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SUNUŞ
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ve Dicle Üniversitesi
Rektörlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen V. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
(ISEPA ‘22), 10-11 Ekim 2022 tarihlerinde hem yüzyüze hem de çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmiştir.
Göç, Kriz, Güvenlik ve Dijitalleşme ana temasıyla gerçekleştirilen Sempozyum’da, her biri
kendi alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldıkları açılış panelinden sonra,
uygun bulunmuş olan 69 bildiri, toplam 12 oturumda, 40 farklı üniversiteden ve kamu
kuruluşundan 84 araştırmacı ve uzmanın katılımıyla sunulmuştur.
Ulusal ve Uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanındaki nitelikli bilimsel çalışmaları
desteklemek ve artırmak amacını taşıyan ve Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’nun
(ISEPA ’22) düzenlenmesinde ve başarıyla tamamlanmasında görev alan Düzenleme Kurulu
üyelerine, Sempozyum Sekretaryasına ve bu kitapta özet bildirileri yer alan değerli bilim
insanlarına katkıları için Fakültem ve şahsım adına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Seyfettin ASLAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dicle Üniversitesi İİBF Dekanı

FOREWORD
The 5th International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '22),
which was organized by the Faculty of Economics and Administrative Sciences with the
contributions of Dicle University Rectorate, was held on 10-11 October 2022 as both online and
face to face.
In the Symposium, which was held with the main theme of Migration, Crisis, Security and
Digitalization, 69 papers were presented by the participation of 84 researchers and experts from
40 different universities and institutions in 12 sessions, after the opening panel in which the
academicians who are experts in their own fields were participated.
The V. International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '22),
was organized for the fifth time by Dicle University Faculty of Economics and Administrative
Sciences, aiming to support and increase qualified scientific studies in the field of social sciences
at national and international level. On behalf of my Faculty and myself, I would like to thank the
members of the Organizing Committee who took part in the organization and successful
completion of the symposium, the Symposium Secretariat, and the valuable scientists whose
abstracts are included in this book.
Prof. Seyfettin ASLAN
Chairman of the Symposium Organizing Committee
Dicle University Faculty of Economics and Administrative Sciences Dean
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BİLDİRİ ÇAĞRISI
V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU
ISEPA ‘22
“Göç, Kriz, Güvenlik ve Dijitalleşme”
10-11 Ekim 2022, DİYARBAKIR
V. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ‘22) Düzenleme
Kurulu, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi tarafından 10-11 Ekim
2022 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyuma sizleri davet etmekten onur duyar.
Sempozyumda ana tema olarak, ekonomik, politik, yönetsel etkiler ve sonuçlar öncelikli
olmak üzere, göç, kriz, güvenlik ve dijitalleşme konulu çalışmalar beklenmektedir. Ana
tema kapsamı dışında olmakla birlikte, sempozyumun başlığına uygun bildiriler de
değerlendirmeye kabul edilecektir.
ISEPA ’22 Sempozyumu, Doçentlik, atama, yükseltme kriterlerini sağlamaktadır. İsteyen
katılımcıların çalışmaları ayrıca hakem değerlendirmesinden geçmek koşuluyla,
Akademik Teşvik Kriterlerine uygun ve ISBN numarasına sahip Editoryal kitap bölümü
olarak yayımlanabilecektir. Sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Online veya yüzyüze
katılma imkânı bulunmaktadır. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvuru
yapmak için lütfen web sitemizi www.isepa.org adresini ziyaret ediniz.
DÜZENLEME KURULU
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CALL FOR PAPERS
V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION
ISEPA ‘22
“Migration, Crisis, Security and Digitalization”
10-11 OCTOBER 2022, DIYARBAKIR

The Organizing Committee of International Symposium on Economics, Politics and
Administration (ISEPA) is honored to announce ISEPA ‘22.
The main theme of the symposium was defined as migration, crisis, security and
digitalization and priority was given to economic, politic and administrative effects and
results. Although not within the scope of the main theme, papers in accordance with the
title of the Symposium will also be accepted for evaluation.
The full texts of the authors who prefer, will also be published as a chapter within the
scope of the editorial book from an international publisher which provides the criteria of
the Academic Encouragement and Associate Professorship Regulations, that will be
require to be evaluated by the referee additionally. The presentiation language is both
Turkish and English. Presentations could also be done as online or face to face.
Important dates, guidefor participation and authors and contact information can be
accessed at www.isepa.org/en.
ORGANIZING COMMITTEE
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Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İSLAMOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvahap ULUÇ, Harran Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan BOZPOLAT, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KURT, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Musallam TALAS, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Müslüm KAYACI, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAYLAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep AKDAĞ, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Salâhattin ALTUNDAĞ, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Dr. Öğr. Üyesi Serhun AL, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİRCAN, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus BULUT, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Ayman HAYAJNEH, Yermük Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün
Dr. Demet YAMAN SONGUR, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Lütfü SİZER, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Mohd Iqbal ABDULWAHAB, Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malezya
Dr. Nazım CAFEROV, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
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V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS,
POLITICS AND ADMINISTRATION
ISEPA ’22
www.isepa.org

DAVETLİ KONUŞMACILAR
INVITED SPEAKERS
1) Prof. Dr. Gökhan KARABULUT / İstanbul University / Faculty of Economics
2) Dr. Orhon Can DAĞTEKİN / Ankara Hacı Bayram Veli University/ Department of
Finance and Banking
3) Dr. Metin ÇORABATIR / President of Research Centre on Asylum and Migration
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V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS,
POLITICS AND ADMINISTRATION
ISEPA ’22
www.isepa.org

BİLİMSEL PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME

10 – 11 Ekim / October 2022
Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Diyarbakır/ TÜRKİYE
Dicle Üniversity Faculty of Economic and Administrative Sciences
Diyarbakır/ TURKEY
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V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS,
POLITICS AND ADMINISTRATION
V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM
SEMPOZYUMU
ISEPA ‘22
Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi
Diyarbakır

AÇILIŞ KONUŞMALARI
B Salonu
Dicle Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dekanı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dicle Üniversitesi Rektörü
Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN
Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

AÇILIŞ OTURUMU
B Salonu
Moderatör:
Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT

Tarih: 10 Ekim 2022 (Pazartesi)
Saat: 10:00 – 12:00

Prof. Dr. Gökhan KARABULUT

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Dr. Orhon Can DAĞTEKİN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Metin ÇORABATIR

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı
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1. OTURUM (YÜZYÜZE)
GÖÇ VE TOPLUM
Çalıştay 1 Salonu
Oturum Başkanı

Tarih: 10 Ekim 2022 (Pazartesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KURT

Saat: 14:00 – 15:15

Göç ve İnsan Ticareti

2

YAZAR BİLGİSİ / Author
Dr. Öğr. Üyesi M. Emin KURT
Bilim Uzmanı Berat İNCİ
Dr. Öğr. Gör. Enver AKIN

3

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN
Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL

Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Türkiye'de Darbeler: 28
Şubat Örneği

4

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL

5

Bilim Uzm. Hakan GÜZELSOY
Bilim Uzm. Aslıhan PATNOS

6

Doç. Dr. Hamza ŞİMŞEK
Bilim Uzm. Kadriye MİRZADE

1

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Eski Çağda Anadolu ve Çevresinde Göçler

Kentin Neoliberal Tasarımı Bağlamında Birikim Aracı ve
Ayrışma Mekânı Olarak “Bulvar”: Diyarbakır'da
Ticarîleşme ve Seçkinleşme Pratikleri
Türkiye’de Yerellik ve Merkezîyetçilik İkilemi
Bağlamında 6360 Sayılı Yasa’nın Muhtarlık Üzerindeki
Etkileri
Halkın Mazlum ve Gariban Ozanı Ahmed Arif: Şiirleri
Bağlamında Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Yansımaları

2. OTURUM (YÜZYÜZE)
DİJİTALLEŞME
Çalıştay 2 Salonu
Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA
YAZAR BİLGİSİ

Tarih: 10 Ekim 2022 (Pazartesi)
Saat: 14:00 – 15:15
BİLDİRİ BAŞLIĞI

1

Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Arş. Gör. Dilek VEYSİKARANİ
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BÖRÜBAN

Metaverse Algı Düzeyinin Çok Değişkenli İstatistiksel
Analiz Yöntemleri İle İncelenmesi

2

Doç. Dr. Ali Fikret AYDIN

Gözetim Olgusunun Büyük Veri ve Yeni Medya
Bağlamında Değerlendirilmesi

3

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA

Dijitalleşme, Toplumsal Dönüşüm ve Din

Dr. Öğr. Üyesi H. Rümeysa
4
5
6

KÜÇÜKÖNER
Dr. Arş. Gör. Sibel ÖRK ÖZEL
Arş. Gör. Dilek VEYSİKARANİ
Dr. Arş. Gör. Çiğdem KOŞAR TAŞ
Dokt. Öğr. Amer AHMAD
Yük. Lis. Öğr. Iman AHMAD

Zorunlu Göç ve Dijital: KadiyaniAhmedilik Örneğinde
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nin
Değerlendirilmesi
Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler ve Covid 19:
Diyarbakır'daki Hastaneler Onunla Nasıl İlgilendi?
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3. OTURUM (YÜZYÜZE)
EKONOMİ
Çalıştay 3 Salonu
Oturum Başkanı

Tarih: 10 Ekim 2022 (Pazartesi)

Doç. Dr. Mehmet SONGUR

Saat: 14:00 – 15:15

YAZAR BİLGİSİ
1

BİLDİRİ BAŞLIĞI
Banka Kredileri ve Enflasyonun Para Arzı Üzerindeki
Asimetrik Etkisi: Türkiye İçin NARDL Yaklaşımından
Kanıtlar

Dr. Arş. Gör. Lütfü SİZER
Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ
Dokt. Öğr. Seyit ORDU

2

Metaverse ve NFT Haberlerinin Bitcoin ve Ethereum
Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Mehmet SONGUR

3

Dr. Öğr. Üyesi Reşat SAKUR

Ücret Politikası ve Katma Değer İlişkisi: Finansal Hizmet
Sektörleri Üzerine Bir Analiz

4

Dr. Öğr. Üyesi Şahin NAS

Ekonomik Büyüme ve Küreselleşme Eğilimleri:
Türkiye Ekonomisine Yönelik Bulgular

5
6

Dr. Arş. Gör. Demet YAMAN

OECD Ülkelerinde Yabancı Katma Değerin İhracatın
Yurtiçi Katma Değerine Etkisi

SONGUR

Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:
Türkiye İçin Nedensellik Analizi

Dokt. Öğr. Seyit ORDU

4. OTURUM (YÜZYÜZE)
YÖNETİM
Çalıştay 4 Salonu
Oturum Başkanı

Tarih: 10 Ekim 2022 (Pazartesi)
Saat: 14:00 – 15:15

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAARSLAN

YAZAR BİLGİSİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI
Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerin Hukuki Güvenlik
İlkesi Açısından İncelenmesi
Danıştay Kararları Işığında Terörden Doğan Zararların
Karşılanması

1

Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAARSLAN

3

Dr. Arş. Gör. M. Mazhar YILDIZ

Bir Oy Potansiyeli Olarak Gençlik

4

Dr. Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK

5

Arş. Gör. Sinan CEREYAN

6

Dr. Öğr. Üyesi Selman KIZILKAYA
Dr. Arş. Gör. Lütfü SİZER

İnformal Bir İletişim Biçimi Olarak Okullarda
Söylentinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Sa'diŞirazi'nin Bostan ve Gülistan Adlı Eserlerinde
“Yönetim Anlayışı” Üzerine Bir Değerlendirme
Ayaktan Hasta Memnuniyetinin CHAID Analizi İle
İncelenmesi
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5. OTURUM (ONLİNE)
GÖÇ
Oturum Başkanı

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)

Doç. Dr. Nihal Şirin PINARCIOĞLU

Saat: 10:00 – 11:15

YAZAR BİLGİSİ
1
2

BİLDİRİ BAŞLIĞI
Göç ve Kadın: Suriyeli Kadınlara Yönelik Nitel Bir
Araştırma

Doç. Dr. Ceren AVCİL
Doç. Dr. Makbule ŞİRİNER ÖNVER
Doç. Dr. Nihal Şirin PINARCIOĞLU

Sığınmacı Suriyeli Kadınlar ve Kumalık

3

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Uluslararası Göçün Ekonomik ve Kurumsal Belirleyicileri

4

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülce UYGUN

5

Dr. Öğr. Gör. Bekir HALHALLI

İngiltere’nin Göç Yönetimini Dışsallaştırması: İngiltereRuanda Sığınma Mutabakatı
Batı Avrupa’da Pandemi Sonrası Göç ve Yabancı
Karşıtlığı: Hollanda ve Almanya Örnekleri

6

Yük. Lis. Öğr.
MarwaIhssane OUMAZANE
Dr. Öğr. Üyesi Alperen MANİSALIGİL

Türkiye’deki Nitelikli Göçmen Çalışanların Çalıştıkları
Şirketlerine Aidiyet Hissi

Şifre: dicle
Zoom linki:https://zoom.us/j/93646641600

6. OTURUM (ONLİNE)
FİNANS VE BANKACILIK
Oturum Başkanı

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)

Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ

Saat: 10:00 – 11:15

YAZAR BİLGİSİ
1

Dr. Öğr. Üyesi Erkin Nevzat GÜDELCİ
Dr. Öğr. Üyesi Kudbeddin ŞEKER
Öğr. Gör. Cebeli İNAN

2

Prof. Dr. Erkan OKTAY

3

Dr. Öğr. Üyesi Ümit DOĞRUL

4

Dr. Öğr. Gör. Ethem KILIÇ

5

Dr. Mustafa BEYBUR

6

Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ
Arş. Gör. Osman Can BARAKLI

BİLDİRİ BAŞLIĞI
BIST-30 Endeksinde Hisse Senedi Fiyatları ile
Muhasebe Karlılık Oranları Arasındaki İlişkinin
2016-2021 Dönemi İçin Gmm Modeli İle Analizi
Üstel Yumuşatma Durum Uzay Modelleri Ets, Bats Ve
Tbats Modelleri Kullanarak Borsa İstanbul (Bist)’te
Hisse Senedi Tahmini
Fiyat Artışlarına İlişkin Algılanan Adaletin Satın Alma
Niyetine Etkisinde Sadakatin Düzenleyici Rolü Var
mıdır? Bu Rol Fiyat Artış Nedeni ve Düzeyine Göre
Değişir mi?
CC-MSV Modeli ile Bitcoin ve Seçili Döviz Kurları
Arasındaki Volatilite Etkileşimi
Banka Türlerine Göre Ticari Kredilerin İstihdam
Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı
Global Sukuk Piyasasında Yükselen Değer: Sukuk

Şifre: dicle
Zoom linki: https://zoom.us/j/99951730973
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7. OTURUM (ONLINE)
DİJİTALLEŞME -1
Oturum Başkanı
Dr. Lütfü SİZER

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)
Saat: 10:00 – 11:15

YAZAR BİLGİSİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI

1

Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÖZDEN

Dijitalleşmenin Siyasal Katılıma Etkisi

2

Dr. Merve DURMUŞ

3

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAMUR

4

Dr. Arş. Gör. Sevda BORA ÇINAR

5

Dr. Arş. Gör. Burcu KUZUCU YAPAR

Devletin Dijitalleşmesinin Dezavantajları Üzerine Bir
Değerlendirme
Kamu Yönetimindeki Dijital Dönüşümün Endüstri 4.0.
Açısından Değerlendirilmesi
Sürdürülebilirlik, Çeşitlilik ve Menfaat Çatışmaları
Bağlamında Şirket Yönetiminin Dijitalleşmesinin Kamu
Yönetimine Yansımaları
Dijital Vergi Denetimi: Fırsatlar ve Riskler

Şifre: dicle
Zoom linki:https://zoom.us/j/93513254113

8. OTURUM (ONLINE)
DİJİTALLEŞME -2
Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAYLAN

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)
Saat: 10:00 – 11:15

YAZAR BİLGİSİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI

1

Dr. Öğr. Üyesi Ethem TOPÇUOĞLU

Dijitalleşmenin Sürdürülebilirlik Üzerinde Etkisini Konu
Edinen Yayınların Bibloyometrik Analizi

2

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SOBACI

Sürekli İşte Olmanın Diğer Adı: Örgütlerde Dijital İletişim

3

Dokt. Öğr. Engin KARAFAKİOĞLU

Dijital İşletmelerin Pazarlama ve İnsan Kaynakları
Birimlerinde Sosyal Medyanın Rolü

4

Dr. İbrahim MAVİ

Covid-19 Sonrası Eğitimde Dijital Dönüşüm: Metaverse

5

Dr. Öğr. Gör. Abidin KEMEÇ

Büyük Veri ve Büyük Verinin Analizinin Kent
Yönetişimine Katkısı

Şifre: dicle
Zoom linki:https://zoom.us/j/96640994872
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9. OTURUM (ONLINE)
EKONOMİ
Oturum Başkanı

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL

Saat: 14:00 – 15:15

YAZAR BİLGİSİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI

1

Doç Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL

2

Doç Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL

3

Dr. Öğr. Üyesi Özge İZDEŞ
TERKOĞLU

4

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTCİ

5

Dr. Öğr. Üyesi M. Ali SAĞLAM

6

Dr. Öğr. Üyesi Veysi ASKER

ABD ve Avrupa’da Göç Korkusunun Göçmen
Politikasına Etkisi
İklim Politikası Belirsizliğinin Gıda Enflasyonu
Üzerindeki Etkisi (2000-2022)
Pandemi ve Türkiye’de İşsizliğin Farklı Boyutları
Satınalma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye
Örneği Üzerine Esnek Döviz Kuru Rejimi Dönemi İçin
Ekonometrik Bir İnceleme
Aşiret Ekonomisinden Yerel Ekonomiye Eklemlenme:
Ovacık Örneği
Kovid-19 Salgının BIST Turizm Endeksinde Yer Alan
İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Şifre: dicle
Zoom linki: https://zoom.us/j/93646641600

10. OTURUM (ONLINE)
ULUSLARARASI EKONOMİ
Oturum Başkanı

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)

Dr. Barış ÜLKER

Saat: 14:00 – 15:15

YAZAR BİLGİSİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI

1

Dr. Öğr. Üyesi Rabia EFEOĞLU

G-8 Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları İle Yüksek
Teknolojili Ürün İhracatı Arasındaki İlişki Üzerine Bir
Uygulama

2

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Avrupa Birliği Ülkelerinde Ticaret ve İstihdam İlişkisi

Dr. Nadide YİĞİTELİ
Dr. Öğr. Üyesi Devran ŞANLI
Asst. Prof. Turgay CEYHAN
Asst. Prof. Nazlıgül GÜLCAN

Gıda Enflasyonu: OECD Ülkeleri Örneğinde Bir Analiz

3
4
5

Dr. Ömer DEMİR

The Effect of Foreign Direct Investments on Income
Inequality: The Case of OECD Countries
Kurumsal İktisat ve Avusturya Okulu Çerçevesinde
Kurumların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Şifre: dicle
Zoom linki: https://zoom.us/j/99951730973
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11. OTURUM (ONLINE)
İŞLETME
Oturum Başkanı

Tarih: 11 Ekim 2022 (Salı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAYACI

Saat:14:00 – 15:15

YAZAR BİLGİSİ
1

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Öğr. Gör. Abdullah Zübeyr AKMAN
Dr. Kaan Ramazan ÇAKALI

2

Dr. Tuğba YEĞİN

4

Dr. Arş. Gör. Fatma TURNA

5
6

Muhasebe Meslek Mensuplarına Uygulanan Disiplin
Cezalarının Analizi: 2020-2021 Dönemi

Dr. Gürol BALOĞLU

3

“Örgüt Kültürü ve İşletme” Konularında 2000-2020
Dönemi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Yeşil Teknoloji Pazarlarında Yeşil Marka Eşitliğinin
Sağlanması
Bir Temsil Hakkı Örneği: Düşük Gelirli Vergi
Mükellefleri Kliniği
Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır’da
Öğretmen Yetiştiren Okulların Mimarisi Ve Günümüz
Koruma Durumu
Diyarbakır Surlarında İmar Hareketleri Nedeniyle
Oluşan Koruma Sorunları: 1923-1950

Arş. Gör. Şule ERGÜN
Prof. Dr. F. Meral HALİFEOĞLU
Arş. Gör. Ruşen ERGÜN
Yük. Lis. Öğr. Azad UYGUR
Prof. Dr. F. Meral HALİFEOĞLU

Şifre: dicle
Zoom linki: https://zoom.us/j/93513254113

12. OTURUM (ONLINE)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Oturum Başkanı

Tarih:11 Ekim 2022 (Salı)

Arş. Gör. Ahmet Fethi GÜN

Saat: 14:00 – 15:15

YAZAR BİLGİSİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI

1

Dr. Öğr. Gör. Bekir HALHALLI
Yük. Lis. Öğr. Mehmet ACAR

2

Arş. Gör. Ahmet Fethi GÜN

3

Dokt. Öğr. Murat KARATAY

4

Dr. İbrahim MAVİ

5

Dr. Öğr. Gör. Adil İBİN

Sivil Toplum Kuruluşları Üyelerinin Liderlik Davranışı
Algılarına Yönelik Bir Uygulama

6

Öğr. Gör. Dr. Ferhat DURMAZ

Endonezya ve G-20: Beklentiler, Hedefler ve Gerçekler

Kıbrıslı Türklerin Siyasal Statü Arayışı: 1960-1974
Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru Olarak
Yunus Emre Enstitüleri: Pratik Bir Yaklaşım
Siyaset Teorisinin Entegrasyon Politikalarına Etkisi:
Fransa ve İngiltere Örnekleri
İnsan Hakları Bağlamında İnsanî Güvenlik Kavramı

Şifre: dicle
Zoom linki:https://zoom.us/j/96640994872
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TAM
METİNLER

23

GLOBAL FİNANS PİYASASINDA YÜKSELEN DEĞER: SUKUK
Turan ÖNDEŞ
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, tondes@atauni.edu.tr

Osman Can BARAKALI
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, osman.barakali@atauni.edu.tr
ÖZET
Sukuk sertifikaları, İslami finans işlemlerinde farklı bir fon kaynağı olarak geliştirilmiş olup,
çıkarıldıkları ilk tarihten günümüze kadar pozitif büyümesini sürdürmektedir. Büyüme trendi ile
birlikte aynı zamanda tüm dünya piyasalarını etkisi altına alan pandemi döneminde de mali sektörün
itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Yapısı itibariyle farklı risklere sahip yatırım araçlarını
bünyesinde barındıran sukuk sertifikaları, dini hassasiyetleri olan yatırımcıların yatırım portföylerini
çeşitlendirmelerinde önemli rol oynamaktadır. Son zamanlarda piyasalarda oluşan olağanüstü
hareketliliklerle beraber değişen yatırımcı bakış açısı, sukuk piyasalarında olumlu bir biçimde kendini
göstermiş ve sukuk sertifikaları tarihindeki en iyi ihraç rakamlarına ulaşmıştır. Çalışmada 2020 yılı ve
öncesi dünya çapında gerçekleştirilmiş sukuk ihraçları incelenmiş ve sukuk ihraçlarının trendleri
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada sukuk piyasasında değişen dinamiklere bir bakış
sunulmakta ve ihraç edilen sukuk sertifikalarının yıl, tür, vade gibi özellikleri ortaya konmaya
çalışılmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin sukuk piyasasındaki konumu belirlenmekte ve sonuç kısmında
pazar payının artırılması için öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sukuk, Sukuk Piyasaları, İslami Fon, İslami Finans

RISING VALUE IN THE GLOBAL FINANCE MARKET: SUKUK
ABSTRACT
Sukuk certificates maintain a positive growth trajectory from the first date they were issued to the
present. Along with its growth trend, it has also become one of the driving forces of the sector during
the pandemic period, which affected all world markets. Incorporating investment instruments with
different risks due to their structure, sukuk certificates play an important role in diversifying their
investment portfolios for investors with religious sensitivities. The investor perspective, which has
changed with the extraordinary activity in the markets recently, showed itself positively in the sukuk
markets and reached the best issuance figures in the history of sukuk certificates. In the study, the
sukuk issuances carried out worldwide in 2020 and before were examined and the trends of the sukuk
issuances were tried to be revealed. The study presents an overview of the changing dynamics in the
sukuk market and examines the characteristics of the issued sukuk certificates such as year, type and
maturity. In the study, Turkey's position in the sukuk market is determined and in the conclusion,
suggestions are presented to increase the market share of sukuk.
Keywords: Sukuk, Sukuk Markets, Sharia Funds, Islamic Finance

1.GİRİŞ
Son zamanlarda yaşanan küresel krizler, ekonomileri dramatik bir biçimde etkilemiştir. Gerek
finansal gerekse sosyal birtakım krizlerin ekonomilere faturası, tüm paydaşları farklı birtakım
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arayışlara itmiştir. Piyasalarda yatırım risklerini azaltmak, getirileri artırmak, finansal istikrarı
sağlamak ve güven vermek amacıyla farklı finansal alternatifler geliştirilme ihtiyacı hissedilmeye
başlanmıştır. Bu ihtiyaç dolayısıyla mevcut finansal enstrümanların yapıları güçlendirilmiş ve İslami
finansın görece yeni bir takım finansal araçlarının kullanım sıklığı artmıştır.
Bu süreç içerisinde dünyada İslami finansal hizmetler oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. 2021
yılında İslami finansal hizmetlerin aktif büyüklüğü 2,7 trilyon dolara ulaşmıştır (Alam, 2021). İslami
finans sektörü mevcut büyüklüğüyle küresel finans piyasasının %1’ini oluştursada, krizlerin ardından
geleneksel finans piyasalarına göre daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir (Nasr, Lux, Ajmi ve
Gupta, 2016). Gelişen pazar neticesinde İslami usullere uygun yeni birtakım uygulamalar çıkarılmış ve
yatırımcıların kullanımına sunulmuştur.
Bu açıdan geliştirilen ilk modern sukuğun ihracı 1990 yıllarına dayanmaktadır. İlk ihraç
işlemiyle beraber sukuk, yavaş yavaş uluslararası piyasalarda işlem görmeye başlamış ve bir
finansman yöntemi olarak kullanılmıştır. Küresel çapta İslami finans tekniklerine olan ilginin
artmasıyla beraber tüm İslami finans araçlarında olduğu gibi sukuk sertifikalarının kullanımında da
ciddi artışlar gözlemlenmiştir (Çanakçı, 2014).
Finansal sertifika anlamını taşıyan sukuk; günümüzde, bir varlığın kullanım hakkının ya da
yatırımının mülkiyetinin eşit paylara bölündüğü belgeleri ifade etmektedir. İslami tahvil olarak da
adlandırılan sukuğun İslami yatırım sertifikaları olarak tanımlanması daha doğru olmaktadır. Bazı
araştırmacılar bu tanımlama yoluyla sukuğun, faize dayalı menkul kıymet olan tahvilin bir ikamesi
olmaktan kurtulacağını belirtmişlerdir. Nitekim İslami finans ürünlerinin ortaya çıkışındaki amaç faize
dayalı yatırımların ikamesini oluşturmak değil, İslam hukukuna ve ihtiyaçlara uygun finansal varlık
geliştirmektir (Wilson, 2004).
Son dönemde yaşanan krizler birtakım risk artışlarını meydana getirmiş bu risklerde finansal
varlıklar içerisinde sabit getirili finansal varlıklara yönelimi artırmıştır. Küresel olarak önemli bir
pazarı bulunan sabit getirili menkul kıymetlerin içerisinde yer alan sukuk, yatırımcılara yeni bir varlık
sınıfı oluşturarak yatırımlarını çeşitlendirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca sukuk, dünyada sürekli
gelişen ve büyüyen islami finans havuzunu daha sürdürülebilir kılmak adına önemli bir yatırım aracı
olarak görülmektedir (Zulkhibri, 2015).
Türkiye ekonomisi uzun yıllar bütçe açığı vermiştir. Günümüzde merkezi yönetim bütçe açığı
192 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, 2021). Bütçe açığını gidermenin ekonomide birden çok yolu bulunmaktadır. Yöntemlerin
birbirlerine üstün veya zayıf yönleri bulunmakta, hangi yöntemin kullanılacağı o günün şartlarına göre
belirlenmektedir. Bütçe açığının giderilmesi için gerekli yöntemin kullanılması açığın hangi bütçe
kalemlerinden kaynaklandığıyla da ilgilidir. Türkiye’deki dış ticaret açığı kalemi incelendiğinde 2021
yılı dış ticaret açığının 49 milyar dolar olduğu görülmüştür (TÜİK, 2021). Dolar döviz kuru çevrimi
yapıldığında bütçe açığının büyük bir kısmının, dış ticaret dengesindeki ülke ekonomisi aleyhine
durumdan ileri geldiği görülmektedir. Dış ticaret açığı yabancı sermaye ve uluslararası rezervler ile
karşılanabilmektedir (Eroğlu, 1998). Bu durumda dış ticaret açığı olan ülkelerin uluslararası sermaye
hareketlerinden yüksek oranda fayda sağlamaları adına politika ve ürün geliştirmeleri gerekmektedir.
Sukuk sertifikaları hem yurt içi yatırımcılara hem de uluslararası yatırımcılara pazarlanabilir bir
menkul kıymettir. İslami finans havuzundaki fonların büyük oranda Körfez ülkelerindeki yatırımcılar
tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Bu nedenle uluslararası işlem görebilecek İslami finansman
araçlarının etkin kullanımı, bu yatırımcıların ülke ekonomisine kazandırılması adına olumlu bir adım
olacaktır. Sukuk sertifikaları özellikleri itibariyle büyük yatırımcıların portföylerinde bulundurmak
isteyecekleri, ülkelere uluslararası fon girişi sağlayacak önemli bir finansal araçtır. Bu bilgiler ışığında
sürekli sukuk piyasalarının seyrinin analiz edilmesi ve Türkiye’nin sukuk piyasalarındaki
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pozisyonunun incelenmesi, sukuk piyasalarındaki etkinliğin artmasında önemli rol oynayacağı
düşünülmektedir.
Çalışmada global sukuk piyasaları hakkında güncel veriler paylaşılacaktır. Güncel sukuk ihraç
rakamları, vadeleri, getiri oranları, ihraç eden kurumlar, ihraçların bölgesel dağılımı, önde gelen ihraç
eden kurumlar, sukuğun yapısal dağılımları, ihraç eden kurumlar açısından yapısal sukuk dağılımları
incelenecek, Türkiye’nin global sukuk piyasasındaki pozisyonu ortaya konmaya çalışılacaktır.
Çalışmanın sonuç bölümünde paylaşılan istatistikler yorumlanacak ve öneriler getirilecektir.
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Sukuğun Genel Özellikleri
Sukuk kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, bir mal, menfaat, hizmet ya da belli bir proje
üzerindeki eşit değerdeki hisseleri temsil eden mali vesikalar anlamını taşmaktadır. Sukuk;
yatırımcısına varlık sahipliği sunan, yatırım yapılan işlemin performansına bağlı bir getiri sağlayan,
temel işlemin bir varlık veya üretime dayandığı, özkaynak riski barındıran, yatırımcısına sabit getiri
sunan bir finansal varlıktır (Aslan, 2012).
Sukuk her ne kadar geleneksel tahvil ve bonolara benzesede temelde İslami ilkelere uygun bir
finansal araçtır. Paranın kullanım hakkından doğan ve İslam dini gereği yasaklanan faiz, sukuk
işlemlerinde söz konusu olmamaktadır. Sukuk işleminin temelinde sağlanan fon karşılığı bir ortaklık
ilişkisi olup risk ve getiri taraflar arasında paylaşılmaktadır. Bu açıdan sukuğun ticari bir işleme
dayandırılması gerekmektedir (E. Yılmaz, 2014)
Sukuk işlemi dayandırıldığı varlığın çeşidine göre farklılık göstermektedir. Temelde diğer
islami finans ürünlerine bağlı çıkarılan sukuk sertifikalarının icara sukuk, muşaraka sukuk, mudaraba
sukuk, murabaha sukuk, selem sukuk, hibrit sukuk gibi çeşitleri bulunmaktadır.
Sukuk ihraç işlemleri devlet, özel işletmeler, yarı özerk kuruluşlar ve özel finans kurumları
tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Tahvilde olduğu gibi ihraç edilen sertifikalar yurt içindeki
yatırımcılara satılabileceği gibi uluslararası yatırımcılara da pazarlanabilmektedir. Tahville sukuk
sertifikalarını ayıran bir konuda sukuk ihracında olması gereken İslami danışma kurulu onayıdır.
Sukuk ihraç işleminin İslami prensiplere uygunluğunun onaylanması açısından bir İslami danışma
kurulu tarafından sukuğun incelenmesi ve onaylanması zorunludur (Yakar, Kandır ve Önal, 2013).
Sukuk işlemlerinin özellikler şöyle özetlenebilir (Aslan, 2012) ;








Faiz geliri İslam dininde yasak olduğundan sukuk getirileri kira getirisi ve kâr payı
şeklindedir.
Sukuk likiditesi olan bir finansal varlık olup ikincil piyasalarda, İslam hukuku
esaslarına göre işlem görebilmektedir.
Sukuk işlemlerinde yüksek belirsizliğin olduğu işlemlerden uzak durulmaktadır.
Sukuk sahibine ait hak ve yükümlülükleri belirten senetler olup nama veya hamiline
ihraç işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Sukuk sertifikaları yatırımcısına kâra sukuk ihracında belirtilen paylaşım oranına göre,
zarara ise ortaklık payına göre katılma hakkı tanımaktadır.
Sukuk sertifikası, dayanak varlıkta müşterek mülkiyet payını temsil eder.
Sukuk ihraççıları kâr garantisi veya önceden belirlenmiş bir kâr oranı verilememektedir.

3.LİTERATÜR TARAMASI
İçellioğlu (2019) yapmış olduğu çalışmada bir finansman aracı olan sukuğun küresel
ekonomideki durumunu incelemiştir. Bu açıdan çalışmada, tahvil ve sukuk endeksleri
karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucu tahvil endeksleri ve sukuk endeksleri arasında kısa ve uzun
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vadeli ilişkiler tespit edilmiştir. ABD’nin devlet ve özel sektör tahvillerinin sukuk endeksinden
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Houcem ve Salem (2017) yapmış oldukları çalışmada 1995 ve 2015 yılları arasında sukuk ihraç
eden ülkeleri kapsayan bir örneklem oluşturmuşlardır. Bu örneklem üzerinde sukuk piyasası
gelişiminin ekonomik büyüme üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada sukuk piyasasındaki gelişim ile
ekonomik gelişme arasında güçlü ilişki tespit edilmiştir. Gelişmiş sukuk piyasalarının, dini inancından
dolayı bazı finansal araçları kullanmayan kişilerin yatırımlarını ekonomiye katacağını böylece finansal
katılımın teşvik edileceğini belirtmişlerdir.
Sclip vd. (2016) yapmış oldukları çalışmada sukuk ve hisse senedi endeksleri arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. Çalışmada sukuk ile ABD ve AB hisse senedi piyasaları arasında yüksek korelasyon
tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada finansal kriz dönemlerinde sukuk ve hisse senedi piyasaları
arasındaki korelasyonun daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar yatırımcıların portföy
çeşitlendirmesinde sukuğa da yer vermeleri gerektiğini vurgulamışlardır.
Büyükakın ve Önyılmaz (2012) yayınlamış oldukları çalışmada sukuğun, finansal yatırım
araçlarını seçerken, dini inançları gereği, hassas olan yatırımcıların, atıl fonlarını ekonomiye
kazandırmanın önemli bir yolu olduğu vurgulanmıştır. Ekonomiye katkısı düşünüldüğünde sukuk
piyasalarının hareketlenmesi için gerekli hukuki ve vergisel düzenlemelerin yapılması, ikincil
piyasaların etkin çalıştırılması gerektiği belirtilmiştir.
Çebi ve Ünkaya (2018) yapmış oldukları çalışmada Türkiye’deki sukuk uygulamasından ve
amaçlarından bahsetmiştir. Çalışmada sukuk türlerinden olan Murabaha Sukuk Sertifikalarının ihraç
edildiği belirtilmiş, işleme konu olan taraflar açısından işlemin nasıl muhasebeleştirileceği
açıklanmıştır.
Bayram ve Ulaş (2021) sukuğun islami sermaye piyasasının en hızlı büyüyen segmentlerinden
biri olduğunu belirtmiştir. Kiraya dayalı sukuk anlamına gelen İcare Sukuğun en baskın ve yaygın
olarak kullanılan sukuk türü olduğuna değinilmiştir. Çalışmada icare sukuğun genel çerçevesi
tanıtılmış, Dubai’de ihraç edilen dünyanın en kapsamlı icare sukuk ihracı olan Nakheel Sukuk olayı
incelenmiştir. Çalışmada ülkelerin sukuk kontratlarını ticaret yasalarınca düzenlemeleri ve
geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Sukuğa aracılık eden garantör firmanın periyodik olarak
finansal veri kontrolünden geçmesi gerektiği belirtilmiştir.
Eriş (2021) yapmış olduğu çalışmada modern ekonomide kullanılan sukuk sertifikalarının İslam
iktisat tarihindeki yeri araştırmıştır. Araştırmada tarihte uygulanmış sukuk işlemine benzer vakıflar
hukukunda bazı uygulamalara, sukuğun temeli niteliğinde olan çeşitli sözleşmelere, Osmanlı
Devleti’nin borçlanma aracı olarak kullandığı esham gibi uygulamalara ulaşılmıştır.
Radzi ve Lewis (2015) İslam hukukuna uygun finansal enstrüman arayışının öne çıkarttığı
sukuk uygulamasının, İslam finans sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini belirtmişlerdir.
Çalışmalarında özel sukuk yapısına duyulan ilgi ve motivasyonu araştırmış, vergi ve hukuki
düzenleme yapan kurumların karşılaştığı zorlukları analiz etmişlerdir. Müslüman ülkelerin yeterli
kurumsal ortamı oluşturmaları ve düzenleyici kurumların politika üretmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
Uygulanacak politika ve düzenlemelerin başarısındaki en büyük zorluğun İslam hukuku ve güncel
piyasa işleyişi arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtilmiştir.
Nagano (2017) 2000 ile 2014 yılları arasında Malezya ve Endonezya’da faaliyet gösteren ve
borçlanma yoluna giden işletmelerin geleneksel tahvil yerine sukuk ihraç etmelerinin faktörlerini
araştırmıştır. Araştırma verilerine göre işletme değeri yüksek ve borç ihtiyacı fazla olan işletmelerin
geleneksel borçlanma yollarındansa sukuk ihraç etmeye yatkın oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada
işletmeler için bilgi asimetrisi, geleneksel borç piyasasından fon elde etmek için çok yüksek olduğu
durumlarda, işletmelerin sukuk ihracına yönlendiği gözlemlenmiştir.
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Özeroğlu (2014) yayımlamış olduğu çalışmasında sukuğun proje finansman aracı olarak
kullanılmasının ekonomi ve ülke kalkınmasında büyük payı olabileceğini savunmuştur. Türkiye’deki
bütçe açıkları nedeniyle yarım kalan alt yapı yatırımlarının, kalkınmış ülke seviyelerine çıkmada bir
engel olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle çalışmasında Türkiye’nin piyasadaki potansiyelinden
bahsedilmiş, sukuğun ilk uygulamalarından, küresel piyasadaki uygulanışından örneklere yer
vermiştir.
Godlewski vd. (2013) son on yılın Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde İslami finansın
genişlemesi adına önemli olduğunu belirtmişlerdir. Geleneksel tahvilin İslami uygulama şekli olan
sukuk ihraç işleminin İslami finans ve geleneksel finans arasındaki benzerlik tartışmalarını arttırdığını
vurgulamışlardır. Yapmış oldukları çalışmada Malezya borsasındaki yatırımcıların tahvil ve sukuk
ihracına farklı tepki verip vermedikleri araştırılmıştır. Yatırımcıların geleneksel tahvil ihracına
duyarsız oldukları buna karşın sukuk ihracına olumsuz tepki verdikleri gözlenmiştir. Bu durumun
islami yatırım sertifikalarına aşırı talepten ve sukuk ihraç eden işletmelerin düşük bir borçlanma
imajına sahip olduğundan kaynaklandığı belirtilmiştir.
Yılmaz ve Kılınç (2021) sukuğun popülaritesinin arttığını ve son zamanlarda en fazla işlem
gören faizsiz finansal yatırım aracı olduğunu belirtmiştir. Çalışmalarında sukuğun pazarlanmasında
karşılaşılan sorunları tespit edilmeye çalışmışlardır. Elde edilen verilere göre pazarlanmasındaki
problemin genel olarak müşteri, banka ve banka personeli kaynaklı, bilgi ve uzmanlık eksiliğinden
ileri geldiği belirtilmiştir. Bunun yanında vade, icazet, mevzuat ve sözleşme kaynaklı birtakım
problemlerinde olduğu belirtilmiştir. Yaşanan problemlerin banka özelinde aşılması durumunda
kurumların prestij ve güven konusunda kazançlarının yüksek olacağı vurgulanmıştır.
Smaoui ve Khawaja (2017) çalışmalarında 2001 ile 2013 yılları arasında 13 ülkeden oluşan
örneklem için sukuk piyasasındaki gelişimin yapısal, finansal, kurumsal ve makroekonomik
belirleyicilerini araştırılmışlardır. Araştırmada yapısal, finansal ve kurumsal faktörlerin sukuk
piyasaları üzerinde önemli bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Yüksek nüfus, Müslümanlık oranı ve
ekonomik büyüklük sukuk piyasalarının gelişimini olumlu etkilerken yüksek faiz uygulamaları sukuk
piyasalarının gelişimini olumsuz etkilediği belirtilmiştir.
Orhan ve Tırman (2021) İslami finans enstrümanları içinde giderek daha fazla kullanılan sukuk
ihracının büyüme üzerine etkisini araştırmışlardır. 2010 ile 2019 yılları arasındaki Türkiye’nin bazı
ekonomik verileri ekonometrik analize tabi tutulmuştur. Araştırmaya göre devlet ve katılım bankaları
tarafından ihraç edilen sukuk sertifikalarının büyüme üzerine etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmacılar, büyüme üzerine etkileri açısından, devlet tarafından ihraç edilen sukuk sertifikalarının
artması gerektiğini belirtmişlerdir.
Klein ve Weill (2016) firmaların tahvil yerine sukuk ihracını tercih etmelerinin nedenlerini
incelemişlerdir. Bu açıdan çalışmada bilgi asimetrisi ve inanç etkisinin boyutu araştırılmıştır. 2004 ile
2013 yılları arasındaki Malezya’daki sukuk ve tahvil ihraçları veri seti olarak alınmıştır. Çalışmada
inanç faktörünün sukuk kullanımındaki teşvik edici unsur olduğu tespit edilmiştir. Kârlılığı düşük
firmaların sukuk ihracını tercih ettiği, bilgi asimetrisi ve inanç faktörünün sukuk ihraç etmeye
işletmeleri yönlendirdiği belirlenmiştir. Araştırmacılar sözleşme taraflarından birisinin diğer taraf
aleyhinde sözleşmeden yararlanacak biçimde davranışını değiştirmesinden oluşacak manevi
zararlardan yatırımcıların korunması gerektiğini bu nedenle, sukuk piyasalarının sıkı bir şekilde
denetlenmesi gerektirdiğini belirtmişlerdir.
Yılmaz (2014) yaygın kullanım alanı olan ve hızla yayılan sukuğun Türkiye’de yeni
uygulamaya başlandığını belirtmiştir. Bu nedenle çalışmada sukuk ihraçları incelenmiş ve
vergilendirilmesi ile ilgili açıklamalar getirilmiştir. Araştırmacı konu ile ilgili literatür taraması
gerçekleştirmiş ve mevzuatı incelemiştir.
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Yakar vd. (2013) çalışmasında Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK) sukuğu kira sertifikası
olarak tanımladığı ancak sukuğun farklı türleri olan bir finansman aracı olduğu belirtilmiştir.
Türkiye’de ihraç edilen sukuk ihraçlarındaki başarının sürekliliği için uluslararası deneyimlerden
faydalanarak birtakım önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu önlemlerin sukuğun İslami
prensiplere uygun olmasının kontrolü, ikincil piyasaların etkin çalışması, tarafların bilgilendirilmesi,
vergisel ve hukuksal altyapının oluşturulması olduğu belirtilmiştir.
4.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışmada International Islamic Financial Market (IIFM) tarafından, 2022 yılında yayımlanan,
sukuk ile ilgili güncel verilerin paylaşıldığı Sukuk Raporu’ndaki veriler kullanılmıştır. Söz konusu
verilerle sukuğun yıl, tür, vade gibi alt başlıkları incelenmiştir. Çalışmada global sukuk sertifikalarının
anatomisi araştırılmış, güncel verilerle durum analizleri yapılmış, tespit ve öneriler sıralanmıştır.
5.VERİLER
Çalışmanın bu bölümünde sukuk piyasası hakkında verileri içeren tablo ve grafikler paylaşılmış
ve bu veriler yorumlanmıştır. Grafik 1.’de dünyada ihraç edilen global sukuk ihraçlarının yıllar
içerisindeki dağılımı verilmiştir.
Grafik 1. Sukuk İhraçlarının Yıllar İçerisindeki Dağılımı (Milyon USD)
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 29

Grafik 1.’de global sukuk ihraç verileri 2010 ile 2021 yıllarını kapsayacak şekilde
paylaşılmıştır. 2010 ile 2021 yılları arasında toplam ihraç edilen uluslararası sukuk yaklaşık 1,5 trilyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. Veriler incelendiğinde ilk dramatik artışın 2012 yılında olduğunu
söylenebilmektedir. 2012 yılında uluslararası sukuk ihraçları 1,47 kat artarak 137,599 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığının sukuk ihracına başladığı
yıl olması nedeniyle önemlidir (Sümer, 2020).
Uluslararası sukuk ihraçları son on iki yıllık periyotta dalgalanma gösterdiği görülmektedir.
Buna karşın yıllar içerisinde bir artış trendi yakaladığı görülmüştür. 2021 yılında toplam ihraç edilen
sukuk sertifikası 188,121 milyon dolar gerçekleşmiştir. Bu rakam incelenen dönemdeki en yüksek
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ihraç rakamıdır. Bu veriler ışığında uluslararası sukuk ihracına olan ilginin yıllar içerisinde arttığı
görülmektedir. Covid-19 pandemi döneminin de içinde bulunduğu 2019 ve 2020 yıllarında uluslararası
sukuk ihracının artması, sukuğun yapısı gereği daha az riskli bir finansal araç olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Grafik 2. Sukuk İhraçlarının Vadelerine Göre Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 30

Grafik 2.’de ihraç edilen sukuk sertifikalarının hangi vadelerde ne kadar ihraç edildiği
verilmiştir. Tablo incelendiğinde ihraç edilen uluslararası sukuk sertifikalarının büyük çoğunluğunun
uzun vadeli olarak ihraç edildikleri görülmektedir. Tabloda ilk verilen yıllarda sukuk ihraçlarının
dünya piyasasında yeni yaygınlaştığı için, uzun vade risklerinden dolayı, yoğunlukla kısa vadeli olarak
çıkarıldıkları düşünülmektedir. Kısa vadeli sukuk ihracı 2014 yılının sonuna kadar devam etmiştir.
2015 yılında uzun vadeli sukuğun ihraç edilen sukuk sertifikaları içerisindeki payı artmaya
başlamıştır. 2021 yılında ihraç edilen sukukların yaklaşık %71,2’si uzun vadeli olarak ihraç edilmiştir.
Kısa vadeli sukuk pazarının 2001’den 2021 ‘e kadar olan süreçte lideri %78,46 ihraç oranıyla
Malezya olmuştur. Türkiye ise toplam kısa vadeli sukuk ihraçlarının %7,91’ini gerçekleştirmiştir. Kısa
vadeli sukuklar ihracında en çok kullanılan para birimleri %64,69 ile Malezya Ringgiti, %14,28 ile
Amerikan Doları ve %7,66 ile Türk Lirası olmuştur.
Finansal varlıklarda vade ve risk ilişkili kavramlar olarak göze çarpmaktadır. Yatırımcıların
kabul edecekleri vade veya getiri oranı, yatırımın riskiyle doğrudan bağlantılıdır. Yatırımcılar riskli
gördükleri yatırım araçlarında uzun vadeli yatırımlardan daha çok kısa vadeli yatırımları tercih
etmektedirler. Finansal varlıklar ilk çıktıklarında, ilgili varlığa ait farkındalığın az olması sebebiyle,
uzun vadeli yatırımcı bulamayabilmektedir. Zaman içerisinde varlığın tanınması, risklerin daha
somutlaştırılabilir hale gelmesiyle uzun vadeli yatırımlar gerçekleşebilmektedir. Uluslararası sukuk
ihraçlarında da bu durumu görülmektedir. Sukuk ihraç rakamları arttıkça sukuğun tanınırlığı artmakta,
yatırımcıların vade konusundaki risk algıları değişmektedir. Bu da nispeten düşük risk beklentileriyle
varlığa uzun vadeli yatırım yapılabilmesini sağlamaktadır.
Şekil 1. Sukuk İhraçlarının, İhraç Eden Kurumlar Açısından, 2010-2019 Yılları Arasındaki Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 47-49

Şekil 1.’de İhraç edilen uluslararası sukuk sertifikalarının ihraç eden kurumlar açısından 2010
ile 2019 yılları arasındaki dağılımı verilmiştir. Veriler incelendiğinde yıllar içerisindeki en büyük
ihracın devlet kurumları tarafından gerçekleştiği görülmektedir. İlgili yıllarda devletler tarafından
çıkarılan sukuğun toplam ihraç edilen uluslararası sukuğun %58’ini oluşturduğu gözlemlenmektedir.
İlgili yıllarda sukuk ihracı yüksek çoğunlukla devlet veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleşmiştir.
Yarı özerk kurum ihraçları; devlet kurumu ya da açık veya zımni devlet garantisi taşıyan sukuk
ihraçlarını kapsamaktadır.
Şekil 2. 2020 Yılında Gerçekleştirilen Sukuk İhraçlarının, İhraç Eden Kurumlar Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 47-49

Şekil 2.’de 2020 yılında ihraç edilen sukuk sertifikalarının ihraç eden kurumlar açısından
dağılımı verilmiştir. İlgili yılda en çok ihraç devlet kurumlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Devletler
110,206 milyon dolar ihraç ile 2020 yılının sukuk ihracının %51’ini gerçekleştirmişlerdir. Önceki
yıllar ile karşılaştırıldığında özel şirketlerin uluslararası sukuk ihraç oranında düşüş, finans
kurumlarının ihracında artış gözlemlenmiştir.
Şekil 3. 2021 Yılında Gerçekleştirilen Sukuk İhraçlarının, İhraç Eden Kurumlar Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 52

Şekil 3.’de 2021 yılında ihraç edilen sukuk sertifikalarının ihraç eden kurumlar açısından
dağılımı verilmiştir. 2021 yılında en çok ihracı gerçekleştiren kurumlar devlet kurumları olmuştur.
Tablo 1. 2001-2021 Yılları Arasındaki Sukuk İhraçlarının Bölgesel Dağılımı
Asya ve Uzak Doğu
Bangladeş
Brunei
Çin
Hong Kong
Endonezya
Japonya
Malezya
Maldivler
Pakistan
Singapur
Sri Lanka
Toplam
Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu
Bahreyn
Ürdün
Kuveyt
Umman
Katar
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen
Toplam
Afrika
Mısır
Gambiya
Fildişi Sahili
Nijerya
Mali
Fas

İhraç Sayısı
129
251
1
5
634
3
8575
6
148
16
2
9,770
İhraç Sayısı
492
4
26
19
62
308
162
2
1,075
İhraç Sayısı
3
686
2
10
1
1

Tutar (Milyon Dolar)
7,066
13,300
97
3,196
148,295
190
877,410
337
27,142
1,498
5
1,078,537
Tutar (Milyon Dolar)
43,118
483
7,595
9,207
38,533
216,755
102,195
253
418,139
Tutar (Milyon Dolar)
324
448
460
1,888
285
105

Toplam Yüzdesi
%0,439
%0,826
%0,01
%0,2
%9,2
%0,01
%54,46
%0,021
%1,68
%0,09
%0,0003
%66,95
Toplam Yüzdesi
%2,68
%0,03
%0,47
%0,57
%2,39
%13,45
%6,34
%0,2
%25,95
Toplam Yüzdesi
%0,02
%0,03
%0,03
%0,12
%0,02
%0,01
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Güney Afrika
Senegal
Sudan
Togo
Toplam
Avrupa ve Diğerleri
Fransa
Almanya
Lüksemburg
Kazakistan
Türkiye
İngiltere
Amerika
Toplam
Genel Toplam

1
2
46
1
753
İhraç Sayısı
1
3
3
1
1,155
12
15
1,180
12,778

500
445
20,579
245
25,279
Tutar (Milyon Dolar)
0,65
206
280
77
84,692
2,455
1,367
89,077
1,611,032

%0,03
%0,03
%1,28
%0,02
%1,55
Toplam Yüzdesi
%0,00004
%0,01
%0,02
%0,00
%5,26
%0,15
%0,08
%5,53
%100

Kaynak: IIFM, 2021, s. 83-84

Tablo 1.’de 2001 yılı ile 2021 yılları arasında ihraç edilen sukuk sertifikalarının bölgesel
dağılımı verilmiştir. İncelenen yıllarda Türkiye toplamda 1,155 seferde toplam 84,692 milyon dolar
uluslararası sukuk ihraç etmiştir. Türkiye’nin gerçekleştirdiği işlemler aynı dönemde toplam
gerçekleştirilen işlemlerin %5,26’sını oluşturmuştur. Diğer ülkeler ile beraber incelendiğinde
Türkiye’nin 20 yıllık periyottaki sukuk ihracında 5. sırada yer aldığı görülmektedir. Uluslararası
yatırımların ülkeye gelmesi açısından önemli rol oynayabilecek bir finansal enstrüman olan sukuğu
bazı Körfez ülkeleri ve Malezya’nın daha etkin kullandığı görülmektedir.
Tablo 2. 2021 Yılındaki Sukuk İhraçlarının Bölgesel Dağılımı
Asya ve Uzak Doğu
Bangladeş
Brunei
Endonezya
Malezya
Maldivler
Pakistan
Toplam
Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu
Bahreyn
Kuveyt
Umman
Katar
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Toplam
Afrika
Mısır
Gambiya
Nijerya
Sudan
Toplam
Avrupa
Türkiye
İngiltere
Toplam
Genel Toplam

İhraç Sayısı
100
56
82
775
3
31
1,047
İhraç Sayısı
25
3
2
6
47
7
90
İhraç Sayısı
1
130
4
5
140
İhraç Sayısı
447
1
448
1,725

Tutar (Milyon Dolar)
6,276
1,470
23,337
77,465
313
4,351
113,213
Tutar (Milyon Dolar)
3,722
1,600
1,885
2,566
42,144
3,800
55,717
Tutar (Milyon Dolar)
38
17
639
34
729
Tutar (Milyon Dolar)
17,776
686
18,462
188,121

Toplam Yüzdesi
%3,336
%0,782
%12,41
%41,18
%0,166
%2,31
%60,18
Toplam Yüzdesi
%1,98
%0,85
%1
%1,36
%22,4
%2,02
%29,62
Toplam Yüzdesi
%0,02
%0,01
%0,34
%0,02
%0,37
Toplam Yüzdesi
%9,45
%0,36
%9,81
%100

Kaynak: IIFM, 2021, s. 84-85
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2021 yılında bölgesel olarak en çok sukuk sertifikaları Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde
çıkarılmıştır. Ülke olarak bakıldığında Malezya’nın sukuk ihracında öncü olduğu görülmektedir.
Malezya 2021 yılında 77,465 milyon dolar değerinde sukuk ihraç etmiştir. Bu sukuklar toplam 775
çıkarımda yatırımcılara sunulmuştur ve Malezya’nın çıkardığı sukuk sertifikaları, toplam çıkarılan
sukuk sertifikalarının %41,18’ini oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2021 yılında yapılan ihraçlarda
dünyadaki yeri incelendiğinde en çok ihraç yapan 4. ülke konumunda olduğu görülmektedir. İhraç
adedi bakımından dünyada 2. olan Türkiye, yapmış olduğu ihraçları nispeten küçük tutarlarla
gerçekleştirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılında 2,500 milyon Dolar 835 milyon
Euro ve 1,475 milyon TL olmak üzere iki önemli uluslararası sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. Bu
ihraçların vadeleri farklı olup icara sukuk türünden ihraç edilmişlerdir (International Islamic Financial
Market, 2022, s. 31)
Şekil 4. 2010-2019 Yılları Arasında İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 65, s. 67

Şekil 4.’de sukuk ihraçlarının türlere göre dağılımı verilmiştir. 2010 ile 2019 yılları arasındaki
çıkarılan sukukların %34’ünü murabaha sukuk oluşturmaktadır. Aynı yıllar içerisinde icara sukuk
204,361 milyon dolar ihraç edilmiş olup toplam ihraç edilmiş sukukların %16’sını oluşturmaktadır.
Şekil 5. 2020 Yılında İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 66, s. 68

Şekil 5.’de 2020 yılında gerçekleştirilen sukuk ihraçlarının türlere göre dağılımı verilmiştir.
2020 yılında önceki dokuz yıl içerisinde kullanılmış bir takım sukuk türlerinin ihraç edilmediği
gözlemlenmektedir. 2020 yılında en çok ihraç edilen uluslararası sukuk sertifikası 61,046 milyon dolar
ile icara sukuk olmuştur. Önceki yıllarda yoğun olarak kullanılan murabaha sukuğun genel içindeki
ihraç payı azalmış, hibrit sukuk türlerinin ihraçlarında artış gözlemlenmiştir. Hibrit sukuklar iki ya da
daha fazla islami finans ürününden oluşan havuzlara dayalı sukuk ihraç işlemleridir. Bu yöntem farklı
ürünlerin getiri ve riskleri harmanlayıp, yatırımcının isteklerine uygun sukuk ihracına olanak
sağlamaktadır.
Şekil 6. 2021 Yılları Arasında İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 66, s. 68

Şekil 6.’da 20201 yılında gerçekleştirilen sukuk ihraçlarının türlere göre dağılımı verilmiştir.
2020 yılında da en çok ihraç edilen uluslararası sukuk türü hibrit sukuk olmuştur. Toplamda 53,175
milyon dolar ihraç edilen hibrit sukukları 47,566 milyon dolar ihraçla murabaha sukuk takip
etmektedir.
Şekil 7. Devletler Tarafından İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 69, s. 76

Şekil 7.’de 2001 yılı ile 2021 yılları arasında devletler çıkardığı sukukların, sukuk türlerine göre
dağılımı verilmiştir. Devletler yoğun olarak murabaha sukuk sertifikalarına dayalı sukuk ihracı
gerçekleştirmişlerdir. Toplamda 396,860 milyon dolar olarak gerçekleşmiş murabaha sukuk ihracını
253,282 milyon dolar ile icara sukuk izlemiştir. İhraçların %45’ini murabaha sukuk, %29’u icara
sukuk ve %13’ü hibrit sukuklardan meydana gelmiştir.
2021 yılı verileri incelendiğinde, devletlerin ihraç ettikleri sukukların %34’ünün icara sukuk,
%29’unun hibrit sukuk ve %24’inin murabaha sukuktan oluştuğu gözlemlenmiştir (International
Islamic Financial Market, 2022, s. 70,77). Genel olarak devletler yoğun bir biçimde sukuk ihraçlarında
icara sukuk yöntemini seçmektedirler. Türkiye’nin 2021 yılı ihraçları incelendiğinde de daha yoğun
olarak icara sukuk ihraç ettiği görülmektedir.
Şekil 8. Yarı Özerk Kurumlar Tarafından İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2022, s. 71, s.77

Şekil 8.’de 2001 yılı ile 2021 yılları arasında yarı özerk kurumların çıkardığı sukukların, sukuk
türlerine göre dağılımı verilmiştir. Yarı özerk kurumların sukuk ihracında yüksek oranda wakala
sukuğu tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Wakala sukuk ihraçlarının %47’sini oluşturmaktadır. 2021 yılı
incelendiğinde wakala sukuğun %55’e varan bir kulanım payı olduğu belirtilmektedir (International
Islamic Financial Market, 2022, s. 72,78). Wakala veya vekâlet, acentelik sözleşmesine
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benzemektedir. Bu sözleşmeler bir proje ya da iş için bir tarafa vekalet verilmesini içerir. Yatırım
fonlarında sıklıkla kullanılan wakala kâr veya zararı doğrudan yatırımcıya aktarmaktadır. Wakala
sukuk ise wakala sözleşmelerine dayalı sukuk ihraç edilmesi işlemidir. Wakala sukukta atanan
temsilciler projeyi sukuk sahipleri adına yönetmektedir. İcara sukuk ise kiralama (leasing)
sözleşmelerine dayalı sukuk ihraç edilmesi işlemidir (Avcu, 2015, s. 52).
Şekil 9. Özel Şirketler Tarafından İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
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Kaynak: IIFM, 2021, s. 72, s. 79

Şekil 9.’da 2001 yılı ile 2021 yılları arasında özel şirketlerin çıkardığı uluslararası sukukların,
sukuk türlerine göre dağılımı verilmiştir. Şirketlerin çıkardıkları uluslararası sukukların %26’sını
murabaha sukuk, %19’unu icara sukuk, %18’ini müşaraka sukuk ve %14’ünü hibrit sukuk
oluşturmaktadır. Son yıllarda, toplam ihraç içerisinde, murabaha sukuk ihracının payı daha da artarak
%44’lere ulaşmıştır. Ayrıca Hibrit sukuk ihraçlarının toplam ihraçlar içerisindeki ağırlığı %33 olarak
gerçekleşmiştir (International Islamic Financial Market, 2022, ss. 73, 80).
Şekil 10. Finans Kurumları Tarafından İhraç Edilen Sukuk Sertifikalarının, Sukuk Türleri Açısından Dağılımı
Diğer
1%
İcara
18%

Hibrit Sukuk
22%

Mudaraba
14%

Wakala
24%

Murabaha
16%
Müşaraka
5%
Kaynak: IIFM, 2021, s. 74, s. 81

Şekil 10.’da 2001 yılı ile 2021 yılları arasında finans kurumlarının çıkardığı sukukların, sukuk
türlerine göre dağılımı verilmiştir. Finans kurumları çıkardıkları sukukların %24’ünü wakala sukuk,
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%22’sini hibrit sukuk, %18’ini icara sukuk oluşturmaktadır. 2021 yılında finans kurumlarını ihraç
ettiği uluslararası sukuk sertifikaları incelendiğinde ihraç edilen sukukların %30’unun icara sukuk,
%29’unun hibrit sukuk, %24 ‘ünün ise mudaraba sukuk sertifikalarından oluştuğu görülmektedir.
Tüm tarafların özellikle son yıllardaki ihraç türleri incelendiğinde uzun vadede ihraç edilen
türlerdeki değişiklik göze çarpmaktadır. Sukuk ihraçları 2001 ile 2021 yılı arasındaki periyotta ihraç
edilen tür bakımından sürekli değişim geçirmiş, ilgili dönemde piyasanın ihtiyaçlarına göre ihraç
rakamları şekillenmiştir. Son yıllarda hibrit sukuk enstrümanlarının uluslararası sukuk piyasasındaki
etkinliğinin arttığı tespit edilmiştir.
6.SONUÇ
Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizler neticesinde yatırımcılar daha çok güvenli liman
olarak adlandırılan yatırım ürünlerini tercih etmektedir. Bu ürünlerin genel olarak ortak özellikleri
kayıp risklerinin minimum olması ve kazanç oranlarının daha net görülebilmesidir. İslamiyete göre
ticari ilişkiler kâr ve zarar esasına göre yapılmalıdır. Bu nedenle getirisi sabit ve kayıp ihtimali
olmayan faiz ve faizli ürünler dinen yasaklanmıştır.
İslami finans ürünleri İslam dininin emir ve yasaklarına uygun ticari işlemlerden oluşmaktadır.
İslami finans ürünleri de kendi içlerinde farklı risk unsurları barındırmakta, uygulanışları değişiklik
göstermektedir. Yakın zamanda piyasada işlem görmeye başlayan sukuk sertifikaları da farklı İslami
finans ürünlerine dayandırılarak çıkarılan finansman kaynaklarıdır. Sukuk yatırımcısı riskleri
minimize ederek nispeten sabit bir getiri alacağı için diğer finansal ürünlere göre daha yatırımı
öngörülebilir olmaktadır.
Sukuk sertifikaları yurt içinde olduğu gibi uluslararası yatırımcılara da ihraç edilebilmektedir.
Uluslararası sukuk sertifikaları ekonomilere yabancı fonların girebilmesi açısından da oldukça
kıymetlidir. Özellikle ticaret veya bütçe açığı olan ekonomiler için, yurt dışından her gelecek yatırım
oldukça önemlidir. Türkiye’nin ekonomik dengesi göz önüne alındığında, özellikle İslami hassasiyeti
olan uluslararası fon sahiplerine pazarlanabilecek bir finansal ürün olması nedeniyle, uluslararası
sukuk ihracının Türkiye’ye ciddi fon kaynağı olabileceği düşünülmektedir.
Türkiye 2021 yılında 447 seferde toplam 17,776 milyon dolar sukuk ihraç etmiştir. Türkiye’nin
gerçekleştirdiği işlemler aynı yıl toplam gerçekleştirilen işlemlerin %9,45’ini oluşturmuştur. Diğer
ülkeler ile beraber incelendiğinde Türkiye’nin 2021 yılında sukuk ihracında yüksek bir ihraç
yapmadığı görülmektedir. Uluslararası yatırımların ülkeye gelmesi açısından önemli rol oynayabilecek
bir finansal enstrüman olan sukuğu bazı Körfez ülkeleri ve Malezya’nın daha etkin kullandığı tespit
edilmiştir. İhraç rakamları incelendiğinde uluslararası sukuk pazarını genişlediği görülmektedir.
Büyüyen pazarda Türkiye’nin de pazar payını artırması için bir takım düzenlemeler yapılmalıdır.
Türkiye’nin 2021 yılı sukuk ihracı incelendiğinde ihraç edilen sukukların türünün icara sukuk
olduğu görülmüştür. Dünya genelinde en çok ihraç edilmiş sukuk türlerinden olan wakala sukuk
Türkiye’de ihraç edilmemiştir. Wakala Türkiye’deki İslami finans kurumlarının yoğun bir şekilde
kullandıkları finansman yöntemlerinden biridir. Buna karşın sukuk piyasasında en çok kullanılan
sukuk türlerinden wakala sukuğun ihraç edilmemiş olması dikkat çekmektedir. Sukuk ihraçlarında
İslami danışma kurulu onayı zorunlu bir işlemdir. İslami danışma kurul kararları ise kurulun içinde
bulunan kişilerin araştırmaları ve bakış açılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’de
uluslararası sukuk ihracında wakala sukuğun kullanılmama nedeninin İslami açıdan araştırılmasının,
kullanan ülke ve kurumlarda kullanımın neye dayandırıldığının tetkik edilmesinin ve
uygulanabilirliğinin gözden geçirilmesinin, Türkiye’nin sukuk ihraç rakamlarına katkı sağlayacağı,
olumlu etki oluşturacağı düşünülmektedir.
Türkiye’nin sukuk piyasasındaki aktivitesi incelendiğinde ihraçların ağırlıklı olarak devlet
tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 2021 yılında sukuk piyasalarındaki devlet sukukların payı
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%58 olarak gerçekleşmiştir. İhraçların %42’lik bölümü devlet dışındaki kurum ve organizasyonlar
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki uluslararası sermaye hareketlerinden daha yüksek pay
almak için Türkiye’deki yerleşik, devlet dışı kurumların uluslararası sukuk piyasalarında sukuk
ihraçlarını artıracak yollar aramaları, hükümetlerin bu yönde organizasyonları destekleyecek
politikalar oluşturmaları gerektiği düşünülmektedir.
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“ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞLETME” KONULARINDA 1982-2022
DÖNEMİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
Abdullah Zübeyr AKMAN
Öğr. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, abdullahzubeyrakman@gmail.com
ÖZET
Bu çalışma 1982-2022 yılları arasında SCOPUS veri tabanında indekslenen ve “örgüt kültürü
ve işletme” alanlarında gerçekleştirilen makale ve kitap çalışmalarının genel eğilimini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilgili veriler bibliyometrik analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Bir konuda yapılan belli başlı çalışmaları bütüncül bir şekilde
gösteren ve aralarında karşılaştırma imkânı veren çalışma türlerinden bir tanesi bibliyometrik
analizdir. Bu analiz türünde, çalışmalar olduğu gibi gösterilir ve çalışmalar, yazarlar ve
kurumlar arasında ilişkiler ağını ortaya çıkarır. Bu tür çalışmalar, ilgili alanda çalışacak
akademisyen ve araştırmacılara yol gösterici bir nitelik taşımakta ve alan yazına katkı
sağlamaktadır. Çalışma yöntemi olarak bibliyometrik analiz tercih edilmiştir. Analiz programı
olarak “VOSviwer 1.6.18” programı kullanılmıştır. SCOPUS veri tabanında “örgüt kültürü ve
işletme” anahtar kelimeleri kullanılarak araştırma yapılmış ve 3377 makaleye ulaşılmıştır.
Sonuç olarak en fazla yayının 2020 yılında gerçekleştirildiği, en çok çalışma gerçekleştiren
yazarın K. Kasemsap olduğu ve en fazla yayının JBE (Journal of Business Ethics) dergisinde
yapıldığı görülmüştür. Yine en çok araştırma yapan kurumun Harvard Business School
olduğu, en çok çalışma gerçekleştirilen ülkenin ABD olduğu ve en çok atıf alan çalışmanın ise
Hansen vd. (1999) tarafından yazılan “What's your strategy for managing knowledge?” adlı
çalışma olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma kapsamında ağ görselleri haritalarına yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, İşletme, Bibliyometrik Analiz, VOSviewer.
A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE PERIOD 1982-2022 ON
“ORGANIZATIONAL CULTURE AND BUSINESS”
ABSTRACT
This study aims to determine the general trend of articles and books indexed in the SCOPUS
database between 1982 and 2022 in the fields of "organizational culture and business". In this
context, the relevant data were analyzed using the bibliometric analysis method. Bibliometric
analysis is one of the types of studies that show the major studies on a subject in a holistic
way and allow comparison between them. In this type of analysis, studies are shown as they
are, revealing the web of relationships between studies, authors, and institutions. Such studies
have a guiding quality for academicians and researchers who will work in the related field and
contribute to the literature. Bibliometric analysis was preferred as the study method.
“VOSviwer 1.6.18” program was used as the analysis program. In the SCOPUS database, a
research was conducted using the keywords "organizational culture and business" and 3377
articles were reached. As a result, it was seen that the most publications were made in 2020,
the author who performed the most studies was K. Kasemsap, and the most publications were
made in JBE (Journal of Business Ethics). Again, the institution with the most research is
Harvard Business School, the country with the most studies is the USA, and the most cited
study is Hansen et al. (1999) “What's your strategy for managing knowledge?” has been
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found to be a study. In addition, network visual maps are included within the scope of the
study.
Keywords: Organizational Culture, Business, Bibliometric Analysis, VOSviewer.
1. GİRİŞ
Bibliyometrik analizler, son yıllarda işletme araştırmalarında büyük bir popülerlik kazanmıştır
(Donthu vd. 2021a; Khan vd., 2021). Bibliyometrik yöntemler, uygulamalı alanlarda
araştırma ve değerlendirme metodolojisinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Bu ayrılma
parça oluşunu aslında şunlara borçludur; (1 ) Gephi, Leximancer, VOSviewer gibi
bibliyometrik yazılımların ve Scopus ve Web of Science gibi bilimsel veri tabanlarının
geliştirilmesi, kullanılabilirliği ve erişilebilirliğinin artması ve (2) bibliyometrik metodolojinin
çok disiplinli hale gelmesidir (Donthu vd., 2021b). Bibliyometrik analizler bağlamında ortaya
çıkan yayınların niceliksek analizini sağlamak için bibliyometrik yöntemler kullanılmaktadır
(Ellegaard ve Wallin, 2015).
İşletmelerin, hızla değişen uluslararası rekabet koşullarında hayatta kalabilmesi için çeşitli
konulara eğilmeleri ve kendilerini bu konularda yetiştirmeleri gerekmektedir. Bu alanlardan
en önemlilerden bir tanesi de şirketlerin içsel süreçlerini kapsayan örgüt kültürüdür. Örgüt
kültürü çalışmaları, yönetim literatüründe özellikle 1980’lerden sonra Pettigrew (1979)’ın
“On Studying Organizational Cultures” adlı çalışmasıyla beraber ilgi görmeye başlamış ve
gittikçe niceliksel olarak çalışma sayısı artmıştır. Özellikle birçok ünlü yazarın konuyla
alakalı çalışmaları, konunun yönetim ve organizasyon literatürüne tam olarak girmesini
sağlamıştır.
Schein (2010), örgüt kültürünü “bir grup tarafından dışsal uyum ve içsel bütünleşme
sorunlarını çözerken öğrenilen ortak temel varsayımların bir örüntüsü” olarak tanımlamıştır.
Tanımlar gelsin. Diğer bir tanımda göre örgüt kültürü, insanların çoğu zaman nasıl
davranacaklarını açıklayan resmi olmayan kurallar sistemidir (Deal ve Kennedy, 1982).
Griffin ve Moorhead (2014), örgüt kültürünün, bir örgütteki insanlara hangi eylemlerinin
kabul edilebilir veya kabul edilemez olarak değerlendirildiğini daha iyi anlamaları için
yardımcı olan bir dizi değeri temsil ettiğini öne sürmektedirler.
Bu çalışmada “örgüt kültürü ve işletme” anahtar kelimeleri bağlamında gerçekleştirilen
çalışmaların bibliyometrik bir analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda en çok atıf alan yazar,
ülke ve kurum, bibliyometrik eşleştirme analizi gibi analizlerin yanı sıra anahtar kelime
analizi gibi çeşitli analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda “örgüt kültürü ve işletme”
alanlarında yapılan çalışmalar tasnif edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ileride bu
alanlarda çalışma yapacak (makale, tez ya da kitap yazımı vb. gibi) araştırmacılara önemli bir
başlangıç kaynağı sağlamaktır.
1.1. Örgüt Kültürü
Örgüt kültürü, işlerin nasıl yapıldığıyla ilgilenen bir örgütsel davranış biçimidir. Örgüt
kültürü, bir kurumda var olan işleyişin, kuralların, sembollerin, kahramanlık hikayelerinin ya
da bireysel davranışların bir yansımasıdır. Örgüt kültürü, örgütü bir arada tutan ve çalışanları
örgüte bağlılık ve performans göstermeye teşvik eden yapıştırıcıyı oluşturur (van den Berg ve
Wilderom, 2004). Cameron ve Quinn (2021) örgüt kültürünü; “örgüt üyelerinin ortak olarak
sahip olduğu değerler, inançlar ve gizli varsayımlar” olarak tanımlamaktadırlar.
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Örgüt kültürü, sürdürülebilirlik açısından rekabetçi bir anlayışa uygun bir ortam
sağlayabilecek ve yönlendirebilecek değerleri, inançları ve çalışma sistemlerini
belirlediğinden, örgüt kültürü etkili firma performansı için önemli bir girdidir. Ayrıca örgüt
kültürü, kurumdaki işleri düzene sokmak için örgütsel öğrenmeyi olanaklı hale getirir ve
çalışanların kurumun temel değerlerini anlamalarına ve kurumsal süreçler ve amaçlar
hakkında ortak bir anlayış geliştirmelerine ve kuruma daha fazla dahil olmalarına yol açabilir
(Azeem, 2021).
Literatür kapsamında örgüt kültürü konusunda birçok bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir
(Baz ve Iddik, 2021; Pinto vd., 2014; Cui vd., 2018). Bunlardan birkaçına aşağıda yer
verilmiştir.
Leyva Duarte vd. (2019) örgüt kültürü üzerine bir bibliyometrik analiz gerçekleştirmişlerdir.
Toplamda 1734 makale bulmuşlar, en fazla atıf sayısının 688 atıf ile 2017 yılı olduğu, en fazla
atıf alan kişinin 2353 atıf sayısı ile J. Chatman olduğu, en fazla yayının E. Ogbonna’ya ait
olduğu ve en fazla atıf alan derginin ise Academy of Management Review olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Cicea vd. (2022) yaptıkları çalışmada örgüt kültürü ve örgüt kültürü belirleyicileri üzerine
bibliyometrik analiz gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak, örgüt kültürü konusunun oldukça
erken dönemlerde fark edildiği, alana ABD’nin en büyük katkıyı yaptığı, Web of Science veri
tabanında konunun daha çok «İş» ve «Yönetim» kategorilerinde ele alındığı, Schein, Hofstede
ve Cameron’ın en çok atıf alan yazarlar olduğu, örgüt kültürü ile en çok ilişkilendirilen
anahtar kelimelerin sırasıyla “performans, inovasyon, liderlik, örgütsel yapı, örgüt iklimi ve
bilgi paylaşımı” olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, 1982 yılı ve 2022 yılları arasında “örgüt kültürü ve işletme”
kavramlarının beraber kullanıldığı ve bunların arasındaki ilişkilere bakıldığı çalışmaları ele
almak ve bunların arasındaki ilişkileri bibliyometrik analiziyle ortaya çıkarmaktır. Bu sayede
bu çalışma gelecekte bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara başlangıç olarak
kullanabileceği ve ilk olarak ulaşabileceği çalışmaların bir özetini sunarak çalışmalarını daha
etkin ve verimli bir şekilde yapmalarına fayda saplayacaktır.
Araştırmanın kapsamı, 1982-2022 yılları arasındaki “örgüt kültürü ve işletme” konuları
kapsamında yapılan çalışmalarla sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın sınırlılığı olarak ise sadece
SCOPUS veri tabanında araştırma yapılmış olması, dönem olarak 1982-2022 yıllarını almış
olması ve sadece iki anahtar kelime üzerinden araştırma yapılmış olması olarak sıralanabilir.
Akademisyenler, makale ve dergi çalışmalarında gelecekte ortaya çıkacak araştırma
eğilimlerini sunmak veya mevcut literatürde yer alan çalışmaların yapısını keşfetmek gibi
bilimsel nedenlerle bibliyometrik analizi kullanırlar (Verma ve Gustafsson, 2020).
Bibliyometrik analiz, büyük hacimli yapılandırılmamış verileri titiz yollarla anlamlandırarak
kümülatif bilimsel bilgiyi ve köklü alanların evrimsel göstergelerini deşifre etmek ve
haritalamak için yararlı bir yöntemdir. Bu nedenle, iyi yapılmış bibliyometrik çalışmalar, bir
alanı özgün ve anlamlı yollarla ilerletmek için sağlam temeller oluşturabilir (Donthu vd.,
2021).
Grafik 1’de çalışmanın kapsamına yer verilmiştir. Bu kapsamda bulunan makale sayısı toplam
3377, arama terimleri olarak “organizational culture AND business OR enterprise OR firm
OR company” kavramları tercih edilmiştir. Dönem olarak 1982-2022 yılları arası seçilmiş,
konu alanı olarak sınırlandırmaya gidilmiş olup sadece “Business, Management and
Accounting” alanı seçilmiştir. Doküman türü olarak sadece “makale ve kitap bölümü”
seçilmiş ve kaynak türü olarak da sadece “dergi ve kitaplar” ele alınmıştır.
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Grafik 1. Çalışmanın Kapsamı
Makale sayısı
Arama terimleri
Arama yılı
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3. BULGULAR
Çalışma kapsamında elde edilen makaleler, çeşitli analiz ve ağ görselleştirme analizlerine tabi
tutulmuş ve aralarındaki bağlantı gücü analizleri bibliyometrik analizler sonucu ortaya
çıkartılmıştır. Bu analizler sırasıyla aşağıda verilmiştir.

3.1. Dil ve Yıllar
Çalışma kapsamında elde edilen makalelerin yayımlandıkları diller bakımından sırasıyla
İngilizce (3,172), İspanyolca (68), Portekizce (42), Fransızca (9), Litvanca (8) dillerinde yayın
yapıldığı görülmüştür. İngilizce dilinin hakimiyeti dikkat çekicidir.
Grafik 2’de yıllara göre ilgili alanda yapılan çalışmalara yıl temelli yer verilmiştir. En çok
çalışma, 234 adet çalışma ile 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. En düşük çalışma sayısı ise
1982, 1983 ve 1985 yıllarında 1’er adet ile gerçekleşmiştir. Grafik 2’ye bakıldığında “örgüt
kültürü ve işletme” konularında genel olarak artan ancak zaman zaman da dalgalı olarak
çalışma trendi olduğu görülmektedir. Özellikle 1992 yılında birçok ünlü yazarın konuyla
alakalı çalışmaları bu yılda ortaya çıkan yayın sayısında oldukça büyük bir ivme yaşanmasına
neden olmuştur.
Grafik 2. Yıllara Göre Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı
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3.2. Yazarlar
Grafik 3’te konuyla alakalı en çok çalışma gerçekleştiren yazarlar ve çalışma sayıları yer
almaktadır. Grafik 3’e göre en çok çalışma gerçekleştiren yazar, 11 adet çalışma ile Kasemsap
K.’dır. Daha sonra sırasıyla 10 ve 9 adet çalışma ile Ogbonna E. ve Harris L.C. yer
almaktadır.
Grafik 3. En Çok Çalışma Gerçekleştiren İlk 10 Yazarlar
12

10

9

10
7

8

7

7

7

7

7

11

7

6
4
2
0

3.3. Dergiler
Grafik 4’te çalışma kapsamında analize tabi tutulan makalelerin en çok yayınlandıkları ilk on
dergi yer almaktadır. Grafiğin kolay yorumlanması için kaynak adları şu şekilde kısaltılmıştır;
(JBE: Journal of Business Ethics, HRMID: Human Resource Management International
Digest, JKM: Journal of Knowledge Management, JBR: Journal of Business Research,
Espacios, JOCM: Journal Of Organizational Change Management, MD: Management
Decision, IJHRM: International Journal Of Human Resource Management, EMMSC:
Emerald Emerging Markets Case Studies ve BPMJ: Business Process Management Journal).
61 adet yayın ile JBE yayın en çok konuyla alakalı makale yayımlayan dergiler arasında ilk
sırada yer almaktadır. Özellikle “örgüt kültürü ve işletme” konusuyla “işletme etiği”, “insan
kaynakları” ve “bilgi yönetimi” alanlarında ortaya çıkan dergilerle yakın ilişki içerisinde
olduğu görülmektedir (Mey ve Lloyd, 2016).
Grafik 4. Çalışmaların En Çok Yayınlandığı İlk 10 Dergi
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3.4. Kurumlar
Grafik 5’te konuyla ilgili en çok çalışma gerçekleştirilen kurumların isimleri yer almaktadır.
Bu konuda en çok çalışma gerçekleştirilen kurum 31 adet çalışma ile Harvard Business
School (HBR)’dur. Daha sonra sırasıyla 28 çalışma ile Universiti Utara Malaysia ve 23
çalışma ile Universidade de São Paulo yer almaktadır. Konunun çok fazla kurum tarafından
ele alınması dikkat çekicidir.
Grafik 5. En Çok Çalışma Gerçekleştirilen Kurumlar
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3.5. Ülkeler
Grafik 6’da “örgüt kültürü ve işletme” konulu en çok çalışma gerçekleştiren ülkeler yer
almaktadır. Burada karşımıza sırasıyla 807 çalışma ile ABD, 406 çalışma ile İngiltere ve 201
çalışma ile Avustralya ilk üç sırada yer almaktadır. Bu grafikte özellikle de konuyla alakalı
ABD’nin ön plana çıktığı görülmektedir.
Grafik 6. En Çok Çalışma Gerçekleştiren İlk 10 Ülke
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3.6. En Çok Atıf Alan Çalışmalar
Arama kriterlerine uygun olarak en çok atıf alan çalışmaların ilk on sırasının listesi aşağıda
verilmiştir. Buna göre en çok atıf alan çalışma 2809 atıf ile Harvard Business Review’de
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yayımlanan, Hansen vd. (1999) tarafından yayımlanan “What's your strategy for managing
knowledge?” adlı çalışmadır. Diğer çalışmalar sırasıyla makale ismi, yazar (lar), yıl, kaynak
ve atıf sayısı olarak sıralanmıştır.
Grafik 7. En Çok Atıf Alan İlk 10 Çalışma
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3.7. Ağ Görselleri Haritaları
Ağ görselleri, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir gösterim yöntemidir (Al vd., 2012).
Yapılan bibliyometrik analizler sonucunda ortaya “ağ görselleri haritaları” çıkmaktadır. Bu
haritalar sayesinde veriler, görselleştirilerek daha iyi sonuçlar ortaya konmakta ve alana katkı
verilmektedir (van Eck ve Waltman, 2014). Ağ görselleri haritası için VOSviewer 1.6.18
programı kullanılarak ortaya çıkartılmıştır. Bunlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.
3.7.1. Anahtar Kelime Görseli
Şekil 1’de, çalışmaların anahtar kelime analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın etkinliği
açısından en az yirmi defa kullanılmış anahtar kavramlar analize dahil edilmiştir. Bunun
sonucunda toplam 58 adet anahtar kelimeye ulaşılmıştır. En çok kullanılan anahtar kelimeler
sırasıyla örgüt kültürü, liderlik, inovasyon ve bilgi yönetimi olarak göze çarpmaktadır.
Özellikle konuyla bir bütün olarak örgüt kültürünün en yoğun kullanılan anahtar kavram
olması doğaldır. Bunların yanında insan kaynakları yönetimi, örgütsel değişim, değişim
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yönetimi, sürdürülebilirlik gibi kavramlar da örgüt kültürü çalışmalarında sıklıkla çalışılan
konulardandır.

Şekil 1. Anahtar Kelime Ağ Görseli

3.7.2. Atıf-Doküman İlişkisi
Şekil 2’de en çok atıf alan dokümanlar yer almaktadır. Burada Hansen (1999), de Long
(2000) ve Henri (2006)’nin çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Yine Hofstede (1998a),
Ogbonna (2000) gibi yazarlarda ön plana çıkmaktadır.

Şekil 2. En Çok Atıf Alan Dokümanlar

3.7.3. Atıf-Kaynak İlişkisi
Şekil 3’te, en çok atıf alan kaynaklar yer almaktadır. Burada JBE, HBR, JMS, JKM gibi
dergiler oldukça ön plandadır. Buralarda yer alan çalışmalara oldukça fazla atıf verilmiştir.
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Şekil 3. En Çok Atıf Alan Kaynaklar

3.7.4. Atıf-Yazar İlişkisi
Şekil 4’te en çok atıf alan yazarların görseli verilmiştir. Burada Baumgartner, Wang, Jabbour,
Gunasekaran, Harris, Ogbonna ve Hosftede gibi yazarlar ön plana çıkmıştır.

Şekil 4. En Çok Atıf Alan Yazarlar

3.7.5. Atıf-Ülke İlişkisi
Şekil 5’te en çok atıf alan ülkeler analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde en az bir çalışmaya
sahip ve en az bir atıf alan çalışmalar listelenmiştir. Analiz sonucunda en çok atıf alan ülkeler
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sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Endonezya, İspanya, Portekiz ve Hindistan gibi
ülkeler olduğu görülmektedir.

Şekil 5. En Çok Atıf Alan Ülkeler

3.7.6. Ortak Atıf-Yazar İlişkisi
Ortak atıf analizi, bilimin bilişsel yapısını incelemek için benzersiz bir yöntemdir. Cocitation
analizi, kaynak makalelerde birlikte atıfta bulunulan makale çiftlerinin izlenmesini içerir.
Aynı makale çiftleri birçok yazar tarafından birlikte alıntılandığında, araştırma kümeleri
oluşmaya başlar (Surwase vd., 2011).
Ortak atıfta ön plana çıkan yazarlar Hofstede, Schein, Denison, Cameron gibi örgüt kültürü
konusunda oldukça fazla çalışmaları olan bilim insanlarıdır.

Şekil 6. En Çok Ortak Atıf Alan Yazarlar Görseli

3.7.7. Bibliyografik Eşleştirme İlişkisi
Bibliyografik eşleştirme, ortak referansları paylaşan iki yayının içeriklerinin de benzer olduğu
varsayımına dayanan bir bilim haritalama tekniğidir (Boyack ve Klavans, 2010). Bu anlamda,
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bibliyografik birleştirme, geniş bir tema yelpazesini ve en son gelişmelerini ortaya çıkarmak
isteyen iş bilim adamları için uygundur. Bu nedenle analiz, araştırma alanının mevcut
durumunun bir temsilini sağlayabilir (Donthu vd., 2021).
Şekil 7’de “Bibliyografik Eşleştirme” analizi sonucunda en çok atıf alan çalışmalar analizi
gerçekleştirilmiştir. Analizde en az yirmi defa atıf alan çalışmalar listelenmiştir. Buna göre
toplamda 846 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan ilk 50’si seçilmiştir. Analiz
sonucunda en çok atıf alan çalışmalar sırasıyla Liu H. (2010), Altay N.(2018), Dubey
R.(2019b), Zahra (2004), Wang (2004), Ogbonna (2000-2002, Naranjo-Valencia (2011) yer
almaktadır.

Şekil 7. En Çok Bibliyometrik Eşleştirme Alan Çalışmalar

4. SONUÇ
Bibliyometrik analizlerin temel mantığı, bir konu hakkında araştırma yapacak bilim
insanlarına ya da araştırmacılara yol göstermektir. Özellikle VOSviewer ağ görselleştirme
programı vasıtasıyla yapılan analizler sonucunda; yazarlar, ülkeler, kurumlar ve çalışmalar
arasındaki bağlantılar ortaya çıkmaktadır.
Çalışmanın amacı, genelde tüm sosyal bilim alanında, özelde ise yönetim ve organizasyon
alanında çalışan araştırmacılara “örgüt kültürü ve işletme” anahtar kelimeleri çerçevesinde
yapılan çalışmalar hakkında bütüncül bir bilgi verebilmektir.
Çalışmada yöntem olarak bibliyometrik analiz türü seçilmiştir. Analiz programı olarak
“VoSviwer 1.6.18” programı seçilmiştir. Bu program sayesinde ilgili veriler görselleştirilerek
sunulmuştur. Çalışmada dönem olarak bir sınırlamaya gidilmiş ve sadece 2000-2020 yılları
arası seçilmiştir ve bu dönemlerde yer alan çalışmalar ele alınmıştır. Veri tabanı olarak
SCOPUS veri tabanı tercih edilmiştir. Bu veri tabanın seçilmesinin nedeni, Elsevier’in ev
sahipliği yaptığı çok kapsamlı dergileri bünyesinde barındırması yer almaktadır. Bu sayede
daha fazla veri sunabilmektedir (Boshoff ve Akanmu, 2017). Bu veri tabanında “örgüt kültürü
ve işletme” anahtar kelimeleri kullanılarak araştırma yapılmış ve toplamda 1540 makaleye
ulaşılmıştır.
Yukarıdaki kıstaslar yerine getirildikten sonra ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir; araştırma
sonucunda 3377 makaleye ulaşılmıştır. Sonuç olarak en fazla yayının 234 adet çalışma ile
2020 yılında, en az çalışmanın ise 1982, 1983 ve 1985 yıllarında olduğu görülmektedir. En
fazla yayın dilinin İngilizce (3,172 adet) olduğu ve en fazla çalışmaya sahip yazarın da K.
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Kasemsap olduğu ortaya çıkmıştır. Devamında en fazla yayının JBE (Journal of Business
Ethics) dergisinde yapıldığı, yine en çok araştırma yapan kurumun da Harvard Business
School olduğu görülmüştür. En çok çalışma gerçekleştirilen ülkenin ABD olduğu ve en çok
atıf alan çalışmanın ise Hansen vd. (1999) tarafından yazılan “What's Your Strategy For
Managing Knowledge?” adlı çalışma olduğu görülmüştür.
Araştırmanın kısıtları olarak; sadece SCOPUS veri tabanının kullanılması, dönem olarak
sınırlamaya gidilmesi, konu olarak oldukça dar bir kapsam seçilmesi (örgüt kültürü ve
işletme) olarak sıralanabilir.
Gelecek araştırmalar için öneriler olarak şunlar söylenebilir; dönem olarak daha geniş bir yıl
aralığı seçilmesi (1980-2020 gibi), veri tabanı olarak Web of Science’nin tercih edilmesi,
konu olarak daha geniş kavramların seçilmesi, çalışma kapsamında karşılaştırmalı analizlerin
yapılması olarak sıralanabilir.
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TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİNİN EKONOMİK
BÜYÜMEYE ETKİSİ: TODA-YAMAMOTO (1995) NEDENSELLİK
ANALİZİ
Şahin NAS
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İ.İ.B.F., sahinnass@gmail.com
ÖZET
Dünyada 1970 sonrası dönemde küreselleşme eğilimleri önem kazanmış ve küreselleşmenin
ekonomik büyümenin ve kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğuna yönelik tartışmalar
yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede çalışmanın temel motivasyonu 1970 sonrası dönemde
Türkiye’de finansal küreselleşme, ticari küreselleşme, politik küreselleşme ve bilgi
küreselleşmesi faktörleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çalışmada
1970 sonrası dönemde Türkiye’de küreselleşme eğilimleri ve ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik ilişkiyi analiz edilmiştir. Çalışmada ekonometrik modellerinden Toda-Yamamoto
(1995) nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de 1970-2018
döneminde; finansal küreselleşmeden büyümeye, büyümede ticari küreselleşmeye doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken, bilgi küreselleşmeden büyümeye çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Politik küreselleşme ve büyüme arasında ise bir
nedensellik ilişki tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre 1970-2018 döneminde
Türkiye ekonomisinde özellikle finansal küreselleşme ve bilgi küreselleşmenin ekonomik
büyümeyi etkilerken, ekonomik büyüme ticari küreselleşmeyi etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, Türkiye Ekonomisi
THE EFFECT OF GLOBALIZATION TRENDS ON ECONOMIC GROWTH IN
TURKEY: TODA-YAMAMOTO (1995) CAUSALITY ANALYSIS
ABSTRACT
Globalization trends gained importance in the post-1970 period in the world, and debates
about it being an important component of economic growth and development intensified. In
this context, the main motivation of the study is to analyse the relationship between financial
globalization, trade globalization, political globalization and information globalization factors
and economic growth in Turkey in the post-1970 period. In the study, the causal relationship
between globalization trends and economic growth in Turkey in the post-1970 period was
analysed. Toda-Yamamoto causality test, which is one of the econometric models, was
applied in the study. According to the findings, in the period of 1970-2018 in Turkey; while a
unidirectional causality relationship was determined from financial globalization to growth
and from growth to commercial globalization, a bidirectional causality relationship was
determined from information globalization to growth. Finally, no causality relationship was
found between political globalization and growth. According to the results obtained, it has
been seen that while financial globalization and information globalization affect economic
growth in the Turkish economy in the 1970-2018 period, economic growth affects
commercial globalization.
Keywords: Globalization, Economic Growth, Turkish Economy
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1. GİRİŞ
İktisadi anlamda küreselleşme, finansal kaynakların, teknolojik birikiminin, üretim
faktörlerinin, mal ve hizmetlerinin ülkeler arasında serbestçe dolaşmasıdır. Bununla birlikte
ekonomik küreselleşme, faktör, mal, hizmet ve finansal piyasaların giderek bütünleştiği bir
süreci ifade etmektedir (Şenses, 2009: 236). Bu açıdan ekonomik küreselleşme, ulusal
ekonomilerin dünya piyasalarına eklemlenmesidir denilebilir (Yeldan, 2016: 13; Subaşat,
2004: 57). Dünyada iki küreselleşme evresi bulunmaktadır. Birinci evre 1870-1914 dönemine
denk gelmektedir. İkinci evre ise 1970 sonrası döneme denk gelmektedir. 1914-1970 arası
dönemde küreselleşmenin kesintiye uğradığı söylenebilir. Çünkü 1914-1970 döneminde
bağımsızlığını yeni kazanan devletler, serbest piyasa yerine içe dönük sanayileşme ve daha
müdahaleci politikalar uygulamışlardır. Ayrıca bu dönemde azgelişmiş ülkelerin çoğu yabancı
sermaye konusunda daha dikkatli davranarak uluslararası finans piyasalarının dışında kaldığı
söylenebilir (Şenses, 2009: 237-238; Pamuk, 2015: 264; Yeldan, 2016: 14). 1970 sonrası
dönemde küreselleşmenin hızla yayıldığı ve farklı bir boyut kazandığı söylenebilir. Bu
dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, ulaştırma maliyetlerinde
meydana gelen azalmalar piyasaların bütünleşmesi ve küreselleşmeyi hızlandıran önemli
faktörlerdir. Bununla birlikte 1970 sonrası dönemde küreselleşmenin yaygınlaşmasında IMF
(Uluslararası Para Fonu), WB (Dünya Bakası) ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü) gibi
uluslararası kuruluşlar önemli bir rol oynamıştır (Şenses, 2009: 239-240; Pamuk, 2015: 264).
Türkiye ekonomisi de küreselleşme eğilimlerinden ciddi anlamda etkilenmiştir. Osmanlı’dan
başlatılırsa Türkiye ekonomisi için de küreselleşmenin iki önemli evresi olduğu ileri
sürülebilir. Birinci evre Osmanlı’nın Batı Avrupa piyasalarına açılması ile başlamaktadır. III.
Selim tarafından başlatılan yenilik hareketleri, 1838 yılında imzalanan dış ticaret anlaşması,
Tanzimat döneminde yapılan reformlar, 1854 yılında başlatılan dış borçlanma süreci ve
1850’lerden itibaren demiryolları yapımı için verilen imtiyazalar Osmanlı’nın Batı Avrupa
piyasalarına yavaş yavaş açıldığı ve eklemlendiğinin göstergesi olduğu söylenebilir (Pamuk,
2015: 95-96; Kazgan, 2021: 6-16). Türkiye ekonomisi için ikinci evre ise 1980 sonrasında
başlamaktadır. Bu evrede, mal piyasaları dış pazarlara açılmış, ihracata dayalı sanayileşme
politikaları uygulanmaya başlanmış ve ticaret kotalarının korunması altındaki ithalat rejimi
serbestleştirilmiştir. 1989 yılında ise sermaye hareketleri önündeki engeller kaldırılarak
finansal serbestleşme gerçekleşmiştir. 1990 yılında sonra Türkiye ekonomisinin dünya
piyasalarına açılması tamamlanmıştır (Yeldan, 2016: 25-26).
Şekil 1, Türkiye’de 1970-2018 döneminde küreselleşme eğilimlerini göstermektedir. Endeks
0-100 arası değer almaktadır1. Küreselleşme endekslerine bakıldığında 1970 yılından beri
Türkiye’de küreselleşme eğilimleri artış göstermektedir. Türkiye’de politik küreselleşme
eğilimin daha yüksek olduğu görülmektedir. Politik küreselleşme endeksi 1970 yılında 39
iken, 2018 yılında ise 70’tir. 2006’dan sonra bilgi küreselleşme endeksinin diğer endekslere
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 2018 yılında bilgi küreselleşme endeksi 75’e
çıkmıştır. Ekonomik küreselleşme, finansal küreselleşme ve ticari küreselleşme endeksleri
benzer bir eğilim göstermektedir. Ancak Şekil 1’de de görüldüğü özere kriz dönemlerinde
finansal küreselleşme endeksinde daha sert düşüşler meydana gelmiştir. Şekil 1, genel olarak
değerlendirildiğinde 2006 yılında sonra Türkiye’de politik ve bilgi küreselleşme endeksleri
sürekli artış eğiliminde olduğu görülmektedir.

1

Bknz: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html.
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Grafik 1: Türkiye’de Küreselleşme Eğilimleri, 1970-2018.
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Kaynak: https://ethz.ch/en.html.

Türkiye’de küreselleşme eğilimlerinin hız kazandığı 1980 sonrası dönemde ekonomik
büyümenin nasıl bir eğilim içinde olduğu Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 2’deki verilere göre
Türkiye ekonomisinde büyüme oranları dalgalı bir eğilim göstermektedir. 1961-1978 dönemi
arasında büyüme oranları dalgalı bir şekilde hareket etmesine rağmen negatif değerler
almadığı görülmektedir. Ancak 1979’dan itibaren ekonomik büyümenin negatif değerler
aldığı görülmektedir. Kriz dönemlerinde ekonomik büyümede sert düşüşler meydana
gelmiştir.
Grafik 2: Türkiye’de Ekonomik Büyüme, 1961-2018 (%)
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1980 sonrasında dünya ekonomisinde küreselleşme, ekonomik büyümenin önemli bir
dinamiği olarak görülmüştür. Bu amaçla literatürde yoğun bir şekilde ampirik çalışmaların
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yapıldığı görülmektedir. Gurgul ve Lach (2014), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde
küreleşmemenin büyümeyi pozitif etkilediğini belirtmektedirler. Chang, Berdiev ve Lee
(2013), Güney Kafkasya (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye) için
yaptıkları çalışmada, 1990-2009 döneminde küreselleşmenin ekonomik büyümeyi artırdığına
yönelik bulgular sunmaktadırlar. Latif vd. (2018), BRICS ülkeleri için yapmış oldukları
çalışmada, 2000-2014 döneminde küreselleşme ekonomik büyümeyi pozitif etkilemekte ve
küreselleşme ve büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik olduğunu vurgulamaktadırlar.
Sethi, Chakrabati ve Bhattacharjee (2020) ise yükselen ekonomilerde küreselleşme derecesi
artıkça çevrenin sürdürülebilirliğinin zarar gördüğünü ileri sürmektedirler. Nasreen vd. (2020)
de Avrupa ülkelerinde, finansal küreselleşmenin finansal sektörün gelişme sürecini
engellediğini belirtmektedirler. Usman vd. (2022) çalışmalarında, 1990-2017 döneminde
Arktik ülkelerinde küreselleşmenin ekonomik büyümeyi hızlandırdığına yönelik bulgular
sunmaktadırlar. Liu vd. (2022) Güney Asya ülkeleri için yaptıkları çalışmada küreselleşmenin
ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini vurgulamaktadırlar. Doğan (2017), Türkiye için
yaptığı çalışmada 1970-2011 döneminde ekonomik küreselleşmeden büyümeye doğru bir
nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmektedir. Ümit (2016), Türkiye ekonomisi için yapmış
olduğu çalışmada, 1989-2014 döneminde finansal açıklık ve büyüme arasında çift yönlü bir
nedensellik, büyümeden ticari açıklığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit etmiştir.
Kaya ve Çadırçı (2022), Türkiye ekonomisinde küreselleşmenin ekonomik büyümeyi
artırdığını vurgulamaktadırlar. Kıran ve Güriş (2011), 1992-2006 döneminde Türkiye
ekonomisinde ticari açıklık ve büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik olduğunu ancak
finansal dışa açıklığın büyüme üzerinde anlamsız bir etkisi olduğunu ileri sürmektedirler.
Türkiye ekonomisine yönelik yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Giriş
bölümünden sonra ikinci bölümde çalışmanın yöntemi ve bulgular yer almaktadır. Üçüncü
bölümde ise çalışmanın sonuç kısmı yer almaktadır.
2. YÖNTEM ve BULGULAR
Çalışmada 1970-2018 dönemine ait zaman serisi verileri kullanılarak, finansal küreselleşme,
ticari küreselleşme, politik küreselleşme ve bilgi küreselleşmesinin ekonomik büyüme
üzerindeki nedensellik ilişkisi incelenecektir. Bu çerçevede analizlerde kullanılan veriler
aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de yer alan kişi başına düşen reel GSYİH
değişkeninin doğal logaritması alınmıştır. Diğer değişkenler ise endeks olduğu için doğal
logaritması alınmamıştır. Bu değişkenlere ait endeks değeri 0 ile 100 arasında değişkenlik
göstermektedir.
Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler
Değişken
Açıklama
lnbüyüme
Kişi başına düşen reel GSYİH
fge
Finansal küreselleşme endeksi
tge
Ticari küreselleşme endeksi
pge
Politik küreselleşme endeksi
ige
Bilgi küreselleşme endeksi

Kaynak
World Development Indicators- WDI
KOF Globalization Index
KOF Globalization Index
KOF Globalization Index
KOF Globalization Index

Çalışmada nedensellik testi için Toda-Yamamoto (1995) testi uygulanmıştır. Toda-Yamamoto
(1995) testinde serilerin durağanlık derecelerine bakılmadan analiz yapılabilmektedir. TodaYamamato (1995) testinde seriler farklı durağanlık derecelerine sahip olabilir. Bu testte
serilerde bilgi kaybının olamaması için seriler düzey değerleri ile analiz edilmektedir (Öztürk
ve Pehlivan, 2020: 116; Ümit, 2016: 261). Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testinde
analize geçilmeden önce değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi (dmax) ve optimal
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gecikme uzunluğunun (k) belirlenmesi gerekmektedir (Atabey, 2022: 60; Kofoğlu, 2022:
283). Ancak nedensellik testinin yapılabilmesi için maksimum bütünleşme derecesi (dmax),
optimal gecikme uzunluğunu (k) geçmemesi gerekir. Yani testin uygulanabilmesi için dmax ≤
k koşulu sağlanmalıdır (Toda-Yamamoto, 1995). Toda-Yamamoto (1995) testinde ilk önce
uygun gecikme uzunluğu (k) bulunarak analize başlanır. Uygun gecikme uzunluğu Vektör
Otoregresif Modeli (VAR) ile tespit edilir (Kara, 2022: 39). VAR modeli sonucundan bilgi
kriterlerine göre optimal gecikme uzunluğu Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre Ardışık
Modifiye Edilmiş LR Testi (LR), Son Tahminci Hatası (FPE) ve Akaike Bilgi Kriteri
(AIC)’ne göre optimal gecikme uzunluğu 2 iken, Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve HannanQuinn (HQ)’ya göre optimal gecikme uzunluğu 1’dir. Tablo 2’de elde edilen bulgular
incelendiğinde bilgi kriterlerine göre optimal gecikme uzunlu 2 olarak (k =2) tespit edilmiştir.
Tablo 2: Optimal Gecikme Uzunluğunun VAR Modeli il Belirlenmesi
Lag
0
1
2
3
4

LogL
-488.472
-266.1240
-234.5164
-215.9095
-191.9731

LR
NA
385.4033
47.76252*
23.9822
25.53218

FPE
2304.782
0.360474
0.280417*
0.416647
0.549227

AIC
21.93209
13.16106
12.86740*
13.15153
13.1988

SC
22.13283
14.36551*
15.07554
16.36338
17.41435

HQ
22.00692
13.61007*
13.69057
14.34888
14.77032

Testin ikinci aşamasında ise maksimum bütünleşme derecesi (dmax) tespit edilir. Maksimum
bütünleşme derecesi (dmax) birim kök testleri aracılığıyla tespit edilir. Bu amaçla Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Birim kök
testleri sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları
Phillips-Perron (PP)
Sabit
Değişkenler
lnbüyüme
fge
tge
pge
ige

Sabitli ve Trendli

Sabitsiz ve Trendsiz

Düzey I(0)

Birinci Fark I(1)

Düzey I(0)

Birinci Fark I(1)

Düzey I(0)

Birinci Fark I(1)

-0.6478
(0.8498)
-1.5930
(0.4784)
-0.6682
(0.6682)
-0.9094
(0.7769)
0.3860
(0.9803)

-4.3047
(0.0013) ***
-6.5049
(0.0000) ***
-6.5703
(0.0000) ***
-7.8016
(0.0000) ***
-6.0401
(0.0000) ***

-1.1400
(0.9112)
-1.7730
(0.7022)
-2.0963
(0.5346)
-1.5710
(0.7898)
-2.0605
(0.5540)

-4.3331
(0.0064) ***
-6.5456
(0.0000) ***
-6.4865
(0.0000) ***
-7.7757
(0.0000) ***
-6.1029
(0.0000) ***

0.8396
(0.8890)
0.5903
(0.8405)
2.0872
(0.9903)
2.5649
(0.9970
2.6365
(0.9975)

-4.2908
(0.0001) ***
-6.5144
(0.0000) ***
-6.0617
(0.0000) ***
-7.0150
(0.0000) ***
-5.4776
(0.0000) ***

-0.8897
(0.7829)
-1.6306
(0.4595)
-0.7179
(0.8323)
-0.9084
(0.7772)
0.3860
(0.9803)

-4.3096
(0.0013) ***
-6.5571
(0.0000) ***
-6.5795
(0.0000) ***
-7.8778
(0.0000) ***
-6.0401
(0.0000) ***

0.5937
(0.8411)
0.4697
(0.8126)
1.9289
(0.9860)
2.6763
(0.9978)
2.6365
(0.9975)

-4.2980
(0.0001) ***
-6.5354
(0.0000) ***
-6.0583
(0.0000) ***
-2.0432
(0.0405) **
-5.3925
(0.0000) ***

Augmented Dickey-Fuller (ADF)
lnbüyüme
fge
tge
pge
ige

-1.4388
(0.8361
-1.7429
(0.7164)
-2.0033
(0.5847)
-1.3191
(0.8712)
-2.0605
(0.5540)

-4.3834
(0.0056) ***
-6.5756
(0.0000) ***
-6.5029
(0.0000) ***
-7.8501
(0.0000) ***
-6.1036
(0.0000) ***

Notes:
1-) ***, **, * references respectively %1, %5 and %10.
2-) For ADF: Akaike Info Criterion (AIC) is selected for lag length
Maximum lags are selected as 3.
3-) For PP: Spectral estimation method is Default (Bartlett kernel) and Banwidth is Newey-West Bandwidth

Birim kök testleri sonucunda değişkenler I(0), I(1) ve I(2) seviyelerinde durağanlaşması
sonucunda maksimum bütünleşme derecesi 2 olacaktır. Yani, analize dahil edilen
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değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı olabilir. Değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı
olması durumunda, durağanlık seviyesi en yüksek olan maksimum bütünleşme derecesini
verir (Kara, 2022: 39). Tablo 3’e göre bütün değişkenler I(1) seviyesinde durağan olduğu
görülmektedir. Bu durumda maksimum bütünleşme derecesi 1 olacaktır (dmax =1). Modelde
optimal gecikme uzunluğu (k) ve maksimum bütünleşme derecesi (dmax) belirlendikten sonra
VAR (k + dmax) modeline dayalı Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi yapılır.
Analizlerde optimal gecikme uzunluğu 2 (k =2) ve maksimum bütünleşme derecesi ise 1
(dmax=1) bulunduğu için 3 gecikmeli (k + dmax= 3) VAR modeline dayalı Toda-Yamamoto
(1995) nedensellik analizi yapılır (Öztürk ve Kılıç, 2022: 66-67). Toda-Yamamoto (1995)
nedensellik testi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Test Sonuçları
Nedensellik Yönü
Test İstatistiği (Chi-square)
3.088016
lnbüyüme
fge
29.58527
fge
lnbüyüme
10.33585
lnbüyüme
tge
0.354183
tge
lnbüyüme
3.695303
lnbüyüme
pge
3.337151
pge
lnbüyüme
15.04358
lnbüyüme
ige
6.001654
ige
lnbüyüme

Prop.
0.2135
0.0000***
0.0159**
0.8807
0.2963
0.1885

0.0005***
0.0497**
***,***,* sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerinde istatiksel olarak anlamlı olduğu göstermektedir.

Tablo 4’e göre, ekonomik büyüme ile finansal küreselleşme arasında finansal
küreselleşmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik var. Ticari
küreselleşme ve ekonomik büyüme arasında ise ekonomik büyümeden ticari küreselleşmeye
doğru tek yönlü bir nedensellik var. Politik küreselleşme ve ekonomik büyüme arasında ise
bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Son olarak bilgi küreselleşmesi ve ekonomik
büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Analizde, 3 gecikme uzunluğu ( k + dmax = 2+1 =3) dikkate alınarak kurulan VAR modelinde
otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olup olmadığı test edilmiştir. Otokorelasyon ve
değişen varyans sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5: Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testi
LM Otokorelasyon Testi
Gecikme Uzunluğu
Test İstatistiği
3
24.84830
White Değişen Varyans Testi
Gecikme Uzunluğu
Chi-sq Test İstatistiği
3
438.5207

Porb.
0.4709
Prob.
0.6419

Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi için kurulan VAR modelinin durağanlığını yani
birim kök içerip içermediğini gösteren test sonuçları Grafik 3’te gösterilmiştir. Grafik 3’e
göre AR Karakteristik Polinomunun Ters Köklerinin tamamı çember içeresinde olduğu
görülmektedir. Dolayıyla modelin durağan olduğu söylenebilir.
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Grafik 3: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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SONUÇ
1970 sonrası dönemde küreselleşme eğilimleri ciddi anlamda hız kazanmıştır. Türkiye’de de
1980 sonrası dönemde küreselleşme eğilimleri hızlanmış ve dünya ekonomisi ile bütünleşme
ve eklemlenme politikaları izlenmiştir. 1989’da sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile
Türkiye ekonomisinin dışa açılma süreci tamamlanmıştır. Bu çalışmada, küreselleşme
eğilimlerinin hız kazandığı 1970 sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde küreselleşme
eğilimlerin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Toda-Yamamoto (1995)
nedensellik testi sonucunda elde edilen bulgulara göre; Türkiye ekonomisinde finansal
küreselleşmeden ekonomik büyümeye, ekonomik büyümeden ticari küreselleşmeyi doğru tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bilgi küreselleşmesi ve ekonomik büyüme
arasında ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Politik küreselleşme ve
ekonomik küreselleşme arasında ise bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde 1970 sonrası Türkiye ekonomisinde, finansal küreselleşme ve bilgi
küreselleşmesi ekonomik büyüme için önemli dinamikler olduğu söylenebilir.
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DEVLETİN DİJİTALLEŞMESİNİN DEZAVANTAJLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Merve DURMUŞ
Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, mervedurmus4190@gmail.com
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojileri gün geçtikçe insanların hayatında daha önemli bir yer
kaplamaktadır. Bu durum haliyle birçok alanda önemli değişimleri de beraberinde getirmekte
ve kamu sektörü de bu değişimden nasibini almaktadır. Bilgi çağının getirdiği vatandaşlık ve
demokrasi kavramlarının geleneksel anlamlarının yeniden tanımlanması ihtiyacı, kamu mal ve
hizmetlerinin dağıtımının daha verimli bir hale getirilmesi gibi talepler devletlerin de
değişime ayak uydurmasını gerektirmektedir. Bu ihtiyaçlara binaen vatandaşların daha iyi
hizmet alabilmeleri için kamu mal ve hizmetlerine ulaşım ile bunların dağıtımının
geliştirilmesi/iyileştirilmesi için teknolojiden yararlanılması anlamına gelen elektronik devlet
(yaygın kullanımıyla e-devlet) uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Ancak vatandaşların
kamu hizmetlerinin kullanımında büyük kolaylık sağlayan e-devletin aynı zamanda birçok
dezavantajının da bulunduğu görülmüştür. Mevcut araştırma kapsamında bu dezavantajların
neler olduğu incelenmiş ve sonuç olarak; halkın internete erişiminin kısıtlı olması yani edışlanma (e-exclusion), siber suçlar nedeniyle e-devlete karşı güven kaybı ve vatandaşların
böylece e-devleti tercih etmemeleri, insanların kendilerini devletin aşırı gözetimi altında
hissetmeleri, yanlış şeffaflık ve hesap verebilirlik algısı, e-devlet için kurulacak altyapının
oldukça maliyetli olması gibi sebeplerin e-devleti dezavantajlı bir hale getirdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: E-devlet, devletin dijitalleşmesinin dezavantajları
AN ASSESSMENT ON THE DISADVANTAGES OF GOVERNMENT
DIGITALIZATION
ABSTRACT
Information and communication technologies occupy a more important place in people's lives
day by day. This situation naturally brings with it important changes in many areas and the
public sector also gets its share from this change. Demands brought by the information age
such as the need to redefine the traditional meanings of the concepts of citizenship and
democracy and to make the distribution of public goods and services more efficient require
states to keep up with the change. Based on these needs, electronic government (egovernment, which is widely used) applications have started to be used, which means the use
of technology for the improvement of transportation and distribution of public goods and
services so that citizens can get better service. However, it has been seen that e-government,
which provides great convenience for citizens in the use of public services, also has many
disadvantages.Within the scope of the current research, these disadvantages were examined
and as a result it has been seen that; the limited access of the public to the internet, namely eexclusion, loss of confidence in e-government due to cybercrime, and the fact that citizens do
not prefer e-government, people feel under the oversight of the state, false perception of
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transparency and accountability, the infrastructure to be established for the e-government are
quite costly make e-government disadvantageous.
Keywords: E-government, disadvantages of state digitilization
1. GİRİŞ
Devlet vatandaşlarına kaliteli hizmet sunmakla yükümlüdür. Ancak günümüzde nüfusun
artışı, yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve iyice karmaşık hale gelen hizmet sunumu
teknolojinin kullanılmasını zaruri hale getirmiştir. Bu kapsamda bilgi iletişim teknolojisinde
yaşanan büyük gelişmeler kamu sektöründe paradigmal bir değişime neden olmuş, kamu
hizmetlerinin sunumunda geleneksel bürokratik yöntemlerden teknoloji yoğun bir anlayışa
geçilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda devletin dijitalleşmesi kaçınılmaz hale gelmiş, devlet
hizmetlerini elektronik ortamda sunma yoluna gitmiştir.
Kamu mal ve hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması birçok avantajı beraberinde
getirmiştir. Bu sayede devlet vatandaşlarına zaman ve maliyet kaybı olmadan ve çok fazla
çaba göstermeden hizmet sunma alternatifine kavuşmuştur. Böylece kurumların kamu hizmeti
sunması noktasında verimleri artmış ve daha etkin bir hale gelmiştir. Vatandaşlar ve iş
dünyası daha kısa sürede, daha hızlı ve konforlu hizet alma şansına erişmiştir.
Ancak devletin dijitalleşmesi birçok avantaj sunarken aynı zamanda bazı dezavantajları da
beraberinde getirmiştir. Altyapı maliyetleri, internet ve teknolojik araçlara erişim sorunu,
siber suçlar ve güvenlik endişeleri gibi sebepler e-devleti dezavantajlı hale getirmekte, etkin
bir hizmet sunumunu engellemektedir.
Bütün bunlardan hareketle çalışma, devletin dijitalleşmesinin dezavantajlarını incelemek
üzere yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle e-devlete ilişkin tanımlamalar yapılmış ve
avantajlarına değinilmiştir. Son olarak devletin dijitalleşmesinin ortaya çıkaracağı
dezavantajlı durumlar açıklanmaya çalışılmıştır.
2. E-DEVLET’E İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. E-Devletin Ortaya Çıkışı ve Kamu Sektöründe Paradigma Değişimi
Bilgi iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler her sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de
paradigma değişimine sebep olmuştur. Dijital erişebilirlik, özel sektörde e-ticaret ve e-iş
modellerinin yoğun kullanımı kullanımı gibi bilgi iletişim teknolojilerinin getirdiği yenilik ve
kolaylıklar, kamu sektörünü hiyerarşik ve katı bürokratik örgüt modellerini yeniden
düşünmeye sevk etmiştir (Ndou, 2004: 2). Böylece geleneksel yönetim modellerinin
yetersizliği ile dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin kamu sektöründe paradigma değişimine
yol açtığı görülmektedir
Ho (2002) bu paradigma değişimini aşağıdaki tabloda ifade etmektedir:
Tablo 1: Kamu hizmeti sunumunda paradigma değişimi
Bürokratik paradigma

E-devlet paradigması

Oryantasyon

Üretim maliyet verimliliği

Kullanıcı
kontrolü,

Süreç organizasyonu

Fonksiyonel
bölümlendirme,
hiyerarşisi

Yatay hiyerarşi, ağ

Yönetim ilkesi

rasyonalite,
dikey kontrol

Kural ve yetkiye göre yönetim

memnuniyeti

ve

organizasyonu, bilgi paylaşımı.
Esnek yönetim,
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bölümler arası ekip çalışması
merkezi koordinasyon
Liderlik tarzı

Kolaylaştırma ve koordinasyon,

Komuta ve kontrol

yenilikçi girişimcilik.
Dahili iletişim

Yukarıdan aşağıya, Hiyerarşik

Merkezi koordinasyonlu çok yönlü
ağ, doğrudan iletişim.

Dış iletişim

Merkezi, resmi, sınırlı kanallar

Resmi ve gayri resmi doğrudan ve
hızlı
geri bildirim, çoklu kanal

Hizmet sunum şekli

Belgesel mod ve kişiler arası
etkileşim

Hizmet ilkeleri ve teslimat

Standardizasyon,
eşitlik.

tarafsızlık,

Yüz yüze olmayan elektronik
değişim, etkileşim
Kullanıcı
kişiselleştirme

özelleştirme,

Kaynak: Ho (2002).

2.2. E-Devlet Tanımı, İlişkiler Ağı ve Avantajları
Elektronik devletin birçok farklı anlamı bulunmaktadır. E-devlet basit bir şekilde “dijital
hükümet bilgisi veya müşterilerle dijital işlemlerde bulunmanın bir yolu (Ndou, 2004: 3)”
olarak tanımlanmaktadır. Dünya Bankası (2001) e-devleti “e-Devlet, vatandaşların
yetkilendirilmesini teşvik etmek, hizmet sunumunu iyileştirmek, hesap verebilirliği
güçlendirmek, şeffaflığı artırmak veya hükümetin verimliliğini artırmak için vatandaşlar, özel
sektör ve/veya diğer devlet kurumları ile ilişkileri dönüştüren, devletin sahip olduğu veya
işlettiği bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri” olarak tanımlamıştır.
E-devlet, devlet kurumlarının vatandaşlarıyla konuşmasına, dinlemesine, ilişki kurmasına ve
sürekli iletişim kurmasına izin vererek, bu şekilde hesap verebilirliği, demokrasiyi ve kamu
hizmetlerinde iyileştirmeleri desteklemektedir. Bu kapsamda Solinthone ve Rumyantseva
(2016) e-devletin amacının beş kategori altında toplandığını ifade etmiştir. Bu amaçları ise şu
şekilde sıralamıştır (Solinthone ve Rumyantseva, 2016: 3):






“Daha iyi bir iş ortamı yaratmak.
Sırada bekleyen (inline) değil çevrimiçi (online) müşteriler
İyi yönetişimin güçlendirilmesi ve halkın katılımının genişletilmesi.
Devlet kurumlarının üretkenliğini ve verimliliğini artırmak.
Dezavantajlı topluluklar için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.”

E-devlette bilgi akışı ise üç şekilde gerçekleşmektedir (Ndou, 2004: 5):





“Devlet- vatandaş (G2C): Devlet ile vatandaşlar arasındaki ilşkiyi ifade etmektedir.
G2C, müşterilerin devlet bilgilerine ve hizmetlerine her yerden, birden fazla kanal
kullanarak anında, rahat bir şekilde erişmelerini sağlamaktadır.
Devlet- iş dünyası (G2B): Devletin iş dünyasıyla elektronik etkileşimini ifade
etmektedir. Devlet ve iş dünyasının dijital entegrasyonu ve kamu hizmetlerinin tek bir
kaynaktan sunulmasıişletmeler ile hükümetlerin daha uygun ve hızlı dijital altyapı
kurulması noktasında devlete avantaj sağlar. ayrıca iş dünyası için kırtasiyeciliği
azaltır ve süreçleri basitleştirir.
Devlet- devlet kurumları (G2G): Ulusal, bölgesel ve yerel kamu kuruluşları veya diğer
yabancı hükümet kuruluşları gibi devlet kuruluşlarınıın arasındaki ilişkiyi ifade
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etmektedir. Bu iletişim ağı devlet kurumlarının veritabanlarını, kaynaklarını, havuz
becerileri ve yeteneklerini paylaşmasına, süreçlerin verimliliğini ve etkinliğini
artırmasına olanak sağlar.”
Bununla birlikte, e-devletin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli bazı şartlar
bulunmaktadır. Bunları İnce (2001: 15) şu şekilde sıralamıştır:





“Vatandaşları müşteri olarak görme yaklaşımının kamu görevlilerince benimsenmesi,
Yapılacak düzenlemenin daha az harcama ile daha çok iş yapmak üzerine kurulması
ilkesinin benimsenmesi,
Verilecek hizmetlerde açıklık ilkesinin benimsenmesi,
Başta sistemi çalıştıracak olan kamu personelinin yeni sisteme uyumunu sağlayacak
eğitim programları olmak üzere, kullanıcıların bilgisayar okuryazarlığının artırılması,
bilinçlendirilmesi ve sisteme güven duymalarının sa ğlanması için gerekli çalışmalara
süreklilik kazandırılması.”

Bütün bu şartlar yerine getirildiğinde ve başarılı bir e-devlet sistemi tesis edildiğinde ise
sağlanacak avantajlar aşağıdaki gibidir (Ndou, 2004: 2):












“Müşterilerin ve kuruluşların zaman, çaba ve maliyetlerinin azaltılması.
Hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve vatandaşların memnuniyeti.
Kullanıcıların Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) becerilerinin, internet bilgilerinin ve
bilgisayar kullanımının artması.
Yeni işlerin ve iş fırsatlarının yaratılması.
Veri işlemede devlet kurumlarının etkinliğinin artırılması.
Kullanıcı gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması yoluyla hizmetlerin iyileştirilmesi,
böylece kesintisiz çevrimiçi hizmetlerin sunulması.
Bir mega veri tabanı oluşturmak için tüm devlet kurumları ve departmanlar arasında
bilgi ve fikirlerin paylaşılması.
BİT ve e-ticarette var olan üretkenlik kazanımlarını teşvik ederek hükümetin
ekonomik politika hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunması.
Devlet ile müşteriler arasında şeffaflığın, doğruluğun ve bilgi transferinin
kolaylaştırılmasının geliştirilmesi.
Hükümetler ve vatandaşlar arasında güven oluşturmaya yardımcı olunması.
Devlet şeffaflığını ve hesap verebilirliğini gösteren, vatandaşları politika sürecine
dahil etmek için internet tabanlı stratejiler kullanarak iyi yönetişimin sağlanması.”

3. E-DEVLETİN DEZAVANTAJLARI
E-devletin birçok avantajlarının yanısıra dezavantajlarının bulunduğu da görülmektedir. Bu
dezavantajlar toplumsal, ekonomik, yönetsel birçok sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu
sebeplerden biri mevzuat eksikliğidir. Ndou (2004: 13) “e-Devlet ilke ve işlevlerinin
işlenmesi, elektronik imza, elektronik arşivleme, bilgi özgürlüğü, veri koruma, bilgisayar
suçu, fikri mülkiyet hakları ve telif hakkı sorunları dahil olmak üzere elektronik faaliyetleri
ele almak için bir dizi yeni kural, politika, yasa ve yasal değişiklik gerektiğini” ifade etmiştir.
Vatandaşlar elektronik ortamda hizmet alırken birçok bilgisini ibraz etmek zorundadır. Bu
durum vatandaş hak ve özgürlükleri açısından kişi mahremiyetini tehlikeye atacak birtakım
etik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Elektronik ortamdaki kişisel verilerin gizliliğini sağlamak
ve sahteciliği önlenmek için yeni kanunlara da gereksinim vardır (Naralan, 2009: 4; Tataroğlu
ve Coşkun, 2005: 180). Bu yasal düzenlemeler ise, “bilgiyi elde etme, yayma ve açıklama
özgürlüğünün tanınması, fikri mülkiyet hakları, kullanıcı hakları, kişilerin korunması, bilginin
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erişilebilirliği, bütünlüğü ve gizliliğinin korunması” gibi haklar kapsamında yapılmalıdır
(Arslan vd., 2007). Çünkü mevcutta dijitalleşmeye ilişkin bütüncül bir yasal altyapı olmaması
bu hakların ihlal edilmesi durumunu ortaya çıkarabilir.
E-devletin dezavantajlarından bir diğeri pahalı teknolojik altyapıdır. E-devletin uygulanması
için bilgi iletişim teknolojileri konusunda yatırım yapmak gereklidir. Bu durum devlet
bütçesine oldukça büyük bir yük binmesine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle gelişmekte
olan ülkelerde yaşanan finansal kaynak sıkıntıları yatırım önceliklerini etkilemekte, e-devlet
gibi dolaylı değilde doğrudan olumlu etki yapacak yatırımlara daha çok öncelik verilmektedir
(Naralan, 2009: 4). Dolayısıyla yeterli kaynak bulunmaması durumunda e-devlete ilişkin
teknolojik yatırımlar sekteye uğrayabilmektedir.
E-devlet uygulamalarını olumsuz etkileyen bir başka sebep de dijital eşitsizlik (sayısal
uçurum) ve bilgisayar okuryazarlığındaki düşüklüktür. Dijital eşitsizlik (sayısal uçurum)
kavramı, “değişik coğrafi alanlarda sosyoekonomik koşullar bakımından farklılık gösteren
ticari işletmeler ve bireylerin, bilgi iletişim teknolojilerine erişim imkânındaki adaletsizliği
ifade etmektedir (Oruç ve Aslan, 2002: 4).” E-devlet uygulamalarına ulaşabilmek için internet
erişimi ve bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletler gerekmektedir. Bu durum ekonomik
durum ile doğrudan bağlantılıdır. Ekonomik durumu iyi olmayan bireylerin bu teknoloji ve
araçlara ulaşımı kısıtlı olabilmektedir. Bilgisayar önünde daha fazla vakit harcayan insanların
diğerlerine göre daha fazla avantaj sahibi olacağı göz önüne alındığında (Tataroğlu ve
Coşkun, 2005: 175) dijital eşitsizliğin e-devlet uygulamalarının etkinliğini olumsuz yönde
etkileyeceği ifade edilebilir.
Ayrıca bilgisayar okur-yazarlığının hem hizmet sunucular olarak kurumda çalışanlar hem de
elektronik hizmeti alacak olan vatandaş açısından uzun bir eğitim süreci gerektirmesi bir
başka dezavantajı beraberinde getirmektedir. Bu durum eğitilebilecek yaşta olanlar için daha
kısa, ileri yaştakiler için daha uzun bir süreç gerektirebilecektir (İnce, 2001: 15).
Kalifiye bilgi teknolojileri personeli eksikliği de bir başka dezavantaj olarak karşımıza
çıkmaktadır. E-devlet uygulamalarının tesisinde ve uygulanma aşamasında bilgi iletişim
teknolojileri konusunda eğitim görmüş nitelikli çalışanların olması gerekmektedir. E-devlet
uygulayıcılarının geleneksel bürokrasi usulleri ve araçları ile çalışmaya alışmış kişiler
oldukları göz önüne alındığında, yeni duruma adaptasyonları ve uzmanlaşma süreçlerinin
oldukça uzun süreceği ifade edilebilir (İnce, 2001: 32).
Ayrıca mevcuttaki nitelikli bilgi iletişim personellerinin tahsisinde de eşitsizlik olduması bir
başka dezavantajlı durumu meydana getirmektedir. Özellikle merkezi yönetime yakın
büroların, taşradakilerine oranla daha fazla yetişmiş bilgi iletişim teknik personeline sahip
olduğu, deneyimli personele sahip olmayan kurumların web sayfa tasarımı vb. konularda
hizmet satın alma yoluna giderek bütçelerine yük oluşturduğu görülmektedir (Naralan, 2009:
13).
Bununla birlikte e-devlet uygulamalarının istihdam sıkıntısına yol açacağı da
öngürülmektedir. Yeni iş sahaları açan e-devlet aynı zamanda geleneksel yöntemlerle yapılan
birçok işin yok olmasına ve bu hizmetleri gören personelein yeniden işsiz duruma düşmesine
neden olarak işsizlik oranını da artıracağı öngörülmektedir (İnce, 2001: 33).
E-devletin bir diğer dezavantajı bilginin gizliliğinin ve doğruluğunun sağlanması, güven
eksikliği ve siber suçlar noktasındadır. İnsanlar elektronik devlet uygulamalarından hizmet
alırken kişisel bilgilerini sisteme girmek zorunda kalmaktadır. Kötü amaçla kullanılan bazı
yazılımlar ile kişisel bilgiler kopyalanıp, vatandaşların aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde
kullanılabilmektedir. Bu durum da bireylerin e-devlet uygulamalarını kullanırken temkinli
davranmasına veya geleneksel yöntemleri kullanmaya devam etmesine neden olabilmektedir.
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Sonuç olarak insanların gizliliğin sağlanması, siber suçlar gibi durumlara ilişkin yasal ve
teknik araçların yeterli olmadığına dair güvensizlik durumu e-devletin gönül rahatlığıyla
kullanımını engellemektedir (İnce, 2001: 35).
İnsanları e-devlet konusunda endişeye sevk eden bir başka sorun da hiper gözetimdir (Hyper
survelliance). E-devlet uygulamaları sayesinde devlet vatandaşlar hakkında daha fazla bilgi
sahibi olmaktadır. Bu durum da devletin vatandaşların mahremiyet alanlarını işgali
potansiyelini ortaya çıkarabilir. Elde edilen bilgiler siyasiler tarafından insanlara ve şirketlere
zarar vermek için kullanılabilir (Evans ve Yen, 2006: 212; Joseph, 2015: 30). Dolayısıyla
insanların kayıt altına alınmak ve izlenmek yönündeki çekincelerinin onları e-devlet
uygulamalarına başvurmaları noktasında çekimser bırakmaktığı görülmektedir (Tataroğlu ve
Coşkun, 2005: 172).
E-devlet uygulamaları insanlarda aynı zamanda yanlış şeffaflık ve hesap verebilirlik algısı
oluşturmaktadır. Böylece vatandaşlar kurumların her konu ile ilgili bilgi aktarımında
bulunmasını beklemekte, devlet sırrı veya milli güvenliği etkileyecek bilgiler paylaşılmadığı
durumlarda insanlarda kurumlar hakkında olumsuz kanaat ve önyargı oluşmaktadır (Majozi,
2008).
E-devlete ilişkin bir başka dezavantaj da fizibilite eksikliği ve geri dönüşün ölçülememesi
konusundadır. Esasen e-devletin tesisi esnasında ne kadar yatırım maliyeti olduğu noktasında
net bir bilgi bulunmamakta ve bu durum da geri dönüşün ölçülememesine neden olmaktadır.
Kaynakların optimal ölçümü için zaruri olan fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir
(Naralan, 2009: 6).
4. SONUÇ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle kamu sektörü paradigma değişimi yaşamış, daha
etkin ve verimli hizmet sunabilmek adına dijitalleşme yoluna gitmiştir. Bu durum birçok
avantajı beraberinde getirmiştir. Vatandaşlar zaman, maliyet ve uğraşı açısından tasarruf
etmiş, kurumlar daha hızlı hizmet sunumu imkânı kazanmış ve kurumlar arası bilgi ile fikir
alışverişleri daha kolay hale gelmiştir. Ayrıca elektronik devlet uygulamaları daha şeffaf ve
hesap verebilir bir yönetim algısı oluşması noktasında önemli bir araç olarak görülmüştür.
Bununla birlikte, yapılan araştırma sonucunda e-devletin birçok dezavantajı da beraberinde
getirdiği görülmüştür. Araştırma kapsamında belirlenen dezavantajlar aşağıdaki gibidir:








Mevzuat eksikliği: vatandaşların mahremiyet ve haklarının korunması ile siber
güvenlik açısından bütüncül bir yasal altyapıya gereksinim vardır.
Pahalı teknolojik altyapı: Elektronik devlet kapsamlı ve pahalı teknolojik altyapı
yatırımı gerektirmektedir.
Dijital eşitsizlik (sayısal uçurum) ve bilgisayar okuryazarlığındaki düşüklük: her
bölgedeki ve sosyoekonomik koşullar altındaki bireyler bilgi iletişim teknolojilerine
eşit bir şekilde ulaşma imkanına sahip değildir. Ayrıca bilgisayar okur-yazarlığı da her
kesimde eşit seviyede değildir. Bu durum vatandaşların e-devlet uygulamalarına eşit
bir şekilde erişimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir.
Nitelikli bilgi teknolojileri personeli eksikliği: E-devlet uygulamaları bilgi iletişim
teknolojileri konusunda yetişmiş nitelikli personel ihtiyacını da doğurmuştur.
Geleneksel yöntemlerle çalışmış bireyler bu duruma adapte olma konusunda sıkıntı
çekmektedir.
İstihdam sıkıntısı: E-devlet geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin yok olmasına
sebep olmuştur. Bu durum da istihdam sıkıntısına neden olmaktadır.
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Bilginin gizliliğinin ve doğruluğunun sağlanması, güven eksikliği ve siber suçlar:
Vatandaşlar kişisel bilgilerinin yeterli düzeyde korunduğu konusunda endişelidir. Kötü
amaçlı yazılımların bilgileri kopyalayıp güvenlik zaafiyetine yol açması ihtimali
oldukça yüksektir.
Hiper gözetim: İnsanların elektronik ortamdan hizmet alması devletin onları izlediği
ve takip ettiği yönünde endişeye sevketmektedir.
Yanlış şeffaflık ve hesap verebilirlik algısı: Vatandaşların kamu kurumlarından her
konuda şeffaf olmaları yönündeki beklentileri artmıştır. Hassas konularda açık
olunmaması vatandaşları önyargıya sevkedebilmektedir.
Fizibilite eksikliği ve geri dönüşün ölçülememesi: E-devlete yönelik yapılan
yatırımların geri dönüşüne yönelik net bir ölçüm yapılamamaktadır.
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ÖZET
Surlar, yapımından başlayarak Diyarbakır için en önemli kentsel eleman olmuştur. Bunun
yanında genel biçimlenişi, burçların dizilimi, boyut, malzeme ve bezemeleriyle de yapım
sanatının bütün detaylarını sergileyebilmiştir. Diyarbakır en önemli ticaret yolları üzerinde yer
almaktadır. Batı dünyasını uzak doğuya, diğer yandan da kuzeyi güneye bağlayan önemli bir
kavşak konumundadır. Bu bakımdan savunma yapısı olarak surlar ve burçlar, yapısal ve
strüktürel açıdan da dünyadaki en önemli kalelerdendir.
Bir kale kenti olarak kurulan Diyarbakır, bünyesinde barındırdığı avantajlarla sürekli elde
edinilmesi gereken bir bölge olmuştur. Bundan dolayı pek çok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Varoluşundan bu yana pek çok müdahaleye maruz kalan kent, özellikle
Cumhuriyet’in ilanından sonra radikal değişimlerle karşı karşıya kalmıştır. Surlarla ilgili
alınan kararlar ve şehrin sur dışına taşması bu değişimlerin başlıcalarını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanılarak surlarda Cumhuriyet sonrası
yapılan müdahaleler ve imar hareketleri ile bunlardan kaynaklanan koruma sorunları
anlatılmaktır.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Surları, İmar Hareketleri, Koruma Sorunları
CONSERVATION PROBLEMS DUE TO ZONING MOVEMENTS IN DIYARBAKIR
WALLS: 1923-1950
ABSTRACT
The walls have been the most important urban element for Diyarbakır since its construction.
Besides, it has been able to exhibit all the details of the art of construction with its general
formation, arrangement of the bastions, size, materials and embellishments. Diyarbakır is
located on the most important trade routes. It is an important crossroad connecting the western
world to the far east, and on the other hand, the north to the south. In this respect, the walls
and bastions as defensive structure are among the most important castles in the world in terms
of constructional and structural.
Diyarbakır, which was established as a castle city, has become a region that needs to be
acquired continuously with the advantages it has. Therefore, it has hosted many civilizations.
The city, which has been exposed to many interventions since existence, has faced radical
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changes especially after the proclamation of the Republic. The decisions taken regarding the
walls and overflow of the city outside the city walls are the main changes.
In this study, the interventions and zoning movements on the city walls after Republic and the
protection problems arising from them will explained by using written and visual sources.
Keywords: Diyarbakır Walls, Reconstruction Movements, Conservation Problems
1. GİRİŞ
Surlar, Diyarbakır’ın en önemli kentsel elemanıdır. Genel biçimlenişi, burçların dizilimi,
yapım sanatı, her dönemin karakteristik özelliğini yansıtan yazıt ve bezemeler ve diğer
mimari değerleriyle kentin simgesel bir kültür mirasıdır. Yirminci yüzyıla kadar işlevini
sürdüren surlar, askeri alandaki teknolojik ilerlemeler sonucu savunma işlevini yitirmiştir.
Temel fonksiyonunu yitiren surlarda bakım ve onarım süreci aksadığından, yapıda meydana
gelen tahribatlar hızlanmıştır. Bu sürecin hızlı ve yoğun yaşandığı dönemlerden belki de en
önemlisi Cumhuriyet sonrasıdır. Gerek planlı, gerekse plansız olarak gerçekleştirilen imar
hareketleri surlarda kalıcı hasarlara neden olmuştur. Bu hasarlarla meydana gelen koruma
sorunlarının tespiti ve bu tespitlere çözüm önerileri sunulması bu çalışmanın altlığını
oluşturmaktadır.

2. YÖNTEM
Bu çalışmada Diyarbakır Surlarının tarihsel önemine, korunması gerekli bir kültür varlığı
olduğuna, geçirdiği evrelere, maruz kaldığı müdahalelere değinilmiştir. Yapılan gözlemler,
tespitler ve literatür taramasıyla konuyla ilgili veriler derlenerek kronolojik bir sıralamayla
sunulmuştur. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapılmış, bu değerlendirmeler ışığında tespit
edilen problemlere ilişkin izlenecek yollar üzerinde durulmuştur.

3. DİYARBAKIR SURLARININ KONUMU VE TARİHİ
Anadolu’nun önemli tarihi merkezlerinden biri de Diyarbakır kentidir. Kent ilk olarak M.Ö.
3000-1260 yılları arasında Hurriler tarafından yönetilmiştir. Daha sonra Asurlular, Persler,
Bizanslılar, Artuklular, Osmanlılar gibi büyük devletlere ev sahipliği yapan kent günümüze
kadar ulaşmıştır (Değertekin, 2000; 27). Yerleşme bakımından elverişli, askeri açıdan stratejik
bir alana konumlanan kent, ayrıca önemli ticaret yollarının kesişim noktasında yer almaktadır.
Albert Gabriel’e göre Suriçi’nin kuzeydoğusunda yer alan etrafı surlarla çevrili İçkale denilen
Amida Höyüğü kentin ilk yerleşim alanıdır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
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Şekil 1: Diyarbakır ve Çevresi (Gabriel, 1940)

Amida Höyüğü’nün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde, Dicle Nehri’nin varlığı, verimli
tarım topraklarının bulunduğu Hevsel Bahçelerinin varlığı, bölgeden geçen ticaret yollarının
kavşak noktasında yer alması gibi nedenler etkili olmuştur. Toplamda dört kapısı bulunur.
Bunlar: Fetih Kapısı, Oğrun Kapısı, Saray Kapı ve Küpeli Kapıdır. Fetih Kapısı ve Oğrun
Kapısı dışarıya açılırken Saray Kapı ve Küpeli Kapı kente açılan kapılardır. Fetih ve Oğrun
kapıları günümüzde kullanılmamaktadır.

Şekil 2: Diyarbakır Surları Planı (Dalkılıç ve Nabikoğlu, 2012: 150’ den düzenlenmiştir.)
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İç Kaleye bağlı olarak gelişen Dış Kale’nin yapım tarihi bilinmemekle birlikte M.S. 346-349
yıllarında Roma İmparatoru II. Constantinus tarafından genişletildiği düşünülmektedir.
Surların kentin dış bağlantısını sağlayan ve mimarlık tarihi açısından önemli dört kapısı
vardır. Kentin dört yönüne açılan ve kent kimliğini oluşturan bu kapılar: Dağ Kapı (Harput
Kapı), Urfa Kapı (Rum Kapı), Yeni Kapı (Dicle Kapısı) ve Mardin Kapı (Tel Kapısı)’dır.
Daha sonraki yıllarda geçiş amacıyla Çift Kapı ve Tek Kapı açılmıştır.
Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj alanının UNESCO Dünya Kültür
Mirası olarak tescillenmesi için 2012 yılında, kent tarihi ve kültürel zenginliklerin geleceğe
aktarılması için çalışmalar başlatılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda Diyarbakır Surları ve
Hevsel Bahçeleri 2015 yılında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmiştir
(URL-1).
4. DİYARBAKIR SURLARININ MİMARİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Anadolu’nun en eski yerleşim bölgelerinden olan Güneydoğu Anadolu’nun tarih boyunca
önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır, çok katmanlı ve çok kültürlü bir kent olma
kimliğini farklı dönemlere ait anıtsal yapıları ve geleneksel kent dokusu ile bugün de
yansıtmaktadır.
Diyarbakır’daki en önemli kültür varlıklarından biri kuşkusuz kenti çevreleyen surlardır.
Diyarbakır surları, iç ve dış kaleden oluşmaktadır. İç kale Suriçi Bölgesi’nin kuzeydoğusunda
yer almaktadır. Kentin ilk yerleşim yeridir. Dış kale ise kenti çevreleyen sur duvarlarından ve
burçlardan meydana gelen bölümdür. Diyarbakır surlarının çevre uzunluğu yaklaşık 5 km’dir.
Yükseklikleri 8-12m, kalınlığı 3-5m arasında değişmektedir.
Ancak Gabriel'in yaptığı tespit çalışmalarında bugünkü sur ve burçları dıştan kuşatan ikinci
bir sur sırasından bahsedilmektedir. O yıllarda büyük bölümü ayakta olan dış sur duvarlarını,
yerleşim alanının zayıf olduğu ya da hiç olmadığı bölümlerde kalıntılar halinde
görülebilmektedir. Topografya ve güvenliğin doğal zemin koşullarıyla sağlandığı doğu
bölümünde ise ön sur duvar kalıntıları daha ender yer almaktadır (Halifeoğlu, 2012: 117).

Şekil 3: Gabriel'in Çizdiği Kale ve Dış Surlar (Halifeoğlu, 2012: 117)

Uzun bir süreçte inşa edilen, onarılan ve eklenen surlarda 82 adet burç bulunmaktadır. Bu
burçların bazıları bugün kısmen veya tamamen yıkılmıştır. Genellikle yarım daire, dörtgen ve
çokgen formlarda tasarlanmıştır. Yeni Kapı-Mardin Kapı arasında devam eden burçlar,
kayalık zemin üzerinde, ulaşımı güç alana konumlanmıştır. Bu alan savunması daha kolay bir
bölge olduğundan, bu bölümdeki burçlar diğer bölgelerdeki burçlara göre daha alçak ve
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seyrek yapılmıştır. Ancak, Dağ Kapı-Urfa Kapı arasında devam eden burçlar düz bir
topografya üzerine kurulu olduğundan ve saldırıya daha açık olduğundan, bu bölgedeki
burçlar daha sık ve daha yüksek yapılmıştır. Burçların iç kısımlarında, surların üst kotlarına
ulaşım için merdivenler bulunmaktadır. Burçlar iki, üç ya da dört katlıdır. Üst örtü olarak da
kubbe, kemer ve tonozlar kullanılmıştır. Zemin katları depo, birinci ve ikinci katları ise
askerlerin kaldığı bölümler olarak kullanılmıştır. Bazı burçlarda iki teras katı bulunmaktadır.
Diyarbakır Surlarının boyutları ve sınırladığı alan tarih boyunca değişkenlik göstermiştir. Bu
değişimin temel sebebi dönemin koşullarından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan surlarda
hem form hem de yapım teknikleri açısından farklılıklar gözlenmiştir. Bu farklılıklara rağmen
fiziksel özellik ve bileşim açısından kullanılan temel malzemeler taş, tuğla ve harç olmuştur.
Surlarda kullanılan ana malzeme, yöreye ait olan bazalttır. Burçlarda ve dış yüzeylerde kesme
taş örgü tekniği kullanılırken, iç yüzeylerde ise kaba yonu taş örgü tekniği kullanılmıştır. Sur
duvarlarının iç kısımları ise bol harçlı moloz taş ile yığma olarak inşa edilmiştir.

Şekil 4: Burçlarda (9 nolu burç) Mekân Düzeni, Yapım Tekniği ve Malzeme (Halifeoğlu, 2012: 126)

Burçlarda giriş eyvanları, merdiven, kapı ve mazgal odalarının giriş açıklıkları, taş ve/veya
tuğla kemerle geçilmiştir. Tek veya çift tuğla sırasından oluşan bu kemerler genelde yarım
daire biçimlidirler. Mekânların üst örtüsü çoğunlukla beşik tonoz, kubbe, elips kubbe ya da
beşik tonoz+yarım kubbeden oluşmaktadır. Teras katında yer alan dar gezinti yolu ile
dendanlar, yer yer görülebilen çörtenler ile dışa çıkıntılı gözlem balkonlarının çok az bölümü
günümüze ulaşabilmiştir (Halifeoğlu, 2012: 126).
Surlarda malzemeler arasında bağlayıcı olarak kullanılan harcın bileşimi, genel olarak kum
agrega ve kireçten oluşmaktadır. Ama dönem koşulları gereği bu malzemelerin oranları,
büyüklükleri ve katkı maddeleri farklılık göstermektedir.
5. DİYARBAKIR SURLARINDA CUMHURİYET SONRASI MÜDAHALELER VE
KORUMA SORUNLARI
Korunması gerekli değerlerle dolu bir kent olan Diyarbakır’da, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte,
küçük çaplı da olsa planlı bir gelişme öngörülürken, çarşı merkezinde bulunan Ulu caminin
önünde Belediye Parkının açılması bu çalışmaların ilk basamağını oluşturmuştur (Kejanlı,
2009: 13).
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1930 yılında şehri çepeçevre saran ve bütünlüğü bozulmamış surların şehre hava akımlarını
engellediği ve bu nedenle yıkılması gerektiği yönünde bir fikir ortaya atılmış ve bu görüş
1931’de daha da yaygınlaşmıştır. Alınan yıkım kararıyla surlar 1930-1932 yılları arasında yer
yer dinamitlenerek yıkılmaya çalışılmış, ayrıca sur taşları halk tarafından sökülmeye ve kendi
konutlarının inşaatında kullanılmaya başlanmıştır (Kejanlı, 2009: 13). O dönemde kentte
bulunan Albert Gabriel, ilgili makamlara, yıkımın bir hata olduğunu ve durdurulması
gerektiğini belirtmiş ve yıkım birkaç burcun ve sur duvarının yıkılmasından sonra
durdurulmuştur.

Şekil 5: Surlardaki Yıkımlar ve Geçişler

Albert Gabriel 1932 yılında hazırladığı raporda surların neden korunması gerektiğine vurgu
yapmış, böyle bir tahribatın ülke için çok ciddi bir maddi külfet oluşturacağını söylemiştir.
Ayrıca surların yıkımının hem yurt içinden hem de yurt dışından tepkiler çekeceğini
vurgulamıştır. Surların kente gelen seyyahların ve turistlerin üzerindeki olumlu etkilerinden
de bahsederek neden yıkılmaması gerektiğini açıklamıştır.
Bu dönemde surlarda iki önemli geçit açılmıştır (Şekil 5). Bunlardan ilki kuzeyde Dağ
Kapı’nın batısında bulunan 3 burç (2, 3, 5 nolu burçlar) yıkılarak oluşturulan geçittir.
Yaklaşık 256 m’yi bulan bu geçitle sur içi ve sur dışı arasında devasa bir açıklık
oluşturulmuştur. Bu açıklık daha sonraki dönemlerde alınan imar kararlarıyla meydan olarak
işlevlendirilmiş ve meydanın altına bir yer altı çarşısı inşa ettirilmiştir. Bu tür bir çalışma
surlarda yapısal hasarlar meydana getirmiştir. Ayrıca yapılan yer altı çarşısıyla yıkılan
surların temelleri de yok olmuş, günümüze bu alandan somut bir iz bırakmamıştır (Şekil 6-7).
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4 Nolu Burç
1’ Nolu Burç

Sur Hafriyatı
1’ Nolu Burç
Yıkılan Bölüm

Dağ Kapı Meydanı
Şekil 6: Dağ Kapı Meydanı 1932 (Çetin, 2014)

Şekil 7: Dağ Kapı Meydanı 2022

İkinci geçit ise Suriçi’nin güney girişi olan Mardin Kapının doğusunda bulunan 47’-48 nolu
burç aralığının (45 m) yıkılmasıyla oluşmuştur (Şekil 8-9). Mardin kentiyle ulaşımı
kolaylaştırmak için yol yapın çalışmaları sırasında yıkılan bu burç aralığı, günümüzde sur
dışına taşmış olan kentin, mahallelerine ulaşım sağlamaktadır. Yaklaşık 12 m genişliğindeki
yol, çift şeritli ve asfalt kaplamalıdır. Bu bakımdan bu alandaki sur duvarlarına yönelik bilgi
bulunmamaktadır. Yapılacak bir georadar çalışmasıyla temel kalıntılarına ulaşmak mümkün
olabilir.

47’ Nolu Burç

47’ Nolu Burç

48 Nolu Burç

48 Nolu Burç

Asfalt Yol
Şekil 8: Mardin Kapı 1931 (Çetin, 2014)

Şekil 9: Mardin Kapı 2022

1940’lı yıllardan itibaren surların kültürel değeri anlaşılmaya başlanmıştır. Bu süreçten sonra
surlar koruma altına alınmış ve onarım çalışmaları başlamıştır.
Zamanla kentin sur dışına doğru gelişmesiyle ortaya çıkan ulaşım sorununun giderilmesi için
mevcut kapıların yanına veya tespit edilen uygun yerlere dönem araçlarının ölçülerine uygun
yeni kapılar açılması kararlaştırılmıştır. Alınan imar kararları gereği önce Urfa Kapı’nın iki
kapısı arasına daha yüksek üçüncü bir kapı (1940) (Şekil 10-11-12), sonra Çift Kapı (1950) ve
son olarak Tek Kapı (1959) açılmıştır. Günümüzde trafik akışının yoğun olduğu bu bölgelerde
gerek araç yoğunluğundan dolayı oluşan titreşimlerden gerekse kullanıcı yoğunluğundan
kaynaklı bazı yapısal sorunlar oluşmuştur.
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20 Nolu Burç

20’ Nolu Burç

Şekil 10: Urfa Kapı 1925 (URL-2)

20 Nolu Burç

20’ Nolu Burç

Şekil 11: Urfa Kapı 1940 (URL-3)

Şekil 12: Urfa Kapı 2022

Cumhuriyetin ilanından itibaren büyüyen kentte nüfus artışıyla birlikte yapılaşma da artmıştır.
Suriçi’nde denetimsiz ve plansız olarak başlayan yapılaşma, daha sonra sur dışına taşmıştır.
Özellikle Suriçi’nin güney batısındaki Şehitlik Mahallesinde yeni bir yaşam alanı oluşmaya
başlamıştır. Sur dışında da artan nüfustan dolayı Suriçi’yle bağlantı kurulması için surlarda
kaçak geçişler açılmaya başlanmıştır. Genellikle halk tarafından açılan bu boşluklar Suriçi’ne
yaya ulaşımını kolaylaştırmıştır. Bu müdahale biçimi zamanla sur duvarlarında hasarları
artırarak kopukluklar oluşturmuştur.
Yakın zamanda Urfa Kapı üzerinde georadar (GPR) tarama yöntemiyle yapılan hasar
tespitlerinin (Işık, Halifeoğlu ve Güler, 2022) benzer nitelikteki sur duvarları ve diğer geçişler
için de uygulanabilirliği düşünülmektedir. Özellikle hasarların düzeyi ve konumunun
belirlenmesi doğru müdahale ve koruma çalışmaları için yararlı olacaktır.
6. SONUÇ
Milattan önce 3000’lerden günümüze kadar pek çok uygarlığın hüküm sürdüğü Diyarbakır
kenti, geçirdiği pek çok evreyle, maruz kaldığı pek çok müdahaleyle günümüze kadar
varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Kentin en önemli simgelerinden biri olan, tarih boyunca
sürekli korunan, genişletilen ve onarılan surlar da kentle birlikte günümüze ulaşmıştır. Gerek
mimarisiyle gerek kültürel değeriyle ön plana çıkan surlar ülkemizin ve dünyanın çok önemli
kültür miraslarından biridir. Ancak özellikle savunma işlevini yitirmeye başladıktan sonra
onarım ve bakım konusundaki müdahaleler yetersiz kalmış, izlenen politikalar, alınan kararlar
ve yapılan uygulamalar; bozulma, yıkılma ve yok olma sürecini hızlandırmıştır. Bu sürecin
hızlı yaşandığı dönemlerden biri de Cumhuriyet sonrası dönemdir. Sadece dönemin
‘belirlenen’ ihtiyaçlarına göre yapılan lokal planlamalar ve bunun doğurduğu sonuçlar
surların bir bölümünün yok olmasına neden olmuştur. Uygulanan bu kararlar kültür mirasına
geri döndürülemez hasarlar vermiştir. Daha sonraki süreçte de yapılan bakım ve onarım
amaçlı müdahaleler, hem içerik hem de teknik açısından yetersiz kalmıştır.
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Tüm bu koruma sorunlarının temelinde yatan ana etken surlara dair bütüncül bir yaklaşımın
olmamasıdır. Yapının tümüne ait bir yaklaşım sergilenmediği takdirde yeni sorunlar da
beraberinde gelecektir. Bu tür durumların önüne geçilmesi adına alınan kararlar pek çok kez
gözden geçirilmeli, geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir.
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GÖÇ VE KADIN: SURİYELİ KADINLARA YÖNELİK NİTEL BİR
ARAŞTIRMA
Ceren AVCİL
Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, cavcil@agri.edu.tr
ÖZET
Göç gerçeği, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sonuçları itibariyle ulusal ve uluslararası
toplumda görünürlüğü daha fazla etkin olan bir olgu olmaya başlamıştır. Başlangıç itibariyle
mekânsal bir değişim-dönüşümü gündeme getiren göç, barındırdığı sorunlar itibariyle farklı
sonuçlar doğurmaktadır. Göç, göç eden aktör/aktörler ve göç edilen yerler itibariyle hedef
kitlesine giren tüm unsurları etkilemektedir.
Kadınlar, yıllar itibariyle göçten etkilenen önemli bir kesim olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Nitekim son dönemlerde kadınların göç konusuna entegre edilmesine yönelik çalışmalarda
artış gözlemlenmiş, kadınların göçten daha farklı ve daha derin etkilendiklerine dair nitel
çalışmalar görünür olmaya başlamıştır.
Suriye’de yıllardan beri süregelen savaş ve iç karışıklık, ülkeden göçü artırmıştır. Türkiye,
Suriye’den göç alan ülkeler sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye’ye gelen
Suriyeli vatandaşlar, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin
neredeyse tüm illerinde yaşamaya başlamışlardır.
Bu çalışmada Ağrı iline göç eden Suriyeli kadınların göç deneyimlerine yer verilmektedir. Bu
bağlamda Suriyeli kadınların göç kararını verme durumları ve kimler ile birlikte göç ettikleri
irdelenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda
Ağrı ilinde yaşayan 20 Suriyeli kadın ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Suriyeli
kadınların göç kararını daha çok aileleriyle birlikte aldığı görülmektedir. Ayrıca, Suriyeli
kadınların Ağrı’ya aile ve akrabalarıyla birlikte göç ettikleri sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, kadın-göç ilişkisi, Suriyeli kadınlar.

MIGRATION AND WOMEN: A QUALITATIVE STUDY ON SYRIAN
WOMEN
ABSTRACT
Migration is a reality that has garnered increasing visibility in the national and international
communities by reason of its economic, social, political, and cultural implications. From its
outset, migration brings along a process of spatial change and transformation and a range of
consequences arising from problems associated with this phenomenon. Migration affects all
elements in its target audience, be it actor(s) in migration or their destinations.
Women represent an important group in terms of their experience of the effects of migration
over the years. In fact, there has been a surge in the number of studies focusing on the
integration of women into the context of migration and qualitative studies examining the
uniquely diverse and deep effects of migration on women have enjoyed further visibility.
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The long-standing war and civil strife that have been going on in Syria for years added further
impetus to emigration. Turkey is among the top countries of destination for Syrian emigrants.
Upon their arrival in Turkey, Syrians settled in almost all provinces in Turkey with larger
populations currently residing in Eastern and South-Eastern Anatolia.
The present study covers migration experiences of Syrian migrant women who have settled in
the province of Ağrı. In this context, the study looked into the circumstances surrounding
their migration decision and the people they had with them in the migration process. To this
end, the author held interviews with 20 Syrian women living in the province of Ağrı. The
study observed that the majority of Syrian women made the migration decision together with
their families and migrated to Ağrı with their immediate and extended families.
Keywords: Migration, migration and women, Syrian women.

1. GİRİŞ
Göç olgusu, tarih var olduğundan beri sebepleri, etkileri ve sonuçları bakımından gündemde
kalan önemli konular arasında yer almaktadır. Göç aynı zamanda ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel bağlamda değerlendirildiğinde büyük dönüşüm süreçlerinin de başlangıç noktasını
oluşturmaktadır. Bu minvalde bakıldığında göç, göç edilen yerin ve gidilen yerin ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel yapısını etkilemektedir. Kentleşmeye yol açan etmenler literatürde
“itici ve çekici güçler” olarak tanımlanmaktadır. Bu güçler daha çok kentleşme ile birlikte
kullanılmakta ve göç kuramlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitekim Keleş (2012:3536)’e göre kentleşme ekonomik, teknolojik, siyasal ve sosyo-psikolojik nedenlerden dolayı
ortaya çıkmaktadır. Ancak günümüz küresel göç ağı düşünüldüğünde bu nedenlerin
birbirinden çok da bağımsız olmadığı görülmektedir. Kentleşmenin önemli bir nedeni olan
göç, başlangıçta homojen bir yapı teşkil ederken göç edilen yerin özellikleri dolayısıyla
heterojen bir yapıya dönüşmektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı göç eden
bireyler, göç ettikleri yerlere bu sorunların giderileceğine dair yeni umutlar beslemektedirler.
Ancak göç edenler gittikleri yerlerde de birtakım önemli sorunlar ile baş başa kalmaktadırlar.
Başta geçinme kaygısı olmak üzere barınma, uyum, dil vb. konular, göç edilen yerlerde
karşılaşılan belli başlı sorunlar arasında yer almaktadır.
Göç, yukarıda bahsedilen dinamikleri içermekle birlikte tanımlanması oldukça zor ve
karmaşık olan bir yapı da sergilemektedir. Literatürde göçün yönü, nedenleri gibi unsurlar göz
önünde bulundurularak oldukça çeşitli tanımlamalara rastlanmaktadır. En yalın hali ile göç,
“bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir Devlet içinde yer
değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus
hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile
birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dâhildir” (IOM, Göç Terimleri
Sözlüğü, s: 35-36). Tanımdan da anlaşılacağı üzere göç, farklı saikler ile gerçekleşmektedir.
Göçün tanımlanması kadar çeşitliliği de zorluk barındıran bir olgudur. Nitekim göç, “serbestzorunlu göç, düzenli-düzensiz göç, yasa dışı-kayıt dışı göç, mekik göç, transit göç, küresel
göç, işçi ithali ve iltica, sığınmacı, mülteci, göçmen ve kaynak ülke, transit ülke, hedef ülke"
olmak üzere içerisinde oldukça farklı konu ve kavramları içermektedir (Altıntaş, 2014: 253).
Özellikle uluslararası göç söz konusu olduğunda göçe iten faktörler çok daha keskin bir
biçimde görünür olmaktadır. Savaş nedeniyle yaşanan göçler, gidilen yerlerde de etkisini
devam ettirmekte ve göç edenler psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Nitekim göç, tarihsel
süreçte yaşadığı ve ortaya çıkardığı etki ve sonuçlar bakımından da dinamik bir yapı
sergilemektedir. Castles ve Miller (2008: 14), küresel ölçekte yaşanan ekonomik, siyasal
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mücadeleler ile birlikte yeni göç akımlarını oluştururken aynı zamanda göçün biçim
değiştirdiğine ve göçe dair yeni eğilimlerin ortaya çıktığını ifade ederler. Söz konusu
eğilimler şu şekilde sıralanabilir:






Göç küreselleşmektedir. Gün geçtikçe göçten eş zamanlı ve karşılıklı olarak etkilenen
ülke sayısı artmaktadır.
Göç hızlanmaktadır. Göç hacmi dünyada önemli ölçüde artış göstermektedir.
Göç farklılaşmaktadır. Göç, sadece emek göçü mülteci veya kalıcı yerleşimi değil
bunların hepsini kapsamaktadır ve göç bir hareket olarak başlayıp başka biçimlerde de
devam etmektedir.
Göç kadınsallaşmaktadır. Kadınlar göç süreçlerinde daha görünür olmaya
başlamışlardır.
Göç siyasallaşmaktadır. Uluslararası göç, ülkelerin iç politika, ikili ve bölgesel
ilişkileri ile ulusal güvenlik politikalarını etkilemektedir.

Castles ve Miller (2008: 14)’in göçün kadınsallaştığına ilişkin görüşleri son dönemlerde
yaygınlık kazanmıştır. Nitekim göçün kadınlar için farklı ve daha derin sonuçlar doğurduğuna
dair çalışmalarda bu husus güçlü bir biçimde vurgulanmaktadır. Buna göre kadınların son
yarım yüzyılda göç kalıplarındaki en önemli değişikliklerden biri, her zamankinden daha fazla
kadının kendi başlarına göç ediyor olmasıdır. Kadınlar artık uluslararası göçmen nüfusun
neredeyse yarısını ve bazı ülkelerde yüzde 70 veya 80'ini oluşturmaktadır. Kadın göçmenler
sıklıkla düşük statülü, düşük ücretli üretim ve hizmet işlerine girdiklerinden ve genellikle ev
işleri gibi ekonominin cinsiyete göre ayrılmış ve düzenlemeye tabi olmayan sektörlerinde
çalıştıkları için çok daha yüksek bir sömürü riskine maruz kalmaktadırlar: Şiddet ve istismar.
Kadın göçmenler, milyonlarca dolarlık bir iş olan cinsel sömürü amaçlı insan ticaretine karşı
özellikle savunmasızdır. İnsan ticareti mağduru kadınlar cinsel şiddete ve HIV de dâhil olmak
üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara maruz kalmaktadır, dahası, tıbbi veya yasal
hizmetlere erişimleri çok azdır (UNFPA 2014).
Kadınların ekonomik, sosyal, fiziksel vb. olarak etkilendikleri önemli bir göç türü “zorunlu
göç” olarak karşımıza çıkmaktadır. “Zorunlu göç, mülteciliğin kapsamlı bir üst başlığı olarak,
ülkesinin korunmasından yararlan(a)mayan kişileri vurgulamaktadır. Zorunlu göçün başlıca
özelliği; egemen devletlerin şiddet mekanizmalarının gölgesinde, hayatta kalmak için
aidiyetinde bulunduğu ulus-devletten ayrılma/gitme kararının alınmasıdır. Modern egemen
dinamiklerle (ulus-devlet gibi) şekillenerek yürütülen ideolojik ve siyasal mücadelelerin yerel
ve küresel eksenli zorunlu göçleri tetiklemesi: mültecilerin küresel ve yerel göç
hareketliliğindeki tarihsel ve güncel seyrini bir mesele olarak değerlendirmeyi elzem
kılmıştır” (Altıntaş, 2014: 253-254).
Bu minvalde zorunlu göçün etkilediği ülkelerin arasında Suriye ilk sıralarda yer almaktadır.
Özellikle göçle birlikte yerinden edilmiş aileler göç sürecinde ve sonucunda kendi kültürel,
sosyal, siyasal yaşam alanlarından farklı yerlerde tutunma çabasına girmişlerdir. 2011 yılı
itibariyle Suriye’de başlayan iç karışıklık, çatışmalar nedeniyle sayıları milyonları bulan
aileler her şeyi geride bırakarak bulundukları yerleri terk etmişlerdir (Barın, 2015: 17).
Bu çalışmada, Suriye’den Ağrı iline göç eden kadınlara yönelik nitel bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Suriyeli kadınların kimlerle birlikte göç ettikleri ve göç
kararını kim veya kimlerin aldığı hususları irdelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi
olarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır.
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1.1. Veriler Işığında Dünyada Göçmenler
Göç söz konusu olduğunda bireylerin edindikleri statü de değişmektedir. 1951 tarihli
Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nde sığınmacı (mülteci), “1 Ocak
1951’den önce Avrupa’da meydana gelen olaylar sonucunda ırkı, dini, milliyeti, belirli bir
sosyal gruba üyeliği ve politik düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için, vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; tabiiyeti yoksa ve
bu tür olaylar sonucu söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi” şeklinde olarak
tanımlanmıştır
(Mültecilerin
Hukuki
Statüsüne
İlişkin
Sözleme,
https://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf,
erişim tarihi: 22.09.2022). “Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası savaş koşullarından çıkılması
sürecinde bu tanımın güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur ve 1967 yılında imzalanan New York
Protokolü ile bu tanımda geçen coğrafya ve zaman ibareleri kaldırılmış ve sığınmacı tanımına
savaş sonrası duruma uygun bir içerik yüklenmiştir” (Buz, 2007: 38).
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre uluslararası göçmenlerin
tahmini sayısı son elli yılda artmıştır. 2020 yılında doğduğu ülke dışında bir ülkede yaşayan
tahmini toplam 281 milyon insan, 1990 yılına göre 128 milyon, 1970 yılında ise tahmin edilen
sayının üç katından fazladır. Göç artışının yaşandığı bölgelere bakıldığında, tüm Birleşmiş
Milletler ülkelerinde artış yaşanmış, ancak Avrupa ve Asya ülkelerindeki artış diğer
ülkelerden daha yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Avrupa ve Asya ülkelerine bakıldığında,
uluslararası göçmen varlığının %61'ini oluşturmakta ve sırasıyla yaklaşık 87 ve 86 milyon
uluslararası göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgeleri 2020'de yaklaşık 59 milyon
uluslararası göçmen veya küresel göçmen stokunun yüzde 21'i ile Kuzey Amerika, yüzde 9 ile
Afrika, yüzde 5 ile Latin Amerika ve Karayipler ve yüzde 3 ile Okyanusya izlemektedir (UN
IOM, https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/, erişim tarihi: 15.09.2022).
Ülkeler arası gerçekleşen göç, her ülkenin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde ve farklı
nedenler ile gerçekleşmektedir. “Kimi menşe ülke vatandaşlarının büyük bir kısmı, güncel
veya tarihsel nitelik taşıyabilen, ekonomik, siyasi, güvenlikle ilgili, ticari veya kültürel
sebeplerle yurt dışında yaşamaktadır. Örneğin Suriye Arap Cumhuriyeti’nde ülkeden göç
oranı, uzun sureli çatışma kaynaklı yerinden edilme nedeniyle, diğer çoğu ülkeye kıyasla daha
yüksektir” (2020 Dünya Göç Raporu, s: 15).
Harita 1: Yurtdışından Gelen Göçün İl Nüfusuna Oranı, 2019

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2019.
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Uluslararası göç hareketleri son dönemlerde Türkiye’yi oldukça etkileyen bir olgu haline
gelmiştir. Sahip olduğu jeostratejik konumu itibariyle Türkiye, gelen göçlere ev sahipliği
yapmakta, zaman zaman da transit ülke konumuna geçmektedir. Türkiye’ye yurtdışından
gelen göçlerin illerin nüfuslarına oranına bakıldığında, İstanbul %45,3 oranı ile en fazla göç
alan ildir. İstanbul’u sırasıyla %9,2 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %3,5 ile Bursa ve %2,2 ile
İzmir takip etmiştir.
Harita 2: İllere göre yurt dışına giden göçün büyüklüğü, 2019

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2019.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %42,5 oranı ile İstanbul
ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’u sırasıyla Ankara %8,7, Antalya %5,4, İzmir %3,4 ve
Bursa %3,2 ile takip etmiştir.
Tablo 1: İllere ve Vatandaşlığa Göre Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Giden Göç, 2019.
Toplam nüfus
İller

Türkiye'ye gelen göç

Türkiye'den giden göç
Net göç

Toplam

Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşları

Yabancı
uyruklular

Toplam

Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşları

Yabancı
uyruklular

Toplam

Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşları

Yabancı
uyruklular

Toplam

83 154 997

81 623 817

1 531 180

677 042

98 554

578 488

330 289

84 863

245 426

346 753

Adana

2 237 940

2 223 904

14 036

6 163

1 979

4 184

3 511

1 813

1 698

2 652

Adıyaman

626 465

624 890

1 575

850

576

274

944

735

209

- 94

Afyonkarahisar

729 483

718 986

10 497

4 105

898

3 207

2 738

1 020

1 718

1 367

Ağrı

536 199

535 355

844

517

219

298

556

406

150

- 39

Amasya

337 800

333 411

4 389

1 248

347

901

935

211

724

313

Ankara

5 639 076

5 464 164

174 912

62 616

7 235

55 381

28 656

7 165

21 491

33 960

Antalya

2 511 700

2 409 057

102 643

43 929

3 186

40 743

17 944

2 896

15 048

25 985

Artvin

170 875

170 197

678

273

84

189

200

83

117

73

Aydın

1 110 972

1 100 545

10 427

4 452

1 583

2 869

1 960

928

1 032

2 492

Balıkesir

1 228 620

1 217 757

10 863

3 991

1 309

2 682

2 200

797

1 403

1 791

83

219 427

215 947

3 480

682

126

556

752

72

680

- 70

Bingöl

279 812

279 491

321

311

232

79

385

354

31

- 74

Bitlis

348 115

347 889

226

150

66

84

119

84

35

31

Bolu

316 126

305 475

10 651

4 230

231

3 999

1 504

141

1 363

2 726

Burdur

270 796

266 696

4 100

1 573

212

1 361

811

161

650

762

Bursa

3 056 120

3 007 525

48 595

23 362

2 249

21 113

10 516

2 277

8 239

12 846

Çanakkale

542 157

535 060

7 097

3 122

412

2 710

2 014

328

1 686

1 108

Çankırı

195 789

189 748

6 041

1 802

200

1 602

1 012

147

865

790

Çorum

530 864

518 749

12 115

2 550

580

1 970

3 550

403

3 147

- 1 000

Denizli

1 037 208

1 023 955

13 253

6 116

1 114

5 002

2 406

916

1 490

3 710

Diyarbakır

1 756 353

1 755 220

1 133

944

464

480

832

643

189

112

Edirne

413 903

408 482

5 421

3 013

406

2 607

615

276

339

2 398

Elazığ

591 098

587 839

3 259

1 571

596

975

1 240

611

629

331

Erzincan

234 747

231 414

3 333

1 317

249

1 068

798

241

557

519

Erzurum

762 062

757 521

4 541

1 533

298

1 235

1 136

405

731

397

Bilecik

Eskişehir

887 475

863 273

24 202

8 365

1 126

7 239

3 427

913

2 514

4 938

Gaziantep

2 069 364

2 051 268

18 096

6 379

1 607

4 772

3 478

2 061

1 417

2 901

Giresun

448 400

442 924

5 476

1 788

712

1 076

1 071

484

587

717

Gümüşhane

164 521

162 507

2 014

11 095

10 820

275

591

456

135

10 504

280 991

279 908

1 083

918

198

720

359

242

117

559

Hatay

1 628 894

1 624 417

4 477

5 473

4 561

912

3 749

3 372

377

1 724

Isparta

444 914

435 922

8 992

3 267

518

2 749

1 349

411

938

1 918

Mersin

1 840 425

1 810 696

29 729

12 740

1 800

10 940

4 181

1 531

2 650

8 559

İstanbul

15 519 267

14 921 827

597 440

306 455

18 322

288 133

140 223

23 768

116 455

166 232

İzmir

4 367 251

4 333 920

33 331

14 939

4 681

10 258

11 386

5 257

6 129

3 553

Kars

285 410

283 365

2 045

891

147

744

377

174

203

514

Kastamonu

379 405

372 620

6 785

2 068

134

1 934

1 279

75

1 204

789

1 407 409

1 388 760

18 649

7 127

1 805

5 322

3 628

1 165

2 463

3 499

361 836

358 941

2 895

1 493

344

1 149

537

235

302

956

Hakkâri

Kayseri
Kırklareli
Kırşehir

242 938

229 757

13 181

3 029

430

2 599

1 105

256

849

1 924

Kocaeli

1 953 035

1 940 551

12 484

6 452

1 674

4 778

2 908

1 462

1 446

3 544

Konya

2 232 374

2 209 911

22 463

8 530

2 889

5 641

4 437

2 338

2 099

4 093

Kütahya

579 257

569 683

9 574

2 547

389

2 158

2 275

218

2 057

272

Malatya

800 165

795 785

4 380

1 581

569

1 012

819

409

410

762

Manisa

1 440 611

1 431 583

9 028

2 507

581

1 926

1 965

546

1 419

542

Kahramanmaraş

1 154 102

1 149 978

4 124

2 032

1 250

782

1 967

1 273

694

65

Mardin

838 778

835 964

2 814

987

587

400

1 609

942

667

- 622

Muğla

983 142

962 878

20 264

7 063

1 375

5 688

3 885

989

2 896

3 178

Muş

408 809

408 389

420

229

193

36

437

411

26

- 208

Nevşehir

303 010

294 434

8 576

2 737

497

2 240

877

267

610

1 860

Niğde

362 861

358 973

3 888

1 482

193

1 289

615

119

496

867

Ordu

754 198

746 699

7 499

2 429

864

1 565

1 994

739

1 255

435

Rize

343 212

341 627

1 585

638

238

400

269

140

129

369

Sakarya

1 029 650

1 005 485

24 165

7 828

1 382

6 446

4 414

770

3 644

3 414

Samsun

1 348 542

1 315 579

32 963

11 379

1 593

9 786

7 536

894

6 642

3 843

330 280

329 532

748

285

69

216

319

104

215

- 34

Siirt

84

218 243

215 773

2 470

1 030

277

753

519

133

386

511

638 956

632 799

6 157

2 216

780

1 436

1 368

637

731

848

1 055 412

1 048 506

6 906

3 590

818

2 772

1 424

793

631

2 166

Tokat

612 747

606 950

5 797

1 624

459

1 165

1 139

295

844

485

Trabzon

808 974

796 379

12 595

5 430

1 279

4 151

1 962

695

1 267

3 468

Sinop
Sivas
Tekirdağ

84 660

84 425

235

171

117

54

163

149

14

8

2 073 614

2 064 026

9 588

4 195

836

3 359

3 834

1 339

2 495

361

Uşak

370 509

362 193

8 316

2 028

572

1 456

1 526

339

1 187

502

Van

1 136 757

1 132 328

4 429

2 022

196

1 826

866

196

670

1 156

Yozgat

421 200

411 665

9 535

2 782

1 475

1 307

2 327

1 286

1 041

455

Zonguldak

596 053

590 611

5 442

2 154

799

1 355

1 255

340

915

899

Aksaray

416 367

402 095

14 272

3 252

1 264

1 988

2 104

1 089

1 015

1 148

Bayburt

84 843

84 280

563

246

128

118

204

99

105

42

Karaman

253 279

250 348

2 931

888

542

346

946

279

667

- 58

Kırıkkale

283 017

275 007

8 010

2 094

145

1 949

1 253

119

1 134

841

Batman

608 659

607 358

1 301

667

225

442

406

189

217

261

Şırnak

529 615

528 701

914

645

375

270

466

408

58

179

Bartın

198 249

196 980

1 269

596

250

346

231

125

106

365

Ardahan

97 319

97 016

303

89

32

57

119

42

77

- 30

Iğdır

199 442

198 640

802

492

225

267

329

216

113

163

Yalova

270 976

247 064

23 912

9 673

333

9 340

4 477

281

4 196

5 196

Karabük

248 458

239 098

9 360

3 060

103

2 957

1 252

79

1 173

1 808

Kilis

142 490

141 186

1 304

594

59

535

156

71

85

438

Osmaniye

538 759

538 125

634

629

425

204

327

269

58

302

1 722

441

1 281

1 236

261

975

486

Tunceli
Şanlıurfa

Düzce

392 166

385 831

6 335

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2019.

1.2. Veriler Işığında Türkiye’deki Suriyeliler
Türkiye özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Suriyeli vatandaşlara önemli ölçüde ev
sahipliği yapan başlıca ülkeler arasında yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü verileri Türkiye’deki Suriyeli nüfus ve durumları hakkında detaylı bilgi
vermektedir. 08.09.2022 tarihi itibariyle geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ilişkin
veriler Şekil 1’de yer almaktadır.
Şekil 1: Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler
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Kaynak: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
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“Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsünün Belirlenmesine Yönelik Uluslararası Cenevre
Sözleşmesi’ne (BMMSS) koyduğu çekince ve Suriyelileri mülteci ya da sığınmacı olarak
tanımayıp, “misafir” olarak tanımlamasıyla, “misafirlerin” kamp dışında yaşamamasını,
Türkiye üzerinden başka bir ülkeye geçişin engellenmesini ve sınırı geçip Türkiye’ye gelen
tüm Suriyelilerin kamplara yerleştirilmesini sağlamıştır. Türkiye’nin izlediği “açık kapı
politikası” çerçevesinde, pasaportu bulunmayanlar dâhil, kabul ettiği tüm Suriyeli
sığınmacılara sağladığı “geçici koruma” rejimi, uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası
hukuka ve insani yükümlülüklere uygun olarak değerlendirilmiştir” (Barın, 2015: 18-19).
Şekil 2’de ise 08.09.2022 tarihi itibariyle geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk
10 ile göre dağılımına ilişkin verilere yer verilmektedir. Buna göre, İstanbul, Gaziantep ve
Şanlıurfa illeri geçici koruma kapsamında yer alan en fazla Suriyelinin olduğu ilk 3 ildir.
Şekil 2: Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İlk 10 İle Göre Dağılımı
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Kaynak: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

Tablo 2’de 08.09.2022 tarihi itibariyle geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin yaş ve
cinsiyete göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre, Türkiye genelinde geçici koruma
altında toplam 3.655.489 Suriyeli bulunmaktadır. Bu sayının 1.966.823’ü erkek, 1.688.666’ı
kadınlardan oluşmaktadır. Geçici koruma kapsamında Suriyelilerin yaş dağılımına
bakıldığında 0-4 yaş grubunun diğer yaş aralıkları arasında en yüksek seviyede gerçekleştiği
görülmektedir. En düşük yaş grubu ise 90 yaş ve üstünde gerçekleşmiştir.
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Tablo 2: Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Yaş
Toplam
0-4
5-9
10-14
15-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90 ve üstü

Erkek
1.966.823
274.398
284.653
220.745
137.107
265.051
223.526
160.075
124.785
84.710
58.587
44.127
34.752
22.454
14.626
8.877
4.247
2.279
1.080
744

Kadın
1.688.666
256.123
267.709
207.508
117.611
198.815
159.712
117.836
96.085
71.711
57.094
43.301
35.039
23.478
15.841
9.831
5.185
3.107
1.576
1.104

Toplam
3.655.489
530.521
552.362
428.253
254.718
463.866
383.238
277.911
220.870
156.421
115.681
87.428
69.791
45.932
30.467
18.708
9.432
5.386
2.656
1.848

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Ağrı ili bazında dağılımına
bakıldığında toplamda 1.284 kişi olduğu görülmektedir ve bu sayı Ağrı ili nüfusunun
%0,24’üne tekabül etmektedir (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638).
2. YÖNTEM
Bu çalışmada Suriyeli kadınların göç deneyimlerinden yola çıkılarak göç kararını kim veya
kimlerin verdiği ile kim veya kimlerle birlikte göç ettikleri araştırılmıştır. Saha çalışması
planlaması yapılırken kadınların kendi göç deneyimlerini bire bir dinlemek daha anlamlı
sonuçlar doğuracağı düşünülmüştür. Ayrıca, çalışmaya katılacak olan kadınların kendilerini
rahat hissetmeleri ve en önemlisi çalışmanın bilimsel amaç dışında kullanılmayacağına dair
güvenlerini kazanmak araştırma yöntemini belirlemede etkili olan unsurlar olmuştur. Dahası,
doğrudan veri elde etme, olguları detaylı betimleme, nasıl ve neden sorularına odaklanma ve
esneklik gibi unsurlar nitel araştırmayı farklı kılan özellikler arasında yer almaktadır
(Büyüköztürk vd. 2015: 241). Bu nedenle çalışmada nitel araştırma yönetimi olarak yarı
yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, telefon, yüz yüze
veya bilgisayar üzerinden yapılır ve sorulan sorular açık uçlu niteliktedir. Araştırmacı soruları
görüşme rehberini takip ederek soruları sorar (Demir, 2017: 291).
Araştırma kapsamında Ağrı Merkez ilçesinde yaşayan 20 Suriyeli kadın örneklem olarak
seçilmiştir. Kadınlar ile gerçekleştirilen görüşmeler Ağrı İl Göç Müdürlüğü toplantı salonunda
tek tek ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Kadınlar Türkçe bilmedikleri için Ağrı İl Göç
Müdürlüğü personelinden çeviri konusunda destek alınmıştır. Mülakatlar öncesinde kadınlara
çalışmanın amacı, kapsamı, çalışma sonucunda elde edilen sonuçların sadece bilimsel amaç
87

doğrultusunda kullanılacağına dair bilgilendirme yapılmıştır. Kadınlar buna istinaden Gönüllü
Bilgilendirme Formu’nu imzalamışlardır. Görüşmeler, kadınlarında da bilgisi dâhilinde ses
kayıt cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kadınları kendi isimleri dışında kodlama
sistemi kullanılmış ve her bir kadın S1,S2, S3 …. şeklinde adlandırılmıştır. Bu şekilde hem
gizlilik ilkesine riayet edilmiş, hem de çalışmanın akıcı bir biçimde ilerlemesi sağlanmıştır.
3. BULGULAR
Saha çalışmasında elde edilen bulgular iki alt başlık halinde analiz edilmiştir.
3.1. Katılımcı Profili
Çalışmaya katılan Suriyeli kadınların profillerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
Buna göre kadınların en küçüğünün 22, en büyüğünün ise 58 yaşında olduğu görülmektedir.
Kadınlardan sadece 1’i bekâr, diğeri boşanmış, geriye kalanların hepsi evlidir. Kadınların
çocuk sahipliği durumuna bakıldığında 3 tane evli olanın ve bekârın olanın çocuk sahibi
olmadığı görülmektedir. Kadınların en az sahip olduğu çocuk sayısı en az 1, en fazla ise 9
olarak gerçekleşmiştir. Görüşme yapan kadınların eğitim seviyelerinin oldukça düşük olduğu
görülmektedir. Kadınlardan 8’i ilkokulu, 3’ü ortaokulu terk etmiştir. Okula hiç gitmeyen
kadın sayısı 3 iken, sadece 1 kadın liseden, 2’si ilkokuldan mezun olmuştur. Mevcut durumda
kadınlardan 2’si üniversite öğrencisi iken 1’i doktora eğitimine devam etmektedir.
Katılımcı
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Yaş
39
29
42
36
40
42
27
42
22
39
44
58
54
47
35
37
27
47
24
30

Medeni Durumu
Evli
Evli
Evli
Evli
Bekâr (Boşanmış)
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Bekâr
Evli

Çocuk Sayısı
9
5
3
4
2
3
4
6
2
6
1
8
5
3
7
2

Eğitim Durumu
Okula hiç gitmemiş
Ortaokul terk
İlkokul terk
Ortaokul terk
İlkokul mezunu
İlkokul terk
İlkokul terk
İlkokul terk
Ortaokul terk
İlkokul terk
İlkokul terk
İlkokul terk
Lise mezunu
İlkokul mezunu
İlkokul terk
Okula hiç gitmemiş
Okula hiç gitmemiş
Üniversite öğrencisi
Üniversite öğrencisi
Doktora öğrencisi

3.2. Verilerin Analizi
Ağrı ilinde yaşayan 20 Suriyeli kadının göç deneyimlerinde temel 2 husus üzerinde
durulmuştur:
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Kim veya kimlerle birlikte göç ettiniz?
Göç kararını kim veya kimler aldı?

Görüşme yapılan Suriyeli kadınların tamamı aileleriyle birlikte göç etmiştir. Kadınlar eş ve
çocukları ile birlikte göç ederken ailenin diğer bireylerini de yanlarında getirmişlerdir. Eş ve
çocuk dışında baba, erkek kardeş de göç sürecine dâhil olmuştur. Görüşme yapılan
kadınlardan S3, S7 ve S8, kendilerinden önce eşlerinin Ağrı’ya geldiklerini, kendilerinin ise
daha sonra geldiklerini ifade etmişlerdir. Bunun sebebi sorulduğunda ise eşlerinin önceden
gelip bir düzen kurma amacıyla geldikleri cevabı alınmıştır.
Katılımcı
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Kim/kimlerle göç ettiniz?
Aile ve akraba
Aile
Kendisi ve akraba
Aile
Aile
Aile
Kendisi
Kendisi
Kendisi
Aile ve akraba
Aile
Aile ve akraba
Aile
Kendisi
Aile
Aile
Aile
Aile
Aile
Aile

Göç kararını kim veya kimlerin aldığı kadınların göç deneyimlerinde önemli bir yer
tutmaktadır. Özellikle savaş, çatışma ve şiddet ortamlarında kadınların zorunlu göçe maruz
kalmaları durumunda kadının karar alıcı olup olmadığı husus, göçte kadınların etkinliğini ön
plana çıkarmaktadır. Saha çalışmasında görüşülen Suriyeli kadınlara göç kararını tek başlarına
mı yoksa aile bireyleri ile mi aldıkları sorulmuştur.
Katılımcı
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Göç kararını kim veya kimler aldı?
Aile
Kendisi
Aile
Kendisi
Eşi
Eşi
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S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Annesi
Aile
Aile
Kendisi
Aile
Eşi
Eşi
Kendisi
Aile
Aile
Baba-kardeş
Aile
Baba
İradeleri dışında

Suriyeli kadınları göç kararını almalarında tek başına hareket etmedikleri görülmektedir.
Kadınlardan sadece 4’ü göç kararını tek başına almıştır. Aileleriyle birlikte göç kararını
alanların sayısı ise 8’dir. Göç kararını eşlerinin aldığını ifade eden kadınların sayısı ise 4’tür.
Anne ve babaları ile erkek kardeşlerinin göç kararını aldığını ifade eden kadınların sayısı
3’tür. Saha çalışmasında, göç kararının iradeleri dışında belirttiğini ifade eden kadın sayısı
1’dir. S20, deneyimlerini şu şekilde aktarmaktadır: “Savaş esnasında bombalandık, ağır
yaralandık. Ambulans ile Türkiye’ye getirildik, mecburen geldik”.
Yukarıda da ifade edildiği gibi savaş söz konusu olduğunda kadınların göçe zorlanmaları ve
göç kararının kendi iradeleri dışında alındığı görüşü baskın hale gelmektedir. Bu durum
esasında göçte kadınların daha fazla görünür olduğuna dair kuramları arka plana atmaktadır.
Kadının bizzat kendi hayatını ilgilendiren birinci derecede öneme sahip bir konuda söz sahibi
olamaması, göç söz konusu olduğunda da varlığını hissettirmektedir.

4. SONUÇ
Göçe yönelik yapılan çalışmalarda rakam veya sayı ön planda durmaktadır. Ancak
dinamikleri ve yarattığı sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda göçün sayısal bir olgu
olmanın yanında değişen dönüşen yapısı itibariyle çok boyutlu olduğu görülmektedir. Göçün,
göç edilen, göçe maruz kalan kitle başta olmak üzere farklı sorunları barındırdığı aşikârdır. Bu
minvalde göçün tek nedenli bir olgu olmadığı, ekonomik, sosyal, siyasal vb. nedenlerin göçü
tetiklediği görülmektedir. Göçmen veya mülteci kimlikleri ile karşımıza çıkan bireyler, savaş,
iç karışıklık nedenlerinde yerlerini terk etmek zorunda kalmaktadırlar.
Türkiye, özellikle 2011 yılında etkisini gösteren savaş nedeniyle göç eden Suriyeli
vatandaşlara ev sahipliği yapmaktadır. Ağrı ili Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişte ilk
kaldıkları veya sonradan diğer illere gitmek için kullandıkları ilk güzergâhlar arasında yer
almaktadır.
Bu çalışmada, savaş nedeniyle aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kalan 20 Suriyeli
kadının yaşadıkları deneyimlere yer verilmiştir. Çalışma çerçevesinde Suriyeli kadınların aile
ve akrabalarıyla göç ettikleri görülmektedir. Çoğu savaş esnasında savunmasız kalan
kadınların göç kararını vermekte tam olarak bağımsız olmadıkları çalışmanın ulaştığı temel
sonuçlardan bir diğeridir. Göçün kadınlaştığı, kadınların göç sürecinde daha çok görünür
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olduğu savları, Ağrı ilinde sınırlı sayıda görüşme yapılan Suriyeli kadınlar için zayıf
kalmaktadır. Kadınlar maruz kaldıkları göç ve göçün etkilerine karşı kendi başlarına inisiyatif
alamamaktadırlar. Ancak çalışmadan elde edilen bulgulara, sadece Ağrı Merkez ilçede ikamet
eden 20 Suriyeli kadınların deneyimlerinden yola çıkılarak ulaşılmıştır. Dolayısıyla çalışmada
elde edilen sonuçlar, tüm Suriyeli kadınlara veya Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan Suriyeli
kadınlara genellenebilir nitelikte değildir.
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DİJİTAL VERGİ DENETİMİ: FIRSATLAR VE RİSKLER
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ÖZET
Dijital dönüşüm, her alanda olduğu gibi vergi idaresinde de değişikliklere yol açmıştır. Vergi
idaresindeki dijital dönüşümün 1998 yılında hayata geçirilen Vergi Dairesi Otomasyon
Projesi ile başladığı kabul edilmektedir. Günümüzde ise vergi idaresinin elektronik ortamda
yürüttüğü e-beyanname, e-tebligat, e-haciz gibi daha birçok faaliyeti bulunmaktadır.
Vergilendirmede yaşanan dönüşüm, dijital vergi denetimi ile devam etmektedir. Dijital vergi
denetiminin yaygınlaşması, ekonomik reform hedeflerinden biridir. Ayrıca e-defter ve e-belge
kullanan mükellef sayısının giderek artması da bu dijitalleşmeyi mümkün ve hatta zorunlu
kılmaktadır. Uzun vadede hedeflenen, vergi denetim sürecinin tamamen elektronik ortama
taşınması ve böylelikle incelemelerin daha etkin, verimli ve hızlı şekilde yapılmasıdır. Dijital
vergi denetiminin gerek vergi idaresi gerekse mükellefler açısından fırsatlar yaratacağı
kuşkusuzdur. Denetlenecek mükellef sayısının artması, zamandan ve maliyetlerden tasarruf
sağlanması bu fırsatlardan en önemlileridir. Ayrıca teknoloji yoğun sürece geçilmesiyle daha
az insan kaynaklı hata yapılması, sadece zamanaşımı yaklaşan işlemlerin değil daha güncel
işlemlerin de denetlenmesi, uzayan incelemelerin mükellef açısından oluşturduğu
olumsuzlukların ortadan kalkması gibi hususlar da fırsatlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak
dijital vergi denetiminin yalnızca fırsatlarına odaklanarak risklerini görmezden gelmek, en
iyiye ulaşılmasını engelleyecektir. Bu nedenle çalışmada dijital vergi denetiminin risklerine
de vurgu yapılacaktır. Teknoloji yoğun uygulamaların sahip olduğu güvenlik tehditleri bu
risklerden ilkidir. Bazı mükelleflerin bilgisayar teknolojisi sahipliğinin ve bilgisinin düşük
olması, e-imza kullanımının yaygın olmaması ve vergi denetim elemanlarının yeterince
uzmanlaşmaması da hem risk hem de engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca fiziki
denetimin ihmal edilmesi olasılığı, kişisel verilerin ve vergi mahremiyetinin korunmasında
yaşanabilecek sorunlar, mükellef haklarının göz ardı edilmesi riski gibi riskler de dijital vergi
denetimi açısından söz konusu olabilecektir. Bu riskleri ortadan kaldırmadan dijital vergi
denetimini yaygınlaştırmak yerine dijital denetimin diğer denetim yöntemleri ile
desteklenmesi daha yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Vergi Denetimi, Elektronik Vergi Uygulamaları, Vergi Denetimi
DIGITAL TAX AUDIT: OPPORTUNITIES AND RISKS
ABSTRACT
Digital transformation has led to changes in tax administration, as in every area. It is accepted
that digital transformation in tax administration started with the Tax Office Automation
Project, which was implemented in 1998. Nowadays, tax administration has many electronic
activities such as e-declaration, e-notification, e-distraint. Digital transformation in taxation
continues with digital tax audit. Increasing prevalence of digital tax audit is one of the
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economic reform aims. Also, increasing number of taxpayers using e-ledgers and edocuments makes this digitalization possible and even mandatory. In the long run, the aim is
to transfer tax audit process completely to electronic so that inspections are carried out more
effectively, efficiently and quickly. There is no doubt that digital tax audit will create
opportunities for tax administration and taxpayers. Increasing the amount of taxpayers to be
audited and saving time and costs are the most important ones. In addition, issues such as
making fewer human-induced mistakes by switching to a technology-intensive process,
auditing not only transactions about to be prescription but also current transactions, and
eliminating the negative effects of protracted inspections can be given as examples of
opportunities. However, focusing only on the opportunities and ignoring the risks will prevent
the best from being achieved. Therefore, risks of digital tax audit will also be emphasized in
this study. Digital security threats are the first of these risks. Low computer technology
ownership and knowledge of some taxpayers, limited use of e-signatures, and unspecialized
auditors are both risks and obstacles. In addition, risks such as possibility of neglecting
physical audit, problems that may arise in protection of personal data and tax privacy,
ignoring rights of taxpayers may also occur. It would be more convenient to support digital
tax audit with other audit methods instead of mainstreaming digital tax audit without
eliminating these risks.
Keywords: Digital Tax Audit, Electronic Tax Applications, Tax Audit
1. GİRİŞ
Bilişim teknolojilerindeki gelişimin vergi idaresine de çeşitli etkileri olmuştur. Yeni
teknolojik imkanlardan yararlanma fırsatını kaçırmamak için gerek kurumsal gerekse yasal
bazı değişiklikler vasıtasıyla vergi idaresinde dijital dönüşüm başlamıştır. Pilot uygulamasına
1995 yılında başlanılan, 1998 yılında uygulamaya geçirilen Vergi Dairesi Otomasyon Projesi
(VEDOP) bu dönüşümün ilk ayağı olarak kabul edilmektedir. Vergi idaresinin dijital
dönüşümü sonraki yıllarda da devam etmiştir ve pek çok faaliyet elektronik ortama
taşınmıştır. Günümüzde vergi idaresinin elektronik ortamda yürüttüğü e-haciz, e-beyanname,
e-belge, e-defter, e-arşiv, e-fatura, e-yoklama, e-tebligat ve e-bildirim gibi pek çok faaliyeti
bulunmaktadır.
Yaşanan dijital dönüşüm dijital vergi denetimiyle devam etmektedir. Dijital vergi denetimi,
ekonomik reform hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve uzun vadede hedeflenen
vergi incelemelerinin baştan sonra tamamen dijital ortama taşınmasıdır. Dijital vergi
denetiminin sahip olduğu sayısız fırsat, bu hedefi anlaşılır kılmaktadır. Ayrıca e-defter ve ebelge kullanan mükellef sayısının her geçen yıl artması da dijital vergi denetimini bir
zorunluluk haline getirmektedir. Bu kapsamda çalışmayla amaçlananlardan ilki dijital vergi
denetiminin vergi mükellefleri ve vergi idaresi için ne tür fırsatlar yaratacağını tespit
etmektedir.
Çalışmayla amaçlanan diğer bir husus ise dijital vergi denetiminin taşıdığı riskleri tespit
etmek ve vurgulamaktadır. Her ne kadar dijital vergi denetiminin pek çok faydası olsa da bu
denetim türünün taşıdığı riskleri görmezden gelmek, en iyiye ulaşmamızı engelleyecektir. Bu
nedenle çalışmada dijital vergi denetiminin neden olabileceği risklere de yer verilecektir.
Sorunları ve riskleri görmezden gelmek, vergi mükellefleri açısından mağduriyetler
yaratacağı gibi hem vergi mükellefleri hem de vergi idaresi açısından da uyuşmazlıklarla
uğraşmak zorunda kalacağı için maliyet artışı ve zaman kaybı oluşturacaktır. Uyuşmazlıkların
yargıya taşınması sonucunda mahkemelerin iş yükü de artacaktır. Dolayısıyla dijital vergi
denetiminin taşıdığı risklerin dikkatlice değerlendirilip giderilmesi oldukça önemlidir.
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2. DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE VERGİ İDARESİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
Dijital ve dönüşüm kelimelerinin TDK sözlüğünde yer alan anlamları doğrultusunda dijital
dönüşümü “bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterildiğinde verilerin
transformasyona/dönüşüme uğraması” olarak tanımlamak mümkündür (Arıkan ve Önkan,
2022: 23). Kavram olarak bakıldığında ise dijital dönüşüm esasen dijitasyon (sayısallaştırma)
ve dijitalizasyonun ekonomik ve toplumsal etkilerini ifade etmektedir. Dijital dönüşümü
oluşturan iki kavramdan biri olarak dijitasyon, analog verilerin ve süreçlerin bilgisayarlar
tarafından okunabilecek bir formata dönüştürülmesidir. Dijitalizasyon ise dijital teknolojilerin
ve verilerin kullanılması, ayrıca bunların yeni faaliyetlere ya da mevcut faaliyetlerde
değişikliklere neden olan ara bağlantılarıdır. Bu iki kavram birlikte dijital dönüşümü
oluşturmaktadırlar (OECD, 2019: 16).
Dijital dönüşüm, bilişim teknolojilerindeki gelişimin de etkisiyle hayatın hemen hemen her
alanında etkisini göstermeye başlamıştır. Kamu kesimi e-devlet uygulamalarıyla, özel kesim
ise iş süreçlerinde yaptıkları değişimlerle bu dijital dönüşüme ayak uydurmaya
çalışmaktadırlar. Durağan bir husus olmadığı için de bu değişim ve dönüşüm sürekli devam
edecektir. Ülkemizdeki kamu kurumları açısından baktığımızda pek çok kurum, gerek
çalıştırdığı bilişim personeli gerekse de hizmet satın alma yoluyla dijital dönüşümü sağlamaya
yönelik uygulamalar geliştirmekte, projeler başlatmaktadır. Vergi idaresi de dijital dönüşümü
başlatan kurumlarımızdan biridir.
Vergi idarelerinin dijital dönüşüm sürecini e-dosyalama, e-muhasebe, e-eşleme, e-denetim ve
e-değerleme olmak üzere beş aşamaya ayırmak mümkündür (Ernst&Young, 2017: 1).
Seviye 1: e-dosyalama
Zorunlu veya ihtiyari
beyannamelerin
hazırlanması
için
standartlaştırılmış
elektronik
formun
kullanılmasıdır.

Seviye 2: e-muhasebe

Seviye 3: e-eşleme

Faturalar ve mizanlar gibi
dosyaları doğrulamak için
muhasebe veya diğer veri
kaynaklarının sunulmasıdır.
Bu seviyede sık eklemeler
ve
değişiklikler
yapılmaktadır.

Ek muhasebe ve kaynak verileri
gönderilir. Devlet banka hesap
özetleri gibi ek verilere erişir.
Verileri vergi türleri, potansiyel
olarak vergi mükellefleri ve yargı
bölgeleri
arasında
gerçek
zamanlı olarak eşlemeye başlar.

Seviye 4: e-denetim
Seviye 5: e-değerleme
Devlet kurumları vergi formlarına ihtiyaç
duymaz, vergiyi değerlendirmek için
sunulan
verileri
kullanır.
Vergi
mükelleflerine
devletin
hesapladığı
vergiyi denetlemek için sınırlı bir süre
tanınır.

Seviye 2 verileri, Devlet kurumları
tarafından analiz edilir ve coğrafi
ekonomik ekosistemi haritalamak için
gerçek zamanlı olarak dosyalamalarla
çapraz kontrol edilir. Mükellefler, yanıt
vermek için sınırlı bir süreleri olan ile
elektronik denetime tabi tutulur.

Şekil 1: Vergi İdarelerinin Dijitasyon Seviyeleri
Kaynak: Ernst&Young, 2017: 1.

Türk vergi idaresinin şu an dönüşümün 3. seviyesinde olduğunu söylemek mümkündür.
Ancak dijital vergi denetimiyle birlikte yakın gelecekte 4. seviyeye geçmesi beklenmektedir.
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Türk vergi idaresindeki dönüşümün Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) ile başladığı
kabul edilmektedir. 1995 yılında pilot uygulamasına başlanılan ve 1998 yılında hayata
geçirilen VEDOP-1 ile 22 ilde toplam 155 vergi dairesiyle 5 defterdarlığın otomasyonu
gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında başlatılan VEDOP-2 ve 2007 yılında başlatılan VEDOP-3 ile
proje devam etmiştir (Uğur ve Çütcü, 2009: 11-13). VEDOP’un üç aşamasının
tamamlanmasıyla birlikte dijital dönüşüm için gereken zemin hazırlanmıştır (Arıkan ve
Önkan, 2022: 30-31).
2.1. Vergi İdaresinin Elektronik Ortamda Yürüttüğü Faaliyetler
Vergi idaresi, mükelleflere hem niteliksel hem de niceliksel olarak daha kaliteli hizmet
sunmak amacıyla alternatif hizmet sunum yolları geliştirmeye başlamıştır. Alternatif sunum
yolları sayesinde mükelleflere sunulan hizmet çeşidi ve kalitesi artmakta, maliyetler
azalmakta ve mükelleflere ilişkin güncel bilgilerin elde edilmesiyle birlikte vergi sisteminde
oluşabilecek muhtemel riskler de azalmaktadır (Öz, 2004: 11). Bilişim teknolojisindeki
gelişmelerle birlikte elektronik ortamda da alternatif hizmet sunum yolları ve çeşitli faaliyetler
geliştirilmeye başlanılmıştır. Vergi idaresinin elektronik ortamda yürüttüğü “e-beyanname, eÖTV uygulamaları, e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-bilet, e-yoklama, e-tebligat,
e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-dekont, e-döviz alım satım uygulaması, esigorta poliçesi, e-adisyon, e-haciz” gibi pek çok faaliyeti bulunmaktadır. Çalışmanın
kapsamının genişletilmemesi adına bunlardan yalnızca en önemli görülen altı faaliyete yer
verilecektir.
2.1.1. Elektronik Defter (E-Defter)
Elektronik defter, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242. maddesinin 2. fıkrasında “şekil
hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer
alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü” olarak tanımlanmıştır. E-defter
aynı zamanda bir ispat aracıdır. Defter dosyalarının e-dosya şeklinde oluşturulması ve
kaydedilmesinin yanı sıra bunların değişmezliğinin ve kaynağının doğruluğunun elektronik
imza veya mali mühür araçlarıyla güvencesinin sağlanması, ispat aracı olmasını sağlamaktadır
(Vergi Müfettişleri Derneği, 2022: 190). E-defter kullanımı bazı mükellefler için yasal bir
zorunluluk olmakla birlikte zorunluluğu olmayan mükelleflerin de istemeleri halinde başvuru
yaparak e-defter kullanmaları mümkündür. Mükellefler zorunluluk kapsamında olmasalar bile
kağıt ve zaman tasarrufu gibi öne çıkan avantajları nedeniyle e-defter uygulamasını tercih
etmektedirler. E-defter kullanan mükellef sayısındaki değişimi Tablo 1’de görmek
mümkündür. Kullanım zorunlulukları ve teşvikleri doğrultusunda e-defter kullanan mükellef
sayısı her yıl artmaktadır ve ilerleyen yıllarda da artmaya devam etmesi beklenmektedir.
2.1.2. Elektronik Fatura (E-Fatura)
Elektronik fatura uygulaması, düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da
istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi,
muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır. E-fatura, kağıt halinde
düzenlenen faturayla aynı hukuki geçerliliğe sahiptir (Vergi Müfettişleri Derneği, 2022: 146).
E-fatura uygulamasına geçiş bazı mükellefler açısından bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktayken zorunluluk kapsamında olmayan mükelleflerin de hazırlıklarını tamamlayıp
başvuru yapmaları halinde uygulamaya dâhil olmaları mümkündür.
E-defter ve e-belge uygulamalarına dâhil edilecek mükellef gruplarının kademeli olarak
arttırılması aynı zamanda ekonomik reform hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 1.3.c. nolu eylem planı kapsamında 31.12.2022 tarihine kadar
bu hedefi gerçekleştirmesi beklenilmektedir (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021: 19).
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E-defter ve E-fatura uygulamalarına dâhil olan mükellef sayısına ilişkin veriler Tablo 1’de yer
almaktadır. Görüldüğü üzere e-defter ve e-fatura kullanan mükellef sayısı her geçen yıl
artmakta ve bu artışın devam etmesi beklenilmektedir.
Tablo 1: E-Fatura ve E-Defter Kullanan Mükellef Sayısı (2017-2021)
Yıllar

E-Fatura

E-Defter

2017
2018
2019
2020
2021

72.036
88.837
187.597
332.400
532.910

70.495
86.901
122.396
203.410
282.751

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021: 116, 118.

2.1.3. Elektronik Beyanname (E-Beyanname)
Elektronik beyanname sistemi aracılığıyla vergi beyannamesi alınmaya 01.09.2004 tarihinde
başlanılmıştır. Bu uygulama sayesinde mükelleflerin maddi ve şekli ödevleri ile yapmaları
gereken bildirimler, daha hızlı, kolay ve güvenli olarak idareye ulaşmaktadır. Beyannameler
hazırlanırken yapılması muhtemel hataların azalması, vergi idaresinin iş yükünün azalması,
daha etkin ve kaliteli hizmet sunumu gibi sebeplerle e-beyanname uygulaması tercih
edilmektedir (Taytak ve Vural, 2019: 83). 2021 itibariyle beyannamelerin yalnızca %0,13’lük
kısmı kağıt beyanname şeklinde verilmektedir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021: 111).
2.1.4. Elektronik Tebligat (E-Tebligat)
Elektronik tebligat, VUK hükümlerine göre tebliğ edilmesi gereken belgelerin elektronik
tebligat sistemiyle vergi mükelleflerinin elektronik adreslerine2 tebliğ edilmesini ifade
etmektedir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından kullanımı zorunlu olan e-tebligat
sistemine isteğe bağlı olarak katılmak da mümkündür. 2021 yılında e-tebligat sistemi
aracılığıyla 14.203.886 adet tebligat işlemi gerçekleştirilmiştir ve 269.838.570 TL tasarruf
sağlanmıştır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021: 118-119).
2.1.5. Elektronik Yoklama (E-Yoklama)
Vergi mükelleflerinin işe başlama, iş yeri adres değişikliği, şube açılışı, iş bırakma gibi
gelişmelerini vergi dairesinin yerinde tespit etmesi yoklama olarak isimlendirilmektedir.
Elektronik yoklama ise bu faaliyetlerin teknolojiden faydalanılarak elektronik ortamlarda
gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Elektronik Yoklama Sistemi (EYS) sayesinde yoklama
sonuçları elektronik ortamda kaydedilmekte ve ilgililere de yine elektronik ortamda
bildirilmektedir (Yıldız ve Duru, 2020: 75-76). 2021 yılı içerisinde toplam 2,2 milyon adet eyoklama işlemi gerçekleştirilmiştir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021: 118).
2.1.6. Elektronik Haciz (E-Haciz)
Vergi idaresinin elektronik ortamda yürüttüğü tahsilat faaliyetlerinden biri olan elektronik
haciz, borçlu mükelleflerin banka hesapları üzerine uygulanan bir haciz yöntemidir. Borçlu
mükelleflerle ilgili listeler kendisine ulaşan Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye çapındaki
bankaların genel müdürlüklerine bu hususu bildirerek e-haciz başlatır. Banka genel
müdürlükleri de kendilerine gelen listelerdeki bilgilere göre e-haciz işlemini uygular (Ay,
Alpaslan ve Kaya, 2017: 50). Uygulamanın getirdiği sakıncalar sebebiyle sıklıkla eleştirilen ehaciz uygulaması, pilot uygulaması başlatılan 2009 yılından beri kullanılmaktadır.
3. DİJİTAL VERGİ DENETİMİ
2

Bu adres, normal e-posta adreslerinden farklı olarak e-imza temelinde işleyen bir e-posta adresidir.
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Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte AB ülkeleri ve gelişmiş ülkelerde dijital
denetime yönelik birçok gelişme yaşanmıştır. Ülkemizde de gerek elektronik faaliyetler gerek
dijital denetim konusunda sürekli gelişmeler yaşanmakta ve diğer ülkeler yakından takip
edilmektedir (Ürkmez ve Koç, 2021: 61). Türkiye’de vergi incelemelerinin tamamını dijital
ortama taşımak amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi Denetim ve Analiz
Sistemi (VDK-VEDAS), Uzaktan İbraz-Elektronik İbraz, Rapor Otomasyon Sistemi, Standart
Denetim Dosyası gibi projeler yürütülmektedir (Taş ve Ateş, 2020: 52). VDK-VEDAS,
ülkemizde dijital vergi denetimi konusunda atılan en büyük adımlardan biridir. Dijital
dönüşüm ve vergisel verilerin dijitalleşmesi devam ettikçe sistemin kullanım alanı ve içerdiği
analiz yöntemleri de çoğalacaktır (İçer, Yücel ve Atak, 2021: 81). Ayrıca yine vergi
incelemelerinin baştan sona bir bütün olarak dijital ortama taşınması amacıyla Dijital Denetim
Projesi de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. Projenin amacı, vergi
incelemelerini insan emeğine dayanan süreçlerden teknoloji yoğun süreçlere dönüştürmektir
(Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021: 33). Dijital vergi denetimi sisteminin geliştirilerek
yaygınlaştırılması ve vergi iade incelemelerini de kapsayacak şekilde inceleme sürelerinin
kısaltılması, aynı zamanda ekonomik reform hedeflerinden biridir (Hazine ve Maliye
Bakanlığı, 2021: 20).
3.1. Dijital Vergi Denetiminin Sahip Olduğu Fırsatlar
Vergi incelemelerinin dairede yapılması esas olmakla birlikte bu durum iş yerinde tespit ve
çalışmalar yapılmasına engel değildir. Ayrıca mükellef ve vergi sorumlusu talep ettiği
takdirde vergi incelemesinin iş yerinde yapılması da halen mümkündür. Dijital denetime
geçilmesiyle birlikte inceleme elemanlarının iş yerlerine gitmesi söz konusu olmayacağı için
mükelleflerin personel ve fiziki çalışma ortamı sağlama yükümlülükleri de büyük oranda
ortadan kalkacaktır (Doğan, 2012: 46).
Dijital vergi denetimi sayesinde incelemeler daha hızlı gerçekleştirileceği için denetlenecek
mükellef sayısı da artacaktır. Tablo 2’den de görülebileceği üzere mevcut denetim türleri
kullanıldığında mükelleflerin çok az bir kısmı vergi incelemesine tabi tutulmaktadır. Her yıl
mükelleflerin yaklaşık %98’i denetim dışı kalmaktadır. Bu kadar yoğun bir denetimsizlik ise
vergi kaçakçılığı ya da diğer vergi ihlallerini gerçekleştirmeyi düşünen kişiler açısından
cezbedicidir. Dolayısıyla denetimin yaygınlaşması kamu gelirlerini arttıracağı gibi caydırıcılık
etkisiyle vergi ihlallerinin azalmasını da sağlayacaktır.
Tablo 2: Türkiye Genelindeki Mükelleflerin İnceleme Oranları (2017-2021)
Yıllar

Mükellef Sayısı

İncelenen Mükellef Sayısı

İnceleme Oranı

2017
2018
2019
2020
2021

2.636.370
2.727.208
2.813.452
3.004.329
3.221.894

44.182
44.376
40.763
47.597
54.065

% 1,68
% 1,63
% 1,45
% 1,58
% 1,68

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021: 41.

Dijital vergi denetimi yoluyla vergi incelemeleri standartlaşacağı için daha adil ve daha eşit
vergi incelemeleri söz konusu olacaktır. Ayrıca mevcut denetim türleri emek yoğun süreçlere
dayandığı için insan kaynaklı hatalar yaşanması daha mümkündür. Denetimin teknoloji yoğun
bir sürece dönüşmesiyle birlikte insan kaynaklı hataların da azalması beklenmektedir.
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Dijital vergi denetimine geçiş sürecinde mükellefe yüklenen ödevler, mükellefler tarafından
kısa vadede iş yükü olarak algılansa bile uzun vadede hem mükellefler hem de vergi idaresi
açısından gerek zaman gerek maliyet tasarrufu sağlaması açısından önem taşımaktadır. Dijital
vergi denetimiyle birlikte incelemeler daha etkin, hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilecektir.
Uygulamaya bakıldığında mevcut denetim yöntemleri kullanılarak yapılan incelemelerin uzun
sürmesi nedeniyle çoğunlukla zamanaşımı dolmak üzere olan işlemler incelemeye tabi
tutulmaktadır. Bu şekilde yapılan bir denetim ise denetimin yalnızca cezalandırma amacına
hizmet etmektedir. Dijital vergi denetimiyle birlikte süreçler hızlanacağı için cari işlemlerin
de incelenmesi ve böylelikle denetimin caydırıcılık işlevini de gerçekleştirmesi söz konusu
olacaktır.
Geleneksel denetim yöntemleri kullanılarak yapılan vergi incelemeleri aylarca
sürebilmektedir. Tam inceleme yapılması halinde vergi idaresinin ek süre talebiyle birlikte 18
aya kadar süreci uzatabilmesi mümkündür. Sınırlı incelemelerde ise süre 1 yıla kadar
uzayabilmektedir. Mükelleflerin bu kadar uzun süreler boyunca inceleme altında kalmasının
yaratacağı tedirginlik hissi ve yaşanması muhtemel ticari itibar kaybı gibi olumsuz durumların
da dijital vergi denetimiyle birlikte azalması mümkün olacaktır.
Dijital vergi denetimiyle birlikte şeffaflık ve hesap verebilirliğin artması da bir fırsat olarak
karşımıza çıkmaktadır.
3.2. Dijital Vergi Denetiminin Taşıdığı Riskler
Teknolojik tüm sistemlerin sahip olduğu güvenlik tehditleri elektronik vergi uygulamaları ve
dijital vergi denetimi açısından da geçerlidir. Dijital vergi denetimi için geliştirilen sistemler,
bu tür riskleri gidermek için yeterince gelişmemiştir (Doğan, 2015: 36). Dolayısıyla bu
durum, etkin ve verimli dijital vergi denetiminin de önündeki engellerden biridir.
Ülkemizde e-imza kullanımının yeterince yaygın olmaması da vergi denetim sisteminin
tamamen dijital ortama taşınmasının önündeki risklerden bir tanesidir. Örneğin; mükellefle
vergi inceleme elemanının birlikte imzalamaları gereken vergi inceleme tutanağının
elektronik imzalanamaması gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Taş ve Ateş, 2020: 54).
Bilişim teknolojilerini ve getirdiği yenilikleri kullanabilmek için her şeyden önce bilgisayar
teknolojisi sahipliği ve bilgisi gereklidir. TÜİK verilerine baktığımızda 2019 yılında
bilgisayar kullanan girişimlerin oranı %96,7 olmuştur. İnternet erişimine sahip olan
girişimlerin oranına baktığımızda ise 2021 yılında bu oran %95,3 olarak gerçekleşmiştir
(TÜİK, 2022). Diğer bir deyişle sektörlere ve büyüklüklerine göre değişiklikler olmakla
birlikte ülkemizdeki girişimlerin çok büyük bir kısmı bilgisayar sahipliği ve internet erişimi
açısından iyi durumdadır. Ancak vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler bunlarla sınırlı
değildir. Kazançları basit usulde tespit edilen ve defter tutmayan mükellefler ya da işletme
esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, kayıt dışı gelir eldenler ve potansiyel
mükellefler de hesaba katıldığında bu oranların düşeceği tahmin edilmektedir (Taş ve Ateş,
2020: 47). Dolayısıyla bilgisayar teknolojisi sahipliği ve okuryazarlığı, dijital vergi
denetimine geçişte bir risk olarak dikkate alınması gereken hususlardandır.
Yüz yüze yapılan vergi incelemelerinde mükellef ve inceleme elemanları arasında daha yoğun
bir etkileşim gerçekleşmektedir. Bu etkileşimin vergi mükellefleri açısından çeşitli faydaları
bulunmaktadır. Mükellefler sorularını yüz yüze sorabilmekte, inceleme elemanlarından
süreçle ilgili bilgiler alabilmektedir. Ayrıca inceleme elemanları mükellefleri sahip oldukları
haklar (uzlaşma, cezalarda indirim vb.) ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmektedirler.
Dijital vergi denetiminde ise mükellefle vergi inceleme elemanının birebir teması söz konusu
olmayacağı için sorularının cevapsız kalması, haklarını öğrenememe ve bu nedenle
tedirginlik, güvensizlik yaşamaları gibi riskler söz konusu olabilecektir.
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Vergi incelemesi sürecinde mükelleflerin sahip olduğu bazı mükellef hakları bulunmaktadır 3.
Dijital vergi denetimi esnasında mükellefin bu haklarına ne derece riayet edileceği belirsizdir.
İnceleme sürecini kısaltmak adına bu hakların ihlal edilmesi ise kabul edilemez bir durumdur.
Dolayısıyla denetim sürecini tamamen dijitale taşımadan önce vergi idaresinin dijital vergi
denetimi esnasında mükellefin hangi haklara sahip olacağı ve bu hakların nasıl korunacağı
konusunda çalışmalar yapması gerekmektedir.
Dijital ortamlara kaydedilen verilerin güvenliği ve korunması dikkat edilmesi gereken bir
diğer husustur. Dijital vergi denetimine geçildiğinde mükelleflerin vergi mahremiyeti
kapsamındaki bilgilerinin veya diğer kişisel verilerinin ne şekilde korunacağı
bilinmemektedir. Herhangi bir siber saldırı halinde bu bilgilerin gizliliğinin ihlal edilecek
olması da bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dijital vergi denetimi kapsamında faaliyetlerin yapılabilmesi için Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığınca 2016 yılında geliştirilmiş bir e-denetim sistemi bulunmaktadır. Vergi Denetim
Analiz Sistemi (VDK-VEDAS) isimli bu sistem vergi müfettişleri tarafından kolayca
kullanılabilecek standart analizleri içermektedir. Ancak bu e-denetim sistemi halen gelişim
aşamasındadır. Bu sistem üzerinden yapılan vergi incelemelerinden sağlanan geri bildirimler
doğrultusunda VDK-VEDAS geliştirilmeye devam edilmektedir (Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığı, 2021: 33). Dolayısıyla henüz tamamlanmamış ve gelişimine devam edilen bu edenetim sistemi tamamen hazır hale gelmeden dijital vergi denetimine geçmek çeşitli riskler
oluşturabilir.
Dijital vergi denetimi çalışmaları ve kurulan e-denetim sistemi yeni olduğu için vergi
inceleme elemanları dijital vergi denetimi konusunda yeterince uzmanlaşmadan dijital vergi
denetimine geçmek risk oluşturacaktır. Nitekim 2021 itibariyle vergi müfettişlerinin sisteme
ilişkin eğitimleri devam etmektedir (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021: 33). Dolayısıyla
önce bu eğitim süreçlerinin tamamlanması ve vergi inceleme elemanlarının bu denetim
türünde uzmanlaşmaları sağlanmalıdır.
4. SONUÇ
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve dijital dönüşümün kaçınılmaz bir sonucu olarak
dijital vergi denetimi tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde ise her ne kadar
vergi idaresi uzun yıllardır elektronik ortamda bazı faaliyetler yürütmekteyse de dijital vergi
denetimi henüz yeni bir kavramdır. Dijital vergi denetimi söz konusu olduğunda genellikle bu
denetim türünün avantajları ön plana çıkarılmakta ve dijital vergi denetiminin
yaygınlaştırılması önerilmektedir. Dijital vergi denetiminin birçok avantajı olduğu ve hem
mükellefler hem de vergi idaresi açısından birçok fırsat yaratacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Ancak yeni yeni yaygınlaşan bu denetim sisteminin bazı dezavantajları ve beraberinde
getireceği riskler de bulunmaktadır. Sistemin yalnızca fırsatlarına odaklanarak risklerini
görmezden gelmek, en iyiye ulaşmamızı engelleyecektir. Ayrıca bu riskleri ortadan
kaldırmadan vergi denetimi sistemini tamamen dijital ortama taşımak mükellefler açısından
çeşitli mağduriyetler yaratacaktır. Sistemle hedeflenenlerden biri vergi idaresinin iş yükünü ve
maliyetlerini düşürmekken böyle bir durum ise aksine ek maliyetler yaratacaktır. Yaşanması
muhtemel uyuşmazlıklar sebebiyle vergi idaresinin yanı sıra mahkemelerin de iş yükü
artacaktır. Dolayısıyla bu çalışmayla amaçlanan dijital vergi denetiminin sağlayacağı
fırsatların yanı sıra taşıdığı riskleri de vurgulamaktır.

3

https://mukellefportali.vdk.gov.tr/Kaynak/M%C3%BCkellefHaklar%C4%B1T%C3%9CRK%C3%87E.pdf
(Erişim tarihi: 17.10.2022)
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E-imza kullanımının yeterince yaygın olmaması, mükelleflerin bilgisayar teknolojisi sahipliği
ve bilgisinin düşük olması gibi hususlar dijital vergi denetimi açısından hem risk hem de
engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu engeller aşılmadan önce vergi denetim sisteminin
tamamen dijital ortama taşınması hedefi gerçekçi görünmemektedir. Teknolojik sistemlerinin
genel olarak sahip olduğu güvenlik tehditlerinin yanı sıra dijital vergi denetiminde
mükelleflerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgilerinin ve diğer kişisel verilerinin
korunması da risk içeren hususlardandır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca geliştirilen edenetim sistemi VDK-VEDAS’ın henüz gelişim aşamasında olması ve vergi müfettişlerinin
de henüz dijital vergi denetimi konusunda yeterince uzmanlaşmadığı düşünüldüğünde dijital
vergi denetimine geçiş için acele edilmemesi, sağlam adımlar atılması gerektiği ortaya
çıkmaktadır. Dijital ortamda yapılacak incelemelerde mükellef haklarının neler olacağı ve
bunların nasıl korunacağının belirsizliği de risk oluşturmaktadır. Yüz yüze yapılan
incelemelerde inceleme elemanıyla mükellef etkileşimi yüksek olduğu için mükellef aklına
takılan hususları sorabilmektedir. Ayrıca vergi inceleme elemanları mükellefleri sürecin ne
şekilde devam edeceği ve mükelleflerin hakları konusunda bilgilendirmeler yapabilmektedir.
Dijital vergi denetimine geçildiğinde bu etkileşim azalacağı ve hatta belki de tamamen
ortadan kalkacağı için mükellefler daha yoğun bir tedirginlik ve güvensizlik
yaşayabileceklerdir.
Dijital vergi denetiminin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmadan vergi denetim sistemini
tamamen dijitale taşımak da ayrıca bir risk oluşturacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada yer
verilen risklerin ve yaşanabilecek diğer muhtemel risklerin dikkatle incelenmesi ve
giderilmesi önemlidir. Bu riskleri ortadan kaldırdıktan sonra dijital vergi denetimini
yaygınlaştırmak ya da vergi denetim sistemini tamamen dijital hale getirmek, fırsatlardan
daha fazla faydalanmamızı sağlayacaktır.
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ÖZET
İnsanların ortaya çıkmasıyla birlikte göç hareketleri de başlamıştır. Paleolitik ve Erken
Neolitik dönmelerde ortaya çıkan göçler, daha çok besine ulaşma ile ilişkiliydi. İlk göç bu
dönemin insanları için en önemli besin kaynaklarının başında gelen hayvan sürülerinin takip
edilmesi zorunluluğundan kaynaklanan bir göçtü. İkinci önemli zorunlu göçün sebebi ise
deniz göl ve akarsu kenarlarında ya da ormanlar içinde bulunan taze bitkilere ulaşmak için
yapılan göçlerdir. Erken dönemlerde besine dayalı zorunlu göçler karşımıza çıkarken,
insanların yerleşik hayata geçtiği Neolitik Dönemde büyük köylerin ortaya çıkmasıyla,
iklimsel değişimler sonucu meydana gelen olumsuz sonuçlar, su ve toprak yetmezliği, salgın
hastalıklar ve iç çatışmalar büyük göçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle
başlayan göçlerin ulaşmak istediği en önemli coğrafyanın başında Anadolu’nun geldiği
anlaşılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili, ormanları, akarsuları, dağları, gölleri ve dört
iklimiyle tarih boyunca dışarıdan gelen sığınmacılar için cazip bir coğrafya olmuştur.
Güneyden Anadolu’ya yapılan göçler, Hitit, Mitanni ve Deniz Kavimleri Göçü bu göçlerden
bazılarıdır. Bu çalışmada erken dönemlerden Bizans Dönemine kadar Anadolu ve çevrinde
ortaya çıkan göçler ve bu göçlerin neden olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlar
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Göç, Paleolitik, Neolitik, Anadolu, Ekonomi.

MIGRATIONS IN ANCIENT AGES AND AROUND ANATOLIAN

ABSTRACT
Migration movements began with the emergence of people. Migrations that occurred during
the Paleolithic and Early Neolithic turn were more related to access to food. The first
migration was a migration arising from the necessity of following the herds of animals, which
was one of the most important food sources for the people of this period. The reason for the
second important forced migration is the migrations made to reach the fresh plants in the sea,
lake and river edges or in the forests. While forced migrations based on food appeared in the
early periods, with the emergence of large villages in the Neolithic period, when people
settled down, the negative consequences that occurred as a result of climatic changes, water
and soil insufficiency, epidemic diseases and internal conflicts led to the emergence of great
migrations. It is understood that Anatolia came at the beginning of the most important
geography that the migrations that started for these reasons wanted to reach. Surrounded by
the sea on three sides, with its forests, streams, mountains, lakes and four climates, it has been
an attractive geography for refugees from outside throughout history. Migrations from the
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South to Anatolia, Hittite, Mitanni and Sea Peoples Migration are some of these migrations.
In this study, the migrations that emerged in and around Anatolia from the early periods to the
Byzantine Period and the social, cultural and economic dimensions caused by these
migrations were emphasized.
Keywords: Migration, Paleolithic, Neolithic, Anatolia, Economy.
GİRİŞ
İnsanlık tarihinde toplumların birbirlerini etkilemesi ve yeni kültürlerin oluşmasındaki en
önemli etmenlerden biri de göçtür. Çoğu zaman olumsuz gibi sonuçlar yaratmış şeklinde
algılanmış olsa da aslında insan göçleri, değişik toplumların birbirlerini tanıması ve
etkilemeleri ile çok önemli sosyo-kültürel sonuçlar yaratmış ve toplumların olumlu yönde
gelişmesine neden olmuştur. İlk insanların ortaya çıkmasıyla birlikte göç hareketlerinin de
başladığı anlaşılıyor. Paleolitik (Kılıç 2015:13) Çağ, insanları besine ulaşmak için göç eden
hayvanları takip etmek zorunda olduğu için sürekli bir göç faaliyeti içindeydi (Pointing
200:123). Bu göç hareketi durumu erken Neolitik dönemde de devam etmiştir. İlk göç bu
dönemin insanları için en önemli besin kaynaklarının başında gelen hayvan sürülerinin takip
edilmesi zorunluluğundan kaynaklanan bir göçtü. İkinci önemli zorunlu göçün sebebi ise
deniz göl ve akarsu kenarlarında ya da ormanlar içinde bulunan taze bitkilere ulaşmak için
yapılan göçlerdir (Özdoğan 2011:19). Erken dönemlerde besine dayalı zorunlu göçler
karşımıza çıkarken, insanların yerleşik hayata geçtiği Neolitik Dönemde büyük köylerin
ortaya çıkmasıyla (Mitchen 1999:15), iklimsel değişimler sonucu meydana gelen olumsuz
sonuçlar, su ve toprak yetmezliği, salgın hastalıklar ve iç çatışmalar büyük göçlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle başlayan göçlerin ulaştığı en önemli coğrafyanın
başında Anadolu’nun geldiği anlaşılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili, ormanları,
akarsuları, dağları, gölleri ve dört iklimiyle tarih boyunca dışarıdan gelen sığınmacılar için
cazip bir coğrafya olmuştur.
Neolitik dönemde buğdayın kültüre alınmasıyla birlikte artı ürün sistemine geçilmiş ve bu
etkiyle Dicle ile Fırat ırmakları ve bağlı kolları (Çevik 2005:22) çevresindeki buğday
tarımının yapılabileceği sulanabilir yeni yerler keşfetmek umuduyla güneye yayılım göçleri
gerçekleşmiştir. Bu hareketlerin sonucunda Dicle ve Fırat ırmakları ve bağlı kolları üzerinde
muhtemelen yeni göçmenlerin katılımıyla (Frangıpane vd. 2002:11), çok sayıda yerleşme
yerleri ( Şekil 1 ) kurulmuştur (Memiş 1990:10, İplikçioğlu 1997:24, Biedler 2004:4).
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Şekil 1: Erken dönem Mezopotamya kentlerini gösteren harita.
Halaf, Obeyd ve Uruk, gibi yerleşim yerleri gelişip büyük metropollere dönüşünce
Mezopotamya’da yetersiz olan maden, kereste, değerli taşlar, bitümen ve canlı hayvan gibi
ihtiyaç maddelerine ulaşabilmek için Anadolu’ya doğru ilerleyerek tersine bir koloni
hareketini başlamışlardır (Tiryaki 2014, 96). Bu hareket sonucunda Halaf kültürü
Diyarbakır’da Griki Haciyan, Maraş bölgesinde Domuztepe ve Malatya’da Arslantepe gibi
yerleşim yerlerinde gelişmeye başlamıştır (Frangipane 2002, 86-105). Uruk kenti ise
Adıyaman bölgesinde Samosata (Samsat), Elazığ bölgesinde Korucutepe, Tülintepe, Tepecik
ve Norşuntepe gibi yerleşim yerlerinde egemenlik kurarak buraşardan başta bakır olmak üzere
çeşitli madenleri elde ederek Mezopotamya’ya taşımışlardır. Halaf kültürü, bir koluyla
Anadolu’da ilerleyerek Trakya üzerinden Avrupa’ya ulaşarak Orta Avrupa kültürlerini
etkilemeye başlamıştır (Özdoğan 2002, 103). Bir süre sonra zayıflayan Halaf kültürünün
açtığı yoldan tersine Avrupa’lı kavimlerin Anadolu’ya göçü başlamıştır. Bu göçü belgeleyen
en önemli arkeolojik verilerden biri Burdur Höyücek’te ele geçmiş Başsız Ana Tanrıça olarak
bilinen ve üzerinde İndogermen özellik olarak kendi hamurundan bezemesiyle dikkat çeken
başsız kadın figürdür (Özdoğan 2002, 122). M.Ö. 3. binin son çeyreğinde Sargon ( M.Ö.23342279) tarafından kurulan Akad Krallığı döneminde ilk kez devlet eliyle Anadolu’da bir
kolonizasyon hareketi başlatılmıştır (Nissen 2004, 105). Tabi ki bu kolonizasyon döneminde
temel amaç Anadolu’nun zenginliklerini Mezopotamya’da Akad ülkesine aktarmak (Dinçol
1982, 18). olduğu için Anadolu’ya önemli oranda tüccar, işletmeci ve esnaf göçmen olarak
yerleştirilmiştir (Memiş 2017, 61: Yiğit 2000, 6). Bu koloni ve göç faaliyetleri sonucunda
Anadolu’da Kayseri civarındaki Kaniş ve Ninova arasında bir ticaret yolu ( Şekil 2 )
oluşmaya başlamıştır (Koçak 2009, 212).

104

Şekil 2: ATK Çağı döneminde Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticaret yolu
haritası
Bu dönemdeki en önemli bir gelişmelerinden biri de Mezopotamya’dan gelen tüccarlar
tarafından Anadolu’ya getirilen yazının Anadolu halkı tarafından öğrenilmesi olmuştur.
M.Ö. 2300-2100 yılları arasında Avrupa’dan Anadolu’ya geçen Hititler sessiz bir şekilde Orta
Anadolu’da Hatti coğrafyasına ( Sekil 3 ) yerleşmeye başladılar (Akurgal 2001, 33-36.).
İleride sorun çıkmasın diye Hatti dinlerini kendilerine din ve tanrılarını kendilerine tanrı
yaptılar. Bu nedenle kendilerine 1001tanrılı ülke adını vermişlerdi (Dinçol 1982, 76).
Önceleri Hatti olarak değerlendirilen Hititlerin daha sonra Avrupa’dan göç eden İndogermen
bir kavim olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu’ya üç ayrı yoldan gelmiş olabilecekleri konusunda
bazı görüşler illeri sürülmüştür. Avrupa’dan Anadolu’ya üç ayrı yoldan gelmiş olabilecekleri
konusunda farklı görüşlerin illeri sürüldüğü Hititlerin, Anadolu kültürlerinde önemli bazı
değişikliklerin yaşanmasına neden oldukları gözlenmektedir. Hattiler, yerli Anadolu dilini
kullanırken Hititler İndogermen bir dil olan Hititçeyi konuşuyorlardı. Anadolu’da anaerkil bir
aile sistemi varken Hititler babaerkil bir aile sistemini Anadolu’ya getirmişlerdi (Akın 2017,
688 ). Hititler ilk defa ihtiyarlar meclisi olan Pankuş meclisini kurmuşlardı ve ayrıca en
yüksek kadın unvanı olan Tawannah unvanı da ilk defa Hititlerde karşımıza çıkmaktadır
(Kınal 1998, 136). Hititlerin M.Ö. 18. yüzyılda egemenliğini sağlamasıyla Anadolu’da ki
Asur Ticaret Koloni Çağı’nın etkisi sonlandırılmıştır. Hititlerin Anadolu’ya göçmesiyle
Anadolu nüfusunun önemli bir kısmı İndogermen nüfusa dönmüştür.
M.Ö. 3. binde Anadolu’da devlet kuran Hurri coğrafyasına M.Ö. 16-15. yüzyılda Mitanniler
gelip yerleşmişler (Kınal 1998, 170 vd). Önceleri birlikte Hurri-Mitanni federasyonunu
kurarken M.Ö. 15. yüzyılda Mittaniler tek başına bir devlet olarak Mısır ve Hitit ile birlikte
bölgenin en güçlü devletleri arasında yerini almıştır. Mitanniler at yetiştiriciliğinde oldukça
ilerlemiş bir kültürdü ve bu kültürü ilk defa Anadolu’ya yerleştirmişti ( Şekil 3 ).
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Şekil 3: Hitit ve Mitanni devletlerini gösteren harita.
Sonrasında atlı savaş arabalarında kullanarak büyük üstünlük sağlamıştı. Daha sonraki
dönemlerde Hitit ve Mısır ordularında atın savaş arabalarında kullanılmış olduğunu
görmekteyiz ki Hitit ve Mısır arasında yapılan Kadeş savaşında atlı savaş arabalarının
kullanıldığını antik kaynaklardan öğrenmekteyiz ( Wilhelm 2006, 237).
M.Ö. 1200 yıllarında Avrupa üzerinden gelen göçlere Deniz Kavimleri Göçü veya Ege
Göçleri (Memiş 2007, 168) ile Tunç Çağı kapanmış ve Demir Çağı başlamıştır. Mısır’da III.
Ramses döneminde Medinet Habu Tapınağı’da ele geçen ( Şekil 4 ) yazıtlara göre isimleri
geçen Frigler, Brigler, Danunalar, Vavaşlar, Felestler, Turşa, Zakkariler, Sıkuller ve
Şekeleşlerden oluşan kavimler eşleri ve çocukları ile önlerinde bir ateş perdesi ile her tarafı
yıkarak ve yakarak ilerleyerek Hitit devletini ortadan kaldırmışlardır (Wilhelm 2006, 237).

Şekil 4: Mısır’daki Medinet Habu Tapınağı üzerinde Deniz Kavimleri ile savaşı
gösteren betimleme.
Gerçekten de M.Ö. 1200 yıllarına denk gelen Anadolu’da ki birçok kazıda aynı döneme denk
gelen bir yangın katmanının ortaya çıkması bu yıkımı doğrulamaktadır (Mansel 1999, 88).
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Ayrıca Ugarit kentinde yapılan arkeolojik kazılarda Kıbrıs (Alaşıya) kralına yardım için
gönderilmek üzere yazılmış pişmemiş kil tabletlerin fırının önünde ele geçmesi bu kentin de
hemen saldırıya uğradığını göstermektedir. Anadolu ve Akdeniz coğrafyasında çok önemeli
sonuçlar yaratan Deniz Kavimleri Göçü ( Şekil 5) etkilerinin günümüze kadar ulaştığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, Deniz kavimleri göçü ile gelen Felest kavminin
günümüz Filistinler ile aynı oldukları illeri sürülmektedir.

Şekil 5: Deniz Kavimleri Göçünün hareketlerini gösteren harita.
Yine aynı şekilde Deniz Kavimleri Göçü ile Anadolu’ya giren Friglerin Anadolu
kültürünün şekillenmesinde önemli katkı sundukları (Çapar 1987, 43) ve belki de bu katkının
günümüzde de varlığını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. M.Ö. 336 yılında gelişen
önemeli bir hareketi de Makedonya kralı İskender tarafından yönetilen Helenistik Krallık
göçüdür (Mansel 1999, 434). Ünlü Alman tarihçi Droysen tarafından doğunun batı
kültürlerinin kolonizasyonuna hazırlanması anlamında Hellenleştirme çabası olarak
değerlendirdiği için bu döneme Heleneistik Dönem adı verilmiştir. Önce Yunanistan’ı eline
geçiren İskender Anadolu’da egemenlik sürdüren Persler üzerine baskılarını sürdürdü. İlkin
M.Ö. 334 yılında Biga Çayı (Granikos) civarında yapılan savaşta Persleri yenerek kaçan
ordularını onları kovalayarak takip etmeyi sürdürmüştür (Mansel 1999, 437). İkinci savaş
İskenderun civarında İssos’ta yapılarak Persler ikinci defa yenilmiştir. Bu savaş ile
Anadolu’dan kovulan Persler ile üçüncü savaş Erbil (Arbela) civarında Gaugamela olarak
bilinen yerde tekrar Perslern yenilmesiyle İran yolu İskender’e açılmıştır (Mansel 1999, 445).
Persleri takip eden İskender ardından başkent Persapolis’e girerek Pers devletini ortadan
kaldırmıştır. Pers devletinin ortadan kalkmasıyla Hindistan’a kadar bütün coğrafyalar
İskender’in eline geçmiştir. Bu Hellenistik hareket ile birlikte Yakındoğu coğrafyasında
önemli göç hareketlerinin yaşanması ve toplumların çeşitli nedenlerle yerlerinden ayrılması
kaçınılmaz olmuştur. İskender’in ölümünden sonra Mısır’a yerleşen Makedon kökenli
Ptolomaios (Smith 1995, 205 vd.) sülalesi bölgeyi elinde tutabilmek için Mısırlılaşma
politikasını sürdürmüştür (Witt 1971, 192; Solmsen 1979, 12; Henrichs 2009, 109).
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Ptolomaioslar döneminde Mısırlı denizcilerin Ege, Marmara ve Karadeniz çevresindeki
limanlara yerleştikleri ve Mısır inançlarını bu kentlere yaydıklarını antik kaynaklardan
öğrenebilmekteyiz (Witt 1971, 192 vd ). Bergama’da Paplagonialı Plilatairos Bergama
Krallığını kurarak bu kenti bir dönem Anadolu ve çevresindeki coğrafyaları etkileyen büyük
bir uygarlık merkezi haline getirmiştir (Akurgal 2008, 343 ).
Helenistik dönem sonrası Anadolu’ya yönelen Roma İmparatorluğu M.Ö. 2. Yüzyıl
başlarında Batı Anadolu’da egemenlik kurmaya başlamıştır (Kaya 2000, 55 vd.). Ardından
M.Ö. 69 yılında Roma’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da egemen olmaya başladığı
izlenmektedir (Beysanoğlu 1995, 5-9). Roma egemenliği döneminde devlet politikası olarak
bazı soylu veya zenginlerin akrabaları Zeugma ve Gaziantep çevresine yerleştirildiği
bilinmektedir.
SONUÇ
Göç meselesi insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak
için öncelikli olarak av hayvanlarına bağlı olmuştur. Tabi ki çevresindeki bitki kök ve
meyveler de hayatını idamesi için elzem olan besinlerdi. Av hayvanlarının göç etmesine bağlı
olarak peşlerinde göç etmek zorunda kalan insanlar orman içinde, akarsu göl ve deniz kenarı
gibi sulak yerlerde çok çeşitli bitki ve meyveye de ulaşmışlardır. Bundan da anlaşıldığı gibi
erken dönemdeki göçler besine ulaşmak için yapılan göçler olmuştur. Paleolitik dönemin
sonlarına doğru dünyanın ısınması sonucu eriyen buzulların altında ortaya çıkan coğrafyalar
insanlara değişik alternatifler sunmuşlardır. Neolitik Çağda başta buğday olmak üzere diğer
baklagillerin kültüre alınmasıyla tarım yapılarak artı ürün sistemine geçilmiştir. Böylece kışın
tüketebileceği yiyecekleri istiflediği için göç etme ihtiyacı his etmeyerek yerleşik hayata
geçmiştir. Yerleşik hayata geçme ile birlikte aşırı toprağın verimsizliği, salgın hastalıklar,
besin yetersizliği ve iklimsel koşulların yarattığı sorunlar gibi önemli olayların neticesinde
insanlar arasında sorunların yaşamasını da beraberinde getirmiştir. İç çatışmalar veya zorunlu
olarak yerini değiştirmek zorunda kalan insanlar kitlesel olarak başka coğrafyalara göç etmek
zorunda kalmıştır. Bu göç alan coğrafyaların başında dört iklimi denizi, akarsuları ve dağlık
alanları ve ormanlarıyla cazip olan coğrafyaların başında Anadolu gelmektedir. Neolitik
Çağda yerleşik hayata geçilen coğrafya olan Anadolu’ya erken dönemlerden itibaren çeşitli
göçler başlamıştır. Erken dönemde tarım alanları için Dicle ve Fırat ırmakları ve bağlı
kollarının vadileri takip edilerek Mezopotamya’da önemli tarım kentlerinin gelişmesine zemin
hazırlayan bir göç söz konusu iken Geç Neolitik Çağ ile birlikte Kalkolitik Çağda Anadolu’ya
doğru tersine göçler yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle Halaf kültürünün Anadolu ve Trakya
üzerinden Avrupa’ya uzayan göçleri dikkat çekicidir. Daha sonra Halaf kültürünün
zayıflaması sonucu tersine Anadolu’ya bir İndogermen kavim göçünü başlatmıştır. M.Ö.
2300-2100 yılları arasında Avrupa’dan Anadolu’ya göç eden Hititler Orta Anadolu’da
Hattilerin coğrafyasına yerleşerek anaerkil aile sistemini, Tawananah olarak bilinen kraliçe
unvanını ve Pankuş olarak bilinen ihtiyar meclisini Anadolu’ya getirmişlerdir. M.Ö. 2.bin
ortalarında Anadolu’ya Hurri coğrafyasına yerleşen Mitanniler at yetiştiriciliği ve atlı savaş
arabası sistemini Anadolu kültürlerine tanıtmışlardır. M.Ö. 12. yüzyıl başlarında Avrupa
üzerinden gelen Deniz Kavimleri Göçü ile Anadolu’da Hitit devleti ortadan kalkmış, Tunç
Çağı kapanırken Demir Çağ başlamıştır. M.Ö. 336 yılında Makedonyalı İskender Anadolu’da
Pers egemenliğine son vererek Hindistan’a kadar olan coğrafyaları egemenlikleri altına
almıştır. Bütün bu faaliyetlerin içinde farklı grupların bir araya geldiği göçler olmuştur ki bu
durum dünya kültürlerinin şekillenmesinde çok önemli yer tutmaktadır.
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ÖZET
Edebi eserlerin yaratım aşamasında sanatçılar zihinsel birikimlerinden yararlandıkları kadar
toplumsal, kültürel, sosyolojik olayların farklı bileşenlerini de eserlerine yansıtırlar. Çünkü
edebi eserler ile toplum arasında organik bir bağ vardır. Yazılan şiirlerin, romanların,
hikayelerin içeriği incelendiğinde sanatçının yaşadığı dönemin ekonomik, siyasi ve toplumsal
olaylarından bağımsız olmadığı görülebilir. Ortaya konan eserlerin birçoğunda dönemin
ekonomik yansımaları karşımıza çıkmakta ve bu da ekonomi-edebiyat ilişkisinin birbirini
etkileyen, besleyen ve birbirlerine yön veren kavramlar olduğunu ortaya koymaktadır.
Genel perspektifte sanat, özele indirgendiğinde ise şiir akımlarının veya hareketlerinin
dinamik bir sistem içindeki siyasal, toplumsal devinimlerinde sürekli, çift yönlü bir etkileşim
içinde olduğu temeline dayanan toplumcu gerçekçi akımı, temel hak ve insan özgürlükleri
eksenine dayanan, sosyal ve siyasal fikirleriyle topluma yön verme ve toplumun egemen
güçler tarafından sömürülmesinin önüne geçme savıyla edebiyatta yer edinmiştir. Bu edebi
eserlerin üreticileri yani sanatçıları, toplumun yaşadığı sorunları ve acıları tüm duygu, durum
ve ayrıntılarıyla yine topluma anlatırlar, onların sanatı tabii ki toplum içindir.
Türkiye’de yaşanan toplumsal ve ekonomik sorunlara paralel olarak bu fikir akımında
yetişmiş ve eserler vermiş çok önemli sanatçılarımız vardır. Yazmış olduğu tek şiir kitabıyla
diğer bütün şairler arasında peygamberliğini ilan etmiş özel bir kalem, şiirlerindeki uygun
kelimeyi bulmak için on yıldan fazla beklemiş, yani sabırla, nakış işler gibi şiir yazmış büyük
bir usta, şiirlerinde işlemiş olduğu toplumsal konular sebebiyle büyük sıkıntılar yaşamış ve bu
durum kendisine sorulduğundaysa; “Acı çekmek bir yerde sevda gibidir, her kula nasip
olmaz” diyen Ahmed Arif’in, ağıt yakar gibi, türkü okur gibi, Türkiye portresi çizer gibi
yazdığı şiirleri yoluyla Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal olaylarının yansımaları ile edebiyatekonomi ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Arif, İktisat-Edebiyat İlişkisi, Toplumsal Gerçekçilik, Türkiye
Ekonomisi, Yoksulluk
THE OPPRESSED AND WRETCHED POET OF THE PEOPLE AHMED ARİF:
TURKEY’S SOCIOECONOMIC REFLECTIONS IN THE CONTEXT OF HIS
POEMS
I
ABSTRACT
At the stage of creating literary works, artists reflect different components of social, cultural
and sociological events to their works as well as benefiting from their own intellectual
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knowledge. Because there is an organic connection between literary works and society. When
the content of the poems, novels and stories are analyzed, it can be seen that the artist is not
free from the economic, political and social events of the period in which he lived. In many of
the literary works, we encounter the economic reflections of the current preiod. And this
reveals that the correlation between economy and literature is a concept that affects, feeds and
directly navigates each other.
Art in general persfective and when art is reduced to spesific, Turkish Literal Social Realist
Movement, which is based on the fact that poetic movements or movements are in a
continuous and two-way interaction in the political and social movements in a dynamic
system, which is based on the axis of fundamental rights and human freedoms, has taken
place in literature with the argument of preventing its exploitation by the powers shaping the
the society with its social and political ideas and creating the dominant society. The producers
of these literary works, namely the artists, tell the society about the problems and sufferings of
the society with all their feelings, status details. Their art is of course for society.
In parallel with the socioeconomic problems experienced in Turkey, we have very important
poets who grew up and produced works in this stream of thought (Turkish Literal Social
Realist Movement). A special person who proclaimed his prophethood among all the other
poets with the only book of poetry he wrote, waited for more than ten years to find the
appropriate word in his poems, taht is, a great master who wrote poems patiently and
embroidered his words; has experienced great difficulties due to the social issues he has dealt
with in his poems, and when asked about this situation; “Suffering is like love at some point,
not everyone can experience it.” It will be tried to reveal the reflections of Turkey’s economic
and social events and the literature-economy relationship through the poems of Ahmed Arif
written as if he laments, reads a folk song, and paints a portrait of Turkey.
Keywords: Ahmed Arif, Economics-Literature Relationship, Social Realism, Turkish
Economy, Poverty.
1. GİRİŞ
Sanat, toplumun ekonomik-sosyal yapısıyla paralel olarak gelişmekte ve karşılıklı olarak
birbirlerini etkilemektedirler. Buna göre sanatta, gerçekçi bir anlayışı savunan kesim
tarafından sanatın her zaman çeşitli görevleri olduğu düşünülmüştür. Ayrıca gerçekçiliğin
etkili olduğu dönemlerde sanatın halka dönük bir yapı içerisinde olduğu söylenebilir.
Öncelikle halk tarafından anlaşılan, onun sıkıntılarını dile getiren ve en önemlisi gelecek
toplumunu inşa etmek adına çeşitli idealleri bulunan bir sanat öncelenmiştir (Akpınar, 2014:
14). Dolayısıyla sanatçı, büyüdüğü ve bilinç anlamında şekillendiği topluma ve toplumun
temel sıkıntılarına karşı sorumludur. Bu bilinçle sanatını toplumun hizmetine sunan sanatçı,
tanık olduğu toplumsal adaletsizliklere; ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara ve ülkenin
ilerlemesi önünde engel oluşturan diğer doğru olmayan uygulamalara karşı sanatsal düzlemde
bir mücadele yürütür (Erol ve Taş, 2017: 54).Edebi ürünlerin büyük kısmı siyasal anlayışlarla
birlikte hareket eder ve siyasi-sosyal sıkıntılarla sıkı ilişkileri vardır. Edebiyat eleştirmeni
Eagleton, “Edebiyat ile ideolojiden, karşılıklı ilişki kurabilecek iki ayrı fenomenmiş gibi
bahsetmek, bir anlamda bayağı ve gereksizdir” diyerek yazarın edebiyat ürünlerini ortaya
çıkardığı ortamdan, üzerinde oluşan baskıdan, dünyayı algılama biçiminden ayrı
düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. Siyasi olayların edebiyat ürünlerine kati bir yolla etki
ettiğini ifade etmek çok doğru olmasa bile, bu ürünlerin ideolojik anlamda yararlanılmaya
elverişli olduğu söyleyebilir (Özcan, 2017: 475).
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Türkiye 1940-1960 yılları arasındaki dönemde toplumsal olaylarda yaşanan sorunlara dikkat
çeken, ortaya çıkan eserleri sanat-ideoloji ilişkisi bağlamında toplumsal ve tarihsel bir sürecin
ürünü şeklinde biçimlendiren şairler, çağdaş sanat ile gelenek arasındaki bağı tamamen
koparmışlardır. 1940 ve sonrasındaki süreci sosyal olaylara ideolojik perspektiften bakan
sosyalist-gerçekçi sanatçılar da genel anlamda çağdışı kalmış sosyal hayatın, ezilen-ezen
ilişkisinin, eşitsizliğin ve karşılığı alınamamış emeğin mücadelesini vermişlerdir. Şiirlerinde
genel anlamda temel hak ve insan özgürlükleri ekseninde bir görüş çilesi hakimdir. Bu
sanatçılar, eserlerinde ortaya koydukları sosyal ve siyasal fikirleriyle toplumu şekillendirme
ve toplumun egemen güçler tarafından sömürülmesinin önüne geçme savıyla edebiyatta yer
edinmişlerdir (Erol ve Taş, 2017: 54).
Türk edebiyatında cumhuriyetle birlikte ortaya çıkan toplumcu gerçekçi şiir akımının çıkış
noktası Nazım Hikmet, Ahmed Arif gibi ustalara dayanmaktadır. 1940-1980 arasında
edebiyatta etkili olan bu akıma bağlı sanatçılar estetikten çok içeriğe yönelmiş, Marksist
eğilimli şiirler üretmişlerdir (Gülendam, 2010: 212).Modern Türk şiirindeki etkili toplumcu
gerçekçi şairlerinden biri olan Ahmed Arif, şiire 1950 yıllarında başlamış ve 1960’lı yıllardan
sonraki süreçte birçok toplumcu gerçekçi şairi etkilemiştir. Şair, çok sayıda şiir yazmamış
olmasına rağmen, benzerine az rastlanır bir etki ile Türk şiirinde önemli izler bırakan
sanatçıların başında gelmektedir (Aydoğdu, 2020: 1305). Biz bu çalışmamızda Ahmed Arif
şiirleri bağlamında Türkiye’deki toplumsal gerçekçi şiir akımı ile Türkiye ekonomisi
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışacağız.
1.1. Türkiye’de Toplumcu Gerçekçilik
İlk olarak 1930’larda ortaya çıkan ve Rusya’da devletin resmi sanat görüşü sayılan toplumcu
gerçekliğin ana ilkeleri 1934 yılında toplanan “Sovyet Yazarlar Biriliği” Kongresi’nde
belirlenmiştir (Moran, 1999: 53). Toplumcu gerçekçiliğin esas dayanağı; kendine has bir
siyasal felsefe, geçmişin materyalist anlayışına dayanan sosyal ve ekonomik bir dünya algısı,
kapitalizmin Marksçı açıdan çözüme kavuşturulması, bir toplumsal değişim kuramı ve Karl
Marx ve Friedrich Engels’in çalışmaları sonucu ortaya çıkan insanın özgürleşmesiyle ilişkili
bir düşünce olan Marksizm’dir. Bir öğreti olarak Marksizm, ekonomik, siyasal ve felsefi bir
bütünlük içermekte ve ideolojik anlamda, temel olarak sınıflar savaşımı kuramını oluşturan ve
savaşımın kaçınılmaz sonucu olarak proletaryanın diktatörlüğüne ve sonrasında da toplumsal
eşitliğin ve özgürlüğün dünyası olan komünizme ulaşılacağını öngören bir öğreti şeklinde
tanımlanır (Aydoğdu, 2017:269).
Toplumcu gerçekçiliğin şekil almasında I. Dünya Savaşı ile hemen onu takip eden Rusya’da
gerçekleşen Ekim İhtilali’nin izleri vardır. Kapitalist siteminin, yeni bir sosyal düzene evrilme
aşamasını başlatacak fikirlerin çoğalmasına ve bu fikirlerin edebi ürünlerin arasında var
olmasına neden olmuştur. Toplucu gerçekçiliğin ortaya çıkmaya başladığı dönem yukarıda
anlatıldığı üzere kapitalizmin zirve yaptığı dönemdir (Akpınar, 12: 2014).
Toplumcu gerçekçi şiir, Garip şiirini toplumsal sorunları dile getirmede yeterli görmediği gibi
gerici bir anlayışın da sonucu olarak gören 1940 dönemi şairlerinin ürünleriyle geniş kitlelere
yayılmıştır (Geçgel, 2011: 97). Toplumcu gerçekçiliğin ülkemizdeki en büyük
temsilcilerinden olan Nazım Hikmet;“Mademki her eser muayyen bir insanın eseridir. Ve
mademki her insan muayyen bir içtimaî ve iktisadî ve harsî (kültürel) muhitin içindedir. O
muhitle müspet veya menfi münasebettedir. Bu halde her eser kendini yazanın muhitini, o
muhitle olan münasebetlerini ister istemez ifade eder. İşte muhtelif muharrirlerin herhangi bir
ruhî, içtimaî hadiseyi muhtelif surette aksettirmelerinin sebebi budur. Muharrir herhangi bir
hadise karşısında tam manası ile bîtaraf, afaki olamaz. Kara toprağın tesirinden kurtulup
havada yaşamak kimseye nasip olmamıştır" (Sülker, 1946: 13) diyerek sanatçıların
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yaşadıkları toplumu, eserlerinde yansıtmalarının en tabii ve gerekli bir yol olduğunun altını
çizmiştir.
1.2. Bir Mısra Boyu Macera: Ahmed Arif
Ahmed Arif 23 Nisan 1927’de Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir (Diken, 2018: 11). Annesi
Sare Hanım, Ahmet Arif çok küçükken vefat etmiştir. Ahmed Arif’i, babası Arif Hikmet
Bey’in sonradan evlendiği Arife Hanım büyütmüştür. Arif Hikmet Bey Siverek’e nahiye
müdürü olunca Ahmed Arif’in çocukluğu Siverek’te geçmiş ve ilkokulu Siverek’te
tamamlamıştır. Ortaokulu okumak için Urfa’ya yerleşmişler ve şiire ilgisi o yıllara
dayanmaktadır. Babası Diyarbakır’da lise eğitimi almasını istememiş ve Afyon Lisesi’ne
yatılı olarak yazılmıştır. Ahmed Arif Afyon Lisesi’nde çok ciddi bir edebiyat eğitimine tabi
tutulmuştur. O yıllarda en sevdiği şairler; Behçet Necatigil, Nazım Hikmet, Cahit Külebi,
Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip’tir. 1940 yılında ‘Seçme Şiirler Demeti’ adlı dergide
şiiri yayınlanmıştır. Dergi sayfasının bir tarafında Ahmed Arif bir tarafında Neyzen Tevfik
şiiri basılmıştır. Usta-çırağın yan yana gelmesi yanı sıra Ahmed Arif’in telif ücreti olarak
aldığı miktar babasının aylık gönderdiği harçlığın iki katıdır (Arif, 2017: 15-16).
Ahmed Arif’in lisede yazdığı satırların amacı edebiyat öğretmeninin takdirini kazanmaktı. Bir
müddet sonra karaladıklarının şiir olmadığına, çünkü gerçek anlamda şiir yazmanın bu kadar
basit olmadığına inanmıştır. O zamanlarda moda Orhan Veli tarzı şiirler yazmaktı. Ancak
Ahmed Arif bu yolu, dünya görüşüne aykırı ve basit olduğunu düşündüğünden hiç
denememiştir. Çünkü ona göre şiir ucuz espri, gıdıklama ve alay ile asla
ilişkilendirilmemeliydi. Orhan Veli ve onun tarzında şiir yazan arkadaşları, Ahmed Arif’e
göre küçük birer İstanbul burjuvalarıydı. Ahmed Arif, “Düşünce ve davranışları, kendilerine
örnek seçtikleri Fransız şairlerinin paralelindeydi. Oysa ben Doğuluydum. Az gelişmiş değil,
sömürülmek için kasıtlı olarak geri bırakılmış bir ülkenin, aşiret töreleriyle yetişmiş bir
çocuğuydum”, diyerek halkının çıkarlarına, sorunlarına yabancı ve ters olduğunu düşündüğü
dönemin moda şiir akımını eleştirmiştir (Arif, 2004: 51-52).
Lise sonrası askere giden Ahmed Arif askerliğini İstanbul Riva’da yapmıştır. Vatani görevi
bittikten sonra yükseköğrenim için Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe
Bölümü’ne gitmiştir. Ancak 1951 ve 1952 yıllarında iki kez tutuklanmıştır. Yükseköğrenimini
tamamlayamadığı gibi bir müddet iş de bulamamıştır. 1956-1977 yıllarında çeşitli gazetelerde
sekreterlik ve düzeltmenlik yapmıştır. Aynur Hanım’la evlenen Ahmed Arif’in Filinta adını
verdiği bir oğlu olmuştur (Durbaş, 2009: 23-24). Onun için artık yeryüzünün en güçlü silahı
oğlu Filinta’dır (Alptekin, 2017: 114). 1968 yılının aralık ayı şiirleri, ilk ve son şiir kitabı
olan, “Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı kitapta toplanılmıştır (Arif, 2017: 3).
Ahmet Arif her ne kadar 40 kuşağı şairleri arasında anılsa da gerçek toplumsal gerçekçi
etkisini 1950-1970 dönemi arasında göstermiştir. İlk şiir denemeleri henüz lisedeyken 1940’lı
yıllarında kaleme alan şair, bu şiirlerine “Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı kitabında yer
vermemiştir. Üniversite yıllarında tamamen toplumcu gerçekçi şiirler üreten usta o dönem
özellikle Nazım Hikmet ile Rıfat Ilgaz’dan etkilenmiştir (Aydoğdu, 2017: 278).
Ahmed Arif şiir geleneğinde Nazım Hikmet’ten oldukça etkilense de iki şair arasında büyük
farklar vardır. Cemal Süreya bu farkı 1969 yılında Papirüs Dergisi’nin Ocak sayısında şöyle
anlatıyor, “ Nazım Hikmet, şehirlerin şairidir. Ovadan seslenir insanlara, büyük
düzlüklerden. Ovada akan ‘büyük ve bereketli bir ırmak’ gibidir. Uygardır. Ahmed Arif ise
dağları söylüyor. Uyrukluk tanımayan, yaşsız dağları, ‘asi’ dağları. Uzun ve tek bir ağıt
gibidir onun şiiri. ‘Daha deniz görmemiş’ çocuklara adanmıştır. (…) Türkü söyleyerek
çarpışan, yaralıyken de, arkadaşları için tarih özeti çıkaran, bunu felsefe ve inanç katmayı
ihmal etmeyen bir gerillanın şiiridir. (…) O yalçınlıktan, birden sınır köylerine iniyor;
‘tavukları birbirine karışan’ insanları anlatıyor. Bu birdenbirelik onu kekre diyebileceğimiz
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bir lirizme ulaştırıyor. Ya da tersi oluyor. Eksiksiz bir silah koleksiyonunun arasında
görüşmecisinin yolladığı taze soğan demetini görüyorsunuz. (…) Büyük bir sevgiye, bir
umuda çağırıyor Anadolu insanını; gözlerinden öperek, çıldırasıya severek” (Arif, 2017: 122123).
Genel anlamda Ahmed Arif’in şiirlerini her dönem güncelliğini koruyan ve okunur kılan
temel sebeplerden biri, bu şiirlerin gelenek ile kurduğu ilişkinin ve halk dilindeki sıcaklığını
şiirde yansıtmasındaki başarısı gelmektedir. Sanatçının çok az eser kaleme almış olmasına
karşılık, Türk şiirinde benzerine az rastlanır bir etki yaratmasında onun şiirlerinin gelenekle
kurduğu ilişkinin inkar edilmez bir payı vardır (Aydoğdu, 2020: 1313).
2. AHMED ARİF’Lİ YILLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENEL GÖRÜNÜMÜ
VE ŞİİR ANALİZİ
SEVDAN BENİ
Terketmedi sevdan beni,
Aç kaldım, susuz kaldım,
Hayın, karanlıktı gece
Can garip, can suskun,
Can paramparça…
Ve ellerim kelepçede,
Tütünsüz, uykusuz kaldım,
Terketmedi sevdan beni…
(Arif, 2017: 13)
Ahmed Arif’in aşk ve özgürlük üzerine samimi bir dille kaleme aldığı “Sevdan Beni”
sevgiliye duyulan aşkın zorunluluk nedeniyle acıya evrildiği ancak umudun yitirilmediği
(Timuroğlu, 2009: 118), tutuklu bir şekilde dile getirilen –açlık, susuzluk, gariplik ve
parçalanmışlığa rağmen kendisini terk etmeyen “ötekine” güvenin anlatıldığı şiirdir (Uludağ,
2013: 205). Toplumsal gerçekçi şiir akımının belirgin özelliklerinin de görüldüğü şiirde her
türlü zor durum, kötü şartlar, yoksulluk, açlık ve ezilmişliğe rağmen sevda görülen duygulara
sarılarak, ayakta kalmaya çalışılan mücadele ruhu yansıtılmıştır.
Şiirde geçen aç, susuz, garip, paramparça, tütünsüz kelimeleri ekonomik anlamda yoksulluğu
çağrıştırmaktadır. Yoksulluğun kavramsal açılımı ve boyutu toplumların birbirlerinden farklı
yaklaşımları sebebiyle tanımlanması oldukça güç olsa da literatürde yoksullukla ilgili kavram
ve türler itibariyle ortak noktalar bulmak mümkündür (Taş ve Özcan, 2012: 2). Yoksulluk,
bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu şeklinde özetlenebilir. Dar anlamda,
açlıktan ölme durumu ve barınacak yeri olmamasını ifade ederken, geniş anlamda da gıda,
barınma ve giyim imkanları, yaşamlarını idame ettirmeye yetmesine rağmen toplumun genel
seviyesinin gerisinde kalması şeklinde açıklanabilir (Ensari, 2010, 9). Sosyal siyaset
bakımından yoksulluk, insan onuruna ve kişiliğine yakışır bir hayat seviyesinin altında, maddi
açıdan tam manasıyla veya nispi olarak yeterli olmama durumudur. Başka bir ifadeyle,
toplum, aile, ahlak ve kültür yapımızı tehdit altına alan felaket, genel bir toplumsal risktir
denilebilir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 61).
Yoksulluk, gerek gelişmiş gerekse de az gelişmiş ülkelerin günümüzde karşı karşıya olduğu
en büyük sorunlardan birisidir (Ak, 2016, 296). Tüm dünya için geçerli olan bu sorun Türkiye
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için de göz ardı edilmeyecek boyutlara ulaşmış sosyolojik bir gerçektir (Arpacıoğlu ve
Yıldırım,2011:60). Bir yandan gelir dağılımda adaletsizlik, diğer yandan milli gelir
paylaşımındaki düşüklük, yaşanan ekonomik krizler, uygulanan başarısız politikalar
yoksulluğu daha da derinleştirmiştir (Taş ve Özcan, 2012: 2).
Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik ve siyasi müdahaleler yoluyla egemenliğine gölge düşmüş
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışıyla borçlu doğmuş bir devlettir (Mirzade, 2021: 1).
Savaşların sonuçları olarak, yoksulluk had safhada, iş gücü azalmış, salgın hastalıklar
yaygınlaşmış, üretim düşmüş ve iş gücü azalmıştı (Yiğit, 2012: 315). Ahmed Arif’in doğduğu
yıl olan 1927 yılından yalnızca iki yıl sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alacak olan 1929
ekonomik krizi patlak vermiş ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi bir kez daha
sarsılmıştı. Kısacası Ahmed Arif’in çocukluk yılları tüm bu büyük sorunlarla başa çıkmaya
çalışan Türkiye Cumhuriyeti’nin çocukluk yıllarına denk gelmiştir.
1940’li yıllara, 1929 Krizi’nin ve Türkiye ekonomisinin kısıtlı imkanlarının yansımasıyla giriş
yapılmış ve 1940-1950’li yıllarda II. Dünya savaşının patlak vermesiyle savaş ekonomisi
uygulanmıştır. Türkiye her ne kadar savaşın yıkıcı etkisinden korunmaya çalışsa da hükümet
ülke ekonomisinin etkilenmesinin önüne geçememiş ve savaş mali bakımdan büyük yük
oluşturmuştur.(Ünal, 2009: 72-73). Tüm ülkeyi etkisi altına alan bu olumsuz havandan
kuşkusuz sanatçılar da payına düşeni almışlardır.
İÇERDE
Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere,
Yastığım, ranzam, zincirim,
Uğruna ölümlere gidip geldiğim,
Zulamdaki mahzun resim,
Haberin var mı?
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
Karanfil kokuyor cigaram
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin…
(Arif, 2017: 14)
Ahmed Arif’in hapishane dönemini resmeden bir diğer şiirinden olan “İçerde” şiirinde
kullanılan görsel imgelerin derin anlamlar içerdiğini görmekteyiz.‘Taş duvar’ geçilmesi güç
engeller, ‘demir kapı’ açılması zor olan kapı anlamında kullanılmıştır ve ‘kör pencere’
geleceğin belirsiz olması anlamını içerdiği gibi karanlık bir ortamda tutukluluk halini de
temsil ediyor olabilir. Görüşmeye gelen kişinin ‘yeşil soğan göndermiş’ olması bir yandan
samimiyet göstergesi olsa da diğer yandan ekonomik açıdan var olan maddi imkansızlıkları
ortaya koymaktadır. Tüm olumsuzluklara rağmen umut yine elden bırakılmamış memleketin
karlı dağlarına bahar gelmesi, yaşanan toplumsal, ekonomik ve bireysel sorunların biteceğine
işarettir.
Ahmet Arif’in bütün şiirlerinde olan kavga, sevda ve özlem temaları bu şiir için de geçerlidir.
Tepkileri siyasi eylemler sebebiyle üzerine çeken şair, eserlerini uğruna yayın yasağı, hapis
cezası ve işkence gibi farklı baskıları göze aldığı sosyalizm ve demokrasiye adamıştır. Bu
şirini de öznenin içinde yaşadığı toplum adına hakkını ararken sarf etmiş olduğu mücadeleyi
ve yapmış olduğu kavgada bir silah olarak kullandığını görüyoruz. Daha insana yaraşır bir
düzen için çabalarken çekmiş olduğu acıların, yasaklamaların ve tutuklanmalarının kendisi
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yıldırmayacağını net bir dille haykırır. Şairin 1940-1960 gibi çatışmalı döneme ait olan
eserleri, okuyucularının demokratik beklentilerini ve Marksist anlayıştaki bilinci arttırdığı öne
sürülebilir (Erol ve Taş, 74: 2017).
KARANFİL SOKAĞI
Tekmil ufuklar kışladı
Dört yön, onaltı rüzgar
Ve yedi iklim beş kıta
Kar altınadır.
Kavuşmak ilmindeyiz bütün fasıllar
Ray, asfalt, şose, makadam
Benim sarp yolum, patikam
Toros, Anti-toros ve âsi Fırat
Tütün, pamuk, buğday ovaları, çeltikler
Vatanım boylu boyunca
Kar altındadır.
Döğüşenler de var bu havalarda
El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem
Ümit, öfkeli ve mahzun
Ümit sapına kadar namuslu
Dağlara çekilmiş
Kar altındadır.
Şarkılar bilirim çığ tutmuş
Resimler, heykeller, destanlar
Usta ellerin yapısı
Kolsuz, yarı çıplak Venüs
Trans-nonain sokağı
Garcia Lorca’nın mezarı,
Ve gözbebekleri Pierre Curie’nin
Kar altındadır.
Duvarları katı sabır taşından
Kar altındadır varoşlar,
Hasretim nazlıdır Ankara.
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Dumanlı havayı kurt sevsin
Asfalttan yürüsün Aralık,
Sevmem, netameli aydır.
…
Gecekondularda hava bulanık puslu
Altındağ gökleri kümülüslü
Ekmeğe, aşka ve ömre
Küfeleriyle hükmeden
Ciğerleri küçük, elleri büyük
Nefesleri yetmez avuçlarına
-İlkokul çağında hepsiKenar çocukları
Kar altındadır.
Hatıp Çay’ın öte yüzü ılıman
Bulvarlar çakırkeyf Yenişehir’de
Karanfil Sokağında gün açmış
Hikmetinden sual olunmaz değil
“mucip sebebin” bilirim
Ve “kafi delil” ortada…
…
(Arif, 2017: 15-19)
Ankara’ya ait karamsar imgeler yanında gerçekçi bir üslupla yazılan “Karanfil Sokağı” şiiri,
şairin toplumcu gerçekçi yönünü en iyi anlatan şiirlerden biridir. Bir kent betimlemesi içinde
insan portrelerine de değinen şair sıradan insan figürü üzerinden zorlu yaşamlara ışık
tutmuştur (Kadiroğlu, 2016: 416).
Şiir daha detaylı incelendiğinde, şiirin simgesel ve toplumsal bir anlatımla başladığı görülür.
Şiirin yedi iklim, beş kıta, tekmil ufuklara yayması ile başlaması şairin esas amacının
toplumsal bakış açısı yakalamak olduğu daha baştan anlaşılmaktadır. Şair bugünü ile geçmişi
bir arada anlatır. Toplumsal bilinç şarkılarla, resimlerle, Lorka ve Pierne Curie ile yani
kısacası bilimle gelişir. Bugün dövüşenler de kar altındadır. Şair kıta ile başladığı şiiri sona
doğru daraltmaya ve zamanı yaklaştırmaya başlamıştır (Akın, 2000).
Şiirin yazıldığı 1950’li yıllardaki Ankara’ya bakıldığında diğer illerde görülmeyen bir
kentleşme hareketi olduğu söylenebilir. Bir başkent olarak Ankara bu tarihten itibaren hızlıca
büyümeye ve yoğun göç alamaya başlamıştır (Sağlam, 2016: 257). Ayrıca II. Dünya savaşı
sonrasında karayollarında yaşanan gelişme, tarımda makineleşme, çok partili hayata geçiş gibi
gelişmeler sonucu meydana gelen kırdan kente doğru göç hareketinin sebep olduğu
gecekondu olgusu Ankara’da yer edinmiştir. Ankara’ya çalışmak için gelenler öncelikle
çalışma alanlarına yakın ancak iskâna açılmamış yerlere derme çatma konutlar yapmışlardır
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(Sağlam, 2016:257). Dolayısıyla gecekondu olgusu bu tarihten itibaren Ankara’da iyice
yerleşmiştir.
Ankara’da yaşanan toplumsal gelişmelerin şiirdeki yansımalarına bakıldığında ise; ‘kavuşmak
ilmindeyiz’ söyleminde karayollarında yaşanan gelişmelere atıf vardır. Artık çeltiğiyle Doğu
Anadolu, buğday tarlalarıyla İç Anadolu, pamuğuyla Akdeniz ve tütünüyle Ege kısacası
Anadolu’nun her yeri kavuşulabilir ve yakın. Şiirin ilerleyen kısmında ise görülen bu
gelişmelere rağmen vatanın kar altında olması şiirin sonraki bölümünde geçecek olan
trajedilere girizgahtır.
Kar altında olması rağmen hala çabalayanlar (döğişenler) vardır. Elin ayağın buz kesmesi hem
gerçek hem mecaz anlamda da karşılığı olan bir tanımlamadır. Metaforik anlamda tüm zor
şartlara rağmen buna dayanan ümitli, öfkeli, sapına kadar namuslu ve kızsa da ümidini
yitirmeyenler emeğiyle var olan ve var edenler vardır. Derme çatma inşa edilmiş
gecekonduların bulunduğu Altındağ’da da mevcut durum farklı değildir.
Şiirdeki ‘ciğerleri küçük, elleri büyük’, ‘ilkokul çağında kenar çocukları’ söylemi ise
gecekondulaşmanın en büyük negatif dışsallıklarından olan çocuk işçilerden başkası değildir.
Ülkemizde çocuk işçiliği üzerine yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, çocukların çalışma
sebeplerinden ziyade, çalışma şartları ve bu şartların çocuk sağlığına etkileri ile çocuk
işçiliğinin yasalarda ne şekilde işlendiği incelenmiş; çocuk işçinin aile yapısının tipolojik
verileri ortaya konmuştur. Çocuk işçiliği üzerine yapılan araştırmalara göre, çocukların
yaşadıkları ailelerin ve ailede bulunan bireylerin özellikleri genel olarak aşağıdaki şekilde
özetlenilir(Çatak, 2006: 8);


Kırsaldan kente göç etmiş ve gecekonduda hayatlarının sürdüren yoksul ailelerdir.



Ailede yaşayan kişiler itibariyle geniş aile tipi daha yaygın, çok çocuklu ve
kalabalıktır.



Ebeveynlerin eğitim seviyesi oldukça düşüktür.



Baba figürü genellikle işçidir ve enformel sektörlerde çalışır, ayrıca işsiz baba oranı da
yüksektir.



Annelerin büyük bir kısmı ev hanımıdır.



İşçi çocuklar ailenin geçimini sağlaması için vazgeçilmez kaynaklardır; çalışma
hayatları okul hayatlarına tercih edilir.

Şiirde geçen tanımlamalar, araştırma sonucu özellikleri ortaya konan aile tipolojisine son
derece uymaktadır. Özellikle şair “kar altındadır varoşlar” dizesi bu aile yapısına dikkat
çekmektedir.
Gecekondularda hava bulanık ve puslu, Altındağ gökleri kümüslü ama Hatıp Çayı’nın ikiye
ayırdığı, Ankara’nın diğer yüzü Karanfil Sokağı’na güneş açmıştır. Bu durumda bir çelişki
söz konusudur. Çünkü güneş Altındağ’da da açmalıydı (Akın, 2000).
YALNIZ DEĞİLİZ
Bir ufka vardık ki artık
Yalnız değiliz sevgilim.
Gerçi gece uzun,
Gece karanlık,
Ama bütün korkulardan uzak.
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Bir sevdadır böylesine yaşamak,
Tek başına
Ölüme bir soluk kala,
Tek başına
Zindanda yatarken bile,
Asla yalnız kalmamak,
Şafakları ben balığa çıkarım
Akan akmayan sularda
Benim, bütün tezgâhlarda paydosa giden
Bir bahar akşamı dünyada,
Ben dört duvar arasında değilim
Pirinçte, pamukta ve tütündeyim,
Karacadağ, Çukurova ve Cibali’de.
Zehirli köy yılanları
Ve sıtmasıyla
Gün yirmidört saat insan avında
Karacadağda çeltikler.
Bir kız çocuğunun gözyaşı gibi
-Ayak bileklerinde bir dizi boncuk,
Sol omzunda nazarlık,
Dağ başında unutulmuş üşümüş,
Minicik aşiret kızının–
Damla-damla, berrak olur pirinci.
Kamyonlarla, katır kervanlarıyla
Beyler sofrasına gider…
Çukurovam,
Kundağımız, kefen bezimiz
Kanı esmer, yüzü ak.
Sıcağında sabır taşları çatlar,
Çatlamaz ırgadın yüreği.
Dilerse buluttan ak,
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Köpükten yumuşak verir pamuğu,
…
Tütünü bilir misin?
“Kız saçı” demiş zeybekler,
Su içmez her damardan,
Yerini kolay beğenemez,
Üşür
Naz eder,
Darılır
…
Tütün işçileri yoksul,
Tütün işçileri yorgun,
Ama yiğit,
Pırıl - pırıl namuslu.
Namı gitmiş deryaların ardına
Vatanımın bir umudu…
(Arif, 2017: 20-25)
İşçi kesiminden çiftçisine değin toplumun tüm sınıflarını dahil ettiği, insan odaklılıkla ilgili
bir şiirdir (Kadiroğlu, 2016: 413). Eser sevgiliyle sohbet havasında, çok bireysel bir konuyla,
başlamış ve tek başına-yalnız olmamak gibi iki zıt kavramla anlatım zenginleştirilmiştir.
Toplumcu gerçekçi şiir akımının temel özelliğinden olan umut kavramı ‘tek başına’ ama
‘yalnız olmayarak’ daha şiirin en başından verilmiş; yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen
yaşanacak güzel günlerin geleceği inancı tazelenmiştir.
Şair ‘paydosa giden tezgâhlar’ diyerek konuyu bireysellikten toplumsallığa taşıyıp, ülkenin
farklı coğrafyalarında, ülke ekonomisinde önemli paylara sahip tarımsal ürünlere geçiş
yapmıştır. Bu ürünler Karacadağ pirinci, Çukurova pamuğu ve Cibali tütünüdür.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Karacadağ havzasında genellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır
illerinde yetişen çeltiğe Karacadağ çeltiği denilirken bu çeltikten elde edilen pirince ise
Karacadağ pirinci adı verilmektedir (Öktem, 2015: 103). Çeltik üretiminde sulamadan
kaynaklana sorunlar ve çeltik tarımının neden olduğu çeşitli hastalıklar (Öktem, 2015: 108)
sebebiyle üretimi ve bakımı oldukça riskli ve yüksek performansta emek gerektiren bir tarım
üründür. Zaten şair ‘zehirli köy yılanları’, ‘sıtma’ ve ‘günün yirmi dört saati insan avı’ derken
üretim aşamasındaki zorluklardan bahsetmiştir. Sonrasında bir pirinç tanesi minik bir aşiret
kızının gözyaşına benzetilerek pirinç üretiminde sarf edilen emeğe üst perdeden bir güzelleme
yapılmıştır. Ancak bu zorlu sürecin varış noktasının ‘beyler sofrası’ oluşu proletarya-burjuva
ilişkisine gönderme şeklinde yorumlanabilir.
Pamuk, farklı kullanım alanlarıyla hem ülkemiz hem de dünya sanayi, tarım ve ticaretinde
oldukça stratejik öneme sahip bitkisel bir tekstil hammaddesidir (Aktaş, 2006: 3). Şiirde
insanoğlunun tekstil ürünleriyle ilk tanışması ve son kullanımı olan ‘kundak’ ve ‘kefen bezi’
ile pamuğun önemine dikkat çekici bir vurgu yapılmıştır. Pamuğun rengi ve dokusu itibariyle
‘yüzü ak’ ve ‘köpükten yumuşak’ şeklinde tanımlansa da üretimi sırasındaki zorlu koşulları
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ve yüksek emek gerektirmesi gibi olumsuz durumlardan dolayı ‘kanı esmer’ şeklinde
belirtilmiştir.
Günümüzde insan yaşamında, tekstil alanında, beslenme ve beslenmenin sanayi kollarında,
film malzemesi üretiminde ve savaş sanayisine kadar birçok farklı sanayi kolunun
hammaddesi konumundaki pamuk, zorunlu ve yaygın kullanım alanıyla birlikte insanlık için
yarattığı istihdam olanakları ve katma değer ile üretici konumdaki ülkeler açısından yüksek
ekonomik değere sahiptir. Artan nüfus, yaşam standardındaki yükseliş, doğal elyafa ilginin
artması pamuğa olan talebi arttırmıştır, bu durum da pamuğun önemini arttırmıştır (Oktay vd,
2005: 1-2).
Ticari bakımdan ülke ekonomisi için önemli bir ürün olan ve ülkede sadece belirli bölgelerde
yetiştirilip kurulan fabrikalarda işlenerek, üretim aşamasından imalatına kadar birçok aileye iş
imkanı sağlayan ve istihdam imkanlarını geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayan tütün
(Yurtoğlu, 2018: 106) yöresel bir benzetmeyle kız saçına benzetilmiştir.
Şiirin son bölümünde tütün işçilerinin yoksul ve yorgunluğuna rağmen yiğit ve namuslu
şeklinde betimlenilmesi hem ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılar hem de toplumsal
gerçekçilikteki emeğin kutsiyetine birer örnektir.
Şiirin bireysellikten toplumsal bir konuya geçiş yaptıktan sonra, ülkenin farklı
coğrafyasındaki tarım işçileri üzerinden, işçilerin yaşadıkları sorunlara değinmesi ve tek
başlarına olmalarına rağmen yalnız olmadıklarının altının çizilmesi Karl Marx ve Friedrich
Engels’in (2015) “Komünist Manifesto” kitabındaki; “Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!”
söylemiyle paralel düzeydedir.
VAY KURBAN
…
Ölüm bu,
Fıkara ölümü
Geldim, geliyorum demez.
Ya bir kuşluk vakti, ya akşam üstü,
Ya da seher, mahmurlukta,
Bakarsın, olmuş olacak.
Bir hastan vardı umutsuz,
Hasreti uykularda,
Hasreti soğuk sularda.
…
Hayırlı evlat makine
Nasıl canavar kesilir.
Kurdun, karıncanın rızkını veren
Toprak nasıl ayartılır,
Yüz vermez topal öküze,
Ve almaz koynuna kara sabanı.
…
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(Arif, 2017, 50-52).
Vay kurban şiirinde ölümün anlatıldığı bölümde, ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya kalan
çaresiz ve savunmasız insan portresi resmedilmektedir. Halk yoksul ve ölüm onları en
beklenmedik ve acımazsız durumayken bulmaktadır. Ölüm, yoksul insanların evine ansızın
gelmektedir. Yoksullar hastalandığı zaman ölümü beklemekten başka bir yolları da yoktur.
Çünkü dünyadaki tek varlığı canıdır ve meydana gelen sorunları çözebilecek bir ekonomik
gücün de sahibi değildir. Kısacası Ahmed Arif’e göre diğer birçok olgu gibi ölüm de kozlarını
bu yoksul ve güçsüz insanlar üzerinde oynamaktadır (Hisarcıklılar, 2013: 236).
“Hayırlı evlat” şeklinde ifade edilen tarımda makineleşmenin anlatıldığı bölümün analizini ise
Ahmed Arif’in Cemal Süreya’ya yazdığı mektuplardan çıkarabiliyoruz. Ahmed Arif ; “
“Hayırlı evlat makina” Traktör’dür! Traktör yani MOTOR olduğu için de yoksul köylüyü,
topraksız ve az topraklı köylüyü, büsbütün rüsvay edip, çaresizlikler içine atıp “Haldan
düşmüş” ve Tebdil gezer” durumunda şehirlere sürgün etmiştir. Gerçi traktörle tarım,
karabasanla tarıma göre ileri bir teknoloji ve hatta devrimci bir teknoloji ama kimileri daha
zengin kimileri daha yoksul hale getirdiği de ortada! Bu sonuç bakımından “Hayırlı evlat
makina” “canavar kesilir” (Arif, 2018: 47-48) şeklinde açıklamıştır.
33 KURŞUN
…
Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız
Karşıyaka köyleri, obalarıyla
Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu,
Komşuyuz yaka yakaya
Birbirine karışır tavuklarımız
Bilmezlikten değil,
Fıkaralıktan
Pasaporta ısınmamış içimiz
Budur katlimize sebep suçumuz,
Gayrı eşkiyaya çıkar adımız
Kaçakçıya
Soyguncuya
Hayına…
(Arif, 2017: 104-115)
II. Dünya Savaşı yılları, özellikle de İran sınırında kaçakçılık olayları oldukça artmıştır.
Bölgede yaşayan halk ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalara neden olan
olaylardan biri ise Van’ın Özalp İlçesi’nde yaşanmıştır. 1943 yılının temmuz ayı kaçakçılık
yapıldığı ihbarı üzerine sınır bölgesine gönderilen güvenlik güçlerinin sorgulama
yapılmaksızın 33 kişisin kurşuna dizilmesi ve 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan (Özgen, 2003:
13) bu trajik olay üzerine şairin oldukça ses getiren ve bu olayı ölümsüzleştiren en çarpıcı
şiirlerinden biridir.
Haksız bir kazanç elde etmek amacıyla ülkenin yasalarında belirtilen üretimi, alımı, satımı
yasak olan veya yasalarca üretimi, alımı, satımı yasal olsa bile vergisi tam verilmeksizin veya
yasalara uygun olmaksızın alınıp satılamayan her türlü canlı-cansız varlığın ülkeye getirilmesi
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veya bahsi geçen varlıkların gizli bir şekilde ülkede alınıp satılması, barındırılması veya
dolaşımının kolaylaştırılması eylemi olan kaçakçılık (Kahya, 2015: 163);toplumun sosyal,
ekonomik ve siyasi yapısı ve gelişmişliğinden son derece etkilenmektedir. Bu söylemi çok
desteleyecek bir sonuca ulaşan Hagwati ve Hanse (1973), teorik anlamda azgelişmiş ülkelerde
kaçaklığın çok önemli ve ciddi ekonomik sorunların kaynağı olduğunu belirtmişlerdir
Türkiye özelinde incelendiğinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ndeki sosyoekonomik yapı ve bölgelerin ülke sınırlarındaki yörelerin coğrafik koşullarının sınır
kaçakçılığını tetiklediği söylenebilir (Kahya, 2015: 176). Ayrıca Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki kaçaklığının bu kadar yoğun bir şekilde yapılmasının nedenlerini araştırmak
üzere yapılan bir çalışmada iktisat temelli iki nedenden biri; ülkeler arasında gümrük
politikaları uygulamalarının yol açtığı karşılıklı fiyat farklılaştırma uygulamalarının Türkiye
aleyhine oluşması, ikincisi ise bölgede etkili bir sanayi sektörünün bulunmayışı ve yoksulluk
gibi unsurlardır sonucuna ulaşılmıştır(Öğüt, 2011: 120). Tıpkı şairin de dediği gibi
‘bilmezlikten değil, fıkaralıktan’.
Ahmed Arif’in şiirlerinin tek bir kitapta toplanılıp yayımlandığı 1968 yılı, Avrupa ve
Türkiye’nin toplumsal ve siyasal kodlarının anlaşılması açısından oldukça önemli bir tarihtir.
Avrupa’da “68 gençlik hareketleri” yükselişe geçerken Türkiye’deki üniversite gençliği aynı
rüzgarı arkasına alarak meydanlara inmişlerdir (Diken, 2018: 29).
1968’li yıllar globalleşen dünya adına unutulmaz bir dönemdir. Ortaya çıkan olaylar ve
olayların meydana geliş şekli adeta iç içe geçmiş halkalar şeklinde birbirini izlemiştir.
Sırasıyla Vietnam Savaşı, aya seyahat, Martin Luther King ve Robert Kennedy ölümleri ve
Prag’da Sovyet tankları, tüm bu olaylar tek bir yıla sığmıştır. 68 yılı dünyanın her yerinden
milyonlarca genç hep birlikte meydanlara inmişlerdir. Bu hareket 20. yüzyılın en coşkulu ve
kalabalık ayaklanmasıydı. Avrupa meydanları şiddetle tanışmış ve üniversiteler boykot ve
işgal görmüştür. Devrim ateşinin işçileri de harekete geçirmesiyle hayat felç olmuş ve 1968
yılı dünya tarihine “başkaldırı yılı” olarak geçmiştir (Birand vd. 2000: 160). Aslında dünyada
yaşanan bu gelişmeler, Ahmed Arif’in “Uy Havar” Şiiri’nde geçen, “Düşün, uzay çağında bir
ayağımız, ham çarık, kıl çorapta olsa da biri (Arif, 2017: 75)” şeklinde özetlenebilir.
1968 yılına gidilen süreçte ise Avrupa’dan esen başkaldırı rüzgarının ülkemizde hissedilmeye
başlanıldığı görmekteyiz. 1961 Anayasası’nın ülkede oluşturduğu geçici özgürlük ortamından
yararlanan üniversite öğrencileri, örgütlenmiş ve eğitimle ilgili taleplerini protesto
gösterileriyle dile getirmişler ve bu talepler hükümet yetkililerince karşılık görmeyince, bu
kez ülkenin yönetim anlayışını ve siyasal sistemi sorgulamaya başlamışlardır. Bu durum ise
öğrenciler arası fikir ayrılıklarının oluşmasına ve bölünmelere yol açmıştır. Başlarda sakin bir
gösteri şeklinde başlayan protestolar, zamanla yerini farklı görüşten grupların şiddet ve
çatışma gösterilerine bırakmıştır. 1968 yılı olaylarının şiddet bilançosu epey ağır olmuş ve
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hükümete verdiği 12 Mart Muhtırası’na kadar geçen süreçte ise
sağ ve sol görüşlü öğrenci gruplarından oldukça ciddi kayıplar verilmiştir (Koca, 2018: 8788). Ahmet Arif’in 1968 yılında basılan “Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı şiir kitabı ise
1968-1978 kuşağının toplumsal muhalefet hareketi başta olmak üzere büyük bir okur kitlesi
tarafından oldukça beğenilmiş ve kitap defalarca baskı yaparak bir klasiğe dönüşmüştür (Arif,
2017: 3).
3. SONUÇ
Ekonomik olayların birey ve toplum üzerindeki etkilerinin analizinde sanat eserleri önemli
kaynaklardır. Çünkü sanatçı toplumdan bağımsız düşünemez, eserlerinde toplumsal ve siyasal
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olayların etkilerini yansıtır. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temsilcilerinden olan Ahmed
Arif, büyük zorluklar yaşamak pahasına şiirlerinde halkın sorunlarına değinmiştir.
Kimsenin karnında açlığı, ayağında yalınlığı, sırtında çıplaklığı kalmasın diye ömründen bir
parça vermenin yanında hayatının en büyük aşkını da yaşayamamış olan büyük usta Ahmed
Arif şiirlerinde; dönemi, yaşadığı sorunları ve yoksulluğu en açık ve gerçekçi yolla
göstermeyi başarmıştır. Şiirlerindeki imgeler Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve
ekonomik sorunlarını net bir şekilde resmetmiştir. Bu da iktisadın sosyal bir bilim olduğunu
kanıtlar niteliktedir.
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ABSTRACT
The issue of how the income created in an economy is divided among economic agents is
related to income distribution. Income distribution is an essential measure of the development
and welfare level of countries. One of the economic indicators that can affect income
distribution is foreign direct investments. FDI is a form of long-term investment in which the
investor controls or has a voice in the management of a business in a country other than his or
her country of residence. Those investments are of great importance for the social
development of countries and enhancing their economic well-being. FDI can play a role in
improving income distribution by increasing output, employment, exports, investments, and
thus competitiveness in countries. However, it is obvious that there have been serious changes
and deteriorations in the countriesˈ income distribution with the accelerated liberalization
policies in the world economy and the exceeding increase in international capital movements
recently. Thus, in this study, the effect of FDI, which is a constituent of economic
globalization, on income inequality has been investigated. In the study, in which econometric
analysis was carried out for OECD countries, the Gini coefficient was considered as an
indicator of income inequality. For the data set, annual data for the period of 2000-2020 were
used. According to the results of Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test, it was found
that there is no causal linkage between FDI and income inequality in OECD countries.
Keywords: Foreign Direct Investments, Income Inequality, OECD, Panel Causality
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİR EŞİTSİZLİĞİNE ETKİSİ:
OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
ÖZET
Bir ekonomide yaratılan gelirin, ekonomik aktörler arasında nasıl bölüştürüldüğü konusu gelir
dağılımı ile ilgilidir. Gelir dağılımı, ülkelerin kalkınmışlık ve refah seviyesinin önemli bir
ölçütüdür. Gelir dağılımını etkileyebilen iktisadi göstergelerden biri doğrudan yabancı
yatırımlardır. Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımcının ikamet ettiği ülke dışındaki bir
ülkede bir şirketin yönetimini kontrol ettiği ya da yönetiminde aktif biçimde yer aldığı vadeli
bir yatırım biçimidir. Söz konusu yatırımlar, ülkelerin sosyal yönden kalkınmaları ve
ekonomik refah düzeylerinin yükseltilmesinde büyük öneme sahiptir. Doğrudan yabancı
yatırımlar, ülkelerdeki üretimi, istihdamı, ihracatı, yatırımları ve dolayısıyla rekabet gücünü
arttırarak gelir dağılımını iyileştirici bir rol oynayabilmektedir. Ancak, dünya ekonomisinde
son dönemlerde hızlanan liberalleşme politikaları ve uluslararası sermaye hareketlerindeki
olağanüstü artışla beraber ülkelerin gelir dağılımlarında da ciddi oranda değişmelerin ve
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bozulmaların meydana geldiği aşikardır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, ekonomik
küreselleşmenin bir unsuru olan DYY’lerin gelir dağılımına yönelik etkisi incelenmiştir.
OECD ülkeleri için ekonometrik analizin gerçekleştirildiği çalışmada, gelir eşitsizliği
göstergesi olarak Gini katsayısı ele alınmıştır. Veri seti için ise 2000-2020 dönemi yıllık
verileri kullanılmıştır. Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testinin sonuçlarından,
OECD ülkelerinde DYY’ler ile Gini katsayısı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Gelir Eşitsizliği, OECD, Panel
Nedensellik
1. INTRODUCTION
One of the most important factors playing a role in the international integration process is
foreign direct investment. In the last quarter century, the importance of foreign direct
investment for countries has increased significantly with the globalization process. Foreign
direct investment occurs when an enterprise establishes new production facilities or sales
units in other countries in order to carry out its production or transactions outside its home
country, purchases existing ones, or enters into a joint venture with a domestic enterprise in
the host country. In this respect, foreign direct investments create significant economic effects
both on the host countries where capital inflows occur and on the source countries where
capital outflows take place (Beşer and Yazgan, 2020:50).
Since 1980, the popularity of Keynesian policies based on government interventionism has
begun to decline around the world. With the acceleration of globalization, market-oriented
deregulation policies have gained importance. In parallel with the economic transformation
experienced, the barriers to international capital flows have decreased day by day. Ultimately,
the spread and internationalization of money, productive and commercial capital accelerated
(Üzar, 2018:200). In the World Investment Report 2022 published by UNCTAD with the title
of "International Tax Reforms and Sustainable Investment", it is asserted that global foreign
direct investment reached $1.58 trillion by 2021, an increase of 64% compared to 2020. In
2021, the amount of FDI for developing economies increased by 30% to $837 billion while
these investments in developed countries were $746 billion (UNCTAD, 2022).
Income inequality means that the amount of income earned in a given economy and period
cannot be shared fairly among individuals or factors of production. In addition to
liberalization policies and the increase in international capital movements, another important
recent development in the world economy is the deepening of income inequalities between
countries and regions. As a matter of fact, inequalities in income distribution increased and
the trend of inequality accelerated in many parts of the world with the end of the "Golden
Age" period in which Keynesian policies were dominant (Üzar, 2018:200). In addition, the
socioeconomic outcomes of the growing income inequality with the outbreak of the 2008
global crisis caused the awareness of the issue to increase and the phenomenon of inequality
to come to the fore in current academic and political debates (Mihaylova, 2015:24).
According to the World Inequality Report 2022, today the richest 10% of the worldˈs
population receives 52% of the global total income measured in purchasing power parity
while the poorest half of the population earns only 8.5% of this (Chancel, Piketty, Saez and
Zucman., 2022:10). Considering that the rich earn six times more than the poor, it is obvious
that income inequality is quite high worldwide.
With the process of economic globalization, the matter of income inequality has become very
crucial for developed and developing nations. Within this framework, the impact of FDI on
129

income inequality was examined in terms of OECD countries. In the study; following the
introduction, theoretical discussions on the effect of FDI on income distribution were included
and the studies in the literature on the topic were mentioned. Then, it was investigated
whether there is a causal relation between the FDI and income distribution in OECD countries
through the econometric model created. Finally, the indications of the analysis were
evaluated.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
FDI contribute to the formation of capital accumulation, acceleration of technology transfer,
improvement of competitive conditions, increase of growth, employment and efficiency in
production in the countries where they are made (Harhara, 2014:16-17). The influence of
foreign capital flows on GINI is related to the structure and type of sectors in the economy.
Put it differently, the said effect varies depending on whether the sectors in which the
investment will be made are labor or capital intensive. If foreign capital is used in laborintensive sectors such as agriculture and mining, the increase in employment and increase in
wages in these sectors will have a reducing effect on income inequality. However, if foreign
capital is used in technology-intensive sectors, the decrease in employment and the rise in
wages in these sectors will further increase income inequality (Çeştepe and Ergün Tatar,
2019:124-127).
In growth theories, it is stated that the most important factor affecting economic growth is
investment. Many countries in various parts of the world turn to foreign capital investments
because they do not have enough domestic resources for investment. The primary objective of
the economic growth policies implemented in the countries is to increase the welfare level of
the society by increasing the output and national income. At this point, Keynes says that the
national income obtained should be directed to production and investment through investors
before the poor people benefit from the increase in economic growth and output. Because the
richˈs marginal propensity to consume is low and the marginal propensity to save is high
compared to the poor. Therefore, it is important to save a large part of the income and to
provide resources for investment in this way (Doğan, Shahinpour and Aghapour, 2013:378).
Keynesˈ view is explained by Kuznetsˈs "Inverted-U Curve" hypothesis. According to this
hypothesis, income inequality first increases in the first phase of industrialization, and in time,
it disappears with the increase in the income of the poor as a result of economic growth. This
hypothesis put forward by Kuznets forms the basis of the Modernization Hypothesis, which is
one of the mainstream (neoclassical) approaches that explains the relationship between FDI
and income inequality. Kuznets states that the marginal productivity (wage) differences that
arise in countries with the transition from the agricultural sector to the industrial sector
increase income inequality in rural and urban areas in the early stages of growth. Since capital
is a scarce factor at this stage, high-income groups will increase their gains due to their high
savings and the income distribution in the society will deteriorate further. In the later stages of
growth, the savings and income levels of the low-income group will increase and eventually
income inequality will decrease over time when capital becomes abundant (Kuznets, 1955:78).
In the modernization hypothesis, it is suggested that technology transfer through FDI will
initially lead to economic growth and increase in incomes in certain sectors (Kaulihowa and
Adjasi, 2018:253). In this context, economic growth and income inequality via FDI will act
together, and then income distribution will improve with a certain stage in the production
processes. In the early stages of development in developing countries, FDI will expand
relatively modern and high value-added sectors, and create income and employment growth in
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these sectors. Following the increase in production capacity, more labor will be transferred
from sectors such as agriculture and mining to the modern industrial sector and the surplus
labor in agriculture will be eliminated. When the marginal product of labor in the agricultural
sector becomes equal to the marginal product of labor in the industrial sector, individual and
sectoral inequalities will decrease. Income distribution will improve as GDP increases, real
income of labor rises, and finally democratic processes and institutions are established (Tsai,
1995, s. 470). In fact, in the modernization hypothesis, it is argued that foreign direct
investment is an important development policy tool in developing countries, that it provides
great benefits in overcoming the problem of capital shortfall in these countries, and that the
income increase created by these investments will spread to the whole society within the
framework of trickle-down economics (Barış and Karanfil, 2017:105; Üzar, 2018:203).
According to the Stolper-Samuelson Theorem, which is another mainstream approach and
explains the connection between FDI and GINI on the basis of countriesˈ comparative
advantages, trade liberalization and international capital movements will enable countries to
specialize in the production of goods and services for which they have a comparative
advantage. Meanwhile, the demand for the abundant factor of production in countries will
increase while the demand for the scarce factor of production will decrease. International
trade and international capital movements will increase the wage and income of the abundant
factor, but decrease the wage and income of the scarce factor in the countries in parallel with
the changes in demand. Thus, income distribution will occur in favor of capital and against
labor in developed countries, and the opposite situation will arise in developing countries. The
increase in international capital flows in developing nations where the labor is abundant will
improve the income distribution by increasing the return of labor (Gökalp, Baldemir and
Akgün, 2011:89).
Another approach that explains the relationship between FDI and GINI is the dependence
theory, which is a heterodox theory. Unlike modernization hypothesis, proponents of
dependence theory have analyzed how the Marxist idea of capitalism creates inequality
between classes and in international relations. Within this scope, the fact that industrialized
countries attract economic surplus with foreign investments causes impoverishment of
developing and underdeveloped countries (Lacher and Nepal, 2010:949). In this theory, the
idea that the modernization theory was produced to legitimate the system of exploitation is
dominant. Theoreticians of dependence theory state that export-led production creates a dual
structure between sectors. They are of the opinion that this situation will enable the sectors
that export capital-intensive goods to gain more profit, and that it will cause stagnation and
unemployment in labor-intensive sectors. It is argued that developing countries progress
through technologies they buy from developed countries. The income increases provided by
the increasing integration process due to technology transfer to developing countries lead to
an increase in labor productivity, resulting in decreases in employment and increases in
income inequality in traditional sectors. Since mobility of labor will be limited due to low
educational level and lack of qualified personnel in the country where production takes place,
wages are repressed and income inequality arises in this way (Ongan, 2004:158-159;
Kaulihowa and Adjasi, 2018:253). As industrialization progresses with the presence of
foreign direct investments, those working in foreign trade sectors in the less developed (host)
contries will attempt to establish a new order of social class. This condition will result in the
emergence of worker elites who are paid many times more than other workers in the society.
There will be significant differences in wages with the increase in competition between
unskilled workers and elite labor. The relative increase in the share of labor income will
directly increase inequality. Hence, the positive spillover and multiplier effects that ensue in
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the later stages of industrialization due to international capital movements, as suggested by
modernization theoreticians, do not actually occur (Tsai, 1995, s. 471).
Apart from these theories, the relationship between the mentioned variables is also explained
within the framework of other heterodox economic approaches such as Post-Keynesians. The
first of these approaches is related to the impact of FDI outflows on developed countries.
Here, it is argued that the main factor causing income inequality in society is
deindustrialization. The removal of production facilities from the home country to host
countries to reduce the costs of labor, raw material and tax weakens industrial production.
This circumstance causes to a decrease in employment opportunities and an increase in
unemployment in the industrial sector. The substitution of unemployment in the industrial
sector with employment areas in the service sector developed exposes workers to the problem
of job insecurity and low wages (Alderson and Nielsen, 2002:251).
The biggest influence of the weakening in the industrial sector and employment capacity in
developed countries will be against labor in developing countries. The fragmentation and
disintegration of the production process by multinational companies, whose importance and
influence in the world economy have increased with the globalization process, will weaken
the unionisation of labor in developing countries. Workers who have difficulty in being
organized and whose bargaining power weakens will be exposed to imbalances in matters
such as wages and social rights (Alderson and Nielsen, 2002:252). Especially in the rapid
growth process of developing countries, the accumulation of national income in a certain
special or elite group causes the income differences between the rich and poor people to grow
and thus income inequality to increase significantly (Doğan et al., 2013:378).
3. LITERATURE REVIEW
In the literature, there are many studies that analyze the correlation between FDI and income
inequality. However, there is not enough research on the subject in the national literature
while the majority of the studies made are in the international literature. Empirical findings
from studies discussing the effect of FDI on GINI fall into three categories. The first group
consists of studies showing that FDI positively affect GINI. The second group of studies
reveals that FDI negatively affect GINI. Finally, the third group of studies suggests that there
is no connection between these two variables.
Examining the studies in which FDI positively affect income inequality; Beer and Boswell
(2002), in their analysis of 65 countries with a panel linear regression model, stated that the
increase in dependence on FDI benefits the elite class of the population much more than the
poor, thus increasing income inequality. Ongan (2004) examined the relationship between
FDI and GINI with a cross-section analysis for 26 countries. The indications show that FDI
increase income inequality. Also it is stated that FDI will reduce the employment level in the
manufacturing industry by transferring capital-intensive production techniques to the less
developed countries they enter, thereby deepening the problem of income inequality. Choi
(2006) examined the relationship between FDI and GINI for 119 countries using the pooled
OLS method. The findings of the study show that FDI outflows increase income inequality
more than FDI inflows. It is thought that the reason for this is that the outflow of FDI causes
job losses and unemployment. It has been predicated that income is less evenly distributed in
rich and fast-growing economies such as Latin America and Caribbean countries. Huang,
Teng and Tsai (2010) investigated the effect of FDI on poverty for some East Asian and Latin
American countries using panel data method. According to the results of the study in which
the average income of the poorest group of the population is used as an indicator of poverty, it
is determined that economic growth and openness are related to poverty and FDI directed
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both inside and outside the country negatively affect the income of the poorest segment of the
population. Halmos (2011) investigated the relations between FDI, export, GDP and income
inequality for 15 Eastern European countries using the least squares method. The indications
reveal that there is a positive and significant relation between FDI and income inequality in
the mentioned countries. In this context, it has been stated that new technology transfer
through FDI increases the earnings of skilled labor and thus income inequality. Mihaylova
(2015) analyzed the relationship between FDI and GINI using the fixed effects model for 10
Central and Eastern European countries. In this context, it is argued that FDI have the
potential to affect income inequality, but this effect depends on the absorptive capacity of the
host countries. According to this result, income inequality tends to increase if a countryˈs
human capital and economic development are at low levels. Suanes (2016) analyzed the
relationship between FDI and GINI from the perspective of the primary sector, production
industry and tertiary sector in 13 Latin American countries. In the panel data analysis applied
in the study, it is found that FDI have a positive effect on income inequality in the
manufacturing and service sectors. Üzar (2018) examined the effect of FDI on GINI in 36
selected countries with panel regression analysis. According to the indications of the study,
FDI inflows increase income inequality in the countries studied. It has been stated that
employment loss is experienced in traditional sectors while incomes increase in certain
sectors in countries attracting FDI and it is pointed out that these developments worsen the
income distribution by excluding unskilled labor from the labor market. Akbakay and Barak
(2020) discussed the relationship between economic globalization and GINI with the panel
data method for emerging market economies. The indications show that increased financial
openness as a result of FDI distorts income distribution. Le, Do, Pham and Nguyen (2021), in
their studies on Vietnam with the two-step GMM model, found that the increase in FDI raises
income inequality at a decreasing rate over time. In addition, it is explained that FDI can have
different effects on income inequality depending on the level of education and institutions of
the cities that host investments in the country. Wang and Lee (2021) examined the correlation
between FDI, income inequality and country risk in their panel data studies for 60 countries.
In their studies, it is suggested that FDI worsen income inequality when country risk is high.
Looking at the studies in which FDI negatively affect income inequality; Mahutga and
Bandelj (2008) examined the relationship between FDI inflows and GINI for Central and
Eastern European countries. Indications from panel data analysis reveal that FDI inflows
negatively affect income distribution. In particular, it has been stated that a dualism occurs
between the domestic and foreign sectors if foreign firms pay higher wages to labor than
domestic firms, and this circumstance causes inequality in Central and Eastern European
countries. Figini and Görg (2011) examined the relationship between FDI and wage inequality
for more than 100 countries using panel data method. The findings of the study reveal that
FDI inflows reduce wage inequality in developed countries while increasing it in developing
ones. Herzer and Nunnenkamp (2013) examined the relationship between FDI and GINI
through panel cointegration technique for eight European countries. According to the findings
of the study, FDI made both inside and outside the country have a negative effect on income
inequality in the long-term. Mugeni (2015) discussed the relationship between FDI inflows
and GINI together with countriesˈ democracy level. The study was conducted with panel data
analysis on a total of 153 developed and developing nations. Indications from the analysis
show that FDI reduce income inequality in more democratic countries. Another indication
obtained in the study is that the increase in human capital reduces income inequality.
Teeramungcalanon and Chiu (2020) analyzed the effects of sectoral FDI on GINI in five
regions of Thailand. It has been stated that FDI in the manufacturing sector directly contribute
to the reduction of income inequality at the regional level through employment effects and
knowledge spread. Besides, it is predicated that FDI in agriculture, manufacturing and service
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sectors reduce inequality in consumption expenditures due to the decreasing propensity to
consume. In another study made using panel data method by Huynh (2021), the impact of FDI
inflows on GINI in the context of institutional quality is addressed for 36 Asian countries. The
indications of the study show that FDI worsen income inequality, improvement in
institutional quality reduces this adverse effect up to a certain threshold level of improvement
in IQ, and then FDI reduce income inequality. Nguyen (2021) analyzed the effect of FDI on
GINI in 24 developed countries with good government and 37 developing countries with poor
government using dynamic panel data method. According to the findings of the study, in
which governance, education and growth variables were chosen as the determinants of income
distribution, FDI increase income inequality in developed countries while decreasing it in
developing ones. It is stated that economic growth increases income inequality while the
factors of governance and education reduce it in both country groups. Rezk, Amer, Fathi and
Sun (2022), in their studies on the Egyptian economy with time series, found that increases in
FDI inflows reduce the value of the Gini coefficient, that is, improve income distribution.
Lastly, there are studies revealing that there is no correlation between FDI and GINI. To
mention some of them, Velde and Morrissey (2004) examined the effect of FDI on wage
inequalities in East Asian countries. In the study conducted with the Seemingly Unrelated
Regression Model, it has been determined that FDI flows do not have a significant effect on
wage inequality in South Korea, Philippines, Singapore and Hong-Kong. In another study
conducted by Sylwester (2005) for 29 less developed countries using cross-section analysis,
no statistically significant relationship is found between FDI and GINI. Barış and Karanfil
(2017), in their analysis for the Turkish economy with cointegration and VAR method,
determined that FDI have no effect on GINI in the long-term. Ngwakwe and Dzomonda
(2018) analyzed the relationship between FDI and GINI in democratic governance for South
Africa using the Engle-Granger cointegration method. In the analysis applied, it is suggested
that there is no long-term relationship between FDI inflows and income inequality.
As can be understood from the existing literature, there is no consent on the effect of FDI on
GINI. In the studies performed on countries and/or country groups within the scope of time
series and panel data analyses, it has been found that different results that contradict with each
other have been reached. In this study, Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test was
applied to examine the correlation between these two variables unlike the econometric
methods used in studies in the literature. It is aimed that the study will contribute to the
researchers by filling this gap in the empirical literature.
4. ANALYSIS
4.1. Method
In panel data analysis, cross-sectional dependence should be taken into account in order for the
estimation to be accurate (Breusch and Pagan, 1980). In the literature, Breusch-Pagan Langrange
Multiplier (LM) (1980), Pesaran CDLM (2008) and Pesaran CD (2004) tests are generally used to
investigate cross-sectional dependence. The Breusch-Pagan LM (1980) test is applied when the time
dimension is greater than the cross section dimension. Also, this test has a chi-square asymptotic
distribution with N(N-1)/2 degrees of freedom when N is constant and T. The Breusch-Pagan LM
(1980) test statistic is shown in Equation 1:
𝑁−1
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2
The 𝑝̂ 𝑖𝑗
specified in the equation is the square of the correlation between the error terms of the i. and j.
units.

The Pesaran CDLM (2008) test is applied when T→∞ and N→∞. The statistics of the test are shown in
Equation 2:
𝑁−1

𝑁

𝐿𝑀𝐴𝑑𝑗 = √2/𝑁(𝑁 − 1) ∑ ∑ [(𝑇 − 𝑅)𝑝̂𝑖𝑗 − 𝑀𝑇𝑖𝑗 )/𝜎𝑇𝑖𝑗 ]

(2)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

The R specified in the equation is the number of independent variable.
The Pesaran CD (2004) test is applied when T and N are large. The test has an asymptotically normal
distribution when N→∞ and T→∞. The statistics of the test are shown in Equation 3:
𝑁−1

𝑁

2
𝐶𝐷𝐿𝑀 = √1/𝑁(𝑁 − 1) ∑ ∑ (𝑇 ̂𝑝𝑖𝑗
− 1)

(3)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

The test statistic given in Equation 3 contains incorrect estimates in the analyzes made when N is large
and T is small. In order to eliminate this problem, the test statistic given in Equation 4 was developed
by Pesaran (2004):
𝑁−1

𝑁

𝐶𝐷 = √2𝑇/𝑁(𝑁 − 1) ∑ ∑ 𝑝̂𝑖𝑗

(4)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

The basic hypothesis of cross-sectional dependence tests is 'H0: There is no cross-sectional
dependence'.
Levin, Lin, and Chu (2002) unit root test assumes that the unit root parameter of the cross section units
forming the panel is homogeneous, T→∞ and N→∞. This test has stronger results than the time series
unit root tests applied for cross section units (Baltagi, 2005). The statistics of the test are shown in
Equation 5-7:
Constant
𝜀𝑖𝑗

∆𝑌𝑖𝑗 = ̂𝑝𝑌𝑖𝑗−1 +

Model:
(5)

Trend Model: ∆𝑌𝑖𝑗 =∝0𝑖 + 𝑝̂ 𝑌𝑖𝑗−1 + 𝜀𝑖𝑗
Constant
𝜀𝑖𝑗

and

(6)
Trend
(7)

Model: ∆𝑌𝑖𝑗 =∝0𝑖 + ∝1𝑖 + 𝑝̂ 𝑌𝑖𝑗−1 +

Im, Pesaran and Shin (2003) unit root test assumes that the unit root parameter of cross section units is
heterogeneous. The statistics of the test are shown in Equation 8:
𝑁
𝑊𝜏𝑁𝑇 = [√𝑁(𝜏𝑁𝑇 − 1/𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 𝐸 (𝜏𝑁𝑇 (𝑝̂𝑖 )))]/√1/𝑁 ∑𝑖=1 𝑉𝑎𝑟 (𝜏𝑁𝑇 (𝑝̂ 𝑖 ) → 𝑁(0,1)

(8)

𝐸(𝜏𝑁𝑇 (𝑝̂𝑖 ) and 𝑉𝑎𝑟(𝜏𝑁𝑇 (𝑝̂𝑖 ), indicated in Equation 8 show the expected value and variance of τ
statistics obtained from ADF regressions, respectively.
The basic hypothesis of both unit root tests are 'There is a unit root in cross section units (| ̂𝑝|= 1)'.
Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test is a test based on the vector autoregressive process, use
in unbalanced or heterogeneous panels, and gives strong results even in cross-sectional dependence.
𝐻𝑁𝐶
𝑍𝑁𝐻𝑁𝐶 statistic with asymptotic distribution when N<T, 𝑍𝑁,𝑇
statistic with a semi-asymptotic
distribution when T<N is used. The statistics of the test are shown in Equation 9-10:
𝑁

𝑍𝑁𝐻𝑁𝐶

=

𝐻𝑁𝐶
√𝑁[𝑊𝑁,𝑇

−

𝑁 −1 ∑ 𝐸(𝑊𝑖,𝑇 )]/√
𝑖=1

𝑁

𝑁 −1 ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑖,𝑇 )
𝑖=1

(9)
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𝐻𝑁𝐶
𝐻𝑁𝐶
𝑍𝑁,𝑇
= √ 𝑁/2𝐾 (𝑊𝑁,𝑇
− 𝐾)

(10)

𝑌 and 𝑋 indicate the observed and stationary variables in N and T, K represents the optimal lag length.
The basic hypothesis of the Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test is 'There is no Granger
causality between cross-section units'.

4.2. Data and Empirical Results
In this study, the effect of FDI on income inequality in OECD countries was investigated. In
the research, the Gini coefficient was taken as an indicator of income inequality. The data set
consists of annual data for the period 2000-2020. Foreign direct investment (FDI) and Gini
coefficient (GINI) data were obtained from the World Bank. In the analysis of the study,
Breusch-Pagan LM (1980), Pesaran CDLM (2008) and Pesaran CD (2004) tests for test the
cross-sectional dependence of the series; Levin, Lin and Chu and Im, Pesaran and Shin unit
root tests for the stationarity of the series; Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test for
determine the existence of a causal relationship were used.
Descriptive statistics of the variables within the scope of the research are given in Table 1.
Table 1: Descriptive Statistics
Indicators
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Observations

FDI
29.900.000.000
9.770.000.000
734.000.000.000
-345.000.000.000
71.700.000.000
3,567176
26,34630
18.250,93
0,000000
735

GINI
34,15128
33,10000
58,70000
23,20000
7,064531
1,124693
3,897607
179,6290
0,000000
735

According to the descriptive statistics in Table 1, the mean foreign direct investment of
OECD countries is 29.900.000.000. Foreign direct investments are between the lowest 34.470.800.000 (NLD-2018) and the highest 73.382.700.000 (NLD-2007). The mean of the
GINI coefficient is 34,15128. This coefficient is between the lowest 23,2 (SVK-2020) and
58,7 (COL-2000).
In the study, firstly, the Breusch-Pagan LM (1980), Pesaran Scaled LM (2008) and Pesaran
CD (2004) tests were applied to test the cross-sectional dependence of the models. The results
of these tests are given in Table 2.
Table 2: Cross-Sectional Dependence Test Results
Test Type
Breusch-Pagan LM (1980)
Pesaran Scaled LM (2008)
Pesaran CD (2004)

FDI↛GINI
Test Statistics
1107,372***
14,85292***
17,39015***

Probability
0,0000
0,0000
0,0000

Note: *** denotes 1% significance level.
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According to the results of the Breusch-Pagan LM (1980), Pesaran CDLM (2008) and Pesaran
CD (2004) cross-sectional dependence tests in Table 2, cross-sectional dependence was
reached at the 1% significance level in model. These results indicate that the shock
experienced in one of the OECD countries will also affect other countries.
Secondly, Levin, Lin and Chu and Im, Pesaran and Shin unit root tests were applied to
determine the stationarity of the series. The results of these tests are given in Table 3.
Table 3: Levin, Lin and Chu and lm, Pesaran and Shin Unit Root Test Results
Variables
FDI
GINI

Levin, Lin and Chu
Constant Model
Constant and Trend
Model
-3,2529(0,0006)***
-1,9312(0,0267)**
-2,6697(0,0038)***
-2,6032(0,0046)***

Im, Pesaran and Shin
Constant Model
Constant and Trend
Model
-5,3774(0,0000)***
-2,4306(0,0075)***
-2,0526(0,0201)***
-1,3678(0,0857)*

Note: ***, ** and * indicate 1%, 5% and 10% significance levels, respectively.

According to the results of Levin, Lin and Chu and Im, Pesaran and Shin unit root tests in
Table 3, it was determined that both models of FDI and GINI coefficient series do not contain
unit roots at different levels of significance, in other words, they are stationary.
Finally, Dumitrescu-Hurlin panel causality test was applied to determine the causality
relationship between FDI and GINI coefficient series. The results of this test are given in
Table 4.
Table 4: Dumitrescu-Hurlin Panel Causality Test Results
Direction of Causality
FDI↛GINI

W
Statistics
1,98707

Z-bar
Statistics
-0,74200

Probability

Result

0,4581

No Causality

Note: ↛ indicates the direction of causality.

According to the Dumitrescu-Hurlin panel causality test results in Table 4, no causality
relationship was found between foreign direct investments and the GINI coefficient. Thus, it
has been determined that foreign direct investments in OECD countries have no effect on
income distribution.
5. CONCLUSION
FDI play a significant role in the economic globalization process. These investments, which
are of great importance in the social and economic development of countries, may positively
affect macroeconomic variables such as growth, employment, export and investment. In this
way, the competitiveness of countries increases and the problems that arise in terms of income
distribution can be solved. However, significant changes have occurred in the countriesˈ
income distribution with the accelerated deregulation policies and the increase in international
capital movements in the world economy. Changes in income distribution were mostly in the
form of deterioration.
In this study, which was created on the basis of global economic developments, the effect of
FDI on income inequality in OECD countries was investigated. In the research, which deals
with OECD countries, the Gini coefficient was taken as an indicator of income inequality.
The data set consists of annual data for the period 2000-2020. According to the results of
Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test, it was found that there is no causal relationship
between FDI and income inequality in OECD countries. The findings of the study show
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parallelism with the findings of Velde and Morrissey (2004), Sylwester (2005), Barış and
Karanfil (2017), Ngwakwe and Dzomonda (2018).
Based on the result obtained from the analysis, it can be introduced that income distribution in
OECD countries is rather dependent on socioeconomic and demographic factors, domestic
economic policies and market conditions.
REFERENCES
Akbakay, Z. and Barak, D. (2020). Yükselen Piyasalarda Ekonomik Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği
İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(1), 17-34.
Alderson, A. S. and Nielsen, F. (2002). Globalization and the Great U-Turn: Income Inequality Trends
in 16 OECD Countries. American Journal of Sociology, 107(5), 1244-1299.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. New York: John Wiley&Sons Inc.
Barış, S. and Karanfil, N. (2017). Doğrudan Yabancı Yatırımlar Gelir Eşitsizliğini Artırır Mı? Türkiye
Ekonomisinden Ampirik Bir Kanıt. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 8(15), 101-128.
Beer, L. and Boswell, T. (2002). The Resilience of Dependency Effects in Explaining Income
Inequality in the Global Economy: A Cross National Analysis, 1975-1995. Journal of WorldSystems Research, 8(1), 30-59.
Beşer, N. Ö. and Yazgan, Ş. (2020). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım
Çıkışlarının Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri. Pamukkale Journal of Eurasian
Socioeconomic Studies, 7(2), 49-59.
Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model
Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. and Zucman, G. (2022). World Inequality Report, World Inequality
Lab wir2022.wid.world
Choi, C. (2006). Does Foreign Direct Investment Affect Domestic Income Inequality? Applied
Economics Letters, 13(12), 811-814.
Çeştepe, H. and Ergün Tatar, H. (2019). Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İstihdam ve Gelir Eşitsizliği
İlişkisi: Gelişmiş Ülkeler Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2),
123-152.
Doğan, E. M., Shahinpour, A. and Aghapour, K. (2013). İran’da Gelir Dağılımı Üzerine Doğrudan
Yabancı Yatırımın Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 377388.
Dumitrescu, E. I. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Noncausality in Heterogeneous Panels.
Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
Figini, P. and Görg, H. (2011). Does Foreign Direct Investment Affect Wage Inequality? An
Empirical Investigation. The World Economy, 34(9), 1455-1475.
Gökalp, M. F., Baldemir, E. and Akgün, G. (2011). Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir
Eşitsizlikleri İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(1), 87-104.
Halmos, K. (2011). The Effect of FDI, Exports and GDP on Income Inequality in 15 Eastern European
Countries. Acta Polytechnica Hungarica, 8(1), 123-136.
Harhara, F. S. (2014). Foreign Direct Investment and Technology Transfer: The Case of the UAE.
Doctorate Thesis, Brunel University, Brunel Business School, London.
Herzer, D. and Nunnenkamp, P. (2013). Inward and Outward FDI and Income Inequality: Evidence
from Europe. Review of World Economics, 149(2), 395-422.
138

Huang, C. H., Teng, K. F. and Tsai, P. L. (2010). Inward Foreign Direct Investment, Outward Foreign
Direct Investment and Poverty: East and South-East Asia vs. Latin America. Review of World
Economics, 146(4), 763-779.
Huynh, C. M. (2021). Foreign Direct Investment and Income Inequality: Does Institutional Quality
Matter? The Journal of International Trade and Economic Development, 30(8), 1231-1243.
Kaulihowa, T. and Adjasi, C. (2018). FDI and Income Inequality in Africa. Oxford Development
Studies, 46(2), 250-265.
Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1),
1-28.
Lacher, R. G. and Nepal, S. K. (2010). Dependency and Development in Northern Thailand. Annals of
Tourism Research, 37(4), 947-968.
Le, Q. H., Do, Q. A., Pham, H. C. and Nguyen, T. D. (2021). The Impact of Foreign Direct Investment
on Income Inequality in Vietnam. Economies, 9(27), 1-15.
Levin, A., Lin, C. F. and Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and FiniteSample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
Im, K. S., Pesaran, M. H. and Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels.
Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
Mahutga, M. C. and Bandelj, N. (2008). Foreign Investment and Income Inequality: The Natural
Experiment of Central and Eastern Europe. International Journal of Comparative Sociology,
49(6), 429-454.
Mihaylova, S. (2015). Foreign Direct Investment and Income Inequality in Central and Eastern
Europe. Theoretical and Applied Economics, 22(2), 23-42.
Mugeni, S. (2015). Foreign Investment, Democracy and Income Inequality: Empirical Evidence.
University of Ottawa.
Nguyen, V. B. (2021). The Difference in the FDI Inflows-Income Inequality Relationship Between
Developed and Developing Countries. The Journal of International Trade and Economic
Development, 30(8), 1123-1137.
Ngwakwe, C. C. and Dzomonda, O. (2018). Foreign Direct Investment Inflow and Inequality in An
Emerging Economy-South Africa. Acta Universitatis Danubius, 14(2), 462-473.
Ongan, T. H. (2004). Gelir Eşitsizliği, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ters U Eğrisi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 54(1), 153-165.
Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo
Working Paper, No.1229, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich.
Pesaran, M. H., Ullah, A. and Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section
Independence. Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
Rezk, H., Amer, G., Fathi, N. and Sun, S. (2022). The Impact of FDI on Income Inequality in Egypt.
Economic Change and Restructuring, 55(3), 2011-2030.
Suanes, M. (2016). Foreign Direct Investment and Income Inequality in Latin America: A Sectoral
Analysis. Cepal Review, 118, 45-61.
Sylwester, K. (2005). Foreign Direct Investment, Growth and Income Inequality in Less Developed
Countries. International Review of Applied Economics, 19(3), 289-300.
Teeramungcalanon, M. and Chiu, E. M. P. (2020). The Effects of Foreign Direct Investment on
Income Inequality of Thailand. Southeast Asian Journal of Economics, 8(1), 107-138.
Tsai, P. L. (1995). Foreign Direct Investment and Income Inequality: Further Evidence. World
Development, 23(3), 469-483.
139

Velde, D. T. and Morrissey, O. (2004). Foreign Direct Investment, Skills and Wage Inequality in East
Asia. Journal of the Asia Pacific Economy, 9(3), 348-369.
Wang, E. Z and Lee, C. C. (2021). Foreign Direct Investment, Income Inequality and Country Risk.
International Journal of Finance and Economics, 1-21. doi:10.1002/ijfe.2542
UNCTAD, World Investment Report 2022, International Tax Reforms and Sustainable Investment,
New York.
Üzar, U. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz. Çankırı
Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 199-222.
World Bank, https://data.worldbank.org/ (Access date: 05.06.2022)

140

İNFORMAL BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK OKULLARDA
SÖYLENTİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Zakir ELÇİÇEK
Dr., Dicle Üniversitesi, elcicekzakir@gmail.com

ÖZ
Araştırmanın amacı, informal bir iletişim biçimi olan söylentinin kamu okullarında görev
yapan öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesidir. Toplum arasında yaygın ve güçlü bir
etkiye sahip olan söylentinin, örgütlerde de önemli etkilerinin olduğu yapılan gözlem ve
araştırmalarla tespit edilmiştir. Eğitim örgütlerinde de söylentinin etkileri üzerine yurt içinde
ve yurt dışında bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu konunun farklı örneklemlerde ve çeşitli
demografik değişkenler bağlamında değerlendirilmesi kamu okullarının yönetiminde katkı
sağlayıcı bir unsur olacağı beklenmektedir. Bu amaçla bu araştırmaya teşebbüs edilmiştir.
Araştırmanın verileri kolay örnekleme yöntemiyle Siirt ili kamu okullarında görev yapmakta
olan 108 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir.
Veri toplama aracı olarak Han ve Dağlı (2018) tarafından geliştirilen 24 soruluk “Örgütsel
Söylenti Ölçeği” ve demografik sorular kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi
sonucunda ölçek boyutları bazında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin örgütsel söylenti
düzeylerine ilişkin görüşler incelendiğinde bilgi edinme boyutu 2.78 ortalama ile
“Katılmıyorum”, sosyalleşme boyutu 2.41 ortalama ile “Katılmıyorum”, sinik etki boyutu
3.37 ile “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin toplam
örgütsel söylenti düzeylerinin 2.89 ortalama ile “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu
görülmektedir. Bu durum örgütsel söylentinin kamu okullarında araştırmaya ve yönetilmeye
değer bir konu olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel söylentiye
yönelik görüşlerinin demografik özelliklerine göre karşılaştırılması sonucunda; kıdem yılına
göre örgütsel söylentinin toplamında ve bilgi edinme ve sosyalleşme boyutlarında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre kıdem yılı düşük olan
öğretmenlerin kıdem yılı yüksek olan öğretmenlere göre daha yüksek örgütsel söylenti
puanına sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, öğrenim
durumu, görev yapılan okuldaki öğretmen sayısı ve sosyal medya kulanım sıklıkları
değişkenlerine göre öğretmenlerin örgütsel söylenti puanlarının anlamlı şekilde
farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: İnformal iletişim, kamu okullarında söylenti, örgütsel Söylenti
EXAMINATION OF RUMOR IN SCHOOLS AS AN
COMMUNICATION FORM ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS

INFORMAL

ABSTRACT
The aim of the research is to examine the rumor, which is an informal communication form,
according to the opinions of teachers working in public schools. It has been determined by the
observations and researches that the rumor, which has a widespread and strong effect among
the society, also has important effects on the organizations. Some studies have been carried
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out in the country and abroad on the effects of rumor in educational organizations. Evaluation
of this issue in different samples and in the context of various demographic variables is
expected to be a contributing factor in the management of public schools. For this purpose,
this research was attempted. The data of the study were obtained from 108 teachers working
in public schools in Siirt province with easy sampling method. The research was designed in
descriptive scanning model. The "Organizational Rumor Scale" with 24 questions developed
by Han and Dağlı (2018) and demographic questions were used as data collection tools. As a
result of the analysis of the data obtained, the following results were obtained on the basis of
the scale dimensions: When the opinions about the organizational rumor levels of the teachers
were examined, it was found that the dimension of information acquisition was at the level of
"I do not agree" with an average of 2.78, the dimension of socialization was at the level of "I
do not agree" with an average of 2.41, and the dimension of cynical effect was at the level of
"Partially Agree" with an average of 3.37. is seen. It is seen that the teachers' total
organizational rumor level is at the level of "Partly Agree" with an average of 2.89. This
shows that organizational rumor is a subject worth investigating and managing in public
schools. In this study, as a result of the comparison of teachers' views on organizational rumor
according to their demographic characteristics; It has been found that there is a statistically
significant difference in the sum of organizational rumor and in the dimensions of acquiring
knowledge and socialization according to the seniority year. According to this result, it was
seen that teachers with low seniority years had higher organizational rumor scores than
teachers with high seniority years. It was found that the organizational rumor scores of the
teachers did not differ significantly according to the variables of gender, marital status,
educational status, the number of teachers in the school and the frequency of social media use.
Keywords: Informal communication, rumor in public schools, organizational rumor
1. GİRİŞ
İnsanlık var ola geldiğinden beri sosyal bir canlı olmanın gereği olarak toplulukları ve
örgütleri hem kurdu hem de içinde doğdu. Hal böyle olunca kendini sosyolojik, ekonomik,
psikolojik, bireysel gibi uğraşlar ve ihtiyaçlar içinde doğup yaşayıp ve ölen bir canlı olarak
süreçler örüntüsü içinde buldu. Bu süreçler örüntüsünde birey doğduğu ilk aylarda bile aile
örgütünün içinde sosyalleşmeyenin en basit hali olan ebeveynlerine jest ve mimikler yoluyla
iletişim kurma çabasına girdi. Birey ilerleyen süreçlerde başka örgütler ile iletişim yoluyla
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını giderdi, bunlar ile sınırlı kalmayacak birey, ilerleyen
zamanlarda iletişimi sadece sosyalleşme aracı olarak değil ekonomik kaygılar kullanmaktan
kendini alı koyamadı. İletişimin bu denli insan için önemli bir yerde konumlandığını
düşünecek olursak. İletişim, en genel yargıyla bir mesaj alışverişi(Koçel,2015).Mesaj
gönderme ve alma sistemi(Erdoğan,2005), bilgiyi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine
iletilme süreci(Eren, 2010), bir mesajın aktif bir kaynaktan bir kanal yoluyla pasif alıcıya
iletilme süreci(Kurland ve Pelled, 2000) olarak tanımlanabilir. Bir diğer deyişle iletişim,
davranış değişikliği meydana getirmek üzere düşünce, bilgi, duygu, tutum ve becerilerin
paylaşma süreci (Ergin,2014) olarak tanımlanabilir.
1.1. Söylenti Kavramı
İletişim üzerine yapılan çalışmalar çok eskilere dayanmasına rağmen sistematik olarak
19.yüzyıl başlarında başladığını söylemek mümkündür. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan
çalışmalarda toplukların yönetimlerini kapsayarak genişlemiştir (Matterlart ve
Matterlart,1998). 20. yüzyılının başlarında insan iletişimi üzerine incelemeler ve araştırmalar
hız kazanmıştır (Erdoğan,2005). Hawtorne, insan ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalarda
performansı etkileyen bir informal bir örgütün varlığından (Hoy ve Miskel, 2015) ve
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araştırmacılar informal örgütlerin varlığından haberdar olmaya başlamıştır (Kurland ve
Pelled,2000). Neo-klasik kuramı, insanı daha iyi anlamak örgütler için önemli olduğu gerçeği
üzerinde durmuştur. Kuramlar İnsan davranışlarını incelemek, sosyal grupları ve özellikleri
üzerinde durulması gereklidir(Aydoğan,2013). Bu nedenle kuramlar, hem biçimsel hem de
biçimsel olmayan iletişim türleri dikkate almışlardır(Sabuncuoğlu ve Gümüş,2008).
Örgütlerde iletişim, üzerine birçok çalışmada yapısal olarak iki türde ele alınmıştır.
Örgütsel iletişim, yapısal olarak kendi içinde iki türde ele alınır; biçimsel (resmi-formal)ve
biçimsel olmayan (doğal-informal) iletişim olarak sınıflandırılabilir (Gülüoğlu,2012; ÜnalÇolak,2012; Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008; Bursalıoğlu, 2011; )
Örgütlerde biçimsel iletişim ya da resmi iletişim ( formal iletişim ) olarak tanımlanır
(Erol ve Akyüz 2015). Örgütsel amaçlar doğrultusunda önceden belirlenmiş üslupla ve
kurallar çerçevesinden (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008) hiyerarşideki basamaklar makamlar
arasında (Bursalıoğlu, 2011) haber, bilgi ve karaların çift yönlü alışverişi olarak (Ergin, 2014)
tanımlanabilir. Formal iletişim, biçimsel örgütlerde yapısına bağlı olarak ortaya çıkan iletişim
ilişkilerini ve kanallarını konu edinir. Bu kanallar, örgüt içindeki ve örgütle çevresi arasındaki
bilgi alışverişini sağlamak üzere örgütlenme sürecinde belirlenmiştir (Ünal-Çolak,2012).
Formal iletişim, kurumların birimleri ve paydaşları ile (notlar, raporlar, toplantılar, raporlar,
sunumlar, görüşme, söylev, basın bültenleri, bildirileri, konferansları, vb.) iletişim araçları
vasıtalarıyla sağlanır ( Solmaz, 2004 ). İnformal iletişim ise formal iletişimden farklı olarak,
kurumun görevlerinden kaynaklı olmayan çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için
ortaya çıkar (Bektaş ve Erdem, 2015 ),resmi bir düzenlemeye gerek duymadan ve kişilerin
doğal ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan (Ünal Çolak, 2012) iletişim türü olarak tanımlanabilir.
Bu bağlamda informal iletişim, örgütlerin ve grupların etkisi altına aldığı bilinmektedir.
Budan kaynaklı örgütlerin sosyal ilişkilerini artırmada informal iletişimden yararlanılır
(Uğurlu, 2014). Örgütlerin ve grupların oluşturduğu üyelerin sosyal ilişkilerden kaynaklı
ortaya informal ilişkiler, informal iletişimi doğurur (DiFonzo ve Bordia, 2007). Örgütsel
iletişim çalışmalarda en başta gelen informal iletişim türleri; söylenti ve dedikodu olduğu
görülmektedir (Solmaz, 2004). Örgütsel iletişim çalışmalarında söylenti ve dedikodunun
çalışmaların örgüt yönetimi bağlamındaki önemini ortaya koymaktadır.
Söylenti, sözcük anlamı olarak “ belli bir olayın olduğu yolunda bir topluluk ya da
toplumsal kümede dolaşan doğrulanmamış haber, rivayet, şayia” ifade edilebilir (TDK, 2020).
Örgütsel söylenti, bir örgüt ortamında belirsizlik, tehlike ya da potansiyel bir tehdit olarak
ortaya çıkan ve örgüt üyelerinin bu durumları irdelemelerine ve tehlike durumundan
kurtulmalarına yardımcı olan kanıtlanmamış bilgidir (Difonzo ve Bordia, 2007). Ağızdan
ağıza veya elektronik platformlar yoluyla dolaşan doğruluğu kanıtlanmamış ve güvenilir bir
kaynağı olmayan bilgidir. (Fearn Banks, 2007) Açıklanmayan olaylara anlam yüklemek için
bir kolektif bir eylemdir (Schindler, 2007).
Söylenti, insanoğlunun ilk örgütler arasındaki iletişim araçlarındandır. Söylenti, kimi
zaman kaynağının oluşturmak istediği algıyı yöneterek etkisini yayılmasına, kimi zamanda
kaynağının kontrolü dışında yayılması olarak gelişen bir süreçtir. Söylenti, kaynağının ününe
ün katarak etkisinin yitirene kadar yayılır. Bu yayılım, gelişen kitle iletişim araçlarına karşı
etkinliğini sürdürür. Günümüzde teknolojik iletişim araçlarını yaygınlığı bu kadar artmışken
bile söylenti etkinliğini ilk günkü işlevleriyle korumaktadır. Söylenti, birey ve örgütler
üzerindeki işlevi düşünüldüğünde; bireyin ve örgütlerin üzerinde kamuoyunu şekillendirir.
Birey ve örgütler, söylentinin şekillendirici kamuoyu etkisinden kendini alıkoyması oldukça
zordur. Söylentinin oluşturduğu kamuoyu, örgütlerde yanıltıcı etkilere sebebiyet vererek örgüt
işleyişinde sekteye ve karışıklığa neden olur. Söylenti, örgütsel bir davranış olarak örgüt
yönetimine görmezden gelinmeyecek öneme sahip olması bilimsel araştırmalara konu olması
gereken bir durumdur.
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1.2. Söylentinin önemi
Söylenti örgüt yönetimi işleyişindeki önemi su götürmeyen bir gerçektir. Öğütleri bir
arada tutan ve örgüt işleyişini sağlayan insan ilişkilerinin bir sonucu olan örgütsel söylenti
okullar için önemli bir yere sahip olup okul yönetiminin dikkatte alması gereken davranışlar
örüntüsüdür. Örgütsel söylentinin biçimsel olmayan insan ilişkileri güçlendirme, sosyalleşme,
okul iklimini olumlu, çevreyi anlamlandırma gibi olumlu fonksiyonları varken; söylenti ihmal
edildiğinde okul iklimini olmusuz ve çalışanlarda demoralize gibi sonuçlar ile karşılaşıla
bilinilir. Bundan kaynaklı okul yöneticileri, okulları etkili bir şekilde yönetmek için örgütsel
söylentinin olumsuz yönlerini en aza indirerek, olumlu yönlerini örgütsel amaçlar
doğrultusunda artırmalı ve istenilen örgütsel davranışları yönlendirilmelidir. Örgüsel olarak
farkına varılmayan söylenti okul bütünlüğünü ve iklimini olumsuz yönde etki etme ihtimali
yüksektir.
Söylenti üzerine bilimsel olarak araştırmalara ve yönetim çalışmalarına daha önemli
bir yere sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda etkili örgüt yönetimi için söylentinin
önemini ortaya koymak ile beraber söylentilerin örgüt yönetimine nasıl katkı sağlayacağı ile
ilgili, daha faydalı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bilimsel araştırmalara yer verilmelidir.
Örgütlerde dolaşan söylentilerin hem olumlu hem de olumsuz pek çok fonksiyonu olduğu
birçok bilimsel araştırmalarda yer verilmektedir. Örgüt yönetiminde bu fonksiyonları doğru
bir şekilde kullanılmadığı takdirde örgüt ikliminde ve yapısında olumsuz sonuçlar ile
karşılaşılabilir. Aynı şekilde örgüt yönetiminde bu fonksiyonları doğru şekilde kullanabilme
kabiliyetine sahip olan örgütlerde ise örgüt iklimde ve yapısında olumlu sonuçlara
ulaşılabilecektir.
Söylenti ile ilgi yapılan araştırmalar sonucu genel olarak söylenti, örgüt üyelerinin
performanslarına negatif yönde etkilediğini, söylenti kavramına karşı genel tutum olarak
olumsuz olduğu bulgularda görülmektedir. Söylenti üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında
işletmelerde ve hastanelerde yapılmış olsa da okul örgütleri ile ilgili yetirince çalışmanın
olmadığını görülmektedir. Okul örgütlerinde söylenti, üzerine yapılacak olan çalışmaların
yapılması okul iklimine ve işleyişine olumlu katkıda bulunacaktır.
1.3. Söylentilerin Ortaya Çıkış Nedenleri
Örgütsel davranış olarak söylentiler, genel olarak tasnif edilmeyen bir davranış olarak
görülse de insan ilişkilerinin olduğu her ortamda ortaya çıkması oldukça görünür bir
durumdur. Olumsuz olarak algılanan durumlar olsalar bile söylentiler çıkma sebebi insan
ilişkilerinin doğurmuş olduğu ihtiyaçlar örüntüsünün karşılanmasından kaynaklıdır. Bu
nedenler çok boyutlu ve karmaşık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Söylentiler, neden
olmaksızın ortaya çıkmaları mümkün değildir. Söylenti, her zaman altında yatan bir olay,
ayrıntı veya görünür olamayan bir neden bağlıdır (Schindler, 2007). Söylenti üzerine yapılan
bilimsel çalışmalara bakıldığında söylentiye neden olan sebepler olarak şu şekilde
sıralanabilir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)

Bilgi Eksikliği
Formal İletişim Kanallarındaki Tıkanıklık
Belirsizlik Durumu
Korku ve Endişe
Önem
Örgütsel değişim
Örgüte Güvensizlik
Bilgi Eksikliği
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Bilgi eksikliğinden kaynaklı söylentilerin ortaya çıkma durumu bireyin örgüt içinde
olan biteni bilme isteği durumunun bir sonucu olarak çıkar. Bundan dolayı bireyler ihtiyaç
duydukları belirli bir konuda aradıkları sorulara yanıt arama çabasına girer ve söylentilerin
çıkmasına neden olur(Kapfere, 1992).
Birey, bulunduğu ortamı anlamlandırma ve olan bitenden haberdar olma isteğini
ihtiyaçlarını giderme çabasına girer. Bu çaba bireyi bilgi edinmeye iter edinen bilgilerde
netlik kazandığı takdirde bireyde bir algı oluşturur. Çaba sonucu elde edilen bilgilerin netlik
kazanmadığı durumlarda ise birey, kendi kurgularıyla tahminlerde bulunmasına ve bulunduğu
ortamı anlamlandırmaya çalışır. Bu tahminler örgütlerde yeni söylentilere sebebiyet verir. İşte
tamda bundan kaynaklı örgütlerde bilgi eksikliğinden kaynaklı söylentilerin zamanında tespit
edilmesi örgüt yönetimine olumlu katkılarda bulunacaktır. Okul yöneticileri, okulu ve
öğretmenleri ilgilendiren bilgileri zamanında ve şeffaf bir şekilde öğretmenler ile paylaştığı
takdirde söylentileri en aza indirerek, söylentileri olumlu yönde yönetme kabiliyetine sahip
olmuş olur.
b) Formal İletişim Kanallarındaki Tıkanıklık
Söylenti, sadece bilgi ihtiyacının gidermesi sonucu ortaya çıkmaz. Kimi zaman
söylentilerin teyidinin yapılması ve güvenirliğini sorgulama ihtiyacından da ortaya çıkma
durumu olabilir.Formal iletişim kanallarında bilgilerin eksikliği ya da resmi olarak
yayınlanmamış olmasının sonucu ortaya çıkan söylentiler olabilir. Aynı zamanda örgütlerin
dikey ya da yatay formal iletişim yollarında oluşan tıkanıklar örgütlerin işleyişini bloke eder,
bu durumu sonucu olarak örgüt işleyişini sekteye uğratmamak adına informal iletişim
yollarından olan söylenti yoluyla iletişimler kurma gereği duyar.Söylentinin ortaya çıkma
sürecinde bilgi eksikliğinden kaynaklı söylentiler, sosyal paylaşım ağlarında hızlıca
yayılmaya meyillidir(Zhao, Yin ve Zong, 2016). Genel olarak formal iletişimin azlığı ya da
yokluğu sonucu görülme ihtimali artmaktadır(Mills, 2010).
Örgütler ve okullar,formal iletişim kanallarındaki tıkanıklığından kaynaklı
oluşabilecek söylentilerin doğrulama ya da yalanlama gibi eylemlere itmektedir. Aynı neden
dolayı örgüt ve okulların işleyişini sekteye ve ya bloke etmeye sebep olur. Formal iletişim
iletişiminin dinamiğini yitirdiği durumlarda örgüt üzerine bu denli yıkıcı bir etkiye sahip olma
ihtimali olan bir olgudur. Bu neden ile formal iletişim yollarının daha dinamik ve ulaşılır
olması, örgüt ve okul yönetimine katkı sağlayacaktır.
c) Belirsizlik Durumu
Birey, bilme ve merak gibi ihtiyaçlarını giderme çabasının sonucu elde etiği bilgilerin
belirsizliği önce şüphe uyandırır bireyde. Bu şüpheler sonucu söylenti mekanizması devreye
girer. Söylentileri bu şekilde ortaya çıkma nedenlerinden biride bilgilerin belirsizliği
olmasıdır. Bu belirsizliklerin dozajı arttıkça söylentileri yayılma hızını artıracaktır. Yayılma
ve belirsizliğe bağlı olarak söylentiler, söylentileri doğuracak ve örgüt içinde bireyden bireye
dolaşarak yayılımı artacaktır. Hal böyleyken bireyden bireye dolaşan söylentilerin bireysel
görüş ve fikirlerden arınık şekilde dolaşması beklenemez. Belirsizlikten dolayı ortaya çıkan
söylentiler zamanla örgüt içinde er ya da geç krizler ortaya çıkmasına neden olacaktır. Örgüt
içinde çıkan bu krizleri, örgüt üyeleri arasında tartışılma, yargılama ve değerlendirmeler gibi
örgütsel işleyişini olumsuz etkileyecek örgütsel davranışlara sebebiyet verme ihtimali
yüksektir. Bu bağlamda okul örgütlerindeki paydaşları ilgilendiren ve açıklanması gereken
bilgilerin doğrudan birinci ağızdan ve net anlaşılır bir şekil bildirerek okul örgütü işleyişinde
etkin olan öğretmenlerin ve diğer paydaşlarını aydınlatmış olur. Belirsizliği ortadan kaldırma
kabiliyetine sahip okul yöneticileri okul ortamında olası söylentilerden kaynaklı krizlerin
önlenerek örgüt işleyişine olumlu katkılar sağlamış olur.
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d) Korku ve Endişe
Birey, kendini ilgilendiren konular hakkında çıkan söylentiler ile ilgi korku ve
endişeleri olması muhtemelidir. Bu korku ve endişeler, bireyin söylentilere kulak kabartma ve
söylentilerin yayılması sürecine aktif bir şekilde katılmasına neden olur. Birey, bu sürece
dâhil olma sebebini de işsel önyargılarıdır ( Crescimbene, Longa ve Lanza, 2012 ). Endişe,
olası olaylarla ilgili korkuya sebep olur ve endişenin neden olduğu söylentiler söylenti hızı
artar ( Solmaz, 2006 ). Söylentiler, örgütlerde ve toplumda önemli bir yere sahip olmalarından
kaynaklı altında yatan nedenlere inildiğinde toplumsal kaygıların anlamlandırılıp çözümler
üretilebilir. Söylenti, bilimsel olarak incelendiğinde bireyin görünen ve görünmeyen
endişelerini su yüzüne çıkarmak mümkündür.(Fine ve Ellis 2010). Bundan dolayı
söylentilerin çıkış noktası insanın kaygılarıdır (Knap 1944 ). Örgüt ve okullarda olası kriz
durumlarında ortaya çıkan söylentiler, bireyin bulunduğu makam, konumunun ya da işinin
tehlikeye girmesi, bireyde korku ve endişe durumu oluşturabildiğinden örgüt işleyişini ve
iklimini olumsuz etkiler. Bu olası kriz durumlarından kaynaklı söylentiler ortadan kalkınca
bireylerde korku ve endişelerin etkisi azalacağından söylentilerin etkisi ve hızı azalacaktır.
Okul yöneticileri, okullarda olası kriz durumlarında korku ve endişeden kaynaklı söylentilerin
çıkmasına engel olarak okul işleyişine ve iklimine katkıda bulunur.
e) Önem
Söylentilerinin bir diğer çıkış sebebi de söylentilerin konusu, bireyler için önem arz
etmesinden kaynaklıdır. Söylentilerin yaşayıp yayılması için kolektif bir öneme sahip olması
gerekir (Bordia ve DiFonzio, 2002). Birey kendini ilgilendiren konularda çıkan söylentilere
karşı duyarsız kalamadığından dolayı aktif bir şekilde kendini içinde bulur. Söylenti taşıdığı
masajın önemi taşır ( Allport ve Postman, 1944 ). Okul örgütlerinin üyeleri kendileri için
önem arz eden konulardan çıkan söylentilere aktif olarak katılmaktan kendini alı koyamaz.
Hal böyle olunca bireyler örgüt işleyişindeki görevine odaklanmada problem yaşar ve örgüt
işleyişi sekteye uğrar. Okul yöneticileri, okul örgütünün işleyişine katkı sağlamak adına
üyeleri için önem arz eden konularda hassasiyet göstererek örgüt işleyişine ve iklimine katkı
sağlamış olur.
f) Örgütsel değişim
Örgütsel değişim sonucu örgüt üyeleri arasında söylentilere neden olur. Örgütsel
değişimlerin etkisi, örgüt üyelerin kendi insani kaygılarından kaynaklı söylentilerin çıkması
ve yayılmasına sebep verir. Örgütsel değişimlerinden kaynaklı söylentilerin çıkması ve
yayılması örgüt üyelerinde demoralize olmalarına ve örgüt işleyişine olumsuz etki etmektedir.
Örgütlerde oluşabilecek değişimler konusunda örgüt üyelerini bilgilendirerek kaygılarının
önüne geçilebilir. Okul örgütlerinde yönetici ekibinin değişimi sonucu öğretmenlerde ve
personelde yönetim ile ilgili kaygılar oluşulabilir bu kaygıların giderebilmesi için okul
yöneticileri tanışma ve yeni yöneticilerin yönetim anlayışları ile ilgili merak edilen soruları
yanıtlamak için toplantılar düzenleyerek söylentilere engelleyerek okul işleyişine katkı
sağlamış olur.
g) Örgüte Güvensizlik
Bireyin örgüte olan güveni arttığında söylentilerin çıkmama ihtimali artmaktadır.
Bireyin örgüte güvensizliği söz konusu olduğu takdirde söylentiler artar. Örgüte güvensizlik
ortamı oluştuğunda, özellikle de bireylerin yönetime ve yöneticilereduyduğu güvensizlik
durumunda söylentilerin çıkmasına sebep olur ( Koçel, 2015 ).Örgüte güven problemi
olduğunda belirsizlik ve kaygı düzeyleri artacağından dolayı örgüt üyeleri arasında çatışma ve
tartışma ortamları artar. Örgüte güven problemi olmadığı takdirde bu çatışma ve tartışma
ortamlarının görülme oranı daha azdır. Okul yöneticileri okul ikliminde güvensizlik ortamının
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olmaması için şeffaf bir anlayış ile yönetilmesi sonucu okul iklimine ve işleyişine katkıda
bulunur.
1.4. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, kamu okullarında görev yapan öğretmenlerinin görüşleri
alınarak kamu okul ortamındaki informal iletişim türlerinden olan söylentiyi incelemektir.
Bu amaç doğrultusunda cevap aranacak sorular;
1. Öğretmenlerin örgütsel söylentiye ilişkin görüşleri nasıl bir dağılım göstermektedir.
2. Örgütsel söylentiye ilişkin öğretmen görüşleri
a) Cinsiyet
b) Medeni Durum
c) Öğrenim Durumu
d) Mesleki Kıdem
e) Okulun Büyüklüğü
f) Sosyal Medya Kullanım Sıklığı
değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermekte midir?
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları ve analizine
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmanın betimsel tarama modelinde desenlemiştir. Betimsel çalışmalar mevcut
bir durumu olduğu tanımlama amacı güderler. Bu çalışmada da öğretmenlerin okullardaki
söylentiye ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu kolay
örnekleme yöntemiyle erişilen Siirt ilinde görev yapan 108 öğretmen oluşturmaktadır.
Çalışma grubuna ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo 2. Çalışma grubuna ilişkin istatistikler
Seçenekler

Cinsiyet

Medeni
Durum

Öğrenim
Durumu

Kıdem Yılı

Okuldaki
Öğretmen

1

2

Kadın

Erkek

n

50

58

108

%

46.3

53.7

100

Bekar

Evli

n

46

62

108

%

42.6

57.4

100

Lisans

Lisansüstü

n

90

18

108

%

83.3

16.7

100

1-5 yıl

6-10 yıl

11-20 yıl

20 ve üzeri

n

50

35

17

6

108

%

46.3

32.4

15.7

5.6

100

28 ve altı
n

39

28-39 arası
45

3

4

Toplam

40 ve üzeri
24

108
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Sayısı

%

Sosyal
Medya
Kulanım
Düzeyi

36.1

41.7

22.2

100

Kullanmam

Bazen
Kullanırım

Çok
Kullanırım

n

2

45

61

108

%

1.9

41.7

56.5

100

Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Söylenti Ölçeği” olmak üzere iki
bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçları
hakkındaki gerekli bilgiler şu şekildedir.
Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini ölçmek amacıyla araştırmacı
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu formda katılımcıların cinsiyet,
medeni durum, öğrenim durumu, mesleki kıdem, okul büyüklüğü ve sosyal medya kullanım
sıklığı gibi kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel söylentiye yönelik görüşlerini ortaya koymak
amacıyla Dağlı ve Han (2018) tarafından bu araştırma kapsamında geliştirilen “Örgütsel
Söylenti Ölçeği” kullanılmıştır. Dağlı ve Han (2018) tarafından ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları yapılan ölçek 3 faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci faktörü 8 maddeden (1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8), ikinci faktörü 6 maddeden (9, 10, 11, 12, 13, 14), üçüncü faktörü ise 10
maddeden (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) oluşmaktadır.
Dağlı ve Han (2018: 942) tarafından ölçeğin güvenirliği Cronbach’s Alpha iç tutarlılık
katsayısının ve madde toplam korelasyonlarının hesaplanması ile test edilmiştir. Üç boyutlu
ölçekten elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı birinci boyut için .885,
ikinci boyut için .931, üçüncü boyut için .910’dir. Üç boyutlu ölçeğin toplam alfa tutarlılık
katsayısı ise .801’dir.
Bu araştırmada ise ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı
birinci boyut olan bilgi edinme için .907, ikinci boyut olan sosyalleşme için .894, üçüncü
boyut olan sinik etki boyutu için .895’dir. Üç boyutlu ölçeğin toplam Cronbach’s Alpha iç
tutarlılık katsayısı ise .861’dir
Ölçek, 5’li likert şeklinde derecelendirilmiştir. Buna göre; “1: Hiç Katılmıyorum”, “2:
Katılmıyorum”, “3: Kısmen Katılıyorum”, “4: Katılıyorum”, ve “5: Tamamen Katılıyorum”
şeklinde tanımlanmıştır
Örgütsel söylenti ile ilgili “bilgi edinme” ve “sosyalleşme” boyutlarını ölçen maddeler
örgütsel söylenti ile ilgili olumlu bir yargı içerirken, “sinik etki” boyutunu ölçen maddeler ise
olumsuz bir yargıyı içermektedir. Yani “bilgi edinme” ve “sosyalleşme” boyutları ile ilgili
maddelere katılımın artması örgütsel söylenti ile ilgili “olumlu”, “sinik etki” boyutu ile ilgili
maddelere katılımın artması ise “olumsuz” bir yargı vermektedir.
3. BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın alt amaçlarına yönelik bulgulara yer verilmiştir.
1. Öğretmenlerin örgütsel söylentiye ilişkin görüşleri nasıl bir dağılım göstermektedir?
Öğretmenlerin söylenti ölçeğine verdikleri cevapların boyut ve ölçek bazında betimsel
istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 3. Söylenti Alt Ölçeklerinin n, X ve SS Değerleri
Alt Ölçekler

n

Bilgi Edinme

108

Sosyalleşme

̅
𝑿

s.s

Düzey

2,78

,80

Kısmen Katılıyorum

108

2,41

,82

Katılmıyorum

Sinik Etki

108

3,38

,66

Kısmen Katılıyorum

Söylenti Ölçeği

108

2,94

,48

Kısmen Katılıyorum

Tabloda görüldüğü gibi sosyalleşme boyutu dışındaki tüm boyutlarda ve ölçek
genelinde kısmen katılıyorum düzeyinde ortalamalar elde edilmiştir.
Tablo 4. Ölçekteki maddelere ilişkin ortalamalar da aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bilgi Edinme Boyutu

Kısmen
Katılıyorum

Okulumla ilgili birçok konu hakkında söylentiler yoluyla haberdar olurum.

2,69

Okulumdaki öğrenciler hakkındaki bilgileri söylentiler yoluyla duyarım.

2,73

Okulumdaki söylenti ortamlarında arkadaşlarımdan yeni bilgiler edinirim.

3,19

Okul yönetiminin örtbas etmek istediği şeyleri söylentiler yoluyla duyarım.

2,79

Resmi iletişim kanallarındaki eksik bilgileri söylentiler yoluyla öğrenirim.

2,73

Okulumda yapılacak değişiklikleri söylentiler yoluyla önceden duyarım.

2,81

Mesleğim ile ilgili yenilikleri ilk olarak okulumdaki söylenti ortamlarında duyarım.

2,42

Okulumdaki birçok olayın iç yüzünü söylentiler yoluyla öğrenirim.

2,88

Sosyalleşme Boyutu

Katılmıyorum

Okulumdaki meslektaşlarımla söylentiler hakkında konuşmak sosyal ilişkilerimi geliştirir.

2,50

Okulumdaki meslektaşlarımla söylentiler hakkında konuşarak can sıkıntımı gideririm.

2,44

Okulumdaki meslektaşlarımla söylentiler hakkında konuşmak samimiyetimi arttırır.

2,38

Okulumdaki söylenti ortamlarında düşüncelerimi serbestçe ifade etme fırsatı bulurum.

2,52

Okulumdaki söylenti ortamlarında yeni arkadaşlar edinirim.

2,21

Okulumdaki meslektaşlarımla söylentiler hakkında konuşarak eğlenirim.

2,44

Sinik Etki Boyutu

Kısmen
Katılıyorum

Okulumda söylentileri yayan meslektaşlarıma karşı güvenimi kaybederim.

3,52

Okulum ile ilgili söylentiler okulumun imajına zarar verir.

3,69

Okulumda söylentiler üzerine konuşmayı zaman kaybı olarak görürüm.

3,46

Söylentilerin yaygın olduğu bir okulda çalışmak beni rahatsız eder.

3,93

Okulumdaki söylentiler bende gerginliğe sebep olur.

3,52

Okulumdaki söylentiler meslektaşlarımla anlaşmazlık yaşamama neden olur.

3,06

Okulumda meslektaşlarım hakkındaki söylentiler bende onlara karşı önyargı oluşturur.

3,06

Okulumda duyduğum söylentiler bazı olayları yanlış anlamama neden olur.

3,30

Okulumdaki söylentilerin yaygın olduğu zamanlarda okula isteksiz giderim.

3,26

Okulumdaki söylentiler işimden soğumama neden olur.

2,98
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Tüm Ölçek

Kısmen
Katılıyorum

Tabloda görüldüğü üzere özellikle sinik etki boyutundaki maddelerin belirgin olarak
yüksek çıktığı ve söylentinin okulda sinik etki oluşturduğu yönünde öğretmen görüşlerinin
öne çıktığı anlaşılmaktadır.
2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Söylenti Düzeylerine
İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre örgütsel söylenti düzeylerinde anlamlı bir farkın
olup olmadığına ilişkin gerçekleştirilen bağımsız t-testi sonuçları Tablo 5’te ifade edilmiştir.
Tablo 5. Öğretmenleri Cinsiyetlerine Göre Örgütsel Söylenti Düzeyleri T-testi Sonucu.
Örgütsel Söylenti
Bilgi Edinme

Sosyalleşme

Sinik Etki

Genel Söylenti

̅
𝑿

Cinsiyet n

s.s

T

Sd

p

1,23

106

,309

,700

106

,486

-1,084

106

,281

,251

106

,802

Kadın

50

2,8650

,72913

Erkek

58

2,7069

,81936

Kadın

50

2,4733

,76810

Erkek

58

2,3621

,86919

Kadın

50

3,3040

,70796

Erkek

58

3,3314

,60929

Kadın

50

2,9500

,51370

Erkek

58

2,927

,45075

Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerinin cinsiyet grupları arasında fark
durumlarının belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, öğretmenlerin örgütsel söylenti
düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
3. Medeni Durum Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Söylenti Düzeylerine
İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin medeni durumlarına göre örgütsel söylenti düzeylerinde anlamlı bir
farkın olup olmadığına dair gerçekleştirilen bağımsız t-testi sonuçları Tablo 6’da ifade
edilmiştir.
Tablo 6. Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Örgütsel Söylenti Düzeyleri T-testi
Sonucu.
Örgütsel Söylenti

Medeni Durum N

Sinik Etki
Genel Söylenti

s.s

T

Bekar

46

2,9484

,90276 1,903

Evli

62

2,6552

,69824

Bekar

46

2,5000

,94998 ,902

Evli

62

2,3495

,71397

Bekar

46

3,4500

,65853 ,983

Evli

62

3,3242

,65654

Bekar

46

3,0453

,58246 1,919

Bilgi Edinme

Sosyalleşme

̅
𝑿

Sd

p

106

,060

106

,370

106

,328

106

,056
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62

Evli

2,8572

,36950

Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerinin medeni durum grupları arasında fark
durumlarının belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, öğretmenlerinin örgütsel
söylenti düzeylerinin medeni durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit
edilmiştir (p>0,05).
4. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Söylenti Düzeylerine
İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin öğrenim durumu göre örgütsel söylenti düzeylerinde anlamlı bir farkın
olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen bağımsız t-testi sonuçları Tablo 6’da ifade edilmiştir.
Tablo 6. Öğretmenleri Öğrenim durumlarına Göre Örgütsel Söylenti Düzeyleri T-testi
Sonucu.
Örgütsel Söylenti

Öğrenim
Durumu

n

̅
𝑿

s.s

T

Sd

p

,657

106

,515

1,681

106

,101

,863

106

,390

1,285

106

,202

90

2,7958

,85263

Lisansüstü 18

2,7014

,86316

90

2,4574

,86316

Lisansüstü 18

2,1944

,54006

90

3,4022

,68335

Lisansüstü 18

3,2556

,50277

90

2,9639

,50277

Lisansüstü 18

2,8056

,31180

Lisans
Bilgi Edinme

Sosyalleşme

Sinik Etki

Genel söylenti

Lisans

Lisans

Lisans

Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerinin öğrenim durumu grupları arasında fark
durumlarının belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, bireylerin örgütsel söylenti
düzeylerinin öğrenim durumu anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).
5. Öğretmenletin Kıdem Yılı Grublarına Göre Öğretmenlerin Örgütsel Söylenti
Düzeylerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin kıdem yıllarına göre örgütsel söylenti düzeylerinde anlamlı bir farkın
olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen Anova sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7. Kıdem Yılı Gruplarına Göre Örgütsel Söylenti Düzeyleri Anova Sonucu.
Örgütsel Söylenti

Bilgi Edinme

Sosyalleşme

Sinik Etki

Genel Söylenti

Kıdem Yılı

n

1.(1-5yıl)

50

2.(6-10yıl)

̅
𝑿

s.s

Sd F

p

Fark

3,0175

,80655

3

5,403

,002

(1-3)

35

2,7714

,63121

3.(11-20yıl)

17

2,3750

,67748

4.(21yıl ve üzeri)

6

2,000

1,15380

1.(1-5yıl)

50

2,5067

1,51

3

3,071

,031

2.(6-10yıl)

35

2,4000

1,32

3.(11-20yıl)

17

2,5000

1,17

4.(21yıl ve üzeri)

6

1,4722

1,20

1.(1-5yıl)

50

3,4580

,90

3

1,443

,235

2.(6-10yıl)

35

3,2400

,76

3.(11-20yıl)

17

3,7333

,93

4.(21yıl ve üzeri)

6

3,3778

,80

1.(1-5yıl)

50

3,0733

,84

3

3,330

,022

2.(6-10yıl)

35

2,8738

,70

3.(11-20yıl)

17

2,7917

,67

4.(21yıl ve üzeri)

6

2,5903

,71

1.(1-5yı)l, 2.(6-10yıl) 3.(11-20yıl), 4.(21yıl ve üzeri)
Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerinin kıdem yılları arasında fark durumlarının
belirlenmesi için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, bilgi edinme alt
boyutunda anlamlı fark bulunmuştur (F=5,403; p<0,05). Anlamlı farklılığın hangi gruplardan
kaynaklandığını belirlenmesi için yapılan post-hoc testinde anlamlı farklılığın 1-5 yıl grubu
ile 11-20 yıl grubu arasında olduğu belirlenmiştir. 11-20 yıl (𝑥̅ =2,3750) grubundakilerin
bilgi edinme düzeyleri 1-5 yıl (𝑥̅ =3,0175) grubundakilere göre daha düşük seviyede olduğu
belirlenmiştir.
6. Öğretmenlerin Bulundukları Okuldaki Öğretmen Sayısına Göre Öğretmenlerin
Örgütsel Söylenti Düzeylerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin bulundukları okuldaki öğretmen sayısına göre örgütsel söylenti
düzeylerinde anlamlı bir farkın olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen Anova sonuçları
Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8. Öğretmen Sayısı Gruplarına Göre Örgütsel Söylenti Düzeyleri Anova Sonucu
Örgütsel söylenti

Bilgi Edinme

Sosyalleşme

Öğretmen Sayısı n

̅
𝑿

s.s

Sd F

p

2

,031

,970

2

,074

,929

1.(28 ve aşağısı)

39

2,7853

,73893

2.(29-39 arası)

45

2,7944

,87425

3.(40 ve üzeri)

24

2,7448

,78754

1.(28 ve aşağısı)

39

2,4444

,80780

Fark
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Sinik Etki

Genel Söylenti

2.(29-39 arası)

45

2,3778

,89075

3.(40 ve üzeri)

24

2,4306

,73707

1.(28 ve aşağısı)

39

3,3459

,60805

2.(29-39 arası)

45

3,3089

,65499

3.(40 ve üzeri)

24

3,4125

,74967

1.(28 ve aşağısı)

39

2,9712

,44592

2.(29-39 arası)

45

2,9046

,50170

3.(40 ve üzeri)

24

2,9444

,50221

2

,428

,653

2

,202

,818

Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerinin bulundukları okuldaki öğretmen sayısı
sayısına göre yapılan tek yönlü Anova analizi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır.
7. Öğretmenlerin Sosyal Sosyal Medya Kullanım Düzeylerine Göre Örgütsel Söylenti
Düzeylerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin sosyal medya kullanım sıklığına göre örgütsel söylenti düzeylerinde
anlamlı bir farkın olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen Anova sonuçları Tablo 9’da
sunulmuştur.
Tablo 9. Sosyal Medya Kulanım Gruplarına Göre Öğretmenlerin Örgütsel Söylenti Düzeyleri
ANOVA Sonucu.
n

̅
𝑿

1.(Kullanmam)

2

2.(Bazen Kullanırım)

Örgütsel Söylenti Medya Kullanımı

Bilgi Edinme

Sosyalleşme

Sinik Etkisi

Genel Söylenti

s.s

Sd F

p

2,8125

,26517

2

,064

,938

45

2,7472

,73396

3.(Çok Kullanırım)

61

2,8033

,86436

1.(Kullanmam)

2

2,5000

,47140

2

1,370

,259

2.(Bazen Kullanırım)

45

2,2593

,68861

3.(Çok Kullanırım)

61

2,5246

,90719

1.(Kullanmam)

2

3,2000

,42426

2

,073

,929

2.(Bazen Kullanırım)

45

3,3822

,52366

3.(Çok Kullanırım)

61

3,3803

,75185

1.(Kullanmam)

2

2,8958

,10417

2

,404

,669

2.(Bazen Kullanırım)

45

2,8898

,38621

3.(Çok Kullanırım)

61

2,740

,54397

Fark

Öğretmenlerin sosyal medya kullanım sıklığına göre örgütsel söylenti düzeylerinde
anlamlı bir farkın olup olmadığına yönelik yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
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4. SONUÇ
Bu araştırmada, kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre
okullarda örgütsel söylenti incelenmiştir.
Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerine ilişkin görüşler incelendiğinde bilgi
edinme boyutu 2.78 ortalama ile “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde tespit edilmiştir.
Öğretmenler, örgütsel söylentinin bilgi edinme boyutuna genel olarak kısmen katıldıklarını
ifade etmişlerdir. Bu bağlamda öğretmen görüşlerine göre söylentinin okullarda bilgi edinme
fonksiyonun orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen görüşlerinden elde edilen
bu sonuç, söylentinin bilgi edinme fonksiyonun orta düzeyde çıkması, okullarda söylentinin
yeterince etkili bir şekilde yönetilmediği ve söylentinin bilgi edinme fonksiyonun yeterince
etkili kullanılmadığından kaynaklanabilir.
Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerine ilişkin görüşler incelendiğinde
Sosyalleşme boyutu 2.41 ortalama ile “Katılmıyorum” düzeyinde tespit edilmiştir.
Öğretmenler, örgütsel söylentinin sosyalleşme boyutuna genel olarak katılmadıklarını ifade
etmişlerdir. Bu bağlamda öğretmen görüşlerine göre söylentinin okullarda sosyalleşme
fonksiyonun düşük düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araştırmada da öğretmenlerin
söylentinin sosyalleşme fonksiyonu düşük düzeyde olduğu şeklinde görüş bildirmeleri,
okullarda potansiyel faydalarının olmasına rağmen söylentilerin okullarda örgütsel amaçlara
hizmet edecek şekilde yeterince etkili yönetilmediğini göstermektedir. Okullarda düşüncelerin
paylaşılabileceği ortak platformlar, toplantılar, etkinlikler, sosyal aktiviteler vb sosyal
aktiviteler ile çalışanlar arasında dolaşan söylentilerin paylaşılmasını sağlayarak
öğretmenlerin sosyalleşmesi bakımından önemli bir işlev görebilir.
Öğretmenlerin örgütsel söylenti düzeylerine ilişkin görüşler incelendiğinde Sinik etki
boyutu 3.37 ile “Kısmen Katılıyorum” ortalama ile öğretmenler, örgütsel söylentinin
sosyalleşme boyutuna genel olarak kısmen katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda
öğretmen görüşlerine göre söylentinin okullarda sinik etki fonksiyonun yüksek düzeye yakın
bir ortalamaya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre söylentilerin
sinik etki fonksiyonun düzeyi yüksek çıkması durumu, okullarda söylentinin sinik etkilerinin
görüldüğünü ifade etmektedir. Okullarda söylentilerin sinik etki fonksiyonun yüksek çıkması;
olumsuz söylentilerin daha çok etkili olduğu sonucunu akla getirmektedir.
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ÖZET
Geç Osmanlı Dönemi içerisinde Mutlakıyet Dönemi ile başlayan ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarında da uygulaması devam eden öğretmen yetiştiren kurumların açılması, eğitim
sisteminde yapılan köklü değişikliklerden biridir. Eğitim alanında yapılan bu köklü
değişiklikle önce İstanbul’da daha sonra İstanbul dışındaki vilayetlerde öğretmen yetiştiren
kurumlardan Darülmualliminler açılmaya başlanmış daha sonra kızlar için olan
Darülmuallimat okulları bu kurumları takip etmiştir. Cumhuriyet’le beraber ise köy enstitüleri
politikaları geliştirilmiş ve bu enstitüler öğretmen yetiştiren kurumlardan olmuşlardır. Daha
sonra ilköğretmen okulları, öğretmen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, eğitim enstitüleri ve
günümüz eğitim fakülteleri/enstitülerinin kurulmasına kadar çeşitli formlarda değişim
göstererek öğretmen yetiştiren kurumlar süregelmişlerdir.
Geç Osmanlı Dönemi içerisinde gerek konumu gerek köklü geçmişi ile Diyarbakır Vilayeti de
öğretmen yetiştirme politikalarına dahil edilen merkezlerden biri olmuştur. Cumhuriyet’in ilk
yıllarında Diyarbakır’da öğretmen yetiştirme politikaları devam etmiş ve günümüz Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin açılmasına kadar dönüşerek devam etmiştir.
Bu çalışmada, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır merkezde açılan öğretmen
okullarının konumu, tarihi, mimarisi ve günümüz koruma durumu üzerinden bir anlatım
yapılmıştır. Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerle günümüze ulaşan ve konumu
tespit edilen yapılardan; darülmuallimin olarak kullanılan ve günümüzde Diyarbakır Ticaret
ve Sanayi Odasına bağlı olarak işlevlendirilen tarihi Diyarbakır İdadisi ve tarihi Diyarbakır
Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi; darülmuallimat olarak kullanılan günümüz Diyarbakır Ziya
Gökalp İlkokulu; Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu olarak açılan günümüz Gaffar Okkan
Anadolu Lisesinin mimarisi ve günümüz koruma durumu değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Darülmuallimin, Darülmuallimat, Diyarbakır, Öğretmen Yetiştiren Okul
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ARCHITECTURE AND PRESENT CONSERVATION STATUS OF TEACHER
TRAINING SCHOOLS IN DIYARBAKIR IN THE LATE OTTOMAN AND
REPUBLIC PERIOD
ABSTRACT
The opening of teacher training institutions, which started with the Absolute Period in the
Late Ottoman Period and continued in the first years of the Republic, is one of the radical
changes made in the education system. With this radical change in the field of education,
Darülmuallimins, one of the institutions that train teachers, first in Istanbul and then in the
provinces outside Istanbul, started to be opened, and then Darülmuallimat schools for girls
followed these institutions. With the Republic, the policies of village institutes were
developed and these institutes became one of the institutions that train teachers. Afterwards,
institutions that train teachers continued in various forms until the establishment of primary
teacher schools, teacher high schools, Anatolian teacher high schools, education institutes and
today's education faculties/institutes.
Diyarbakir Province, with its location and deep-rooted history in the Late Ottoman Period,
became one of the centers included in teacher training policies. In the first years of the
Republic, teacher training policies continued in Diyarbakır and continued until today's Dicle
University Ziya Gökalp Faculty of Education was opened.
In this study, an explanation was made on the location, history, architecture and current state
of conservation of the teacher schools opened in the center of Diyarbakır in the Late Ottoman
and Republican Periods. With the information obtained from the literature review, the
structures that have reached the present day and whose location has been determined; the
historical Diyarbakır High School and the historical Diyarbakır Hamidiye Arts School Alisi,
which was used as a darülmuallimin and is now functioning under the Diyarbakır Chamber of
Commerce and Industry; today's Diyarbakır Ziya Gökalp Primary School used as a
darülmuallimat; The architecture of today's Gaffar Okkan Anatolian High School, which was
opened as Diyarbakır Boys' Primary Teachers' School, and its current conservation status
were evaluated.
Keywords: Darülmuallimin, Darülmuallimat, Diyarbakır, Teacher Training School
1. GİRİŞ
Öğretmen yetiştiren kurumlarla ilgili ilk ciddi adımlar Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde
atılmış ve günümüze kadar çeşitli şekillerde yeniden teşkilatlanarak süregelmişlerdir. Geç
Osmanlı Döneminde öğretmen yetiştiren meslek okulları, 1839’lu yıllarda kurulup sayıları
artan ‘rüştiyelere’ iyi bir öğretim yapabilmeleri için iyi yetişmiş öğretmenlere olan ihtiyaç
doğrultusunda ortaya çıkmışlardır (Akyüz, 2006). Bu dönemde öğretmen yetiştirme
politikaları ve çabaları olarak ortaya çıkan kurumlar darülmuallimin ve darülmuallimat
mektepleri olmuştur. Darülmuallimin mektepleri erkek öğrenciler için, darülmuallimat
mektepleri ise kız öğrenciler için açılan mekteplerden olmuşlardır.
Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise öğretmen yetiştirme politikaları çerçevesinde 1940
yılında Köy Enstitüleri Kanunu ile köy enstitüleri kurulmuştur (Bahadır, 2002). 1954 yılına
gelindiğinde köy enstitüleri yeniden yapılandırılarak ilköğretmen okulları ile birleştirilmiştir
(Aküzüm & Akgündüz, 2014). Daha sonra ilköğretmen okulları, öğretmen liselerine;
öğretmen liseleri, Anadolu öğretmen liselerine dönüştürülerek günümüz eğitim enstitüleri ve
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fakültelerinin kurulmasına kadar çeşitli şekillerde yeniden teşkilatlandırılarak süregelmişlerdir
(Aküzüm & Akgündüz, 2014).
Diyarbakır vilayeti de Geç Osmanlı Dönemi’nde öğretmen yetiştiren vilayetler arasına dahil
edilmiş olup günümüze kadarda birçok kurum ile birçok öğretmen yetiştirmiştir. Geç Osmanlı
ve Erken Cumhuriyet dönemindeki öğretmen yetiştiren bu kurumlar ise gerek özgün mimarisi
gerek içinde barındırdığı kültürel geçmişi ile korunması gerekli birer kültürel varlık
olmuşlardır. Bu çalışmada Diyarbakır merkezde yer alan öğretmen yetiştiren bu kurumlar
derlemiş ve özgün mimariye sahip olanların günümüz koruma durumu araştırılmıştır.
2. YÖNTEM
Çalışmada; literatür taraması ve alan araştırmaları olmak üzere iki aşamalı bir yöntem
uygulanmıştır. Literatür taramasında; Geç Osmanlı Dönemi’nden başlayan ve günümüze
kadar süregelen öğretmen yetiştirme uygulamaları ve Diyarbakır kenti ölçeğinde bu
uygulamaların yapısal yansımaları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Diyarbakır merkezi
araştırılmıştır. Alan çalışmasında; öncelikle bu dönemden günümüze ulaşan yapıların konumu
tespit edilip gözlemler yapılarak iç, dış ve çevre fotoğrafları çekilmiştir. Bulgular derlenirken
nicel veriler yorumlanarak betimsel bir anlatım yapılmıştır.
3. DİYARBAKIR’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİREN MEKTEPLER
Diyarbakır’da geleneksel eğitim anlayışından uzak öğretmen yetiştirme politikalarına II.
Abdülhamid Devri (1876-1909) ile başlamıştır. 1882 yılından itibaren Diyarbakır’ın da dahil
olduğu 14 vilayette öğretmen yetiştiren mektepler açılmaya başlanmıştır. 1885 (H. 1302)
Diyarbakır Vilayet Salnamesi incelendiğinde merkez vilayette Vali Samih Paşa Dönemi’nde
Darülmuallimin Mektebinin açıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.
Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde 1894 yılına tarihlenen bir belgede ise bu mektebin varlığını doğrular nitelikte
‘iptidai ve sıbyan mekteplerine' öğretmen yetiştirmek üzere’ açılan bir Darülmualliminden
bahsedilmektedir (BOA, MF.MKT, 195/77). Beysanoğlu (1963) da bu bilgiyi destekler
nitelikte 1894 yılında Diyarbakır’da Darülmuallimin-i Sübyan okulu olarak bir ilköğretmen
okulundan bahsetmektedir (Beysanoğlu, 1963). 1894-1895 yılları eğitim istatistiklerinde
Diyarbakır’da bir Darülmuallimin Mektebi olduğu bilgisi yer almıştır. Yine bu istatistiklerde
1913-1914 yılı kayıtlarında Diyarbakır Darülmualliminin açılış tarihi 1907-1908 (H. 1325)
olarak geçmektedir (Alkan, 2000). Ancak okulun 1908 öncesinde Diyarbakır Vilayet
Salnameleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi gibi çeşitli kaynaklarda yer alması sebebiyle açılış
tarihinin 1907-1908 (H.1325) olarak belirtilen tarihten daha önce olduğu düşünülmektedir.
Korkusuz (2009) ve Şimşek (2006), Diyarbakır Darülmuallimin İptidai Okulunun bir dönem
Diyarbakır İdadi Mektebi dahilinde eğitim yaptığını belirtmektedir. Kaynaklarda önceleri diye
geçen bu tarihlerin hangi dönemleri kapsadığı tam olarak bilinmemektedir. 1885 yılına ait
başka bir kayıtta ise Köprülüzade Abdullah Paşa’nın, Nebi Camii’nin yanında bulunan
türbenin karşısında inşa ettirdiği Darülkurra’nın zamanla harap olan yerlerinin tamir edilerek
Darülmuallimin olarak kullanılması düşünüldüğü ifade edilmiştir (Aküzüm & Akgündüz,
2014). 1907 senesine gelindiğinde ise Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında ‘Hadim-i
Terakki Mektebi bitişiğinde Darülmuallimin binasının tamiri’ olarak geçen ifadeden okulun
bir dönem Hadim-i Terakki Mektebi bitişiğinde olduğu öğrenilmektedir (BOA, İ.MF,
13/1325.S/2). Beysanoğlu (1963), 1908 tarihinde okulun Sanat Mektebine taşındığını
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belirtmektedir. Aküzüm & Akgündüz (2014) ise Beysanoğlu (1963)’nun belirttiği tarihten
farklı olarak Darülmuallimin’in 1910 yılında Sanayi Mektebi binasına taşındığını ifade
etmektedir. Fida, (2016) 1910 yılında okulun yeniden teşkilatlandırıldığını ve Darülmuallimin
talebesinin muallimlik pratiğini geliştirmek üzere aynı yıl bir uygulama okulunun da açılması
tasarlandığını ifade etmektedir. Bu çerçevede Diyarbekir Vilayetine gönderilen 24 Ağustos
1910 tarihli yazıda; darülmuallimine bitişik, bir uygulama okulunun açılacağı belirtilmiş;
bunun darülmualliminin içinde, eğer mümkün değil ise civarında bir ev kiralanarak açılması
istenmiştir. 1918 yılına ait bir belgede uygulama öğretmenlerinin kaydına rastlandığı halde,
bu okulun ne zaman ve nerede açıldığı tespit edilememiştir (Fida, 2016).
Açılışından itibaren çeşitli kurumlarda eğitim-öğretim yapan Diyarbakır Darülmuallimin
Mektebi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı (1914-1918)’na girmesi ile kapanma sürecine
girmiştir. Okulun eğitim-öğretim yaptığı bina askeri hastane amacıyla kullanılmış,
öğrencilerin bir kısmı silah altına alınmış ve bir kısmı da Suriçi’ne taşınmıştır (Şimşek, 2006).
Ancak Suriçi’nde öğrencilerin taşındığı bina ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Okul, 1918
yılına gelindiğinde ise kapanmıştır (Beysanoğlu, 1963).
1921 yılına gelindiğinde okul yeniden açılmıştır (Fida, 2016). Ancak Beysanoğlu (1963)
okulun 1923-1924 yılına gelindiğinde yeniden açıldığını ifade etmektedir. 1923-1924 yılı
eğitim istatistikleri incelendiğinde ise Diyarbakır’da bir kız, bir erkek öğretmen okulu
görülmektedir (Alkan, 2000). 1924-1925 öğretim yılından itibaren Darülmuallimin adı
Muallim Mektebi olarak değişmiştir (Fida, 2016). 1930 yılına gelindiğinde ise Muallim
Mektebi tekrar kapanmıştır. 1910-1930 devresi içinde Darülmuallimin, Sanat Mektebi
içerisinde yer almıştır. Darülmuallimat ise günümüz Ziya Gökalp İlkokulunun eğitim yaptığı
İnas Rüşdiyesini kullanılmıştır (Beysanoğlu, 1963).
1930 yılında kapatılan Darülmuallimin, Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu olarak 1949
yılında yeniden açılmıştır (Beysanoğlu, 1963). Okul, Dağkapı Semtinde bulunan günümüz
Gaffar Okkan Anadolu Lisesinde eğitim öğretime devam etmiştir. 1974 yılında bu okul
yeniden teşkilatlandırılarak Diyarbakır Öğretmen Lisesi adını almıştır (Aküzüm & Akgündüz,
2014). Okul binası 1978’den sonra Cumhuriyet Lisesine devredilmiştir (Abakay & Şimşek,
1998).
Diyarbakır’da öğretmen yetiştiren bir başka kurum da Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nin
temellerini oluşturan Diyarbakır Eğitim Enstitüsüdür. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü 1962
yılında bir yüksek okul olarak Sanat Mektebinde eğitime başlamıştır (Aküzüm & Akgündüz,
2014). 1967 yılında bu binanın Tıp Fakültesine verilmesi ile Anadolu Lisesi binasına
taşınmıştır. 1969 yılına gelindiğinde ise İstasyon Caddesi üzerindeki binalara nakledilmiştir
(Diyarbakır İl Yıllığı, 1973’den aktaran Aküzüm & Akgündüz, 2014). 1978-1979 öğretim
yılından itibaren ise Diyarbakır Eğitim Enstitüsü yeniden yapılandırılarak Diyarbakır Yüksek
Öğretmen Okulu adıyla anılmıştır. 1982 yılında ise Yüksek Öğretim Kanunu ile Diyarbakır
Yüksek Öğretmen Okulu, Eğitim Fakültesi adı altında Dicle Üniversitesi’ne bağlanmıştır ve
halen Dicle Üniversitesi kampüsünde kendilerine tahsis edilen binada Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir (Aküzüm & Akgündüz, 2014).
Çalışma kapsamında günümüze ulaşan ve Diyarbakır merkezde yer alan öğretmen yetiştiren
binaların günümüz koruma durumu araştırılmıştır. Darülmuallimin olarak kullanılan
Diyarbakır İdadi Mektebi, Darülmuallimin ve Diyarbakır Eğitim Enstitüsü olarak kullanılan
Diyarbakır Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi, Darülmuallimat olarak kullanılan Ziya Gökalp
İlkokulu, Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu olan Gaffar Okkan Anadolu Lisesi içinde
barındırdıkları kültürel ve mimari birikimden dolayı çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
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Şekil 1: Diyarbakır’da Öğretmen Yetiştiren Kurumların Zaman İçindeki Durumları

Şekil 2: Diyarbakır’da Öğretmen Yetiştiren Kurumların Konumu

3.1.

Darülmuallimin-i İptidai Şubesi, Diyarbakır İdadi Mektebi

Tarihçesi
Diyarbakır İdadi Mektebi, 1889 yılında temeli atılmış ve öğretime 1892 yılında başlamıştır
(Cumhuriyet’in 50. Yılında Diyarbakır, 1973 İl Yıllığı, 1973; 1892, H. 1308 tarihli Vilayet
Salnâmesi). 1885 yılında açılan Diyarbakır Darülmuallimini, ilk yıllarında Diyarbakır İdadisi
dahilinde eğitim yapmıştır (Korkusuz, 2009; Şimşek, 2006). Ancak bu tarihlerin tam olarak
hangi yılları kapsadığı bilinmemektedir. 1907 yılında Hadim-i Terakki Mektebi bitişiğinde
olan ve daha sonra Sanayi Mektebi’ne taşınan Darülmuallimin ile ilgili bilgiler derlendiğinde;
1892-1907 yılları arasındaki bir dönemde Diyarbakır İdadisi ile birlikte eğitim yapmış
olabileceği düşülmektedir.
Günümüz Durumu
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Diyarbakır İdadisi günümüze kadar çeşitli şekillerde eğitim işlevini sürdürmüştür.
Günümüzde de önemli bir kültürel varlık olarak kent içinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odasına bağlı Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi olarak eğitim amaçlı
kullanılmaktadır (URL 1).
Konumu
Yapı, Yenişehir Mahallesi, Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesinde, Fiskaya’da yer almaktadır.
Mimarisi
Diyarbakır İdadi Mektebi dönemin diğer eğitim yapılarıyla benzer şekilde inşa edilmiş olup,
yapı Neoklasik mimari üsluptadır. Simetrik görünüm, vurgulu ve anıtsal giriş, yapının kat
silmeleriyle ayrılması, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine referans veren kemerli açıklıkları ve
cephe süslemeleri yapıda görülen dönem özellikleridir. Ayrıca yapıda cephe süslemeleri de
görülmektedir.
Yapı kütlesel olarak günümüze ulaşmış olsa da yapının bahçesinde bulunan yürüyüş yolu,
bahçe kapısı ve bahçe duvarı gibi mimari öğeleri günümüze ulaşmamış olup bahçede bulunan
havuzların düzeniyle beraber çevresel peyzajı da değiştirilmiştir. Yapının günümüze
özgününden farklı şekilde ulaşan bir diğer mimari öğesi de çatısıdır. Beşik çatının tam
ortasında ise neredeyse bir kat yüksekliğinde devam eden bir kule yer almaktadır. Ancak bu
kulede günümüze ulaşamayan yapının bir diğer mimari öğedir. Diyarbakır İdadisinin başka
bir döneminde ise çatı düzleminde siyah bazalt taşla yapılmış bir parapet düzeni
görülmektedir. Parapetle yapının en üst kotu arasında küçük bingi taşlarıyla oluşturulan ve
çatı boyunca devam eden bir düzen görülmektedir. Ayrıca yapının ana girişinin hemen
üstünde parapet hizasında yapı girişinin anıtsallığını arttıracak düzenlemeler yapılmıştır. Bu
bölüm heykel, bayrak, sütunce gibi öğelerle zenginleştirilmiştir. Yine cephe boyunca parapet
duvarı üzerinde çeşitli heykeller ve süslemeler yer almıştır. Ancak bu öğelerden hiçbiri
günümüze ulaşmamıştır. Diyarbakır İdadisinin mevcut çatısı ise bu iki strüktürden farklı
olarak parapetsiz, bingi taşsız, süslemesiz, kulesiz ve beşik çatısız olarak yalnızca kırma
çatının kullanıldığı bir sistemle günümüze ulaşmıştır.
Yapı kuzey-güney doğrultusunda uzanan genel olarak dikdörtgene yakın bir plana sahiptir.
Yığma yapım tekniğiyle inşa edilmiş olup, kesme bazalt taş kullanılmıştır. Yapı bodrum,
zemin, zemin+1 kattan oluşmaktadır. Doğudaki ana girişin yanında batı girişi de
bulunmaktadır. Yapının ana girişine altı basamaklı piramit şeklinde yükselen anıtsal bir
merdivenle ulaşılmaktadır. Yapının iç mekânında ise merdiven çift kollu şekilde yer almıştır.

Şekil 3: Diyarbakır İdadisi Planı,
Gökhan Baydaş, 2011.
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Cepheler genel olarak sade olup söve, sütunce ve kat silmeleri ile hareketlendirilmiştir.
Söveler kapı, pencere gibi tüm mimari öğelerde yer alırken sütunceler köşelerde ve cephe
üzerlerinde yer almaktadır. Yapıda silmelerle sütuncelerin kesiştiği yerlerde kare şeklinde
süslemeler yapılmıştır. Silmeler yapının tüm cephelerinde yer alsa da sayı olarak farklılık
göstermektedir. Yapının güney, kuzey ve doğu cephelerinde sayıca aynı ve fazla iken yapının
batı cephesinde daha az kat silmesiyle bir düzenleme yapılmıştır.
Cephelerde yer alan kapı, pencere kasa ve kanatlar özgün olmayan biçim ve malzemeyle
değiştirilmiştir. Ayrıca yapının geçmiş dönemine ait görselde cephede siyah bazalt taş üstüne
beyaz süslemeler yapılarak cepheye estetik katılmıştır. Ancak yapının günümüz durumunda
özgün cephe süslemelerinden farklı uygulamalar yapılmıştır. Yapının eski görsellerinde yer
alan ve girişteki sütuncelerin başlıkları üzerinde yer alan aydınlatma elamanları da günümüze
ulaşamayan bir diğer mimari öğe olmuştur.

Şekil 4: Solda Diyarbakır İdadisi (Cumhuriyet’in 50. Yılında Diyarbakır, 1973 İl Yıllığı, 1973) ve Günümüz
Durumu, 2022

3.2.

Darülmuallimin, Diyarbakır Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi

Tarihçesi
Diyarbakır Hamidiye Sanatlar Mekteb-i Alisi, 1900 yılında açılmıştır (Osmanlı Belgelerinde
Diyarbakır, BOA, Y.MTV, 202/18, 2011). Bu okul, 1908 yılına kadar varlığını korumuş ve
Sanat Okulu, Askeri Rüşdiyeye nakledildikten sonra kendi binasını Darülmuallimine
devretmiştir (Beysanoğlu, 1963). Muallim Mektebinin, 1930 yılında kapatılmasıyla 1931
tarihinde Sanat Okulu tekrar kendi binasına taşınmıştır (Beysanoğlu, 1963). 1962 yılına
gelindiğinde ise yapı yeniden öğretmen yetiştiren bir kurum olarak bu sefer de Diyarbakır
Eğitim Enstitüsüne hizmet vermeye başlamıştır (Aküzüm & Akgündüz, 2014). 1967 yılına
kadar yapı Diyarbakır Eğitim Enstitüsüne hizmet etmiştir (Aküzüm & Akgündüz, 2014).
Günümüz Durumu
Günümüze kadar çeşitli amaçlarla kullanılan Hamdiye Sanatlar Mektebi Alisi günümüzde
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı olarak Gastro İnovasyon Merkezi olarak
işlevlendirilmesi planlanmakta ve yapıda restorasyon çalışmaları devam etmektedir (URL 2).
Konumu
1908’den 1930’a kadar ve 1962’den 1969’a kadar öğretmen yetiştiren bir kurum olarak
hizmet eden Hamidiye Sanatlar Mekteb-i Alisi, Sur dışında, Fiskaya bölgesinde, Dr. Yusuf
Azizoğlu Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Mimarisi
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Diyarbakır Hamidiye Sanatlar Mekteb-i Alisi dönemin diğer eğitim yapılarıyla benzer şekilde
yapılmış olup, yapı Neoklasik mimari üsluptadır. Yapı L planlı olup simetrik bir düzene sahip
değildir. Yapıdaki anıtsal giriş, kat silmeleri, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine referans veren
kemerli açıklıkları yapıda görülen dönem özelliklerindendir. Ayrıca yapıda cephe süslemeleri
de görülür.
Mektebin içinde süslü bir mescit, dört kurnalı bir hamam, kırk yataklık bir hastane, sekiz
koğuş ve dört oda mevcuttur. Ayrıca Mektebin yanında dört sütun üzerine inşa edilmiş ve
güzel bir mimariye sahip çeşme yaptırılmıştır (Yıldız, 2012). Yapının civarında namazgah,
tenezzüh ve numune bahçeleri de vardır (Yıldız, 2009). Yapının civarında bulunan çeşme,
namazgah, tenezzüh ve numune bahçeleri günümüze ulaşamamıştır. Yapının çatı katı ve çatısı
da değiştirilmiş olup geçmiş dönem fotoğraflarından farklı şekilde yapıda yer almıştır. Yine
çatı katında geçmiş dönem fotoğraflarında görülen kule günümüze ulaşamamıştır.
Yapının cepheleri genel olarak sade olup söve, sütunce ve kat silmeleri ile
hareketlendirilmiştir. Söveler kapı, pencere gibi mimari öğelerde yer alırken sütunceler
köşelerde ve cephelerde yer almışlardır. Yapıda silmelerle sütuncelerin kesiştiği yerlerde kare
şeklinde süslemeler yapılmıştır. Cephelerde kapı, pencere kasa ve kanatları değiştirilmiş olup,
özgün biçimden uzaklaşılmıştır. Yapının kuzey cephesinde çatı düzleminde yer alan bingi
taşları, çatı katındaki sütuncelerden biri ve heykellerden birkaçı günümüze ulaşamamıştır.
Yapının batı cephesinde geçmiş dönem fotoğraflarında cephenin ön bölümünün zemin katında
duvara bitişik eklenti bir yapı görülmektedir. Ancak günümüzde bu eklenti yapı mevcut
değildir. Batı cephesinde yapının geçmiş dönem fotoğraflarından algıladığımız çatı
düzleminde yer alan bingi taşları da günümüze ulaşmayan yapının bir başka mimari öğesidir.
Yapının doğu cephesi de birinci katında yer alan balkon günümüze ulaşmayan bir diğer
mimari öğedir.
Yapı yığma yapım tekniğiyle inşa edilmiş olup, kesme bazalt taş kullanılmıştır. Yapı zemin,
zemin+1 ve çatı katlarından oluşmaktadır. Giriş kuzey, güney ve doğu cephelerinden mevcut
olup, yapının ana girişi kuzeydedir.

Şekil 5: Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi Planı,
Gökhan Baydaş, 2011.
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Şekil 6: 25 Ekim 1900, Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi (Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır, 2011) ve Günümüz
Durumu, 2022

3.3.

Darülmuallimat, Diyarbakır İnas Rüşdiyesi

Tarihçesi
Diyarbakır İnas Rüşdiyesi günümüze kadar eğitim amacıyla kullanılmış, 19. yüzyıldan
günümüze ulaşan bir kültürel varlıktır. Beysanoğlu, (1963) yapının bir dönem Darülmuallimat
olarak kullanıldığını aktarmaktadır. Okulun Darülmuallimat olarak tam olarak hangi
tarihlerde kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak eğitim istatistiklerinde 1923-1924 yılı
kayıtlarında Diyarbakır’da bir adet Darülmuallimat okulu olduğu bilgisi yer almaktadır
(Alkan, 2000). Beysanoğlu (1963)’da 1930 yılına gelindiğinde Darülmuallimin okulunun
kapatıldığını ve bu devre içinde günümüz Ziya Gökalp İlkokulu içerisinde Darülmuallimat
okulunun ise faaliyet gösterdiğini belirtmektedir. Ancak başka bir kaynaktan edilen bilgiye
göre Diyarbakır İnas Rüşdiyesi, 1928 yılında ilkokula çevrilmiş ve Ziya Gökalp adını almıştır
(Değertekin, 2013). Bu bilgiler derlenildiğinde muhtemelen 1923-1928 yılları arasında Ziya
Gökalp İlkokulunun Darülmuallimat olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Günümüz Durumu
İnas Rüşdiyesi olarak açılan ve günümüze kadarda eğitim amaçlı kullanılan yapı günümüzde
Diyarbakır Ziya Gökalp İlkokulu olarak hizmet etmektedir.
Konumu
Darülmuallimat olarak kullanılan Ziya Gökalp İlkokulu, Tarihi Suriçi Bölgesinde, İnönü
Mahallesi, Ziya Gökalp Sokak üzerinde yer almaktadır.
Mimarisi
Diyarbakır İnas Rüşdiyesi dönemin diğer eğitim yapılarıyla benzer şekilde inşa edilmiş olup,
yapı Neoklasik mimari üsluptadır. Simetrik görünüm, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine
referans veren kemerli açıklıkları, plandan önce cepheye önem verilmesi, daha vurgulu bir
giriş ile yapının genel olarak süslemeden uzak sade olması yapıda görülen dönem
özelliklerindendir.
Yapı bodrum, zemin, zemin+1 kattan oluşmaktadır. Yapıya ulaşım batı, güney ve doğu
cephelerinden mevcut olup, ana giriş batı cephesindendir.
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Şekil 7. Diyarbakır Ziya Gökalp İlkokulu Zemin ve Birinci Kat Plan Taslağı

Cepheler sade ve simetrik olup, köşelerde yer alan düşey silmeler, kapı, pencere söveleriyle
hareketlendirilmiştir. Batı cephesi diğerlerine göre daha özenlidir. Cepheye kademelenmelerle
hareketlilik katılmış, kapının yer aldığı orta bölüm dışarı doğru çıkıntı yaparak
vurgulanmıştır. Doğu cephesi de yapının batı cephesine benzer içerlek bir tasarımla
yapılmıştır. Yapının batı cephesi üçgen alınlık, sivri kemer, topuz şeklinde süsleme öğesi,
ince uzun dikdörtgen şeklinde yazıt alanı ile zenginleştirilmiştir. Yapının güney ve kuzey
cephesi birbirine benzer bir kurguyla yapılmıştır. Cepheler geçmiş dönem fotoğraflarında yer
aldığı şekliyle özgününe yakın şekilde günümüze ulaşmıştır.
Yapı günümüze geçirdiği birçok tadilat ve müdahale biçimi ile ulaşmıştır. Yapı strüktürüyle
ilgili özgün detaylar, bazı duvarlar ile giriş ve bodrum katında yer alan kemerlerde
görülebilmektedir. Yapının tavan ve döşemeleri değiştirilmiştir. Prof. Dr. Halil Değertekin ile
yapılan bir söyleşiden okulun bir dönem merdiveni ile zemininin ahşap olduğu bilgisine
ulaşılmıştır (Değertekin, 2013).
Yapının kapı, pencere gibi mimari öğeleri çeşitli malzeme ve tekniklerde inşa edilmiş
olsa da özgün şekilde günümüze ulaşmış olanlar mevcuttur. Ahşap giriş kapısının varlığını
sürdürdüğü eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Diğer kapı ve pencereler ise demir, ahşap,
pvc gibi çeşitli malzeme ve şekillerde değiştirilmiştir.

Şekil 8: Ziya Gökalp İlkokulunun Geçmiş Dönemine Ait Görsel (Korkusuz, 2009) ve Günümüz Durumu,
2022
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4.3. Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu, Gaffar Okkan Anadolu Lisesi
Tarihçesi
Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu 1949 yılında açılmıştır. Okul Diyarbakır’da
öğretmen yetiştirme amacıyla inşa edilen ilk okul yapısıdır. Okul binasının yanında, yatılı
öğrencilerin kalabileceği aynı dönemlerde yapılmış bir pansiyon yapısı da bulunmaktadır.
Pansiyon binası yatakhane ve spor salonu olarak kullanılmış ve yapımına 1947’de
başlanmıştır (Halifeoğlu & Dalkılıç, 2011).
Günümüz Durumu
Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu günümüzde Gaffar Okkan Anadolu Lisesi olarak
eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Erkek İlköğretmen Okuluna bağlı pansiyon yapısı da
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
Konumu
Diyarbakır’ın Yenişehir Semti Dağkapı Bölgesinde yer alan Gaffar Okkan Anadolu
Lisesi ve pansiyonu, Dr Şeref İlhanöz Caddesi üzerinde Alman Hastanesi yanındadır.
Mimarisi
Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu, Cumhuriyet Döneminde yapılmış kamu
binalarındandır. Yapı II. Ulusal Mimarlık Dönemi’nde yapılmıştır. Yapıda mimari olarak;
kırma çatı, simetrik planlama, üç kollu ve simetrik merdiven, kemerli açıklıklar ve yere özgü
planlama gibi özellikler görülür. Yerele özgülük, sadelik, özü biçim aktarmaya dayalı olma
durumu, simetri, taş kaplama cepheler ve anıtsallık yapıda görülen dönem özelliklerindendir.
Ayrıca işlevsellik daha ön plandadır.
Yapı zemin, zemin+1 olarak iki kattan oluşmaktadır. Yapı avlulu plan düzeninde
tasarlanmıştır. Yapıya giriş güney cephesindendir. Ayrıca yapının avlusunda bazalt taştan
yapılmış bir havuz yer almaktadır.
Yapım malzemesi olarak yapıda subasman seviyesine kadar bazalt taşı kullanılmıştır.

Şekil 9: Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu Planı (Halifeoğlu & Dalkılıç, 2011)

Pansiyon yapısı Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okuluyla aynı dönemde Cumhuriyet
Dönemi’nde inşa edilmiştir. Ancak İlköğretmen Okulunda görülen avlulu plan tasarımı,
simetrik planlama gibi özellikler pansiyonda görülememekte, kırma çatı, kemerli açıklıklar ise
yapıda görülmektedir.
Yapı zemin, zemin+1 kattan oluşmaktadır. Yapı kütlesel olarak üç kollu olarak
tasarlanmıştır. Yapıya giriş güney cephesindendir.
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Şekil 10: Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu Pansiyon Planı (Halifeoğlu & Dalkılıç, 2011)

Yapı malzemesi olarak bina dış duvarları su basman seviyesine kadar bazalt örgüdür.
Bazalt taşı yapıda giriş platformundaki döşeme ve merdiven basamaklarında da
görülmektedir. Kemer ve ayaklar kalker taklidi betonarme olarak inşa edilmiştir (Halifeoğlu
& Dalkılıç, 2011).
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Geleneksel eğitim anlayışından uzak öğretmen yetiştirme uygulamalarına Geç Osmanlı Devri
içinde Mutlakıyet Dönemi ile başlayan Diyarbakır’da erkekler için açılan darülmuallimin
mekteplerini kızlar için açılan darülmuallimat mektepleri takip etmiştir. Darülmuallimin ve
darülmuallimat mekteplerinden sonra Diyarbakır merkezde öğretmen yetiştiren okullar
yeniden teşkilatlanarak sırasıyla erkek ilköğretmen okulu, öğretmen lisesi, eğitim enstitüsü,
yüksek öğretmen okulu ve günümüz eğitim fakültelerinin kurulmasına kadar bir süreç
içerisinde devam etmiştir. Bu mekteplerden darülmuallimin, darülmuallimat mekteplerinin
kullandığı Diyarbakır İdadisi, Diyarbakır Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi, Diyarbakır İnas
Rüşdiyesi ile Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu olarak açılan günümüz Gaffar Okkan
Anadolu Lisesi mimarisi ve içinde barındırdıkları kültürel miras ile korunması gerekli önemli
yapılar arasında olmuşlardır.
Günümüzde aktif şekilde, eğitim amaçlı kullanılan bu dört yapı benzer işlevle tarihsel
süreklilik içerisinde varlığını sürdürmektedir.
Tarihi Suriçi Bölgesinde ve Tarihi Suriçi Bölgesine yakın konumda bulunan bu okullar
barındırdıkları tarihi, sosyal, kültürel, mimari ve estetik değerleriyle bölgeye katkı
sağlamaktadırlar.
Mimari olarak; Diyarbakır İdadisi, Diyarbakır Hamidiye Sanatlar Mektebi Alisi, Diyarbakır
İnas Rüşdiyesi 1876-1900 yılları arasında yapılmış olup Neoklasik mimarinin önemli eserleri
arasında yer almaktadırlar. Yapılarda gerek plan organizasyonları gerek cephe düzenlemeleri
benzer şekilde yapılmıştır. Yapılarda simetrik görünüm, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine
referans veren kemerli açıklıklar, cephe süslemeleri, plandan önce cepheye önem verilmesi,
giriş cephelerinin daha vurgulu yapılması, süslemeli cepheler, anıtsallık yapılarda görülen
ortak dönem özelliklerindendir. Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu ise Cumhuriyet
Dönemi’nin önemli eserlerindendir. 1949 yılında yapılan okul Türkiye’de 1939-1950 yılları
arasında egemen olan II. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin özelliklerini yansıtır. Yerele özgü
avlulu tasarım ve özü biçim aktarmaya dayalı olma durumu, cephelerde sadelik, simetri, taş
kaplama cepheler, anıtsallık ve işlevselliğe önem verilmesi yapıda görülen dönem
özelliklerindendir. Ayrıca yapıda I. Ulusal Mimari’den farklı olarak cephe süslemeleri veya
Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine referans veren kemerli açıklıklar görülmemektedir.
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Tarihi, kültürel, sosyal, mimari ve estetik gibi birçok değeri içinde barındıran bu yapıların
hepsinde yapının özgünün halinden farklı yapılan uygulamalar olduğu görülmüştür. Bu durum
kültürel mirasın yeteri kadar korunamadığını göstermektedir. Yapılan yanlış uygulamalarla
yapıların mevcut kültürel değerleri perdelenmiştir. Yapıldıkları dönemde kent belleğinde
önemli bir yere sahip olan bu yapıların günümüzde kültürel varlık olarak yeteri kadar
değerinin anlaşılmadığı düşünülmektedir.
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