

Divan-ı Muhasebat 

 

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde 1699 Karlofça Antlaşması ile 

başlayan gerileme dönemi 18. Yy‟ da da devam etmiş ve nihayet 19. 

Yy‟ ın başlarında 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilerek, 

devletin kötü gidişine bir dur denilmek istenmiştir. Tanzimat bir 

anlamda devlet düzenini iyileştirmek için yapılan reform ve 

revizyonları ifade eder. Bu fermanla birlikte başta Osmanlı devlet 

yapısı, teşkilatları ve toplum yapısı reforme edilmeye çalışılmıştır. 

Tanzimat dönemi Osmanlı tarihinde başta anayasal düzene geçme ve 

demokratik bir devlet yapısını inşa etme konusunda daha sonra eşit 

vatandaşlık hakkının tesisi, hukukun üstünlüğü, vergi sisteminin 

iyileştirilmesi gibi birçok yeniliğe kapı açmıştır. Tanzimat‟la birlikte 

Osmanlı devletinin çekirdek kurumu olarak addedilen Divân-ı 

Hümâyûn‟un yerine iki önemli yüksek kurul tesis edilmiştir. Bunlar 
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Divân-ı Hümâyûn‟un yasama yetkisini gerçekleştirmek üzere kurulan 

Meclis-i Vâlây-i Ahkâm-ı Adliye‟dir. Diğeri de yürütme faaliyetlerini 

icra etmek üzere kurulan Dâr-ı Şûrayı-ı Bâb-ı Ȃli'dir. Daha sonraları 

Dâr-ı Şûrayı-ı Bâb-ı Ȃli‟de Meclis-i Vâlây‟a devredilmiştir. 

Meclis-i Vâlây-i Ahkâm-ı Adliye Kurumu mali, idari ve adli konularla 

ilgi düzenlemeleri yapmakla görevlendirilmiş ancak daha sonraları 

kanun yapma mercii Meclis-i Ali-i Tanzimat (1854) olarak 

değiştirilmiştir. Ve 1876 yılında Kanun-i Esasi kabul edilene dek 

Sayıştay görevini ifa eden meclisler (Meclis-i Muhâsebe-i Maliye, 

Zimemât Komisyonu, Meclis-i Ȃli Hazâin) önceleri Meclis-i Vâlây-ı 

Ahkâm-ı Adliye'ye ve 1854 yılından itibaren ise Meclis-i Tanzimat'a 

bağlı kalarak görevlerini ifa etmişlerdir. (Emiroğlu, 2014:45-53; 

Akgündüz, 1997:55-65). 

Sayıştay‟ın denetim görevlerinin Meclisler arasında bu denli 

savuşturulduğu bir dönemde dönemin padişahı Abdülaziz Han 29 

Mayıs 1862 tarihinde Divân-ı Muhasebat‟ın kuruluş senedini 

imzalamıştır. Divân-ı Muhasebat‟a, Divân'ı Meclis-i Vükelâ üyeliği 

verilmiş ve protokoldeki yeri de Maliye Nezaretinden sonra 

belirlenmiştir. Kuruluşundan itibaren bir süre askıda kalan Divan-ı 

Muhasebat Kurumu bu kez de Mehmed Emin Efendi başkanlığında 

1863 yılı Mayıs ayından itibaren fiilen görevine başlamıştır. Ancak 

İmparatorluğun içinde bulunan şartlar dolayısıyla iyi bir varlık 

gösteremeyen kurum, 1878 yılında Ohannes Efendi başkanlığında 

yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır. 



 
 

124 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

3.CUMHURĠYET DÖNEMĠ; DĠVÂN-I MUHASEBATTAN 

SAYIġTAY’A 

3.1 1920-1961 Dönemi 

1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni bağımsız bir 

cumhuriyetin ilk kurumları ortaya çıkmaya başlamış ve 24 Kasım 

1923 tarihinde, 374 sayı ile "Divân-ı Muhasebatın Suret-i 

Ġntihabına Dair Kanun" çıkarılarak, Sayıştay‟ın (Başkan ve üyeleri 

Meclis dışındaki uzman kişilerden oluşacaktır) yeniden bir kurum 

olarak hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu kanunla, sadece 

Sayıştay'ın kuruluşu ile başkan ve üyelerinin seçimi, atanması ve 

güvenceleri hakkında hüküm getirilmiş; Sayıştay'ın işleyişine ve 

denetleme görevine ilişkin görevler ile ilgili mevcut düzenlemelere 

(1911 yılında çıkarılan Muhasebe-i Umumiye Kanunu) 

başvurulmuştur. Anılan kanunun dördüncü maddesiyle, bu kanuna 

aykırı düşmeyen eski kararname hükümleri yürürlükte 

bırakılmıştır(Feyzioğlu, 1969:122).  

1924 Anayasasının 100. Maddesinde yer alarak Anayasal bir kurum 

haline gelen Sayıştay Teşkilatı görev ve yetkileri itibariyle çerçevesi 

çizilmiş ve Büyük Millet Meclisine bağlanmıştır. 

Anayasada yer almasına rağmen kendisinin dayandığı bir Sayıştay 

Kanunu olmamasından dolayı duyulan eksikliği gidermek amacı ile 

1934 yılında 2514 sayılı Divân-ı Muhasebat Kanunu çıkartılmıştır. 

1961 Anayasasına kadar da Sayıştay Kurumu yerine Divân-ı 

Muhasebat Teşkilatı denilmeye de devam edilmiştir. 2514 sayılı 

kanun ile Sayıştay‟a iki temeli görev tanımlanmıştır. Sayıştay bu 
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görevleri Büyük millet Meclisi adına ifa edecektir. Bunların ilki 

devlete ait tüm gelir, gider ve malların denetlenmesi diğeri de devletin 

mallarını idare edenlerin hesaplarını incelemek ve yargılamaktır. 

Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişi, 1967 yılına kadar 2514 sayılı kanun ile 

buna ek olarak 1953 yılında çıkarılmış olan 5999 sayılı kanuna göre 

yürütülmüş; 1967 yılında 832 sayılı Sayıştay Kanununun çıkarılması 

ile 2514 sayılı kanun ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

3.2 1961’den Günümüze SayıĢtay TeĢkilatı: 832 ve 6085 sayılı 

Kanunlar 

1934 tarih 2514 sayılı Divân-ı Muhasebat Kanunu‟nun dönemin 

ekonomik mali ve idari koşullarını karşılamaya yetmemesi ve kamu 

bütçelerin tüm dünyada giderek daha farklı teknik ve yöntemlerle 

uygulanmaya başlanması nedeniyle 1967 yılında yeni bir Sayıştay 

Kanunu‟nun çıkartılması söz konusu olmuştur. Bu kanun 21.02.1967 

tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu‟dur. Bu kanun ile Sayıştay 

dönemin şartlarına uygun yeni bir işleyişe kavuşmuştur. Sayıştay 

“kendine özgü denetim yapan ve yargısal sonuçlu kararlar veren” 

anayasal bir kurum olarak tanımlanmıştır. 

2709 Sayılı 1982 Anayasası (21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun 

ile yapılan Anayasa değişiklikleri 16/4/2017 tarihinde halkoylamasına 

sunularak kabul edilmiş, buna ilişkin 27/4/2017 tarihli ve 663 sayılı 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 27/4/2017 tarihli ve 30050 Mükerrer 

sayılı Resmî Gazete ‟de yayımlanmıştır). 
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3.3 5018 Sayılı KMYKK’ya Göre Yüksek Denetim 

2003 tarihinde kabul edilip 2006 yılından itibaren tüm hükümleriyle 

uygulanmaya başlanılan 5018 Sayılı KMYKK bütçenin hazırlanma, 

uygulanma ve denetim işlevlerini önemli şekilde değiştirmiştir. Bu 

bağlamda kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri 

kullanım esasları çerçevesinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve 

tescil ile ilgili hükümlerini yürürlükten kaldıran maddeleri 

uygulanmaya başlanmıştır. Sayıştay‟ın dış denetim ve performans 

denetimi yetkisi pekiştirilmiştir. 

3.4 6085 Sayılı SayıĢtay Kanununa Göre Yüksek Denetim 

19.12.2010 tarihinde kabul edilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nu (YDK), Sayıştay‟a 

devrederek, Türkiye‟de yüksek denetimi tek elde toplamış ve bu 

bağlamda denetimde ikiliğe son vermiştir. Yeni yasa ile birlikte 

Sayıştay‟ın teşkilat yapısında da değişiklikler yapılmış, yeni kurullar 

oluşturulmuştur.  

Rapor Değerlendirme Kurulu ve Denetim Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu 6085 sayılı Kanununla kurulan yapılardır. 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu ile diğer kanunların Sayıştay denetiminden istisna veya 

muafiyet tanıyan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır ve birçok kamu 

kurumu Sayıştay‟ın denetim kapsamına alınmıştır. Sayıştay 

teşkilatımız artık yargı raporu üretmeye dönük denetim anlayışından, 

TBMM‟ye ve kamuoyuna bilgi sunma odaklı denetime geçmeyi 

hedeflemiştir. 
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SONUÇ 

Osmanlı İmparatorluğu kendisinden önceki Müslüman Türk 

devletlerinin mali teşkilatlanmasından ve siyasi bürokratik 

kurumlarından etkilenmiş kendi devlet teşkilatını yapılandırırken 

özellikle bu devletleri örnek almıştır.  Günümüzde Türk Sayıştay 

Teşkilatı, taşıdığı yüksek denetim sorumluluğu ile en önemli yüksek 

yargı kurumlarımızdan biri olma özelliğini taşır. Müslüman bir devlet 

olarak ileride birçok Türk Devletine model olan Abbasi Devletinin 

Sayıştay‟ı “Divan-ül İşraf”, Selçuklu Devleti‟nin de Sayıştay 

Kurumu‟na ilham olmuş ve aynı isimle devletin mali ve idari işlerinin 

teftiş ve denetleme görevini üstlenmiştir. Geçmişte İlhanlı Devletinde 

‟de Sayıştay Teşkilatı “İşraf-ı Memalik” adıyla görev yapmıştır. 

Osmanlı Devleti‟nin Tanzimat öncesi devlet teşkilatı, büyük ölçüde 

“Divan-ı Hümayun” a bağlı olarak işlev görmüştür. Bu divan, devlete 

ait siyasi, idari ve mali işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en 

yüksek merciidir. Defterdarlık teşkilatı Osmanlı‟da maliye teşkilatı 

olarak yapılanırken, Osmanlı Sayıştay‟ı da Baş Baki Kulluğu adı 

altında yapılandırılmıştır. Ülkemizde Tanzimat Sonrası dönemde 

Divan-ı Muhasebat mali denetim yetkisini elinde bulundurmuştur. 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte de Türk Sayıştay Teşkilatının temelleri 

atılmıştır. 

Sayıştay‟ın denetim alanı 5018 sayılı Kanunun 2. maddesine göre; 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahallî idarelerden oluşmaktadır. Bu idarelerin 

toplamına, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak 
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adlandırılmıştır. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından 

kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de 

uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla Sayıştay 

denetimine tabidir. 
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GİRİŞ 

İdari yolsuzluk; kamu görevinin saygınlığını ve toplumun idari 

kazanımlarını zedeleyen tehlikeli bir olgudur. Genel olarak bir görevi 

kötüye kullanma olarak bilinen idari yolsuzluk kavramı ve bu kavram 

üzerinde etkili olması beklenen idari denetimin de önemi büyüktür.  

İdari yolsuzluğun çalışanların performansı üzerindeki etkilerinin 

denetim altına alınmasının temel önemi, denetim birimleri 

kurumlarının, idari yolsuzlukla mücadelesine destek amaçlı bir 

güvenlik gerekliliği olmasıdır.  

Bu çalışma, idari denetimin idari yolsuzlukla mücadeledeki rolünü 

ilişkilendirmeye ve bunu Irak ortamında (devlet dairelerinde) 

uygulamalı olarak kanıtlamaya dönük kavramsal bir çerçeve içerisinde 

ele almaktadır. Araştırma saha çalışması yoluyla idari denetimin idari 

yolsuzlukla mücadeledeki rolünün incelemesi amaçlamaktadır. 

İdari yolsuzluk olgusu gerek kurumsal, gerekse toplumsal açıdan 

büyük problemlere neden olmaktadır. Bu olgu, toplum içinde 

kurumlara karşı ciddi bir güvensizlik duygusu oluştururken, işsiz 

insanların iş başvurularında bu tür olayların etkisi olabilmektedir. 

Kurum içindeki birimler arasında güvensizliğin oluşu, yapılan işin 

performansını ve çalışanların sorumluluk duygusunu olumsuz 

etkilemektedir. Bu problemlerden yola çıkarak kurumsal bağlamda 

incelenen çalışmada Irak’ta ikinci büyük şehir olan Musul şehrinde 

rassal örnekleme yöntemiyle seçilen yedi kurum da anket uygulayarak 

çalışmanın amacı gerçekleştirilmiştir. Çalışma yapılan kurumlar, 

çalışan sayısı ve idari yolsuzluğun yapıldığı söylentileri gibi faktörler 
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baz alınarak seçilmiştir. Çalışma esnasında kurumlara giriş konusunda 

yaşanan sorunlar ve kurumların yapılan anketi kabul etmesindeki 

zorluklar çalışmanın kısıtlılıkları arasındadır. Ayrıca katılımcıların 

çoğu anketi geri göndermemişlerdir. Ancak bu sorunlar amaç ve sonuç 

bağlamında çalışmanın yönünü etkilememiştir. Ayrıca araştırmanın 

nüfus yoğunluğu bakımından büyük bir şehirde ve büyük kurumlarda 

yapılması çalışmanın tutarlılığını güçlendirecek bir öneme sahiptir.  

1. YOLSUZLUĞUN TANIMI, TEMEL UNSURLARI, TÜRLERİ 

VE NEDENLERİ 

Günümüze kadar yolsuzluğun en basit ve yaygın tanımı; kamu 

gücünün özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıdır (Karakaş ve Çak, 

2007:75). Yolsuzluğun kamuyla sınırlı olmayan daha kapsamlı tanımı 

ise; herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıdır 

(TBMM, 2006: 23). Kaynakların kullanımında tekelci yapıya sahip 

olan, görevleriyle ilgili konularda tek başlarına karar  alan ve hesap 

verme mekanizmaları bulunmayan görevlilerin kendi çıkarlarını 

gözetmeleri yolsuzluğa neden olmaktadır. Böylece, yolsuzluğun 

formülü aşağıdaki gibi  açıklayabilir (Klitgaard, 1988): 

Yolsuzluk = Tekelci yapılar + Tek başına karar alma yetkisi + Hesap 

Vermeme 

Birleşmiş Milletler Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları 

Enstitüsü’nün (UNICRI) raporuna göre yolsuzluk; kamu ve özel 

kuruluşların karar verme sürecindeki bozulma olarak 

tanımlanmaktadır (TBMM, 2006: 24). 
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Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleşmesi (Civil 

Law Convention on Corruption) yolsuzluğu; doğrudan ya da dolaylı 

yollardan, kişinin yürüttüğü görevi veya işinin gerektirdiği davranışı 

yerine getirmek yerine, rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin 

talep ve/veya teklif edilmesi şeklinde tanımlamaktadır (Çaha, 2009: 

107). 

Dünya Bankasına göre yolsuzluk; kamu görevlisinin çıkar sağlamak 

amacıyla yetkisini kötüye  kullanılmasıdır (National Integrity System, 

2000). Bu tanımlamalara göre yolsuzluğun yalnızca kamu 

görevlilerince yapılabilen bir eylem olarak düşünülmesine neden 

olmakta, yolsuzluk skandallarının temel sorumlusu olarak genelde 

kamu sektörü gösterilmektedir.  

Yolsuzluğun tanımlarını çoğaltmak mümkündür. Yolsuzluk, bir 

olumsuzluğu ve ahlaki zafiyeti ifade etmektedir. Genel anlamda 

toplumsal bozulmayı işaret etmekte ve kamu sektörü, özel sektör, 

sivil-asker bürokrasi, siyaset ve medya yani her alanda 

görülebilmektedir. 

Yolsuzluk faaliyetleri ve ilişkisinde dört temel unsur bulunmaktadır: 

Ortak yetkiyle donatılmış kişi/kişiler, bunların karar alma gücünü 

veya ortak yetkilerini düzenleyen mevcut kurallar, kuralların 

kişi/kişiler tarafından ihlal edilmesi sonucunda ortak değerlere zarar 

verilmesidir (Warren, 2002:11-12). 

Yolsuzluk olgusunda kamu görevlisinin maddi kazanç ya da özel 

amaçlar için kurallara aykırı davranışı ortaya çıkmaktadır (Özsemerci, 

2002:11). 
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Yolsuzluk olgusunun belirlenmesine işkin en sağlam unsur, yetkinin 

kural dışı kullanımıdır. Yolsuzluğa yol açan görevler anlaşılır ve daha 

az tartışmalı olursa uyulması gereken koşulları belirlemek de o kadar 

kolay olmaktadır (TBMM, 2006: 6). 

Bir görevlinin elindeki yetkiyi kurallara aykırı olarak kullanması veya 

yasaları ihlal etmesi en geniş anlamda, kamusal yararın ihlali şeklinde 

anlaşılmaktadır. Karar ve eylemlerden etkilenenlerin, kararların 

alınması ve yolsuzluk sürecindeki işlemlere dahil edilmesi 

yolsuzlukları artırmaktadır.  Ortak  yaşam ve amaçları oluşturan ahlaki 

değerlerin bireysel çıkar ve hırs nedeniyle kirletilmesi şeklinde ortaya 

çıkan yolsuzluğun demokrasiye verdiği zarar, sadece çıkar ve hırstan 

değil, bunların ortak karar alma sürecine meşruiyet verecek kişi veya 

kurumları dışlamasından da kaynaklanmaktadır.  

Yolsuzluğun alıcı ve satıcı olmak üzere iki aktörü vardır. Özel 

sektördeki alıcı, değerli bir şeyi elde etmek için kamu sektöründeki 

satıcıya rüşvet ödemektedir. Yolsuzluk olgusunda bir taraf, yasal 

düzenlemelerde öngörülmeyen bir etkileme yoluyla kamu görevlisinin 

yetkisini saptırarak, kamusal güç takas edilmektedir. Bu etkileme 

aracı, genellikle para ya da mal cinsinden maddesel nitelikte 

olabileceği gibi, bazı durumlarda kayırmacılık gibi doğrudan 

ekonomik anlamı bulunmayan ilişkiler şeklinde de görülebilmektedir 

(TBMM, 2004: 7). 

Kamu gücü ve yetkisi günümüzde, siyasal işlevlere ve yönetsel 

işlevlere ilişkin olarak genelde iki düzeyde kullanılır. Bu düzeylere 

göre, kamu yetkisi toplumda siyasal işlevlere ilişkin olarak siyasal 
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yöneticilerce, yönetsel işlevlere ilişkin olarak da kamu yöneticilerince 

kullanılmaktadır (Berkman, 2009: 21-22): 

- Siyasal işlevlere ilişkin kamu yetkisinin, siyasal yönetim ya da 

siyasal yapımı sürecinde çıkar gözetilerek, yasal düzenlemelere 

aykırı biçimde kullanılması siyasal yolsuzluk olarak 

nitelendirilebilir (Berkman, 2009:22). 

- Yönetsel yolsuzluk ise, yönetsel işlevlere ilişkin kamu yetkisinin 

kamu yönetimi ya da siyasal uygulama sürecinde çıkar 

gözetilerek yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanılmasıdır. 

Siyasal yolsuzlukta siyasal yöneticilerin, yönetsel yolsuzlukta 

ise kamu bürokrasisinde çalışanların baş aktörler olduğu 

söylenebilir (Berkman, 2009:22). 

Yönetsel Yolsuzluk İki Grupta İncelenmektedir: 

- Maddi Çıkar Karşılığı yolsuzluk: Rüşvet, Zimmet, Rant 

Kollama, İrtikap, Kara Para, İhaleye Fesat Karıştırma. 

- Manevi Çıkar İçerikli Yönetsel Yolsuzluklar: Kayırmacılık, 

Lobicilik, Oy Ticareti, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti. 

 

Yolsuzluğun nedenlerin en başında insanların sahip olduğu ahlak, 

erdem gibi değerlerin, unutulması gelmektedir. Tabii ki insanları 

yolsuzluğa iten nedenler sadece ahlakla sınırlandırılamaz, ayrıca 

ülkenin yönetimsel, sosyal, ekonomik durumları da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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2. İDARİ DENETİM 

Fayol’a göre idari denetim işlemi; her şeyin planlanan şekillere, 

yapılan tahminlere ve varılan hükümlere uyulup uyulmadığının 

denetleme ve sınama çalışmasıdır. İdari denetim işleminin konusu ise, 

düzeltme ve tekrarların önlenmesi için zayıf halkaları yada hataların 

ortaya çıkarılmasını sağlamaktır (El-lüeyzi, 2002:127). 

Abdulfettah idari denetimi, yolsuzlukların gerçekleştiği yere 

bakmaksızın işlemler sırasında meydana gelen yolsuzluklar veya 

uygulamanın yapıldığı sırada yaşanacak yolsuzluklar olmak üzere, 

yolsuzlukları ortaya çıkarma işlemleri ve uygun bir yöntemle 

düzeltilmesi ayrıca ileride tekrarlanmaması için alınan önlemlerin 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (AbdülWahab ve Şhiha, 1998:390). 

El Atar ise, idari denetimi, işin zamanında ve yeterince belirlenen 

hedeflere uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla ilgili makamlarca 

yerine getirilen bir görev olarak tanımlamaktadır. El Hakkak’a göre 

idari denetim, belirlenen politikaları ve uygulamalarını takip etme ve 

değerlendirmenin yanı sıra aynı zamanda belirlenen hedeflere ulaşmak 

için karşılaşılabilecek zayıf halkaları düzeltme çabası ile işlerini 

yerine getirmek için idare tarafından gerçekleşen faaliyetler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Cewat ve ark., 2001:189). 

Denetim; yönetme, gözetleme, değerlendirme, takip etme gibi diğer 

idari faaliyetlerden farklıdır. Nitekim yönetme, başkanın emir vererek 

ve bu emirleri açıklık getirerek, çalışanlar tarafından hayata 

geçirilmesi, işleri tespit etmesi ve bunu ne zaman ve nasıl 

gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir (Şhiha, 2004:417). Gözetim, 
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çalışanların verilen emirleri ne derece uyguladıklarını görmektir. 

Takip kavramı ise,  çarpıklıkları, hataları ve bunların türlerini bire bir 

görmek ve açığa çıkarmaktır. Bununla birlikte uygulama sırasında 

yaşanacak problemleri belirlemek aynı kapsamda yer almaktadır. Öte 

yandan takip etme işlemi, denetimin ilk ve en önemli adımı olarak 

görülmekte iken değerlendirme, terfi ve yükselme açısından görev 

hizmetini açıkça etkileyen aylık veya yıllık performans raporları gibi 

periyodik olarak çalışanın faaliyetlerinin denetlenmesidir (Osama ve 

Osman, 2003:67). 

İdari denetim, kendi kendini denetim (oto sansür) olarak 

nitelendirilmiştir. Çünkü, idare dış etkenlerin müdahalesi olmadan 

kendi kendini denetleyebilmelidir. Söz konusu denetimde bu görev, 

kişinin kendisi tarafından ya da yöneticisi tarafından da 

gerçekleştirilebilir. 

Denetim, daha önceki idare görevlerinin tümüyle bağlantılıdır. Aynı 

zamanda, görevlerin tümünün, bütün aşamalarında belirlenen planlara 

uygun ve doğru bir şekilde uygulandığından emin olunmak amacıyla, 

söz konusu görevlerin sürekli olarak takip edildiği bir operasyonudur. 

Bahsi geçenlerin yanı sıra, sebebini belirledikten sonra, düzeltmek 

amacıyla kasıtlı veya kasıtsız olarak yapılan herhangi bir hata veya 

yolsuzluğu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Memurun, ilk kez bir 

hata yapması ve bunu kasıtsız olarak yapıyor olması halinde, memur 

uyarılacak ve daha sonra eğitilecektir. Ancak yapılan hata veya 

yolsuzluk, kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş ise hesap sorulmalıdır. 

Bunun karşılığında denetim, işini doğru bir şekilde yerine getiren, 
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ciddi olarak çalışan memuru belirleyip, ödüllendirmeyi 

hedeflemektedir (Abüleynin, 2002:256). 

İdari denetimin önemini Demuc şu şekilde vurgular: Yönetici, 

denetim aracıyla hedefleri gerçekleşmeye doğru ilerlediğinden, bu 

yöntem sayesinde örgütlenme ve organizasyonun doğru kişilerin 

beceri sahibi, mali sonuçların memnuniyet verici, yönetimin aktif ve 

koordinasyonun da çifte standartlığı ortadan kaldırılmış olduğundan 

emin olabileceklerdir (AbdülWahab ve Şhiha, 1998:386). 

Denetimin aktif olması için idari denetimdeki ana adımların ardışık bir 

şekilde yerine getirttirilmesi gerekmektedir (El-Din, 2002:287). 

Daha önce de ifade edildiği gibi, denetimin idari yolsuzluk ile 

mücadelede önemli bir rolü vardır. Çünkü bu sayede aksaklıklar, 

kusurlar, manipülasyonlar ve ihmaller anlaşılabilir ve böylece işlenen 

idari ve mali suçlar ve ihlaller ortaya çıkarılabilir. İdari yolsuzluğun 

en önemli sebeplerinden biri de idari denetimin olmaması ya da zayıf 

olmasıdır. Dolayısıyla etkin bir denetim mekanizmasının varlığı, 

zorunlu bir gerekliliktir. Irak’ta idari denetim, idari otorite ve ilgili 

makamlar tarafından yürütülmektedir. 

3. ARAŞTIRMA 
 

3.1.  Araştırmanın Önemi ve Amacı 
 

Araştırma, Irak toplumu üzerinde ciddi ve somut etkilere sahip 

tehlikeli ve geniş ölçüde yaygın bir olgu olan idari yolsuzluğa ışık 

tutmaktadır. Benzer şekilde araştırma kapsamındaki kurumların idari 

denetim sistemi ve idari yolsuzlukla mücadelede temel rol oynayan 
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denetim unsurları çalışmada büyük role sahiptir. İdari kararların 

alınmasında ve kurumsal ilkelere ve talimatlara aykırı davranışları ve 

adam kayırmacılık gibi idari yolsuzluk biçimlerini işleyen memurlar 

için caydırıcı niteliğe sahip bir idari denetim mekanizmasının rolüne 

yönelik bir inceleme ve analiz çalışması araştırma kapsamına dahil 

edilmiştir. Dolayısıyla personel, denetlendiğinin ve herhangi bir yanlış 

iş yaptığı takdirde bunun kendisi için riskli olacağının bilincine 

varmaktadır. Yine devlet dairelerindeki idari denetim sisteminin, idari 

yolsuzlukla mücadele bağlamında devlet kurumlarında yürütülen idari 

faaliyetlerin yapısı üzerinde durulması açısından da araştırmanın 

temel bir rolü bulunmaktadır. 

İdari yolsuzluk günümüzde kurumlar arasında bazı sıkıntılara neden 

olmakla beraber, toplum içerisinde de büyük bir güvensizliğin 

oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu güvensizliğin nerelere 

dayandığı ve nasıl önlenebildiği konusunda bilimsel olarak çok fazla 

çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle Irak’da yaşanılabilir bir topluma 

katkı sunmak ve konuya dair araştırma çalışmalarının eksikliğini 

gidermek çalışmanın hedefleri arasındadır. Irak’ta idari yolsuzluk 

konusunun hayli ilerlemiş olması nedeniyle uygulama alanı olarak 

Irak ülkesi seçilmiştir. Bu doğrultuda çalışma bulgularının toplumsal 

farkındalık yaratacağı söylenebilir. Çalışma kapsamında ortaya 

koymuş olduğumuz ve çalışmaya paralel olarak belirlenen temel 

hipotezler şunlardır;  

• Hipotez 1: Kurumlar arasında, İdari denetimin ile idari 

yolsuzluk arasında bir ilişki vardır. 
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• Hipotez 2: Kurumlar arasında, İdari yolsuzluk ile idari denetim 

arasında bir bağıntı vardır. 

• Hipotez 3: İdari denetimle, idari yolsuzluk arasında nedensel bir 

ilişki vardır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada, İdari Yolsuzluk Mücadelesinde, İdari denetim rolü 

Irak Musul örneği amaçlandığından dolayı, nicel araştırmaya dayalı 

tarama yöntemi ve temel veri toplama aracı olarak da anket metodu 

kullanılmıştır.  

Metodolojiye karar verme sürecinde idari denetimin idari yolsuzluğa 

etkisini incelemek için korelasyon, regresyon analizi ve Lisrel Yapısal 

Eşitlik Modeli uygulanmıştır.  

İdari Yolsuzluk Mücadelesinde İdari Denetim Rolü konusunda 

literatürde çok sayıda çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle konunun 

literatüre yeni bir bakış açısı katacağını umuyoruz. Anket sorularının 

ilk bölümü demografik özellikleri belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 

ifadelerden, ikinci ve üçüncü bölümü ise 5’li likert tipi ölçek 

yapısından oluşmaktadır. 

Anketler aracılığı ile elde edilen veriler SPSS 25 ve LISREL 8.80 

programından faydalanarak; frekans, güvenilirlik, korelasyon, 

regresyon ve Lisrel Yapısal Eşitlik Modelleri ile yorumlamıştır. 
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3.2.Araştırmanın Varsayımları 
 

Araştırmada temel varsayımlar şunlardır; 

 

• Personeller anketlerdeki ifadeleri okuyup anlayabilmişlerdir. 

• Araştırma yöntemi konuya ve amacına uygundur. 

• Anket sorularına alınan yanıtlar, ankete katılanların gerçek 

görüşlerini yansıtmaktadır.  

 

3.4. Araştırmanın Kısıtları 

 

Araştırma esnasında karşılaşılan kısıtlamalar şöyle belirlenmiştir:  

 

• Bazı kurumlar araştırmayı ilk önce kabul etmemiş, kurumlara 

girme konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştır.  

• Katılımcıların çoğu anketi geri göndermemişlerdir.  

• Literatürde konuya dair çok az kaynak bulunmaktadır. Bu 

nedenle anayasa gibi yasal yönerge ve raporlardan 

yararlanılmıştır. 

3.5. Evren ve Örneklem 

Araştırma Irak'ta Musul Şehrinde yapılmıştır ve 7 kurum (Yapım 

Genel Heyeti, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Özel İhtiyaçlar 

Dairesi, Elektrik Dağıtım Müdürlüğü, Haberleşme Müdürlüğü, 

Belediye Müdürlüğü) rassal olarak seçilmiştir. Araştırmanın evrenine 

bu kurumlarda idari yolsuzluk ve idari denetim soruları sorulmuştur. 
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Toplam 1861 personelden 489 kişi katılmıştır ve geri dönüşüm oranı 

%26’dır. Bu anlamda evreni temsil edecek yeterli sayının 

sağlanabildiğini söylemek mümkündür. 

3.6. Verilerin Toplanması 

Anket uygulaması öncesinde araştırmayı yapabilmek için belirlenen 

kurumların insan kaynakları grup başkanı ve müdürlüğüne müracaat 

edilmiştir. Bir toplantı kapsamında çalışmanın konusu, amacı ve 

önemi hakkında bilgi verilmiştir. Alınan izin sonrasında anketler insan 

kaynakları müdürlüğünce bilgilendirme yapılarak personellere 

dağıtılmış ve on gün içerisinde geri toplanmıştır. 

3.7. Araştırmanın Bulguları ve Yorumu 

         3.7.1. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

Örneklem grubunu oluşturan personelin demografik yapısına ilişkin 

sayıları ve yüzdelik dağılımlarından elde edilen bulgular aşağıda 

yorumlanmıştır. 

Tablo 1: Personelin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

  Sayı Yüzde 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

409 

80 

83.6 

16.4 

Yaş 25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45+ 

36 

198 

222 

9 

24 

7.4 

40.5 

45.4 

1.8 

4.9 

Eğitim Durumu Lise 

Önlisans 

Lisans 

62 

113 

314 

12.7 

23.1 

64.2 
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Kıdem 1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

139 

267 

58 

25 

28.4 

54.6 

11.9 

5.1 

 

Tablo 1’e göre ankete katılanların %83.6’sı erkek, %45.4’ü 35-39 yaş 

aralığında ve %64.2’sinin ise lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. 

Ankete katılan personelin büyük çoğunluğunu 6 ile 10 yıl aralığında 

kıdeme sahip olduğu görülmektedir. 

3.7.2. İdari Yolsuzluk ve İdari Denetim Ölçeğine İlişkin 

Güvenilirlik Analizi, Ortalamaları ve Standart Sapma 

Yorumları 

Tablo 2: Güvenilirlik Katsayısı 

N 

 

Cronbach's 

Alpha 

 

20 0.993 İdari yolsuzluk ve idari 

denetim soruları 

10 0.991 İdari yolsuzluk soruları 

10 0.990 İdari denetim soruları 
 

Tablo 2'ye göre 20 tutumdan oluşan ölçek için Cronbach’s Alpha 

değeri 0,993 düzeyinde hesaplanmıştır. İdari yolsuzluğun 10 tutum 

ölçeği için Cronbach’s Alpha değeri 0,991 ve idari denetimin 10 

tutum ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ise 0,990 düzeyinde 

hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin oldukça güvenilir bir ölçek 

olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2005:405). 

5’li likert ölçeği ile hazırlanan tutumları için; Kesinlikle 

katılıyorum=5, Katılıyorum=4, Kararsızım=3, Katılmıyorum=2 ve 

Kesinlikle Katılmıyorum=1 şeklinde şeklin de kodlanmıştır.  
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İlgili tutumlara verilen yanıtların puan ortalaması 1 ile 5 arasında 

değişmektedir. Yanıt ortalamalarının 1-2.59 arasında olması tutumlara 

alt düzeyde katıldıklarını, 2.60-3.39 arasında olması tutumlara orta 

düzeyde katıldıklarını ve 3.40-5.00 arasında olması ise tutumlara üst 

düzeyde katıldıklarını göstermektedir (Gürbüz; 2021:273).  

İdari yolsuzluk ile idari denetimin ortalama ve standart sapma 

sonuçlarına göre kurumlar aşağıdaki tablo 3 ve 4 verilmiştir. 

Tablo 3: Kurumların İdari Yolsuzluk Ortalamasına ve Standart Sapmasına Göre 

Sıralanması 

 Kurumlar Ortalama Standart 

Sapma 

1. Musul Yapım Genel Heyeti 3.661 1.377 

2. Musul Sağlık Müdürlüğü 3.498 1.372 

3. Musul Tarım Müdürlüğü 3.436 1.424 

4. Musul Haberleşme Müdürlüğü 3.390 1.386 

5. Musul Elektrik Dağıtım Müdürlüğü 3.376 1.380 

6. Özel İhtiyaçlar Dairesi 3.310 1.352 

7. Musul Belediye Müdürlüğü 3.285 1.439 

 

Tablo 3’e göre yüksek puan ortalamalarına bakıldığında kurumların 

idari yolsuzluk sorularına göre Musul Yapım Genel Heyeti (Ort.= 

3.661, S.Sapma =1.377) birinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan 

kurumların idari yolsuzluk sorularının düşük puan ortalamalarına 

bakıldığında Musul Belediye Müdürlüğü (Ort.= 3.285, S.Sapma 

=1.439),  son sırayı almaktadır. Kurumların yaklaşık %50’si yolsuzluk 
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sorularına üst düzeyde katıldıklarını, diğer kurumlar ise orta düzeyde 

katıldıklarını ifade etmektedir. 

Tablo 4: Kurumların İdari Denetim Ortalamasına ve Standart Sapmasına Göre 

Sıralanması 

 Kurumlar Ortalama Standart 

Sapma 

1. Musul Yapım Genel Heyeti 3.603 1.349 

2. Musul Tarım Müdürlüğü 3.464 1.390 

3. Musul Sağlık Müdürlüğü 3.458 1.408 

4. Özel İhtiyaçlar Dairesi 3.350 1.340 

5. Musul Elektrik Dağıtım Müdürlüğü 3.307 1.396 

6. Musul Haberleşme Müdürlüğü 3.242 1.432 

7. Musul Belediye Müdürlüğü 3.227 1.407 

 

Tablo 4’e göre en yüksek ortalama puanla birinci sırada Musul Yapım 

Genel Heyeti (Ort.= 3.603, S.Sapma=1.349) yer almakta iken, Musul 

Belediye Müdürlüğü ise (Ort.= 3.227, S.Sapma =1.407), son sırada 

yer almaktadır. Yapım genel heyeti, tarım ve sağlık müdürlüğünün 

personelleri idari denetim sorularına üst düzeyde katıldıklarını, diğer 

kurumlar ise orta düzeyde katıldıklarını ifade etmektedir. 

3.7.3. Kurumların İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Tutumlarına Göre Regresyon ve Korelasyon Analizleri  

• Hipotez 1: Kurumlar arasında, İdari denetimin ile idari 

yolsuzluk arasında bir ilişki vardır. 

• Hipotez 2: Kurumlar arasında, İdari yolsuzluk ile idari denetim 

arasında bir bağıntı vardır. 
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Tablo 5: Musul Belediye Müdürlüğü’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Arasındaki Regresyon ve Korelasyon Analizi 

 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6,453 ,097  66,492 0,0001 

İD -0,981 ,028 -,959 -35,577 0,0001 

 r -0,959 

 2R  
0,920 

a. Bağımlı Değişken: İY 

 

Tablo 5’e göre Musul Belediye Müdürlüğü’nde çalışan personel 

üzerinde idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.981) 

görülmektedir. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters (negatif) 

yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.959). (
2R ) İdari denetim, idari 

yolsuzluğun %92'sini, açıklamaktadır. 

Tablo 6: Musul Sağlık Müdürlüğü’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim Arasındaki 

Regresyon ve Korelasyon Analizi 

 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6,525 ,174  37,504 0,0001 

İD -0,875 ,047 -,898 -18,765 0,0001 

 r -0,898 

 2R  
0,806 

a. Bağımlı Değişken: İY 
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Tablo 6’ya göre Musul Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan personel 

üzerinde idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.875) 

görülmektedir. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters (negatif) 

yönlü kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.898). (
2R ) İdari denetim, idari 

yolsuzluğun %81' ini, açıklamaktadır. 

Tablo 7: Musul Elektrik Dağıtım Müdürlüğü’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Arasındaki Regresyon ve Korelasyon Analizi 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6,480 ,158  40.905 0,0001 

İD -0,938 ,044 -,949 -21.232 0,0001 

 r -0,949 

 2R  
0,900 

a. Bağımlı Değişken: İY 

Tablo 7’e göre Musul Elektrik dağıtım Müdürlüğü’nde çalışan 

personel üzerinde idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-

0.938) anlaşılmaktadır. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters 

(negatif) yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.949). (
2R ) İdari 

denetim, idari yolsuzluğun %90'sını, açıklamaktadır. 
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Tablo 8: Musul Özel İhtiyaçlar Dairesi’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Arasındaki Regresyon ve Korelasyon Analizi 

 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6.543 .132  49.668 0,0001 

İD -0.965 .037 -.956 -26.401 0,0001 

 r -0,956 

 2R  
0,915 

a. Bağımlı Değişken: İY 

Tablo 8’e göre; Özel İhtiyaçlar Dairesi’nde çalışan personel üzerinde 

idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.965) 

anlaşılmaktadır. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters 

(negatif) yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.956). (
2R ) İdari 

denetim, idari yolsuzluğun %92'ini, açıklamaktadır. 

Tablo 9: Musul Haberleşme Müdürlüğü’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Arasındaki Regresyon ve Korelasyon Analizi 

 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6.363 .153  41.598 0,0001 

İD -0.916 .043 -.947 -21.209 0,0001 

 r -0,947 

 2R  
0,896 

a. Bağımlı Değişken: İY 
 

Tablo 9’a göre Haberleşme Müdürlüğü’nde çalışan personel üzerinde 

idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.916) 
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görülmektedir. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters (negatif) 

yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.947). (
2R ) İdari denetim, idari 

yolsuzluğun %89,6'sını, açıklamaktadır. 

Tablo 10: Musul Yapım Genel Heyeti’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Arasındaki Regresyon ve Korelasyon Analizi 

 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6.789 .421  16.127 0,0001 

İD -0.868 .110 -.850 -7.914 0,0001 

 r -0,850 

 2R  
0,723 

a. Bağımlı Değişken: İY 

 

Tablo 10’a göre Musul Yapım Genel Heyeti’nde çalışan personel 

üzerinde idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.868) 

anlaşılmaktadır. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters 

(negatif) yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.850). (
2R ) İdari 

denetim, idari yolsuzluğun %72'sini, açıklamaktadır. 
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Tablo 11: Musul Tarım Müdürlüğü’nde İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim 

Arasındaki Regresyon ve Korelasyon Analizi 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6.620 .179  36.979 0,0001 

İD -0.919 .048 -.897 -19.148 0,0001 

 r -0,897 

 2R  
0,805 

Bağımlı Değişken: İY 

 

Tablo 11’e göre Musul Tarım Müdürlüğü’nde çalışan personel 

üzerinde idari denetim arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.919) 

görülmektedir. İdari yolsuzluk ile idari denetim arasında ters (negatif) 

yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=-0.897). (
2R ) İdari denetim, idari 

yolsuzluğun %81'nini, açıklamaktadır. 

Tablo 12: Musul İlindeki İdari Yolsuzluk ile İdari Denetim Arasındaki Regresyon 

ve Korelasyon Analizi 

Model 

Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t p B Std. hata Beta 

 (Sabit) 6486 .066  98.838 0,0001 

İD -0.919 .018 -.918 -50.942 0,0001 

 r -0,918 

 2R  
0,842 

a. Bağımlı Değişken: İY 
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Tablo 12’ye göre Musul ilindeki örneklememizdeki tüm kurumların 

genel olarak idari yolsuzluk ile idari denetim arasındaki regresyon ve 

korelasyon analizi sonuçlarına göre; personel üzerinde idari denetim 

arttıkça, idari yolsuzluğun azalacağı (-0.919) görülmektedir. İdari 

yolsuzluk ile idari denetim arasında ters (negatif) yönlü ve kuvvetli bir 

ilişki vardır (r=-0.918). (
2R ) İdari denetim, idari yolsuzluğun 

%842'sini, açıklamaktadır. 

Kurumların ayrı ayrı ve genel olarak idari yolsuzluk ile idari denetim 

arasındaki regresyon ve korelasyon analizi sonuçlarına göre; İdari 

denetimin idari yolsuzluğun yaklaşık %72 - %92’sını açıkladığını, 

idari denetim ile idari yolsuzluk arasında ters yönlü ve kuvvetli bir 

ilişki olduğu görülmekte ve regresyon analizi sonuçları istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu sonuçlara göre de 1. ve 2. hipotezler 

desteklenmekte ve kabul edilmektedir.  

3.7.4. İdari Denetimle İdari Yolsuzluk Arasındaki 

Nedensellik İlişkisinin Lisrel Yapısal Eşitlik Modellemesi ile 

Analizi 

Hipotez 3: İdari denetimle idari yolsuzluk arasında nedensel bir ilişki 

vardır. 

Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM); gözlenen değişkenler ile 

gözlenemeyen değişkenler arasındaki nedensel ve ilişkisel olarak 

tanımlanması amacıyla kullanılan bir istatistiksel tekniktir (Yılmaz ve 

ark., 2006:175, Gürbüz ve Yılmaz, 2016; 199).  

https://www.google.com.tr/search?es_sm=93&biw=1366&bih=677&q=kabul+etmektedir&spell=1&sa=X&ei=FSNIU6iRH-Pv4gSmqoHICw&ved=0CCAQvwUoAA
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YEM gizil değişkenler seti arasında bir nedensellik yapısının var 

olduğunu ve gizil değişkenlerin gözlenen değişkenler aracılığıyla 

ölçülebildiğini varsayar (Yılmaz ve ark., 2006:175). 

Araştırmacı, gizil değişkeni işlemsel olarak tanımlamak için 

varsayılan yapı açısından gizil değişkeni gözlenebilir değişkenlerle 

ilişkilendirmek zorundadır. 

Yapısal eşitlik modellemesi, içsel yapıların, dışsal yapılara nasıl bağlı 

olduğunu betimleyen bir ya da daha fazla doğrusal regresyon 

eşitliklerini içerir. Katsayılar; path katsayıları ya da çoğu zaman 

regresyon tartıları olarak adlandırılır (Yılmaz, 2004:80). 

YEM'in uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan birbirinden 

farklı uyum iyiliği ölçütleri ve bu ölçütlerin sahip olduğu istatistiksel 

fonksiyonlar vardır. Bu ölçütler 0 ile 1 aralığında değişen değerler alır. 

Modelin uygunluğu, y ve x değişkenlerinin gizil yapıları ne kadar iyi 

ölçtüğü y ve x değişkenleri için hesaplanan çoklu korelasyon 

katsayılarının (belirlilik katsayısı-R2) incelenmesiyle belirlenebilir. Bu 

katsayılar 0 ve 1 arasında değerler alırlar. Sözü edilen katsayının 1’e 

yakın olması değişkenin gizil yapıyı daha iyi açıkladığı anlamını taşır. 

Ayrıca yüklerin her biri ile ilişkili olan t değerleri 2’den daha büyük 

ise bulunan yük değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

söylenir (Yılmaz vd. 2009:5; Yılmaz vd., 2008, s.32). 

Çalışmadaki idari denetimle idari yolsuzluk arasındaki DFA 

(doğrulayıcı faktör analizi) sonra elde edilen, YEM ilişkin yapı şekil 1' 

de verilmiştir.  
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Şekil 1: İdari Denetimle İdari Yolsuzluk Arasındaki YEM Modeli 

Modelin uyum ölçütlerine ilişkin sonuçlar özet bir biçimde Tablo 

12’de verilmiştir. 

Tablo 12: Yapısal Modelin Uyum Ölçütleri 

Uyum 

Ölçütleri 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 

Model Uyum 

RMSEA 0<RMSEA<0,05 0,05<RMSEA<0,10 0.052 Kabul 

Edilebilir 

NFI 0,95≤NFI≤1 0,90≤NFI≤0,95 1.00 İyi 

NNFI 0,97≤NNFI≤1 0,95≤NNFI≤0,97 1.00 İyi 

CFI 0,97≤CFI≤1 0,95≤CFI≤0,97 1.00 İyi 

IFI 0,95≤IFI≤1 0,90≤IFI≤0,95 1.00 İyi 

RMR 0≤RMR≤0,05 0,05≤RMR≤0,10 0.018 İyi   

GFI 0,95≤GFI≤1 0,90≤GFI≤0,95 0.97 İyi 

AGFI 0,90≤AGFI≤1 0,85≤AGFI≤0,90 0.95 İyi 

X2 0≤  X2 ≤ 2sd 2sd ≤  X2≤3sd 60.41 Kabul 

Edilebilir 

P 0.05≤  p ≤1.00 0.01≤  p ≤0.05 0.0001

5 

Kabul 

Edilebilir 

X2/ sd                                                   0≤  X2/ sd ≤ 2                     2≤  X2/ sd ≤ 3 2.32 Kabul 

Edilebilir 
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       IY =  - 0.87*ID,                    Errorvar.= 0.24,              R² = 0.76 

       S.h. =    ( 0.036)                    S.h. =  ( 0.016 )  

        t=        -24.29                        t =  ( 14. 96 )  

İdari denetim arttıkça idari yolsuzluk azalmaktadır. Eğer idari 

denetimi 1 birim arttırırsak bu durum yolsuzlukta 0,87 birim azalacağı 

anlamına gelir. R² değeri 1' e yakın olduğundan (belirlilik katsayısının 

değeri 0.76 olması), idari denetimin idari yolsuzluğun %76'sını 

açıkladığını gösterir. 

ID (İdari denetimin) 4 maddesi vardır ve hepsi pozitif işaretlidir. 

ID’nin bir birim artması ID1’in (Kurum içi yolsuzlukla mücadelede, 

idari denetim sistemi idari yolsuzluklara katkı sağlamaktadır) ve 

ID6’nın (Denetim birimleri tarafından devriye ve ani ziyaretlerin 

yapılması idari yolsuzluk olgusunu sınırlandırmaktadır) %98 

artmasına neden olmaktadır. ID’nin bir birim artması ID9’ın 

(Kurumun boyutu ve çalışma sistemine göre idari denetim sisteminin 

geliştirilmesi idari yolsuzluk olgusunu sınırlandırmaktadır) ve 

ID10’nın (Denetim birimlerinin çoğaltılması idari yolsuzluk olgusunu 

sınırlandırmaktadır) %99 artmasına neden olmaktadır. 

IY (İdari yolsuzluğun) 5 maddesi vardır ve hepsi pozitif işaretlidir. 

IY’nin bir birim artması IY1’in (Kurum içerisinde idari yolsuzluğun 

olduğu düşünülmektedir) %100, IY2’nin (Kurum, idari yolsuzlukla 

mücadele için yeterli değildir) ve IY9’un (Personellerin idari 

kararların alınmasına dahil edilmemesi ve bu hususta personellerin 

ayrı tutulması, idari yolsuzluğa neden olur) %99, IY10’nun 

(Personellerin idari yolsuzluğa karşı çıkmamaları yolsuzlukların 
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artmasına neden olur) %97 ve IY6’nın (Bilgileri sızdırmak ve 

kurumun sırlarını açığa çıkarmak idari yolsuzluğa neden olur) %95 

artmasına neden olmaktadır. 

İdari denetimle idari yolsuzluk arasındaki nedensellik ilişkisinin Lisrel 

Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analizinin sonucuna göre 3. Hipotez 

desteklemektedir.  

SONUÇ  

İdari yolsuzluk olgusu gerek kurumsal, gerekse toplumsal açıdan 

büyük problemlere neden olmaktadır. Toplum içinde kurumlara karşı 

ciddi bir güvensizlik duygusu oluştururken, işsiz insanların iş 

başvurularında da bu tür olayların etkisi olabilmektedir. Kurum 

içindeki birimler arasında güvensizliğin olması, yapılan işin 

performansını ve çalışanların sorumluluk duygusunu olumsuz 

etkilemektedir. Bu problemlerden yola çıkarak kurumsal bağlamda 

incelenen çalışmada yapılan anket uygulamasıyla çalışmanın bağlamı 

pekiştirilmiştir. 

Çalışma amacımızda değinildiği gibi idari yolsuzluğun çözümlerine 

ulaşmak için birtakım denetlemeler yapılmaktadır. Ancak burada 

yetkili kişi ve kurumların, toplumda korku yaratmak yerine daha 

uyumlu yollarla denetleme yapması yolsuzluk olgusunun 

azaltılmasına katkı sağlayabilir. 

Toplum içerisinde var olan denetim korkusunun söz konusu devlet 

kurumlarında olması, ülke içindeki kurumsal işlemlerin çarpıtılmasına 

kadar varabilir. Gerek denetlenen gerekse denetleyen birimin bu 

konuda dayanışma içinde olması için denetlenen birimin olabildiğince 
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titizlikle çalışması ve yolsuzluk, ayrıcalık gibi toplumsal bölünmelere 

neden olacak olaylardan uzak durması gerekir. Buna karşılık 

denetleyen makamın da bu titizliği göz önünde bulundurarak 

yaklaşması gerekir. Aksi durumda yolsuzluk ve ayrımcılığın fazla 

olduğu kurumlara denetleme sonucunda daha ağır cezalar 

gerektirebilir. Böyle bir idari yapının işlemesi hem çok zor hem de 

halka yansıması olumsuz olacağından daha farklı sorunlara neden 

olabilir. Çalışmamız denetlenen kurumlarda yolsuzluk oranlarını 

göstermiştir. Ancak burada çalışma kapsamına alınmayan ve 

denetlenmeyen birçok özel ya da devlet kurumunu düşünürsek ortaya 

daha farklı sonuçlar çıkabilir. Alan içerisinde konunun genişletilmesi 

ve farklı açılardan da yolsuzluğun incelenmesi gerekir. Böylelikle 

daha farklı önerilerin beraberinde gelmesi muhtemeldir. 

Irak’ın Musul şehrinde rassal örnekleme yöntemiyle seçilen yedi 

kurumda (Musul Belediye Müdürlüğü, Musul Sağlık Müdürlüğü, 

Musul Elektrik Dağıtım Müdürlüğü, Musul Özel İhtiyaçlar Dairesi, 

Musul Haberleşme Müdürlüğü, Musul Yapım Genel Heyeti, Musul 

Tarım Müdürlüğü) yapılan anket çalışması, araştırmanın temel 

konusunu oluşturmuştur. Araştırma için 20 sorudan oluşan anket 

formundan elde edilen bulgular, idari yolsuzluk ve idari denetim 

olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmiştir. Elde edilen 

bulgular 5’li likert ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir.  

İdari denetim ve idari yolsuzluk ölçeğinde yer alan ifadelerin 

birbirleriyle olan içsel tutarlılığı, Cronbach’s alfa katsayısına bakılarak 
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test edilmiş ve ölçeğin oldukça güvenilir olduğu saptanmıştır 

(Cronbach’s alfa >0,993). 

Araştırma kapsamındaki kurumlar, idari yolsuzluk ve idari denetim 

tutumlarına ve bu tutumların ortalamalarına göre ayrı ayrı 

sıralanmıştır. Her iki sıralamada da ortalamalarına göre Musul Yapım 

Genel Heyeti birinci sırada yer alırken, Musul Belediye Müdürlüğü 

yedinci sırada yer almıştır. Veriler dağıtılan anketler aracılığıyla 

toplandıktan sonra SPSS 25 ve Lisrel 8.80 programlarından 

faydalanarak frekanslar yorumlanmış ve ayrıca korelasyon, regresyon, 

ve lisrel yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. 

Regresyon ve korelasyon analizi, kurumların idari yolsuzluk ve idari 

denetim arasındaki kuvvetli, anlamlı bir etkisi ve ters yönlü bir 

bağlantı olduğunu gösterdi. Yapılan bu iki analizin sonuçlarıyla, idari 

denetim idari yolsuzluğun yaklaşık %72- %92’si açıklanmıştır. Bu 

sonuçlara göre 1. ve 2. hipotez desteklenmiştir. Lisrel yapısal eşitlik 

modellemesi ile değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin 

belirlenmiş ve 3. hipotez kabul edilmiştir.  

Elde ettiğimiz bu analiz sonuçlarına göre, idari denetim ve idari 

yolsuzluk arasındaki bağlantılara ilişkin hipotezlerimiz desteklenmiş 

olduğu için, araştırmanın ileride yapılacak olan çalışmalara çıkış 

noktası sağlayacağı düşünülebilir. Çalışma konusunun uluslararası 

ölçekte değerlendirilmesi idari yolsuzluk ve idari denetim olgularına 

daha fazla dikkat gösterilmesini ve bu konuların öneminin artmasını 

sağlayabilir. Ancak bu çalışma sınırları dahilinde olmadığı için 

çalışma kapsamına alınmamıştır.  
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Genel olarak, denetlenen birimlerinin görevini gereğince yerine 

getirmesi, kurumların da yaptıkları işlerde eşitlikçi, titiz ve sorumlu 

bir şekilde hareket etmesi daha yaşanılabilir bir toplumun oluşmasına 

olanak sağlayabilmektedir. Burada söz konusu olan idari yolsuzluk 

olgusu, genelleştirilince evrensel olarak ele alınabilecek bir özellik 

taşır. Çünkü birçok kurumda bu tür olaylar yaşanmaktadır. Toplumsal 

anlamda bu konuda farkındalık yaratılmalı ve her birey bu konuda 

bilgi sahibi olmalıdır. Böylelikle bireylerin toplumsal denetimi de 

idari yolsuzluğun üzerinde etkili olacağını söyleyebiliriz. Kurum 

içerisinde idari denetimin kontrol gücü ve yetkileri artarsa idari 

yolsuzluk olgusunda gerileme olacaktır. Çalışanların gerekli eğitime 

tabii tutulması ve denetim konusuna hassasiyet göstermesi gereklidir. 

İdari denetimin gerekli şekilde yapılmadığı ve denetimin eksik kaldığı 

durumlarda, kurumlarda meydana gelen idari yolsuzluk olgusu büyük 

ölçüde zararlı toplumsal sonuçlar doğurabilir. Toplum içerisinde 

güven yaratılması ve yapılan işlerin veriminin artması için, idari 

yolsuzluğun önüne geçilmesi gerekir. 

Toplumsal değerler göz önüne alındığında, yolsuzluk olgusunun 

toplum içerisindeki ahlaki değerlere aykırı olduğu kabul edilir. 

Yolsuzluk insanların ahlaki değerlerine ters düştüğü için sadece 

yönetimsel anlamda değil, toplumsal anlamda da bazı olumsuz 

davranışların (rüşvet, kayırmacılık, çıkar sağlama, vb.) ortaya 

çıkmasına neden olabilir. Yönetimsel anlamda hukuk kuralları, yazılı 

ilkeler, belli bir oranda etkili olabilir. Ancak yazılı ilkelere bağlı 

kalınmadığı durumlarda idari denetim unsurlarına büyük bir rol 
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düşmektedir. İdari denetimin yaptırım gücünün gerektiği şekilde 

kullanılması ve hem idari hem de ahlaki açıdan yolsuzlukların önüne 

geçilmelidir.  

Yolsuzluk nedenlerinin başında insanların ahlaki değerlerini 

kaybetmesinden kaynaklamaktadır. Ahlaki boyutta kişilerin eğitilmesi 

bazı toplumsal değerlerle mümkündür. Bu nedenle ahlaki boyutun 

yanında yer alan siyasal, yönetimsel ya da ekonomik nedenleri 

önlemek için idari denetim unsurlarına düşen görevlerin etkisi çok 

fazladır. Buna rağmen yolsuzluğun her toplumda farklı nedenleri 

olabilir. Bu nedenler detaylı bir şekilde araştırılabilir ve sorunların 

önüne geçmek için ulusal çözümler sunularak evrensel bazı ilkeler 

belirlenebilir. Ancak gerek bu ilkelerin belirlenmesi gerekse 

uygulanması söz konusu toplumun eğitim kalitesiyle mümkün hale 

gelebilir. Toplumda yer alan iyi eğitimli insanlar ve iyi eğitilmiş 

denetmenler de kurumlar da yolsuzluk olgusuna izin vermez. Böylece 

ortak amaç için birleşen çalışanlar ve denetmenlerin mücadele etmesi 

sonucu, bu tür sorunlar büyük oranda engellenebilir. 

Yönetimin iyi işlemesi gerekli eğitimi almış, aynı zamanda ahlaki 

değerleri göz önünde bulunduran kişilerle sağlanır. Bu özelliklerin 

idari denetim organları için de geçerli olduğu düşünülürse ortaya 

çıkacak olan tablo toplumsal, siyasal ve yönetimsel açıdan 

benimsenen nitelikte olur. Yapılan işin verimliliği, çalışanların 

performansı buna bağlı olarak artar ve ekonomik düzeyde ilerleme 

görülür. Tüm bu nedenler doğrultusunda, etkin yönetimin ve etkin 

denetimin olması yolsuzlukların önlenmesi için bir gereklilik haline 
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gelir. Küreselleşen dünyada idari yolsuzlukların yayılması ne kadar 

kolaysa, önlenmesi için de bu gerekliliklerin yerine getirilmesi o kadar 

kolay olacaktır. Bu nedenle idari yolsuzluğu önlemek için atılan 

adımların eş güdümlü olması ve toplumsal değerlerin ahlaki 

boyutlarıyla uygun olması son derece önemlidir.  

Sonuç olarak çalışmada yapılan istatiksel yorumlarda da görüldüğü 

gibi, idari yolsuzluk ile idari denetim arasında sıkı bir ilişki söz 

konusudur.  Bu ilişkide ortaya çıkan tüm sonuçlardan hem denetim 

hem de yönetimin tüm birimleri sorumludur. Sorumlulukların 

karşılıklı olarak dikkatlice yerine getirilmesi her iki birimin sorunsuz 

işlemesiyle birlikte toplum olarak gelişmeyi de beraberinde 

getirecektir. 
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GİRİŞ 

Nasyonal Sosyalizm ideolojisini benimseyen Nasyonal Sosyalist 

Alman İşçi Partisi (NSDAP), Alman siyasetinde antisemitist 

söylemlere yönelmiştir. NSDAP, Yahudi karşıtı söylemlerinde 

Yahudilerin Almanya için tehdit olduğu ileri sürmüş, bu nedenle 

Yahudilerin Almanya’da çeşitli haklarının ellerinden alınmasını 

savunmuştur. 30 Ocak 1933 tarihinde NSDAP’nin Almanya’da 

iktidara gelmesinden sonra da Yahudi karşıtı söylemler, resmi 

uygulamalara dönüşmüş ve Yahudiler çeşitli açılardan Almanya’da 

dışlanmıştır. NSDAP’nin Yahudilere yönelik dışlayıcı politikalarından 

biri Yahudi işyerlerine yönelik boykot olmuştur. Bu süreçte Naziler, 

Yahudilere yönelik gerçekleştirdikleri ekonomik boykotla Alman 

halkının Yahudi işyerlerinden alışveriş yapmasını engellemeye 

çalışmıştır. Boykot sürecinde Naziler çeşitli propaganda faaliyetleri 

gerçekleştirmiş ve Alman halkının Yahudiler yerine Alman 

dükkânlarından alış veriş yapmalarını teşvik etmiştir. 

Nazi propagandası üzerine uluslararası alanda geniş bir akademik 

literatür bulunmaktadır. Bunun yanında son yıllarda ulusal 

çalışmalarda da Nazi propagandasını konu alan çeşitli akademik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda: Altun (2010), Hitler 

Almanya’sında propaganda ve sanatı; Gülada (2018), Nazi 

Almanya’sında "NS-Frauen-Warte" propaganda dergisini; Sarıtaş 

(2018), Nazi Almanya’sında sinemanın propaganda rolünü; Gülada 

(2019), Nazi Almanya’sında propaganda amaçlı spor yayıncılığını; 

Avcı ve Çakı (2020), Çalışkan (2020) ve Yılmaz vd. (2020), Nazi 
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Almanya’sı işgali altındaki Sırbistan'da propagandayı; Keskin Yılmaz 

vd. (2020), Nazi Almanya'sında antisemitizm propagandası boyutunda 

eğitimi; Erol (2020), Nazi Almanya’sında propaganda amaçlı 

kitapların kullanımını; Bozkanat (2021), Nazi Almanya’sında 

propaganda algı yönetimini; Kılıçbeyli (2021), Nazi Almanya’sında 

ABD’deki Yahudi karşıtı propagandayı ve Şahan (2021), politikanın 

teatralleşmesi ve estetikleşmesi bağlamında Nazi propagandasını 

incelemiştir. 

Nazi Almanya’sında antisemitist propagandayı inceleyen de çeşitli 

akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde de: 

Welch (1992), Nazi Almanya'sında Yahudi karşıtı film propagandası 

ve Yahudi sorununu; Tegel (1996), Nazi antisemitik film 

propagandasının oluşturulmasında oportünizmi; Herf (2005), 

Goebbels ve Nazi propaganda bakanlığının antisemitik 

kampanyalarını; Voigtländer ve Voth (2012), Nazi Almanya'sında 

Yahudi aleyhtarı şiddetin ortaçağ kökenlerini; Wildt (2013), İkinci 

Dünya Savaşı'ndan önce Nazi Almanya'sında ırk ve Yahudi karşıtı 

şiddeti ve Kertzer ve Mokosch (2020), Nazi Almanya'sında Yahudi 

karşıtı propaganda ve Hıristiyanlığı ele almıştır.  

Nazilerin Yahudilere yönelik ekonomik boykotunu konu alan sınırlı 

akademik çalışmaya ulaşılmaktadır. Buna karşılık Nazi Almanya’sına 

yönelik boykotu ele alan çeşitli akademik çalışmalar bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarda da: Gottlieb (1973), ABD'de Nazi karşıtı boykot 

hareketini; Orbach (1982), Nazi karşıtı boykotu çevreleyen tartışmayı; 

Gewirtz (1991), Nazi karşıtı boykotu ve İngiliz Yahudilerinin 
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milletvekilleri kurulunu ve Sheramy (2001), Amerikan Yahudi 

Kongresi Kadın Bölümü ve Nazi Karşıtı boykot hareketini 

incelemiştir. 

Çalışmada Nazi Almanya’sında Yahudilere karşı ekonomik boykota 

yönelik gerçekleştirilen propagandaya ışık tutulması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla çalışma kapsamında Nazi Almanya’sında Yahudilere 

yönelik ekonomik boykotu konu alan posterler, göstergebilim yöntemi 

kullanılarak propaganda boyutunda analiz edilmiştir. Propaganda 

posterlerinde Alman halkının Yahudilerden alışveriş yapmalarının 

önüne geçilmesi ve Alman dükkânlarından alışveriş yapılmasının 

teşvik edilmesi amacıyla hangi söylemlere yer verildiğini ortaya 

konulmasına çalışılmıştır. Çalışmada incelenen propaganda 

posterlerinden elde edilen bulgular üzerinden aşağıdaki soruların 

yanıtlanması amaçlanmıştır: 

- Nazi Almanya’sında Yahudilere yönelik ekonomik boykotu konu 

alan propaganda posterlerinde Yahudi iş insanları ne şekilde 

sunulmaktadır? 

- Nazi Almanya’sında Yahudilere yönelik ekonomik boykotu konu 

alan propaganda posterlerinde Alman halkına hangi mesajlar 

verilmiştir? 

Çalışma, Nazi Almanya’sında Yahudilere yönelik uygulanan 

ekonomik boykot propagandası özelinde Yahudilere yönelik 

antisemitist propagandayı yansıtması bakımından önem taşımaktadır. 

Bu açıdan çalışmanın, Nazi Almanya’sı, antisemitizm ve propaganda 
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üzerine incelemede bulunan araştırmacıların yararlanacağı bir kaynak 

olması hedeflenmiştir.  

1. NSDAP VE ANTİSEMİTİZM PROPAGANDASI 

1917 Ekim Devrimi’yle birlikte Komünizm ideolojisi dünyanın pek 

çok ülkesine yayılma olanağı elde etmiştir. Avrupa’da pek çok ülkede 

komünist partiler kurulmuş ve bulundukları ülkelerde siyaset 

sahnesinde etkili birer güç olmaya başlamıştır. Almanya’da da 

Almanya Komünist Partisi (KPD) kurulmuş ve parti, ülkede 

Komünizm propagandasına yönelmiştir. KPD, Almanya’da etkili 

olurken zaman içerisinde KPD’ye karşı Adolf Hitler’in liderliğindeki 

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Parti’si (NSDAP) de ülkede önemli bir 

siyasi güç olmayı başarmıştır. Alman milliyetçiliğini ön plana çıkaran 

NSDAP, anti-Komünizm’i savunan Nazizm ideolojisini 

benimsemiştir. NSDAP’nin benimsediği Nazizm ideolojisi, anti-

Komünizm’in dışında anti-Semitizm’i de savunmuştur. Bu nedenle 

NSDAP, Alman siyasetinde antikomünist söylemlerin dışında 

antisemitist söylemlere de yönelmiştir.  

NSDAP, Hitler’in liderliğinde Alman siyasetinde etkili bir güç olmuş 

ve 1932 yılında Almanya’da gerçekleştirilen her iki seçimde de birinci 

parti olmayı başarmıştır. NSDAP’nin elde ettiği bu başarı, 30 Ocak 

1933 tarihinde Hitler’in Alman şansölyesi olarak görevlendirilmesini 

sağlamıştır. Hitler, şansölye olduktan sonra Almanya’da NSDAP 

dışındaki tüm siyasi partilerin etkinliğine son vermiştir. Ayrıca Dr. 

Joseph Goebbels liderliğinde kurulan Halkı Aydınlatma ve 
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Propaganda Bakanlığı medyada sıkı bir denetim kurmuştur (Erol, 

2020: 694). Hitler’in Almanya’daki egemenliği, Alman yönetiminin 

Yahudi karşıtı uygulamalara yönelmesine neden olmuştur. 1935 

yılında çıkarılan Nürnberg Yasaları’yla Alman ve Yahudiler arasında 

kesin çizgiler belirlenmiş ve Yahudilere ilişkin çeşitli kısıtlamalara 

yönelinmiştir.  

Naziler, Almanya’da Yahudilere yönelik dışlayıcı bir politika 

izlerken, çeşitli kitle iletişim araçları üzerinde de Yahudi karşıtı 

propaganda gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Julius Streicher 

liderliğinde Der Stürmer gazetesi Yahudi karşıtı propagandanın önde 

gelen araçlarından biri olmuş ve Yahudilere karşı sert eleştirilere 

yönelmiştir. Bunun dışında çeşitli Yahudi karşıtı filmler hazırlanmış, 

çeşitli görseller üzerinden Yahudilere yönelik olumsuz söylemlere 

girişilmiştir. Almanlar gençleri okullarda, radyo, basılı yayın ve film 

aracılığıyla Yahudi aleyhtarı ideolojiye maruz kalmıştır (Voigtländer 

ve Voth, 2015: 7931). Yahudilere yönelik olumsuz söylemlerin 

dışında 1938 yılında Almanya’da Yahudileri hedef alan Kristal Gece 

(Kristallnacht) adında geniş çaplı bir şiddet eylemi gerçekleşmiştir. 

Diğer yandan Nazilerin Yahudilere yönelik uyguladığı baskıcı politika 

çok sayıda Yahudi’nin Almanya’yı terk etmesine yol açmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla da Almanya’da Yahudi karşıtı 

söylemler devam etmiş ve Yahudiler savaşın sorumlusu olarak Alman 

halkına sunulmuştur. Ayrıca Yahudiler, çeşitli gettolara yerleştirilerek 

bulundukları toplumdan izole edilmiştir. Savaş sırasında yalnızca 

Almanya’da değil Nazilerin işgali altında bulunan çeşitli ülkelerde de 
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Yahudi karşıtı propaganda gerçekleştirilmiştir. Örneğin Nazi işgali 

altındaki Sırbistan’da Yahudi karşıtı Büyük Masonluk Karşıtı Sergi 

(BMKS) düzenlenmiştir. Sergide Yahudilerin dünyayı ele geçirme 

amacında olduğuna yönelik mesaj verilmiştir (Çalışkan, 2020: 100). 

Nazilerin savaş sırasındaki Yahudi karşıtı propagandası, Nazi 

Almanya’sının Müttefik Devletleri ABD, İngiltere ve Sovyetler 

Birliği’ne karşı mücadelesinin meşrulaştırılmasında kullanılmıştır. 

Almanya’nın savaştan yenilgiyle çıkmasından sonra NSDAP, 

iktidardan uzaklaştırılmış ve denazifikasyon çerçevesinde 

(Entnazifizierung) Nazilerle ilişkili kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır. 

Böylece Almanya’da Nazilerin Yahudi karşıtı propagandası da son 

bulmuştur. 

2. NSDAP’NİN YAHUDİ KARŞITI BOYKOTU 

Dünya ekonomik krizi sırasında zirveye ulaşan 1933 öncesi Yahudi 

karşıtı boykotunun kökeni, onu başlatan ve yürüten NSDAP’ye 

dayanmaktadır (Morgenthaler, 1991: 127). Nazilerin Yahudilere 

yönelik sosyal hayattaki dışlayıcı uygulamaları ekonomik hayatta da 

etkili olmuştur. Naziler, Yahudileri Alman ekonomik hayatından 

dışlamak amacıyla Yahudi işyerlerine yönelik ekonomik boykota 

yönelmiştir. Gerçekleştirilen ekonomik boykotla Naziler, Alman 

halkının Yahudi işyerlerinden alış veriş yapmasını engellemeye 

çalışmıştır. Yahudi iş yerlerine yönelik ekonomik boykot kapsamında 

Deutsche! Wehrt euch! Kauft nicht bei Juden! (Almanlar! Kendinizi 

savunun! Yahudilerden alışveriş yapmayın!) sloganı ön plana 
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çıkarılmıştır. Yahudileri ekonomiden uzaklaştırma girişimi 

"aryanizasyon" çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 1936 ve 1937 

boyunca düzensiz bir şekilde devam eden aryanizasyon, 1938 ve 1939 

yıllarında ekonominin Judenrein (Yahudilerden arınmış) olarak kabul 

edilebileceği noktaya kadar hızlanmıştır (Kaplan, 1990: 584). 

Yahudilere yönelik ekonomik boykotun dışında Nürnberg Yasaları 

çerçevesinde alınan kararlarla Yahudilerin çeşitli mesleklerde 

çalışmaları da engellenmiştir.  

Boykot hareketini ateşleyen kıvılcım, Almanya'nın 1 Nisan 1933'te 

Yahudi işyerlerini ülke çapında tüm gün boykot etmesi ve ardından 

Yahudi profesyonellerin ve Yahudi kamu görevlilerinin görevden 

alınması olmuştur. Dünyanın her yerindeki Yahudiler kendiliğinden 

karşı boykotlarla tepki göstermiş, tepkilerin en güçlüsü Polonya, 

Büyük Britanya ve Amerika'da ortaya çıkmıştır. Almanya ile olan 

önemli ticari bağları ve dünyadaki en güçlü ve en büyük Yahudi 

topluluğunu içermesi nedeniyle, Nazi karşıtı boykot hareketi 

Amerika'da en etkili ve en kalıcı olduğunu kanıtlamıştır (Gottlieb, 

1972: 147). 1933 yılında Amerikan Yahudileri, Alman Yahudilerine 

yönelik artan baskıya tepki olarak Alman mal ve hizmetlerini boykot 

etmiştir (Orbach, 1982: 150). Amerikan Nazi mal ve hizmetlerini 

boykot etme hareketi, Mart 1933 Alman seçimlerinden hemen sonra 

başlamış ve Japonya'nın Pearl Harbor saldırısından kısa bir süre önce, 

1941 Ekim'inde sona ermiştir. Bu, küresel bir boykotun parçası olarak 

başlamış ve doğası gereği kendiliğinden ve yeni Hitler Reich'ında 

Yahudilere yönelik saldırının uyandırdığı tepkiyle ortaya çıkmıştır. 



 
174 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

Ancak bazı durumlarda daha erken, bazılarında ise daha sonra boykot 

resmi ve organize biçimler almaya başlamıştır. Bununla birlikte, bu 

aşamalardan önce, kamu ajitasyonu, kitlesel mitingler, gösteri 

yürüyüşleri, öfkeli örgütsel toplantılar, kınama basın makaleleri ve 

diplomatik temsil gibi daha az şiddetli ama daha dramatik türden bir 

eyleme gebe olan bir ara veya bekleme dönemi olmuştur (Gottlieb, 

1973: 198). 

Nazilerin Yahudilere yönelik ekonomik boykotu, NSDAP iktidarı 

altında Yahudilerin maruz kaldığı baskının bir göstergesi olmuştur. 

3. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında Nazilerin Yahudi karşıtı ekonomik boykotunu 

konu alan propaganda posterlerine Amerika Birleşik Devletleri 

Holokost Anıt Müzesi’nden (USHMM) ulaşılmıştır. USHMM’den 

konuya ilişkin toplam beş propaganda posteri bulunmuştur (USHMM, 

2021). Çalışma kapsamında ulaşılan propaganda posterlerinin beşi de 

1936-1937 yılları arasında tarihlenmektedir. Çalışmada propaganda 

posterleri, göstergebilim yöntemi kullanılarak Nazilerin ekonomik 

boykotunu konu alan propaganda boyutunda incelenmiştir. 

Propaganda posterlerindeki görsel ve yazılı göstergelerin kapsamlı bir 

şekilde ortaya konulabilmesi için Danimarkalı dilbilimci Louis 

Hjelmslev’in göstergebilimdeki dört boyutundan (anlatımın tözü, 

anlatımın biçimi, içeriğin tözü ve içeriğin biçimi) yararlanılmıştır. 

Anlatımın tözü, iletişim sürecinde kaynağın belirli bir mesaj veya 

mesajlar vermek amacıyla bir araya getirmek istediği göstergelerin bir 
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araya getirilmeden önceki halini ifade etmektedir. Anlatımın biçimi 

ise kaynağın mesaj veya mesajlarını vermesi için belirlediği 

göstergeyi sunmayı veya göstergeleri bir araya getirmesini 

açılamaktadır. İçeriğin tözü, iletişim sürecinde göstergelerin yansıttığı 

anlam veya anlamları ifade etmektedir. Son olarak içeriğin biçimi ise 

kaynağın gösterge veya göstergeler üzerinden vermek istediği mesaj 

veya mesajları açıklamaktadır (Işık vd., 2021: 139). Hjelmslev’in 

göstergebilimdeki dört boyutu, göstergelerin anlamlarının ve 

kullanımlarının detaylı bir şekilde açıklanmasını sağlamaktadır.  

Çalışmadaki beş propaganda posteri sırasıyla Hjelmslev’in 

göstergebilimdeki dört boyutu olan anlatımın tözü, anlatımın biçimi, 

içeriğin tözü ve içeriğin biçimi üzerinden analiz edilmiştir.  

4. BULGULAR VE ANALİZ 

Çalışmanın bu kısmında Yahudi boykotu konulu beş propaganda 

posteri göstergebilimsel olarak incelenmiştir.  

 4.1. Birinci Poster 

Çalışma kapsamında incelenen birinci propaganda posterinde bir 

kişinin başka bir kişiyi bir dükkândan tekme atarak uzaklaştırdığı 

resmedilmektedir. Propaganda posteri, Hans Schweitzer (Mjőlnir) 

tarafından hazırlanmıştır (USHMM, 1936-1937a). Posterde üstünde 

 
 Mjőlnir mahlasını kullanan Hans Schweitzer, NSDAP için birçok afiş 

hazırlamıştır. 1935 yılında Sanatsal Tasarım Temsilcisi olarak atanmış ve sergilerin 

oluşturulması, anıtların dikilmesi ve nişanların ve ulusal sembollerin geliştirilmesi 

için Propaganda Bakanlığı ile birlikte çalışmıştır. 
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Deutsches Geschäft (Alman dükkânı) yazan bir dükkân 

bulunmaktadır. Posterin sağ üstünde ise Raus mit dem jüdischen 

Schachergeist (Yahudi pazarlık ruhu dışarı) yazısı yer almaktadır. 

Anlatımın tözü boyutunda incelendiğinde posterde insanlar ve dükkân 

ön plana çıkmaktadır. 

Anlatımın biçimi açısından ele alındığında posterde üstünde Alman 

dükkânı yazan bir dükkânın önündeki bir kişinin Yahudi bir satıcıyı 

tekme atarak kovduğu resmedilmektedir.  

 

Görsel 1. Birinci Poster (Kaynak: USHMM, 1936-1937a) 

İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde Alman halkı, 

Yahudiler ve ekonomi vurgulanmaktadır. Posterde yer alan dükkân, 

Alman ekonomisini simgelemektedir. Diğer yandan posterde Yahudi 

satıcıyı kovan kişi Alman halkının, Yahudi satıcı ise Yahudilerin 

metonimi olarak kullanılmaktadır. Posterde Yahudi satıcı, koyu ve 

kıvırcık sakallı ve kancalı bir burunla tamamen siyah giyinmiş olarak 
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resmedilmektedir. Bu temsilin benzerleri çeşitli antisemitist 

karikatürlerde ortaya çıkabilmektedir.  

İçeriğin biçimi açısından ele alındığında poster, Almanları sözde 

haksız Yahudi iş uygulamalarına karşı savaşmaya teşvik etmektedir. 

Poster üzerinden Yahudi tüccarlarla pazarlık yapmanın Alman iş 

dünyası ve toplumu için kötü olduğu algısı yayılmaya çalışılmaktadır. 

Posterdeki kişinin tekme atarak Yahudi sayıcıyı kovmasıyla Alman 

halkının Yahudi satıcılardan uzak durmasına yönelik sert bir mesajın 

oluşmasına yol açmaktadır. Diğer yandan posterdeki Alman dükkânı 

vurgusuyla Alman halkının doğrudan Alman dükkânlarından alışveriş 

yapması teşvik edilmektedir. Bu açıdan posterde idealize edilen 

Alman vatandaşının Alman dükkânlarından alışveriş yapan Almanlar 

olduğuna yönelik algı oluşturulmaktadır. 

 Tablo 1. Birinci Poster 

Anlatımın 

Tözü 
İnsanlar ve dükkân 

Anlatımın 

Biçimi 

Bir dükkânın önünde bir Alman iş insanının bir Yahudi satıcıyı 

kovması 

İçeriğin 

Tözü 
Alman halkı, Yahudiler ve ekonomi 

İçeriğin 

Biçimi 
Alman halkının Yahudi satıcılardan uzak durmasının teşvik edilmesi 

 4.2. İkinci Poster 

Çalışma kapsamında incelenen ikinci propaganda posterinde bir 

kişinin bir dükkâna girdiği, diğer bir kişinin de dükkândan çıktığı 



 
178 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

resmedilmektedir. Propaganda posteri, Philipp Rupprecht (Fips) 

tarafından hazırlanmıştır (USHMM, 1936-1937b). Posterde yer alan 

dükkânın üstünde in arisierung (aryanizasyonda) yazısı 

bulunmaktadır. Posterin üstünde Solche gibt es auch, aber... 

(Böyleleri de var ama...), altında ise so war es nicht gemeint! (o 

anlamda değildi!) yazı yer almaktadır. Posterde dükkâna giren kişinin 

ok üstünde der eine geht (biri gider) ve dükkândan çıkan kişinin ise ok 

üstünde der andere kommt (diğeri gelir) yazısı yer almaktadır. 

Anlatımın tözü açısından ele alındığında posterde insan ve dükkân ön 

plana çıkmaktadır. 

Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde posterde bir mağazasının 

girişinde iki Yahudi iş insanı resmedilmektedir. Yahudi iş 

insanlarından biri dükkâna girerken diğeri ise dükkândan 

ayrılmaktadır.  

 
 Fips mahlasını kullanan Philipp Rupprecht, Yahudi karşıtı bir gazete olan Julius 

Streicher'in Der Stürmer'inde çalışmıştır. Onun illüstrasyonlarında Yahudiler, 

olumsuz şekilde tasvir edilmiştir. Rupprecht ayrıca Yahudi karşıtı çocuk kitapları 

Der Giftpilz'in (Zehirli Mantar) ve Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem 

Jud auf seinem Eid’in (Yeşil Fundalıkta Tilkiye ve Yemininde Yahudiye Güvenme) 

de resimlerinin hazırlanmasında yer almıştır.  
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Görsel 2. İkinci Poster (Kaynak: USHMM, 1936-1937b) 

İçeriğin tözü açısından ele alındığında posterde Yahudiler ve ekonomi 

vurgulanmaktadır. Posterde yer alan kişiler Yahudi iş insanlarının 

metonimi olarak kullanılmaktadır. 

İçeriğin biçimi boyutunda incelendiğinde posterde Alman halkı, sözde 

haksız Yahudi ticari uygulamalarına karşı savaşmaya teşvik 

edilmektedir. Posterde, paraya önem veren Yahudi imajı 

oluşturulmaya çalışılırken, Yahudi iş insanları Alman dükkânları için 

yük olarak yansıtılmaktadır. Bu aşamada posterde Yahudilerin, Alman 

ekonomisi üzerinde önemli bir etki oluşturduğuna yönelik mesaj 

verilmektedir. Dükkânın girişinde yazan aryanizasyonda yazısı, 

Almanya’daki dükkânlardan Yahudilerden uzaklaştırılması 

gerektiğine yönelik algıyı oluşturmaktadır. Bu şekilde propaganda 

posteri üzerinden Alman ekonomisinin Nazilere göre idealize edilen 

Aryan ırktan olması istenmekte, bu nedenle de Yahudilerin Alman 

ekonomisi üzerindeki etkisinin son bulması amaçlanmaktadır.  
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Tablo 2. İkinci Poster 

Anlatımı

n Tözü 
İnsan ve dükkân 

Anlatımı

n Biçimi 

Bir Yahudi iş insanının bir dükkâna girmesi, diğer bir Yahudi iş 

insanının dükkândan çıkması 

İçeriğin 

Tözü 
Yahudiler ve ekonomi 

İçeriğin 

Biçimi 

Yahudilerin, Alman ekonomisi üzerinde sözde önemli bir etki 

oluşturduğu mesajı 

4.3. Üçüncü Poster 

Çalışma kapsamında incelenen üçüncü propaganda posterinde bir 

kişinin kafasının içerisinden başka bir kişinin çıktığı 

resmedilmektedir. Propaganda posteri, Philipp Rupprecht (Fips) 

tarafından hazırlanmıştır (USHMM, 1936-1937c). Posterin solunda 

Ein übler Zeitgenosse (kötü bir çağdaş), sağında ise Arisches Geschäft 

(Aryan dükkânı) yazısı yer almaktadır. Posterin üstünde Jüdische 

Wucher-Preise (Yahudi tefeci fiyatları), altında ise Kampf gegen 

Judengeist und Volksbetrug (Yahudi ruhuna ve popüler aldatmacaya 

karşı savaşın) yazısı bulunmaktadır. Anlatımın tözü boyutunda 

incelendiğinde posterde insanlar, altıgen yıldız ve gamalı haç ön plana 

çıkmaktadır. 

Anlatımın biçimi açısından ele alındığında posterde kravatının 

üstünde gamalı haç bulunan, sağ kulağının arkasında kalem olan bir 

erkek resmedilmektedir. Posterdeki erkeğin başında ise kravatının 

üstünde altıgen yıldız bulunan başka bir erkek resmedilmektedir. 

Posterde yer alan Aryan dükkânı yazısının üstünde ve altında gamalı 

haç bulunmaktadır. 
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Görsel 3. Üçüncü Poster (Kaynak: USHMM, 1936-1937c) 

İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde Alman halkı ve 

Yahudiler vurgulanmaktadır. Posterde kravatının üstünde gamalı haç 

bulunan erkek, Almanların; kravatının üstünde altıgen yıldız bulunan 

erkek ise Yahudilerin metonimi olarak kullanılmaktadır.  

İçeriğin biçimi açısından ele alındığında posterde Alman halkı sözde 

haksız Yahudi iş uygulamalarına karşı savaşmaya teşvik edilmektedir. 

Posterdeki Yahudi’nin tefeci olduğuna yönelik algı oluşturulmaktadır. 

Posterde aklında Yahudi bir tefeci (muhtemelen borçlu olduğu) olan 

bir Alman iş insanı resmedilmektedir. Bu şekilde poster üzerinden 

Yahudilerin, sözde Alman toplumuna yük olduğu anlatısı yayılmaya 

çalışılmaktadır. Posterde Alman tefecilerin, Alman iş insanlarına 

yüklü faiz karşılığında borç vererek onları zor durumda bıraktığına 

yönelik algı oluşturularak, Alman iş insanlarının Yahudilerin sözde 

ekonomik sömürüsü altında kaldığına yönelik mesaj verilmeye 
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çalışılmaktadır. Bu mesaj üzerinden de sözde Yahudi tefeciler 

özelinde Yahudilerin Alman ekonomisinden uzaklaştırılmasının 

amaçlandığı ileri sürülebilmektedir.  

Tablo 3. Üçüncü Poster 

Anlatımın 

Tözü 
İnsanlar, altıgen yıldız ve gamalı haç 

Anlatımın 

Biçimi 
Bir Alman iş insanın başında bir Yahudi’nin bulunması  

İçeriğin Tözü Alman halkı ve Yahudiler 

İçeriğin 

Biçimi 

Yahudilerin, Alman iş insanlarını sözde ekonomik olarak zor 

durumda bıraktığı 

 4.4. Dördüncü Poster 

Çalışma kapsamında incelenen dördüncü propaganda posterinde bir 

dükkânın önünde bir kişinin bir direğe çarptığı resmedilmektedir. 

Propaganda posteri, Philipp Rupprecht (Fips) tarafından hazırlanmıştır 

(USHMM, 1936-1937d). Posterde yer alan direğin üstünde Halt (dur) 

yazısı bulunmaktadır. Posterin üstünde Schluss mit dem jüdischen 

Schachergeist (Yahudi pazarlık ruhuna bir son verin), altında ise So… 

war’s gemeint! (Yani... kastedildi!) yazısı yer almaktadır. Posterdeki 

dükkânın üstünde Deutsches Geschäft (Alman dükkânı), Qualität 

(kalite), Feste Preise (sabit fiyatlar) ve Arisiert (aryanlaştırılmış) 

yazıları bulunmaktadır. Posterde direğe çarpan kişinin yanında ise 

Ramsch (düşük kaliteli mal) yazısı yer almaktadır. Anlatımın tözü 

açısından ele alındığında posterde insan, dükkân ve direk ön plana 

çıkmaktadır. 
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Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde posterde bir Yahudi 

satıcının, bir Alman dükkânın önünde üstünde Dur yazısı bulunan bir 

direğe çarptığı resmedilmektedir. Posterde yer alan Yahudi satıcı, 

uzun bir burun, sakal ve kırmızı gözlere sahiptir. Direğe çarpan 

Yahudi satıcının başında dört adet altıgen yıldız bulunmaktadır. 

Posterdeki Alman dükkânın vitrinlerindeki açık tonların aksine 

Yahudi satıcı siyah renklerde resmedilmektedir. Yahudi satıcının 

taşıdığı malların üstünde ise düşük kaliteli mal yazısı bulunmaktadır.  

 

Görsel 4. Dördüncü Poster (Kaynak: USHMM, 1936-1937d) 

İçeriğin tözü açısından ele alındığında posterde Yahudiler, Alman 

ekonomisi ve Yahudi karşıtlığı vurgulanmaktadır. Posterde yer alan 

Yahudi satıcı, Yahudilerin; dükkân ise Alman ekonomisinin metonimi 

olarak kullanılmaktadır.  
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İçeriğin biçimi boyutunda incelendiğinde poster Alman halkını sözde 

haksız Yahudi ticari uygulamalarına karşı savaşmaya teşvik 

etmektedir. Posterde Alman işletmelerinin artık Yahudi pazarlığına 

girmeyeceğini söyleyen vitrin tabelalarını gördüğünde hayal kırıklığı 

içinde kafasını vuran bir Yahudi satıcı anlatılmaktadır. Poster yer alan 

dükkânın üstündeki Alman dükkânı ve ayranlaştırılmış yazıları 

üzerinden dükkânın Naziler tarafından idealize edilen bir Alman 

vatandaşı tarafından işletildiği algısını oluşturmaktadır. 

Ayranlaştırılmış yazısı üzerinden dükkândan Yahudilerin dışlandığına 

yönelik de düşünce meydana gelmektedir. Dükkândaki kalite ve sabit 

fiyatlar yazıları üzerinden de Nazilerce idealize edilen sözde Aryan 

Alman vatandaşlarının dükkânlarında kaliteli ve sabit fiyatlı malların 

satıldığına yönelik propaganda mesajı verilmektedir. Yahudi satıcının 

taşıdığı malların üstündeki düşük kaliteli mal yazısı ise sözde 

Yahudilerin düşük kalitede mallar sattığına yönelik algıyı 

oluşturmaktadır. Posterde yer alan Dur yazılı tabela ise Nazilerin 

Yahudilere yönelik teşvik ettiği ekonomik boykotun bir simgesi olarak 

ön plana çıkmaktadır. Bu şekilde poster üzerinden Alman halkı 

nezdinde Yahudi mallarına yönelik olumsuz bir algı meydana 

getirilerek, Alman halkının Yahudi mallarını satın almasının önüne 

geçilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan poster üzerinden Alman 

halkının Nazilerce idealize edilen sözde Aryan Alman vatandaşlarının 

dükkânlarından alışveriş yapması da teşvik edilmektedir.  
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Tablo 4. Dördüncü Poster 

Anlatımın 

Tözü 
İnsan, dükkân ve direk 

Anlatımın 

Biçimi 

Bir Yahudi satıcının, bir Alman dükkânının önünde elinde mallarıyla 

direğe çarpması 

İçeriğin 

Tözü 
Yahudiler, Alman ekonomisi ve Yahudi karşıtlığı 

İçeriğin 

Biçimi 
Alman dükkânlarından Yahudilerin uzaklaştırılması 

 4.5. Beşinci Poster 

Çalışma kapsamında incelenen beşinci propaganda posterinde çalışma 

kapsamında incelenen posterlerden farklı olarak yalnızca yazılı 

göstergeler ve iki simgeye yer verilmektedir. Propaganda posteri, 

Philipp Rupprecht (Fips) tarafından hazırlanmıştır (USHMM, 1936-

1937e). Posterde Jüdische Wucher-Preise (Yahudi tefeci fiyatları), 

und Arisches Gefchäft (ve Aryan dükkânı), sind unvereinbar 

(uyumsuz) ve Kampf gegen Judengeist und Volksbetrug (Yahudi 

ruhuna ve sahtekârlığa karşı savaşın) yazısı bulunmaktadır. Anlatımın 

tözü boyutunda incelendiğinde posterde altıgen yıldız ve gamalı haç 

ön plana çıkmaktadır. 

Anlatımın biçimi açısından ele alındığında posterde yanında altıgen 

yıldız bulunan Yahudi tefeci fiyatları yazısının üstüne çarpı 

koyulmakta, üstünde gamalı haç bulunan Aryan dükkânı yazısı ise 

vurgulanmaktadır.  
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Görsel 5. Beşinci Poster (Kaynak: USHMM, 1936-1937e) 

İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde Yahudiler ve Naziler 

vurgulanmaktadır. 

İçeriğin biçimi açısından ele alındığında posterde doğrudan 

Yahudilerin Alman ekonomisinden dışlanmasının teşvik edildiği 

ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada posterde Yahudi tefeci fiyatları yazısı 

üzerinden Alman kamuoyunda Yahudilere yönelik olumsuz bir algı 

meydana getirilmektedir. Yahudi tefeci fiyatları yazısının üstüne çarpı 

konularak da Alman halkının Yahudi mallarını alması engellemeye 

çalışılmaktadır. Diğer yandan Aryan dükkânı yazısının altı çizili 

şekilde ön plana çıkarılmasıyla Alman halkının Nazilerce sözde Aryan 

ırktan olan Alman vatandaşlarının dükkânlarından alış veriş yapması 

teşvik edilmektedir. Böylece Nazilerce Aryan ırktan olan Alman 

vatandaşlarının dükkânlarından alış veriş yapan Almanlar idealize 

edilen Alman vatandaşları olarak sunulmaktadır. Posterdeki Yahudi 
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ruhuna ve sahtekârlığa karşı savaşın yazısı üzerinden de Alman halkı 

Yahudilere yönelik ekonomik boykota çağrılmaktadır.  

Tablo 5. Beşinci Poster 

Anlatımın 

Tözü 
Altıgen yıldız ve gamalı haç 

Anlatımın 

Biçimi 

Yahudi tefeci fiyatları yazısının üstüne çarpı koyulmakta, Aryan 

dükkânı yazısı vurgulanmaktadır 

İçeriğin 

Tözü 
Yahudiler ve Naziler 

İçeriğin 

Biçimi 
Yahudilerin Alman ekonomisinden dışlanması 

SONUÇ 

Çalışmada incelenen posterlerde Nazi propagandasının Yahudilere 

karşı çeşitli propaganda mitleri inşa ederek Alman halkını Yahudilere 

karşı ekonomik boykota katılmaya çağırdığı ortaya çıkmıştır. Nazi 

propagandası Yahudilerin sözde tefecilikle Alman iş insanlarını 

ekonomik yönden sömürdüğüne yönelik mit inşa ederek, Alman 

halkına Yahudilerin Alman ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkiye yol 

açtığı mesajı vermiştir. Diğer yandan Nazi propagandasınca Yahudi 

mallarının kalitesiz olduğu miti oluşturularak, Alman halkının Yahudi 

mallarını almalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. İnşa edilen 

propaganda mitleri üzerinden Nazilerin Yahudilere karşı 

gerçekleştirdikleri ekonomik boykotu Alman kamuoyunda 

meşrulaştırmayı amaçladıkları ortaya çıkmaktadır. Çalışmada 

propaganda posterleri üzerinden Nazi propagandasının Alman halkına 

Yahudi mallarını almamalarına ve Yahudilerle iş yapmamalarına 

yönelik mesajlar verdiği sonucuna ulaşılmaktadır.  
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Propaganda posterlerinde Yahudi iş insanları paraya önem veren ve 

Alman ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturan kişiler olarak 

sunulmaktadır. Ayrıca propaganda posterlerinde Yahudiler, Nazi 

Almanya’sında çeşitli antisemitist yayınlardaki gibi kancalı burunlu, 

kıvırcık sakallı ve siyahlar içerisinde yansıtılmaktadır. Diğer yandan 

posterlerde ikili karşıtlıktan yararlanılarak, Yahudiler ve Nazilerce 

sözde Aryan Alman vatandaşı olarak sunulan insanlar arasında bir 

kıyaslamanın yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Gerçekleştirilen bu 

kıyaslama üzerinden Nazizm ideolojisinde ön plana çıkarılan sözde 

Aryan ırkın dükkânları Alman halkının alış veriş yapacağı yerler 

olarak sunulmaktadır.  

Çalışmadaki propaganda posterlerinin yayınladığı belirtilen tarihte 

Naziler, Almanya’nın siyasal hayatında önemli bir güç olmayı ve aynı 

zamanda Alman medyası üzerinde de sıkı bir denetim kurmayı 

başarmıştır. Bu aşamada Nazilerin, propaganda posterleri üzerinden 

inşa ettikleri propaganda mitlerinin Alman halkı nezdinde güçlü bir 

etkiye yol açabileceği ileri sürülebilmektedir. Nitekim Nazilerin 

medyada oluşturdukları tekel, Nazi propagandasına yönelik farklı 

söylemlerin ortaya çıkmasını engellemiştir. Nazi propagandasının 

Yahudilere yönelik inşa etmeye çalıştıkları olumsuz algıları 

kullanarak mümkün olduğunca daha fazla Alman vatandaşını 

Yahudilere yönelik ekonomik boykota dâhil etmeye çalıştığı 

belirtilebilmektedir. Bu şekilde NSDAP’nin Yahudilerin Alman 

ekonomisinden dışlanmasına yönelik alacağı kararlarda güçlü bir halk 

desteğinin elde edilmesine çalışıldığı ileri sürülebilmektedir. 
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GİRİŞ   

Son dönemde ülkemizde inşa edilen Polis Merkezi ve Emniyet 

Müdürlüğü yapılarının büyük çoğunluğunun form ve cephe 

özelliklerinde tarihsel ve yerel bir arayış göze çarpmaktadır. Geçmişte 

belirli dönemlerde mimaride oluşmuş olan cephe özelliklerinin şıkça 

kullanıldığı cepheler oluşmuş ve bu cepheler birbirini tekrar etmeye 

başlamıştır. 

Postmodernizmin önemli özelliklerinden biri olan tarihe ironik 

yaklaşım, Türk postmodernizminden kullanılmamış, daha çok tarihe 

saygı anlayışı ön plana çıkmıştır. Postmodern anlayışla belirsizleşen 

“yer” kavramı ile birlikte “kimlik” kavramının tanımında da 

belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Türk mimarisinde etkili olan 

postmodernizmde geçmişi değerlendirmeye yönelik biçimci 

aktarımlar öne çıkmıştır. Türkiye’de özellikle 1980 sonrası dönemde 

toplumsal yapıdaki değişimlerin de etkisi sonucu Postmodern bir 

döneme girilmiştir. Gelişimin seyri ve özellikleri bakımından Batı 

postmodernizminden farklı nitelikler içeren bu dönem mimaride 

çeşitlilik ve çoğulculuğa dayalı bir gelişim göstermiştir. Biçimci 

yaklaşımı bakımından Ulusal Mimarlık dönemi ürünleri ile benzerlik 

taşımakla birlikte, postmodernizm anlayışına özgü çeşitlilik ve 

çoğulculuğun hâkim olduğu eklektik bir özelliği vardır (Özcan, 2001). 

Çalışmanın amacı; son dönem polis merkezi ve emniyet müdürlüğü 

yapılarındaki yerel ve tarihsel mimari arayışın okunması olarak 

belirlenmiştir. Ülkemizde 2000 sonrası dönemde inşa edilmiş polis 
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merkezi ve emniyet müdürlüğü yapılarının form ve cephe özelliklerini 

incelemek, ortak cephe özelliklerinin dayanak noktalarını araştırmak, 

bu yapıların form ve cephe anlamında daha başarılı ürünler olmaları 

için öneriler getirmektir. 

Çalışma kapsamında öncelikle postmodernizm kavramından 

bahsedilecek ve postmodern mimarlık konusu kısaca ele alınacaktır. 

Ülkemizde son dönemde inşa edilmiş polis merkezi ve emniyet 

müdürlüğü yapılarına yer verilecek, bu yapıların formları, cephe 

özellikleri ve ortak özellikleri incelenecek ve çıkarımlarda 

bulunulacaktır. Ardından çeşitli ülkelerden yine 2000 sonrası 

dönemde inşa edilmiş, mimari form ve cephe anlamında başarılı 

bulunan polis merkezi ve emniyet müdürlüğü yapıları incelenecektir. 

1. POSTMODERNİZM, TARİHSELCİLİK VE YERELLİK 

İLİŞKİSİ 

1.1. Postmodernizm 

Postmodernizm, modernizm sonrası ya da ötesi anlamında bir 

tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ait temel 

kavram ve anlayışların eleştirilmesi ve yadsınması temeline 

dayanmaktadır. Yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan 

postmodernizm; mimari, felsefe, edebiyat, resim gibi alanlarda 

kendini göstermiştir (Yıldız, 2015). 

Postmodern düşüncenin kurucularından olan Robert Venturi uzun 

süreli kullanım sonucu işaret ve simgelere dönüşmüş olan 

alışılagelmiş formların kullanımını savunmaktadır. Bu tanınmış ve 
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alışılagelmiş biçimleri değişime uğratarak ve yeni ilişkiler içinde bir 

araya getirerek kullanıcıya hem yeni hem alışık olduğu bir çevre 

yaratmanın mümkün olduğunu savunmaktadır (Resim 1). 

Postmodernizm, modern dönemde baskın olan evrensellik ve bütünlük 

iddialarından tamamen vazgeçmiştir (Özcan, 2001) (Tablo 1).  

Postmodern düşüncenin özellikleri genel olarak; 

• Modern süreci eleştiren, yok sayan ve dönüştüren bir anlayış 

sergiler. 

• Yerel olana dönüş söz konusudur. 

• Bütünlük arz etmez, parçalanma söz konusudur ve uyumlu 

değildir. 

• Yöntem yoktur. 

•  Nesnellik yoktur. 

•  Mutlak değerler ve tek bir doğru yoktur. 

• Orijinalliğe önem vermez. 

• Çelişkilidir ve belirsizlik söz konusudur. 

• Çok merkezlilik esastır (Çağlar, 2008). 

 

1.2. Postmodern Mimari  

Postmodern mimarlık anlayışının, modern mimarlık ürünü yapılara 

yönelik eleştirilerinin başında, bu yapıların toplum tarafından 

benimsenememesi ve anlaşılamaması gelmektedir. Bu probleme 

çözüm olarak halk tarafından daha kolay anlaşılabilen ve beğeni 

kazanan bir mimari ortaya koymak gerektiği düşüncesi 

benimsenmiştir. Bu doğrultuda mimari ürünleri kolay anlaşılır kılmak 
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adına geniş kitlelerce benimsenmiş ve beğeni kazanmış mimari 

biçimlere yönelme, tarihsel ve geleneksel değerlere dayanan bir 

anlayış geliştirme yoluna gidilmiştir (Resim 2). Başka bir deyişle 

temelinde ‘’popüler beğeniye seslenmek, insanların alıştıkları, 

yabancılık çekmeyecekleri, kendilerine yakın buldukları mekânlar 

yaratmak’’ vardır (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1986; Özcan, 2001). 

Hasol (2017); Postmodern mimariyi, ‘’modern mimarlığın 

tekdüzeliğine ve katılığına tepki olarak 1960'larda belirtileri görülen 

ve eski dönemlerin biçimlerini estetik ögeler olarak yeniden ön plana 

çıkararak 1970'lerde biçimlenmeye başlayan, ancak başarısızlığa 

uğrayan bir seçmeci akım’’ şeklinde tanımlamaktadır. 

 

Resim 1: Postmodern Mimari’nin Önemli Temsilcilerinden Vanna Venturi Evi 

Robert Venturi / 1964 (Merdim, 2018) 
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Resim 2: Göreme Ataman Tesisleri  Merih Karaaslan / 1986 (Url 2) 

Tablo 1: Modernizm ve Postmodernizm Karşılaştırması (Özcan, 2001). 

Modernizm Postmodernizm 

Bitmişlik, tamlık Bitmemişlik, Eksiklik, Fazlalık 

Azlık Çokluk 

Birlik, Monotonluk Çeşitlilik 

Bütünleşme Parçalanma 

Düzen Kaos, Kargaşa 

Düzgünlük Eğrilik, Çarpıklık, Karışıklık 

Fonksiyon Ağırlıklı Formalist Ağırlıklı 

Genelleşmiş Üslup Bireyin Üslubu, Keyfilik 

Homojenlik Heterojenlik 
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Kesinlik, Belirlilik Belirsizlik, Muğlaklık 

Öz ve Biçim Beraberliği Biçimin Özden Bağımsız Olarak 

Gelişebilmesi 

Rasyonalizm Ağırlıklı, Mantıklı İrrasyonalizm Ağırlıklı, Mantıksız, 

Absürt 

Sadelik, Yalınlık Kompleksite, Karmaşa, Karışıklık 

Simetri, Statik Denge Asimetri, Dinamik Denge 

Tarihten Fikir ve Öz Bakımından 

Yararlanma 

Tarihten Biçim Bakımından 

Yararlanma 

Statik Ritimler Dinamik Ritimler 

Ciddiyet, Kibarlık, Soyluluk Alaycılık, Sıradanlık 

 

2. POLİS MERKEZİ VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPILARI 

Polis Merkezi Amirliği Kuruluş, Görev ve Araştırma Yönetmeliği 

(2011)’ne göre; yeni kurulacak polis merkezi hizmet binalarının; 

• Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca 

uygun görülen projelere bağlı kalınması  

• Dış görünümünün fark edilebilir karakteristiğe sahip olması 

zorunludur. 

ifadeleri yer almaktadır (Tablo 2). Ayrıca polis merkezi binalarının, 

engelli kullanıcılara da hizmet verebilecek şekilde inşa edilmesi, 
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mevcut yapıların bu kurala göre düzenlenmesi gerektiği de 

yönetmelikte yer alır. 

Polis merkezlerinin tasarımında gerekli güvenlik önlemlerinin 

alınması şartıyla ilişkili birim ve kurumları bir arada bulunduran, 

mimarisiyle kente ve yapılı çevreye değer katan, karma kullanımlı 

kompleks yapılar tasarlanarak, kentin stratejik noktalarında 

konumlandırılması kullanıcıların kuruma duyduğu güveni artırıp 

kurumla ilişkisini destekleyecektir. Ayrıca birimler arası bilgi 

aktarımına ve bürokratik işlemlere hız kazandırmak yoluyla, mekânsal 

memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceği açıktır (Arslan, 2013) 

Tablo 2: Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca Uygun 

Görülen Projeler (Url 3) 

  

Ankara – Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi 

Amirliği 

Aksaray – Ortaköy İlçe Emniyet 

Amirliği 

  

Adıyaman – Samsat İlçe Emniyet Amirliği Konya – Meram Gödene Polis 

Merkezi Amirliği 



 
 

202 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

  

Şırnak – Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trabzon – Sürmene İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 

  

Mardin – Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Muğla – Bodrum İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 

  

Eskişehir – Tepebaşı Polis Merkezi Amirliği Ankara – Dikmen Polis Merkezi 

Amirliği 

3. SON DÖNEM POLİS MERKEZİ VE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ YAPILARINDAKİ TARİHSEL VE YEREL 

MİMARİ ARAYIŞIN OKUNMASI 

Son dönemde ülkemizde inşa edilen bazı Polis Merkezi ve Emniyet 

Müdürlüğü yapılarının form ve cephe özelliklerinde geçmişte belirli 

dönemlerde oluşmuş olan biçimlerin şıkça kullanıldığı örnekler göze 
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çarpmaktadır. Tarihsel ve yerel arayışın ön plana çıktığı cepheler 

oluşmuş ve bu cepheler birbirini tekrar etmeye başlamıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Ülkemizden Tarihselci ve Yerelci Anlayışla İnşa Edilen Polis Merkezi ve 

Emniyet Müdürlüğü Yapıları 

  

Konya – Karatay Köprübaşı Polis Merkezi 

(Url 4) 

Ankara – Çankaya 10 Nisan Polis 

Merkezi (Url 5) 

  

Trabzon – Of Polis Merkezi (Url 6) Bilecik – Ertuğrulgazi Polis Merkezi 

(Url 9) 

  

İstanbul – Göktürk Polis Merkezi (Url 7) İstanbul – Yavuz Selim Polis Merkezi 

(Url 8) 
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İstanbul – Esenyalı Polis Merkezi (Url 13) 

  

İstanbul – Sultangazi Polis Merkezi 

(Url 12) 

İstanbul – Pendik Polis Merkezi 

(Url 14) 

  

Kayseri – Erkilet Polis Merkezi (Url 11) Kayseri – İldem Polis Merkezi 

(Url 10) 

  

Aksaray – Ağaçören Emniyet Müdürlüğü 

(Url 15) 

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü 

(Url 16) 
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İstanbul – Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü (Url 17, 18) 

  

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü (Url 19) 

  

Muş Emniyet Müdürlüğü (Url 20) 

  

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü (Url 21) 
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Rize Emniyet Müdürlüğü (Url 23, 24) 

  

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü (Url 22) Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü 

(yapılması planlanan) (Url 27) 

  

Konya İl Emniyet Müdürlüğü (yapılması planlanan) (Url 26) 

 

2013 yılından bir habere göre; “Tarihten Günümüze Türk Polis 

Teşkilatının Mimari Yapılanması Projesi” adı ile bir çalışma 

başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire 

Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışma kapsamında emniyetin 

arşivindeki tarihi karakol fotoğrafları incelenmiş (Tablo 4) ve bu 

fotoğraflardan yola çıkarak yeni inşa edilecek polis merkezi hizmet 
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binalarının örnek mimari projeleri ve modelleri hazırlanmıştır (Resim 

3 ve Resim 4). Proje kapsamında Türkiye genelindeki 1300 polis 

merkezi binasının bu modellere göre projelendirilmesine karar 

verilmiştir. Bu aşamada İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 

bazı üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinde yapılmış 

olan yaklaşık 15 doktora tezinden de faydalanılmıştır (Bayhan, 2013). 

   

Resim 3 ve Resim 4: Tarihten Günümüze Türk Polis Teşkilatının Mimari 

Yapılanması Projesine Ait Fotoğraflar  

 

Tablo 4: Tarihi Karakol Fotoğrafları (Url 28, 29) 

   

Maçka Karakolu Fatih Nizamiye Karakolu İzmir – Balavisne 

Karakolu 

 

Çalışma kapsamında incelenen bazı projeler ile ulusal bir mimarlık 

dili oluşturma amacı taşıyan tarihselci tutumun etkin olduğu 1. Ulusal 

Mimarlık örneği yapılar arasında biçimsel açıdan bazı benzerlikler 

bulunmaktadır. Özellikle yapıların simetrik kurgusu, geniş saçaklı 
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çatıları, kemerli pencereleri, kat silmeleri 1. Ulusal Mimarlık yapıları 

ile benzerlik göstermektedir (Hasol, 2020). 

Birinci Ulusal Mimarlık dönemi kamu yapılarının cephe özelliklerine 

bakıldığında, simetrik plan şemasından kaynaklanan simetrik 

cephelerin oluştuğu görülmektedir. Yapı girişleri simetri aksından 

sağlanmış ve girişlerin üst katlarında balkon ya da geniş, abartılı 

saçaklar ile vurgulandığı görülmektedir. Yapıların her katında bulunan 

pencere düzenleri farklı olarak tasarlanmıştır. Bu dönemde kamu 

yapılarının çatıları genellikle kırma çatıdır ve kotları farklı 

tasarlanmıştır, nadiren teras çatılara da rastlanmaktadır. Cephe 

tasarımında anıtsallığı arttırmak amacıyla son katlarda kubbe, konik 

ya da yoğun taş işleme yapıldığı ifade edilebilir (Yaldız ve Parlak, 

2018) (Tablo 5).  

Tablo 5: Çalışma Kapsamında İncelenen Bazı Polis Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü 

Yapıları İle Biçimsel Benzerlikler Gösteren 1. Ulusal Mimarlık Dönemi Örneği Bazı 

Yapılar 

 

 

 

 

Gazi ve Latife Okulları – Ankara 

Mukbil Kemal Taş 

1925 (Url 46) 

Defter-i Hakani Binası (Tapu ve Kadastro 

Bölge Müdürlüğü) – İstanbul – Vedat 

Tek 

1905 – 1908 (Url 47) 
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Tayyare Apartmanları – İstanbul – 

Mimar Kemaleddin 1919 – 1922 

(Url 30) 

Vakıf Apartmanı – Ankara – Mimar 

Kemaleddin 

1928 – 1930 (Url 31) 

 

 

 

 

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası - 

Ankara Guilio Mongeri – 1926 – 1929 

(Url 32) 

Ptt Binası – Konya – Mimar Falih Ülkü 

1926 

(Url 33) 

 

3.1. Ülkemizden Olumlu Olarak Değerlendirilen Polis Merkezi 

ve Emniyet Müdürlüğü Yapıları 

Ülkemizde inşa edilmiş özgün form ve cephe özelliklerine sahip polis 

merkezi ve emniyet müdürlüğü yapıları da vardır (Tablo 6). 
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Tablo 6: Ülkemizden Olumlu Olarak Değerlendirilen Polis Merkezi ve Emniyet 

Müdürlüğü Yapısı Örnekleri 

 

 

 

 

  

Mardin Emniyet Müdürlüğü (Url 34, 35) 

 

 

 

 

İzmir Karşıyaka Örnekköy Polis Merkezi (Url 36) 

 

 

 

 

Bursa Emniyet Müdürlüğü (Url 25) İstanbul – Beylikdüzü Gürpınar Polis 

Merkezi (yapılması planlanan) (Url 37) 
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3.2. Çeşitli Ülkelerden Olumlu Olarak Değerlendirilen Polis 

Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü Yapıları 

Çeşitli ülkelerde inşa edilmiş özgün form ve cephe özelliklerine sahip 

polis merkezi ve emniyet müdürlüğü yapıları da bulunmaktadır (Tablo 

7). 

Tablo 7: Çeşitli Ülkelerden Olumlu Olarak Değerlendirilen Polis Merkezi ve 

Emniyet Müdürlüğü Yapıları 

 

 

 

Avustralya – Somerville – 2015  

(Url 39) 

İspanya – Madrid – 2008 

(Url 43) 

  

Belçika – Brugge – 2013 (Url 38) Fransa – Provins – 2010 (Url 40) 

  

Avustralya – 2010 (Url 44) ABD - Los Angeles – 2009 (Url 45)  
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Gürcistan – Mestia – 2012 (Url 42) Kolombiya – Medellin – 2008 (Url 41) 

 

SONUÇ 

Ülkemizde son dönemde inşa edilmiş olan polis merkezi ve emniyet 

müdürlüğü yapıları incelendiğinde bazı yapılar arasında biçimsel 

anlamda çok fazla benzerlik olduğu görülmektedir. Tarihselci ve 

yerelci anlayışın benimsendiği yapılar olarak nitelendirilebilecek söz 

konusu yapıların en önemli problemleri; 

• özgün yapılar olmamaları 

• tek tip yapı anlayışını temsil etmeleri 

• tasarım aşamasında bir konsept ya da çıkış noktalarının 

olmaması 

• işlevlerinin dışarıdan algılanamaması 

• biçimsel anlamda taklitçi özellikte olmaları 

• tarihten yalnızca biçim anlamında faydalanmaları 

• döneminin mimari form özelliklerini ve yapım tekniklerini 

yansıtmamaları 

• yere özgü yapılar olmamaları 

• kimliksiz yapılar olmalarıdır. 
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Söz konusu yapıların form ve cephelerinde gözlemlenen ortak 

postmodern anlayışın sebeplerinden biri Emniyet Genel Müdürlüğü 

İnşaat Emlak Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan “Tarihten 

Günümüze Türk Polis Teşkilatının Mimari Yapılanması Projesi” nin 

ve bu proje kapsamında hazırlanan (Tablo 2) mimari modellerin 

olabileceği düşünülmektedir. Söz konusu projenin son dönem polis 

merkezi ve emniyet müdürlüğü yapılarının tasarımını olumsuz 

etkilediği, özgünlükten uzak tek tip yapı anlayışının oluşmasına sebep 

olduğu görülmektedir. 

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığı’nın 

örnek modeller olarak gösterdiği bazı özgün form ve cepheler 

bulunmaktadır. Yeni inşa edilecek olan polis merkezi ve emniyet 

müdürlüğü yapılarının tasarım sürecinde bu örneklerin model alınması 

daha faydalı olabilir. Postmodern anlayıştaki polis merkezi ve emniyet 

müdürlüğü yapılarındaki tarihselci ve yerelci anlayışın yerine güncel 

bir anlayışla tasarlanmış ve yorumlanmış formlar ortaya koyma 

düşüncesi söz konusu yapıların daha başarılı ürünler ve inşa edildiği 

dönemin izlerini taşıyan yapılar olmasına katkı sağlayabilir. 

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden farklı konumlarda 

olmalarına rağmen form ve cephe bakımından birbirine çok benzeyen 

yapılar vardır. Bu da yer ile ilişkisi kopmuş kimliksiz yapıların 

oluşmasına sebep olmuştur. Yine çalışma kapsamında incelenen 

örneklerden “Rize Emniyet Müdürlüğü” binasında geleneksel Rize 

evlerinin biçimsel özellikleri örnek alınmış fakat sonuçta yapının 
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işlevi ve kütlenin büyüklüğü ile örtüşmeyen, fonksiyonun dışarıdan 

algılanamadığı bir yapı ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan çeşitli ülkelerdeki polis merkezi ve 

emniyet müdürlüğü yapıları incelendiğinde (Tablo 7) bazı yapıların 

belirli çıkış noktaları ve konseptleri olduğu görülmektedir. Bu da 

özgün yapılar ortaya konmasını sağlamıştır. Benzer bir bakış açısı 

Mardin Emniyet Müdürlüğü binasında da vardır. Projeye göre, 

Zinciriye Medresesi’nin ana giriş cephesindeki süslemeler farklı 

ölçeklerde üst üste getirilerek bir sonuç panel elde edilmiş ve cephede 

bu paneller kullanılmıştır. Mardin Emniyet Müdürlüğü yapısında 

olduğu gibi (Tablo 6), yeni bir yapı tasarlama sürecinde tarihi yapı ya 

da yapı ögelerini yorumlayarak kullanmak daha doğru sonuçlar 

verebilir. 
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1.GİRİŞ 

 

Toplumsal cinsiyet kavramı bu güne kadar birçok farklı disiplinlere 

araştırma konusu oluşturmuştur. Uluslarası camiada dezavantajlı 

gruplar içinde yer alan kadınların durumuna hala iyimser bir gözle 

bakmak mümkün değildir. Geleneksel cinsiyet rollerine bağlı olarak 

yapılan iş ve görev tanımları kadınların erkekler karşısında daha çok 

engellerle karşılaşmalarına, üzerlerindeki aile işlerine bağlı 

sorumluluklarından dolayı daha çok zaman baskısı yaşamalarına ve 

erkeklerin yoğun olduğu işlerde yeterli derecede temsil 

edilmemelerine yol açmaktadır (Kabasakal vd., 2004; Yıldırım ve 

Aycan, 2008; Durante vd., 2017). 

Toplumsal alanda kadına bakış ve kadından beklenen davranış, 

kişilerin cinsiyeti ve toplumsal cinsiyet kavramına göre değişmektedir. 

Kadın veya erkek olarak bireyin gösterdiği genetik, biyolojik ve 

fizyolojik özellikler “cinsiyet”, kadının veya erkeğin psikolojik, 

sosyal/kültürel sorumluluk ve rolleri ise “toplumsal cinsiyet” 

kavramlarını oluşturmaktadır (Dökmen, 2004; Ersoy, 2009; Yapıcı 

vd., 2010).  

Toplumsal bakış kadınların hangi meslekleri yapacakları yönünde bir 

baskı oluştururken, meslek hayatında ise kariyer gelişimi üzerinde 

etkili olmaktadır. Kadınlar daha çok vasıfsız ve düşük ücretli işlerde 

çalıştıklarından ve genellikle yeterli eğitimleri olmadıklarından 

yöneticilik rolüne uygun görülmeyebilmektedir (Achterberg, 2009; 

Cengiz ve Özdemir, 2020). Cinsiyet kalıp yargıları kolaylıkla 

değişmemekte aynı zamanda dünyanın birçok kültürlerinde de benzer 
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durumlar görülmektedir. Kadınlardan beklenen toplumsal roller; eş ve 

çocukları ile ilgilenmek, ev işleri ile ilgili görevlerini yerine getirmek, 

erkeğe bağlı kalmak, sessiz, sakin, sabırlı, anlayışlı ve fedakar 

olmaktır. Erkeklerden beklenen toplumsal roller ise ailenin geçimini 

sağlamak, evde güç gerektiren işleri yapmak, aileyi tehlikelere karşı 

korumak, sert, güçlü, cesur ve akılcı davranmaktır. Kadınlar ve 

erkeklerden istenen bu beklentilere toplumsal cinsiyet kalıp yargıları 

denilmektedir (Saraç, 2013). 

1.1. KADIN MİMARLAR, İÇMİMARLAR, PEYZAJ 

MİMARLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET   

Meslek disiplinleri olarak mimarlık, iç mimarlığı ve peyzaj mimarlığı 

fiziksel çevrenin fonksiyonel özelliklerini ve yaşam kalitesini artırmak 

için doğal ve kültürel kaynakları, yüzyıllar içinde oluşan mimari 

mirasları koruma ve yönetme ilkeleri esasına dayanmaktadır. Aynı 

zamanda mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

ve bu kaynaklardan optimum düzeyde yararlanılması amacıyla yapılan 

uygulamalı bilim ve sanat dallarıdır (Karahan vd., 2010; Yılmaz 

Yıldırım ve Keskin, 2020; Külekçi ve Gencer, 2021; Yilmaz vd., 

2021). Günümüzde mimarlık, içmimarlık ve peyzaj mimarlığı 

mesleklerinin gelişiminde kadınların oldukça önemli düzeyde katkıları 

bulunmaktadır. Dünyada bu alanlarda çalışan ve çok başarılı işlere 

imza atan ünlü kadınlar bulunmaktadır. Ancak, kadın tasarımcıların 
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kendilerini ispat etme ve yükselme uğraşıları birçok platformda 

olduğu gibi bu meslekleri seçen kadınlar için de engellerle dolu bir 

süreci içermektedir. 

1.2. Dünyaca Bilinen Kadın Mimarlar, İçmimarlar ve Peyzaj 

Mimarları 

Mary Louisa Page 1879 yılında Amerika’da mühendislik dalında 

mezun olan ilk kadın olmakla birlikte Kuzey Amerika’da lisans 

derecesini alan ilk kadın mimar olmuştur (Kershisnik, 2019). 

Mimarlık eğitimi alan birçok kadın mimar, her zaman bu meslekte bir 

kariyere sahip olamamaktadır. Mesleklerinde yer edinebilen az 

sayıdaki kadın mimarlar ise iyi bir kariyere sahip olmuş, ancak hak 

ettikleri takdiri görememişlerdir. İnşaat sektöründe söz sahibi olan ilk 

kadın mimarlar; Sophia Hayden Bennett, Margarete Schütte-Lihotzky, 

Julia Morgan ve Marion Mahony Griffin olarak sıralanabilir (Grimes, 

2007). Türkiye’de de 1934 yılında Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi’nden mezun olan ilk kadın mimarlar Leman Tomsu ve 

Münevver Belen’dir (Özgüven, 2002).  

Washington D.C.’deki Dumbarton Meşe Bahçesi’ni tasarlayan kadın 

peyzaj mimarı Beatrix Farrand (1872-1957) Amerikan Peyzaj 

Mimarları Topluluğu (American Society of Landscape Architects, 

ASLA)’nun kurucularındandır (Anonymous, 2020). Gertrude Jekyll 

(1843-1932), Kate Sessions (1857-1940), Ellen Biddle Shipman 

(1869-1950), Martha Brookes Hutcheson (1871-1959), Florence Yoch 

(1890-1972), Lucille Council (1898-1964) ve Martha Schwartz (1950-
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..) da tarihte yerini alan önemli kadın peyzaj mimarlarıdır 

(Anonymous, 2021).   

Modernizm akımının etkisiyle 20. yüzyılın ortalarında iç mekan 

tasarımcılığı bir meslek olarak görülmeye başlamış (Pile, 2009), 

dünyada iç tasarımın “annesi” olarak kabul edilen Candace Wheeler 

ve iç mimar Ella Anderson de Wolfe (Elsie de Wolfe) de tasarım 

dünyasına kendilerini ilk dekoratörler olarak tanıtmışlardır (Lees-

Maffei, 2008). Elsie de Wolfe 1905 yılında New York City’s Colony 

Club projesinde iç dekorasyonun düzenlenmesi için profesyonel 

olarak bir kontrata imza atan ilk meslek insanıdır (Massey, 2008). 

1.1.3. Kadın Tasarımcılar ve Toplumsal Cinsiyet 

Bağlamında Yapılan Çalışmalar 

Mimarlık, içmimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında kadının rolü ve 

kişilerin cinsiyetinin, tasarım odaklı mesleklerin tercihine olan etkisi 

yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Thomas Jenkins (1982) Amerika 

Birleşik Devletlerinde mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama, moda 

tasarımı, endüstriyel tasarım ve grafik tasarımı alanlarında cinsiyetlere 

göre farklılaşan bir yönelim ve eğilim olduğununun belirlendiğini 

belirtmiştir. Pınarcı ve Ünsal Gülmez yaptıkları araştırmada (2018), 

mimarlık mesleğinin tarihsel gelişiminde kadının çoğu zaman öncü rol 

üstlenmediğini, ayrıca mesleğin yazınsal ve uygulama aşamalarında 

genellikle erkek egemen bir kurguda ilerlediğini ifade etmişlerdir. 
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Mimarlık alanındaki meslekler erkek hegemonyasında süren bir yapı 

üretimi ve mimarlık tarihi yazımından oluşmakta, toplumsal cinsiyet 

ile bağlantılı kavramlar da sorunsal şekilde algılanmaktadır. İnsanın 

barınma amaçlı ilk yerleşme çabalarında kadınlar yapı ustaları olarak 

kabul edilirken, “Mimarlık Üzerine On Kitap” eserinden başlayıp 

bugüne kadar gelen süreçte mimarlıkta kadınların rolleri yazılı 

metinlerde geçmemekte ve kadınlara kapalı mekanlar bırakılmaktadır 

(Dostoğlu, 2002). Akgün (2002) kadınların mimari alanlarda geri 

planda olma nedenlerini incelediği çalışmada, sorunların toplumsal 

kaynaklı olduğunu ve toplumsal alandaki cinsiyet sorunsalı ile bu 

sorunun mimarlık disiplinindeki yansıması arasında paralellik 

bulunduğunu belirtmiştir. Riggins (2007), yeni çocuk sahibi olan veya 

çocukları küçük olan annelerin mesai saatlerinde esneklik tanınarak 

kariyerlerine devam edebileceklerini ve meslekten tümüyle 

ayrılmalarının önüne geçilebileceğini belirtmiştir. Temel yaptığı 

çalışmada (2018) kadınların mimarlık pratiğinde erkekler ile eşit 

şartlarda olmadıklarını, yeterli derecede yetkinleşemediklerini, eşit 

ücret alamadıklarını ve toplumsal bakımdan erkeklere gösterilen 

saygınlığı göremediklerini ifade etmiştir. 

Demir vd. (2011) peyzaj mimarlığı mesleğinde kadınların yeri ve 

önemini inceledikleri çalışmada, beklentilerin aksine Türkiye’de kadın 

peyzaj mimarlarının göz ardı edilemeyecek bir bölümünün cinsiyetten 

kaynaklanan ayrımcılığa uğramadıklarını, ancak meslek yaşamlarında 

karşılaştıkları ticari ve yönetimsel deneyim eksikliklerinin önemli 

sorunlar oluşturduğunu ve kadın yöneticilerin erkeklerden daha fazla 
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çalışıp daha fedakar davranmaları durumunda da iş hayatında 

kendilerini kabul ettirebileceklerini belirtmişlerdir.  

Bu çalışma; mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı meslekleri ile 

cinsiyet arasındaki etkileşimin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Mimarlık alanında tasarımcıların kamu ve özel sektördeki çalışma 

şartları ile kadınların bu sektörlerde karşılaştıkları engeller toplumsal 

cinsiyet bağlamında değerlendirilmiştir. Böylece, mimarlık 

mesleğinde kadınların kariyerlerindeki gelişimlerinin arttırılabilmesi 

ve karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılabilmesi için uygulanabilir 

stratejilerin belirlenmesine katkı sunulacağı düşünülmektedir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın ana materyalini mimarlık ve tasarım fakültelerinin 

mimarlık, içmimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden mezun 

olmuş ve Van’da ilgili odalara kayıtlı olan 44 kadın tasarımcı 

oluşturmuştur. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalardan 

(Akgün, 2002; Ersoy, 2009; Yapıcı vd., 2010; Pınarcı ve Gülmez, 

2018; Cengiz ve Özdemir, 2020) yararlanılarak kadın tasarımcıların 

toplumsal cinsiyete bakış açısı ile ilgilerinin belirlenmesine yönelik 

oluşturulan anketler, pandemi şartlarından dolayı 2020 yılının Ekim-

Aralık aylarında yüz yüze görüşme usulu yerine elektronik ortamda 

uygulanmıştır. Anketlerin birinci bölümünde katılımcıların bazı 

demografik özellikleri ile iş yerlerinin niteliklerinin belirlenmesine 
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yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise sahip oldukları 

meslek ile toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşimin belirlenmesine 

yönelik 14 soru bulunmaktadır. Anketlerden elde edilen verilerin 

istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programında yapılmıştır 

(Anonymous, 2013).  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan tasarımcı kadınların bazı demografik özellikleri 

ile işyeri nitelikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Ankete katılan tasarımcı kadınların bazı demografik özellikleri ile işyeri 

nitelikleri 

 

Yaş Kişi sayısı Oran (%) 

20-30 34 77.3 

31-40 6 13.6 

41-50 2 4.5 

51-60 2 4.5 

Eğitim 

Lisans 22 50.0 

Yüksek lisans 15 34.1 

Doktora 7 15.9 

Branş 

Mimar 20 45.5 

İçmimar 7 15.9 

Peyzaj mimarı 17 38.6 

İşyeri 

Kamu 18 40.9 

Özel 15 34.1 

Kendi işyeri 5 11.4 

İşsiz 6 13.6 

 

Tablo 1 incelendiğinde, bu çalışmada çoğunlukla (%77.3) 20-30 yaş 

aralığındaki tasarımcı kadınların yer aldığı görülmektedir. 



 
 

 

 

228 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

Katılımcıların sadece %15.9’u “Doktora” düzeyinde eğitim alırken, 

%34.1’i “Yüksek Lisans” ve %50’si de “Lisans” düzeyinde eğitim 

almışlardır. Katılımcılardan 20 (%45.5)’si mimar, 17 (%36)’si peyzaj 

mimarı ve 7 (%15.9)’si de içmimar ünvanına sahiptir. Tasarımcı 

kadınların %40.9’u kamuda ve %34.1’i özel sektörde çalışırken, 

%11.4’ü kendi işyerlerini yönetmekte ve %13.6’sı da hali hazırda 

mesleklerini ifa etmemektedirler. 

Ankete katılan tasarımcı kadınların sahip oldukları meslekler ile 

toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşim hakkındaki görüşleri Tablo 

2’de verilmiştir. Özel sektöre göre kamuda kadın tasarımcıların daha 

fazla çalışma nedenleri incelendiğinde; katılımcıların 34 (%73.3)’ü 

koşulların daha iyi olması, 4 (%9.1)’ü sosyal güvenlik imkanlarının 

daha iyi olması, 3 (%6.8)’er kişi de izin almada problem yaşanmaması 

ve tatil sürelerinin uzun olması şeklinde düşüncelerini ifade 

etmişlerdir. 

Tablo 2. Ankete katılan tasarımcı kadınların sahip oldukları meslekler ile toplumsal 

cinsiyet arasındaki etkileşim hakkındaki görüşleri 

 

Sorular Evet (%) Hayır (%) 

1-Kadından mimar, iç mimar, peyzaj mimarı 

ve olamaz. 

8 (%18.2) 36 (%81.8) 

2-Kadın mimar, iç mimarlar, peyzaj mimarlara 

ve ön yargı var mı? 

26 (59.1) 18 (%40.9) 

3-Kadın mimar, peyzaj mimarı ve iç mimarları 

küçümseniyor mu? 

19 (%43.2) 25 (%56.8) 

4-İşverenlerin mimarları yeterli gördüğünü 

düşünüyor musunuz? 

22 (%50.0) 22 (%50.0) 
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5-Özel sektörde iş imkanı çok mu? 23 (%52.3) 21 (%47.7) 

6-Kadın mimar, iç mimarlar ve peyzaj mimarı 

şantiyede çalışabilirler mi? 

36 (%81.8) 8 (%18.2) 

7-İşyerinde size yenge abla diye hitap edildi 

mi?  

27 (%61.4) 17 (%38.6) 

8-Özel sektörde çalışmak sizi rahatsız eder 

mi? 

18 (%40.9) 26 (%59.1) 

9-Şantiyede çalışırken erkekleşiyor musunuz?

  

11(%25.0) 33 (%75.0) 

10-İşyerinizde cinsiyetçi ayırım var mı?  25 (%56.8) 19 (%43.2) 

11-İş yerinde sizi korumak isteyen erkek 

çalışan oldu mu?  

25 (%56.8) 19 (%43.2) 

12-İlgili odanızın yönetimindeki kadın erkek 

oranını biliyor musunuz? 

15 (%34.1) 29 (%65.9) 

13-Odanızın yönetiminde yer almak ister 

misiniz? 

27 (%61.4) 17 (%38.6) 

 

Ankette yer alan “kadından mimar olamaz” görüşü katılımcıların 

büyük çoğunluğu (%81.8) tarafından kabul edilmemiş ve en çok 20-30 

yaş aralığındaki tasarımcı kadınlar bu yaklaşıma karşı çıkmışlardır. 

Kadın tasarımcılara karşı herhangi bir ön yargının olup olmadığının 

belirlenmesine yönelik soruya, katılımcıların %59.1’i “evet” cavabını 

vermiş ve yaş ilerledikçe bu yaklaşıma karşı olumsuz düşüncenin 

azaldığı görülmüştür. 

Kadın tasarımcıların işyerlerinde küçümsenme durumlarının 

belirlenmesine yönelik soruya ise katılımcıların yüksek bir oranda 

(%43.2) “evet” cevabını vermesi, günümüzde yapılan birçok 

iyileştirmeye rağmen toplumsal cinsiyet eşitliğinin hala istenen 

düzeye gelmediğini göstermektedir. 

İşverenlerin mimarları yeterli görme durumu konusunda, katılımcılar 

tam olarak ikiye ayrılmışlardır. Kadın tasarımcıların kamuda daha çok 
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çalışmalarındaki en önemli faktörün koşulların daha iyi olması 

düşüncesinden (%77.3) kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca izin 

almadaki kolaylıklar, tatil sürelerinin uzun olması ve daha fazla sosyal 

güvenceye sahip olunması konuları katılımcılar tarafından düşük 

oranlarda belirtilen diğer faktörlerdir.  Katılımcıların %52.3’ü özel 

sektörde daha çok iş imkanı olduğunu belirtmişlerdir. Bu düşünceye 

katılanların en fazla peyzaj mimarlarının, katılmayanların ise en fazla 

mimarların olduğu görülmüştür. 

Ankete katılan tasarımcıların büyük çoğunluğunun (%81.8) kadınların 

şantiyelerde çalışabileceklerini düşünmeleri, kadın tasarımcıların 

ortam ayırımı gözetmeksizin iş hayatında aktif rol almak istediklerini 

gösteren önemli bir parametredir. Ancak, Abdullah vd. (2013) inşaat 

sektöründeki şantiyelerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yansıttığını, 

ayrıca işverenlerin aile sorumluluğu ve çocuk bakım işlerinin kadın 

çalışanlara ait olduğunu düşündüklerinden kadın çalışanları 

güvenilmez ve maliyetli olarak algıladıklarını bildirmişlerdir. 

Bu ankete katılanların %61.4’ü işyerlerinde yenge ve abla gibi 

hitaplarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Kadınınların toplumda 

sadece bir erkeğin eşi veya yakını olarak saygı görmesi, toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığının önemli bir işaretidir. Toplumumuz kadını 

korunması gereken ve emanet olarak görmeye alışık bir hafızaya sahip 

olması bu durumun sürdürülmesine katkı sunduğu için olumsuz etki 

yaratmaktadır. Toplumumuzun kadınları korunması gereken ve 
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emanet olarak görme alışkanlığından uzaklaştırılması için sosyal 

projelerin yaygınlaştırılması ve özellikle erkeklere kadınların da özgür 

ve hür iradeleriyle toplumda yer alan bireyler olduğu gerçeği sıklıkla 

vurgulanmalıdır. 

Bu çalışmada kadın tasarımcıların az sayılmayacak bir kısmı (%40.9) 

özel sektörde çalışmanın kendilerini rahatsız edebileceğini ifade 

etmişlerdir. Bu durumun özel sektörde genellikle şartların daha ağır, 

mesai saatlerinin daha uzun ve izin taleplerinin çoğu zaman istenilen 

düzeyde karşılanmayacağının düşünülmesinden kaynaklanmış olabilir.  

Katılımcıların %75’inin şantiyelerde çalışıldığında kendilerini erkek 

gibi hissetmediklerini belirtmeleri, bu çalışmadaki kadınların 

mimarlık mesleğini icra ederken toplumun baskısını bertaraf 

ettiklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Bu çalışmada işyerlerinde cinsiyetçi bir ayırımın olması ve kadınları 

korumak isteyen erkeklerin bulunması durumlarının her ikisinede 

katılımcıların büyük çoğuluğu (%56.8) “evet” cevabını vermişlerdir. 

Kadınlara olan bağımlılık ve kadını hor gören cinsiyetçi yaklaşımlar, 

erkeklerin kadınlara karşı korumacı bir tavır sergilemelerine neden 

olmaktadır. Kadınların naif ve kırılgan yapsından dolayı 

korunmalarını ön plana çıkaran himayeci cinsiyetçilik, toplumda 

erkeğin daha da güçlenmesini sağlarken daha itaatkar, pasif ve uysal 

yapıya bürünen kadını zayıflatmaktadır (Glick vd., 2000; Fischer, 

2006). Erkeklerin kadınları korumak için kendilerine göre gerekli 

gördükleri tutum ve sergiledikleri davranışlar, kadınların işyerlerinde 

özgüvenli bir şekilde ilerlemelerini engellemektedir (King vd., 2012). 
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Bu anketteki soruları cevaplayan kadın tasarımcıların %65.9’unun 

bağlı oldukları meslek odasının yönetimindeki kadın/erkek oranından 

haberdar olmamaları, meslek odalarına karşı ilgilerinin fazla 

olmadığını düşündürmektedir. 

Ankete katılan kadın tasarımcıların genellikle (%61.4) bağlı 

bulundukları meslek odasının yönetiminde yer almak istedikleri 

görülmüştür. En çok yönetimde bulunmak isteyenlerin eğitim 

durumuna göre “Yüksek Lisans” derecesine sahip olanlar, yaş 

parametresine bakıldığında ise 20-30 yaş aralığındaki gençler olduğu 

belirlenmiştir. Genellikle bekar kadınlar ve küçük çocuğu olmayan 

kadınların yönetimlerde bulunma istekleri iş hayatında daha fazla 

karşılaşılan durumlardır. Bu çalışmada azımsanmayacak oranda da 

(%38.6) tasarımcı kadınlar ilgili meslek odasının yönetiminde yer almak 

istememektedirler. Bu durum çalışan kadınların işten hemen sonra 

evlerine giderek kendilerinden beklenen sorumlulukları yerine 

getirmek duygusuyla hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü 

iş hayatında yönetimde olmanın kadına daha fazla yük getireceği ve 

dolayısıyla bu işlere mesafeli yaklaşıldığı bilinmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Endüstri devrimi ile birlikte iş gücüne olan gereksinimin artması 

sonucunda evinden çıkan ve ekonomik yaşama katılan kadın, önceden 

elde etmeye fırsat bulamadığı haklarını zamanla kazanmaya 
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başlamıştır. Kadınların sadece erkeklerin çalışabilecekleri düşünülen 

mesleklerle ilgili olarak eğitim almaya başlamaları toplumsal tabuların 

yıkılmaya başladığının görülmesi açısından önemlidir. Kadınların 

çalıştıkları birçok ortamda ve özellikle tasarım alanında cinsiyet 

kimlik sorunu yaşanmakta ve bu sorun mesleklerinde fark 

yaratamayan kişilerin hayatını zorlaştırmaktadır. Günümüzde modern 

toplumlarda kıtalar ve bölgelere göre bazı farklılıklar olsa da bu 

durumun etkisi hala hissedilmektedir (Yararel Doğan ve Asar, 2019). 

Day (2000) kadınların erkeklere göre daha aşağı statüde 

görülmelerinin kamusal alanların kullanımında önemli dercede 

hissedildiğini ifade etmiştir. Dünya Değerler Araştırması Türkiye 

verilerine göre “Erkekler kadınlardan daha iyi yöneticilik yapar” 

ifadesi yüksek bir oranda (%64) kabul görmektedir. İşgücü 

piyasasında olan kadınların, aynı eğitim düzeyine sahip olarak benzer 

mesleklerde bile erkeklerden daha düşük ücret almalarına ek olarak 

meslekte üst düzeye yükselememesi ve yönetici pozisyonunda 

çalışamaması önemli sorunlardır. “Cam Tavan Sendromu” olarak 

adlandırılan bu olgu iş yaşamına bir şekilde adım atan kadınların 

yaşadıkları eşitsizliklere verilecek çarpıcı bir örnektir. Profesyonel 

meslek gruplarına bakıldığında çalışan kadınların sayısının artması 

umut verici düzeyde olsa da üst düzey yöneticiler, kanun yapıcılar ve 

idareciler grubundaki kadınların oranı önemli derecede düşüktür. 

Dünyada toplam işgücünün önemli bir kısmını oluşturan kadınların 

yönetim kademelerinde yeterince temsil edilmediği acı bir gerçek 

olarak toplumun gözleri önünde durmaktadır. Bu çalışmada Van 
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ilindeki kadın tasarımcılar iş hayatında toplumsal cinsiyet bağlamında 

birtakım problemlerin olduğunu hatta bazı kadınlar da bu problemlerle 

çoğu zaman yüz yüze geldiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, özel 

sektördeki iş yoğunluğuna bağlı olarak genelde kamu sektöründe 

çalışmayı daha ön planda tutan kadın tasarımcılar, şantiyelerde görev 

yapmanın kendileri için bir sakınca oluşturmadığını ve toplumumuzda 

sıkça görülen erkek korumacı yaklaşımlarla kendilerine farklı 

şekillerde hitap edildiğini belirtmişlerdir. 

Mimarlık, içmimarlık ve peyzaj mimarlığının uygulandığı mesleklerde 

yaşanan problemlerin aşılabilmesi açısından kadınların etkinliklerinin 

arttırılması ve bu alanlarda çalışan kadınlara pozitif ayrımcılık 

tanınarak ilerlemelerini ve yönetim yeteneklerini geliştirmeleri 

noktasında gerekli desteklerin verilmesi gerekmektedir. Bununla 

birlikte mimarlık mesleğinin kamu ve özel sektördeki kadroların 

istihdamında erkek olma şartından ve kadın mimarlara genellikle büro 

hizmetlerinin mecburi olarak verilmesinden vazgeçilmelidir. Alınacak 

önlemlerin kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 

ilgili kuruluşların yapacakları denetimler bu tür sorunların çözümünde 

etkili olacaktır. Mimarlık sektöründe yer etmiş bazı olumsuz algıların 

ortadan kaldırılabilmesi ve kadınların erkeklerle eşit fırsatlarda 

çalışabilmesi konuları ilk önce özellikle ilgili fakültelerin eğitim 

planlarında yer almalıdır. Bu sayede konunun önemini doğru bir 

şekilde anlayarak mezun olacak ve eğitimlerini tamamladıktan sonra 
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etkin bir şekilde iş hayatına atılacak gençler, en azından bundan 

sonraki süreçlerde bu tür uygulamaların yanlış olduğunu ve buna bağlı 

olarak sektördeki iş veriminin olumsuz yönde etkilenebileceğini daha 

iyi anlayabileceklerdir.  

Sonuç olarak; iş hayatındaki cinsiyetçi yaklaşımlar kadın 

tasarımcıların kendilerine olan güven duygularının azalmasına, kariyer 

gelişimlerinin engellenmesine ve moral/motivasyonlarının olumsuz 

olarak etkilenmesine neden olmaktadır. Toplumun bütün kesimlerine 

yönelik olarak yapılacak sosyal projelerle bu konudaki zihinsel 

dönüşümün sağlanması, kadınların iş hayatında daha etkin rol 

almalarına ve böylece cinsiyet ayırımının ortadan kaldırıldığı daha 

modern bir yaşama geçilmesine katkı sağlayacaktır.  
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GİRİŞ   

OSMANLI DÖNEMİNDE KADIN  

Bu çalıĢma yapılırken öncelikli olarak Osmanlı minyatür ustalarından 

Levni‟nin Osmanlı kadın figürleri ile ilgili ele alınan kitapları 

irdelenmiĢtir. ÇalıĢmanın temelini oluĢturan dönemin o dönemde 

Osmanlı‟yı ziyaret eden ya da Ġmparatorlukta ikamet eden 

yabancıların gözlemlerini anlatan kitaplar gözden geçirilmiĢtir. 

Literatür incelenip muhteva anlamlandırıldıktan sonra da yazım 

aĢamasına geçilmiĢtir. Yazım aĢamasında kadın figürlerinin rolünü 

belirleyen faktörlerden biri olan kıyafetleri üzerindeki motifleri o 

dönemin dokunan kumaĢlarla ilgili bilgiler ıĢığında analiz edilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

1281-1924 yılları arasında altı yüzyıla yayılan Osmanlı Ġmparatorluğu, 

tüm Ġslami hanedanların en zenginlerinden ve açık ara en 

güçlülerinden biriydi. Ġmparatorluk, en güçlü hükümdarı Kanuni 

Sultan Süleyman'ın (1520-1566) saltanatından sonra, 17. yüzyılda 

toprak zirvesine ulaĢtı. Ġmparatorluğun hiyerarĢik yapısı varoluĢu 

boyunca dalgalansa da, genel olarak, kraliyet kadınları nispeten 

yüksek bir statü ve güç konumuna sahipti ve genellikle hanedan 

siyasetinde ve toplumda önemli bir rol oynuyordu. Ancak kamusal 

alana aktif katılım yerine, sosyal statüleri özel alanların sınırları içinde 

anlaĢıldı. Bu nedenle kadınlar, fiziksel olarak var olmadan toplum 

tarafından tanınmanın ve bireysel güçlerini göstermenin yollarını 

buldular. Bu, sanatın himayesi yoluyla gerçekleĢtirildi. 19. yüzyılda 

Batı etkisinin yaygınlaĢmasıyla birlikte Osmanlı kadınları Avrupalı 
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kadınlarla etkileĢimlerini artırmıĢtır. Bu dönemde Batılılarla olan 

etkileĢimler birçok Osmanlı ve Batılı kadının sosyal hayatını 

değiĢtirmiĢ, Osmanlı kadınlarının Avrupalı tanıdıkları evlerine ve 

hayatlarına davet etmeleri ve kabul etmeleri normalleĢmiĢtir ( Turkish 

Culture Portali, 2019, s. 1-2).  

Doğrudan varlık konusu olan “Kadın” evrenseldir. Evrensel yönü ile 

de dinler ve sosyal bilimlerin muhatabı olmaktadır (Gültepe, 2008, s. 

13). Tarihi araĢtırmalar geçmiĢteki milletler nezdinde kadının halini 

inceleyebilmek için insanları bir takım düĢüncelere sevk etmektedir. 

Kadının geçmiĢteki rolü, sosyal konumu ve hakları, kadınların 

yaĢantısı hakkında bilgiler sunmaktadır (Es‟sehmeranî, 1999, s. 13)
.
 

Tarih boyunca Türkler tarafından kurulan tüm devletlerde kadınlar 

önemli iĢlevler ve roller üstlenmiĢlerdir. Bu roller büyük ölçüde 

devletten devlete ve hatta yerel olarak bölgeden bölgeye de değiĢiklik 

göstermiĢtir. Türkler „in kadına karĢı yaklaĢımını etkileyen en önemli 

faktörler etkisi altında kalınan dinler ve kültürlerdir.  

Osmanlı Ġmparatorluğu'nun büyük bir bölümünde, birçok kadının 

etkileĢimi, hemcinsleri ve aile üyeleri arasındaki sosyalleĢmeyle 

sınırlıydı. Kadınlar evlerinde ve hamamlarda birbirleriyle 

sosyalleĢiyorlardı (Karababa, Early Modern Ottoman Coffeehouse 

Culture and the Formation of the Consumer Subject, 2011, s. 737–

760). Yüksek sosyete kadınları, özellikle sarayda yaĢamayanlar 

birbirlerinin evlerinde ziyaret eder, ancak sarayda yaĢayanlar, 

sosyalleĢmeyi kolaylaĢtıran katı görgü kurallarına tabi tutulurdu 

(Mahmud, 1985, s. 408.15)
 
. Kadınlar genellikle iĢlemeli havlular ve 
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yüksek, tahta sandaletler gibi en güzel banyo aksesuarlarını sosyal 

etkinliklere getirirdi (Faroqhi, 1994, s. 1300). Her toplumda olduğu 

gibi Osmanlı kadınının sosyal hayatında da giyim tarzı önemli bir rol 

oynamıĢtır. 18. yüzyılda Ġstanbul'a gelen Ġngiliz büyükelçisinin eĢine 

göre, (Leydi Mary Wortley Montagu), Osmanlı kadınlarının 

kıyafetleri "onurlarını ve haklarını yansıtıyordu". Bir Osmanlı 

kadınının giyim tarzı, onun sadece toplumdaki statüsünü değil, aynı 

zamanda vesilesini de gösterirdi. Giyinmek için iki kategori vardı: 

günlük elbise kıyafetleri ve özel gün kıyafetleri, düğün, niĢan gibi özel 

günlerde kadınlar aileleri ve çevreleri dıĢında sosyalleĢirlerdi 

(Cichoki, Continuity and change in Turkish bathing culture in 

Istanbul: the life story of the ÇemberlitaĢ Hamamı, 2007, s. 98-112).  

20. yüzyılın baĢında Osmanlı imparatorluğu güç kaybediyordu. Bu 

dönemde, kadınların kamusal alanlara girmeleri için yeni fırsatlar 

açmıĢtı. Boyar' ın yazdığı gibi: “Onların hem katılım düzeyindeki hem 

de yeni konumlarını kabullerindeki ilerlemeleri ve değiĢim hızları, 

büyük ölçüde imparatorluğun o dönemde içinde bulunduğu korkunç 

koĢullara ve özellikle kadınların eğitimi gibi belirli değiĢim ve 

reformların ortaya çıkıĢıyla iliĢkiliydi”. 1868'den cumhuriyetin 

kurulduğu 1923'e kadar geçen bu süreçte 40'a yakın kadın dergisi 

yayınlandı. Kadınlar bunları entelektüel hünerlerini göstermenin ve 

onları geri tutan Ģeyin -geleneksel görüĢün belirttiği gibi- bir tür 

biyolojik "aĢağılık" değil, eğitime eriĢim eksikliği olduğunu 

kanıtlamanın bir yolu olarak görüyorlardı (Fleete, 2020, s. 1-2).  
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BİR MİNYATÜR SANATI VE LEVNİ 

Minyatür, bir çeĢit kitap resmi, ismini Latinceden alan “minium” 

denilen kırmızı bir boyadır (Turani, 1995, s. 94). Daha sonra Ġtalyanca 

ve Fransızcaya “miniature” olarak geçmiĢ, yazma kitaplarındaki 

resimleri ifade etmek için kullanılmıĢ ve Türkçeye batı dillerinden 

transfer edilmiĢtir. Genel tanımlamayla yazma eserlerde anlatılan 

olayları görselleĢtirmek üzere yapılan kitap resimlerine “minyatür” 

denir. Osmanlı dönemindeki eserlerde minyatür yerine “tasvir” ve 

“nakıĢ” sözcükleri de kullanıldığı bilinmektedir (Mahir, 2012, s. 87).  

Claude Lévi-Strauss, sanat ve bilgi sistemlerinin bir parçası olarak 

minyatürleĢtirmenin teknik yönleri tarafından üretilen evrensel estetiği 

vurgulamıĢtır. Minyatürlerin çağrıĢtırıcı gücü üzerine önemli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır ve bunlardan bazıları, küçücük bir boyutta 

çalıĢmak için gereken iĢçiliğe odaklanmıĢtır. Stewart, “Minyatür, 

bağlamını dikkate değer kılma kapasitesine sahiptir” diye belirtiyor ve 

belki de bu nedenle minyatür nesnelere odaklanmanın nedeni, onların 

çağrıĢtırıcı anlamları olmuĢtur. Bu kesinlikle doğrudur, ancak üretim 

ve kullanım sürekliliğini bütünleĢtiren bir yaklaĢım, minyatürler için 

tutarlı bir estetik yaratılmasını sağlar. Yaratmak için bedensel beceriye 

ve bunları kullanmak için sosyal bilgiye sahip olanlar, sıradan bir 

bağlamı büyüleyebilir (Stewart, On Longing: Narratives of The 

Miniature, The Gigantic, The Souvenir, The Collection, 1993, s. 3-4). 

Türk minyatür sanatının bağımsız olarak geliĢtiği en karakteristik 

devir Osmanlı zamanıdır. Osmanlılar minyatüre yeni bir anlatım ve 

konu çeĢitliliği getirmiĢlerdir. Bir tür tarih belgeleyici olan Türk 
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minyatürlerinin en önemli özelliği olmuĢtur. Osmanlı döneminde 

tamamen saraya bağlı olarak geliĢmiĢ olan minyatür sanatı 300 yılı 

aĢkın bir süre devam etmiĢtir. Erken Osmanlılarda minyatürlü yazma 

örneği bulunmadığı dolayısıyla XV. yy. a ait minyatür sanatına 

rastlanmamıĢtır (EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi, 1997, s. 1266). 

Levni bir yandan geleneksel Osmanlı sanatı kurallarına bağlı kalırken, 

öte yandan batı etkilerine de açık kaldı. Bu dönemde sevilerek yapılan 

yazma eser olan tek figürlü minyatür albümleri, Levni ile çok baĢarılı 

bir Ģekilde devam etmiĢtir (OkumuĢ, Türk Süsleme Sanatlarında 

Barok ve Rokoko, 2016, s. 24).  

Levni‟nin yaĢamı ve eğitimiyle ilgili pek az Ģey bilinir. Osmanlı 

dönemindeki portre geleneğinden ve dönemine iliĢkin bir dizi sultan 

portresinden söz edilir. Bu portrelerin saray musavviri baĢ ressam olan 

Levni çelebi tarafından yapıldığı belirtilir. Levni‟nin I. Osman‟dan II. 

Mustafa‟ya kadar yaptığı sultan portrelerin yirmi iki tanesinin gravürü 

de bulunmaktadır. Levni‟nin adı Abddülcelil Çelebi‟dir. NakkaĢ Levnî 

Abdülcelil Çelebi‟nin doğumu ile ilgili farklı tarihlemeler söz 

konusudur. Ġstanbul‟a Edirne‟den gelmiĢtir. NakkaĢ olarak çalıĢmıĢ, 

tezhip sanatında ustalaĢmıĢtır. Sonrada ressam için en büyük baĢarı 

sayılan portreciyi öğrenmiĢtir. Levni çoğunlukla bağımsız tasvirler 

olarak öykücü, tasarımcı, yapımcı ve yönetmen olarak karĢımıza çıkar. 

Levni, tasarımları düĢünmüĢ ve resimsel anlatımı heyecanlı, renkli ve 

dinamik kılmaya çalıĢırken, öyküye nasıl bağlı kalınacağına da 

hesaplamıĢtır.  
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18. yy. da III. Ahmet döneminde yeni bir üslup doğmasına yol açan bu 

devre Lale Devri denmektedir. Lale devrinin getirdiği yenilikler 

özellikle bezemede yoğunlaĢmakta ve hızlı bir değiĢim baĢlamaktadır. 

Sultan III. Ahmet büyük bir çiçek meraklısıydı. Onun en sevdiği çiçek 

olan lale dönemin sembolü haline gelmiĢ ve devrin üslubu da aynı adı 

almıĢtır (Dinler Tarihi Ansiklopedisi, 1977, s. 167).  

Levni sözcüğü “renkli”, “çok yönlü”, “çok renkli” anlamına gelir.  

BaĢarılı bir kitap ressamı, portreci ve Ģair için en yakıĢan ad olmuĢtur 

(Atıl, 1999, s. 35).   

Levnî, minyatür sanatına farklı ve yeni bir bakıĢ açısı getirmiĢtir. 18.  

Yüzyılın  baĢında  Osmanlı  baĢkentinde  çalıĢan  ressamlar  

Ġmparatorluğun batılılaĢma sürecine çok önemli katkılar sağlamıĢtır. 

Örneğin III. Ahmed‟in portrelerini yapmıĢ olan Vanmour‟un 

eserlerinden ve çalıĢmalarında nakkaĢ Levnî etkilenmiĢ ve Batı 

sanatını eserlerine yansıtmada ondan esinlenmiĢ ve yararlanmıĢtır. 

Ressam Vanmour, Osmanlı Devleti'ne padiĢah huzurunda gelen 

elçilerin resmikabul törenlerini tasvir eden eserleriyle ünlüdür. 

Ressam Vanmour'un resimlerinde detay zenginliği Levni'ye örnek 

olması açısından dikkat çekicidir. Ayrıca Vanmour'un tasvir ettiği 

asker sınıfına mensup askerler arasında Levni'nin minyatür eserlerinde 

süslenen askerler arasında kıyafet, saç tipi, aksesuar vb. yönlerden 

benzerlikler vardır. Levni'nin belki de en büyük yeniliği, minyatür 

sanatını bir konu olarak değiĢtirmesi olmuĢtur (Ġrepoğlu, 1999, s. 37).   
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NakkaĢ Levni, menkibevi eserleri, çeĢitli yerlerin haritalarını, siyasi 

meseleleri veya olağanüstü varlıkları tasvir etmek yerine, daha önce 

minyatür sanatında oldukça sık iĢlenen, minyatür konusuna bir kaside 

Ģeklinde iĢlenmiĢ Divan Ģiirinin konularını iĢlemiĢtir. O, kadın, aĢk, 

içki vb. baĢka bir deyiĢle içeriğini çoğunlukla merkezden alan 

minyatürler yerine Nedim'in eserlerinde olduğu gibi kaside dünyasına 

dolayısıyla bu dünyaya, yaĢanılan ve zevk alınan dünyaya 

odaklanmıĢtır. Bu bağlamda Levni'nin minyatürlerinde en sık 

kullandığı figürler arasında kadınlar yer alır. Levni‟nin eserlerinde 

erkek figürleri de vardır. “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H 

2164 numaralı albümde Levni'nin çizdiği 48 kadın ve erkek figürü yer 

almaktadır. Avrupalılar ve Ġranlılar da dâhil olmak üzere çeĢitli 

giysiler içinde içki içen, müzik çalan, dans eden, dinlenen, saç 

klozetini düzelten, çiçek koklayan kadın ve erkek figürleri dönemin 

saray ortamında süslenmiĢtir. III. Ahmet‟in sarayındaki Ģatafatlı 

hayatı, eğlenceye düĢkünlüğü de önemlidir.  

Levni'nin bu yüzyılda minyatür sanatına getirdiği yeniliklerden biri de 

gerçeğe olabildiğince yaklaĢma arzusudur. Bu bağlamda sanatçının 

gündelik hayatta karĢılaĢtığı kadın tipleri üzerine çalıĢtığını söylemek 

mümkündür. Levni çalıĢmalarında kadınların göğüslerine dikkat 

etmek önemlidir. Çünkü göğüs, kadınların mahrem bölgesi olarak 

bilinir. Nedim ve Levni de bu mahremiyetin bozulmaya baĢladığı 

görülmektedir. Sanatçının resmettiği kadın göğüsleri dekoltesi, XII. 

yüzyılda vurgulandığı kadar net olup olmadığı konusunda kesin bir 

bilgi olmamakla birlikte mahrem bölgelerin daha belirgin hale geldiği 

açıktır. Bu özellik, heykeltıraĢın kendine özgü tarzını, bireyselliğini ve 
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gerçeği yansıtma çabasını vurgular. “Saçını toplayan kadın”, “Uyuyan 

genç kadın” gibi genel özellikler verilen kadınlardan bahsedilmiĢtir. 

Yani bu kadın figürleri karakter olarak değil de tip olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Sanat tarihçileri bu durumu Levni'nin sanatının eskiye 

bağlı kalan bir yönü olarak nitelendirmektedir (Renda, 1977, s. 35).  

ġark mektuplarından, Ahmedi Salis devrinde Ġngiliz gezici olarak 

Türkiye‟ye gelen Lady Mary Monteque seyahatnamesinde Türk kadın 

kıyafetini kendisi de severek giydiğini Ģöyle anlatmaktadır:  

“Evvela bacaklarımı örterek topuklarıma kadar inen gayet ince, 

pembe renkli ve kenarı gümüĢ iĢlemeli çok geniĢ bir Ģalvarım 

var. Terliklerimde altın iĢlemeli ve beyaz keçi derisinden 

yapılmıĢtır. ġalvarımın üzerine kısa ve geniĢ kollu, beyaz 

ipekten mamül ve her tarafı iĢlenmiĢ, tül gibi bir gömlek 

giyiniyorum ve yakasını elmaslı bir düğme ile kapatıyorum. 

Gömleğim o kadar incedir ki göğsümün rengi bütün Ģekli 

olduğu gibi gözükmektedir. Entarime gelince ġam kumaĢı 

deseninde olup altın sırma ile iĢlenmiĢtir. Düğmeleri ve etrafı 

elmas ve incilerle süslüdür. Bunların üstüne giydiğim kaftanda 

Ģalvarımın kumaĢının aynıdır ve topuklarıma kadar uzundur. 

Kaftanımın kolları uzun olduğu kadar da dardır. Hepsinin 

üzerine taktığım kemerimde dört parmak eninde baĢtan aĢağı 

elmas ve kıymetli taĢlarla süslenmiĢtir. Kürküm yeĢil renkli ve 

sırmalıdır. BaĢıma koyduğun kalpağın kıĢlığı inci ve elmaslarla 

iĢlenmiĢ, nefis bir kadifeden, yazlığı ise çok ince ve çok parlak 

gümüĢ sırmalı kumaĢtan yapılmıĢtır” (Yatman, 1945, s. 28).  
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OSMANLI KADIN FİGÜRLERİNDEKİ KIYAFETLERDE 

GÖRÜLEN MOTİFLER VE ANALİZİ  

Levni‟nin renkleri zarif uyumlu ve temizdir. Dokuyu, gölgelemeyi ve 

hacmi yaratan yumuĢak fırça vuruĢlarıyla belirginlik kazanır. Renk 

skalasında bütün renkleri ve tonları kullanmakla birlikte pastel 

renkleri ve koyu tonları yeğlemiĢtir. DeğiĢik koyulukta kullandığı 

uçuk zeytin yeĢilleri, altın tonlu taba kahverengiler ve kırmızımsı pasa 

çalan bej renkleri kullanılmıĢtır. Bazı boyaları kalın uygulayarak 

kabarıklık duygusu yaratılmıĢtır. Levni sarıklarda, sorguçlarda, 

giysilerin kürk kenarlarında beyaz boya kullanarak incecik bir fırçayla 

bütün kıvrımları ya da tüyleri tek tek iĢlemiĢ, Ģeffaf kumaĢları da aynı 

ince boya katlarıyla vermiĢtir (Atıl, 1999, s. 67). Kadın giyiminde 

dekolteli, yırtmaçlı veya yarı saydam kumaĢlı elbiseler, Levni 

modellerinin cazibesini artırmaktadır. Ancak elbiselerdeki desenlerin 

heykeltıraĢın kendi hayal gücünü kullanarak yaptığı özgün tasarımlar 

olduğu görülmektedir. Figürlerde ve giysilerde kıvrımlarda ve 

çizgilerde görülen gölgeleme resimlere boyut kazandırmaktadır.  

17. yüzyılda kumaĢ sanayiisin de gerilemeler baĢlamıĢtır. Ġri 

çiçeklerden yapılmıĢ zengin nakıĢlı ve (jardiniaire) adı verilen dallı 

motiflerden resim oluĢmuĢ XVII. yy. Ġtalyan kumaĢlarına nazaran 

Bursa kumaĢlarında stilize edilmiĢ nebat motifleri görülmektedir. Bu 

kumaĢlarda laleyi biraz daha az ve Ģeklinin biraz değiĢmiĢ olarak 

görmekteyiz. Buna karĢı karanfil deseninin çoğalmıĢ olduğu fark 

edilmiĢtir. XV. yy. da da lale ve karanfil deseni birinci planda 

tutulmuĢ ve en güzel Türk kumaĢları bu devirde dokunmuĢtur. 
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Muntazam olarak çalıĢılan madalyonlar XVIII. yy. dan sonrada devam 

etmiĢtir (Yatman, 1945, s. 32).  

Bu yüzyıldan sonra kitap tezhibinin klasik rumî, kıvrım dal ve hataî 

çiçeklerinin oluĢturduğu geleneksel yolu izlemesine karĢılık, kumaĢa 

verilen desende geleneksel bezeme zemini doldurmuĢ, çiçek deseni üst 

sırayı oluĢturmuĢtur. 18.yüzyıldan itibaren de Osmanlı Ġmparatorluğu 

Batı etkileri almaya baĢlamıĢtır (Tezcan, 2021, s. 4).  

Türk kumaĢları tamamıyla orijinal olup çiçek Ģekilleriyle en 

karakteristik Türk süsü olan lale, beyzi (oval) ve iki dilim gösteren çift 

uçludur. Ġran kumaĢlarında lale, çok dilimli ve kürevidir (Resim 4, 

Resim 6, Resim 7, Resim 8).  

Topkapı sarayı müzesinin muhteĢem galerileri arasında kumaĢ ve 

iĢleme kısmı çok önemlidir. Bu önemli kumaĢlardan biri olan bursa 

kadifeleri, tezyinat itibariyle Ġran, Ġtalyan ve Ġspanyol iĢlemelerinden 

daha sadedir, hatlarındaki uyum, renk ve desenlenmesi ile dünyada ün 

kazanmıĢtır.  

Ġran kadifelerinde av resimleri, at, aslan, kuĢ, insan ve kayık Ģekilleri; 

Ġtalyan kadifelerinde madeni çubuklarla yapılmıĢ süslemelerde 

görülen motifler, geometrik motifler ve çiçek Ģekilleri; Ġspanyol 

kadifelerinde ise, taç, madalya, haç, dal ve çiçek motifleri görürüz.  

XVII. yy. da Bursa ipekçilikle de meĢhurdu. Bursa‟da (brocart) 

denilen ipek kumaĢtan da dokunurdu. Yollu ipek kumaĢ sırmalı, üzeri 

küçük çiçek süslemeli güzel bir kumaĢtır. Bu kumaĢ sultan selim 

zamanında icat edildiği için Türkler buna “Selimiye” adı vermiĢlerdir. 
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Açık renkli ve çubuklu desenli olan ve Paris‟te sevilen bu ipekli 

kumaĢların hepsi Bursa‟da dokunmaktadır. Bu çubuklu kumaĢlar 

kadın gömlekleri, peĢtameller ve kısa gömlekler için satın alınırdı.  

“Foulard” dediğimiz bursa ipeklerin desenleri daima çubukludur. 

Ġncelenen eserlerin hemen hemen hepsinde çubukluların içi küçük 

küçük çiçeklerle süslüdür. Bursa da bu kumaĢlara çubuklu denir.  

Hindistan da yollu ve çubuklu Ģallar makbuldür. Orada “fermayiĢ” 

ismi verilir. Paris de de bu Ģallara “kiĢmir” denir (Yatman, 1945, s. 

28-30).  

Özellikle kadınların baĢını örten yemeniler, kenarlarına geçirilen 

oyalarla daha da güzelleĢir. Bursa‟da çiçeğe çok önem verilir, Bursalı 

kadınlar yemenilerini doğanın bütün çiçeklerinden ve meyvelerinden 

seçerlerdi. Karanfiller, boru çiçekleri, katmerli çiçekler, biber gibi 

sebzeler,  meyveler bu oyaların konusu olmuĢtur.  

1260 da faaliyete geçen hereke fabrikasında Ģark desenli ipekli 

mefruĢat kumaĢları, Fransa‟daki (Lyon) fabrikalarının çeĢitlerini 

hatırlatan Avrupakari nakıĢlı, ipekli kumaĢ ve kadifeler, çiçek resimler 

ile tezyin edilmiĢ kumaĢlar dokunmuĢtur. Bunlardan baĢka Ģam usulü 

çiçekli, ipekli kumaĢlar (Damas), satenler, taftalar, kurdeleler de imal 

edilmiĢtir (Yatman, 1945, s. 48).  

Kadınların baĢına ya da boynuna, beline, hırka yüzü olarak taktıkları 

Ģallar kırmızı, sarı veya kırmızı ve mavinin kullanıldığı desenleri ise 

çubukludur. Bu Ģallardan lahur Ģalları, valide, anberser, müreccehah 

isimleriyle anılmıĢlardır. Car ismiyle tanınan hint Ģalları en makbulü 
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iki beyaz, bir viĢne rengi çizgili ve bu çizgilerin içerisi çiçeklerle 

doldurulmuĢtur, kenarları ince iĢlemelidir.  

Ġran Ģallarının en makbulü Horasan‟da ve Kirmanda dokunur. Horasan 

Ģalları ekseriyetle çizgilidir ve çizgilerin arası küçük çiçek desenlidir. 

Kirman Ģallarının zemini madalyonludur. Desenleri ise en çok kırmızı 

renkte yapılmıĢtır. Bu Ģalların üzerinde ayrıca el, aslan, tavus kuĢu 

gibi resimleri de iĢlenmiĢtir.   

Türk Ģallarında da düz zemin üzerine serpme çiçekli olanları da vardır. 

ġali ve ġalaki isimlerini taĢıyan Ģallar Ģal desenini takliden dokunmuĢ 

ipekli kumaĢlardır.   

Eski Türk kumaĢları tablo gibi birer eser gibidirler. KumaĢ 

süslemelerin de yaprak çiçek ve madalyondan oluĢmak üzere 

çiçeklerden yapılmıĢ hatlar mevcuttur. Bu kumaĢlarda kullanılan 

stilize nebatlar, nohut (Resim 3, Resim 12), fasulye (Resim 9, Resim 

11), kabak ve sarmaĢık yaprakları, lale (Resim 4, Resim 6, Resim 7, 

Resim 8), karanfil (Resim 2, Resim 3, Resim10), sümbül, gül, 

narçiçeği, kadife çiçeği, zerren, armut çiçeğidir (Yatman, 1945, s. 58). 

Levni‟nin tasvirlerinde de ev içi kadın modasına ve farklı etnik 

grupların kıyafet tarzlarını belgelemesi bakımından önem taĢır (Mahir, 

2012, s. 87).  

Yüzyılın ikinci yarısında sanatçıların özellikle doğaya, gözlenen 

gerçeğe daha gerçekçi serbest çizgiyle yaklaĢarak motifler arasında 

oran ve simetri görülmektedir. Bu görüntüleri natüralist bir eğilimle 

yansıtmak için çizgide ıĢık ve gölge oyunlarına yer veren ustalar 

bitkilerin ve nesnelerin iç konturlarını detaylı vurgulamarla 
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belirlemiĢlerdir. Böylece natüralist, realist ve rengin yardımıyla 

empesyonist (izlenimcilik) değerlere ulaĢmıĢlardır. YumuĢak kıvrımlı, 

akıĢlı çizgilerin ıĢık ve gölge oyunlarıyla beslenmesiyle motiflerde 

perspektif belirmiĢtir (BarıĢta, 1995, s. 56).  

Rokoko tarzının uzantısı zarif daha yumuĢak, akıcı çizgilerle verilmiĢ 

biçimlere de rastlanılmıĢtır. Batı anlayıĢına uyan perspektif ve tersine 

uygulanmıĢ perspektifle oluĢturulan farklı kalıpların bileĢiminde 

yapılan karma biçimlendirmeler sergilenmektedir. Bazı desenler 

romantik bir havayı içermektedir. Çok eğilimli “C” kıvrımlı dallar 

çevresine yerleĢtirilen “C” kıvrımlı hareketinin devam ettiği çiçek 

(Resim 2, Resim 5, Resim8, Resim 12, Resim 15) , yaprak ve 

meyvelerden oluĢan bu tasvir kalıpları “Chinoiserie” yelinin bir 

uzantısıdır (BarıĢta, 1995, s. 57). 18. Yüzyılın ikinci yarısından sonra 

ortaya çıkan Türk rokokosunun özellikleri, kumaĢlarda küçük çiçek 

buketleri, kıvrık dallı küçük çiçek kompozisyonları olarak 

sunulmuĢtur. Bu devrin ana temasını oluĢturan küçük serpme buketler, 

bir geometrik desen üzerinde kumaĢlarda ya tek olarak veya yollu 

desen olarak yerleĢtirilmiĢtir (Öz, 1951, s. 155).  

Osmanlı dokuma kumaĢlarda desen düzenleriyle ilgili olarak 

kumaĢlarda desenin yerleĢtirilme düzeni hemen hemen aynıdır. 

Tekrarlamalardan monoton bir desen oluĢmaktadır. Dikey dalgalı dal 

sistemi (Resim 2, Resim 3, Resim 4, Resim 6, Resim 7, Resim 10, 

Resim 12, Resim 14), oval madalyonlu desen, oval Ģemanın değiĢik 

varyasyonları, madalyonlardan oluĢan desenler (Resim 1, Resim 3, 

Resim10, Resim 11, Resim 13) ve çok az sayıda saz yolu üslubun 
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olup, kıvrılarak birbiri içine geçen oldukça iri yorumlanarak çizilen 

kıvrımlı dalların (Resim 8) uygulandığı desenler kumaĢlarda 

kullanılan belli baĢlı Ģemalardır. Bunlara kaplan çizgisi, üçlü benek ve 

varyasyonları, yıldız, ay gibi motifleri de görülmektedir.  

Osmanlı KumaĢ Sanatında, dönemden döneme kullanılan renk, üslup 

ve motifler farklılıklar göstermektedir. Teknik ve malzeme 

farklılıklarından kaynaklanan aynı motif ve üslup değiĢik kumaĢlarda 

baĢka biçimlerde uygulanabilmektedir. Her dönemde desenler ve 

teknikler değiĢim göstermiĢ, fakat renkler çok fazla değiĢmemiĢtir. 

Kullanılan renkler belirli ve sınırlıdır. KumaĢ cinslerine göre 

renklerini de sınırlamıĢlardır. En çok kullanılan renklerden olan 

kırmızı uzun süre baĢka ülkelerin ilgisini çekmiĢtir. Kaliteli bir renk 

olması yıllarca solmamasından belli olmaktadır. Kırmızı literatüre 

“Türk kırmızısı” olarak geçmiĢ ve her yüzyılda canlı olmuĢtur. 

Osmanlı kumaĢlarında kırmızıdan sonra en çok kullanılan renkler 

yeĢil, mavi, mor, siyah, sarıdır (Gürsu, 1988, s. 27).  

SONUÇ  

Doğa ayrıntılarına ve kadın figürlerine boyut kazandırmaya çalıĢan 

Levni geleneksel minyatür sanatını çağdaĢ yorumlarıyla ivme 

kazandırarak katkıda bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada Levni‟nin tek kadın 

figürleri ve aynı yüzyılda dokunan kumaĢ üzerindeki motifler üzerine 

dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢ ve analiz edilmiĢtir. Osmanlı kadın 

figürlerine yeni bir soluk kazandıran nakkaĢ Levni betimleme 

anlayıĢını daha pastel tonlara geçerek uygulamıĢtır. Geleneksel resme 

köklü yenilikler getirmesi, derinlik kazandırması, bilinen resim 
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anlayıĢının dıĢına çıkması bir dönüm noktası olarak 

değerlendirilmektedir.  

FOTOĞRAFLAR   

  

  
  

Resim 1: Acem Gelini, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 4b Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi.  
  

   
Resim 2: Dans Eden Kadın, Acem Çengisi Maverdî, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 7b  

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi  
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Resim 3:Dâder Banû, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 8b, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi  

  

  
  

Resim 4: Acemde MeĢhur Parendebâz Kız, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 9b, Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi.  
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Resim 5: Ġplik Eğiren Kadın, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 11a, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi.  

  

  
  

Resim 6: Uyuyan Kadın, NakkaĢ Levni , H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 11b, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi.  
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Resim 7: BaĢörtüsünü Bağlayan Kadın, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 12b, Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi.  

  

  
  

Resim 8 Avusturyalı Kadın, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 13b, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi.  
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Resim 9:ġeffaf BaĢörtülü Kadın, NakkaĢ Levni , H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 15a, Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi.  

  

  
  

Resim 10: YeĢil Giysili Kadın, NakkaĢ Levni , H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü – 15b, Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi.  



 
 

262 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

  
  

Resim 11: Sazendeler, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 17b, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi.  

  

  
  

Resim 12: Genç Rakkase, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü - 18a Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi.  
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Resim 13: Karanfilli ve Mendilli Kadın, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü – 19a Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi.  

  

  
  

Resim 14: Güllü ve Mendilli Kadın, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü – 19b Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi.  
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Resim 15: Güllü ve karafilli Kadın, NakkaĢ Levni, H 2164 No‟lu Kıyafet Albümü – 20b Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi.   
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GİRİŞ 

Kur’an’a göre insan seçilmiş ve ayrıcalıklı bir varlıktır (Bakara 2/29; 

Câsiye 45/13). Bu durum onun mükemmel yaratılışından (Tîn 95/1-5), 

şan ve şeref sahibi kılınmasından (İsrâ 17/70), her şeyin kendi 

hizmetine verilmesinden ve ilahî emaneti üstlenip halife 

kılınmasından (Bakara 2/30) anlaşılabilir. İnsan, yeryüzündeki 

varlığının sebebi olan kulluk/imtihan gereği davranışlarından sorumlu 

kılınmıştır. Bu bağlamda insan kendisini tehlikeye atmamakla 

yükümlü olduğu gibi kendi sağlığını koruma ile de mükellef 

kılınmıştır. Diğer bir ifadeyle beden, insana verilen bir emanettir, 

insan da emanetine sahip çıkmakla yükümlüdür.   

Tıp ilmi insanlık tarihi boyunca insanların üzerinde en fazla kafa 

yorduğu sahalardan birisi olmuştur. Her dönemde büyük bir rağbet 

gören tıp, zaman içerisinde büyük bir gelişme kaydetmiştir. İslâm dini 

de sağlığa büyük bir önem atfetmiş, bu çerçevede Hz. Peygamber de 

kendisinin ve ashabının sağlığı ile ilgilenerek hastalıklara karşı tedbir 

alınmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca o, hastalandığı zaman tedavi 

olmuş, bazı maddeleri (bal, zeytinyağı, çörekotu, mantar, kına gibi) 

tedavi amacıyla kullanmış, hastalanan insanların tedavi olmalarını 

tavsiye etmiş ve oruç gibi bazı ibadetlerin sağlıklı kalmayı 

sağlayacağını beyan etmiştir. Bu noktada sağlıkla ibadetler arasında 

müspet bir ilişki kurulduğu görülmektedir. Müslümanlar tedavi olmayı 

bir nevi sünnet olarak telakki ettiklerinden, Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra sağlıkla ilgili hadisleri toplamayı kendilerine bir 

görev addetmişlerdir. Sözgelimi Buhârî’nin (ö. 256/870) es-
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Sahîh’inde tıpla ilgili hadisler için özel bir bölüm oluşturulduğu gibi 

daha sonra bu tür rivayetler Tıbbü’n-Nebevî adı altında ayrı kitaplar 

içinde toplanmıştır. Bunun yanında Müslümanlar, erken dönemde 

gerçekleştirdikleri fetihler sonrasında tıp sahasına ilişkin ulaştıkları 

çalışmaları da tercüme edip bunlardan istifade etmişlerdir (Bakkal, 

2007: 429; 2013: 12).  

Müslümanların hastalıkların tedavisi konusundaki genel kanaati, ölüm 

haricinde her derdin bir çaresi bulunduğu şeklindedir. Hz. 

Peygamber’in tabiplerle olan münasebetinin her zaman müspet olması 

tıp ilmine olan ilgiyi artırdığı gibi bazı Müslümanların da tabip 

olmasını sağlamıştır (Bakkal, 2013: 13). Tıp ilmine ilişkin birçok eser 

kaleme alınmıştır. Başta kelâm ilmi olmak üzere pek çok sahada söz 

sahibi olan Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1024) da Tesbîtü Delâili’n-

Nübüvve adlı eserinde tıp ilmine ve tabiplere yönelik bazı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Kâdî Abdülcebbâr h. IV/m. X. 

asırda yaşamış İslâm kelâmının en önemli şahsiyetlerinden birisidir. 

Kelâm ilminin kurucusu kabul edilen Mu’tezile mezhebinin son 

temsilcilerinden olan Kâdî Abdülcebbâr metodolojisi, ele aldığı 

konular ve hayatını ilme vakfetmesi yönüyle, İslâm düşünce 

serüveninin kilometre taşları arasında yer alır. Bu sebeple onun tıp 

sahasına ilişkin görüşlerinin tespit edilip ortaya konması büyük önem 

arz etmektedir. Bu çerçevede bildiride onun tıp ve tabiplere yönelik 

değerlendirmeleri ele alınacaktır. 
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1. TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN FARKLILIĞI  

 

Kâdî Abdülcebbâr’a göre tedavi yöntemleri toplumlara göre değişir. 

Sözgelimi Hint tıbbı ile Arap tıbbı, Rum tıbbı ile Farslıların tıbbı 

birbirinden farklıdır. Kâdî Abdülcebbâr bu noktada şöyle bir örnek 

verir: Huneyn b. İshâk’ın birçok ilacı anlattığı bir kitabı vardır, fakat 

Hipokrat ve Câlînûs’un (Galen/Galien) bu ilaçlara ait bir bilgisi 

yoktur. Ayrıca Horosan’ın pek çok bölgesinde yüksek ateşli 

hastalıklar şifalı olduğu kabul edilen et, et ızgara, üstübeç ile tedavi 

edilirken Herât, Kâyin ve oraya yakın bölgelerde ise ateşli hastalıklar 

kuyruk ve iç yağı eritildikten sonra sıcak olarak hastaya sürülmek 

suretiyle tedavi edilirdi. Bu tedavi sonrasında da hastalar iyileşirdi. 

Nîsâburlular ateşli hastalıkları yağ ile tedavi ederken, Taberistanlılar, 

hastalıkları gerek yaz döneminde gerekse kış döneminde sarımsakla 

tedavi ederlerdi. Fars dağlarında yaşamını sürdürenler ise ateşli 

hastalıkları civcivle tedavi ederlerdi. Bu tedavi civcivler soğukken 

gerçekleştirilirdi (Abdülcebbâr, 2017: 1146; tsz.: II/617).  

 

Kâdî Abdülcebbâr’a göre ilaçların birçoğu, hastalara ancak belirli bir 

süre fayda verir. Belirli bir süreden sonra söz konusu ilaç öldürücü bir 

zehir haline dönüşebilir. Câlînûs yaralıları, göğsünde öksürük yarası 

olanları ve veremden ateşlenenleri biber, zencefil ve benzeri şeylerle 

tedavi ederdi. Fakat bu tedavi yöntemleri başka tabiplere göre 

öldürücü zehir mesabesindeydi. Keza tabip İbrahîm b. Beks kendi 

döneminde ortaya çıkan el-kuffa adlı hastalıkta Câlînûs’un uyguladığı 

tedavi yöntemini örnek alarak onun tavsiye ettiği ilaçları hastalara 

vermiş ve bu tedavinin sonucunda altmış hasta ölmüştür. Söz konusu 
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yöntemle tedavi edilmeyen ve kendisine ilaç verilmeyen kırk el-kuffa 

hastası ise sağlığına kavuşmuştur. Bu yüzden tabipler, Câlînûs’un 

tedavi yöntemlerine karşı çıkmışlardır. Tıp sahasının öncü 

isimlerinden Ebu’l-Hasan b. Zehrûn es-Sabiî el-Harrânî de Câlînûs’u 

tıp sahasında yeterli görmemiştir. Câlînûs’a karşı çıkanlar temelde şu 

gerekçeye dayanmışlardır: İlaçlar her dönemde aynı sonucu vermez, 

yani ilaçlar bir dönemde bir hastalığa deva olabilir; başka bir dönemde 

ise aynı hastalığa zararlı olabilir (Abdülcebbâr, 2017: 1148; tsz.: II/618). 

Nitekim gıdalar da insanlara farklı farklı şekillerde tesir eder. 

Sözgelimi büyükbaş ve tırnaklı hayvanların bazısı insan ve birtakım 

hayvan türlerini öldüren çalı, saman ve otlarla beslenir; sonrasında bu 

çalı ve diğer besinler yağ, et ve süte dönüşür. Balık, domuz, tavuk ve 

bazı hayvanlar dışkı yer, Allah bu dışkıdan yağ, et ve süt yaratır. Yani 

gıdaların canlılara tesiri birbirinden farklı olmaktadır. Kısacası Kâdî 

Abdülcebbâr’a göre ilaçlar insanlarda değişik tesirlerde bulunabilir 

(Abdülcebbâr, tsz.: II/618-619).  

2. TIBBIN TECRÜBEDEN İBARET OLMASI

İnsanlar hastalandığında ya da yaralandığında tedavi yollarına 

başvurduklarına göre tıp, insanlık tarihi kadar eskidir, denilebilir. Tıp 

ilmi, İslâm’ın klasik çağlarında tabiat ilimleri içerisinde görülmüş ve 

bu ilmin tecrübeye dayandığı kabul edilmiştir (el-Âmirî, 1967: 87-88). 

Kâdî Abdülcebbâr tıbbın temelde bir ilim olmadığını, çünkü ilim olan 

bir şeyin asla değişmeyeceğini savunmuştur. Ona göre tıp temelde 

tecrübeden ibarettir, tecrübeler de sürekli değildir ve aynı tarzda 

devam etmezler. Bu ise Allah’ın ayetinin ve tevhidinin delilidir. 
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Dolayısıyla tabip bir ilacı hastaya verdiği vakit, ilacın hastayı kesinkes 

iyileştirip iyileştirmeyeceğini bilemez, yani bu konuda net konuşamaz. 

Nitekim bazen hasta, tabibin tedavi ve tavsiyelerine uyarak 

iyileşebilir; bazen de hasta, doktorun önerdiği tedaviyi reddeder ve 

tabip tarafından da hastanın öleceği tahmin edilir, fakat hasta sağlığına 

kavuşur (Abdülcebbâr, tsz.: II/620).  

Birçok sahada olduğu gibi tıp sahasında da tecrübe büyük bir önemi 

haizdir. Bu hususun altını çizen Kâdî Abdülcebbâr da tabiplerin yeni 

tespit ettikleri hastalıklarda tecrübe ve genel âdete göre hareket 

ettiklerini vurgulamıştır. Ona göre tabiplerin yeni başlamış ateşli 

hastalıklar hakkında doğru teşhisleri olabildiği gibi yanlış teşhisleri de 

olabilmektedir. Esasında tabipler, hastalığın ne kadar devam 

edeceğini, ne zaman geçeceğini, sürecin nasıl ilerleyeceğini, krizlerin 

terleme, burun kanaması, kusma, idrar kaçırma yoluyla veya başka bir 

yolla mı olacağını tecrübe veya genel âdete göre bilmektedirler. Keza 

denizciler de âdet ve tecrübelerden hareketle rüzgarın ne zaman 

sonlanacağını ve ne kadar süreceğini bilmektedirler. Böylece med ve 

cezirin vakitlerini bilirler ve buna göre tahminde bulunurlar 

(Abdülcebbâr, 2017: 1182-1184; tsz.: II/637). 

 Esasen tıbbın temel ilkelerinden biri olan “Hastalık yoktur, hasta 

vardır.” ilkesi, tedavi yöntemlerinin farklılığına vurgu yapmaktadır. 

Yani birine iyi gelen bir ilaç, diğer bir kimseye zarar verebilir. O 

yüzden her bir hadisede ayrı bir uygulama ve ictihad gereklidir 

denebilir. Bu durumda ateşli bir hastaya bir takım tedavi yöntemleri 

uygulayarak tanı koyan bir uzman tabibin tedavisi her hastaya aynen 
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uygulanamaz. Fakat söz konusu uzman tabibin tanı koyma ve tedavi 

sürecindeki yöntemlerinden faydalanmak esastır.   

3. İSLÂM DİNİNİN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNİ TEŞVİK

ETMESİ 

İslâm dini, hastalık durumunda şifa yollarının aranmasını istemiştir. 

Bu konuda öncelikle Hz. Peygamber Müslümanlara model olmuştur. 

O, kendisinin veya ashabının maruz kaldığı hastalıklar karşısında 

hiçbir tedbir almadan eli kolu bağlı bir şekilde oturmamış, sadece 

sabır ve tevekkül tavsiyesinde de bulunmamıştır. Aksine o, 

yakalandığı hastalıklarda tedavi yollarını aramış ve Müslümanlara da 

tedavi olmalarını tavsiye etmiştir. Bu noktada bazısı Hz. 

Peygamber’in uygulamalarını şeklî ve zâhirî yaklaşımla ele almış, Hz. 

Peygamber’in davranışlarının vahiy kaynaklı olduğu gerekçesiyle, 

onun tedavi yöntemlerini aynen uygulamanın gerekliliğini 

savunmuştur (Ünal, 2000: 185). 

Hz. Peygamber her hastalığın bir şifasının bulunduğunu belirtmiş ve 

bazı hastalıkların nasıl tedavi edileceğini kendisi bizzat ümmetine 

öğretmiştir. Hz. Peygamber, ashabının sağlığıyla da yakından 

ilgilenmiş ve kendisi de hastalık durumunda kendi dönemindeki bütün 

tedavi yöntemlerine başvurmuştur. Sözgelimi rahatsızlanınca bazen 

kan aldırmış ve bunu başkalarına da tavsiye etmiştir (Buharî, “Tıb”, 11-

12). Bir gün Ensar’dan yaralanmış birisini ziyarete gittiğinde, orada 

yaralı kimsenin tedavisi için bir tabibin çağrılmasını istemiş, gelen 

tabibin “Ey Allah’ın Resulü! Tedavi bir işe yarar mı?” sorusu 

karşısında, “Sübhanallah! Allah yeryüzüne şifasını yaratmadığı bir 
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hastalık indirmiş midir?” cevabını vermiştir (Ahmed b. Hanbel, 1982: 

V/371). Bunun yanı sıra koruyucu hekimliği ciddi anlamda ilk defa o 

gündeme getirmiş ve bunun temel ilkelerini de belirlemiştir. Ancak o, 

tıbbî tedaviler ve ilaçlarla ilgili tafsilatlı bir bilgi vermemiş; sadece 

temel sağlık ilkelerini açıklamış ve daha ziyade kolay temin edilebilen 

ve çok yönlü faydaları olan gıda ve bitkileri tavsiye etmekle 

yetinmiştir. Onun tıp konusundaki beyanları, sıradan bir tavsiye olarak 

görülmemiş, birtakım beyanlarının vahiyle kendisine bildirildiği, hatta 

mucize olduğu kabul edilmiştir. Bazısı ise bunun tam aksini savunmuş 

ve onun tıp sahasına ilişkin açıklamalarının peygamberlik vazifesiyle 

ilgisinin bulunmadığı iddia etmiştir (Tekineş, 1998: 57).   

Hastalığın Allah tarafından takdir edildiği düşünülerek tedaviden uzak 

durmak İslâm’ın onayladığı bir davranış değildir. Kâdî Abdülcebbâr, 

İslâm dininin hastalık durumunda tedaviyi teşvik ettiğini şu ifadelerle 

izah etmiştir: İslâm dini, hastalık durumunda tedavi olmayı 

yasaklamamıştır. Şeriatın helal kıldığı şeylerle tedavi olmak 

gereklidir. Bazısı Allah’a müracaat ederek Kur’an, zemzem suyu ve 

sadaka ile şifa bulmaktadır. Dileyen kimse bu veya başka tedavi 

yöntemlerine müracaat edebilir. Fakat şeriat sadece helal olan şeylerle 

tedavi olmaya müsaade etmiştir. Bu husus bir rivayette şöyle 

açıklanmıştır: “Allah, sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde 

yaratmamıştır.” Başka bir rivayette ise “Vücuda alışkın olduğu şeyi 

veriniz!” denilmektedir. Esasen sağlıklı olmak, selamette kalmak için 

yeterli de değildir. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

“Selamet (sağlık) bize hastalık olarak yeter.” Bu sözle kastedilen ise 

insanın sağlıklı olsa dahi ihtiyarlayacağı, yıpranacağı ve değişeceğidir. 
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Güçlü bir tabip için de aynı husus geçerlidir (Abdülcebbâr, 2017: 1152-

1154; tsz.: II/621-622). 

4. TABİPLERİN YETERSİZLİKLERİ ÜZERİNE BİR

DEĞERLENDİRME 

Tabiplerin her hastalığın tedavisinde olumlu sonuç alması mümkün 

değildir. Kâdî Abdülcebbâr bu hususu şöyle açıklar: Tabipler bazı 

hastalıkları tedavi ederken yetersiz kalabilirler. Koyun çobanı 

tabiplerden daha sağlıklı ve uzun ömürlü olabilir. Hastalanmayan 

uzman tabip çok azdır. Bu noktada o, şöyle bir örnek verir: Ebu’l-

Hasan b. Beks (ö.394/1003-1004), bir gün bir göz hastalığına 

yakalanmış ve sonrasında tek gözünü kaybetmiştir. Bunun üzerine tıp 

alanında kendisini yetiştirmiştir, fakat bu sürecin ardından da diğer 

gözünü kaybetmiştir. Dolayısıyla tıp alanında kariyer sahibi ve güçlü 

bir tabip olmak hastalanmamayı veya uzun ömürlü olmayı 

gerektirmez (Abdülcebbâr, tsz.: II/623). Başka bir hadisede ise 

kendisinin azîz ve Mısır Firavun’u olduğunu iddia eden Nizâr’ın ayak 

tarağında bir çıban çıkmıştır. Bu çıban ona büyük bir rahatsızlık 

vermiş, en sonunda onu yatağa düşürmüştür. Bu hastalığın tedavisi 

için sahasında uzman olan tabipler toplanmış ve hastalığı tedavi 

etmeye çalışmışlardır, fakat rahatsızlığı hiçbir şekilde 

hafifletememişlerdir. Benzer bir hadiseyi tıp sahasında önemli bir isim 

olan ve bu alanda birçok makale ve kitabı olan İbn Zekeriyyâ er-Râzî 

(ö. 313/925) de yaşamıştır. Zira o da yakalandığı hastalıkla mücadele 

edememiştir. Onun çok fazla bakla tüketmesi, gözlerine su inmesine 

ve daha sonra da kör olmasına neden olmuştur. Bundan sonra Râzî, 
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gözleri aynı sebepten ötürü kör olan diğer kimseleri bulmuş ve onlara 

neden kör olduklarını, neler tükettiklerini ve ne zaman gözlerine su 

indiğini sorarak hastalık üzerinde araştırmalar yapmıştır. Ne yazık ki 

Râzî’nin yaptığı bütün araştırma ve incelemeler, kendi hastalığına 

deva olamamıştır. Bunun dışında Râzî, uykusunu kaçıracak derecede 

bir kulak hastalığına yakalanmış ve tabiplerin tavsiye ettiği her şeyi 

yapmasına rağmen iyileşememiştir. Bir kadının “Ölü kirpi gül 

suyunun kaynatılıp kulağa damlatıldığında kulak ağrısını engellediği” 

tavsiyesini duyunca bunu aynen uygulamış ve fayda görmüştür. 

Câlînûs da ilaçların çoğunu ebelerden, çiftçilerden ve denizcilerden 

öğrenmiştir. Kısacası tıpla ilgilenmek ve hekim payesine ulaşmak 

hastalıktan mutlak anlamda korunmayı ve diğer insanların 

hastalıklarına kesinkes şifa bulma imkânını sağlamaz. Nitekim 

tecrübelerimiz bize doktorların da hastalandığını ve çoğu kez kendi 

hastalıklarında dahi aciz kaldıklarını göstermektedir. O halde şifa 

hususunda, tıp ve hekim ancak bir vesiledir. Kâdî Abdülcebbâr’ın da 

isabetle belirttiği üzere şifa, Allah’tandır ve bu noktada -gerekli tedavi 

usûllerine müracaat ederek- Allah’a tevekkül edilmelidir (Abdülcebbâr, 

2017: 1160-1162; tsz.: II/624-625). 

Diğer taraftan Kâdî Abdülcebbâr hastalık ve sağlığın Allah’tan 

olduğunu, hastalık sebebiyle insanların ayıplanmaması gerektiğini, 

zira hastalıkların kullar için birer imtihan olduğunu belirtmiştir. Onun 

yukarıda tabiplerin bazen kendi hastalıklarına dahi şifa bulamayışı 

örneğini vermesinin sebebi de aslında ibret alınması, hastalık ve 

sağlığın Allah’tan olduğunu vurgulamak içindir. Zira peygamberi 

yalanlayan, Müslümanları bilgisiz kabul eden ve birçok temel dinî 
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esası inkâr eden bazı tabipler sağlığın ilaçlarla elde edildiğini ve 

ilaçların sağlığı kazandıran ve hastalıkları yok eden tabiatları 

olduğunu kabul etmektedir. Fakat bu yaklaşım Kâdî Abdülcebbâr’a 

göre doğru kabul edilemez, çünkü hastalık ve sağlık ancak 

Allah’tandır (Abdülcebbâr, 2017: 1146; tsz.: II/622-623). 

5. MÜSLÜMANLARIN TIP İLMİNİ ÖĞRENMESİNİN 

GEREKLİLİĞİ 

Tıp ilminin önemi ve öğrenilmesi gerektiği Kâdî Abdülcebbâr 

tarafından vurgulanan diğer bir husustur. Ona göre Müslümanlar tıp 

ilmini öğrenmelidir ve buna pekâlâ imkânları vardır. Zira tıp ilmini 

öğrenmek gramer ve arûz öğrenmekten daha kolaydır. Tıp eserlerinin 

okunup tetkik edilmesi ve hastaların uzun süre müşahede edilmesi tıp 

ilminin öğrenilmesini sağlayacaktır. Kelâm ilmini ve fiilin Allah’tan 

olduğunu bilenler ilaçların âdet mesabesinde olduğunu, bazen fayda 

verdiğini bazen de fayda vermediği bilirler. Eğer bu kimseler tıp ilmi 

ile iştigal etselerdi, Müslümanların usul bilmeyen ve gerçek 

inançlarını gizleyen mülhid, katı ve hoşgörüsüz tabiplere ihtiyacı 

kalmazdı. Yapılacak araştırmalarla onların gerçek yüzü bilinebilir. 

Mülhid, hastalarını sömüren ve huzur bozan tabiplerden kurtulmak 

için tıp sahasında güvenilir ve takva sahibi Müslümanlara ihtiyaç 

vardır. Söz konusu tabipleri en fazla üzen şey ise insanların sağlıklı 

olarak yaşamlarını sürdürmeleridir. Hatta bu tür tabipler insanlara 

ihanet de edebilirler. Bu tür tabiplere güvenip onlara tedavi olan 

kimse, kendisine kötülük yapmış olur (Abdülcebbâr, 2017: 1164-1168; 

tsz.: II/626-627). Kısacası Kâdî Abdülcebbâr Müslümanların diğer ilim 
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alanlarına vâkıf olduğu gibi tıp ilmine de vâkıf olması gerektiğini 

savunmuştur. O, bazı gayri müslim hekimlerin Müslümanları 

sömürebileceği ve tıp etiğine sahip olmadığını vurgulamıştır. 

Dolayısıyla bu tür bir gayri müslim hekimin eline düşen Müslüman 

hastanın, hekim tarafından doğru/uygun tedavi edileceğinin bir 

garantisi olmadığından İslâm toplumunun kendi hekimlerini 

yetiştirmesi elzemdir. 

6. TABİPLERİN TUTARSIZLIKLARINA İLİŞKİN BAZI

ÖRNEKLER 

Kâdî Abdülcebbâr tabiplerin bazı tutarsızlıklarının olduğunu belirtmiş 

ve bu hususu açıklarken öncelikle Kindî örneğini vermiştir. Ona göre 

Kindî zahiren Müslüman olarak görünen bir mülhiddir ve hayatını 

İslâm dinine karşı kötülüğe adamıştır. Kindî’nin görüşlerinde isabetli 

olmadığı şu hadise ile açıklanabilir: Bir gün Halife Mu’tasım Kindî’yi 

çağırmış ve “Burada bir adam var, üzerine yılan salınıyor, yılan onu 

sokunca ölüyor, adama ise herhangi bir şey olmuyor.” demiştir. Kindî 

bu durumu gözüyle görmek istemiş ve tekrardan söz konusu adamın 

üzerine yılanlar bırakılmış ve adamı sokan her bir yılan tek tek 

ölmüştür. Ardından Kindî konuyu araştırmış ve halifeye şu şekilde bir 

bilgi vermiştir: “Bu yılanlar uzun süre kafeste kalmış ve orada su 

içtikleri için zehirleri zayıflamıştır. Eğer su içmemiş başka yılanlar 

adamın üzerine salınırsa adam ölecektir.” Kindî’nin söyledikleri 

yerine getirilince gerçekten de adam ölmüştür. Kâdî Abdülcebbâr’a 

göre Kindî’nin buradaki yaklaşımı doğru değildir. Zira o, yılanların 

zehiri olmadığını ifade etmiş, ama yılanların ölüm nedenini ise 
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açıklamamıştır (Abdülcebbâr, 2017: 1170-1172; tsz.: II/630-631). Bunun 

yanında Huneyn b. İshâk (ö. 260/873) hayvanların cisimlerinin sıcak 

ve rutubetli havadan oluştuğunu iddia etmiştir. Hâlbuki insanlar bir 

şeyi soğutmak veya hafifletmek istediklerinde onu havaya tutarlar. 

Ayrıca Huneyn b. İshâk bazı toprakların soğuk ve kuru olduğunu 

söylemiştir. Hâlbuki toprak bir cisimdir, bu yüzden onun sıcak veya 

soğuk olması imkân dâhilindedir. Su ve ateş için de aynı husus 

geçerlidir; Allah’ın bunları dönüştürerek ağaç, çamur ve kar olarak 

yaratması da mümkündür. Esasen Huneyn b. İshâk, Allah’ın gök ve 

benzeri varlıkları neden yarattığını bilmemektedir. Allah, ibret olması 

için göğü dumandan ve birçok canlıyı da sudan yaratmıştır. Allah 

dileseydi bunları da yoktan yaratabilirdi (Abdülcebbâr, 2017: 1178; tsz.: 

II/634-635). 

Kâdî Abdülcebbâr’a göre birçok tabip, hastalarına bazı tavsiyelerde 

bulunmakta ve bazı ilaçlar vermektedir. Tabipler, tavsiyelerine 

uyulması ve ilaçların kullanılması durumunda hastalarının 

iyileşeceğini söylese de hastalar ölebilmektedir. Tabiplere hastaların 

ölüm sebebi sorulduğu vakit de onlar, bu durumu geçiştirmekte ve 

kendilerini savunmaya almaktadırlar (Abdülcebbâr, tsz.: II/633). 

Kısacası Kâdî Abdülcebbâr’ın ifadesinden anlaşıldığı üzere tabipler 

zaman zaman tedavi sürecinde başarısız olabilmektedir. 

7. HARAM OLAN YİYECEK VE İÇECEKLERLE TEDAVİ

Fıkıh âlimleri necis (din yönünden pis) olsun olmasın yenmesi ve 

içilmesi haram kılınmış olan şeylerle tedavinin caiz olup olmadığı 

konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Birinci görüşe göre haram 
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olan yiyecek ve içeceklerle tedavi caiz değildir. Hanbelîler bu görüşü 

benimsemişlerdir. Onlar “Allah hem derdi hem de devâyı indirmiştir, 

her hastalığa bir ilaç yaratmıştır; tedavi olun, ancak tedavi olurken 

haramı kullanmayın.” (Ahmed b. Hanbel, 1982: I/446) gibi rivayetleri 

delil olarak kabul etmişlerdir. Zira onlara göre haram olan şeyleri 

yemekle açlığın gideceği kesin olarak bilinirken hastalığın iyileşeceği 

kesin olarak bilinemez. Ayrıca açlık zarûretinde murdar hayvan ve 

benzeri şeyleri yemek farzdır; fakat hastanın tedavi olmasının farziyeti 

konusunda bir ittifak yoktur. Nitekim sahabe ve tâbiun neslinde birçok 

kimse hastalık durumunda tedavi olmamış ve hiçbir âlim de bunları 

kınamamıştır. Neticede zaruret durumunda murdar hayvan ve benzeri 

şeyleri yemek farz olduğu halde tedavi olmak farz değildir, dolayısıyla 

bu iki hususun birbirine kıyası yanlıştır. İkinci görüşe göre haram 

kılınmış şeylerle tedavi caizdir. Bu düşünceyi savunan Zâhirilere göre 

şarap darda kalan ve zarûret halinde olan kimse için mübahtır. Tedavi 

de zarûret hallerinden birisi olarak değerlendirilir. Zarûretler ise 

haram olan şeyleri mübah kılar. Üçüncü görüş sahiplerine göre haram 

olan bir şeyle tedavi kısmen caizdir. Bu görüşün savunucusu olan 

Hanefilere göre ancak kesin olarak şifa vereceği bilinen bir şeyle 

tedavi caizdir. Şâfiîler ise bu noktada şarap ile diğer haram gıdaları 

birbirinden ayırırlar; onlar pis ve haram olan şeylerle tedaviyi caiz 

kabul ederken şarapla tedaviyi caiz kabul etmezler (http://www. 

hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0177.htm). 

Kâdî Abdülcebbâr haram maddelerin tedavi edici yönünün 

bulunmadığını, bu sebeple de haram maddelerle tedavi olunmaması 

gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla ona göre ancak şeriatın helal 
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kıldığı şeylerle tedavi olmak mümkündür. Bazı tabipler içki, şarap ve 

domuz etini haram kabul etmedikleri için hastalarını haram olan 

yiyecek ve içeceklerle tedavi etmektedirler. Bu tabipler haram olan 

içeceklerden uzak duran Müslüman kimseye “Senin ilacın haram olan 

içeceklerdedir. Irak ehli senin için bunları mubah saymıştır.” 

demektedirler. Bazı zımmî tabipler de içkinin sağlığı koruduğunu 

kabul etmiş, bu sebeple de sıkça içki tüketmişlerdir. Bu düşünceye 

sahip olan tabiplere göre tabii hararet, içki içince kuvvetlenmekte, su 

içince ise zayıflamaktadır. Hatta onlardan birisi şöyle demiştir: 

“Vallahi peygamber, çok akıllı olduğu için içkiyi Müslümanlara 

haram kıldı. Çünkü alkollü olan içecekler, akla büyük zarar vermekte 

ve akıl dengesini bozmaktadır. Şarkılar da böyledir. Akıldan daha 

değerli bir şey yoktur. Akla zarar veren ve ona –olumsuz- tesir eden 

her şey kötü ve pistir… Sarhoşluk veren içkinin akla verdiği zarar, 

zarar ve hastalıkların en büyüğüdür. Bir hastalığı, daha büyük bir 

hastalığa neden olacak şekilde bir ilaçla tedavi eden  -gerçek- tabip 

değildir. İçki içen ve şarkı dinleyen kimsede oluşan mutluluk, huzur, 

sükûnet ve hafiflik aklın noksanlaşmasından kaynaklanmaktadır. 

Yoksa bu, onun için bir iyilik ve hayır değildir. İşte bu yüzden 

peygamber, tabiplerin en büyüğü ve en akıllı kimsesidir.” Kâdî 

Abdülcebbâr’a göre belirtilen sözü Hz. Peygamber’i yalanlayan ve 

ona düşman olan bir kimse söylemiştir. İnsanlar hayvanların ve 

bitkilerin hayatlarını su ile idame ettirdiklerini ve onlara içkinin bir 

fayda vermediğini gözlemlemektedirler. Aslında içki, insanların 

sadece sıkıntılarını artırmaktadır (Abdülcebbâr, 2017: 1180-1182; tsz.: 

II/635-636). 
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Kâdî Abdülcebbâr’a göre kişi, yasak olan şeylerin içilmesi veya 

yenmesi sonucunda meydana gelen şey sebebiyle kınanır ve günahkâr 

kabul edilir. Ölümü yaratmak, Allah’a ait bir fiildir. Allah, zehirli ilaç 

içmenin ardından ölüm âdetini icrâ etmektedir. Kişi normal şartlarda 

ilaç içtikten sonra sağlığına kavuşabilir, ama söz konusu ilacı içtikten 

sonra sağlığına kavuşmadan da ölebilir. Bu noktada üzerine düşeni 

yapan (ilacını kullanan), fakat sonuçta ölen kimse kınanmaz. Zira 

genellikle bu noktadaki beklenti, söz konusu kimsenin sağlığına 

kavuşmasıdır. Fakat öldürücü zehiri içip iyileşen ve bundan fayda 

gören kınanır. Zira bu kimse söz konusu fiili ile yanlış bir iş yapmış ve 

günah işlemiştir. Aslında bu hususlarda yaygın olan âdete göre hareket 

edilmelidir. Kısacası Kâdî Abdülcebbâr’a göre ilaç veya zehirin 

içilmesinin ardından ölümün yaratılması Allah’a ait bir fiildir. Yoksa 

ilaç cansızdır; şifa, hayat ve ölüm gibi fiilleri meydana getiremez, 

bunları âlim olan Allah yaratır.  Çünkü Allah, zehir içildiğinde âdetini 

ölümü yaratma şeklinde icra etmektedir. Burada kınamayı gerektiren 

davranış, zehirli olan şeyin kullanımı sonucu meydan gelen şey 

sebebiyledir. Kişi kendisine fayda veren ve lezzetli olan şeyleri 

yiyince de hastalanıp ölebilir, fakat bu kimse kınanmaz. Ama kişi 

öldürücü zehirli bir şeyi yer veya içerse bu kimse kınanır, çünkü bu 

kimse söz konusu fiili nedeniyle günaha girmiştir (Abdülcebbâr, 2017: 

1184; tsz.: II/638). Netice olarak insan, zehirli olan bir şeyi kullandığı 

için ölüme sebep olan kimse olarak görülür, bu sebeple de zemmedilir.    

Günümüzde birçok hammadde farklı kaynaklardan elde 

edilebilmektedir. İlaç etkin maddelerinin alternatiflerinin olmaması 

zaruret kapsamına girse de aynı işlevi gören eksipiyanlardan helal 
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olanlar kullanılarak hemen her ilacın helal standartlara sahip kılınması 

imkân dâhilindedir. Bu doğrultuda hastaların kullanması önerilen ilaç 

içeriklerinin inançlarına uygun olmasının sağladığı vicdanî rahatlık, 

ilacı almalarını kolaylaştıracak ve tedavi başarısını artıracaktır 

(Arslan-Çam-Uysal, 2019: 60).  

SONUÇ 

 

Tıp ilmi insanlık tarihi boyunca büyük rağbet gören bir bilim dalı 

olmuştur. Hz. Peygamber de sağlıkla ilgili sahabeye bazı önerilerde 

bulunduğu gibi kendisi de sağlığıyla ilgili bazı tedbirler almış ve 

hastalanınca da tedavi olmuştur. Müslümanlar da Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra sağlıkla ilgili hadisleri toplamışlardır. Bu bağlamda 

birçok ilim adamı bu sahada bazı eserler kaleme almıştır. Başta kelâm 

ilmi olmak üzere pek çok sahada söz sahibi olan Kâdî Abdülcebbâr da 

Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve adlı eserinde tıp ve tabiplere yönelik bazı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Onun değerlendirmelerini şu şekilde 

maddeleştirebiliriz:  

 

1. Her milletin hastalıkları tedavi yöntemi birbirinden farklıdır. 

Milletlerin tedavi yöntemi birbirinden farklı olsa da aynı sonuç elde 

edilebilir.  

2. İlaçlar âdet mesabesindedir; bazen fayda verir, bazen de fayda 

vermeyebilir. Yani aynı gıdanın insanlarda farklı farklı tesirlerde 

bulunduğu gibi aynı ilaç da insanlarda farklı tesirlerde bulunabilir. 

Bunun yanı sıra ilaçların birçoğu hastaya ancak belirli bir süre fayda 

verebilir. Belirli bir süreden sonra söz konusu ilaç, fayda vermeyip 

öldürücü bir zehir haline dönüşebilir.  
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3. Tıp tecrübeden ibarettir ve bu sahadaki uygulamalar sürekli değişir. 

Dolayısıyla tabipler de kendi tecrübelerine ve genel âdetlere göre 

tedavilerini yürütürler.  

4. İslâm dini, hastalık durumunda tedavi olmayı teşvik etmiştir. Fakat 

şeriatın yenmesi ve içilmesi helal kıldığı şeylerle tedavi olunmalıdır.   

5. Tabipler alanında uzman olsalar dahi bazı hastalıkların tedavisinde 

yetersiz kalabilirler.  

6. İlaç şifa, hayat ve ölüm gibi fiilleri meydana getiremez, bunları 

âlim olan Allah yaratır. Yani şifayı veren, hayatı ve ölümü yaratan 

sadece Allah’tır. Hastalık da kullar için birer imtihan olup 

Allah’tandır. Bu sebeple hastalık nedeniyle hiç kimse 

ayıplanmamalıdır.  

7. Güvenilir ve takva sahibi Müslümanlar, diğer Müslümanlara 

faydalı olmak adına tıp sahasında kendilerini yetiştirmeli ve söz sahibi 

olmalıdır.   
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GĠRĠġ 

Organize Sanayi Bölgeleri; bir ülkenin kalkınmasında, ülkenin geliĢim 

ve değiĢiminde, sermaye birikiminin sağlanmasında, bölgesel 

farklıkların azaltılmasında ve kentleĢme dinamiğinin belirlenmesinde 

en önemli faktörlerden biridir. Organize Sanayi Bölgeleri ağır sanayi 

kompleksleri ve çok küçük ölçekli iĢletmeler dıĢındaki her tip ve 

büyüklükteki imalat sanayi iĢletmelerinin belirli bir plan çerçevesinde 

yerleĢtirilmeleri ve geliĢtirilmeleri için, sınırları önceden onaylanmıĢ 

arazi parçalarının; ilk etapta parselasyon, yollar, kanalizasyon, drenaj, 

su ve elektrik gibi alt yapı hizmetleri ile sonradan ise ihtiyaçlara göre 

geliĢtirilebilen haberleĢme, itfaiye, sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri 

gibi sosyal kurumlarla donatıldıktan sonra sanayi için tahsis edilebilir 

ve iĢletilebilir hale getirilmesinden oluĢan bir bütündür (Güler vd., 

1990: 39). 

Sanayi bölgelerinin yüksek standartlarda ve seri Ģekilde üretim 

yapmasına bağlı olarak “Organize Sanayi Bölgeleri” ortaya çıkmıĢtır. 

Özellikle 1950‟lerden sonra sanayileĢmenin ekonomik kalkınma 

üzerindeki öneminin daha iyi anlaĢılmasına bağlı olarak geliĢmekte 

olan ülkelerde de Organize Sanayi Bölgeleri hızla yaygınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Ekonomik kalkınma içinde önemli bir yere sahip olan 

OSB‟leri, birçok amaca hizmet etmektedir. Bu amaçlar içinde bölgesel 

dengesizlikleri gidermek, göçleri önlemek, istihdam sağlamak ve 

sanayileĢmenin yurdun tamamına yayılmasına katkıda bulunmak gibi 

son derece önemli birçok faktör rol oynamaktadır.  
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Organize Sanayi Bölgesi uygulamaları kurulmaya baĢladığı ilk 

yıllardan itibaren birçok ülke tarafından önemli ölçüde 

benimsenmiĢtir. Bu benimsemenin temel nedeni, Organize Sanayi 

Bölgelerinin ülke geneline yayılacak sanayileĢmede en önemli araç 

olarak görülmesidir. Çünkü birçok ülke, bölgeler arasında dengeli ve 

tutarlı bir kalkınma politikası izlemeyi arzu etmekte ve bu amaçla da 

çeĢitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerin baĢında da insanların 

ekonomik özgürlüklerini elde etmek amacıyla yaĢadıkları yerden 

ayrılmadan istihdam alanlarının kurulması gelmektedir. 

Organize Sanayi Bölgeleri, sadece sanayi ve nüfusun ülke geneline 

dağılmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ülkedeki sanayinin 

geliĢmesini sağlamada, sanayi kuruluĢlarını dönemin koĢullarına göre 

çağdaĢ yapıya kavuĢturmada, sanayi kalitesini geliĢtirmede ve üretim 

maliyetleri düĢürerek verimliliği ve kârlılığı arttırmada da oldukça 

önemli bir araç olmuĢtur. KentleĢme ve sanayileĢme arasındaki 

iliĢkiyi düzenleme açısından oldukça önemli bir yere sahip olan 

OSB‟leri, sanayi alanlarının çevrede yaratacağı olumsuz etkileri 

kontrol altına alarak iĢletmelerin, daha kolay ve ucuz üretim 

yapmalarını ve uygun koĢullarda altyapı hizmetlerinden 

yararlanmalarını sağlayarak bölgedeki sanayi alanlarının daha büyük 

imkânlara kavuĢmalarına olanak tanımaktadır. 

KentleĢme açısından Organize Sanayi Bölgeleri ülkelere büyük 

kolaylıklar sağlamaktadırlar. Bu kolaylıklar sayesinde kentlerde 

ulaĢtırma, enerji, su ve kanalizasyon gibi altyapı faaliyetleri sanayi ve 

diğer kent bölgeleri için daha rasyonel olarak kurulabilmektedir. 
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Kentin mekânsal yapısı içinde; sanayi, ticaret, iskân, eğlence, sağlık 

ve eğitim kesimleri arasında iĢler bir akımın, düĢük maliyetli ve sosyal 

faydası yüksek olarak düzenlenebilmesi sanayi faaliyetlerinde 

Organize Sanayi Bölgelerinin yerleĢmesi ile mümkün olabilmektedir 

(Dülgeroğlu, 1985: 62). 

Organize Sanayi Bölgeleri, “sanayinin uygun görülen alanlarda 

yapılmasını sağlamak, kentleĢmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını 

önlemek, bilgi ve biliĢim teknolojilerinden yararlanmak amacıyla 

4562 Sayılı Kanun hükümlerine göre sınırları önceden belirlenmiĢ 

alanların, gerekli altyapı hizmetleri ve sosyal tesislerle donatıldıktan 

sonra iĢletilen mal ve hizmet üretim bölgesi” olarak ifade edilmektedir 

(Çam ve Esengün, 2011: 55-63).  

BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Organize Sanayi Bölgesini, birbiriyle 

uyum içinde ve iĢbirliği halinde üretim yapan küçük ve orta ölçekli 

sanayi iĢletmelerinin, planlı bir alanda ortak altyapı hizmetlerinden 

yararlanacak Ģekilde standart fabrika binaları içinde toplanmaları 

olarak tanımlamıĢtır (Özgüç, 1995: 43). Organize Sanayi Bölgeleri, 

yatırımcılara planlı bir alanda daha kolay ve ucuz üretim yapma 

olanağı sağlar. Bu bölgeler sanayi yatırımlarının teĢvik edilmesinde, 

planlı bir yerleĢimin sağlanmasında, düzenli kentleĢme ve istihdamın 

geliĢtirilmesinde de oldukça önemli rol oynarlar. Ekonomik bir ölçek 

içerisinde gruplanmıĢ fabrika yerleĢim yerleri olan Organize Sanayi 

Bölgeleri, bu yerleĢim yerlerine fabrikaların kurulabilmesi için 

gereken fiziksel unsurları karĢılarken aynı zamanda sanayi 

iĢletmelerinin etkin çalıĢabilmesi açısından da uygun bir ortam 
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sunmakta ve bu yolla sanayi iliĢkilerinin birbirini besleyen bir ağ gibi 

geliĢtirilmesinde elveriĢli bir çevre yaratmaktadır. Ayrıca Organize 

Sanayi Bölgeleri, giriĢimcilere sanayi tesisi kurmaya uygun arazileri 

göstererek; tarıma elveriĢli alanların korunmasına da olanak 

sağlamaktadır (Süel, 1983: 5). 

GeliĢmiĢ ülkelerde 1900‟lerde baĢlayan Organize Sanayi Bölgelerinin 

sanayileĢmede bir araç olarak kullanılması 1950‟lerden sonralara 

tekabül etmektedir. Özellikle sanayinin geri kalmıĢ ülkelere 

götürülmesinde, Organize Sanayi Bölgeleri büyük önem taĢımaktadır. 

Kurulan bu Organize Sanayi Bölgeleri altyapı olanaklarını 

tamamlayan, sağlıklı bir kentsel geliĢme formunu yakalayan, ihracata 

yönelik çalıĢmalara destek olan ve yüksek katma değerli ürünlere 

öncelik veren iĢletmelerin oluĢmasını sağlamıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı 

ile birlikte baĢlayan dönem, Organize Sanayi Bölgelerin uygulanması 

açısından bir “milat” olarak kabul edilmektedir. Bu dönemle birlikte 

Organize Sanayi Bölgeleri tüm dünya ölçeğinde yaygınlaĢmıĢ ve 

baĢlangıç amacından oldukça farklı bir biçimde geliĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında, belli yörelerde sanayi 

patlaması olabileceği öngörülerek; büyük kent merkezlerine ve sanayi 

alanlarına olabilecek yönelmeye karĢı yeni politikalara 

baĢvurulmuĢtur. Bu politikalardan biri olan ve bu dönemde 

Ġngiltere‟de yaygın olarak oluĢturulan Organize Sanayi Bölgeleri -

özgün adı „sanayi parkı‟- aracılığıyla, bir yandan geri kalmıĢ yörelerde 

yeni sanayi merkezlerinin oluĢturulmasına çalıĢılmıĢ; öte yandan da 
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büyük kentlerde sanayinin kent dıĢında geliĢtirilmesi sağlanmıĢtır 

(Örnek Özden, 2016: 108). 

ÇalıĢmanın Amacı, Kapsamı ve Metodolojisi 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de özellikle 1960‟lardan sonra 

sanayinin geliĢmesini sağlamak amacıyla yaygınlaĢan Organize 

Sanayi Bölgelerinin (OSB) 1980 ve öncesinden baĢlayarak 1990, 

2000, 2010 ve 2016 yıllarını kapsayacak Ģekilde dağılıĢını analiz 

etmeyi amaçlamaktadır.  

Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgelerinin iller ve bölgeler bazında 

incelendiği bu çalıĢmada, veriler Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından alınmıĢ olup, tüm veriler tablo ve haritalarla 

desteklenmiĢtir. 

Verilere ait tabloların hazırlanmasında ofis programları kullanılırken, 

haritaların hazırlanmasında ArcGIS 10.x programı kullanılmıĢ olup il 

ve bölge bazında dağılıĢ haritaları yapılmıĢtır. 

1. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin GeliĢimi 

Dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi Türkiye‟de de sanayinin 

geliĢmesi, öncelikle geliĢme potansiyelinin büyük olduğu kentlerin 

çevresinde baĢlamıĢtır. Önceleri sadece küçük ölçekli olarak geliĢen 

sanayileĢme hareketleri zamanla artarak fiziksel mekânı biçimlendirir 

hale gelmesiyle özellikle 1960 ve sonrasında yaygın Ģekilde 

Türkiye‟nin her yerinde görülmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde 

sanayileĢme daha çok Ģehir dıĢındaki boĢ ve ucuz arsalar üzerinde 

plansız, altyapısız ve kendiliğinden geliĢen yerler olarak görülürken 
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(Örnek Özden, 2016: 108) takip eden yıllarda Türk sanayisinin plan 

ve programlarına bağlı olarak geliĢtirilen ve teĢvik edilen Organize 

Sanayi Bölgesi fikri ortaya çıkmıĢtır. Buna bağlı olarak da Türkiye‟de 

ilk kez Organize Sanayi Bölgesi kavramı 1961 yılında hükümet 

tarafından hazırlanan bir raporda kullanılmıĢtır.  

Türkiye‟de sanayileĢme sürecine paralel olarak belli baĢlı bölgelerde 

iĢletmelerin yığılmasıyla sanayi bölgeleri oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Ülkemizde ilk sanayi alanları Marmara Havzası, Kıyı Ege, Doğu 

Akdeniz ve baĢkent Ankara‟da oluĢmaya baĢalar. Sanayii alanlarının 

ilk olarak buralarda oluĢması üzerinde daha çok ulaĢım olanakları, 

pazarlara ve diğer ağlara yakınlık temel belirleyici olmuĢtur. Doğal ve 

ekonomik gerekçelerle oluĢan bu sanayi alanlarının yanında, planlı 

kalkınma dönemiyle birlikte çeĢitli adlarda yatırım bölgeleri de devlet 

tarafında oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Devlet tarafından planlı 

sanayileĢme ve kentleĢme için oluĢturulan bu Organize Sanayi 

Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 1960‟lı yıllardan 

itibaren tüm Türkiye‟de kurulmaya baĢlanmıĢ ve bunlar giriĢimciler 

için önemli imkânlar sağlamıĢlardır (Cansız, 2010: 21).  

Devlet Planlama TeĢkilatının 1960 yılında kurulmasından sonra ilk 

beĢ yıllık kalkınma planı hazırlanmıĢtır. Bu planın temel hedeflerini, 

sanayinin tüm Türkiye‟de teĢvik edilmesi ve geliĢtirilmesi 

oluĢturmuĢtur. Bu amaç doğrultusunda 1962 yılında Türkiye‟nin ilk 

Organize Sanayi Bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi 

kurulmuĢtur (Resim 7). Bu Organize Sanayi Bölgesinin ardından, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde OSB‟lerine kredi sağlayan 
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yeni bir fon oluĢturulmuĢtur. Bu fona devlet bütçesinden kaynak 

aktarılmıĢ ve bu fon sayesinde ülkenin çeĢitli yerlerinde uygun 

görülen alanlara OSB kurulmasına karar verilmiĢtir. Bursa OSB‟nin 

baĢarılı olmasının ardından Manisa, Konya, Bartın ve Ankara 

Organize Sanayi Bölgelerin baĢlatılmasına karar verilmiĢtir. Ġlerleyen 

yıllarda bu OSB‟lerini Bursa, Gaziantep, EskiĢehir, Erzurum ve 

Manisa illerindeki OSB‟lerinin yapılması izlemiĢ ve 1983-1988 yılları 

arasında Bilecik, Ġnegöl-Bursa, Çerkezköy-Tekirdağ ve EskiĢehir 

OSB‟leri tamamlanmıĢtır.  

Türkiye‟de Organize Sanayi Bölgeleri, ülke genelinde sanayileĢmenin 

geliĢmesini sağlamak amacıyla özellikle 1960‟lardan sonra yaygın 

Ģekilde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Sanayinin ülke geneline yayılması, 

geri kalmıĢ bölgelerin refah seviyesinin yükseltilmesi ve Ģehirlerin 

düzenli bir Ģekilde geliĢmesinin sağlanmak amacıyla oluĢturulan bu 

alanlar sayesinde yatırımcıların sanayi faaliyetleri için en uygun 

arsalara ulaĢmaları sağlanmıĢ ve sanayi alanları yerleĢim alanlarından 

uzaklaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bursa ile baĢlanan Türkiye‟deki 

Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri gelinen noktada hemen hemen 

her il ve ilçede bir ya da birkaç Organize Sanayi Bölgesi ve küçük 

sanayi sitesi Ģeklinde görülmeye baĢlanmıĢtır (Koç ve BulmuĢ, 2014: 

179). 

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri, geliĢmiĢliğin bölgeler arasında 

dengeli olması, özel sektör yatırımlarının belirli yerlerde toplanmayıp 

tüm Türkiye‟ye yayılması ve mevcut yatırımların desteklenerek daha 

da geniĢletilmesi için oldukça önemli bir araçtır. Aynı zamanda 
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Organize Sanayi Bölgeleri geliĢmekte olan sanayinin arazi 

gereksinimini karĢılamada, birbiriyle iliĢkisi olan sanayilerin belirli bir 

program çerçevesinde bir arada üretim yapmalarına olanak sağlamada 

ve alanında uluslararası seviyede uzmanlaĢmıĢ yatırımcıların birlikte 

üretim yapmalarına fırsat vermede oldukça önemli görevler 

üstlenmektedir. 

Türkiye‟de 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize 

Sanayi Bölgelerini “Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını 

sağlamak, çarpık sanayileĢme ve çevre sorunlarını önlemek, 

kentleĢmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve 

biliĢim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan 

dâhilinde yerleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini sağlamak amacıyla; 

sınırları tasdik edilmiĢ arazi parçalarının imar ve plan dâhilinde 

gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı ile donatılıp planlı bir Ģekilde ve 

belirli bir sistem dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluĢturulan 

ve bu kanun hükümlerine göre iĢletilen mal ve hizmet üretim 

bölgeleri" olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye‟de Organize Sanayi Bölgeleri;  

 Sanayiyi disipline etmek,  

 ġehirlerin planlı geliĢmesine katkıda bulunmak,  

 Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü üreten 

sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde üretim 

yapmalarıyla, üretimde verimliliği ve kâr artıĢını sağlamak,  

 Sanayinin az geliĢmiĢ bölgelerde yaygınlaĢtırılmasını 

sağlamak, 
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 Tarım alanlarının sanayide kullanılmasını disipline etmek,  

 Sağlıklı, ucuz ve güvenilir bir altyapı oluĢturmak,  

 Ortak arıtma tesisleriyle çevre kirliliğini önlemek gibi çeĢitli 

amaçları gerçekleĢtirmek için kurulmuĢlardır. 

2. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin DağılıĢı 

Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi yatırımı yapmanın 

önündeki muhtelif engelleri bertaraf etmek için geliĢtirilen ve Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından baĢarıyla uygulanan bir 

mekanizma olarak var olmuĢtur. Organize Sanayi Bölgelerinin ana 

felsefesi, sanayicilerin yerel yönetimlerdeki bıktırıcı mevzuat ve 

engellemelere takılmadan sanayi için uygun arsalara eriĢmelerini, 

kaliteli altyapı ve üstyapı hizmetlerini daha ucuza almalarını, ruhsat ve 

izinlerini öngörülebilir zamanda/maliyetle edinmelerini, birbirlerine 

ve yerel/küresel pazarlara daha kolay eriĢebilir olmalarını sağlamaktır. 

Bu amaçla Türkiye‟deki OSB‟leri yerleĢim alanlarının dıĢında ancak 

Ģehirlere çok da uzak olmayan konumlarda, kendi kendini yöneten ve 

sanayileĢmeyi teĢvik eden kurumlar olarak yapılandırılmıĢtır (2014-

2018 Stratejik Planı, 2016: 26). 2016 yılı itibariyle Türkiye‟de 

toplamda 296 Organize Sanayi Bölgesi hizmet vermektedir.  

2.1.Ġller Bazında Organize Sanayi Bölgelerinin DağılıĢı 

1980 ve öncesinde Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgesi 

sayısı 44‟dir. Bu dönemde en fazla OSB‟nin faaliyete geçtiği il, 

Türkiye‟deki ilk Organize Sanayi Bölgesinin de yapıldığı Bursa‟dır. 

Bu dönemde Bursa‟da 3 OSB faaliyet göstermektedir. Bunu 2 OSB ile 

UĢak ve Çorum illeri takip etmektedir. Bu illerin haricinde genel 
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olarak OSB olan illerin tamamının 1 Organize Sanayi Bölgesine sahip 

olduğu anlaĢılırken, hiç Organize Sanayi Bölgesi yatırımı yapılmayan 

il sayısı 41‟dir (ġekil 1).  

 

ġekil 1: 1980 ve Öncesi Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Ġllere Göre DağılıĢ 

1990 yılına gelindiğinde ise Türkiye genelinde 99 Organize Sanayi 

Bölgesi faaliyete geçirilmiĢtir. Böylece 1990 yılı itibariyle 

Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgesi sayısı toplamda 143‟e 

yükselmiĢtir. Bu dönem içerisinde en fazla OSB‟ne sahip olan iller 5 

Organize Sanayi Bölgesi ile Bilecik ve Ġzmir olmuĢtur. Bunu 4 

Organize Sanayi Bölgesi ile Aydın, Bursa, Manisa gibi iller takip 

ederken, Afyon, Bolu, Balıkesir gibi illerde 3 Organize Sanayi 

Bölgesinin faaliyet gösterdiği anlaĢılmaktadır. Bu dönem içerisinde 
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hiç Organize Sanayi Bölgesi yatırımı yapılmayan il sayısı 21 olmuĢtur 

(ġekil 2).  

 

ġekil 2: 1990 Yılında Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Ġllere Göre DağılıĢı 

2000 yılına gelindiğinde Türkiye‟deki toplam Organize Sanayi 

Bölgesi sayısı 247‟ye yükselmiĢtir. 1990‟dan 2000 yılına kadar 

toplam 104 Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçirilmiĢtir. Bu dönem 

içerisinde en fazla Organize Sanayi Bölgesi yatırımı yapılan il, 9 

Organize Sanayi Bölgesi ile Kocaeli olmuĢtur. Bunu 7 Organize 

Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi ile Ankara ve Bursa illeri takip 

etmiĢtir. Bu dönemde Ġstanbul, Ġzmir ve Konya da 6 Organize Sanayi 

Bölgesi inĢa edilmiĢtir. Bu dönem içerisinde hiç Organize Sanayi 

Bölgesi yatırımı yapılmayan il sayısı 34 olmuĢtur (ġekil 3).  
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ġekil 3: 2000 Yılında Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Ġllere Göre DağılıĢı 

2001 yılından 2010 yılına kadar geçen 10 yıllık süre zarfında Türkiye 

geneline toplam 29 Organize Sanayi Bölgesi yapılmıĢtır. Böylece 

Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgesi sayısı 276‟ya yükselmiĢtir. Bu 

dönemde en fazla Organize Sanayi Bölgesi yatırımı yapılan il 9 OSB 

ile Tekirdağ olmuĢtur. Bunu 2 Organize Sanayi Bölgesi ile 

Kastamonu, Kırklareli, Manisa ve Yalova illeri izlemiĢtir. Bu 

dönemde hiç Organize Sanayi Bölgesi yatırımı yapılmayan il sayısı 

64‟tür (ġekil 4).  
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ġekil 4: 2010 Yılında Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Ġllere Göre DağılıĢı 

2016 yılı itibariyle Türkiye‟de Artvin hariç 80 ilde sayıları 1 ila 18 

arasında değiĢen toplam 296 Organize Sanayi Bölgesi faaliyet 

göstermektedir. En fazla Organize Sanayi Bölgesine sahip olan il, 18 

Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi ile Bursa olmuĢtur. 

Bunu 14 Organize Sanayi Bölgesine sahip olan Kocaeli ili takip 

etmektedir. Ġzmir ve Tekirdağ illerinde ise 13 Organize Sanayi 

Bölgesi faaliyet göstermektedir. 2016 yılı itibariyle Türkiye genelinde 

1 Organize Sanayi Bölgesine sahip il sayısı 21‟dir. Hiç Organize 

Sanayi Bölgesi olmayan il ise Artvin‟di. Artvin ilinde yapım 

aĢamasında olan bir Organize Sanayi Bölgesi çalıĢması vardır ancak 

faaliyete geçmediği için ġekil 5‟te yer almamıĢtır.  
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Bu sanayi bölgelerinde; 74.887 sanayi parselinin, 56.803‟ü 

sanayicilere tahsis edilmiĢ olup, 14.055‟i yatırımcı beklemektedir. 

Tahsis edilen 56.803 parselin; 48.175‟i üretim, 3.316‟sı inĢaat, 

5.312‟si proje aĢamasındadır. Üretime geçen parsellerde 1.534.004 

kiĢi istihdam etmekte, mevcut tüm parsellerde üretime geçilmesi 

durumunda ise Türkiye‟de 2.200.000 kiĢinin istihdam edeceği ön 

görülmektedir (2014-2018 Stratejik Planı, 2016: 26). 

 

ġekil 5: 2016 Yılı Ġtibariyle Türkiye‟de Faaliyet Gösteren Organize Sanayi 

Bölgelerinin Ġllere Göre DağılıĢı 

2.2.Bölgeler Bazında Organize Sanayi Bölgelerinin Dağılımı 

Organize Sanayi Bölgelerinin Türkiye‟deki bölgelere göre dağılıĢına 

bakıldığında 2016 yılı itibariyle en fazla Organize Sanayi Bölgesinin 

85 ile Marmara Bölgesinde olduğu, bunu 49 ile Ġç Anadolu, 48 ile Ege 



 

 303 

ve Karadeniz Bölgelerinin takip ettiği anlaĢılmaktadır. En az Organize 

Sanayi Bölgesinin yer aldığı bölge 20 ile Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi olurken; bunu 22 ile Doğu Anadolu, 24 ile de Akdeniz 

Bölgesi takip etmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1: Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölge Adı 1980 ve öncesi 1990 2000 2010 2016 TOPLAM 

Marmara (11 il) 9 24 27 15 10 85 

Ege (8 il) 8 21 16 3 0 48 

Akdeniz (8 il) 4 10 8 0 2 24 

Ġç Anadolu (13 il) 8 13 23 3 2 49 

Karadeniz (18 il) 6 18 18 4 2 48 

Doğu Anadolu (14 il) 7 8 6 1 0 22 

G. Doğu Anadolu (9 il) 2 5 6 3 4 20 

Türkiye Toplam (81 il) 44 99 104 29 20 296 

 

1980 ve öncesindeki Organize Sanayi Bölgelerinin Türkiye‟deki 

bölgelere göre dağılımına bakıldığında, bu dönemde en fazla yatırım 

yapılan bölge, 9 Organize Sanayi Bölgesi ile Marmara Bölgesidir. 

Bunu 8 Organize Sanayi Bölgesi ile Ege ve Ġç Anadolu Bölgesi takip 

etmektedir. Bu dönemde en az OSB yatırımı yapılan bölge 2 OSB ile 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuĢtur (ġekil 6).  
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ġekil 6: 1980 ve Öncesinde Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre 

DağılıĢı 

1990 yılı itibariyle en fazla OSB yatırımı yapılan bölge 24 Organize 

Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile yine Marmara Bölgesi 

olmuĢtur. Bunu 21 Organize Sanayi Bölgesi ile Ege Bölgesi, 18 

Organize Sanayi Bölgesi ile de Karadeniz Bölgesi takip etmiĢtir. 

Böylece Marmara Bölgesi‟ndeki Organize Sanayi Bölgesi sayısı 33‟e, 

Ege Bölgesinin ki ise 29‟a yükselmiĢtir. Bu dönemde en az yatırım 

yapılan bölge ise 5 OSB ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuĢtur 

(ġekil 24).  
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ġekil 7: 1990 Yılında Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre 

DağılıĢı 

2000 yılı itibariyle Marmara Bölgesine 27 Organize Sanayi Bölgesi 

yapılmıĢtır. Bunların sadece 9‟u Kocaeli‟ne inĢa edilmiĢtir. Böylece 

Marmara Bölgesi‟ndeki OSB sayısı 60‟a, Ġç Anadolu Bölgesi‟ndeki 

ise 44‟e yükseltmiĢtir. Bu dönemde 23 Organize Sanayi Bölgesi 

yatırımı yapılan diğer bir bölge ise Ġç Anadolu Bölgesi olmuĢtur. Bu 

dönemde en az yatırım yapılan bölgeler 6 OSB‟yle Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmuĢtur. Bu dönemde Doğu Anadolu 

Bölgesi‟ndeki toplam Organize Sanayi Bölgesi sayısı 21‟e, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ndeki sayı ise 13‟e yükselmiĢtir (ġekil 

8).  
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ġekil 8: 2000 Yılında Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre 

DağılıĢı 

2010 yılına gelindiğinde ise en fazla Organize Sanayi Bölgesi yatırımı 

yapılan bölge 15 OSB‟nin faaliyete geçirilmesi ile Marmara Bölgesi 

olmuĢtur. Bunu 4 Organize Sanayi Bölgesi ile Karadeniz ve 3 

Organize Sanayi Bölgesi ile Ege, Ġç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri izlemiĢtir. Bu dönemde hiç Organize Sanayi Bölgesi 

yatırımı yapılmayan bölge ise Akdeniz Bölgesi olmuĢtur. 2010-2014 

yıllarını kapsayan 4 yıllık süre zarfında Türkiye genelinde toplamda 

29 Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçirilmiĢtir. (ġekil 9).  
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ġekil 9: 2010 Yılında Yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre 

DağılıĢı 

Tüm dönemler genel olarak değerlendirildiğinde en fazla Organize 

Sanayi Bölgesini bünyesinde barındıran bölge, Marmara Bölgesi 

olmuĢtur. Marmara Bölgesi‟nin Ġstanbul, Bursa, Kocaeli gibi önemli 

sanayi Ģehirlerini bünyesinde barındırması, ulaĢım imkânlarının fazla 

olması ve önemli bir iĢ gücüne sahip olması OSB‟leri için burayı bir 

çekim merkezi haline getirmiĢtir. Bölgede toplamda faaliyet gösteren 

85 Organize Sanayi Bölgesi vardır. Ġç Anadolu, Ege ve Karadeniz 

Bölgeleri‟nde ise Organize Sanayi Bölgeleri birbirlerine denk 

seviyededir ve 40 OSB‟nin altına düĢmemektedir. Ancak Doğu ve 

Güneydoğu Bölgeleri‟nde durum bunun tam tersidir (ġekil 10). Doğu 

Anadolu Bölgesi‟nde 22 Organize Sanayi Bölgesi varken Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi‟nde 20 Organize Sanayi Bölgesi vardır. Bunun 
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nedenleri arasında iklim koĢullarının uygun olmaması, topografyanın 

uygun olmaması, terör olaylarının bölgede fazla olması, sermayenin 

yetersiz olması ve uluslararası kuruluĢların buralarda iĢletme açmak 

için talepte bulunmaması gibi birçok faktör sayılabilir. Tüm bu 

faktörler bölgeler arasında gelir eĢitsizliğinin artmasına ve insanların 

yatırım yapılmayan bölgelerden yatırım yapılan bölgelere doğru göç 

etmesine neden olmaktadır. 

 

ġekil 10: 2016 Yılı Ġtibariyle Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere 

Göre DağılıĢı 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sanayi Devrimi‟nin baĢlaması ile sanayi alanlarının tüm dünyada 

artması düzensiz bir sanayi alanının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

Zamanla bu fabrikaların birbirini takip ederek art arda açılması onların 
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kümeleĢmesine ve bu durumda sanayi bölgelerinin oluĢması fikrinin 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu oluĢumlar zaman içerisinde 

Organize Sanayi Bölgesi adını almıĢ ve tüm dünyaya hızla yayılmıĢtır. 

Ġlk zamanlar özel sektörün kâr elde etmek amacıyla oluĢturduğu 

Organize Sanayi Bölgeleri Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra devlet 

yatırımı olarak birçok ülke tarafından uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin kurulduğu ilk yıllardan itibaren birçok 

ülke tarafından benimsenmesinin en önemli nedeni, bir sanayileĢme 

aracı olarak görülmesidir. Çünkü birçok ülke, ülke geneline yayılmıĢ 

dengeli ve düzenli kalkınma politikası uygulamak istemekte ve iĢ 

gücünü ikamet ettiği alanda kullanarak sanayi alanlarının belli 

alanlarda yığılmasını önlemek istemektedir. ĠĢte tüm bunları sağlamak 

için Organize Sanayi Bölgeleri oldukça etkili bir rol oynamaktadır. 

Türkiye‟de sanayinin ilk yayılmaya baĢladığı dönemlerde sanayi 

alanlarının daha çok Ģehir yerleĢmelerinin içinde kaldığı, verimli tarım 

alanlarının üzerinde kurulduğu, çarpık kentleĢmeyi tetiklediği, hava 

kirliliğine neden olduğu ve altyapı oluĢumlarını tamamlayamadığı 

görülmekteydi. Ancak ilerleyen yıllarda bilinçli kalkınma ve 

sanayileĢme politikalarının uygulanmak istenmesi ve dengeli 

kalkınmanın sağlanması ve doğanın tahribatının minimum seviyeye 

indirilmek istenmesi Türkiye‟de Organize Sanayi Bölgelerinin 

oluĢturulması fikrini ortaya çıkarmıĢtır. 

Bir ülkenin ekonomik geliĢmesinde en önemli faktörlerden biri olan 

sanayileĢme, sadece toplumların ekonomilerini etkilemekle kalmaz 

aynı zamanda sosyal, siyasal hatta kültürel yapılarında da büyük ve 
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köklü değiĢim ve dönüĢümler meydana getirirler. SanayileĢmenin 

ortaya çıkardığı bu değiĢim ve dönüĢümün bir aracı olarak görülen 

Organize Sanayi Bölgeleri; bir ülkenin kalkınmasında, sermaye 

birikiminin sağlanmasında ve bölgesel farklılıkların en aza 

indirilmesinde en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. 

Organize Sanayi Bölgeleri her türlü fabrikayı bünyesinde barındıran 

sanayi iĢletmelerinin belli bir plan dâhilinde yerleĢtirilmesi ve 

geliĢtirilmesi için oluĢturulmuĢ, sınırları ilgili kurumlar tarafından 

önceden onaylanmıĢ ve gerekli yasal izinleri alınmıĢ, altyapı ve 

üstyapı donanımını tamamlamıĢ bir komplekstir. 1950‟li yıllarda 

sanayileĢmenin ekonomik kalkınma ve geliĢme için temel faktör 

olduğu kabul edilince geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler Organize 

Sanayi Bölgelerini hızla oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Ekonomik kalkınma 

içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan OSB‟leri kuruluĢundan 

faaliyet gösterdiği zamana kadar birçok göreve hizmet etmektedir. Bu 

görevler arasında ülke içerisindeki bölgesel eĢitsizlikleri giderme, 

uluslararası geliĢmeleri yakından takip etme, altyapı ve üstyapı 

hizmetlerini hızlandırma, mekânsal geliĢimi estetik açıdan düzenleme 

gibi birçok amaca hizmet etmek vardır. 

Türkiye‟nin özellikle 1960‟lı yıllardan sonra uyguladığı bütün 

kalkınma politikalarında temel unsur olarak kabul edilen Organize 

Sanayi Bölgeleri, Türkiye‟nin ülkesel, bölgesel ve uluslararası 

geliĢiminde büyük etkilere sahiptir. 1960 yılında DPT‟nin kurulması 

ile sanayinin teĢviki ve geliĢtirilmesi adı altında Dünya Bankasından 

alınan kredi ile 1962 yılında ilk Organize Sanayi Bölgesi Bursa‟da 
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kurulmuĢtur. Bursa OSB‟nin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

bünyesinde OSB‟lerine kredi sağlayan bir fon oluĢturulmuĢ ve bu fona 

devlet bütçesinden ödenek ayrılarak uygun görülen alanlarda Organize 

Sanayi Bölgesi yapımına baĢlanmıĢtır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi 

ile 1962 yılında baĢlatılan OSB‟lerinin günümüzde hemen hemen her 

ilde hatta ilçede bir veya daha üstü sayıda olacak Ģekilde büyüdüğü ve 

geliĢtiği görülmektedir. 

Türkiye‟de Organize Sanayi Bölgeleri, bölgeler arasındaki 

eĢitsizliklerin giderilmesinde, iĢ gücünün istihdamının sağlanmasında, 

ulusal ve uluslararası yatırımların ülke geneline yaygınlaĢtırılmasında 

bir araçtır. Bölgesel kalkınmanın temel taĢlarından olan OSB‟leri 

aslında ülke ekonomisi ve mekânsal geliĢimi açısından oldukça 

önemlidir. Çünkü Organize Sanayi Bölgesi bir ülkenin; sanayisini 

disipline etmede, çevre kirliliğini önlemede, birbirini teĢvik eden 

fabrikaların bir arada olmasını sağlamada, altyapı ve üstyapı 

sistemlerini tamamlamıĢ yaĢam alanlarının oluĢturulmasında, Ģehrin 

planlı geliĢmesinde ve nüfusun ülke geneline dengeli dağılmasında 

oldukça etkilidir. 

Türkiye‟deki Organize Sanayi Bölgelerinin genel olarak dağılımına 

bakılırsa, 1980 ve öncesinde Türkiye genelindeki Organize Sanayi 

Bölgesi sayısı 44 iken bu sayı 2016 yılında 296‟a yükselmiĢtir. 1980 

ve öncesinde hiç OSB‟ne sahip olmayan il sayısı 41 iken 2016 yılında 

bu sayı sadece bir ilimize kadar düĢürülmüĢtür. OSB olmayan ancak 

yapılması için çalıĢmaları devam eden ilimizse; Artvin‟dir. 2016-2017 

yılları itibariyle neredeyse Türkiye‟nin dört bir yanında Organize 
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Sanayi Bölgeleri, her ilde hatta ilçede bir ya da birden fazla olacak 

Ģekilde faaliyete geçmiĢtir. Ancak bu OSB‟leri Türkiye‟nin geneline 

eĢit seviyede dağılmamıĢtır. Zira en fazla OSB yatırımı yine nüfusun 

ve göçün en fazla olduğu Marmara Bölgesine yapılmıĢtır. 2016 yılı 

itibariyle Marmara Bölgesinde OSB sayısı 85 iken en fazla göç veren 

bölgelerden olan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 

bu sayı 20‟leri geçmemiĢtir. 

Temel amaçları arasında bölgesel kalkınmayı tüm ülkede eĢit seviyeye 

getirmek olan Organize Sanayi Bölgeleri bunu Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde istenilen ölçüde gerçekleĢtirilememiĢtir. Bunun 

gerçekleĢtirememesinin altında birçok faktör vardır. Bu faktörler 

arasında bölgelerin iklim Ģartlarının uygun olmaması, topografyanın 

özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde aĢırı engebeli olması, iĢletme 

sahiplerinden talebin az olması, ulaĢım alternatifinin çok olmaması, 

terör olaylarının fazla olması, nüfusun büyük Ģehirlerde yaĢamak 

istemesi gibi birçok faktör sıralanabilir. Devlet tüm bu olumsuz 

Ģartları yok edebilmek için bu bölgelerde yapılacak yatırımlara uzun 

vadeli düĢük faizli krediler, hibe destekli teĢvikler ve vergi ve 

giderlerde indirim yapmak gibi birçok avantajı yatırımcılara 

sunmalıdır. 

1980‟li yıllarda ve öncesinde Marmara Bölgesi ile yarıĢacak seviyede 

OSB‟ne sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi takip eden yıllarda talep ve 

yatırımların azalması ile maalesef ki yatırımları neredeyse yok 

denecek seviyelere geriletmiĢtir. 1980 ve öncesinde Türkiye genelinde 

44 Organize Sanayi Bölgesi varken, bunun 9‟u Marmara Bölgesinde, 
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7‟si Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet göstermekteydi. Ancak 1990‟lı 

yıllardan sonra Marmara, Ege ve Karadeniz gibi bölgelerde 

yatırımların artması, özel sektörün buralarda iĢletme kurması 

yatırımların özellikle buralarda yoğunlaĢmasına, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde ise yatırımların azalmasına neden olmuĢtur. 

1990 yılından 2000 yılına kadar 24 OSB‟nin yapıldığı Marmara 

Bölgesinde, 2010 yılına kadar 27, 2015‟e kadar da 15 OSB 

yapılmıĢtır. Ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için durum 

bunun tam tersi olmuĢtur. 1990‟dan 2000 yılına kadar toplamda iki 

bölgeye yapılan Organize Sanayi Bölgesi sayısı 13 olurken, 2010 

yılına kadar 12, 2015‟e kadar 4 olmuĢtur. Buda bölgesel 

dengesizliklerin giderilmesinde önemli bir araç olarak görülen 

Organize Sanayi Bölgelerinde farkın iyice açıldığını ortaya 

koymaktadır. 

Organize Sanayi Bölgeleri, ülkelerin modern Ģekilde kentleĢmesini, 

batıdaki bir sanayi faaliyetinin doğuda da olabileceğini 

öngörmektedir. Türkiye‟de sanayi yatırımlarının yoğun Ģekilde 

yapılmaya baĢlandığı 1960‟lı yıllarda sanayi faaliyetleri düzensiz ve 

istikrarsız, altyapı çalıĢmaları zayıf ve ciddi doğa tahribatı ile 

yapılmaktaydı. Bu durumu önlemek için ortaya atılan çözüm 

önerilerinden biri olan Organize Sanayi Bölgelerinin boĢ bir saha da 

kurulması oranın yol, kanalizasyon, altyapı ve peyzaj gibi birçok 

çevresel faktörün o bölgeye gelmesini sağlamaktadır. En önemlisi de 

insanlar için istihdam yaratır. Bu iĢ yerlerinde istihdam eden nüfusun 

barınması için konut yapımını desteklemektedir. Bu konutlarda 

yaĢayan nüfusun market, pazar, terzi, mağaza gibi ihtiyaçlarını 
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karĢılanması için yeni yaĢam alanlarının oluĢmasını beraberinde 

getirir. Yani bir Organize Sanayi Bölgesinin açılması o bölge için yeni 

bir yaĢam alanlarının oluĢmasına, yeni iĢ imkânlarına ve ülke 

ekonomisini canlandırarak ekonomik kalkınmayı sağlamaktadır. 

Kısaca Organize Sanayi Bölgeleri ülkelerin, bölgelerin, illerin hatta 

ilçelerin sosyal ve ekonomik yapılarını baĢlı baĢına değiĢtirebilecek 

bir etkiye sahiptir. Bu değiĢimin baĢında da Organize Sanayi 

Bölgelerinin kuruluĢ amacı olan sanayi alanlarının yol açtığı kötü 

faktörlerin bertaraf edilmesi, doğaya duyarlı üretimin sağlanması, 

üretim faaliyetlerinden optimum verim alınması, zaman kaybının 

önlenmesi, sürekli ve ülke geneline yayılmıĢ bir kalkınma 

politikasının uygulanması ve kamu hizmetlerinin özel sektör ile 

birlikte uygulanmasının sağlanması vardır.  
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GİRİŞ 

Ġnsanlığın ortaya çıkıĢı ve yerleĢik hayata geçiĢinden günümüze kadar 

geçen binlerce yıl zarfında meydana gelen değiĢim ve geliĢmeler, 

dünyanın mekânsal, sosyal ve ekonomik olarak farklı evrelere 

geçiĢine imkân sağlamıĢtır. Bu değiĢimler içinde en belirgin yere ve 

paya sahip olan ise sanayi ve özellikle fabrika tipi sanayinin ortaya 

çıkıĢı ve yayılmasıdır (Bakırcı, 2019: 271). 

Sanayi kavramı Arapçadan Türkçeye girmiĢ bir kelime olmakla 

birlikte (Kepenek, 1983: 1160), Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

hammaddeleri yapılı hale sokmak için uygulanan eylemleri 

uygulamada kullanılan araçların tamamı olarak tanımlanır (Türk Dil 

Kurumu, 1981: 685). 

Bir bütün olarak çeĢitli hammaddelerin iĢlenmesi esasına dayanmakla 

birlikte, sanayi faaliyetleri farklı aĢamalardan geçerek nihai noktaya 

ulaĢmaktadır. Bu çerçevede petrol, doğalgaz, demir cevheri ve çeĢitli 

maden çıkarımı birinci düzey sanayi olarak belirginleĢirken, imalat 

sanayi olarak da bilinen ikinci düzey sanayi ise hammaddelerin el 

iĢçiliği veya makinelerle baĢka bir ürüne dönüĢtürülmesi sürecine 

iĢaret etmektedir. Günümüzde ön plana çıkan üçüncü düzey sanayi ise 

yüksek teknoloji kullanan, kalifiye eleman çalıĢtırmanın yanında, 

baĢta robotlar olmak üzere insanların yaptıkları iĢi makinaların yaptığı 

sanayi olarak belirginleĢmektedir.  

Ertekin, (1998: 165)’e göre sanayi, ham veya yarı iĢlenmiĢ maddelerin 

fabrika ve imalathanelerde iĢlenerek kullanıma ve tüketime hazır hale 

getirilmesidir. Tüketime hazır hale getirilmiĢ mallar öncelikle pazara 
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sunulur ve yerel ekonominin ilk akıĢı baĢlamıĢ olur. Buradaki akıĢ 

sadece ulusal düzeyde kalmaz aynı zamanda uluslararası bir ekonomik 

döngünün doğmasına da sebep olur. ModernleĢme ve kalkınma 

içerisinde önemli bir yere sahip olan sanayi, dar anlamda üretim 

faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak, hammadde ve yarı 

mamul maddeleri iĢleyip mamul madde haline getiren tüm üretim 

faaliyeti yani imalatçılık olarak tanımlanırken; geniĢ anlamda, 

müteĢebbisin kurduğu mal ve hizmeti üreterek gelir getiren faktörlerin 

bileĢimidir Ģeklinde tanımlanabilir (Karluk, 2002: 211). 

SanayileĢme ise devamlı bir Ģekilde sürdürülen tatbiki ilmi 

araĢtırmalara ve enerji kaynaklarına oturtulmuĢ bir teknolojinin neden 

olduğu iktisadi değiĢmelerdir (Bendix, 1995: 99). SanayileĢmenin 

neden olduğu bu değiĢmeler, modernleĢme ve kalkınma kavramlarının 

neredeyse eĢanlamlı kullanılmasına neden olan üç ortak referans 

noktasını birbirleriyle iliĢkilendirmektedir. SanayileĢme, modernleĢme 

ve kalkınma kavramlarının ve bu kavramlarla ifade edilen süreç ve 

amaçların ortak paydası olarak tanımlanmaktadır. Bu manada da 

sanayileĢmenin doğrudan ve dolaylı etkileri, modernleĢme ve 

kalkınma kavramlarının içerisinde yer almakta ve her iki kavramın 

içeriklerini birbirine yakınlaĢtırmaktadır (Yavilioğlu, 2002: 72). 

SanayileĢme, bir ülkenin ya da bölgenin sosyoekonomik yapısında 

çok büyük değiĢikliklere neden olan bir süreç olarak kabul 

edilmektedir. SanayileĢme kavramı, hem geliĢmekte olan ülkeler hem 

de geliĢmiĢ ülkeler açısından ileri bir refah düzeyi oluĢturmak için 

oldukça önemlidir. Bu yüzden ekonomik kalkınma ve sanayileĢme 
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kavramları genellikle aynı anlamda kullanılırken, sanayileĢme 

kalkınmayla iliĢkilendirilen bir kavram olmuĢtur. SanayileĢmenin 

kalkınma ile eĢdeğer tutulmasının temel sebepleri; gelir arttıkça sanayi 

ürünlerine artan talebin ancak sanayileĢmeyle kapatılabilecek olması, 

sağlıklı geliĢme ve sağlıklı ilerlemenin sanayileĢmeyle mümkün 

olması, istihdam sorununun sanayileĢmeyle çözülebilecek olması ve 

ekonomideki mevcut kaynakların etkinliğinin sanayileĢmeyle 

sağlanabilecek olmasıdır (SavaĢ, 1977: 5-7).  

GeliĢme iktisadının temel taĢlarından biri olan sanayileĢmenin amacı, 

katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten bir ekonomik yapı 

oluĢturmaktır. Bu yüzden sanayileĢmeyi temel amaç haline getiren 

bütün ülkelerin hedefi, refah seviyesini hızlı bir Ģekilde yükseltmek ve 

gelir seviyelerini yükseltmeye çalıĢan fakir ülkelerin kalkınma 

süreçlerindeki en önemli yapı taĢını oluĢturmaktır. Önemine ve 

tanımına değinilen sanayileĢme olgusu, gerçek anlamını Sanayi 

Devrimi ile kazanırken yıllar boyunca tüm toplumlarda sanayileĢme 

ve modernleĢmenin mücadelesi verilmiĢ ancak istenilen seviyeye 

getirilememiĢtir. SanayileĢme gerçek yükseliĢini 18. yüzyılın sonları 

ile 19. yüzyılın baĢlarında Ġngiltere’de gerçekleĢtirmiĢtir (Kepenek, 

1983: 1160). 

Sanayi Devrimi ile toplumda büyük değiĢiklikler meydana gelmiĢ, 

üretim ve ulaĢım araçlarında önemli geliĢmeler olmuĢtur. Batıdaki 

toplumlar Sanayi Devrimiyle birlikte hızlı bir makineleĢme sürecine 

girerken bu dönemde yeni buluĢlar ortaya çıkmıĢ ve bu buluĢlar 

üretimi her geçen gün arttırırken, fiziksel çabayı azaltmıĢtır. Bu 
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duruma paralel olarak da toplumun yapısı, davranıĢları ve hayat 

standartları değiĢirken geleneksel yapılar yerini makinelere 

bırakmıĢtır. Sanayi Devrimi ile birlikte;  

• Çok hızlı bir nüfus artıĢı baĢlamıĢ,  

• Batı dünyası geçmiĢte hiç görülmemiĢ bir hayat seviyesine ulaĢmıĢ,  

• Batıda tarım hâkim sektör olmaktan çıkmıĢ,  

• Batı bir Ģehir toplumu haline gelmiĢ,  

• Teknolojik değiĢim bir süreklilik ve kural haline dönüĢmüĢ,  

• Gelir dağılımında değiĢmeler olmuĢ,  

• Ülkeler, uluslararası ticaret için ihtisaslaĢmaya baĢlamıĢ,  

• Tipik üretim biçimi ortaklık ve kamu teĢebbüslerine dayalı hale 

gelmiĢ ve  

• Sosyal ve mesleki sınıflar ortaya çıkmıĢtır (Güran, 1999: 119-120).  

Sanayi Devrimini takip eden yıllarda sanayileĢme olgusu, hızlı bir 

yayılma sürecine girmiĢ ve 19. yüzyılın baĢlarından itibaren Avrupa 

kıtasında kendini göstermeye baĢlamıĢtır (Pamuk, 2005: 192-193). 

Öte yandan Fransa, Almanya, Ġsveç gibi bazı Batı Avrupa ülkeleri ve 

ABD'de de 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın baĢlarında kimyasal 

ürünler geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve elektrik kullanımı 

yaygınlaĢtırılarak ekonomik büyümeyi sağlayan yeni teknolojik 

geliĢmeler ortaya çıkmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı’yla birlikte teknolojik 

geliĢmeler yepyeni bir süreç içine girmiĢ ve bu dönemde 1920'lerden 

sonra uygulamaya konulan ve Fordizm adını taĢıyan otomasyon 
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üretim Ģekli önem kazanmıĢtır. Bu yeni üretim Ģekli ile çelik ve 

petrokimya gibi ağır sanayi sektörlerinde otomatik üretim dönemi 

baĢlamıĢtır (Tokol, 2000: 1). 

Amaç ve Yöntem 

Bu çalıĢma, Dünya’da ve Türkiye’deki sanayi faaliyetlerinin dağılıĢını 

ve geliĢimini coğrafi bakıĢ acısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda literatür taraması yapılmıĢ, dünyada ve Türkiye’de 

sanayinin geliĢiminde etkili olan faktörler açıklanmıĢtır. Literatür 

taramasından elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan çalıĢmada, 

veriler haritalandırılarak 1913-2015 yılları arasında Türkiye’deki 

sanayi faaliyetlerinin dağılıĢı gösterilmiĢtir.   

Dünyada ve Türkiye’deki sanayi alanlarının dağılıĢıyla ilgili yapılan 

haritaların hazırlanmasında ArcGIS 10.x programı kullanılmıĢ olup, 

içerisindeki birçok arayüzden faydalanılmıĢtır. 

1.2. Dünya’da Sanayinin Gelişimi  

Dünya’da sanayi bölgesi örnekleri ilk kez 19. yüzyılın ilk yarısında 

ABD’de ortaya çıkmıĢtır. Tekstil imalathaneleri fiziksel yerleĢmelerle 

bir araya gelerek kendiliğinden bir sanayi bölgesi oluĢturmuĢlardır. 

1885 yılına gelindiğinde sanayinin geliĢtirilmesinin ancak sanayi 

bölgelerinin oluĢturulmasıyla mümkün olacağını belirten bir raporun 

hazırlanmasıyla sanayi bölgelerinin gerekliliği ortaya konmuĢtur 

(Onat, 1969: 9). Sanayi bölgesi fikrini, sanayileĢmenin bir aracı olarak 

ilk ortaya atan ülke Ġngiltere olup, ilk planlı sanayi bölgesi 1896’da 

Manchester kenti yakınlarında bulunan Trafford Park adlı yörede 
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kurulmuĢtur. Bunu daha sonra 1899’da ABD ve 1904’te Ġtalya’da 

kurulan sanayi bölgeleri izlemiĢtir. Sanayi bölgelerinin, geliĢmekte 

olan ülkelerde uygulanması ise 1950’lerin sonlarına tekabül 

etmektedir. 

Sanayi Devrimi’ne paralel olarak sanayi bölgelerinin ortaya çıkması, 

sanayi faaliyetlerinin tüm dünyaya hızlı bir Ģekilde yayılmasına neden 

olmuĢtur. Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı bu ekonomik 

hareketlilik ve tüm dünyada sanayileĢmenin hızla yayılması yeni 

mekân politikalarının gündeme gelmesini sağlamıĢtır. Özellikle 19. 

yüzyıldan sonra Batı Avrupa ve Amerika kıtasında yaĢanan sanayi, 

ticaret ve inĢaat gibi temel sektörlere karĢı yeni politika ve 

uygulamaların geliĢtiği açık bir Ģekilde görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Modern sanayi birçok icat ve araĢtırmanın sonucunda ortaya çıkmıĢtır. 

Neolitik döneme kadar avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan 

insanoğlu, bu dönemden sonra yerleĢik hayata geçerek, yavaĢ yavaĢ 

tarımsal aktivitelere baĢlamıĢ, yakın çevredeki hammaddeleri 

iĢleyerek günlük hayatında kullanmıĢtır. Ġlkel imalat olarak 

adlandırılan bu dönemden sonra 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl 

baĢlarında Ġngiltere’de baĢlayan ve 1850’lerden sonra Almanya, 

Fransa, Ġtalya, Sovyet Birliği ve ABD ile diğer Batı ülkelerine yayılan 

modern sanayi faaliyetleri, bu dönemden Ġkinci Dünya SavaĢı’na 

kadar oluĢturduğu dağılıĢ kalıbında büyük farklılıklar meydana 

getirememiĢtir.  

Sanayi faaliyetlerinin dünyadaki genel dağılıĢına bakıldığında, dünya 

ölçeğinde sanayileĢmiĢ alanların hâlâ çok az olduğu görülmektedir. 
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Gerek dünya sanayi mallarının üretimine, gerek kullanılan enerji 

miktarına ve gerekse dünya ticareti göz önüne alındığında, dev 

büyüklükte birkaç bölge ön plana çıkmaktadır (Doğanay vd., 2014: 

331-332). Hoffman, sanayileĢmenin tarihi üzerine yazmıĢ olduğu ünlü 

kitabında sanayi faaliyetlerini yeryüzündeki geliĢme dağılıĢına göre 

dört devreye ayırmaktadır (ġekil 1). Bunlar: 

1. Sanayinin Ġlk GeliĢmeye BaĢladığı Devre, 1770-1820 Arası, 

2. SanayileĢmenin Kıta Avrupa’sına Yayılmaya BaĢladığı 

Dönem, 1821-1860 Arası, 

3. Sanayinin Dünya Çapında YaygınlaĢma Dönemi, 1861-1890 

Arası, 

4. SanayileĢmiĢ Ülkelerde YoğunlaĢmanın, Dünyanın Geri Kalan 

Ülkelerinde Yeni SanayileĢmenin BaĢladığı Dönem, 1891 ve 

sonrası Ģeklindedir. 

 

Şekil 1: Hoffman’a Göre Sanayi Dönemleri 

Kaynak: Hoffman, 1931. 



 
 

326 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3 

Hoffman’a göre çağdaĢ sanayi faaliyetleri 1770-1820 yılları arasında 

Avrupa’da ve Ġngiltere’de baĢlamıĢtır. Buhar gücüyle çalıĢmaya 

baĢlayan ilk sanayi sektörü hammaddesi Ġngiltere’de bulunmayan 

pamuklu dokumadır. Ülkede pamuğun Hindistan’dan ucuz olarak ithal 

edilmesi bu sanayi kolunun Ġngiltere’de geliĢmesine neden olmuĢtur. 

Bu dönemde Avrupa kıtasında sadece Ġsviçre sanayileĢmeye 

baĢlamıĢtır. Dünya’daki sanayileĢmenin ikinci odak noktası olan New 

England’ın yer aldığı ABD’nde ise, asıl sanayileĢme ABD’nin 

bağımsızlığından sonra dokumacılıkta dokuma tezgâhlarının faaliyete 

geçmesi ve boĢ arazilerin tarıma açılması için gerekli olan tarımsal 

aletlerin imalatının bunu takip etmesi ile baĢlamıĢtır.  

SanayileĢmenin 1821-1860 yılları arasında ikinci dönemi yaĢanmıĢtır. 

Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve Ġsveç’de sanayi 

faaliyetlerinin geliĢmesi bu döneme denk gelmektedir. Ancak bu 

ülkelerde sanayileĢmenin ülke ekonomisinde, özellikle de yerleĢmeler 

üzerinde etkisinin baĢlaması çok daha sonraları gerçekleĢmiĢtir. 

Rusya’da ilk sanayileĢme bu dönemde gerçekleĢmiĢ, Ġngilizlerin 

ürettiği mallar Avrupa’nın birçok pazarında egemen olsa da, 

Almanların yünlü kumaĢları, Rusların ipekleri ve Fransa’nın lüks 

mamulleri Ġngiliz sanayi ürünleri ile rekabet etmeye baĢlamıĢlardır. 

Belçika’da ise zengin demir madeni ve maden kömürü kaynakları 

demir-çelik sanayinin bölgede geliĢmesine neden olmuĢtur. 

SanayileĢmede üçüncü aĢama 1861 ve 1890 arasındaki dönemi 

kapsamaktadır. Ġngiltere’nin etkisi ile ikinci dönem boyunca Avrupa 

kıtasında geniĢleyen sanayileĢme hareketleri, 1861-1890 yılları 



 

 327 

arasında Ġtalya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan’a da yayılmıĢtır. 

ABD’ndeki sanayi makinalarının kullanılmaya baĢlaması Kanada ve 

Japonya’da da sanayileĢme hareketlerinin baĢlamasına neden 

olmuĢtur. Bu dönemde Avrupa içerisindeki geliĢmelerden çok Avrupa 

dıĢındaki geliĢmeler önem taĢımıĢtır. ABD’ndeki büyüme ve 

Kanada’daki özellikle ABD’li iĢ adamlarının desteklediği sanayileĢme 

büyük boyutlara ulaĢmıĢtır. 

Hoffman’ın dördüncü dönem olarak ele aldığı ve 1891 yılından 

sonrasını kapsayan dönemde dünya sanayi üretimine yepyeni ülkeler 

katılmıĢtır. Bu dönemde, sanayileĢme faaliyetlerine önceki 

dönemlerde baĢlayan ülkeler sanayi faaliyetleri geniĢletmeye devam 

ederken bir yandan da ülke içinde yeni yerlerde fabrikalar açmaya 

baĢlamıĢlardır. Dünyada sanayileĢmenin hızla yayıldığı bu dönemde 

yerel ve bölgesel hammaddelere bağlı olarak birçok ülkenin de sanayi 

faaliyetlerini geliĢtirdiği görülmektedir. Örneğin; Macaristan, 

Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, Yeni Zelanda, Meksika, ġili, 

Arjantin, Avustralya ve Çin’de 19. yüzyıl ortalarından beri tek tek 

sanayi faaliyetleri görülmüĢse de, bu ülkelerde gerçek Sanayi Devrimi 

1891-1914 yılları arasında baĢlamıĢtır (Doğanay vd., 2014: 318-419). 

Sanayi faaliyetleri toplanma alanlarına göre kuĢaklara ayrıldığında ise 

dünyada birinci derecede önem taĢıyan dört sanayi kuĢağı 

görülmektedir (ġekil 2). Bunlar:  

1. Kuzey Amerika Sanayi KuĢağı  

2. Batı ve Orta Avrupa Sanayi KuĢağı  
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3. Doğu Avrupa Sanayi KuĢağı (Ukrayna-Rusya)  

4. Doğu Asya Sanayi KuĢağıdır.  

 

Şekil 2: Sanayi KuĢakları 

Kuzey Amerika Sanayi KuĢağı’ndaki sanayi faaliyetleri daha çok 

ABD ve Kanada’nın önemli bir bölümünde görülmektedir. Bu 

bölgede sanayinin geliĢmesinde maden kömürü yatakları, demir 

cevheri ve ulaĢım için elveriĢli çok sayıdaki limanlar önemli rol 

oynamıĢtır. Bu kuĢakta faaliyet gösteren sanayi alanları yüksek enerji 

girdisine ve çok yüksek derecede makineleĢmeye dayanan 

iĢletmelerden oluĢmaktadır. Bu kuĢağın hammadde bakımından 

zengin olması ve özel konumu nedeniyle savaĢ ve istilalardan 

etkilenmemesi Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan sonra bölgenin dünyanın bir 

numaralı sanayi bölgesi olmasına neden olmuĢtur.  
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ABD’nin 1950 ve 1960’lar boyunca süren zenginliği; sahip olduğu 

ucuz enerji ve iĢgücüne ile Ġkinci Dünya SavaĢı’nın sanayi gücüne yok 

ettiği Avrupa, Japonya ve SSCB’nin dünya pazarlarında rekabet 

edememesine dayanmaktadır. Kanada’nın ise sanayisi özellikle Ġkinci 

Dünya SavaĢı’ndan sonra hızlı bir geliĢme gösterse de istenilen ölçüde 

geliĢtirilememiĢtir. Bunun en önemli nedeni Kanada’nın önemli 

kömür ve demir yataklarına sahip olmasına rağmen, bu madenlerin 

büyük bölümünün lokasyonunun iĢletmeye uygun olmamasıdır.  

Doğu Avrupa’daki sanayi faaliyetlerinin temelini ise Rusya’daki 

sanayi faaliyetleri oluĢturmaktadır. Bu bölgede her biri belirli 

sektörlerde uzmanlaĢmıĢ sanayi bölgeleri bulunmakla birlikte, 

bunların hiçbirisi Kuzey Amerika ya da Batı Avrupa’daki sanayi 

bölgeleri ile boy ölçüĢecek durumda değildir. Doğu Avrupa’daki 

sanayi bölgelerinin hemen hemen büyük bir kısmında ağır sanayiye 

öncelik verilmiĢ, tüketim mallarının üretimine önem verilmemiĢtir. 

Doğu Asya’daki sanayi kuĢaklarında ise 18. yüzyılın sonlarına doğru 

baĢlayan el sanatları büyük bir geliĢme göstermiĢtir. Bu döneme kadar 

canlı bir ekonomik hayatın geliĢmesini sağlayan el sanatları, 

makinenin icadıyla önemini giderek kaybetmiĢtir. Böylece, Asya 

ülkelerinin çoğu tarımla uğraĢır hale gelmiĢtir. Ancak, 20. yüzyılın 

baĢından itibaren özellikle Doğu Asya’da hızlı bir sanayileĢme 

hareketi baĢlamıĢtır. Asya kıtasının tamamına bakıldığında sanayi, 

özellikle doğu kesiminde yani Pasifik kıyısında yoğunlaĢmıĢtır. 

Japonya ve Çin baĢta olmak üzere, Küçük Ejderhalar ya da Asya’nın 

Dört Kaplanı olarak adlandırılan Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve 
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Singapur bu kuĢağın en önemli sanayi merkezleridir (Doğanay vd., 

2014: 343).  

Dünyanın diğer yerlerinde de, küçük çaplı olarak geliĢme gösteren 

sanayi merkezleri olmakla birlikte, bunlar dünya çapındaki sanayi 

merkezlerine göre ikinci ya da üçüncü planda kalmaktadır. Bazı yeni 

sanayileĢen ülkelerde zamanla çeĢitli baĢarılar elde edilse de Üçüncü 

Dünya Ülkeleri veya Kalkınmakta Olan Ülkelerin büyük 

çoğunluğunda sanayi faaliyetleri oldukça zayıf durumdadır. 

GeliĢmekte olan ülkeler içerisinde, Amerika kıtasında Brezilya ve 

Meksika, Asya’da Hindistan ve Pakistan, Afrika’da Güney Afrika 

Cumhuriyeti ile Avustralya ve Türkiye en önde gelenleridir. 

1.2. Türkiye’de Sanayinin Gelişimi 

Osmanlı Ġmparatorluğunda ekonomi, büyük oranda tarıma dayalıydı 

ve tarımda devamlılık önemliydi. Toprakların mülkiyeti devlete aitti 

ve devlet bu toprakları, belli kiĢilere çeĢitli adlar altında vererek 

iĢletilmesini sağlıyordu. 15-18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti diğer 

alanlarda olduğu gibi sanayi alanında da Dünya’nın en geliĢmiĢ 

ülkelerindendi. Lonca örgütlenmesi ile çinicilik, dokumacılık ve gemi 

yapımında oldukça ileri durumdaydı. Ancak 19. yüzyılda batıda 

meydana gelen sanayileĢme ve teknolojik geliĢmelerden uzak kalması 

sanayinin ikinci planda ele alınmasına sebep olmuĢ, sanayileĢme 

çabaları baĢarıya ulaĢamamıĢ. Dolayısıyla da sanayide makineleĢme 

sağlanamamıĢ ve geleneksel sanayi gerilemiĢtir (Karabağ ve ġahin, 

2014: 238). 
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Sonuç olarak; 19. yüzyılın baĢlarına kadar Osmanlı ekonomisi verimli 

ovalarda tarımsal üretimin gerçekleĢtirildiği, sanayi ürünlerine 

gereksinimin az olduğu ve üretimin iç tüketime yettiği bir yapıya 

sahipti. Bu yapıyı korumak ve devamlılığını sağlamak daralan Avrupa 

pazarı karĢısında yeni pazarlar arayan Ġngiltere gibi ülkelerin 

ekonomik ve siyasal baskıları nedeniyle mümkün olmamıĢ ve yabancı 

mallar Osmanlı topraklarına rahatça girmeye baĢlamıĢtır. 1840'lardan 

itibaren ise sanayileĢme eğiliminin ortaya çıkması ile eskiden beri var 

olan sanayi tesislerinin yanına yenileri eklenmiĢ, hatta devlet bu 

tesislerden bazılarının kuruluĢuna sermaye koyarak teĢvik etmiĢtir. 

Fakat dıĢarıdan gelen mallara uygulanan gümrük vergilerinin düĢük 

olması arzulanan rekabet ortamını geliĢtirememiĢ ve bu tesislerden 

birçoğu kapanmıĢ, ayakta kalabilenler ise sadece devletin 

destekledikleri olmuĢtur.  

Ġkinci MeĢrutiyetin 1908 yılında ilan edilmesi ile sanayileĢme 

olmadan bir ülkede kalkınma olmayacağını savunan görüĢlerin ortaya 

çıkmasına bağlı olarak, ekonominin korunması ve sanayinin teĢvik 

edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Bu amaçla 1913’te 

TeĢviki-i Sanayi Kanunu Muvakkatı (Geçici Sanayi Yasası) yürürlüğe 

girmiĢtir. Ancak bu dönemde Birinci Dünya SavaĢı’nın çıkması ile bu 

kanundan yeterince yararlanılamamıĢtır (Karabağ ve ġahin, 2014: 

239). Bu dönemde savaĢlar ve dünya ekonomik krizi ekonomiye 

büyük zararlar verirken ülke ekonomisi, sermaye ve sanayi 

yatırımlarından yoksun durumda olmuĢtur. Osmanlı’dan devralınan 

borçlar ekonomiye büyük bir yük getirirken ülke, ekonomik açıdan 
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kendi yağıyla kavrularak varlığını sürdürmeye çalıĢmıĢtır (DPT, 1990: 

1).  

Osmanlı döneminde değiĢik zamanlarda sanayi sayımları yapılmıĢtır. 

Son dönemde yapılan iki sayım 1913 ve 1915 yıllarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sayım Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Bandırma, 

Manisa, UĢak ve Ġzmit’in belirlenmesi ve diğer vilayetlerde en az 10 

kiĢi çalıĢtıran sanayi kuruluĢlarına dağıtılan anketlerin 

cevaplandırılmasıyla uygulanmıĢtır. Her iki sonuçta ayrı ayrı 

değerlendirilmiĢ ve sonuçlar birleĢtirilmeden ilan edilmiĢtir. 1913 

sayımına göre 269, 1915 sayımına göre 282 kuruluĢ Osmanlıda 

faaliyet gösteriyordu. Ancak bu sayımda maden sanayii, ispirtolu 

içkiler, ayakkabı, hazır elbise ve çamaĢır imalatı Ģubelerinde sayım 

yapılmamıĢtır. Bu grupların da dâhil edilmesiyle iĢyeri sayısının 300'ü 

geçeceği tahmin edilmektedir (Ökçün, 1984: 17-25). ġekil 3, 1913-

1915 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye sınırlarında faaliyet 

gösteren sanayi tesislerinin dağılıĢını göstermektedir. Buna göre, 

Türkiye’nin batısında gıda sanayi, dokuma sanayi, halı sanayinin 

yoğunlaĢtığı anlaĢılmaktadır. 1913-1915 döneminde sanayi tesislerinin 

en yoğun olduğu iller Ġstanbul ve Ġzmir’dir. Ġstanbul’da 12’den fazla 

sanayi kolunda faaliyet gösteren tesis bulunurken, Ġzmir’de 8, 

Kocaeli’nde 3, Adana’da 2 tesis bulunmaktadır. Karadeniz kıyı 

alanları boyunca Sinop’taki tersane haricinde bir sanayi tesisi 

bulunmazken,  iç kısımlarda ve doğuda çok az, seyrek Ģekilde üretim 

tesisleri dağılıĢ göstermektedir (ġekil 3). 
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Şekil 3: 1913-1915 Sanayi Sayımlarına Göre Türkiye Cumhuriyeti Sınırları Ġçinde 

Kalan Sahada Sanayinin DağılıĢı 

Kaynak: Avcı 2000’den faydalanılarak üretilmiĢtir. 

1913’ten sonrasını kapsayan dönemde ise ekonominin genel yapısı 

tarıma dayalı olmakla birlikte altyapı yatırımları yetersiz, sanayi 

yatırımları ise yok denecek kadar az ve var olanlarda yabancıların 

elinde olmuĢtur. Bu dönemde ulusal gelirin düĢük olması kiĢilere 

gerekli tasarruf ve yatırım olanağı sağlamazken, devletin kaynak ve 

olanakları oldukça sınırlı kalmıĢtır (Hatiboğlu, 1993: 37-38). 

1932-1939 yıllarını kapsayan dönem Türk ekonomisinde devletin ön 

planda olduğu ve birçok yatırımın devlet eliyle gerçekleĢtirildiği bir 

dönem olmuĢtur. Bu döneme damgasını vuran ekonomik yaklaĢım ise 

devletçiliktir (Gürsoy, 1975: 482). Özellikle Türkiye'nin 

ekonomisinde 1940'lı yılların baĢında savaĢ nedeniyle yatırımların 
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birçoğunun yarım kaldığı, sanayinin belli merkezlerde toplandığı, 

tarımsal üretimin ise ülke ekonomisine damgasını vurduğu 

görülmektedir. Bu dönemde devlet özel teĢebbüsü güçlendirme 

çalıĢmaları yapmıĢ ancak bu çalıĢmalardan olumlu bir sonuç 

alamamıĢtır (Yücel, 1973: 73). Bu dönemde sanayi faaliyetleri diğer 

bölgelere nazaran Marmara ve Ege Bölgesinde daha çeĢitli ve 

hareketli olurken, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sayı 

oldukça azalmıĢtır (ġekil 4).  

1940’lı yıllarda genel olarak Türkiye’de dokuma sanayi faaliyetleri 

yoğunlukta olurken, diğer geliĢen sanayi faaliyetlerinin de 

hammaddelerini büyük oranda tarımdan elde edilen ürünler 

oluĢturmaktadır. Ġstanbul dıĢındaki alanlarda tarım dıĢındaki sanayi 

faaliyetleri çokta önemli görülmemiĢ, daha çok gıda ve dokuma sanayi 

geliĢmiĢtir. 
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Şekil 4: 1940’lı Yılların BaĢında Türkiye’de Sanayi Faaliyetlerinin DağılıĢı 

Kaynak: Avcı 2000’den faydalanılarak üretilmiĢtir. 

1960’li yılların sonu 1970’li yılların ortalarına doğru Türkiye’deki 

sanayi alanları daha çok ülkenin batısında yoğunlaĢırken, doğusunda 

da yeni yeni sanayi alanları kurulmaya baĢlamıĢtır (ġekil 5). Bu 

dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kurulan sanayi 

tesislerinin en büyük sorunu hammadde ve enerji kaynaklarının kısıtlı, 

iklimin ve ulaĢımın elveriĢsiz olmasıdır. Bu sorunu çözmek için 

1970’li yılların sonlarına doğru devlet hangi hammadde hangi bölgede 

mevcut ise ona göre yatırım alanları oluĢturmaya, sanayi alanlarını o 

hammaddeden üretmeye yönlendirmiĢtir. Bu politika kapsamında da 

Karadeniz Bölgesinde daha çok orman ürünlerine dayalı sanayi 

tesisleri kurulurken, gıda sanayisine ait yüksek kapasiteli tesisler, 

tüketimin fazla olduğu Anadolu’nun batı yarısında, özellikle büyük 
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Ģehirlerin çevresinde toplanmıĢtır. Bu dönemde Marmara Bölgesinin, 

ülkenin sanayisini geliĢtirme açısından oldukça önemli olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

 

Şekil 5: 1970’li Yılların Ortalarında Türkiye’de Sanayinin DağılıĢı 

Kaynak: Avcı 2000’den faydalanılarak üretilmiĢtir. 

KüreselleĢmenin dünya ülkelerini kapsamaya baĢlaması ve baĢta 

ekonomi olmak üzere siyasi, sosyo-kültürel ve yönetsel tüm alanlarda 

etkinliğini arttırmasıyla 1980’lere kadar planlama ve ithal ikameye 

dayanan politikalar, 2000’li yıllarda yerini finansal serbestleĢme, 

özelleĢtirme ve dıĢa açılma gibi sanayi politikalarına bırakmıĢtır 

(Alpaydın ve Tunalı, 2011: 289).  
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2000’li yıllarda uygulanan temel ekonomik faaliyetlerde sadece iç 

pazar hedeflenmemiĢ aynı zamanda uluslararası pazarlara yönelik 

çalıĢmalara da baĢlanmıĢtır. 1990’lı yıllara kadar uluslararası pazarlara 

sadece Türkiye’nin batısında kurulan fabrikalar üretim yaparken, 

doğusundakiler daha çok yerel pazarlara yönelik üretim 

yapabilmiĢlerdir. Ancak ilerleyen zamanda yeni fırsatların oluĢması ve 

yatırım yapılan sektörlerinin çeĢitlenmesi doğuda faaliyet gösteren 

sanayi tesislerinin de uluslararası ticarete girmelerini sağlamıĢtır. 

Zaman içerisinde devlet eliyle kurulanların dıĢında özel sektörün 

gerçekleĢtirdiği yatırımlar da, Türkiye’de sanayinin daha dengeli bir 

görünüm kazanmasını ve sanayi alanlarının sayısının artmasını neden 

olmuĢtur. Bu tesislerin sayısının artmasında birçok faktör etkili olduğu 

gibi Organize Sanayi Bölgelerinin tüm Türkiye’de yaygınlaĢmaya 

baĢlaması da diğer bir önemli faktör olmuĢtur. OSB’leri yatırımların 

baĢladığı ilk yıllarda daha çok ülkenin geliĢmiĢ yerlerinde kurulurken, 

ilerleyen yıllarda daha az geliĢmiĢ yörelerde de tesis edilmeye 

baĢlanmıĢtır (Avcı, 2000: 57). ġekil 6’da 2000’li yıllarda Türkiye’deki 

belli baĢlı sanayi kollarının dağılıĢı ve önemli tarım alanları 

verilmiĢtir. Buna göre, Türkiye’de 2000 yılına gelindiğinde üretim 

faaliyetlerinin daha da çeĢitlendiği, Ġstanbul ve çevresinde sanayi 

kuĢaklarının oluĢmaya baĢladığı görülmektedir.  
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Şekil 6: 2000’li Yıllara Girerken Türkiye’de Belli BaĢlı Sanayi Kollarının DağılıĢı 

ve Önemli Tarım Alanları 

Kaynak: Avcı 2000’den faydalanılarak üretilmiĢtir. 

2015 yılı itibariyle Türkiye’de sanayi faaliyetleri ülkenin 

kuzeybatısında en yoğun olmak üzere, daha çok ülkenin batı 

kesiminde toplanma eğiliminde olmuĢtur (ġekil 7). Devletin uzun 

yıllar boyunca uğraĢtığı ve verdiği teĢvik önlemleri sanayinin ülkenin 

tüm bölgelerine eĢit Ģekilde yayılmasında fazla baĢarılı olamamıĢtır. 

Kalkınmakta olan bölgelerde yapılan devlet yatırımları ise kârlı 

iĢletmeler haline gelememiĢ, çoğu zaman içerisinde kendi haline terk 

edilmiĢtir. Marmara Bölgesi hâlâ Türkiye’nin sanayi faaliyetlerinin 

büyük bir kısmının toplandığı, sanayi tesislerinin en yoğun olduğu 

bölgesidir. Günümüzde tek baĢına sadece Ġstanbul, Türkiye’deki 
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büyük sanayi tesislerinin yüzde 40’ına ev sahipliği yapmaktadır. Bunu 

diğer büyükĢehirler takip ettiği gibi, özellikle geçmiĢten beri sanayi 

faaliyetleri ile ön plana çıkan illerinde bu dönemde sanayi tesisleri 

açısından yaygın bir dağılıĢ gösterdiği anlaĢılmaktadır (ġekil 7). 

 

Şekil 7: 2015 Yılı Türkiye’de Sanayinin DağılıĢı 

SONUÇ  

ÇeĢitli hammaddelerinin iĢlenmesiyle baĢlayan ve birçok aĢamadan 

geçtikten sonra nihai noktada bir ürünü ortaya çıkan sanayi 

faaliyetleri, ülkelerin geliĢmiĢliklerinde, ekonomik gelirlerinde ve 

vatandaĢlarının yaĢam standartları üzerinde oldukça etkilidir. 

Günümüzde geliĢmiĢ ülkeler kategorisine giren ülkelere bakıldığında, 

bunların aynı zamanda dünyadaki sanayileĢme faaliyetlerinin ilk 

baĢladığı yerlerdeki Ģehirler olduğunu anlaĢılmaktadır. Dünya 
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üzerinde özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve özellikle Doğu Asya’da 

yoğunlaĢan sanayi alanları geçmiĢte de günümüzde de en önemli 

sanayi üretim alanları olmuĢtur ve gelecekte de olacak gibi 

görünmektedir.   

Genel olarak sanayi tesislerinin sayısının her geçen yıl arttığı 

Türkiye’de üretilen ürün çeĢitliliği de zaman içerisinde çeĢitlilik 

göstermiĢ, yeni üretim kolları oluĢmuĢtur. ÇalıĢmada Türkiye 

sınırlarında dağılıĢ gösteren sanayi tesislerinin 1913-2015 yıllarına ait 

dağılıĢları incelenmiĢtir. Burada 1913-1915 yıllarına ait sanayi ve 

üretim tesisi dağılıĢları, Osmanlı döneminde yapılan sayımda 

günümüz Türkiye sınırlarında kalan tesisleri kapsamaktadır. 1913 

yılında yapılan sayımda 269, 1915 yılında yapılan sayımda ise 282 

kuruluĢun dağılıĢ gösterdiği Türkiye sınırlarında, sanayi alanları daha 

çok ülkenin batısında, Marmara Denizinin kuzeyi (Ġstanbul), doğusu 

ve güneyinde yoğunlaĢırken Ege kıyıları boyunca da dağılıĢ 

göstermiĢtir. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında 1 tane tersanenin 

bulunduğu 1913-1915 yıllarında gıda, kağıt, deri, dokuma, cam, barut 

gibi üretim tesisleri faaliyet göstermektedir.  

Türk sanayisi için devrim niteliğindeki geliĢmeler Cumhuriyet dönemi 

ile baĢlamıĢtır. Bu dönemde tarımı ihmal etmeden sanayileĢmeye 

büyük önem verilmiĢ ve milli sanayi politikalarının esasları tespit 

edilmiĢtir. Nitekim 1923 yılında Ġzmir Ġktisat Kongresinin 

düzenlenmesi, giriĢimcilerin borç gereksinimlerini karĢılamak ve yeni 

sanayi kuruluĢlarının yönetimlerine yardımcı olmak için Türkiye ĠĢ 

Bankası (1924) kurulması bunun en önemli kanıtıdır.  
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Cumhuriyet döneminde ilk sanayi sayımı 1927 yılında yapılmıĢtır. Bu 

dönemde sanayileĢme özel sektör eliyle hızlandırılmaya çalıĢılmıĢ 

ancak imkânsızlıklar nedeniyle bu politika iĢlerlik kazanamamıĢ, daha 

çok devlet yatırımları ile sınırlı kalmıĢtır. Bu dönemde ülke üretimin 

yaklaĢık %70’i tarım faaliyetlerinden elde edilmiĢtir. 

1932-1939 yıllarını kapsayan dönem ise Türk ekonomisinde devletin 

ön planda olduğu ve birçok yatırımın devlet eliyle gerçekleĢtirildiği 

bir dönem olmuĢtur. Ancak 1940'lı yılların baĢında savaĢ nedeniyle 

yatırımların yarım kalması, sanayinin belli merkezlerde toplanması 

sanayi faaliyetlerinde istenilen ilerlemenin sağlanamamasına sebep 

olmuĢtur. Nitekim 1940 yılında Türkiye’deki sanayi faaliyetlerin 

dağılıĢına bakıldığında Marmara ve Ege Bölgesinde yoğunlaĢırken, 

Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde birkaç gıda ve dokuma tesisi 

ile sınırlı kalmaktadır.  

Genel olarak 1940’lı yıllarda sanayi alanlarının Ġstanbul, Kocaeli, 

Ġzmir gibi Türkiye’nin batısındaki illerde yoğunlaĢtığı bilinirken, 

1970’li yıllarda Karabük, Bursa, Balıkesir, Antalya, Adana, Hatay gibi 

illere de dağıldığı anlaĢılmaktadır. Üretim çeĢitliliğinin de arttığı 

1970’li yıllarda Karadeniz kıyı kuĢağı, Ġç Anadolu ve Doğu Anadolu 

Bölgesindeki illerde sanayi tesisi sayısının arttığı, bazılarında birden 

fazla üretim tesisi bulunduğu görülmektedir.  

2000’li yıllar artık Türkiye’de sanayi alanlarının kuĢaklar halinde 

dağılıĢ gösterdiği, kesintisi hatların oluĢtuğu, üretim tesislerinin ülke 

geneline dağıldığı bir dönem olmuĢtur. Ġstanbul’dan baĢlayıp 

Kocaeli’ne kadar devam eden sanayi kuĢağı Türkiye sanayisi için 
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oldukça önemlidir. Yine Marmara Bölgesinde yer alan Tekirdağ, 

Bursa, Çanakkale diğer önemli üretim tesislerine sahip illerdir. Ege ve 

Akdeniz’de de yaygın Ģekilde dağılıĢ gösteren sanayi alanları üretim 

deseni olarak da metalürji, kimya, makine ve otomotiv Ģeklinde 

dağılıĢ göstermektedir. Güney ve Doğu Anadolu Bölgesinde de 

yoğunlaĢan sanayi alanlarından Van, Mardin, Gaziantep, Elazığ, 

Malatya illeri en fazla üretim tesisinin dağılıĢ gösterdiği iller 

arasındadır.  

2015 yılı itibariyle ise Türkiye’de sanayi faaliyetleri ülkenin 

kuzeybatısında en yoğun olmak üzere, daha çok ülkenin batı 

kesiminde toplanma eğiliminde olmuĢtur. Devletin uzun yıllar 

boyunca uğraĢtığı ve verdiği teĢvik önlemleri sanayinin ülkenin tüm 

bölgelerine eĢit Ģekilde yayılmasında hedeflenen baĢarı oranına 

ulaĢamamıĢtır. Nitekim Marmara Bölgesi hâlâ Türkiye’nin sanayi 

faaliyetlerinin büyük bir kısmının toplandığı, sanayi tesislerinin en 

yoğun olduğu bölgesidir. Ancak 1940’lı yıllarla kıyaslandığında ciddi 

bir yol kat edildiği açıkça görülmektedir. Bu süreçte tesis sayısı arttığı 

gibi üretim deseni çeĢitliliği de artmıĢ, bazı bölgelerde bazı iller ciddi 

üretim potansiyeline sahip olmuĢtur. Bu çeĢitliliğin ilerleyen 

dönemlerde teknolojinin geliĢmesiyle birlikte daha da artacağı, 

bölgesel kalkınma ajanslarının yapacağı yatırımlarla daha da 

çeĢitleneceği öngörülmektedir. 
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GĠRĠġ 

2019 yılının ortaya çıkan koronavirüs salgını Dünya genelinde hızla 

yayılmaya baĢlamıĢtır. Hızlı yayılması ve tedavisinin bulunmaması 

nedeniyle önem kazanan bu virüse karĢı gerekli tedbirlerin alınması 

için Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “küresel 

salgın” ilan edilmiĢtir. Salgını kontrol altına alabilmek, hızlı 

yayılımını engellemek ve salgının etkileri ile mücadele edebilmek için 

gerek sosyal yaĢamda gerek iĢ yaĢamında önemli tedbirler alınmıĢtır. 

Bu süreçte özellikle sağlık alanında hastanelerin ulaĢılabilirliği, 

ücretlendirme, sağlık çalıĢanı sayısı, yatak kapasitesi vb. unsurlar çok 

daha fazla önemli hale gelmiĢtir. Türkiye’de hastanelerin yatak 

kapasitesinin arttırılması, salgınla mücadelede gerekli olan solunum 

cihazı gibi teknik ekipmanların üretilmesi, filyasyon ekipleri ile 

hastaların yakından takip edilmesi sağlık alanında alınan tedbirlerden 

bazılarıdır. Pandemi öncesi dönemlerde hastalar, hastanelerin çeĢitli 

imkanlarını değerlendirerek tercihlerini yaparlarken (Kanoğlu, 2016), 

küresel salgın döneminde bu Ģartlar kısıtlanmıĢtır. Koronavirüs 

hastalarının diğer hastalarla temasını minimuma düĢürmek amacıyla 

hastanelerin pandemi hastaneleri ve diğerleri olarak ayrılması salgının 

kontrolünün sağlanmasında alınan tedbirlerin en önemlilerinden biri 

olmuĢtur. Hastanelerin ayrıĢması doğal olarak sağlık çalıĢanlarının da 

ayrıĢmasına neden olmuĢtur. Bazı sağlık çalıĢanları daha riskli 

gruplarla çalıĢırken, bazı sağlık çalıĢanları da bulaĢıcılık yönüyle daha 

az riskli gruplarla çalıĢmıĢtır. Birçok kamu kurumunda esnek çalıĢma 

yöntemleri uygulanırken (Kanoğlu ve Sağlam, 2020), sağlık 

çalıĢanları böyle bir imkâna sahip olamamıĢtır. Bu bağlamda sağlık 
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çalıĢanlarının pandemi hastanesinde çalıĢıp çalıĢmama durumuna göre 

örgütsel bağlılık düzeylerinin farklılık göstereceği düĢünülerek 

araĢtırma yapmaya karar verilmiĢtir.  

Örgütsel bağlılık, çalıĢanların çalıĢtıkları örgütlerin amaç ve 

normlarını benimseme, sahip çıkma derecesi, örgütte çalıĢmaya 

devam etme isteği ve örgütlerine (çalıĢtıkları kuruma) karĢı 

hissettikleri duygusal bir bağlılık Ģeklinde ifade edilebilir (Allen ve 

Meyer, 1996; Çetin, 2011).  

1. LĠTERATÜR

1.1. Covid-19

Ġnsanlık tarihinde çok geniĢ coğrafyalara yayılmıĢ birçok pandemi 

yaĢanmıĢtır. Bunların en etkili olanları; Kara Ölüm, Kolera, Ġspanyol 

gribi, Hong Kong gribi, Domuz gribi ve Tifo olarak ifade edilebilir. 

Koronavirüs pandemisi de Aralık 2019’da ortaya çıkmıĢ, Mart 

2020’de de DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilmiĢtir. Pandemi 

sağlık baĢta olmak üzere birçok alanı etkilemiĢtir. BaĢlangıcından 

itibaren dünyanın en önemli maddesi olan Covid-19 ile ilgili sağlık 

baĢta olmak üzere, eğitim (Karakaya, Arık, Çimen ve Yılmaz, 2020), 

çalıĢma hayatı (Kanoğlu ve Sağlam, 2020), ekonomi (Soylu, 2020), 

turizm (Acar, 2020) gibi birçok alanda bilimsel çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmalar virüsün tanımlanması, yayılma alanları, etkileri ve 

korunma yolları gibi alanları kapsamaktadır (Acar, 2020).  

Literatürde örgütsel bağlılık ile ilgili birçok çalıĢma bulunduğu 

görülmektedir. Tetik (2012) tarafından yapılan çalıĢmada; sağlık 

çalıĢanlarının normatif (ahlaki) bağlılık düzeylerinin daha yüksek 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyol_gribi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyol_gribi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_gribi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Domuz_gribi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tifo
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olduğu belirlenmiĢtir. Devebakan ve Akça (2017) tarafından sağlık 

çalıĢanlarının örgütte kalma veya ayrılma kararlarının ortaya 

konulmasında örgütsel bağlılığın etkisi üzerine yapılan çalıĢmada 

sağlık iĢletmelerinde çalıĢanların kuruma olan bağlılıklarının sunulan 

sağlık hizmetini etkilemekte olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca acil sağlık 

hizmetleri istasyonlarında sağlık çalıĢanlarının örgütsel bağlılık 

düzeyleri (Ak, 2019), sağlık kurumlarında örgütsel bağlılık (Ulusoy ve 

Kılıç, 2019), sağlık çalıĢanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iĢ 

stresi ve mesleki tükenmiĢlik düzeyleri (Esen, 2019), Sağlık 

çalıĢanlarının çalıĢma yaĢam kalitesi algısı ile örgütsel bağlılık iliĢkisi 

(Ayden ve Gündoğdu, 2019) incelenmiĢtir. 

Bu çalıĢmanın amacı, Covid-19 pandemi döneminde sağlık 

çalıĢanlarının özellikle pandemi hastanesinde çalıĢıp çalıĢmama 

durumuna göre, örgütsel bağlılık düzeyinin ve alt boyutlarının 

değiĢiklik gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu doğrultuda 

çalıĢmanın ilk bölümünde ilgili literatür incelenmiĢ, örgütsel bağlılık 

ve alt boyutlarından bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde metodolojiye yer 

verilmiĢ, son bölümde elde edilen sonuçlardan ve önerilerden 

bahsedilmiĢtir.  

1.2. Örgütsel Bağlılık 

Günümüz küreselleĢen dünyasında iĢletmeler oldukça rekabetçi bir 

ortamda faaliyetlerini sürdürmektedir. Böyle bir ortamda iĢletmeler 

baĢarılı olmak ve bu baĢarıyı devam ettirmek için insan kaynakları 

baĢta olmak üzere inovasyon, kalite, değiĢim, hız gibi faktörleri doğru 

yönetmelidirler. Sadece nitelikli personelin seçilmesi ve yetiĢtirilmesi 
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iĢin nitelik ve nicelik açısından daha iyi yönetileceğini garanti altına 

almaz. Nitelikli insan kaynaklarına sahip olup, aynı zamanda onları 

örgütsel amaçlar çerçevesinde baĢarılı bir surette yönetmek de 

iĢletmelerin temel öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda örgütsel 

bağlılık, örgüt-çalıĢan iliĢkisinin en kilit noktasını oluĢturmaktadır. 

Frederick Taylor (1914) bilimsel yönetim yaklaĢımında çalıĢanları 

rasyonel düĢünen, ekonomik bir varlık olarak görmüĢtür. Bu kiĢilerin 

ekonomik olarak düĢüneceği ve örgütte devam etme eğilimi 

göstereceğini belirtmiĢtir. Aynı Ģekilde Fayol’un (1949) yönetim 

ilkelerinde de örgüt amaçlarının örgüt içerisindeki kiĢi ya da grupların 

faydalarının üzerinde olması gerektiği belirtilmektedir. Temelleri bu 

yıllara dayanan örgütsel bağlılık ile ilgili birçok tanım yapılmıĢtır. 

Örgütsel bağlılık kavramını Becker (1960) "KiĢinin örgütte çalıĢtığı 

süre içerisinde elde ettiği tüm imkanları örgütten ayrıldığında 

kaybedeceği, dolayısıyla devam etme eğiliminde olduğu”, Porter ve 

diğerleri (1973) “bireyin kendini belirli bir örgüte ait hissetmesi ve 

kendini örgütün bir parçası saymasına yönelik duyduğu his”, Mowday 

ve diğerleri (1979) “KiĢinin örgüte karĢı ilgisi, özdeĢleĢmesi”, Wiener 

(1982) “Örgütsel amaç ve faydalar doğrultusunda içselleĢtirilmiĢ 

normatif baskılar bütünü”, O’Reilly ve Chatman (1986) “KiĢinin 

örgüte karĢı hissettiği psikolojik bağlanma” olarak tanımlamıĢtır.  

Literatürde örgütsel bağlılığın çalıĢanların performans düzeyleri, 

liderlik algısı, iĢten ayrılma niyeti, örgütsel değiĢim, örgütsel kültür, iĢ 

değerleri, içsel iletiĢim, iĢ tatmini, örgüt iklimi, örgütsel destek ve 

örgütsel adalet gibi öncüllerle birlikte incelendiği göze çarpmaktadır 
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(Shore ve Martin, 1989), (Karahan 2008; Rowden, 2000), (Stallworth, 

2004; Labatmediene, 2007), (Yousef, 2000),  (Silverthorne, 2004), 

(Elizur ve Koslowsky, 2001), (Haigh ve Pfau, 2006), (Özdevecioğlu, 

2003), (Akar ve Yıldırım, 2008),  

Yapılan çalıĢmalarla beraber teorik ağ geniĢlemiĢ, ancak ortak bir 

tanım yapılamamıĢtır (Meyer ve Allen, 1997). Örgütsel bağlılık 

kavramının tanımlanmasında karĢılaĢılan zorluklar, örgütsel bağlılığın 

sınıflandırılmasında da ortaya çıkmaktadır. Mowday ve arkadaĢları 

(1982) örgütsel bağlılığı “tutum ve davranıĢsal” olarak iki farklı çatı 

altında toplamıĢ iken, Huang (2000) örgütsel bağlılık ile ilgili 

çalıĢmaları “davranıĢsal, sosyolojik, moral ve tutumsal” olmak üzere 

dört farklı çatı altında toplamıĢtır. Swailes (2004) ise “duygusal-

tutumsal, davranıĢsal, devam ve normatif” olmak üzere dört farklı çatı 

altında toplamıĢtır. Her ne kadar örgütsel bağlılık ile ilgili farklı 

sınıflandırmalar yapılsa da, literatürde daha ziyade kullanılan 

sınıflama “davranıĢsal, tutumsal ve çoklu bağlılık yaklaĢımı” olmak 

üzere üç gruptur (Jackson, Meyer ve Wang, 2013).  

DavranıĢsal bağlılık, geçmiĢ deneyimler ile elde edilen tecrübeler 

neticesinde ortaya konulan davranıĢların tekrar etmesini sağlayan, 

örgüte uyum sağlamaya vesile olan tutumlar üzerine odaklanmıĢtır. 

Literatürde davranıĢsal bağlılık ile ilgili genel kabul görmüĢ Becker’in 

(1960) “Yan Bahis” YaklaĢımı ve Salancik’in (1977) yaklaĢımı 

bulunmaktadır. Tutumsal bağlılık, çalıĢanların kendilerini örgütsel 

amaç ve hedeflerle özdeĢleĢtirmesi, örgütsel faaliyetlere katılım isteği 

ve örgüte sadakatle bağlanmasına odaklanmıĢtır. Reichers (1985) 
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tutumsal bağlılık kavramını biraz daha geliĢtirerek çoklu bağlılık 

yaklaĢımını ortaya koymuĢtur. Çoklu bağlılık yaklaĢımı örgütsel 

bağlılığın örgütün tamamına bağlılığı değil, örgütün farklı unsurlarına 

yönelik farklı düzeylerde bağlılık olacağını ifade etmiĢtir. Ayrıca 

Örgütsel davranıĢçı yazarlar tutumsal bağlılık üzerine yoğunlaĢırken, 

sosyo-psikologlar daha ziyade davranıĢsal bağlılık üzerine 

odaklanmıĢlardır. Bu araĢtırma kapsamında da tutumsal bağlılık 

konusuna odaklanılmaktadır.  

Tutumsal bağlılık ile ilgili de birçok yaklaĢım bulunmaktadır. Genel 

kabul görenler: Kanter (1968) “devam, kontrol ve kenetlenme 

bağlılığı”, Etzioni (1975) “ahlaki, hesapçı ve yabancılaĢmaya dayalı 

bağlılık”. Wiener (1982) “normatif (ahlaki) ve araçsal bağlılık”, 

Argris (1998) “içsel ve dıĢsal bağlılık” yaklaĢımlarıdır. Etzioni’nin 

örgütsel bağlılık modeli ile Penley ve Gould’un örgütsel modeli 

birbirine Ģekilce benzemektedir. Aralarındaki temel fark Etzioni’nin 

örgütlerde tek bir uyum sisteminin var olduğunu, dolayısıyla 

bağlılığın da tek olacağını ifade ederken, Penley ve Gould örgütlerde 

farklı uyum sistemlerinin var olduğunu, dolayısıyla birden fazla 

bağlılık türünün bir arada olacağını ifade eder. Son olarak da Allen ve 

Meyer (1990) tarafından ortaya konulan ve üç boyutu olan “duygusal, 

devam ve normatif bağlılık” yaklaĢımdır. Literatürde örgütsel bağlılık 

sınıflandırmaları içerisinde Allen ve Meyer tarafından yapılan 

sınıflama en çok kabul görmüĢ sınıflamadır. Ayrıca günümüze kadar 

örgütsel bağlılığın ölçülmesine ve alt boyutların ortaya konulmasına 

iliĢkin de birçok ölçek geliĢtirilmiĢtir (O'Reilly ve Chatman, 1986; 

Penley ve Gould, 1988). Allen ve Meyer (1993) tarafından geliĢtirilen 
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üç boyutlu bağlılık ölçeği akademik çalıĢmalarda en sık kullanılan 

ölçektir (Jackson, Meyer ve Wang, 2013). 

Duygusal bağlılık: Duygusal bağlılığı çeĢitli araĢtırmacılar farklı 

Ģekillerde tanımlamıĢlardır. Etzioni (1975) ile Penley ve Gould  

(1988) duygusal bağlılığı “ahlaki bağlılık” olarak, Wiener (1982) 

“moral bağlılık”,  Argyris (1998) ise “içsel bağlılık” Ģeklinde 

tanımlamıĢlardır (Sürücü ve MaĢlakçı, 2018). 

Devam bağlılığı: ÇalıĢanların örgütten ayrılmalarıyla ilgili algılanan 

maliyetlerle ilgilidir. BaĢka örgüt bulmanın ve baĢka örgütte 

çalıĢmanın maliyeti, mevcut çalıĢılan örgütten fazla ise çalıĢanlar 

bulundukları örgütte devam etmek isteyeceklerdir. ÇalıĢanların emek 

ve zaman gibi kendilerinden kattıkları değerleri ile elde ettikleri statü 

ve para gibi unsurların karĢılaĢtırılmasıyla ortaya çıkan bağlılıktır. 

Devam bağlılığını çeĢitli araĢtırmacılar farklı Ģekillerde 

tanımlamıĢlardır. Etzioni (1975) davam bağlılığını çıkarla iliĢkili 

bağlılık olarak, O'Reilly ve Chatman (1986) uyum bağlılığı olarak, 

Penley ve Gould  (1988) ise ahlaki bağlılık Ģeklinde tanımlamıĢlardır. 

(Sürücü ve MaĢlakçı, 2018). 

Normatif (ahlaki) bağlılık: Örgütün, çalıĢandan sadakat beklemesi 

düĢüncesiyle örgütte devam etmenin ahlaki bir durum olduğuna 

inanması ve devam etmesini, çalıĢanların hissettikleri görev duygusu 

ve yükümlülük ile örgütte kalmaya yönelik algılanan zorunluluğu 

ifade etmektedir. Swailes (2004) ve Yousef (2000) normatif bağlılığı 

iĢgörenlerin örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularını yansıtan 

sadakat ve minnet duygusu olarak ifade etmiĢlerdir. Normatif bağlılık 
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örgütsel amaç ve beklentileri karĢılama doğrultusunda içselleĢtirilmiĢ 

normsal baskı olarak tanımlanmıĢtır (Scholl, 1981; Wiener, 1982; 

Allen ve Meyer, 1990).  

2. YÖNTEM

Bu çalıĢmada, nicel araĢtırma desenlerinden tarama çalıĢması 

yapılmıĢtır. Tarama çalıĢması mevcut durumu tespit etmek, evren 

genelindeki tutum ve eğilimlerin nicel olarak betimlenmesini sağlayan 

bir araĢtırmadır (Cresswell, 2014). 

2.1.AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı, COVID-19 Pandemi sürecinde sağlık 

çalıĢanlarının pandemi hastanelerinde çalıĢma durumu ve demografik 

özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeylerinin farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemektir. Literatürde örgütsel bağlılık ile ilgili 

birçok çalıĢma yer almasına karĢın özellikle pandemi süreciyle 

iliĢkilendirilen çalıĢmalara rastlanmaması çalıĢmanın önemini ve 

literatüre sağlayacağı katkıyı göstermektedir. Ayrıca çalıĢmanın olası 

ikinci dalga ve diğer pandemi dönemlerinde sağlık çalıĢanlarına 

yönelik politikaların belirlenmesine katkı sağlayacağı düĢünülmüĢ ve 

sağlık çalıĢanlarının mevcut çalıĢma koĢullarının değerlendirilmesine 

yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

2.2.AraĢtırmanın Hipotezleri 

ÇalıĢmada örgütsel bağlılık beĢ değiĢken açısından 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın asıl amacının pandemi hastanesinde 

çalıĢma-çalıĢmama durumuna göre örgütsel bağlılık düzeyinin 
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belirlenmesi olduğu için örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın alt 

boyutlarına göre incelenmiĢtir.  Ayrıca çalıĢanların örgütsel bağlılık 

düzeyleri demografik özelliklere göre (cinsiyet, evli olma durumu, 

çocuk sahibi olma durumu, unvan) de incelenmiĢtir. Bu bağlamda 

araĢtırma ile ilgili ileri sürülen hipotezler Ģu Ģekildedir: 

H1: Sağlık çalıĢanlarının pandemi hastanesinde çalıĢıp 

çalıĢmama durumu ile örgüt bağlılık düzeyi arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H2: Sağlık çalıĢanlarının cinsiyet durumu ile örgüt bağlılık 

düzeyinin arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Sağlık çalıĢanlarının evli olma durumu ile örgüt bağlılık 

düzeyinin arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Sağlık çalıĢanlarının çocuk sahibi olma durumu ile örgüt 

bağlılık düzeyinin arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Sağlık çalıĢanlarının ünvanı ile örgütsel bağlılık arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

2.3.AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok 

Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat ġehir 

Hastanesi sağlık çalıĢanları oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda veriler 

pandemi koĢulları göz önüne alınarak çevrimiçi anket yoluyla 219 

sağlık çalıĢanından elde edilmiĢtir. 
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2.4.Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

Verilerin toplanmasında, sosyo-demografik özellikler Bilgi Formu ve 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıĢtır.  

Sosyo-demografik Özellikler Bilgi Formu: AraĢtırmacı tarafından 

literatür taranarak oluĢturulan sosyo-demografik özellikler bilgi formu 

5 sorudan oluĢmaktadır. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Örgütsel Bağlılık Ölçeği; Meyer, Allen ve 

Smith (1993) tarafından geliĢtirmiĢ, Dağlı, Elçiçek, Han (2018) 

tarafından Türkçeye uyarlanmıĢtır. Örgütsel bağlılık; duygusal 

bağlılık (1-6. maddeler), devam bağlılığı (7-12. maddeler) ve normatif 

bağlılık (13-18. maddeler) olmak üzere üç farklı boyutta ele alınarak, 

sağlık çalıĢanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmamızda ölçeğin cronbach alpha katsayısı örgütsel 

bağlılık için 0.91, duygusal bağlılık için 0.92, devam bağlılığı için 

0.87, normatif bağlılık için ise 0.94 olarak bulunmuĢtur. 

Veri toplama formları Google formlar aracılığıyla oluĢturulmuĢ,  

veriler dijital ortamda toplanmıĢtır. Anket uygulaması 25 Haziran ile 

28 Temmuz 2020 tarihleri arasında araĢtırmacı tarafından yapılmıĢtır. 

2.5.Verilerin Değerlendirilmesi 

AraĢtırmada elde edilen veriler, bilgisayar programına aktarılmıĢ 

uygun istatistiksel analizler yapılmıĢtır. Verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov Simirnov Test ve 

Shapiro-Wilk-W testi  kullanılmıĢtır. Demografik verilerin 

sunumunda sayı ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistiklerden 
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faydalanılmıĢtır.  Demografik özellikler ile pandemi hastanesinde 

çalıĢma durumunun örgütsel bağlılık ve alt boyutları ile olan iliĢkisini 

test edebilmek için ise t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıĢtır. 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı cronbach alpha değeri ile belirlenmiĢtir.  

2.6.AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

AraĢtırma Yozgat Ģehir merkezinde faaliyet gösteren Yozgat Bozok 

Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat ġehir 

Hastanesinde yapılmıĢtır. AraĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinde 

bulunan tüm sınırlılıklara sahiptir. AraĢtırma söz konusu hastanelerde 

çalıĢan ve kendilerine ulaĢılan 219 sağlık personeli ile sınırlıdır. 

Sadece örgütsel bağlılık düzeyleri incelenmiĢtir. Demografik 

özellikler olarak pandemi hastanesinde çalıĢma, cinsiyet, evli olma 

durumu, çocuk sahibi olma durumu ve unvan değiĢkenleri ele 

alınmıĢtır. 

3. BULGULAR

3.1. Demografik Özellikler

AraĢtırmaya katılan bireylere ait demografik özellikler Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=219) 

N % 

Cinsiyet 
Kadın 132 60.3 

Erkek 87 39.7 

Medeni Durum 
Evli 147 67.1 

Bekar 72 32.9 

Çocuk Sahibi Olma Durumu 
Evet 105 47.9 

Hayır 114 52.1 

Pandemi Hastanesinde ÇalıĢma 

Durumu 

Evet 72 32.9 

Hayır 147 67.1 
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Ünvan 

Doktor 57 26.0 

HemĢire 89 40.6 

Diğer 73 33.3 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların % 60,3’ ü kadınlardan ve % 

39,7’si erkeklerden oluĢmaktadır. Katılımcıların %67,1’i evli iken 

%32,9’u bekârdır. Katılımcıların %47,9’u çocuk sahibi iken %52,1’i 

değildir. Katılımcıların % 32,9’u salgın sürecinde pandemi 

hastanesinde çalıĢırken %67,1’i çalıĢmamıĢtır. Katılımcıların 

unvanlarına baktığımızda %26,0’sı doktor, %40,6’sı hemĢire, %33,3’ü 

diğer sağlık çalıĢanlarından oluĢmaktadır. 

3.2. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık 

ve Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢki 

Katılımcıların örgütsel bağlılıklarının demografik özelliklere göre 

değiĢip değiĢmediğini belirlemek için t-testi ve ANOVA analizi 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 2: Katılımcıların Pandemi Hastanesinde ÇalıĢma Durumuna Göre Örgütsel 

Bağlılık ve Alt Boyutları Puanlarının Dağılımı 

Ölçek 
ÇalıĢma 

Durumu 
N    sd      t p 

Örgütsel Bağlılık 
Evet 72 3,05 

219 .29 .377 Hayır 147 3,01 

Duygusal Bağlılık 
Evet 72 3,00 

219 1.204 .653 Hayır 147 3,17 

Devam Bağlılığı 
Evet 72 3,26 

219 1.768 
.080 Hayır 147 3,07 

Normatif Bağlılık 
Evet 72 2,88 

219 .61 
.636 

Hayır 147 2,80 

p<.05 
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Tablo 2’de verilen sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların pandemi 

hastanesinde çalıĢma durumu ile örgütsel bağlılık (p=0,377>0,05), 

duygusal bağlılık (p=0,653>0,05), devam bağlılığı (p=0,080>0,05) ve 

normatif bağlılık (p=0,636>0,05) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyete Göre Örgütsel Bağlılık ve Alt Boyutları 

Puanlarının Dağılımı 

Ölçek Cinsiyet N    sd t p 

Örgütsel 

Bağlılık 

Kadın 132 2,93 

219 
-

2.338 
.021 Erkek 87 3,17 

Duygusal 

Bağlılık 

Kadın 132 3,06 

219 -.993 .012 Erkek 87 3,19 

Devam 

Bağlılığı 

Kadın 132 3,01 

219 
-

3.146 
.442 Erkek 87 3,32 

Normatif 

Bağlılık 

Kadın 132 2,71 

219 -2.237 .030 Erkek 87 3,00 

p<.05 

Tablo 3’de verilen sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların cinsiyeti ile 

örgütsel bağlılık (p=0,021<0,05), duygusal bağlılık (p=0,012<0,05) ve 

normatif bağlılık (p=0,030<0,05) arasında anlamlı farklılık 

bulunurken devam bağlılığı (p=0,442>0,05) ile arasında anlamlı 

farklılık bulunamamıĢtır. 
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Tablo 4: Katılımcıların Medeni Duruma Göre Örgütsel Bağlılık ve Alt Boyutları 

Puanlarının Dağılımı 

Ölçek 
Medeni 

Durum 
N    sd t p 

Örgütsel Bağlılık 
Evli 147 3,19 

219 4.857 .380 Bekar 72 2,68 

Duygusal Bağlılık 
Evli 147 3,40 

219 6.790 .855 Bekar 72 2,52 

Devam Bağlılığı 
Evli 147 3,21 

219 2.181 .680 Bekar 72 2,98 

Normatif 

Bağlılık 

Evli 147 2,97 
219 3.223 .247 Bekar 72 2,54 

p<.05 

Tablo 4’de verilen sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların medeni 

durumu ile örgütsel bağlılık (p=0,380>0,05), duygusal bağlılık 

(p=0,855>0,05), devam bağlılığı (p=0,680>0,05) ve normatif bağlılık 

(p=0,247>0,05) arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. 

Tablo 5: Katılımcıların Çocuk Durumuna Göre Örgütsel Bağlılık ve Alt Boyutları 

Puanlarının Dağılımı 

Ölçek 
Çocuk 

Durumu 
N x  sd t p 

Örgütsel 

Bağlılık 

Evet 105 3,16 
219 2.49 .056 

Hayır 104 2,90 

Duygusal 

Bağlılık 

Evet 105 3,36 
219 3.75 .068 

Hayır 104 2,88 

Devam Bağlılığı 
Evet 105 3,19 

219 1.08 .483 
Hayır 104 3,08 

Normatif 

Bağlılık 

Evet 105 2,92 
219 1.37 .383 

Hayır 104 2,75 

p<.05 

Tablo 5’de verilen sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların çocuk sahibi 

olma durumu ile örgütsel bağlılık (p=0,056>0,05), duygusal bağlılık 
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(p=0,068>0,05), devam bağlılığı (p=0,483>0,05) ve normatif bağlılık 

(p=0,383>0,05)  ile arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır.  

Tablo 6: Katılımcıların Ünvana göre Örgütsel Bağlılık ve Alt Boyutları Puanlarının 

Dağılımı 

Tablo 6’da verilen sonuçlar incelendiğinde, sağlık çalıĢanlarının 

örgütsel bağlılıklarının (3.11) ve ölçeği oluĢturan duygusal bağlılık 

(3.13), devam bağlılığı (2,83) ve normatif bağlılık (3.02) boyutlarında 

ortalamalara sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Ölçek Ünvan N    SS 

Örgütsel Bağlılık 

Doktor (1) 57 3,11 ,74 

HemĢire (2) 89 2,72 ,61 

Diğer (3) 73 3,29 ,82 

Toplam 219 3,02 ,76 

Duygusal Bağlılık 

Doktor 57 3,17 1,02 

HemĢire 89 2,71 ,77 

Diğer 73 3,55 ,98 

Toplam 219 3,11 ,98 

Devam Bağlılığı 

Doktor 57 3,26 ,51 

HemĢire 89 2,94 ,70 

Diğer 73 3,28 ,86 

Toplam 219 3,13 ,73 

Normatif Bağlılık 

Doktor 57 3,02 1,11 

HemĢire 89 2,52 ,74 

Diğer 73 3,05 ,88 

Toplam 219   2,83   ,93 
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Tablo 7: Katılımcıların Meslek Gruplarına Göre Örgütsel Bağlılık ve Alt Boyutları 

Puanlarının Dağılımı 

Ölçek 
Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Tukey 

Örgütsel 

Bağlılık 

Gruplararası 14.242 2 7.121 13.580 ,000 1>2

Grup Ġçi 113.260 216 .524 3>2

Toplam 127.502 218 

Duygusal 

Bağlılık 

Gruplararası 28,396 2 14,198 16,843 ,000 1>2

3>2Grup Ġçi 182,083 216 ,843 

Toplam 210,479 218 

Devam 

Bağlılığı 

Gruplararası 5,737 2 2,869 5,552 ,004 1>2

Grup Ġçi 111,598 216 ,517 3>2

Toplam 117,336 218 

Normatif 

Bağlılık 

Gruplararası 14,349 2 7,175 8.806 ,000 1>2

Grup Ġçi 175,984 216 .815 3>2

Toplam 190,333 218 

p<.05 

Tablo 7’de verilen sonuçlar incelendiğinde, sağlık çalıĢanlarının 

Örgütsel Bağlılık ölçeğinden aldıkları puanlarda [F=13,580; p>.05], 

ölçeği oluĢturan duygusal bağlılık [F=16,843; p>.05], devam bağlılığı 

[F=5,552; p>.05] ve normatif bağlılık [F=8,806; p>.05] boyutları 

arasında ünvana göre anlamlı fark olduğu, farkın doktor ile hemĢire 

arasında ve diğer çalıĢanlar ile hemĢire arasında oldukları 

belirlenmiĢtir. 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Hastaneler hizmet sektöründe faaliyet gösteren, toplumlar ve 

vatandaĢlar tarafından hayati önem taĢıyan stratejik kurumlardır. 

Hayata temas etmesi dolayısıyla hem çalıĢanlar, hem de hizmet alanlar 

tarafından oldukça değerlidir. Bu çalıĢmada herkesin hayatını koruma 

ve kamunun teĢvik-destekleriyle evde kalmaya çalıĢtığı bir dönemde; 
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sağlık çalıĢanlarının (doktor, hemĢire, fizyoterapist, hasta bakıcı vb.) 

pandemi dolayısıyla daha riskli bir zaman diliminde, her zamankinden 

daha fazla çalıĢtığı dönemde, örgütlerine bağlılık düzeyleri 

incelenmiĢtir. Örgütlerine bağlılık düzeyleri cinsiyet, unvan, evli olma 

durumu, çocuk sahibi olma ve pandemi hastanesinde çalıĢıp 

çalıĢmama durumuna göre de araĢtırmaya değer bulunmuĢtur. 

Pandemi döneminde hastanelerde bulaĢıcılığın minimize edilmesi için 

bir takım tedbirler alınmıĢtır. Bunların en önemlisi de bulaĢıcı 

hastalığa sahip bireylerle diğer hastalığa sahip bireyleri imkanlar 

ölçüsünde ayırmak olmuĢtur. Bu kapsamda Türkiyede’de hastaneler 

pandemi hastaneleri ve diğerleri olarak ayrıĢmıĢtır. AraĢtırma 

bulguları incelendiğinde, katılımcıların pandemi hastanesinde çalıĢma 

durumu ile örgütsel bağlılık ile alt boyutları olan duygusal bağlılık, 

devam bağlılığı ve normatif bağlılık düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmadığı görülmektedir. Bunun temel sebebinin sağlık 

çalıĢanı olmayı tercih ederek bu gibi durumların zaman zaman 

olabileceğinin farkında olunması, baĢkalarının hayatını kurtarma-

insanlara yardımcı olma gibi duyguların sağlık çalıĢanlarında 

fazlasıyla bulunması olarak açıklanabilir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının; 

gerek sağlık çalıĢanlarının pandemiden korunmaları amacıyla 

sağladıkları koruyucu ekipman, dezenfekte iĢlemleri, çeĢitli ekonomik 

teĢvikler, gerekse de hastanelerin altyapısının yeterli olmasının etkili 

olduğu düĢünülmektedir. 

Cinsiyet değiĢkenine göre ise erkekler ile kadınlar arasında erkeklerin 

lehine, örgütsel bağlılık ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan 
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duygusal ve normatif bağlılık arasında anlamlı farklılık bulunurken, 

devam bağlılığı ile arasında anlamlı farklılık bulunamamıĢtır. Sağlık 

çalıĢanları üzerinde çalıĢma yapan Küçüközkan (2015)’a göre ise 

kadınların duygusal bağlılık ve normatif bağlılık düzeyleri, erkeklerin 

duygusal bağlılık ve normatif bağlılık düzeylerinden yüksektir. 

Erdheim vd. (2006)’ya göre de kadınların erkeklere göre daha fazla 

örgütsel bağlılık gösterdikleri birçok çalıĢma ile ortaya konulmuĢtur. 

Kadınların örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık 

düzeylerinin erkeklere göre daha düĢük olmasının sebebi daha 

duygusal olmaları, daha Ģefkatli olmaları olarak düĢünülebilir. Çünkü 

merhametli insanlar etraflarında yaĢanan olumsuz hadiselerden daha 

çok etkilenebilir, yaptıkları iĢe karĢı bağlılıkları azalabilir. Ayrıca 

kadınların pandemi döneminde ev içi iĢ yüklerinin artması da önemli 

bir etken olabilir. Devam bağlılığında anlamlı bir farklılık çıkmaması 

ise herkesin evinin, ailesinin ihtiyaçlarını karĢılama da eĢit derecede 

sorumluluk hissetmesi ile iliĢkilendirilebilir.  

AraĢtırma sonuçları incelendiğinde, katılımcıların medeni durumu ile 

örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 

bağlılık arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Literatürde, 

evlilerin, çalıĢtıkları kuruma, bekâr çalıĢanlardan daha fazla bağlılık 

duydukları görülmektedir (Sürgevil, 2007; Mercan, 2006). Bu durum, 

ekonomik yükümlülükler ve ailesel sorumluluklar ile izah edilebilir 

(SolmuĢ, 2004). Ancak bu çalıĢmada medeni duruma göre bir farklılık 

bulunmamasının sebebi pandeminin istisnasız herkesi etkilemesi, 

karĢılaĢılan çaresizlikler karĢısında cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm 

sağlık çalıĢanlarının aynı hassasiyete sahip olması olabilir. 
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Ayrıca katılımcıların çocuk sahibi olma durumu ile örgütsel bağlılık, 

duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıĢtır.  Sağlık çalıĢanlarının evli- bekar 

olmaları ya da çocuk sahibi olma durumlarına göre örgütsel bağlılık 

düzeylerinin değiĢmemesi pandemi döneminde sağlık çalıĢanlarının 

çok önemli bir rol üstlenmesi, hastalara yardım etme motivasyonunun 

çok yüksek olması ile izah edilebilir. 

Sağlık çalıĢanlarının örgütsel bağlılık ve alt boyutları arasında ise 

ünvana göre anlamlı fark olduğu, farkın doktorlar lehine doktor ile 

hemĢire arasında ve diğer çalıĢanlar (fizyoterapist, ebe, hasta bakıcı 

vb.) lehine diğer çalıĢanlar ile hemĢire arasında oldukları bulunmuĢtur. 

Örs vd. (2005)’e doktor ve hemĢireler üzerinde yaptığı çalıĢmada da 

doktorların hemĢirelere göre algılanan örgüt cazibesinin, örgüte 

bağlılıklarının daha yüksek olduklarını ortaya koymuĢlardır. Özellikle 

hemĢirelerin beklentilerinin doğru anlaĢılması, motive edilmesi, 

mesailerinin tanzim edilmesi, ücret politikalarının revize edilmesi gibi 

uygulamalar yapılabilir. Bu çalıĢma sonucunda özellikle hemĢirelerle 

ilgili yapıcı politikaların hayata geçirilmesi ile sağlık hizmetlerinin 

etkinliği ve verimliliği artacağı düĢünülmektedir. 
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