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KEMAH BEYLER (SAĞIROĞLU) MEZARLIĞI VE MEZAR TAŞLARI
KEMAH BEYLER (SAĞIROĞLU) CEMETERY AND GRAVESTONES
Ahmet Ali BAYHAN
Özet
Erzincan, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri arasında konumlanmış durumdaki Kemah, günümüzde
Erzincan’a bağlı bir ilçe statüsündeyken, ondan daha da önemli olarak tarihte yöredeki en dikkat çekici
siyasi otoritelerinden birisi olan Mengüceklilerin merkezi olmasıyla ehemmiyet kazanmış bir medeniyet ve
kültür yurdudur. Daha sonra Eretnaoğulları, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve
Osmanlılar gibi Türk beylikleri ve devletlerin egemen olduğu bu coğrafyada, geçmişin izlerini hala görmek
mümkündür.
İlkçağlara ait açık hava tapınakları, kült merkezleri, Ortaçağ’dan kalma manastır, kilise ve şapellerin
yanı sıra kale, cami, mescit, medrese, han, hamam, türbe, çeşme ve konut gibi muhtelif tiplerdeki mimarlık
örneklerini barındıran Kemah’ta, çeşitli mezarlıklarda ve hazirelerde çok sayıda mezar taşı ile de
karşılaşılmaktadır. Kemah’ta Melik Mengücek Gazi Türbesi’nin yakınında yer alan Beyler (Sağıroğlu)
Mezarlığı’nda yer alan ve XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl başlarına kadar yöre yönetiminde görev üstlenmiş
ve Osmanlı’ya hizmet etmiş Kemahlı bir aile olan Sağıroğulları soyundan çeşitli kimselere ait bir aile
mezarlığı ile bu mezarlıktaki mezar taşları, bu bildirinin konusunu oluşturacaktır. Mezarlık ve mezar taşları
hem tanıtılacak hem de onların Türk mezar taşları içerisindeki yeri ve önemleri belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Kemah, Osmanlı, Mezarlık, Mezar Taşı.
Abstract
Kemah is located between the provinces of Erzincan, Elazığ, Malatya and Tunceli; today it is a district
of Erzincan. More importantly it came into prominence as a civilization and culture center of Mengujekids
which was one of the most remarkable political authorities in the region. It is still possible to see traces of
the past in this region where Turkish beylics and states such as Eretnids, Timurids, Kara Koyunlus, Ag
Qoyunlus, Safavids and Ottomans were dominated.
It is possible to see many gravestones in various cemeteries and special surrounded places in Kemah
which also hosts various types of architectural samples such as open-air temples belonging to the First Age,
cult centers, medieval monasteries, churches and chapels, as well as, castles, mosques, prayer rooms,
madrasas, khans, baths, tombs, fountains and houses. The topic of this paper is the gravestones in the family
cemetery of (Beys) Sağıroğulları, a family from Kemah whose members had taken part in the management
of the region and had served Ottoman Empire from 18th century until the early 19th century. This place is
known as the Cemetery of Beys (Sağıroğulları) and it is located near the tomb of King Mengujek Ghazi.
The cemetery and grave stones will be introduced and their status and importance in overall Turkish
gravestones will be determined.
Keywords: Erzincan, Kemah, Ottoman, Cemetery, Gravestone.

Giriş
Erzincan, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri arasında konumlanmış durumdaki Kemah,
günümüzde Erzincan’a bağlı bir ilçe statüsündeyken, ondan daha da önemli olarak tarihte
yöredeki en dikkat çekici siyasi otoritelerinden birisi olan Mengüceklilerin merkezi olmasıyla
ehemmiyet kazanmış bir medeniyet ve kültür yurdudur. Daha sonra Eretnaoğulları, Timurlular,
Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi Türk beylikleri ve devletlerin
egemen olduğu bu coğrafyada, geçmişin izlerini hala görmek mümkündür.
İlkçağlara ait açık hava tapınakları, kült merkezleri, Ortaçağ’dan kalma manastır, kilise ve
şapellerin yanı sıra kale, cami, mescit, medrese, han, hamam, türbe, çeşme ve konut gibi muhtelif
tiplerdeki mimarlık örneklerini barındıran Kemah’ta, çeşitli mezarlıklarda ve hazirelerde çok
sayıda mezar taşı ile de karşılaşılmaktadır. Kemah’ta Melik Mengücek Gazi Türbesi’nin
yakınında yer alan Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı’nda yer alan ve XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl
başlarına kadar yöre yönetiminde görev üstlenmiş ve Osmanlı’ya hizmet etmiş Kemahlı bir aile
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olan Sağıroğulları soyundan çeşitli kimselere ait bir aile mezarlığı ile bu mezarlıktaki mezar
taşları, bölgede dikkat çekici ve önemli bir grup olarak değerlendirilmektedir. 1
Kemah Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı ve Mezar Taşları
Melik Gazi Türbesi’nin kuzeydoğu yönünde, Kemaliye’ye giden yolun solunda, çevresi (L)
biçiminde çevre duvarıyla kuşatılmış tarihi mezarlık yer almaktadır. Söz konusu mezarlığın her
ne kadar yöre halkınca Mengücekli dönemine ait olduğu ileri sürülürse de, mezar taşı kitabeleri,
Osmanlı dönemine işaret etmektedir. Yöre halkı, ayrıca bu mezarlığın Kemah’taki kökleri
Osmanlıya kadar uzanan soylu bir aileye ait olduğunu ifade etmiştir. Çoğu tahrip olmuş ve
çökmüş, toplam 48 mezarın yer aldığı mezarlıkta, son derece zengin taş süslemeli mezar taşları
bulunmaktadır. Genellikle baş taşlarında, mezar taşlarının kime ait olduğunu, tarihini ve ayet
kitabesini içeren yazıtlar bulunan mezarların, sanduka yan aynalık taşları, son derece zengin
dekorasyonlarıyla dikkat çekerler (Çizim 1, Resim 1-3).
Söz konusu mezar taşlarından biri Emine Hanım (I No.lu Mezar)’a aittir. 1254 / 1838 tarihli
olup, baş taşındaki kitabesinde şu ibareler kayıtlıdır:
هو الخالق الباقي الدنيا فاني
كل من عليها فاني
مغفرت دارداميدر لطف بو
كه انكه فرموده ال تقنطوا
مرحوم و مغفور لها الحاج
محمود بكك خليله سي
امنة خانم روحيﭽون
الفاتحة
 ذي الحجة١٢٥٤ سنة
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî el-dünyâ fânî
Küllü men ‘aleyhâ fânî
Mağfiret darda mıdır lütf bu
Geh ângeh fermûde lâ teknatû
Merhûmun ve mağfûrun lehâ el-hâc
Mahmud Beğin halîlesi
Âmine Hanım rûhîçün
El-fâtiha
Sene 1254 Zilhicce
Birincisi 280 X 180, ikincisi 270 X 175, üçüncüsü 220 X 115, dördüncüsü 200 X 102 ve
beşincisi 170 X 80 cm. ölçülerinde beş kademeli bir kaideye sahip olan mezar taşının üzerinde,
165 X 64 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve batı yönlerden ise üçgen
alınlıklı bir üst örtüye sahiptir. Yuvarlak tepelikli baş şahide 95 cm., sivri kemer formlu ayak
şahidesi ise 75 cm. yüksekliğindedir (Resim 4).
Bu mezar taşının A yüzündeki yan aynalık taşında, ortada iki hayat ağacı ve kandil, aralarda
ay ve yıldız motifleriyle dekore edilmiş bir pano, bu panonun sağ ve solunda ise “Allah”,
“Muhammed” lafzının yazılı olduğu, dış hatları vazo biçiminde sınırlanmış iki pano ve tüm bu
süslemelerin dıştan geometrik motiflerle çerçevelenen iç içe bordürlerle kuşatıldığı dikdörtgen
bir dekorasyon söz konusudur. Mezar taşında kandil, aydınlık-ışık kaynağı ve yol gösterici, hilal
ise İslam’ın sembolü olarak değerlendirilebilir. B yüzündeki yan aynalıkta, yine dış hatları
geometrik şekillerin ortadan zincirek geçme tarzında birbirine bağlandığı geniş geometrik
Kemah’taki Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı ve mezar taşları için bkz. H. Gündoğdu-A. A. Bayhan-A.M. Aktemur-S.
Tığcı-M. Arslan, Kültür Varlıklarıyla Kemah, Ankara, 2009.
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bordürle kuşatılmış, dikdörtgen bir pano oluşturulmuştur. Bu panolarda kendi içlerinde, ortadaki
madalyon, yanlardaki dikdörtgen biçimli üç ayrı pano şeklinde düzenlenmiştir. Ortadaki
madalyon yarım dairelerin kesişmesinden oluşan girift bir geometrik kompozisyona sahiptir.
Madalyonun dört köşesine çiçek (karanfil, papatya) motifleri işlenmiştir. Aynı madalyonun
sağındaki dikdörtgen pano, küçük karelerin birbirine düğümlü geçmelerle bağlanmasından
oluşur. Bu karelerin içinde de karanfil motifleri yer alır. Yuvarlak madalyonun sağındaki
dikdörtgen pano ise küçük daire ve karelerin düğümlü geçme ile birbirine bağlanması sonucu
oluşturulmuş, geometrik bir dekorasyona sahiptir. Doğu ve batı yüzlerde de B yüzündeki
süslemeleri hatırlatan geometrik içerikli panolar dikkat çekmektedir.
Mezarlıktaki süslemesiyle dikkat çeken ve kime ait olduğu bilinmeyen II No.lu Mezar’da,
B yüzündeki yan aynalık taşında iki hatlı zincirek geçme bordürün kuşattığı dikdörtgen pano
içinde, bir vazodan çıkarak, dalları yanlara saçılan, uçlarında lale ve karanfil motiflerinin işlendiği
hayat ağacı kompozisyonu ile dekore edilmiştir. Kabartma tekniğinde ve oldukça plastik biçimde
işlenen bu bitkisel motif, tüm ayrıntılarının titizlikle işlenmesiyle karşımıza çıktığı gibi, XIX.
yüzyıl sonu, XX. Yüzyıl başları arasında yaygın örneklerle karşımıza çıkan Osmanlı mezar taşı
bitkisel süsleme anlayışını yansıtmaktadır. Aynı mezar sandukasının ayakucu bölümünde (C
yüzünde) de yine geçme tarzında işlenmiş bir madalyon yer almaktadır. Söz konusu madalyonun
içinde geometrik ve bitkisel arabesk süsleme ele alınmıştır. A yüzündeki aynalıkta ise yuvarlak
kemerlerin birbirine bağladığı sütunlarla sınırlanan, 4 ayrı pano dikkat çekmektedir. Bu panolarda
da ışık ve aydınlığın sembolü kandil, lale-karanfil gibi Cennet bitkileri, yine Cennet
meyvelerinden üzüm salkımları, karanfil ve lalelerin bir arada işlendiği hayat ağaçları kabartma
tekniğinde işlenmiş, kemer köşelerinde de aşırı plastik bitki motiflerine yer verilmiştir (Resim 5).
Mezar, birincisi 276 X 174, ikincisi 233 X 132, üçüncüsü 195 X 95 ve dördüncüsü 162 X 64
cm. ölçülerinde dört kademeli bir kaide üzerinde, 167 X 66 cm. ölçülerinde kuzey ve güney
yönlere doğru meyilli, doğu ve batı yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst
örtüye sahiptir. Kavuklu tipteki baş şahide 100 cm., sivri kemer formlu ayak şahidesi ise 90 cm.
yüksekliğindedir.
Şahidedeki kitabe bir şiir olup, mezarda yatanın kimliği ve mezarın tarihini vermez:
هو الباقي
ديدء انصاف ايله باقلسه غايت بللودر
ايتمديكي عالمن بر كيمسه حقنده وفا
باق كماخك خندانندن بو مير محترم
مجلس عقبايه ايتدي خاندانني فدا
ارجعي امرين اشيتدي كتدي صاغرزاده خيف
مفخر جن مدرس زائر بيت خدا
جنت اعالده ويرسون حق تعالي كامني
باغ فردوس معالده سورء دائم صفا
روح مرحوم ايلدكجه قصر عدن ايﭽره حضور
صبرله مﺄجور ايده باقيلريني كبريا
كتدي شهر روزه ده يا رحيم تاريخني
Hüve’l-Bâkî
Dîde-i insâf ile bakılsa gâyet bellüdür
İtmediği âlemin bir kimse hakkında vefâ
Bak Kemah’ın hanedanından bu mîr-i muhterem
Meclis-i ‘ukbâya itdi hanedanını fedâ
İrci’î emrin işitdi gitdi sağırzâde hayf
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Mefhar can müderris zâir beyt-i Hüdâ
Cennet-i e’lâda virsun Hak Teâlâ kâmını
Bağ-ı Firdevs-i Muallâda sûre-i dâim safâ
Ruh-ı merhûm eyledikçe kasr-ı ‘adn içre huzûr
Sabırla me’cûr îde bâkîlerini Kibriyâ
Gitdi şehr-i rûza da yâ Rahîm târîhini
Sağıroğlu mezarlığında yan aynalık taşında iki hatlı zincirek geçme geometrik dekorla süslü
bordürün kuşattığı, dikdörtgen panosu zengin taş işçilikli bir başka mezar da Seyyid Sağırzade
Abdülbaki Bey’e ait (III Nolu Mezar) olup, 1247 H. 1832 M. tarihli olup baş taşının sarıklı
oluşu ve A yüzündeki yan aynalık taşında yer verilen cami maketi ile dikkatleri üzerine
çekmektedir. Zencirek geçme geniş bordürün kuşattığı yan aynalıkta, ortadaki cami, minareleri,
kubbeleri ve alemleriyle, pencereleriyle, minare şerefeleriyle tüm ayrıntıları kabartma tekniğinde
işlenmiş, caminin her iki yanında bir vazodan çıkan lale ve çiçek motiflerinden oluşan hayat
ağaçlarına yer verilmiştir. Sağdaki hayat ağacı hilal şeklinde son bulduğu gibi, camide minare ve
kubbe gibi unsurların alemleri de İslam’ı temsilen hilal şeklinde sonlanmaktadır. B yüzündeki
zincirek geçme bordurün kuşattığı dikdörtgen pano, dallarla birbirine bağlanan çiçek motifleriyle
dekore edilmiş, ortada ise bir vazodan çıkan hayat ağacına yer verilmiştir. Diğer yönlerinde de
vazodan çıkan çiçek desenleri ile geometrik pano şeklinde bezemelere yer verilmiştir (Resim 6).
Mezar, birincisi 305 X 191, ikincisi 267 X 152, üçüncüsü 244 X 130 ve dördüncüsü ise 204
X 90 cm. ölçülerinde dört kademeli olup, 189 X 78 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru
meyilli, doğu ve batı yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüye sahiptir.
Kavuklu tipteki baş şahide 94 cm., sivri uçlu ayak şahidesi ise 72 cm. yüksekliğindedir. Söz
konusu mezar taşı, motifleri bakımından, aşırı plastik tarzda işlenmiş olmasıyla ve baş taşının
sarıklı olarak yontulması açısından son dönem Osmanlı mezar taşları geleneğini devam
etmektedir. Şahidesindeki yazıt şöyledir:
هو الخالق الباقي
جون اكا هيدربو بر عاليجنابك االمان
حاك ايله يكسان ايدوبدراني بو دور زمان
نام واالي سيد صاغرزاده عبد الباقي بك
دار دنيادن كوﭽوب دوتدي بقا ملكين مكان
فخر عالم حرمتينه روح ياكين ايله شاد
قيل مسكين يا الهي باغ كلشن جنان
١٢٤٧ سنة
رجب
٩
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Çûn âna heydir bu bir ‘âlîcenâbın el-amân
Hâk ile yeksân îdübdür ânı bu devr-i zamân
Nâm-ı vâlây-ı Seyyid Sağırzâde Abdülbaki Beğ
Dâr-ı dünyâdan göçüb dutdu bekâ meleğin mekân
Fahr-i ‘âlem hürmetine Ruh-ı Yakîn eyle şâd
Kıl miskin Yâ İlâhî bağ-ı gülşen canân
Sene 1247
Receb
9
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Bir başka mezarın (IV No.lu Mezar) baş ve ayak ucu taşları kırılmış, ancak kalan sarık kısmı
lahit kapağına sonradan betonla tutturulmuştur. 200 X 105 cm. ölçülerinde dikdörtgen prizmal
sanduka, 167 X 66 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve batı yönlerden
ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüye sahiptir. Söz konusu bu mezarda da yan
aynalıklar bitkisel motiflerle, son derece zengin bir biçimde dekore edilmiştir. Zincirek geçme
bordürle kuşatılan yan aynalık taşının B yüzünde ibrik motifi, bir vazodan çıkan ve lale-karanfil
motiflerinden oluşan hayat ağacı ve kandil motiflerinden oluşan bir kompozisyon işlenmiştir.
İbrik temizliği, kandil ışık ve aydınlığın simgesi olarak Türk-İslam mezar taşı geleneğinde yaygın
bir süsleme motifi olarak kullanılmıştır. Aynı mezar sandukasının A yüzündeki aynalık taşında
da, cami maketi ile birlikte iki adet lale ve karanfil motiflerinden oluşan hayat ağaçları işlenmiştir.
Burada yer alan cami kompozisyonu mezarın sahibinin dindar bir kişi olduğunu sembolize ettiği
gibi, İslam dinini de sembolize etmektedir. Aynı şekilde ibrik motifi de temizliğin sembolü
olmasının yanında yine mezarda yatan kişinin dindarlığına da işaret eder (Resim 7).
Aynı yerdeki sarıklı baş taşına sahip Sağırzade İbrahim Bey b. Hüseyin Bey Mezarı (V
No.lu Mezar)’nın sandukasının, iç içe profillerle sınırlanan yan aynalık taşlarından B yüzünde,
küçük ve stilize selvi ağaçları, vazodan çıkan hayat ağacı ve madalyon içinde çarkıfelek motifine
yer verilmiş, A yüzünde ise ortada temizlik sembolü ibrik, iki yanda ise madalyon içinde
çarkıfelek motifleri işlenmiştir. Mezar, 210 X 105 cm. ölçülerinde bir kaide üzerinde dikdörtgen
prizmal bir sanduka ile 182 X 75 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve
batı yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüden ibarettir. Kavuklu tipteki
baş şahide 67 cm., sivri uçlu ayak şahidesi ise 40 cm. yüksekliğindedir (Resim 8). Şahidesindeki
kitabe şöyledir:
هللا باقي
هو الخالق الباقي
الدنيا فاني
وكل من عليها فاني
مرحوم ابراهيم بك بن
حسين بك صاغرزاده
١٢٥٧ سنة
Allahu bâkî
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
el-Dünyâ fânî
Ve küllü men ‘aleyhâ fânî
Merhûm İbrahim Beğ bin
Hüseyin Beğ Sağırzâde
Sene 1257
VI Nolu Mezar, 191 X 90 cm. ölçülerinde bir kaide üzerinde dikdörtgen prizmal bir sanduka
ile 161 X 65 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve batı yönlerden ise
üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüden ibarettir. Şahideleri kırılmış durumda olup,
yerlerine kavuklu şahide başları monte edilmiş vaziyetteki mezar taşının tek yüzü işlemelidir.
Geçmeli madalyon dizilerinden oluşan geometrik çerçeveli dikdörtgen panoda, ortada vazodan
çıkan çiçek deseni ekseni oluşturacak biçimde olup, onun iki yanına karşılıklı olarak birer selvi
ile uçları karanfil ve laleler şeklinde sonçlanan yine vazodan çıkan çiçek desenleri yerleştirilmiştir
(Resim 9).
VII Nolu Mezar, 150 X 67 cm. ölçülerinde dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 158 X 76 cm.
ölçülerinde düz bir kapaktan ibarettir. A yüzünde, dört yuvarlak kemer içerisine ikişer kandil ile
ikişer selvi motifi, B yüzünde ise vazodan çıkan çiçek deseni işlenmiştir (Resim 10).
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VIII Nolu Mezar, Sağırzade Seyyid Mustafa Bey’e aittir ve 150 X 67 cm. ölçülerinde
dikdörtgen prizmal bir sanduka ile onun üzerindeki 157 X 75 cm. ölçülerinde bir kapaktan
meydana gelmektedir. Bu mezarın da iki yüzü işlemelidir. A yüzünde sekiz yuvarlak kemerli bir
dizi, B yüzünde ise vazodan çıkan çiçek deseni dikkat çekmektedir. Kavuklu tipteki baş şahide
94 cm., sivri uçlu ayak şahidesi ise 72 cm. yüksekliğindedir (Resim 11). Baş şahidedeki yazıt
şöyledir:
هو الخالق الباقي
الدنيا فاني
وكل من عليها فاني
مغفرت دارداميدر لطف بو
كه انكه فرموده ال تقنطوا
السيد مصطفي بك صاغرزاده
١٢٣٠ سنة
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
el-Dünyâ fânî
Ve küllü men ‘aleyhâ fânî
Mağfiret darda mıdır lütf bu
Geh ângeh fermûde lâ teknatû
el-Seyyid Mustafa Beğ Sağırzâde
Sene 1230
IX Nolu Mezar, 275 X 145 cm. ölçülerinde bir kaide üzerinde 213 X 85 cm. ölçülerinde
dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 119 cm. yüksekliğinde kavuklu tipteki baş şahideden ibarettir.
Şahide üzerinde yazıt yoktur. Dolayısıyla mezarın kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı da
bilinmemektedir (Resim 12).
Mezarlıkta yer alan Sağırzade Muhammed Hamu Bey’e ait mezar (X No.lu Mezar), 221
X 215 cm. ölçülerinde bir kaidenin üzerinde, 160 X 80 cm. ölçülerinde dikdörtgen prizmal bir
sanduka ve 189 X 78 cm. ölçülerinde düz bir kapaktan ibarettir. Kavuklu tipteki baş şahide 95
cm., sivri uçlu ayak şahidesi ise 80 cm. yüksekliğindedir. Sanduka da süslemesizdir (Resim 13).
Ancak sarıklı şahidedeki kitabe okunabilmektedir:
هو الخالق الباقي
مغفرت دارداميدر لطف بو
كه انكه فرموده ال تقنطوا
محمد حمو بك صاغرزاده
١١٧٠ سنة
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Mağfiret darda mıdır lütf bu
Geh ângeh fermûde lâ teknatû
Muhammed Hamu Beğ Sağırzâde
Sene 1170
Bu kitabeden mezarın 1170 / 1756-57 tarihli olduğu anlaşılmaktadır. Sanduka dikdörtgen
prizma şekillidir.
XI Nolu Mezar, Sağırzade Hüseyin Bey’e aittir ve 196 X 116 cm. ölçülerinde bir kaide
üzerinde, 156 X 76 cm. ölçülerinde dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 168 X 90 cm. ölçülerinde
düz bir kapaktan meydana gelmektedir. Sanduka üzerinde herhangi bir süsleme yoktur (Resim
14). 94 cm. yüksekliğindeki kavuk şekilli baş şahidede kitabesi mevcuttur:
هو الخالق الباقي
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مغفرت دارداميدر لطف بو
كه انكه فرموده ال تقنطوا
حسين بك صاغرزاده
سنة فالن
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Mağfiret darda mıdır lütf bu
Geh ângeh fermûde lâ teknatû
Hüseyin Beğ Sağırzâde
Sene fülân
XII Nolu Mezar, 201 X 112 cm. ölçülerinde bir kaide üzerinde, 161 X 72 cm. ölçülerinde
dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 175 X 86 cm. ölçülerinde düz bir kapaktan oluşmaktadır.
Sanduka üzerinde herhangi bir süsleme yoktur. 95 cm. yüksekliğindeki kavuklu tipteki baş
şahidesi de kırılmış vaziyettedir (Resim 15).
XIII Nolu Mezar, 198 X 94 cm. ölçülerinde bir kaide üzerinde, 158 X 54 cm. ölçülerinde
dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 171 X 69 cm. boyutlarında düz bir kapaktan ibarettir. Sanduka
süslemesizdir, kavuklu tipteki baş şahidesi de kırılmış durumdadır (Resim 16).
XIV Nolu Mezar, 200 X 88 cm. boyutlarında bir kaide üzerinde, 158 X 56 cm. ölçülerinde
dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 170 X 70 cm. ebatlarında düz bir kapaktan ibarettir ve üzerinde
herhangi bir bezeme barındırmamaktadır. Kavuklu tipteki baş şahide 90 cm., sivri uçlu ayak
şahidesi ise 64 cm. yüksekliğindedir (Resim 17).
XV Nolu Mezar, birincisi 250 X 150, ikincisi 200 X 110 ve üçüncüsü 178 X 85 m.
boyutlarında üç kademeli bir kaide üzerinde, 149 X 56 m. ölçülerinde dikdörtgen prizmal bir
sanduka ile 158 X 67 cm. ebatlarında, kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve batı
yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüden ibarettir. Kavuklu tipteki baş
şahide 100 cm., sivri uçlu ayak şahidesi ise 95 cm. yüksekliğindedir. A yüzü yaprak ve daldan
ibaret bir bitkisel kuşakla çerçevelenerek dikdörtgen şekilli bir pano haline dönüştürülmüştür. Üst
kısmı bir sıra mukarnasla sınırlandırılmış olan orta alan, dört yuvarlak kemerli bir dizi ile
hareketlendirilmiştir. Kemerlerin içerisinde ibrik, selvi ve madalyon motiflerine yer verilmiştir.
B yüzünde geometrik geçmelerle çerçevelenmiş bir dikdörtgen pano şekinde olup, içerisi vazodan
çıkan lale ve karanfil uçlu çiçek deseni ile doldurulmuştur. Diğer yüzleri de salkımlarıyla birlikte
verilmiş asma motifi ile bezenmiştir (Resim 18). Şahidesindeki kitabenin okunabilen kısmı
şöyledir:
نوليدي كوريسيدم بو جهاني
نيده يدم فرقت دور زماني
اجل ﭙيمانه سي ﭙيك قدردن
ايدوب سوزنده قلمدي طاتلي جاني
--------Nolaydı göresidim bu cihanı
Nideydim firkat devr-i zamanı
Ecel peymânesi peyk kaderden
İdüb sözünde kılmadı tatlı canı
…………………………..
XVI Nolu Mezar, Mir Alaaddin’e aittir ve birincisi 295 X 180, ikincisi 230 X 115,
üçüncüsü 207 X 94 ve dördüncüsü 190 X 78 cm. ebatlarında dört kademeli bir kaide üzerinde,
174 X 70 cm. boyutlarında dikdörtgen prizmal bir sandukadan ibarettir. Kavuklu tipteki baş
şahide 151 cm., sivri kemer formlu ayak şahidesi ise 128 cm. yüksekliğindedir. Şahidenin dört
yüzünde de süslemeler vardır. Bunlar bitkisel motifli bir çerçeve ile kuşatılmış alanlarda olup,
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karanfil ve lale uçlu, vazodan çıkan çiçek desenleridir. Şahideler, aşağıya doğru daralan silindirik
şekilli ve geniş ağızlı bir hazne içerisine oturtulmuşlardır (Resim 19). Baş şahidedeki kitabe
şöyledir:
هو
خاندان اشرافندن شهر كماخك واه بو ذات
سوندي شمع عمر ناكاه قيلديلر آه وفنان
مير صالح زاده شهرتي عالي قدر
بويله بر طبع سخاوت مثلي يوق هم منعمان
حبذا جامع شريفلر ﭽشمه لر انشا ايدوب
اولدي اوزكه همتي بو راهده جاري خوش همان
دائم عرضو ايدردي روز شب حقدن همين
اولمدي بر اوالد انسجام اولدي كندي نا توان
سني يتمش بش ايكن ايردي ندائ ارجعي
راه حقه يوز طوتوب ايلدي تسليم جان
اشك ﭽشمي دورميوب قان اغلدي انسابي هب
حسرتا وا فرقتا شمدنكر و كوزدن نهان
كندي رحمتله مبشر بلطف كردكار
شافعيدر شبهه سز حضرت فخر جهان
سوز دلدن كلدي بر تاريخ جوهر سويلدم
اشته مير عالء الدين آتدي يا حي عدنه جان
١٣٠٤  ربيع االخر سنة١٥ في
Hüve
Hânedân eşrâfından şehr-i Kemâh’ın vâh bu zât
Söndü şem’-ı ömr-ü nâgâh kıldılar âh u fenân
Mîr Salihzade şöhreti ‘âlî kader
Böyle bir tab’-ı sehâvet misli yok hem mün’ımân
Habbezâ câmi-i şerifler çeşmeler inşa idüb
Oldı özge himmeti bu râhda cârî hoş hemân
Dâim arzu iderdi rûz-u şebb Haktan hemin
Olmadı bir evlâd-ı insicâm oldı kendi nâ tavân
Sinni yetmiş beş iken irdi nidâ-i irci’î
Râh-ı Hakka yüz tutub eyledi teslîm-i cân
Eşekk çeşmi durmayub kan ağladı insâbî hebb
Hasretâ vâ firkatâ şemdenker ve gözden nihân
Kendi rahmetle mübeşşer bi-lütf kerdkâr
Şâfi’îdir şübhesiz Hazret-i Fahr-i cihân
Söz dilden geldi bir târîh-i cevher söyledim
İşte Mîr Alaaddin atdı Ya Hayy adne cân
Fî 15 Rebî’u’l-Âhir sene 1304
XVII Nolu Mezar, birincisi 250 X 168, ikincisi 203 X 122, üçüncüsü 180 X 98 cm.
ebatlarında üç kademeli bir kaide üzerinde, 153 x 70 cm. boyutlarında dikdörtgen prizmal bir
sanduka ile 155 X 80 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve batı
yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüden ibarettir. Yuvarlak tepelikli baş
şahide 70 cm., sivri kemer formlu ayak şahidesi ise 70 cm. yüksekliğindedir. Şahidedeki kitabe
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okunamayacak derecede tahrip olmuş durumdadır. Geometrik geçmelerden oluşan bir çerçeve ile
kuşatılmış yüzeylerden yan aynalıkta, vazodan çıkan karanfil ve lale çiçekli bitkisel bir süsleme
yer almaktadır (Resim 20).
XVIII Nolu Mezar, Şefkat Dil Hanım’a aittir ve birincisi 210 X 152, ikincisi 183 X 122,
üçüncüsü 162 X 72 cm. boyutlarında üç kademeli bir kaide üzerinde, 135 X 50 cm ebatlarında
dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 154 X 60 cm. ölçülerinde kuzey ve güney yönlere doğru
meyilli, doğu ve batı yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz eden bir üst örtüden ibarettir.
Yuvarlak tepelikli baş şahide 65 cm., sivri kemer formlu ayak şahidesi ise 58 cm.
yüksekliğindedir. Sandukanın yan yüzlerinde dikdörtgen şekilli panolar oluşturulmuştur.
Bunlardan A yüzünde, geometrik geçmeli bir çerçeve içerisindeki alan Barok anlayışla işlenmiş
bitkisel motifle doldurulmuştur. B yüzünde de bitkisel çerçeveli bir madalyon içerisinde ışın şuası
yer almaktadır. Yuvarlak tepelikli baş şahide 65 cm., sivri kemer formlu ayak şahidesi ise 58 cm.
yüksekliğindedir (Resim 21). Baş şahidedeki yazıt şöyledir:
شيوء تقدير باري باعث اولدي رحلته
شفقة دل خانم روان اولدي رياض جنته
اوله مظهر دنياده رحمته حق تعالي نك
براقدي خانقاه بي بقاسين ملك دنيانك
النمش طﭙراغي بونده بودر فرمان سبحانك
اوله باغ ارضده عدلي بخل طويانك
نداي ارجعي كوش ايليوب ﭽشم دل اي جان
فراقي بر غم ايتدي خطر اعال و ادنانك
دوشوردم بر مصرعله مرحومه نك موتنه تاريخ
--------------------Şive-i takdîr bârî bâ’ıs oldı rıhlete
Şefkatdil Hanım revân oldı riyâz-ı cennete
Ola mazhar dünyada rahmete Hak Tealanın
Bırakdı hânkâh bî bekâsın mülk-ü dünyanın
Alınmış toprağı bunda budur fermân-ı sübhânın
Ola bâğ-ı arzda adli buhl-i doyanın
Nidâyı irci’î gûş eyleyüb çeşm-i dil ey cân
Firâkî bir ğam itdi hatr-ı e’lâ ve âdnânın
Düşürdüm bir mısra’la merhumenin mevtine târîh
………………………………………………….
Kitabenin tarih kısmı kapanmış durumda olduğu için mezarın tarihi kesin olarak
belirlenememiştir.
XIX Nolu Mezar, Hacı Tahir Paşa’ya aittir ve birincisi 246 X 110, ikincisi 220 X 83,
üçüncüsü 200 X 65 cm. boyutlarında üç kademeli bir kaide üzerinde, 190 X 55 cm. ebatlarında
üzeri açık tipte yapılmış bir mezardır. Fesli tarzdaki baş şahide 148 cm., akant yapraklı yaşmaklı
tarzdaki ayak şahidesi 137 cm. yüksekliğindedir. Bitkisel şeritlerle çevrilmiş dört yüzünde de
bir kökten fışkıran akant yapraklarından oluşan bir bitkisel süslemeye yer verilmiştir. Bu
süslemeler özellikle XIX. yüzyılda İstanbul’da batılılaşma devrinin pek çok önemli eserinde
karşımıza çıkmaktadır. Ayak şahidede yine kenger yapraklı bir tepelik kullanılırken, yüzeyi de
çiçekli yaprak-dal motifi ile bezenmiştir (Resim 22). Baş şahidede kitabe mevcuttur:
هو الخالق الباقي
اي زائرا
بورادر ايشته مزار حاجي طاهر ﭙاشا
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مثلي نادر يتشر كتدي جهاندن حيفا
هر كسه شامل ايدي لطفي سخاسي كرمي
ثانيء حاتم طاءي ايدي كردين روا
ديننه دولتنه ملتنه خادم ايدي
بودر عالمده مزيت بودر عقباده رها
قلب دين ﭙروري ده نامي كبي طاهر ايدي
ﭙاك ايدي ناصيهء طاهري مانندسما
ما حصل ﭙاك نسب ﭙاك حسب ﭙاك لسان
متواضع متبسمدي فرشتهسيما
ﭙاك روح خالد جنت ديدي هاتف تاريخ
اقويان فاتحه لر روحنه ايتسون اهدا
٣١  اغوستوس١٣٢٥  بازارايرتسي سنة٢٨  شعبان١٣٢٧ سنة
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Ey zâirâ
Buradır işte mezâr-ı Tahir Paşa
Misli nadir yetişir gitdi cihandan hayfâ
Herkese şâmil idi lütfü sehâsı keremi
Sâni-i Hatem Tâî idi gördün revâ
Dinine devletine milletine hâdim idi
Budur âlemde meziyet budur ukbâda rehâ
Kalb-i din-i perverîde nâmı gibi tâhir idi
Pâk idi nâsıyye-i tâhirî mânend-semâ
Mâ hasale pâk neseb pâk haseb pâk lisân
Mütevazı mütebessimdi ferişteh-simâ
Pâk ruh-u huld-u cennet didi hâtif târîh
Okuyan fatihalar ruhuna itsun ehdâ
Sene 1327 Şaban 28 Pazartesi, Sene 1325 Ağustos 31
XX Nolu Mezar, Sağırzade Hacı Mehmet Bey’e aittir ve birincisi 270 X 144, ikincisi 247
X120, üçüncüsü ise 237 X 110 cm. ölçülerinde üç kademeli bir kaide üzerinde, 220 X 70 cm.
ebatlarında bir sandukadan ibarettir. Sandukanın üzeri betonla sıvanarak kapatılmış durumdadır.
Doğu ve batı yüzlerinde, orta kısımda şahidelerin yerleştirildiği, aşağıya doğru incelen, dilimli
gövdeli taşıntılar vardır. Bunların iki yanında birer selvi ile karanfil çiçekli bitki desenleri yer
almaktadır. Yan yüzlerden birisinde de vazodan çıkan, karanfil ve lale çiçekli çiçek deseni
mevcuttur. Fesli tarzdaki baş şahide 134 cm., sivri kemer formlu ayak şahidesi 125 cm.
yüksekliğindedir (Resim 23). Baş şahidedeki yazıt şöyledir:
هو الباقي
صاغرزاده معاليمنقب حاجي محمد بك
كه هر بر كاريني توفيق مضمون كتاب ايتدي
قيلوب ﭙك ﭽوق زمانلر خاندانلق رسمني اجرا
رضاي حقه نائل اولدي تحصيل ثواب ايتدي
نهايت ارجعي امري اولنجه كوشنه واصل
عاليقدن ﮐﭽوﭖ تسليم روح مستطاب ايتدي
اوقونسه روحنه بيك فاتحه هر دمده اليقدر
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هزاران كميسه يي وقتيله زيرا كامياب ايتدي
نه طاقت سوز ايمش آه آاش االم هجراني
عمومك بغريني خون ايلدي جسمن كباب ايتدي
يازلسون سنك قبرنده كهر تاريخم اي حافظ
محمد بك جوار قرب يزدانه ثبات ايتدي
١٢٩٦  شوال سنة٨ في
وفاتي
Hüve’l-Bâkî
Sağırzâde me’âlî-münakkıb Hacı Mehmet Bey
Ki her bir kârını tevfîk-ı mazmûn-u küttâb itdi
Kılub pek çok zamanlar hanedanlık resmini icrâ
Rızay-ı Hakka nâil oldu tahsîl-i sevâb itdi
Nihayet irci’î emri olunca kûşuna vâsıl
Alâyıkdan geçib teslim-i rûh müstetâb itdi
Okunsa ruhuna bin Fatiha her demde lâyıkdır
Hezârân kimseyi vaktiyle zira kâmyâb itdi
Ne takat söz imiş âh âteş alam hicrânı
Umumun bağrını hûn eyledi cismin kebâb itdi
Yazılsın senin kabrinde güher târihim ey Hâfız
Mehmet Beğ civâr-ı kurb-i Yezdâna sebât itdi
Fî 8 Şevvâl sene 1296
Vefâtı
XXI Nolu Mezar, 242 X 130 cm. boyutlarında bir kaide üzerinde, 188 X 75 cm. ebatlarında
üzeri açık bir sandukadan ibarettir. Üçgen tepelikli şahidelerden baş tarafındaki 110, ayak
tarafındaki ise 43 cm. yüksekliğindedir. Yan yüzlerinde süsleme bulunmayan mezarın sadece baş
şahidesinde bitki desenlerinden oluşan bir bezeme vardır (Resim 24).
XXII Nolu Mezar, Merve Hanım Binti Said’e aittir ve birincisi 205 X 124, ikincisi 173 X
100, üçüncüsü 158 X 76, dördüncüsü ise 140 X 62 cm. ölçülerinde dört kademeli bir kaide
üzerinde, 128 X 56 cm. ebatlarında dikdörtgen prizmal bir sanduka ile 131 X 65 cm. ölçülerinde
kuzey ve güney yönlere doğru meyilli, doğu ve batı yönlerden ise üçgen alınlıklı bir görünüm arz
eden bir üst örtüden ibarettir. Yuvarlak tepelikli baş şahide 54 cm., sivri kemer formlu ayak
şahidesi ise 50 cm. yüksekliğindedir. Geometrik geçmeli çerçevelerle sınırlandırılmış dikdörtgen
panolara sahip kuzey ve güney yüzlerde, karanfil ve lale çiçekli vazodan çıkan çiçek desenlerine
yer verilmiştir (Resim 25). Baş şahidedeki yazıt şöyledir:
هو الخالق الباقي
بني قل مغفرت يا رب يزدان
بحق عرش رحمان نور قران
كلوب قبوم زيارت ايدن اخوان
قله بر فاتحه روحمه احسان
المرحومة المغفورة مروة حانم بنت سعيد
بك
١٢٨٢ سنة
Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî
Beni kıl mağfiret Ya Rabb-i Yezdân
Bi-hakk-ı ‘Arş-ı Rahmân Nur-i Kur’ân
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Gelüb kapım(ı) ziyaret eden ihvân
Kıla bir Fatiha ruhuma ihsân
el-merhûme el-mağfûre Merve Hanım binti Said
Beğ
Sene 1282
XXIII Nolu Mezar, Sağırzade Ömer Bey’in Kızı Hacer Hanım’a aittir ve 150 X 70 cm.
boyutlarında dikdörtgen şekilli ve üzeri açık bir mezar olup, sadece baş şahidesine sahiptir.
Yuvarlak kemer formundaki şahide, 83,5 cm. yüksekliğindedir. Şahidenin üst kısmında, ortası
rozet biçiminde bir çiçekle doldurulmuş çelenk tarzında bir bitkisel bezeme vardır. Alt bölümde
de kitabe yer almaktadır:
هو الحي الباقي
مسكنم طاغ باشنده محرابه حاجت
قالمدي
ايﭽدم اجل شربتيني لقمانه حاجت
قالمدي
المرحومة المغفورة هاجر خانم بنت عمر بك
بساغرزاده
١٢٩٨ سنة
Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
Miskinem dağ başında mihraba hacet
Kalmadı
İçdim ecel şerbetini Lokman’a hacet
Kalmadı
el-merhûme el-mağfûre Hacer Hanım binti Ömer Beğ
Bi-Sağırzâde
Sene 1298
Değerlendirme ve Sonuç
Gerek kitabeleriyle ve gerekse üzerlerindeki tezyinatlarıyla dikkat çeken Kemah Beyler
(Sağıroğlu) Mezarlığı’ndaki tüm mezarlar ortalama 1 ila 5 arasında değişen sayılarda basamaklı
bir alt yapı üzerine, taş sanduka biçiminde yapılmışlardır. Sandukaların üzerleri iki yana eğimli
lahit kapağı ile kapatılmıştır. Diğerlerinin bazıları üzeri açık bırakılırken, bazıları da düz örtülü
yapılmışlardır. Yazıtlar genelde baş taşına yazılmış olup, söz konusu baş taşları sarıklı ve fesli
biçimde işlenmişlerdir. Bu mezarlıktaki mezar taşlarının özenli bir biçimde işlenişleri ve
yapılışları, saygın bir aileye ait olduklarına, fesli-sarıklı tipte baş taşlarına sahip oluşları,
çoğunlukla aşırı plastik bitkisel motiflerle dekore edilişleri yöreyle ilgili birkaç kaynakta
yazıldığının ve yöre halkının bildiğinin aksine Mengücek dönemine ait değil de Osmanlının son
dönemlerine ait olduklarına ve motiflerinin de özellikle başkent İstanbul olmak üzere
Anadolu’nun muhtelif şehirlerindeki (Bursa, İzmir, Trabzon, Rize, Erzurum ve Giresun) mezar
taşlarıyla benzer nitelikler taşıması bu mezar taşlarının kimliğine ve devrine ışık tutan önemli
işaretler olarak yorumlanmasına zemin oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Kemah Beyler
(Sağıroğlu) Mezarlığı ve mezar taşları, bir taraftan Kemah ve Erzincan’ın kültürel yapısını
sergileyen bir belge niteliği taşırken, diğer taraftan da Anadolu’nun Türk yurdu oluşunu temsil
eden birer tapu senedi hükmünde olmalarıyla çok büyük bir değere haizdirler.
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Çizim 1- Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı

Resim 2- Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı

Resim 1- Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı

Resim 3- Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı
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Resim 5- II No.lu Mezar
Resim 4- I No.lu Mezar (Emine Hanım)

Resim 6- III. No.lu Mezar (Seyyid Sağırzade Abdülbaki Bey)

Resim 7- IV No.lu Mezar

Resim 8- V No.lu Mezar (Sağırzade İbrahim Bey b. Hüseyin
Bey)

Resim 9- VI No.lu Mezar
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Resim 10- VII No.lu Mezar

Resim 11- VIII No.lu Mezar

Resim 12- IX No.lu Mezar

Resim 13- X No.lu Mezar (Sağırzade
Muhammed Hamu Bey)

Resim 15- XII No.lu Mezar
Resim 14- XI No.lu Mezar (Sağırzade Hüseyin Bey)
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Resim 16- XIII No.lu Mezar

Resim 17- XIV No.lu Mezar

Resim 18- XV No.lu Mezar

Resim 19- XVI No.lu Mezar (Mir Alaaddin)
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Resim 20- XVII No.lu Mezar

Resim 21- XVIII No.lu Mezar

Resim 22- XIX No.lu Mezar
(Hacı Tahir Paşa)

Resim 23- XX No.lu Mezar (Sağırzade Hacı Mehmet Bey)

Resim 24- XXI No.lu Mezar

Resim 25- XXII No.lu Mezar (Merve Hanım Binti Said)

ERZİNCAN’DA EL SANATLARI ‘‘BAKIRCILIK’’
HANDCRAFTS İN ERZİNCAN ‘‘COPPERSMITH’’
Betül COŞKUN*
Özet
El sanatları; bir ulusun kültürel kimliğinin en önemli belgeleri olma özelliği taşımaktadır. Anadolu’da
başlayan, kültür alışverişlerinin, toplulukların kendi öz değerleriyle birleşerek kendilerine has sanat
kimlikleri oluşturmuşlardır. İnsanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan el sanatları çeşitlilik
göstermekle birlikte üretildikleri dönemden bilgiler vermektedir. Geçmişten günümüze köprü oluşturan el
sanatları, toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını yansıtmıştır. Coğrafyanın da el sanatlarının
ortaya çıkmasında önemli bir faktör olması sebebi ile farklı bölgelerde farklı el sanatları üretimleri
olmuştur. Erzincan da el sanatları açısından önemli bir yerleşim olmuştur. Özellikle bakırcılık alanında
geçmişten günümüze yapılagelen el sanatlarımızdır. İnsanoğlunun günlük yaşamını etkileyen bakır, çok
eski çağlardan beri kullanılmıştır. Bakırcılık Orta Asya’ya ait bir sanat olmakla beraber, batıya olan İslam
akımları ve doğuda olan haçlı seferleri ile Avrupa’ya geçmiştir. Bu çalışmamızda Erzincan el sanatları
üzerine değerlendirmeler yapılarak, Erzincan'da bakırcılık sanatı hakkında farklı görseller kullanılarak
sunum yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, El sanatları, Bakırcılık.
Abstract
Handcrafts; it carries the characteristic of being the most important documents of a nation's cultural
identity. Cultural exchanges, which is starting in Anatolia, combined by communities with their own values
and they have formed their own artistic identity. Handcrafts have been generated due to fulfilling the human
being's needs, show diversity and enlighten the age of productions. Handcrafts has been played a bridge
role and reflected the societies sense of art and life style from past to present. Erzincan has been an important
settlement for handcrafts. Especially in coppersmith field which has been made and settled in our past.
Copper, that has been affected the daily life of humanity, has been used since the ancient ages. Coppersmith
belongs to Middle Asia, but also it has been conveyed to Europe by through the Islamic movements to the
west and through the crusades to the east. In this study, the evaluation was made on handcrafts of Erzincan,
and also aimed making a presentation using different images on the coppersmith art in Erzincan.
Key Words: Erzincan, Handcrafts, Coppersmith.

1.Giriş
Geleneksel kültür değeri taşıyan el sanatlarımız halıcılık, kilimcilik, cicim, zili, sumak,
kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya
yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik,
maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği vb. gibi farklı dalları ile çok
geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kültür değerlerimiz için de en önemlilerinden biri de maden sanatı
içinde yer alan bakırcılık sanatıdır. Bakır kolay işlenebilir olmasıyla tarih öncesi devirlerden beri
kullanılmış bir madendir. Bakır işçiliği Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi Erzincan da
çok eski bir geçmişe sahip olan bir el sanatıdır. Erzincan da gerek kullanım ürünü, gerekse
dekoratif ürün olarak pek çok bakır ürün üretilmiş ve kullanılmıştır. Ancak günümüz
teknolojisinin gelişmesi ve bakır madeninin yerini plastik, alüminyum gibi malzemelerin alması
sonucunda bakır ürünlerin üretimi ve kullanımı eskiye oranla oldukça azalmıştır. Günümüzde
birkaç merkez dışında, el yapımı bakır ürün üretimi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yok
olmaya yüz tutmuş bu sanat dalının, gelecek nesillere aktarılması önem taşımaktadır.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Bu çalışmanın materyalini, Erzincan il merkezindeki çeşitli el sanatlarının meslek ustaları ile
bu ustalara uygulanan kılavuzlu görüşme formları, konuyla ilgili daha önce yayınlanmış
literatürler, alan araştırması sonucunda elde edilen ürünlerin çekilen fotoğrafları ve Erzincan
müzesinde bulunan bakır eserler oluşturmaktadır.
*
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2.2. Yöntem
Meslek sahiplerine ulaşılmış, araştırma konusu ile ilgili önceden hazırlanmış olan görüşme
formları uygulanmış, meslek sahipleriyle karşılıklı görüşülmüştür. Görüşme esnasında hali
hazırda bulunan katalogların taramaları yapılmış, kullanılan araç ve gereçlerin fotoğraf çekimleri
yapılmış, yapım aşamalarının fotoğraf çekimleri yapılmış ve üretilen ürünlerin fotoğraf çekimleri
yapılmıştır.

3. Bulgular
3.1. Bakırcılık Sanatı ve Erzincan
Bakırın Romalılar tarafından Kıbrıs’tan elde edilmesi sonucu bakır adı Kıbrıs’tan (Cyprus)
gelmiş ve zamanla “copper” olarak da anılmıştır (Akpınarlı, 2004:24). Ayrıca İngilizler
Türklerden öğrendikleri usulleri de ilk defa Kıbrıs’ta tatbik ettikleri için Kıbrıs’a, bakır manasına
gelen Chypre-Chyprites de demişlerdir (Ağar, 1938:45). Bakırın uygarlık alanında erken
kullanılışı hem erken bulunuşuna hem de daha kolay işlenişine bağlıdır. Anadolu sanatında
önemli bir yeri olan bakır, yasamın bütün alanlarında görülür. Bu yüzden bakır, Anadolu
uygarlığında ayrı bir asamadır346. Bakır, cazip kızıl rengi ve kolay işlenebilir olmasıyla ilk
devirlerden beri pek çok çeşitli eşyanın imalinde kullanılmış bir madendir. En yüksek fincan
zarflarından en büyük kazanlara varıncaya kadar yapılan her türlü evaniyi gerek kazıma suretiyle,
gerekse kakma ve çakmakçılıkla süslemeden geçmeyen ustalar zamanla bu işi başlı başına bir
sanat haline getirmişlerdir (Çetin 1956:95). Tarihte Taş Devrinden Maden Devrine geçişte önemli
rol oynamış (Kayabaşı, 1998:71) bakırın köken olarak Orta ve Ön Asya’ya ait bir sanat olduğu
bilinmektedir. Sonraları batıya olan İslam akınları ve doğuya olan haçlı seferleriyle Avrupa‟ ya
geçmiştir. Doğudaki merkezleri 15. yüzyıla kadar İran, Irak ve Anadolu olmuştur. Bu yüzyıldan
sonra Anadolu’da bakırdan eserlerin yoğun ve estetik bir biçimde yapıldığı belirtilmektedir.
Erzincan güneyde Kuzey Suriye’den gelen yolların, doğuda da Trans Kafkasya ve Kuzeybatı İran
bölgelerinden gelen ve Orta Anadolu’ya ulaşan ünlü ticaret yollarının kesiştiği yerde kurulmuş
önemli bir ticaret şehridir. Bizans yazılı kaynaklarının Anadolu’nun maden yatakları, üretimi ve
atölyeleri konusunda yeterli derecede bilgi vermemesi, Anadolu madencilik tarihinin
aydınlatılması açısından çok büyük bir eksiklik oluşturmaktadır3. Erzincan’daki bakırcı
atölyelerinin kökeni, M.Ö. 9.-6. yüzyıllarda Doğu Anadolu, Trans Kafkasya ve Kuzeybatı İran’da
egemenliğini sürdüren Urartu Krallığı’nın madencilik endüstrisine dayanır. Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki zengin altın, gümüş, kurşun, bakır ve demir yatakları, Urartu Krallığı döneminde
çok büyük ölçüde işletilmiştir. Çıkarılan madenlerden ekonomik amaçlı olarak kurulmuş büyük
kalelerin atölyelerinde çeşitli eşya, alet ve silahlar imal edilmiştir (Belli., Kayaoğlu., 1994:58).
M.Ö. 1. bin yılda Urartuların özellikle Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Çoruh vadisinde bakır elde
ettiği ve buna bağlı olarak zengin bir maden sanatı geliştirdikleri görülmektedir (Çilingiroğlu,
1994:114). Erzincan’da bakır kaplar çok çeşitli form ve özellikte karşımıza çıkmaktadır. Erzincan
bakır atölyelerinde üretilen bakır eserler, Doğu Anadolu’da kendine özgü özellikleri ile bilinir.
Erzincan’da bakırdan yapılmış en önemli eşyaların başında sahan, tas, kevgir, debbe, tava, tabak,
bakraç gibi mutfak eşyaları gelmektedir. Bakır kaplar dövme tekniğinde yapılmıştır. Birleşme
tekniği olarak perçin, lehim, kaynak kullanılmıştır. Kabartma, kazıma teknikleri ile süslemeler
yapılmıştır.
3.1.1. Bakırcılıkta Kullanılan Araç-Gereçler
Bakırcılıkta kullanılan araç-gereçler el araçları ve makinalar olmak üzere ik grupta
incelenebilir. Bakırcılıkta kullanılan araçlar; a. Kalemler, b. Keskiler, c. Çızağı, ç. Topak Örs, d.
Halep Örsü, e. Deve Boynu Örs, f. Milimgi, g. Çekiçler; Soldan Sağa: Karga burun Nari, Topak
Miyene, Miyene, Nari, ğ. Demir Makası, h. Desen Kalıpları, ı. Pense, i. Kargaburun, j. Kumpas,
k. Ahşap Tokmaklar, l. Plastik Tokmak, m. Edirek, n. Ocak, o. Pergel, ö. Çark, p. Kıskaç, r. Eğe,
s. Polisaj Makinesi, t. Torna (sıvama) Makinesi, u. Sıvama Kalıpları, ü. Pürmüz, v. Kordon
Makinesi, Bakır İşlemeciliğinde Kullanılan Gereçler; a. Bakır Levha, b. Gomalak Cila, c. Vapur
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İsi, ç. Asetat Kalemi, d. Cila, e. Gres Yağı, f. Sarı Tel, g. Bulaşık Deterjanı, (Aktürk 2012), (Şekil
1).

Şekil 1. Bakır İşlemeciliğinde Kullanılan Araçlar

3.1.2. Bakırcılıkta Kullanılan Yapım Teknikleri
Bakır kap yapım teknikleri dövme, dökme, sıvama ve preste basma tekniği olarak dört grupta
incelenir.
Dövme Tekniği
Dövme tekniği Yakındoğu’da doğal madenlerin ilk keşfedilmesinden itibaren kullanılan en
eski maden sanatı tekniğidir. M.O. VII. binde Anadolu’nun değişik bölgelerinde bulunan çeşitli
eşyalar da buna tanıklık etmektedir (Kayaoğlu, 1984:269). Bakırcılığın tarihi dövme tekniği ile
başlar. Bu nedenle bakırcılık “dövme bakırcılık” olarak ta anılmaktadır (Erginsoy, 1978:19).
Döküm (Dökme) Tekniği
Kalkolitik Çağ’dan beri bilinen ve yüzyıllar boyu çeşitli teknik gelişmeler gösteren dokum
usulü, İslam dünyasında da dövme tekniğinin yanı sıra kullanılmıştır. Ergitilmiş madenlerin,
önceden hazırlanmış kalıplara dökülerek dondurulması anlamına gelen döküm tekniği, dövme
tekniğinde olduğu gibi her bir parçayla ayrı ayrı uğraşmadığından, kalıplara dökülen madenle kısa
bir surede çok sayıda eser yapılabilmektedir (Başoğlu., Karpuz., 2002:431).
Sıvama tekniği
Bakırcılıkta Kul Sıvama yöntemi ile şekillendirmede haddeleme ile elde edilmiş bakır
levhalar kullanılmaktadır. Ancak tornada çekme tekniğinin başarılı olarak kap üzerinde
uygulanabilmesi için yumuşak olan bakır tercih edilmelidir. Alet olarak ise şekillendirme
işleminde sıvama tezgahı adı verilen el ve çoğunlukla da elektrikle çalıştırılan torna
tezgahlarından yararlanılmaktadır (Karpuz, 1996:426).
Prestleme Tekniği
İnsan gücü katkısı az olan bu yöntemde, bakır levha önceden hazırlanmış bakır eşyalara ait
kalıplarla preslenerek şekillendirilmektedir. Presleme yöntemi daha çok dairesel şekilli olmayan
sığ eşya yapımında uygulanmaktadır. Preslemeyle elde edilen bakır eşyaların parçalı olanları,
öteki yöntemlerde olduğu gibi kaynak veya lehim ile birleştirilmektedir (Kazmaz, 2002:11).
3.1.3. Bakırcılıkta Kullanılan Süsleme Teknikleri
Kabartma (Repousse) Tekniği
Madeni eserlerin üzerine, kabartma aletleri (değişik uçlu kalemler) ve çekiç kullanarak
kabartmalı süslemelerin yapıldığı bir tekniktir. Aynı zamanda bu tekniğe “repousse” (carpmacakma) tekniği veya rölyef tekniği de denir. Kabartmalar, maden tabakasına dıştan veya icten,
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bazen de hem dıştan hem içten çekiçleme usulü ile yapılarak, desenlerin yüksek kabartmalı olması
sağlanır. Gerçek “repousse tekniği ”eserin ters tarafından, yani içten çekiçlenmesi sonucu
kabartma yapma tekniğidir (Erginsoy:34, Hasol:230).
Kazıma ve Çalma (Hak) Tekniği
Altın, gümüş, bakır, tunç ve pirinç eserlerin üzerine, derin çizgilerle (yivlerle) süslemeler
yapma işlemidir. Madeni eserler üzerine derin yivler açarak süsleme yapmak, M.O. IV. binin
sonlarına doğru uygulanmaya başlanmıştır. Henüz çelik icat edilmediğinden, altın ve gümüş gibi
yumuşak madenlerin üzerine acılan yivler, çalma usulüyle yapılmıştır. Tunç gibi sert olan
madenlerden yapılan eserlerde ise madenin kesilerek çıkartıldığı gerçek kazıma tekniği ile
yivlerin yapılması, ancak M.O. I. binin içinde çelik aletlerin kullanılmasına geçildikten sonra
mümkün olabilmiştir (Erginsoy, 1978:33).
Kakma Tekniği
Maden veya tastan yapılan eserlerin üzerine acılan yivlerin veya yuvaların içlerine başka cins
ve renkte madenlerin döşenmesi, çakılması veya yapıştırılması yontemidir500. Acılan yuva ve
yivlere kakılacak olan madenin, eserin madeni ile kontrast oluşturmasına dikkat edilir. Kakılmak
için genellikle altın, gümüş ve bakır gibi islenmesi kolay olan madenler kullanılmıştır. Kakılacak
maden, taşıyıcı yüzey üzerine acılan yuvalara tel veya varaklar halinde kakılır (Eruz, 1993:32).
Aplike Rölyef Tekniği
Aplike rölyef tekniği kakma tekniğine yakın olan bir süsleme tekniğidir. Önce bir levha
üzerine desen çizilerek “repousse” tekniği ile yüksek rölyefler halinde kabartılarak konturlarından
kesilir ve törpüyle düzeltilir. Eser üzerine de aynı desen çizilerek çalma kalemiyle yivler açılır.
Sivri uçlu bir aletle acılan yivlerin içine yüksek rölyeflerin kenarları yerleştirilir (Erginsoy,
1978:33). Kenarda biriken maden de rölyefin üzerine kaynatılarak çekiçlenir. Böylece rölyefin
orta kısmı zemine yapışmaz havada kalır.
Stampa Basma (Kalıpla Kabartma) Tekniği
Stampa tekniği, daha çok kabartma desenlerle süslenecek eserlerde aynı motifin birden çok
uygulaması istenildiği durumlarda başvurulan bir süsleme tekniğidir. Bu teknikte sanatçı her
desenle ayrı ayrı uğraşarak kabartma yoluna gitmez. Demir, çelik ve bronz gibi dayanıklı
madenlerden yapılmış bir çubuğun ucuna, kabartılması istenen desenin negatifi oyulur ki bu desen
dokum usulüyle de yapılabilir. Sonra bu üç, tavlanmış madenin üzerinde kabartmanın yapılacağı
yere konularak, çubuğun arkasına çekiçle kuvvetli bir şekilde vurulur ve baskı yapılır. Böylece
çubuğun ucundaki negatif desenin, levha üzerine hem pozitif hem de rölyef olarak çıkması
sağlanır (Eruz, 1993:33).
Telkari (Filigre) ve Granule (Guherse) Tekniği
Telkâri, altın ve gümüş gibi değerli maddelerden yapılmış telleri, eğip bükerek değişik
şekiller verdikten sonra bu motiflerin birbirlerine veya madeni bir zemine lehimle tutturulması
tekniğidir513. Yapılan araştırmalar, telkâri tekniğinin M.O. III. binden itibaren Mezopotamya ve
Mısırda, III. binin ortalarından sonra da Anadolu’da kullanıldığını göstermiştir (Erginsoy,
1978:33).
Savatlama (Niello) Tekniği
Metal yüzey üzerine özellikle de altın veya gümüş üzerine, derin olmayan oyuklar ve yivler
açılıp içine kükürt ve maden karışımı olan siyah renkli bir eriyik (niello-savat) doldurularak
yapılan bir bezemedir (Sözen, Tanyeli, 1994:211, Karpuz, 2002:426). “Bugün yalnızca bir sanat
terimi olarak dilde yasayan savat kelimesi, gümüş üzerine karakalem görünüşlü nakısa ad
olmuştur. Savat sonuç olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur.
Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her turlu geometrik bicim üzerine
uygulanmıştır”(Kusoğlu, 1987:33).
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3.2. Erzincan Bakırcılığından Örnekler

Foto.1: Bakraç

Foto. 3: Kazan

Foto.2: Cezve

Foto. 4: Kapaklı sahan

Foto. 5: Bitki motifli güğüm

Foto. 7: Yamak

Foto. 6: Güğüm

Foto. 8: Kapaksız sahan

4. Değerlendirme ve Sonuç
Geçmiş kültürlerin izlerini gelecek nesillere aktarmada, yazılı kaynaklar kadar el sanatları
ürünleri de tarih boyunca, iyi bir iletişim ve etkileşim aracı olmuştur. El sanatlarının önemli bir
dalı olan madeni eserler ahşap, deri, seramik ve dokumalara nazaran daha sağlam olduklarından
günümüze daha fazla sayıda ulaşmıştır. Bu eserler yapıldıkları döneme ışık tuttuklarından, birinci
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derecede belge niteliği taşırlar. Yazılı kaynaklar incelendiğinde Erzincan bakırcılığı, 17. yüzyıla
kadar ekonomik canlılığını sürdürmüş ve bölgenin ticaret merkezi olmuştur. İlde bakır eşya
kullanılmak üzere imal edilirken, 19. yüzyılda turistik amaçlı olarak daha çok bakır süs eşyaları
ihraç edilmiştir. Erzincan, geleneksel yapım tekniği, yöreye özgü çizgiler taşıyan bakır eşyasıyla,
ülkemizin bakırcılık yapılan pek çok yöresinden biridir. Geçmiş yıllarda önemli bir el sanat ve
küçük sanayi kolu olarak sürekli gelişen bakırcılık hızlı şehirleşme, sosyal ve kültürel değişimler,
ekonomik nedenler, teknolojik yenilikler ve özellikle mutfak eşyası yapımında çelik, alüminyum,
çinko, cam, porselen kullanılması ile önemini kaybetmiştir. Bu açıdan günümüzde yok olmaya
yüz tutmuş bakırcılık sanatının gelecek nesillere aktarılması önemlidir. Ancak bu sanat dalının
atadan kalma diğer el sanatlarında olduğu gibi fazla emek ve zaman istemesi, verilen emek ve
zamanın karşılığında üretim miktarının az olması; yapılanların pazarlanmasından elde edilen
gelirin yeterli düzeyde olmaması; aynı gereksinimi karşılayan değişik hammaddeli sanayi
ürünlerinin çeşit ve miktarda bol ve ucuz olması karşısında satışının güçleşmesi eskiye göre ata
sanatını yürütme geleneğinin yerini istek, olanak ve yetenekler ölçüsünde başka işlerde çalışmaya
bırakması gibi nedenlerle gerilediği görülmektedir. Bugün az sayıda usta tarafından sürdürülmeye
çalışılan bakırcılık sanatı gün geçtikçe yok olmaktadır. Bu nedenle müzelerimiz zengin bir eşya
koleksiyonu oluşturmaya çalışmaktadır. Bu nedenle talebin azlığı bakır işlemeciliğini devam
ettirecek çırakların yetiştirilememesi sonucunu da doğurmuştur. Erzincan ilinde günümüzde
yapılan bakırcılık sanatı, bu bölgenin tarihi, kültürel sosyal ve sanatsal karakterlerini
yansıtmaktadır. Bu nedenle hem ekonomik hem de turizm açısından yararlanılan bu sanatın
geliştirilmesi ve tanıtılması, bu işle uğraşan ve ilgilenen kişilere kaynak oluşturması açısından
önem taşımaktadır.
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ERZİNCAN YÖRESİ HALK OYUNLARINDA KULLANILAN
FİGÜRLERİN İLETİŞİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
COMMUNICATIVE ANALYSIS OF FIGURES USED IN
FOLK DANCES OF ERZİNCAN REGION
Fatma NİSAN*
Özet
Din, dil, gelenekler, görenekler, örf ve adetler, türküler, yöresel masallar, halk oyunları gibi kültürel
değerler, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran ve o topluma öznel bir kimlik kazandıran önemli
özelliklerdir. Kültürel değerler arasında yer alan halk oyunları toplumdan topluma değişmekle birlikte daha
çoğunlukla ritmik bir müzik eşliğinde bir ya da birkaç bireyin çeşitli figürlerle oluşturduğu halk danslarıdır.
Kültürel değerler açısından zengin bir ülke olan Türkiye’nin her bölgesinde farklı türde halk oyunları
sergilenmektedir. Bu halk oyunlarındaki her bir figürün iletişimde belli bir anlamı vardır. Türkiye’nin
önemli kentlerinden bir tanesi olan Erzincan yöresinde de; ‘Sarhoş Barı, Hoş Bilezik, Tamzara, Tavuk Barı,
Kol Oyunu, Hançer Barı, Hayriye, Karaçor, Kasap, Sıklama, Sinanlı, Gecegü’ gibi halk oyunları toplum
arasında yaygındır. Bu yöredeki halk oyunlarında kullanılan her bir figürün iletişimde bir anlamı söz
konusudur. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Erzincan halk oyunlarındaki figürlerin taşıdığı iletişimsel
anlamları analiz etmektir. Bu oyunların iletişimde başta birleşme, bağlılık, hâkimiyet, güç, denge,
samimiyet gibi çok sayıda göstergesel anlam taşıyıp taşımadığı belirlemek de çalışmanın amaçları arasında
yer almaktadır. Halk oyunlarının iletişimsel yönü üzerinde duran bir çalışmanın şu ana kadar yapılmamış
olması bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışmada literatür taramasının yanı sıra halk
oyunlarındaki her bir figür gösterge kabul edilmiş olmasından dolayı yöntem olarak göstergebilim yöntemi
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan Halk Oyunları, İletişim, Kültürel Değer, Göstergebilim.
Abstract
Cultural values such as religion, language, traditions, customs, folk songs and traditional tales are
important features distinguishing a society from the other and giving a subjective identity to the society.
Although folk dances among cultural values vary from society to society they are created with various
figures accompanied by rhythmic music more usually. Different types of folk dances are on display in every
region of Turkey, a rich country in term of cultural values. In communication there is a particular meaning
of each figure in folk dances. In Erzincan region, one of the most important cities, folk dances such as
“Sarhoş Barı, Hoş Bilezik, Tamzara, Tavuk Barı, Kol Oyunu, Hançer Barı, Hayriye, Karaçor, Kasap,
Sıklama, Sinanlı, Gecegü”are common in the society. In communication there is a meaning of each figure
used in folk dances of this region. Accordingly the aim of this study is to analyze the communication
meanings of the figures in Erzincan folk dances. To determine whether these folk dances carry indicative
meanings such as union, loyalty, dominance, strength, balance, sincerity in communication is among the
objectives of this study. Since a study on the communicative aspects of folk dances has not been performed
so far this study reveals the importance. In this study as to method semiotics method is used since as well
as literature search each figure in folk dances has been recognized as indicators.
Keywords: Erzincan Folk Dances, Communication, Cultural Values, Semiotics

Giriş
Hangi toplumda olursa olsun, halk oyunlarının insan hayatında çok önemli bir yeri vardır.
“İnsanın kendini kendine has bir dille anlatması ancak oyunla (dansla) mümkündür” (Baykurt,
1995, s. 29). Bu yönüyle halk oyunları sözlü iletişimden ziyade sözsüz iletişim (beden dili)
içerisinde değerlendirilebilmektedir. İnsanın hem iç dünyasındakini dışarıya yansıtması hem de
dışarıya mesaj vermesi halk oyunlarında çoğunlukla beden diliyle meydana gelmektedir. Genel
anlamda, insanın organları olan ayak, bacak, göz, el, kol, omuzlarla beraber insanın oyundaki
duruşu da bir takım iletileri dışarıya aktarmaktadır. Bu yönüyle vücudun dik duruşu ‘kendinden
emin olmayı ve kararlılığı’ yansıtırken ani yapılan sıçramalar ise, tez canlılığı, kahramanlığı ve
zafer coşkusunu ifade edebilmektedir. “Bir ülkenin halk oyunları konusundaki zenginliği o ülkede
oynanan oyunlardaki figür çokluğuna bağlıdır…. Halk oyunları konusundaki zenginlik ve fakirlik
ülkelerin kültür yapısıyla doğru orantılıdır” (Çakır, 1992, s. 59). Türkiye’nin her bölgesinin
*

Yrd. Doç. Dr.,İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Malatya-Türkiye, E-posta:fatma.nisan@inonu.edu.tr

40 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

kendine has halk oyunlarına sahip olmasının yanı sıra bazı halk oyunları ise, hemen hemen tüm
bölgelerde vücuda gelmektedir. Bunun temel nedeni, her bölgedeki insanların ortak bir kültüre ve
geçmişe sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Halk oyunları farklı bölgelerde ki insanlara aynı
zamanda bir kimlik de kazandırmaktadır. Karadeniz denilince akla ‘horon’, Ege denilince akla
‘zeybek’, Güneydoğu denilince akla ‘halay’ ve Doğu Anadolu denilince akla ‘bar’ın gelmesi
gibi… Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa olsun ortaya konulan halk oyunlarındaki figürler
rastlantısal değildir. Bu figürlerin iletişim de göstergebilimsel ya da söylemsel açıdan
değerlendirildiğinde sözsüz iletişim açısından bir takım anlamları ortaya koyduğu görülmektedir.
“Sözsüz iletişim (sözel olmayan iletişim) insanlar arasında konuşma dışında araçlarla gerçekleşen
iletişim” (Mutlu, 2008: s. 269) şeklinde tanımlanmaktadır. “Sözsüz iletişimin dar anlamı baş, yüz,
el-kol, gövde, bacak ve ayakların hareketleri ve duruşudur. Geniş anlamı ile iletişimde
bulunanların tüm vücut hareketleri, duruşu, giyimi, saçı, takısı, makyajı gibi çeşitli özelliklerini
kapsar. Bunların tümü vücut iletişimi olarak adlandırılır. Her bir uzvun ayrı bir iletişimi vardır.
Kişinin beyninden geçen duygu ve düşünceler, insanın vücut hareketleri ile anlaşılabilir” (Aziz,
2012: s. 54). Erzincan, halk oyunlarında ki çeşitlilik açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu
çalışmanın amacı; Erzincan halk oyunlarındaki figürlerin taşıdığı iletişimsel anlamları
göstergebilimsel olarak analiz etmektir. Bu oyunların iletişimde başta birleşme, bağlılık,
hâkimiyet, güç, denge, samimiyet gibi çok sayıda göstergesel anlam taşıyıp taşımadığını
belirlemek de çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada Erzincan’da oynanan halk oyunlarının
fazla olmasından dolayı genellikle erkek oyunları analiz için seçilmiştir. Çalışmada halk
oyunlarındaki her bir figür sözsüz iletişimi yansıtan bir gösterge kabul edilmiş ve yöntem olarak
göstergebilim yöntemi kullanılmıştır.
1. Halk Oyunlarının Önemi
‘Halk oyunu’ ve ‘dans’ kavramları genellikle işlevsel anlamda aynı olsa da terimsel olarak
ifade edildiğinde her iki kavram için bir farklılığın olduğu söylenebilmektedir. “Dans, insanın
kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesi ve toplumla bir iletişim kurabilmesi için anlam içeren
hareketler topluluğu, meydana getirdiği estetik ve ritmik özelliği sahip bir yaratıcılığın sonucu
olan fiziksel ve duygusal davranış (Aktaş, 1999, s. 4) olarak tanımlanmaktadır. Halk Oyununun
ise iki farklı tanımı söz konusudur. Birinci tanımı ile halk oyunu; “kaynağı halk olan, halk
kültürünün zengin ve çeşitli yanlarını ifade eden, bir olayı, bir sevinci, bir coşkuyu, bir üzüntüyü
yansıtan, müzikli olarak tek ya da gruplar halinde, vücudun el, ayak, baş gibi organlarıyla icra
edilen, ölçülü, tartımlı, düzenli hareketler” şeklindedir. İkinci tanımında ise halk oyunu: “Müzik
eşliğinde yapılan, ölçülü ve tartımlı (ritm) hareketlerin tümüne denir” (Şenol, 1998, s. 36)
ifadeleriyle tanımlanmaktadır. Halk oyunu; göze ve kulağa hoş gelecek biçimde düzenlenmiş,
ölçülü ve dengeli hareketler yolu ile estetik bir etki ve heyecan yaratan, çoğunlukla, ses
birimlerinden meydana gelen anonim halk müziği ile desteklenmiş olan, hareket ve müzik
bütünleşmesidir (Bekâr, Ekmekçioğlu ve Kaplan, 2001, s. 18). Dolayısıyla halk oyunu ile dans
arasında ki en temel farklılığın dansın daha modern bir yapıyı ve batı oyunlarını ifade ediyor
olmasından kaynaklanmaktadır. “Düşünce ve duyguların insan vücudunun hareketleriyle
anlatılması demek olan halk oyunları, ilk insan kültürünün merkezinde bulunmuştur. Dinsel
anlayışlar, alın yazıları, evren hakkındaki düşünceler, sevgi, aşk, kahramanlık duyguları, sıla
hasreti, sevinç, bereket, bolluk, afet, felaket gibi olaylar hep halk oyunlarıyla manalandırılmış,
hep onunla canlandırılmıştır” (Baykurt, 1995, s. 27- 28). Halk oyunları, inanç, iklim, meslek
üretim ilişkileri, insanlar arası ve insan doğa ilişkilerini gibi konulardan oluşmaktadır. Savaşı,
vuruşmayı, dövüşü ve barışı simgeleyen halk oyunları da çok eski zamanlardan günümüze gelen
başka bir bölümü teşkil etmektedir. Kılıç, kalkan, sopa, hançer, bıçak, kayış gibi aletlerle çeşitli
saldırı, savunma, hamle ve çarpışma, müzik eşliğinde tavır ve hareketlerle anlatılıp, sonuçta barış
sembolize edilmektedir (Aydın, 1992, s. 39). Halk oyunları, en eski çağlardan beri, insanların
hayatında önemli bir yer tutmuş ve günümüze kadar gelmiştir. İlkel zamanlarda yaşamış insanlar,
yaban hayvanlarından korunmak, onları avlamak, birbirleriyle savaşmak mecburiyeti içinde zor
bir yaşam mücadelesi veriyorlardı. Çoğu zaman güç, tehlikeli ve yorucu geçen bu uğraşmalardan
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sonra, zaferle dönen insanlar sevinçlerini tepinerek, sıçrayıp hoplayarak, coşkun hareketlerle
kutlamaktan büyük zevk duymuşlardır, işte oyunun ilk ve ilkel şekli bu biçimdedir. Daha sonra
oyunu meydana getiren duygular ve olgular gelişerek, müzikle de bütünleşerek, belirli bir düzene
girmiş ve birçok olayların da etkisiyle çeşitlilik arz etmiştir. Türk toplumunda da oyun, yüzyıllar
boyunca bir gelenek halinde devam eden çok geniş bir kültür hazinesi halini almıştır (Baykurt,
1976, s. 124). Önceleri duygu ve düşünceyi oluşturma, gerçekleştirme ve iletme aracı olarak
doğan halk oyunları, zaman içerisinde değişen duygu ve düşünceler ile bunların ifade aracı olan,
tekniklerin gelişmesi neticesinde anlam ve işlevini büyük ölçüde yitirerek, zamanımızda estetik
anlayışı, bedensel ve ruhsal açıdan ifade etme ve sürdürme aracı olarak, işlev yapmaya devam
eden sanatsal bir olguya dönüşmüştür (Şenol, 1998, s. 34). Dolayısıyla “Halk oyunları belirli bir
devrin ya da şahısların değil, toplumların uzun yüzyıllar boyunca devam etmiş toplumsal
ürünleridir. Ait olduğu toplum tarafından yaratılmış ve yaratıcıları zaman içinde ölmüş olsa bile
toplum ve ulus tarafından benimsenmiş halk dansları dış ve yabancı etkilerden korunduğu sürece
ulusallığını korumaktadır” (Baykurt, 1995, s. 15). “Halk oyunları da halkın öz kültür
varlıklarından biridir. Halk oyunları hem toplumsal, hem de ulusal kültür konuludur. Halk
edebiyatı ulusal ve sosyal ruhu söz ve yazı, aynı ruhu halk dansları da müzik, ses ve hareketle
ifade etmektedir” (Baykurt, 1995, s. 15).Halk oyunlarının iki temel unsuru vardır: ‘Otantiklik’ ve
‘anonimlik’... Otantiklik, temel yapıyı gösterir. Yöresel tavırlardan sapmadan, temel özelliklerini
koruyarak günümüze kadar ulaşmış olan yapıdır. Anonimlik ise, derinliği tespit edilemeyen bir
zaman dilimi içerisinde, bireysel yaratmaların dışında, halkın birlikte üreterek ortak çaba sonucu
oluşturduğu, toplumun tamamına ait olmasını ifade eder (Kızılkaya, 2012, s. 10). Anadolu’da
kimi oyunlar bölgelere de adını vermektedir. Örneğin Ege, Batı Anadolu ‘Zeybek’, Orta ve Güney
Anadolu ‘Halay’, Doğu Karadeniz ‘Horon’, Doğu Anadolu ‘Bar’, Trakya ‘Hora’ bölgesi olarak
adlandırılmaktadır. Ancak bu tür kümelendirmeyi kesin çizgilerle belirlemek güç olmaktadır.
Çünkü halk oyunlarının bölgeler arasında geçişleri söz konusudur. Bu yüzden, oyunları sadece
bir bölgeye has tutmak yanıltıcı olmaktadır (Su, 2000, s. 6).
2. Erzincan Halk Oyunları
Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alan “Erzincan, bar formu taşıyan halk oyunları
bölgesine dâhil bir ildir” (Oğultürk, 2007, s. 55). Gurbet, hasret ve felaket duyguları denilince
aklaErzincan halk oyunları gelir. Tarih boyunca süre gelen bu mücadelelerini bağrında toplayan
Erzincanlı acılarını dile getirerek folklorunu ağıtlarla süslemiştir (Uçar, 1993, s. 19). Erzincan
sınırları içerisinde oynanan çok sayıda halk oyunu vardır. “Sinanlı Geceğü Barı, Sarhoş Barı,
Ömerağa Barı, Hoşbilezik Barı, Koçeri Barı, Tavuk Barı, Şiro Barı, Tamzara Barı, Temurağa Barı
gibi barlarla, Delilo gibi adlarını türkülerden almış olan Büyük Cevizin Dibi, Oynana, Çıkrık,
Kahveler, Sivingin Ucu, Efeler, Tesbih, Güzeller, Sıklama, Sinanlı, Sivastopol, Karsın Kalesi ve
Rum Tiki oyunları erkekler tarafından oynanan hal oyunlarından (Oğultürk, 2007, s. 55)
bazılarıdır. “Erzincan halk oyunlarının tümü, önce ağır olarak başlar, sonra gitgide çalgının
yetiştirebildiği kadarı ile çabuklaşır. Bunun tek anlamı da gururun, vakarın, sabrın ve güçlülüğün
ifadesi” (Uçar, 1993, s. 20) şeklinde yorumlanmaktadır. Oyunlarda kullanılan bıçak, kama ve
tabancalar gençleri hayat döğüşüne hazırlamak ve yaşlıların da, bunlarla korunduklarını gösteren
birer delildir. Oyunlarda çökme, el vurma ve dönmeler ana figürlerdendir. Oyunlar en az altı
kişiden oluşur, ellerde mendil, bıçak, kaşık gibi araçlar bulunur (Uçar, 1993, s. 20). Erzincan
oyunlarında ‘çömelip doğrulma’ ana figürlerdendir. Mahalli olarak buna çökme denir. Çökme ani
ve kerteli olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki çökme türü de ‘bağlı çökme ve bağsız çökme’ şeklinde
ikiye ayrılır. Eller bağlı olarak çökülürse bağlı, eller açık olarak çökülürse buna da bağsız çökme
denir. Ani çökmeler hangi türde olursa olsun, oyuncunun aniden çöküp kalkmasıdır. Kerteli
çökme ise, yavaş yavaş, derece derece çökerek oyunu sürdürmesidir. El vurma figürleri, toplu ve
tek olarak gözükür. Dönme figürleri, ani dönme, kerteli dönme, toplu dönme, tek dönme diye
şeklinde görülür (Uçar, 1993, s. 26). Erzincan halk oyunlarında giysiler; yemeni, sivri ya da
yuvarlak uçlu pabuç, elde dokunmuş renkli ya da beyaz yünden çorap, yine yünden dokunmuş
dış kuşaklardan bel kuşağı, şal geniş ve düz bir sarılışla beyaz, siyah ve bazen de renkli olarak
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kullanılır. Beyaz koyu kahverengi ya da siyah pantal, yakasız, kenarları işli avcı yeleği, erkekler
arasında yaygındır. Erkekler köstek, gömlek kullanır ve giyerler. Yaz kış astarlı iki entariyi
kadınlar üst üste giyerler. 15 metre kumaştan yapılan bu entariler, ayakkabıları örtecek tarzda
uzun yapılır. Ayrıca ehram adı verilen ve bütün vücudu çarşaf gibi saran bir örtü, bu yörede çok
kullanılır (Demirsipahi, 1975, s. 90). Geçmiş yıllarda uzun süreli askerlik, sel ve zelzelelerin
meydana getirdiği geçim darlığı, tüm bunların mecbur ettiği gurbetlik, Erzincanlıları kendi iç
alemi ile baş başa bırakmıştır. Erzincanlılar, bütün duygularını renklerde aramış ve bu duygularını
motiflerle dantellerle, başörtülerde, çoraplarda, mendillerde dile getirmiştir (Uçar, 1993, s. 20).
Erzincanlı, mor rengi hasretlik, sarı rengi kavuşmak, beyazı da ateş söndüren ilaç olarak seçmiştir.
Bunun içindir ki, bütün vücudunu saran hasretliği belirtmek için elbisesinin rengini mor, ümit
içinde beklediğini gizli tutmak için şalvarını sarı ve dağ başlarındaki karları temsilen de
başörtüsünü beyaz olarak seçmiştir. Bu üç rengin meydana getirdiği ahenk de onun tertemiz
duygularının ifadesidir. Çünkü Erzincanlı ahlak, karakter, sevgi, saygı ve bağlılığın bu renklerle
de değer kazandığına inanmıştır ve akşamleyin batan güneş sabahleyin bir daha doğacak ümidiyle
sarı rengi kavuşmak olarak seçmiştir (Uçar, 1993, s. 20-21).
3. Erzincan Yöresi Halk Oyunlarında Kullanılan Figürlerin İletişimsel
Çözümlemesi Üzerine Bir İnceleme
Çalışmanın uygulama kısmında, Erzincan yöresi halk oyunlarında kullanılan figürlerin
iletişimsel olarak taşıdıkları anlamlar göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz
gerçekleştirilirken halk oyunlarında sergilenen her bir ileti sözsüz iletişim çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
3.1. Metodoloji
Göstergebilim, “Hem sözlü, hem de sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sistemlerinin
anlamlarının kurulmasında ve yeniden kurulmasındaki rollerini konu alan” (Mutlu, 2008, s. 116)
ve “diller, düzgüler, belirtgeler, vb. gibi gösterge dizelerini inceleyen bilim dalıdır” (Guiraud,
1994, s. 17). Bu bilimde, sözcükler, simgeler, işaretler vb. gösterge olarak kabul edilmektedir
(Rifat, 2009, s. 11). Göstergebilimin konusu, tözü ne olursa olsun, sınırları ne olursa olsun, her
türlü göstergeler dizgesidir: görüntüler, el-kol-baş hareketleri, ezgili sesler, nesneler ve
törenlerde, protokollerde ya da gösterilerde görülen tözlerin karmaşaları, diller oluşturmasalar da
en azından anlamlama dizgeleri oluşturmaktadır (Barthes, 1993, s. 23). Bir göstergede, gösterenle
gösterilen arasındaki ilişkinin kurulmasına anlamlama denilmektedir (Erkman- Akerson, 2005, s.
102). Anlamlarla yüklü göstergeler havuzu, yalnızca düz mantıksal ifadelerin çözümlenmesi için
değil, ağırlıklı olarak duygusal göstergelerin yer aldığı kültürel ifadelerin çözümlenmesi için de
önem ihtiva eder (Mustan Dönmez, 2013, s. 128). Bu ifade formları, ‘mantıksal gösterge’ ve
‘duygusal gösterge’ olarak ikiye ayrılmaktadır. Mantıksal göstergeler, daha ussal ve nesnel,
duygusal göstergeler ise daha öznel ve içkindir (1994, s. 26). Göstergebilim, sembolik olayların
sistematik çözümlemesini mümkün kılan bir dizi öngörü ve kavrama sahiptir. Basit kültürel
varlıkların karmaşık anlam sistemlerini çağrıştırması, bu anlamların, varlıkların doğal mülkiyeti
olmaktan çok kültürel yönden oluşturulmuş paylaşımlar olarak nitelendirilmesini olanaklı kılar
(Potter ve Wetherell, 1992, s. 27).
3.2. Bulgular
Erzincan’da oynanan halk oyunlarının iletişimsel açıdan analizinin yapıldığı çalışmada;
“Erzincan Ağır Barı, Erzincan Başbarı, Sarhoş Barı, Hoş Bilezik, Tamzara, Temür Ağa, Tavuk
Barı, Hançer Barı, Koçeri, Sıklama ve Dello” incelenmiştir. Çalışmanın bulguları Erzincan halk
oyunlarında sergilenen her bir figürün tesadüfi olmadığı ve sözsüz iletişimin iletilerini çevreye
yaydığını göstermektedir.
3.2.1.Erzincan Ağır Barı: Erzincan halk oyunları denince akla ilk olarak ‘bar’
gelmektedir. Kahramanlığın, yiğitliğin, ağır başlılığın, sabrın sembolü olan bar, oyunlarda gerçek
manasını bulmaktadır (Uçar, 1993, s. 19). Bar oyunları, toplu olarak ve genellikle dizi halinde
oynanan disiplinli oyunlardır. Bar oyunları, erkek ve kadın barları olmak üzere ayrı oyun ve
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müzikleri mevcuttur. Barlarda oyunun hızlı kısımlarına, ‘Üsteleme’ denir. Barları ‘barbaşı’
denilen ve elinde mendil çevre tutan en usta oyuncu idare eder. Barbaşı oyuna ve oyunculara her
bakımdan üstün vasıf taşıyandır. Barbaşını takip eden oyuncuya ‘Koltuk’ denir. Sıranın son
oyuncusuna ‘Poççik’ denir. Onun da elinde mendil bulunur (Ataman,1975, s. 8). Barların ana
özellikleri, önce ağır olarak başlar. Gitgide hızlanır. Oyunun bitimi zafer tablosuyla, heykelleşme
olarak bitirilir. Karşılama oyunları hariç, bütün barlarda bu vardır. Hatta müzik başlayınca, bu
heykelleşme kendini daha çok gösterir. Barbaşının mendil sallamasıyla ağır ağır sona erer.
Barbaşının vereceği işaretle de oyuncuların ‘Habires’ diye çektikleri nağra ile oyuna geçilir. Hafif
vücut kıpırdanışları oyunun başladığının ilk işaretidir. Bu kıpırdanış, yavaş yavaş ayaklara
dönüşür. Oyun ortasında dinlenme (nefes alma) amacında yeniden bir ağırlaşma görülür. Bundan
sonra çalgının yetiştirebildiği kadarıyla çabuklaşıp, aniden biter (Uçar, 1993, s. 28). Barlar’da
coğrafi yapının etkilerini de görmek mümkündür. Barların yarım daire şeklinde oluşması, (etrafı
dağlık, ortası bağlık) tabiri ile Erzincan ovasını tanımlamaktadır (Uçar, 1993, s. 20). Bar oyunu
şu şekilde oynanır: İlk adımda sağ el diğer oyuncunun sol elini avuç içleri birbirine
bakacakşekilde ellerden tutulur. Bu sırada baş ve vücut dik olarak tutulur. İkinci etapta, oyuncular
oldukları yerde sağa ve sola doğru müzik ve ritim eşliğinde sallanır. Üçüncü adımda, sağa ve sola
doğru sallanırken sol dizi kırıp sağ ayakla topuğa basılır. Dördüncü adımda, öne ve geriye
esneyerek öne doğru yürünür. Daha sonra sağ ve sol dizleri ikilemeler yaparak geriye doğru
yürünür. Beşinci adımda, vücudu düz tutarak belden öne doğru eğilip geriye doğru hafifçe
yatarak, dizlerin yardımıyla yaylanıp ardından sol dizi kırıp sağayağın topuğuna basılır. Altıncı
adımda, sol ayağı sağ ayağın önüne doğru çapraz şekilde yere vurulur. Yedinci adımda, sağ ayak
üzerine ve sol ayak üzerine sekme yaparak sırasıyla sağ ve sol diz çekilir. Sekizinci adımda, iki
ayak üzerine yere doğru çökülür ve ardından hızlı bir şekilde sağ ayağı yere bütün olarak basılır.
Sonra yukarıya doğru sıçranır ve sol ayak öne doğru düz olarak uzatılır (MEB, 2012, s. 11-12).
Bar oyununun göstergebilimsel analizine bakıldığında ise, gösterge; Erzincan bar oyunu,
gösterenler; bar oyunu ekibi, mendil ve beden dili hareketleri, gösterilenler ise; kahramanlık,
birliktelik, kardeşlik, mücadele. İlk etapta oyuncuların ellerinin birbirine kavuşması iletişimsel
açıdan değerlendirdiğinde bunun gösterileni, bağlılık, samimiyet, birliktelik ve kardeşliktir.
Ellerinin birbirini bırakmayacak şekilde kenetlenmesi de bu durumu ortaya koymaktadır.
Barbaşının işaret vermesiyle oyuncular çektikleri nağra ile oyun başlamaktadır. “Nara (nağra);
haykırma, bağırma, sarhoş veya külhanbeyi bağırmasıdır” (TDK, 1992, s. 1072). “Nağra (nara),
eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde,
meydanlarda tulumbacıların içlerinden “naracı” adı verilen birinin bağırması yerine kullanılan bir
tabirdir. Nara atmakla yangın münasebetiyle sokağa fırlayan halkı çiğnenmekten kurtarmak gibi
insani bir maksat takip edilmekle beraber daha ziyade caka satılırdı” (Pakalın, 1983, s. 654).
Ancak nağranın oyunlardaki kullanımı daha başkadır. Oyunlarda ki nağra, aslında oyuncuların
içinde ki hem isyanın hem de coşkunun dışarıya bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Erzincan,
uzun yıllar düşmanlarla mücadele etmiş bir kenttir. Oyuncuların, haykırış niteliğinde ki bu
naraları da onların içinde bulundukları birikmişlik durumunun bir göstergesidir. Ayrıca nara, bir
coşkuyu ve doğaya karşı direnişi de ifade etmektedir. Bu durum, uzun zorluklardan sonra
umudunu kaybetmeme ve sonunda zaferi elde etmenin bir belirtisidir. Oyunda Barbaşının elinde
bir mendil vardır ve bu mendil sallanırken adeta dans ettirilir. “Barlarda mendil sallamak bir
kanun hükmü gibidir. Hatta mendilin sallanma şekli dahi tamamen belirlenmiştir. Mendil rastgele
sallanmaz” (Uçar, 1993, s. 25). Mendilin renginin beyaz olması ise, saflığı ve temizliği ifade
etmektedir. Barbaşının oyunun başlamasından sonra elini göğsüne götürmesi, saygının ve
izleyicileri selamlamanın bir ifadesidir. Ağır olarak başlayan bar oyunun sonlarına doğru çalgının
yetişebildiği kadarıyla çabuklaşır ve aniden bitirilir. “Oyunların en çabuk bölümleri ve bu
bölümlerin sürdürülmesi ise, yine tarih boyunca zelzele ve sellerin, öte yandan istilaların meydana
getirdiği tahammülsüz acılara karşı, sabırlılığın ve bunlara boyun eğmenin temsilidir” (Uçar,
1993, s. 20). Oyun sırasında ayak figürlerinin aynı anda yapılması, oyuncular arasındaki
tutarlılığın ve birlikte hareket etmenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Oyunun hızlandığı
noktada ellerin omuzlara gitmesi o şekilde bir oyunun sürdürülmesi de bu durumun en önemli
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göstergesi olmakla birlikte aynı zamanda yanındaki kişiye güvenin de göstergesi niteliğindedir.
Genel anlamda bakıldığında oyunun hakikaten kahramanlığı, mücadeleyi, zorluklara karşı duruşu
anlattığını söylemek mümkündür.
3.2.2. Erzincan Başbarı: Açık ve güftesiyle oynanır. Bestede başlangıç ve son ayrı
olmak üzere iki tür müzik vardır. Hüseyni makamındadır. Oyun, ağır başlılığı, zevk ehliliğini,
eğlencede laubalilikten ziyade ağır başlılığı ve vefakârlığı ifade eder (https://tr.wikipedia.org,
Erişim Tarihi: 29. 06. 2016).Erzincan Başbarı şu şekilde oynanır: Birinci adımda; eller yumruk
şeklinde kapatılıp, serçe parmaklarla diğer oyuncuların serçe parmaklarından tutulur. Müzik
eşliğinde serçe parmaklarla tutulan eller, kollar ile düz tutularak omuz hizasına kadar kaldırılır ve
baş ve vücutla dik durulur. İkinci adımda; sağ ve sol ayağı yere bütün basarak, aç-kapa yaparak,
yana doğru yürünülür. Sağ ayağı yere bütün olarak vurup, sol ayağı öne doğru sallayıp, tekrar sol
ayağı yere bütün basarak, sağ ayağı arkada yere sürerek ikileme yapılır. Üçüncü adımda; sağ ayağı
yere bütün basıp, sol ayağı sağ diz hizasına kadar çapraz çekilir. Sol ayağın topuğunu yere
basarak, vücut ağırlığını sol ayağa verip, tekrar sağ ayağı yere bütün olarak basılır. Sol bacağı,
bütün olarak öne doğru sallayıp geriye doğru çekerken, sağ ayakla bilekten esnetilir. Dördüncü
adımda; kolları arkaya doğru çekerken, vücudu öne doğru eğerek, sağ bacak dizden kırılır. Sağ
ayak üzerine doğru basarken, vücudu dik vaziyete getirilir ve sol diz kırık vaziyette, sağ ayak
üzerinde hafifçe sıçrayıp çökülür. Beşinci adımda; çökmeden kalkarken, sol ayak sağ dize doğru
çapraz çekilir. Sol bacağı bütün olarak öne doğru sallayıp, geriye doğru çekerken, sağ ayakla
bilekten esnetilir(MEB, 2012, s. 17). Erzincan Başbarı oyununun göstergebilimsel analizine
bakıldığında ise, gösterge; Erzincan Başbarı oyunu, gösterenler; Erzincan Başbarı oyunu ekibi,
mendil ve beden dili hareketleri, gösterilenler ise; kahramanlık, ağır başlılık. Bu oyunun
iletişimsel gösterge açısından değerlendirildiğinde, çoğunlukla bir meydan okumanın olduğu
görülmektedir. Şüphesiz bu meydan okuma uzun yıllar savaş meydanı haline gelmiş olan
Erzincan’ı savunmak içindir. Bu meydan okuma hızlı ve laubali bir şekilde değil de ağırbaşlılıkla
yapılmaktadır. Yine aynı şekilde birlikte hareket edilmesi birlikteliğe işaret ederken iki elin
birbirini tutuşları ise, samimiyet göstergesi olarak görülmektedir.
3.2.3.Sarhoş Barı: Sarhoş barı, “Bir grup kişinin sarhoşluk anındaki hareketlerini
sembolize etmektedir. Hele bu zafer sarhoşluğu olunca, kendine gelerek cesareti, güçlülüğü,
azimkarlığı ve sebatkârlığı ifade etmektedir” (Uçar, 1993, s. 29).Kapalı oyun olup, eğri dizi
biçimindedir, kerteli çökme ile başlar. Bu çökme, ‘Barbaşı’ndan ‘Poççikçi’ye doğru yapılır.
Poççikci yarım sağ yaparak diğer oyunculara destek olur (Uçar, 1993, s. 28). Sarhoş barı şu
şekilde oynanır: İlk adımda, sağ el diğer oyuncunun sol elini avuç içleri birbirine bakacak şekilde
ellerden tutulur ve baş ile vücut dik durur. İkinci adımda ise, oyuncular yerinde sağa ve sola doğru
müzik ve ritim eşliğinde sallanır. Üçüncü adımda, sağa ve sola doğru sallanırken her dört sayıya
denk gelen sağ ve sol dizleri sırasıyla kırılır. Dördüncü adımda, vücudu düz tutarak belden öne
doğru eğilip geriye doğru hafifçe yatarak, dizlerin yardımıyla yaylanıp ardında sırasıyla sağ ve
sol dizler kırılır. Beşinci adımda, sağ ayakla başlayıp geriye doğru normal adımlarla yürünür ve
sağ ve sol dizler sırasıyla çekilir. Altıncı adımda, sağ ayak üzerine ve sol ayak üzerine sekme
yaparak sırasıyla sağ ve sol dizi çekilir. Yedinci adımda ise, iki ayak üzerine yere doğru çökülür
ve hızlı bir şekilde sağ ayağı yere bütün olarak basılıp yukarıya doğru sıçranır. En sonunda sol
ayağı öne doğru düz olarak uzatılır (MEB, 2012, s. 9-10). Sarhoş Barı oyununun göstergebilimsel
analizine bakıldığında ise, gösterge; Sarhoş Barı oyunu, gösterenler; sarhoş barı oyunu ekibi ve
beden dili hareketleri, gösterilenler ise; rahatlık, boş vermişlik, zafer çılgınlığı. Oyun genel
anlamda değerlendirildiğinde, oyunun sarhoş barı olarak adlandırılması bir kendinden
geçmişliğin, cesareti, güçlüğü, azimkarlığı ve sebatkârlığı ile zafer mutluluğunun ifadesidir. Bu
yüzden, oyun boyunca kendini kaybetmiş sarhoş insanlar gibi ani sıçramalar yapılır. Bu durum
ise, vücuda mutluluğun vermiş olduğu canlılık, hareketlilik ile kendi olduğu yerde duramamayı
da yansıtmaktadır. Genel olarak sarhoş barı oyunun hüzünden ziyade, hüznün bittiğinin ve zafere
ulaşılmış olmasının vermiş olduğu mutluluk göstergesi olarak görülmektedir.
3.2.4. HoşBilezik: Hoş Bilezik oyunu, açık bir oyundur. Eğri dizi biçimindedir. Kollar
omuzdan bağlanır. Belli başlı özelliği, oyunda nefes alma (dinlenme) bölümüdür. Dinlenme
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anında, oyun sürdürülürken heykelleşme oyununun kaidelerindendir. Bu oyunda ani çökme vardır
(Uçar, 1993, s. 28). Neşeyi ağıtta bulma özelliği taşır. Ayrılığın verdiği üzüntüyü yenerek kendine
gelir (Uçar, 1993, s. 30). Hoş Bilezik şu şekilde oynanır: birinci adımda; sağ ve sol dizlerdüz bir
şekilde öne doğru kırılır. Her iki ayak parmak ucuna doğru yükselip topuklar üzerinedüşülür. Baş
ve vücut dik bir şekilde durulur. İkinci adımda; sağ ve sol ayakların dizlerinden yaylanır. Üçüncü
adımda; sol ayağı sağ diz mesafesinde yukarı çekip yarım daire çizereksol ayak yere vurulur.
Dördüncü adımda; sağa doğru normal adımlarla yürüyerek ortaya doğru dönüp solayak yere
vurulur. Beşinci adımda, sekme ile sol ayak yere vurulur ve iki ayak üzerine yere doğru çökülür.
Daha sonra hızlı bir şekilde sağ ayağı yere bütün olarak basılıp yukarıya doğru sıçranır ve sol
ayak öne doğru düz olarak uzatılır (MEB, 2012, s. 13). Hoş Bilezik oyununun göstergebilimsel
analizine bakıldığında ise, gösterge; Erzincan Hoş Bilezik oyunu, gösterenler; Hoş Bilezik oyunu
ekibi, mendil ve beden dili hareketleri. Gösterilenler ise; neşe, hüzün, ağıt. Hoş Bilezik oyunu
genel olarak iletişimsel açıdan değerlendirildiğinde oyunun içerisinde bir ayrılığın söz konusu
olduğu ve ayrılıktan sonra belli bir hüzün ve ağıt döneminin yaşandığı görülmektedir. Daha
sonrasında ani sıçramaların olması oyunda ağıt yani yas döneminden çıkılıp tekrar kendine
gelinmişliğin işareti olarak görülebilmektedir. Bu durumda yas ya da ağıt halinin de bir süreklilik
göstermediğini ve bunun oyunun temel temalarından biri olduğunu söylemen yanıltıcı
olmamaktadır.
3.2.5.Tamzara: Tamzara Türkiye'nin Giresun ili Şebinkarahisar ilçesine bağlı ilçeye 2
kilometre uzaklıkta olan mahalle. Tamzara, 1 veya 2 kadın ve 1 erkekle oynanırdı ve halk içinde
geniş bir çevrece oynanarak benimsenmiştir. Oyunun kendi içindeki ahengi ve seyir zevki Türkler
tarafından da benimsenmiştir (http://www.turkcebilgi.com, Erişim Tarihi: 29. 06. 2016).
Tamzara, açık bir oyundur. Eğri dizi biçiminde sürdürülürken, ani çökmeler yapılır (Uçar, 1993,
s. 29). Tamzara, şu şekilde oynanır: Birinci adımda; eller yumruk şeklinde kapatılıp, serçe
parmaklarla diğeroyucuların serçe parmaklarından tutulur ve müzik eşliğinde serçe parmaklarla
düz tutulan eller, kollarla bütünolarak omuz hizasına kadar kaldırılır, baş ve vücutla dik durulur.
İkinci adımda; sağ ve sol ayağı yere bütün basarak, aç-kapa yaparak yana doğru yürünülür. Öne
doğru eğilerek, sağ ayağı arkaya doğru dizden kırılır ve sağ ayağın parmak uçlarıyla, yere vurulur.
Üçüncü adımda; öne doğru eğilerek, ileriye yürünülür ve sağ ayağı dizden arkaya doğru kırarak,
sağ ayağın parmakuçlarını, üç kere yere vurulur. Dördüncü adımda; sağ ayağı yere bütün basılır,
sol ayak sağ diz hizasına kadar,çapraz çekilir. Sol ayağın topuğunu yere basarak, vücut ağırlığını
sol ayağaverip, sağ ayağı dizden kırıp, tekrar sağ ayak yere basılır. Sol bacağı bütün olarak öne
doğru sallayıp, geriye doğruçekerken, sağ ayakla bilekten esneme yapılır. Beşinci adımda; sol
ayak, sağ dize doğru çapraz çekilir, sağ ve sol bacağı dizden kırarak, sola doğru hafifçe dönerek,
yavaşça çökülür (MEB, 2012, s. 19). Tamzara oyununun göstergebilimsel analizine bakıldığında
ise, gösterge; Tamzara oyunu, gösterenler; Tamzara oyunu ekibi ve beden dili hareketleri,
gösterilenler ise; kahramanlık, mücadele, meydan okuma, güven. Tamzara oyunun en başında
ellerin yumruk şeklinde kapatılması bir meydan okumanın göstergesi olarak görülebilmektedir.
Serçe parmaklarla oyuncuların birbirlerine tutulması birliği, kardeşliği ve ortak mücadelenin de
bir göstergesi olarak görülebilmektedir. Ayakların yere bir bütün olarak basması kendi
ayaklarının üzerinde sağlam ve kendine güvenen bir şekilde durmanın da işaretidir. Oyunun bir
bölümünde sağ ayağın dizden arkaya doğru kırılarak sağ ayağın parmak uçlarının üç kere yere
vurulması ve bundan sonraki tüm adımlar bunun bir göstergesidir. Bütün bu yönleriyle Tamzara
oyunu için tam olarak bir kahramanlık destanı olarak nitelendirilebilir.
3.2.6.Temür Ağa: Açık bardır. Güftesi vardır. Hüseyni makamındadır. Bu bar, cesaret
ve kahramanlığı ifade eder (https://tr.wikipedia.org, Erişim Tarihi: 29. 06. 2016). Ellerin bir
bölümden sonra bırakılması ve topluca el çırpmalar oyunun ana özelliğidir
(http://erzincanyikiksehir.tr., Erişim Tarihi: 29. 06. 2016). Temür Ağa şu şekilde oynanır: Birinci
adımda; eller yumruk şeklinde kapatılıp, serçe parmaklarla diğer oyucuların serçe parmaklarından
tutulur. Müzik eşliğinde serçe parmaklarla koldan düz tutulan eller, bütünolarak omuz hizasına
kadar kaldırılır, baş ve vücutla dik durulur. İkinci adımda; yerinde diz kırarak, sağ ve sol dizleri
sırasıyla ikileme yapılır. Üçüncü adımda; sol ayağın topuğu öne-sola doğru yere vurulur. Sağa
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doğru dönerek, sol ayak ve sağ ayakla ikileme yaparak,sağa doğru dönüp yürünülür. Dördüncü
adımda; sağ ayağın topuğu yana vurulur, sola doğru dönerek, sağ ve sol ayakla ikileme yaparken
sola doğru dönüp yürünülür. Daha sonra, öne doğru dönüp, sol ayağı arkadan öne doğru sallanır.
Beşinci adımda; hafif sıçrayarak, sol ayağın topuğunu öne-sola doğru yere vurulur. Tempolu bir
şekilde sağa doğru dönerek, sol ayak ve sağ ayaklaikileme yaparken sağa doğru yürünülür.
Tempolu bir şekilde sağ ayağın topuğunu yana vurulur, tempolu bir şekilde sola doğru dönerek,
sağ ve sol ayakla ikileme yaparken sola doğru yürünülür. Altıncı adımda; sağa doğru dönerken
sol ayağın topuğunu yere vurarak, her ikiayakla ikileme yaparak çökülür. Sola doğru dönerken
sağ ayağın topuğunu yere vurarak, her ikiayakla ikileme yaparak çökülür(MEB, 2012, s. 20).
Temür Ağa oyununun göstergebilimsel analizine bakıldığında ise, gösterge; Temür Ağa oyunu,
gösterenler; oyun ekibi, mendil ve beden dili hareketleri, gösterilenler ise; kahramanlık, cesaret.
Temür Ağa ve Tamzara oyununun birçok figürü birbirine benzese de ritim olarak Temür Ağa
daha hızlıdır. Bu nedenle de daha coşkulu olduğu söylenebilmektedir. Diğer oyunların çoğunda
olduğu gibi bu oyunda da oyuncuların ellerinin birbirine tutuşturulması birliktelik ve bağlılığı
göstermektedir. Oyunun genelinden kendinden emin, dik bir duruş hâkimdir. Bu durum,
iletişimsel açıdan kendine güvenin işareti şeklinde yorumlanabilmektedir. Ayak topuklarının yere
sıklıkla sert bir şekilde vurulması meydan okuma olduğu kadar kendi ayaklarının üzerinde emin
bir şekilde durmayı da göstermektedir. En sondaki çökme figürü, seyirciye hem selamlama hem
de ona duyulan saygının bir işareti şeklinde yorumlanabilmektedir. Oyunun her figüründe cesareti
ve kahramanlığın yanı sıra mücadeleyi ve coşkuyu da görmek mümkündür. Oyunun müziğinin
de hareketli olması dinleyicinin içini kıpır kıpır eden ve hareketlendiren bir özelliğe sahiptir.
3.2.7.Tavuk Barı: Kapalı- açık ve bağımsız oyundur. Eğri, kopuk ve halka biçimlerini
alır. Oyunun ana özelliği, kerteli çökmenin uzun süre sürdürülmesi ve halka biçimindeki
çömelmelerde, oyunculardan birinin uzun hava söylemesidir (Uçar, 1993, s. 29). Açık oynanır.
Hüseyni makamındadır (https://tr.wikipedia.org, Erişim Tarihi: 29. 06. 2016). Hayvanlardaki
vakar ve birbirlerine bağlılığı ifade eder (Uçar, 1993, s. 30). Tavuk Barı şu şekilde oynanır: Birinci
adımda; sağ ve sol ayak ile yana doğru normal adımlarla hafifçe yaylanarak yürünülür, baş ve
vücutla dik durulur. İkinci adımda; sağ ve sol ayak parmak uçlarına yüklenerek yavaşça çökülür.
Sağ ve sol elin avuç içi yandaki oyunculara doğru olacak şekilde el tutulur. Üçüncü adımda;
çökme vaziyetindeyken sağa ve sola doğru hafifçe yaylanarak yürünülür. Dördüncü adımda; sol
ayağı öne doğru yere tam basarak sağ ayağı sol dize çekilir. Beşinci adımda; sağ ve sol eller ile
ritim ve müzik eşliğinde alkış yapılır. Altıncı adımda; sağ ve sol kolları baş hizasına kaldırıp omuz
hizasına indirilir (MEB, 2012, s. 11). Tavuk Barı oyununun göstergebilimsel analizine
bakıldığında ise, gösterge; Tavuk Barı oyunu, gösterenler; Tavuk Barı oyun ekibi, mendil ve
beden dili hareketleri, gösterilenler ise; vakar ve bağlılık. Genel anlamda Tavuk Barı oyununa
bakıldığında oyun ekibinin kendi arasında eğlenmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Ancak oyundaki figürsel hareketlere bakıldığında ise, bunun sadece eğlence olarak
değerlendirilmemesi aynı zaman vakarlı bir duruşu ve oyuncuların kendi aralarındaki bağlılığa da
işaret etmektedir. Bu bağlılığı oyun ekibinin aynı şekilde hareket etmesi gösterirken vakarlığı ise,
oyuncuların kendinden emin ve dik duruşu ifade etmektedir.
3.2.8. Hançer Barı: Erkek oyunlarından ‘hançer barı’ bağımsız oyun olup, mutlaka iki
kişi tarafından oynanır (Uçar, 1993, s. 29). Oyunu oynayan kişiler genellikle erkektir.Türkiye’nin
genelinde “Halk oyunlarının karakteristik yapısındaki tavrı, tarzı ve anlamı hareketlerle ifade
etmenin yanında, ifadeyi desteklemek ve kuvvetlendirmek için (bıçak, orak, teşi, su kabağı, kaşık
vb) araçlar da kullanılır” (Şenol, 1998, s. 34). Erzincan’ın Hançer Barında ise, sadece ‘bıçak’
kullanılır. Hançer Barı şu şekilde oynanır: Birinci adımda, iki erkek bir kartal endamıyla süzülerek
kolları havada ve ellerinde hançerlerle, parmaklarının ucunda yürüyerek sahneye girerler, tam
daire şeklinde birkaç tur atarlar. “İki kartalın veya iki rakip şamanın birbiriyle üstün gelmek üzere
kıyasıya mücadele edişi, hançer barındamücadele ediş figürleriyle de temsil edilir” (Eliade, 1999,
s. 121- 191). İkinci adımda, hızlı bir şekilde birbirlerine dönerler ve yakın mesafeden hançerle
birbirleriyle kavga ediyormuş gibi çeşitli figürler sergilerler. Üçüncü adımda, hançerli ellerini
kollarını bir kartalın kanatları gibi havaya kaldırarak birbirlerine doğru yürürler, sonrasında tam
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daire şeklinde birkaç tur atarlar. “Kartalın o güven dolu hâli ve etrafına verdiği korku, ürperti,
uçan kuşların hâkimi gibi davranışları, Türk halk oyunlarının birçoğunda kartalı taklit etme
biçiminde ortaya çıkmaktadır” (Güven, 2014, s. 300).Dördüncü adımda, hançerli oyuncular
birbirine tekrar dönerek mücadeleye başlarlar ve birbirlerine saldırıyormuş gibi figürler
sergilerler. Beşinci adımda, dizlerini çökerek dizlerinin üzerinde saldırı figürleri gösterirler.
Hançer Barı oyununun göstergebilimsel analizine bakıldığında ise, gösterge; HançerBarı
oyunu, gösterenler; Hançer Barı oyun ekibi, hançer ve beden dili hareketleri, gösterilenler ise;
kahramanlık, mücadele, cesaret, hızlılık, çeviklik. İletişimde ki göstergeler açısından
değerlendirildiğinde ilk etapta ‘kartal’ figürü dikkat çekmektedir. “İki kişinin kartalları temsil
eden bar oyunlarının (hançer barı vs.) yanında, topluca bara tutuşan oyuncular da, sert kartal
bakışları ve kartal edalı vakurlu duruşlarıyla âdeta bir kutsal ibadeti yerine getirirler. Hançer
barında ekipten ayrılan ekip başı ile ekip sonunun ellerindeki hançerlerle kollarını kaldırarak avcı
kuşlar (kartallar) gibi süzülüşleri, yürüyüşleri şamanların kartalı taklit edişlerindeki figürlere
benzemektedir” (Güven, 2014, s. 298). Oyunun özellikle başlangıç kısmında ki girişte ‘kartal’ın
gökyüzündeki süzülmesi temsil edilmektedir. Kartalın gökyüzünde süzülmesi özgürlüğü, vahşi
hayatın yırtıcı bir hayvanı olması nedeniyle de kartal aynı zamanda gücü de temsil etmektedir.
Bu rolleriyle oyunun kahramanlığı simgelediği de söylenebilmektedir. “Kartal eski çağlarda İç
Asya’da yaşayan Türk boylarının sembol olarak seçtiği kuşların en önemlisidir. Kartalın kutsiyeti
onun Tanrı’ya en fazla yaklaşan kuş olması ve hatta Tanrı’nın elçisi veya sembolü olarak telakki
edilmesi yanında, kartalın bazı boyların ve şamanların atası olduğu düşüncesinden
kaynaklanmaktadır…. Kartalın uçuşu, avını gözlemesi, korkusuzca saldırışı, kanat çırpışı ve diğer
birçok hareketi, insanları daima cezp etmiştir” (Güven, 2014, s. 299). Oyunun kahramanlık oyunu
olarak nitelendirilmesini sağlayan diğer bir gösterge ise, oyunun ana göstereni olarak ‘hançeri’
kullanılıyor olmasıdır. Hançer, göstergesel açıdan dövüşü, mücadeleyi ve savaş halini
simgelemektedir. Bu durum da oyunun ana temasını ortaya koymaktadır. Hançerin sürekli olarak
ön planda olması, bedensel olarak bir takım figürlerin sergilenmiş olması ve iki kişinin
mücadelesinin sergiliyor olması da bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Ana tema; kahramanlık,
mücadele ve dövüş halidir. Bunun yanında yan anlam olarak bakıldığında vakur ve kendinden
emin, cesur bir duruşun da söz konusu olduğu görülmektedir.
3.2.9. Koçeri: İki motif halinde oynanmaktadır. Birinci kısmın figürü ayrı, ikinci kısmın
figürü de ayrıdır. Aynı zamanda her kısmın figür besteleri de ayrı ayrı özelliktedir. Hüzzam
makamındadır. Birinci kısım kapalı, ikinci kısım açıktır. Adından da anlaşıldığı gibi kişileri
savaşa gönüllü katıldığını ve kahramanca dövüşmekten zevk aldıklarını sembolize etmektedir
(https://tr.wikipedia.org, Erişim Tarihi: 29. 06. 2016). Eğri dizi biçimindedir. Başlangıçta eller
belden bağlanır, oyun hızlandıktan sonra kol pazusundan bağlanır, kapalı- açık oyundur.
Açıldıktan sonra çok çabuklaşır (http://erzincanyikiksehir.tr., Erişim Tarihi: 29. 06. 2016).
Koçeri, şu şekilde oynanır: Birinci adımda; sağ ve sol dizler ile yerinde yaylanma yapılır. Sağ ve
sol dizlerle yaylanırken vücutla beraber sağ ve sol ayaküzerine sırayla yükselip iki ayağın topuğu
üzerine basılır, baş ve vücutla dik durulur. İkinci adımda; Her iki diz sırasıyla kırılır. Üçüncü
adımda; yerinde yaylanırken sağ ayağı dizden kırarak sol dizin arkasınadoğru çekilir. Yine
yerinde yaylanırken sol ayağı dizden kırarak sağ dizin arkasınadoğru çekilir. Dördüncü adımda;
sekmeyle beraber sağ ve sol diz üzerinde yaylanılır. Beşinci adımda; sekmeyle beraber sol ayağı
sağa öne ve sola doğru yere vurulur. Altıncı adımda; iki ayak üzerine yere doğru çökülür, hızlı
bir şekilde sağ ayağı yere bütün olarak basılır, yukarıya doğru sıçrayarak, sol ayağı öne doğru düz
olarak uzatılır (MEB, 2012, s. 15). Koçeri oyununun göstergebilimsel analizine bakıldığında ise,
gösterge; Koçeri oyunu, gösterenler; Koçeri oyunu ekibi ve beden dili hareketleri, gösterilenler
ise; kahramanlık, mücadele. Bu oyunun iletişimsel gösterge açısından değerlendirmesine
bakıldığında, iki ayak topuğu üzerine basılması, baş ve vücudun dik tutulması, oyuncuların
kendine olan güveninin ve kararlılığının bir işareti olarak görülmektedir. Oyunun geneline
bakıldığında ise, uzun yıllar savaş toprakları olarak kalmış olan Erzincan’ın mücadelesi için
Erzincanlıların savaşlara gönüllü olarak katıldıklarını ve kahramanca dövüşmekten geri kalmayıp
bundan zevk aldıklarının göstergesi olarak görülmektedir.
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3.2.10. Sıklama: Sıklama, kapalı oyun olup, eğri dizi biçimindedir. Çift yönlü hareket bu
oyunun özelliğidir. Geriye gidişlerde yarım kerteli çökme vardır. Daha sonra yarım sağ şeklinde
bu geri hareketi devam eder. İleri gidişte ani çökme yapılır (Uçar, 1993, s. 28). Sıklama şu şekilde
oynanır: Birinci adımda; sol ayak önde sağ dizle yaylanılır. Baş ve vücutla dik durulur. İkinci
adımda; sol ayak üzerine doğru yaylanıp sol diz kırılır. Üçüncü adımda; sol ayak üzerine doğru
yaylanıp sol diz yukarı çekilir. Dördüncü adımda; öne doğru eğilip arkaya doğru yaylanılır. Öne
ve arkaya doğru yaylanırken sol diz kırılır. Beşinci adımda; sol ayağı öne ve sağa doğru sallanır.
Sol dizi sıçrayarak yukarı doğru çekilir. Altıncı adımda; iki ayak üzerine yere doğru çöküp, hızlı
bir şekilde sağ ayağı yere bütün olarak basıp, yukarıya doğru sıçrayarak, sol ayağı öne doğru düz
olarakuzatılır. Çökmeden kalkar iken sol ayak üzerine basıp, sağ ayağı sol dizinarkasına doğru
çekip iki ayak üzerine basıp, sol diz yukarı çekilir (MEB, 2012, s. 15-16). Sıklama oyununun
göstergebilimsel analizine bakıldığında ise, gösterge; Sıklama oyunu, gösterenler; Sıklama oyunu
ekibi, mendil ve beden dili hareketleri, gösterilenler ise; birlik ve beraberlik, kardeşlik, bağlılık.
Bu oyunda, bar başının ve sonunun ortadaki oyuncuları birbirlerine doğru iteklemesi ve böylelikle
sıklaştırması üzerine ayrılmazlığa ve bağlılığa işaret etmektedir. Bu oyunun ağır bir şekilde
ilerlemesi sağlam olan birlik ve beraberliğin göstergesidir. Oyunun bütününde ayakların sağlam
bir şekilde yere basması ve vücudun dik durması ise, kendilerine olan güveni göstermektedir.
Diğer oyunlarda olduğu gibi bu bar oyununda da savaşa karşı kahramanlığın bir göstergesi olarak
görülebilirken aynı zamanda mücadele azminin de bir göstergesi niteliğindedir.
3.2.11. Dello: “Çift yönlü oyunlardandır. Ters yönde giderken Poçcikci’de ki baş, baştaki
de poçcik olur. O anda eller, yanındakinin belinden tutulur. Diğer yöne dönünce, her oyuncu
ellerini kendi beline koyarak, bağımsız duruma geçilir” (http://erzincanyikiksehir.tr., Erişim
Tarihi: 29. 06. 2016). Dello şu şekilde oynanır: Birinci adımda; eller arkadan ayrı açık vaziyette,
diğer oyucuların bellerinden kavrayacak şekilde tutulur, baş ve vücutla dik durulur. İkinci adımda;
dizleri öne doğru kırıp, tekrar düz vaziyete getirerek yaylanılır. Daha sonra dizlerle, sağa ve sola
doğru daire çizerek yaylanılır. Üçüncü adımda; sağ ayağı arkaya doğru, dizden kırarak öne doğru
eğilme olur ve sağ ayağın parmak uçlarıyla, bir kere yere vurulur. Sağ ayak üzerine sıçrayarak,
vücudu arkaya doğru yaslayıp, sol ayağı öne doğru bütün olarak çıkarıp, sol ayağı yere üç kere
vurulur. Dördüncü adımda; vücudu dik tutarak, dizlerden yaylanarak yana doğru gidilir. Beşinci
adımda; elleri, dirseklerden düz olacak şekilde omuzlara doğru kaldırıp, diğer oyuncuların
omuzlarından tutulur. Altıncı adımda; sol bacağı öne doğru bütün olarak çıkarıp, sol ayağı yere
bütün olarak vurulur. Sağ bacağı öne doğru bütün olarak çıkarıp, sağ ayağı yere bütün olarak
vurulur. Elleri ve kolları düz bir şekilde öne doğru uzatıp, üç kez alkış yapılır ve elleri, dirseklerle
düz bir şekilde omuzlara doğru kaldırıp, diğer oyuncuların omuzlarından tutulur (MEB, 2012, s.
18). Dello oyununun göstergebilimsel analizine bakıldığında ise, gösterge; Dello oyunu,
gösterenler; Dello oyunu ekibi, mendil ve beden dili hareketleri, gösterilenler ise; zafer, mutluluk,
sevinç. Dello oyununda ellerin oyuncuların bellerini kavrayacak şekilde tutulması birlik ve
beraberliğe, baş ve vücudun dik tutulması kendine olan güvene ve kararlılığa işaret etmektedir.
Parmak uçlarıyla yere vurulması tam anlamıyla bir incelik hareketi olarak yorumlanabilir. Beşinci
adımda, ellerin oyuncuların omuzlarından tutulması tam olarak iletişimde bir samimiyet
göstergesidir. Ellerle alkış yapılmasının iletişimde takdir ve teşekkür etme, protesto etme gibi
anlamları olsa da bu oyundaki anlamı mutluluk ve şenliktir.
Sonuç
Evrende meydana gelen her şeyin anlamı olduğu gibi halk oyunlarının da bir takım anlamları
vardır. Halk oyunlarında sergilenen her bir figür, çevredeki alıcılara bir takım mesajlar
göndermektedir. Erzincan Ağır Barı, Erzincan Başbarı, Sarhoş Barı, Hoş Bilezik, Tamzara,
Temür Ağa, Tavuk Barı, Hançer Barı, Koçeri, Sıklama veDello’nun analiz edildiği çalışmanın
sonucuna bakıldığında, söz konusu halk oyunlarında sergilenen figürlerin rastlantıdan uzak belli
iletişimsel anlamları taşıdığı ve bu anlamları dış dünyaya yansıttığı görülmektedir. Kimi
oyunlarda kahramanlık, mücadele, direnç gösterilirken kimi oyunlarda ise zafer coşkusu, sevinç,
mutluluk yansıtılmıştır. Kimi oyunlar birlik ve beraberliğe vurgu yaparken kimi oyunlar ise,
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samimiyetin içtenliğin birer gösterisi niteliğindedir. Çoğunlukla vücut diliyle gönderilen
mesajların yanında hançer ve mendil gibi bir takım araçlar kullanılarak da karşı tarafa belli iletiler
gönderilmektedir. Bu özellikleriyle, halk oyunlarının iletişimsel açıdan sözsüz iletişimi yansıttığı
ve bu oyunlarda sergilenen her bir figürün bir takım mesajları alıcılara gönderdiğini söylemek
yanıltıcı olmamaktadır.
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“SANAT OLARAK ZANAAT” HAREKETİ VE ERZİNCAN BAKIR
İŞLEMECİLİĞİNE SANATSAL BAKIŞLA BİR DEĞERLENDİRME
“CRAFT AS AN ART” MOVEMENT AND AN EVALUATION OF ERZINCAN
COPPERSMITHING FROM AN ARTISTIC POINT OF VIEW
Orhan TAŞKESEN*
Özet
Zanaat araçları, yöntemi, elemanları ve ilkelerinin güzel sanatlarda kullanılması 1950'lerin sonlarında
iki şekilde başlamıştır. Biri zanaatın malzeme ve tekniğine yönelen sanatçılar, diğeri ise güzel sanatların
araçlarını ve amaçlarını zanaat için kullanmak isteyen zanaatkarlar.
Bu araştırmanın amacı, dünyada zanaat araçlarının ya da sanatın amaç ve araçlarının biri biri yerine
kullanılma olanaklarını sanat tarihindeki örnekleri ile ortaya koymak ve Erzincan bakır işlemeciliği
özelinde zanaat olarak sanatsal ifadeden faydalanabilme yollarının aranması olanaklarını sanat tarihinden
alınan örneklerle değerlendirmektir.
Araştırmanın amacına uygun olarak araştırmanın Yöntemi, nitel bir araştırmadır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemi kapsamında gözlem, görüşme, döküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamında ortaya konmasına yönelik, nitel bir sürecin izlendiği bir
araştırmadır.
Erzincan bakır işlemeciliğinin sanatsal yaklaşımlarla yeniden değerlendirilmesinin işlemecilik
zanaatının önünü açabileceği, sanat tarihindeki örnekleri ile sanat ve zanaatın birlikteliğinin Erzincan bakır
işlemeciliği için bir çıkış olma potansiyelinin bulunduğu araştırmanın bulguları arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Art, craft, Erzincan Bakır İşlemeciliği
Abstract
Use of craft tools, its method and principles in fine arts began in two different ways in the end of
1950s. One of them is the artists who fronted to material and technique of craft and the other is craftsmen
who wanted to use tools and aims of fine arts for crafts.
The aim of this study is to reveal the possibility of using crafts tools or aim and tools or art for one
another and evaluate the possibility of searching ways of benefiting from artistic expressions as crafts
specific to Erzincan coppersmithing.
In accordance with the study, the method of the study is a qualitative one. In this study qualitative data
collection methods such as observation, interview and document analysis were used and a qualitative
process was followed in order to show the perceptions and events in their natural environment.
They are among the findings of this study that; reassessment of the Erzincan coppersmithing with
artistic approaches can pave the way for embroidery craft and the togetherness of art and craft with their
samples in history of art has a potential to raise Erzincan coppersmithing.
Keywords: Art, Craft, Erzincan coppersmithing

Giriş
Gerek Sanat, gerekse sanayi doğanın taklit edilerek dönüştürülmesiyle
uğraştıklarından en başat yaratıcılık ve uygarlık göstergeleridir. 18. yüzyılın Endüstri
Devrimi sanayiyi sanat karşısında üstünleştirir. Ne var ki Romantik Devrim de sanata 19.
yüzyılda tarihte hiç görmediği bir iktidar ve itibar kazandırır. (Artun,2010). Aslına
bakılırsa, birçok kaynakta belirtildiği üzere; İngilizce’deki “art” sözcüğü, her türlü insani
beceriyi ifade etmek için kullanılan Latince ars ve Yunanca techne sözcüklerinden
türetilmiştir(Arda ve ark., 2013:149; Shiner, 2013:22). Artun'a göre (2010) 20. yüzyılda
iki büyük avangard hareketi arasındaki çatışmanın tarihsel kaynakları, tekhne bünyesinde
gizil olan bu sanat- sanayi rekabetine kadar uzanır ve yine Rönesans’a kadar aynı
sanatkârın emeğinde cisimleşen ve antik Yunanca’da technê, Latince’de ars terimleriyle
anılan sanat, sanayi ve zanaat birliğinin parçalanmasının ve birbirleriyle rekabete
girmesinin bir ürünüdür. 18. yüzyılda "Sanayi devrimi" bir çok alanda yeni teknik
*
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buluşlarla üretim tarzını geleneksel tarzdan (manifaktür) makileşmeye (machinizm)
dönüştürüştür (Küçükkalay, 1997:51). Geleneksel üretim tarzı daha önce bahsedilen
Latince Yunanca techne sözcüklerinden türetilen sanatsal üretim tarzını ifade ederken,
makineleşmede (Artun, 2010) her tasarım, her madde (malzeme), her hareket, her
ilişki akılcıdır, amaçlıdır, işlevseldir, yararlıdır, üretkendir. Sanayi Devrimi
öncesinde geleneksel yöntem ve tekniklerle üretilen, yüksek zümre tarafından
kullanılan, lüks sanat ve el sanatları ürünleri, yeniden tasarlanarak standartlaşmış her
kesimin alacağı ucuz kimliksiz fabrika ürünleri haline gelmiştir. Sanat ve el sanatları
ürünlerinin fabrika varyasyonları, orijinallerinin değersizleşerek, sıradanlaşmalarına
neden olmuş, dolayısıyla satış yapamadığı için kendini finanse edemeyen geleneksel
el sanatları üreten atölyeler bir bir kapanarak toplumların, kültürlerinin aynası olan
sanat ve el sanatları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır (Turani,1974;
Bektaş, 1992, Ağatekin, 1993 ve Soner, 2007' den akt. Aslan, 2014:9). Benzer bir
şekilde Özsoy' da (2003: 60) elişçiliğinin, zanaatın yerini seri üretim (Fabrikasyon) almış
ve bunun bir sonucu olarak ürünlerin tasarım kalitesi düşmeye, yok olmaya başladığını
ve her ne kadar Fransa'da diğer yerlerdeki kadar olmamakla birlikte diğer ülkelerde
sanatçı ve zanaatçılar birbirinden ayrıldığını ifade etmiştir.
Sanayi devriminin sanat ve el sanatları alanındaki olumsuz sonuçlarına karşılık
İngiltere' de Arts& Crafts Hareketi (Sanat& El sanatları Hareketi) kendini göstermiş
ve devamında da pek çok sanatsal hareketin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır
(Turani,1974; Bektaş, 1992 ve Soner, 2007' den akt. Aslan, 2014:9).
İngiliz yazar, şair, sanat ve toplum eleştirmeni John Ruskin (1819-1907) makinenin
uygunsuz, düzensiz, fonksiyonsuz biçimler ürettiğini, el sanatlarına, doğaya yeniden
dönülmesi gerektiğini savunularından etkilenen William Morris (Dilmaç,2015:11) Arts
and Crafts akımının öncüsüdür. William Morris hayatın estetikleştirilerek, ya da
‘güzel’leştirilerek yenilenebileceğine inanır. Onun için, sanayiye karşı sanatı ve zanaati
savunur (Artun, 2010). Morris, Oxford Üniversitesi’nde teoloji eğitimi almış, mimarlık
ve resim konularıyla ilgilenmiş ve bir tasarım firması kurmuştur. Kurduğu bu firmada
sanat değeri olan işlevsel eşyalar üreten W. Morris her sanatçının, aynı zamanda bir
zanaatçı olduğunu ve makinenin el sanatlarını yok ettiğini savunmuştur (McDonald,
2004: 32). Öğretisinin dayandığı temel; sanat ve zanaat ilişkisidir. Morris’in bu
düşünceleri Avrupa’ya çabucak yayılmıştır. Bu amaçla; Londra’da kurulan sanat ve
zanaat merkezi olan Central School Art of Craft, isimli çıraklık okulu oluşturulmuştur.
Morris’in bu düşünceleri Akademilerde verilen sanat eğitiminin güzel sanatlar ve
uygulamalı sanatlar diye ikiye ayrılmasına neden olmuştur (McDonald, 2004:33).
William Morris geleneksel şekillendirme yöntem ve teknikleri ile üretim yapan
atölyelerin desteklenmesi gerektiğini, toplumsal bir değer olan geleneksel el sanatlarının
devamlılığının önemine işaret ederken, sanayi devriminin kullanıma yönelik ürünlerin
çok sayıda üretilmesine katkı sağlasa da bunların geleneksel materyallerle ve geleneksel
şekillendirme yöntem ve teknikleri ile üretilmelidir ve biçim-işlev açısından doğru
kurgulanmalıdır (Ruskin, 1851;1889; Özturanlı,1974; Bektaş, 1992, Ağatekin, 1993
ve Soner, 2007' den akt. Aslan, 2014: 11)
Morris' in öğretisinde tasarımlarında üç kuralı vardır:
1) Kullandığı malzeme ve teknikleri iyi tanımak.
2) Geometrik formdan kaçmak ( doğallıktan uzaklaşmamak için ), renklerin temiz
olması ve gölgelemelerin açıklayıcı özellikte olması.
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3) Sanat tarihi okuyarak eski çalışmalardan yararlanmak (Dilmaç,2015:13)
20. yüzyılda sanat ve zanaat birlikteliğini savunan diğer bir oluşumda Bauhaus' tur.
Birinci Dünya Savaşından sonra sanat eğitimini kökten etkileyen bir kurum olan Bauhaus,
endüstrileşmenin ayrıştırdığı sanatsal, teknik ve üretimsel bölümlerin birlikteliğini
yeniden oluşturma uğraşlarının önemli bir noktasında 1919 yılında Almanya’da
kurulmuştur (Celbiş, 2009: 169).
Bauhause’un kurucusu Walter Gropius kuruluş manifestosunda: “Mimarlar,
Heykeltraşlar, Ressamlar biz hepimiz zanaata dönmeliyiz. Çünkü sanat mesleği diye bir
şey yoktur. Öz olarak sanatçı zanaatkarın yücelmesidir. Öyle ölçüsüz ve sınırsız bir
zanaatkarlar loncası oluşturmalıyız ki, sanatçı ve zanaatkar arasındaki ayrılık ortadan
kalksın. Geleceğin yeni yapısını hep birlikte istemeliyiz, düşünmeliyiz ki, bütün
(sanatsal) unsurlar bir bütünde vücut bulsun” diyordu. (Bingöl, 1993: 6-7). Kurucularının
söylemlerinden de anlaşıldığı üzere Bauhause' un sanatçının tasarımdaki özgünlüğünü
zanaatkarın teknik ve işçiliği ile birleştirme kaygısı bütünleştirme, tek vücut haline
getirme amacını taşıyordu. 1950'ler de bu birlikteliği savunan bir başka hareket daha
ortaya çıkıyordu. Fakat buradaki birleştirme çabası aslında temelinde sanat ve zanaatı
kendi bakış açıları ile iki farklı bakış açısı ortaya çıkarmıştı. Bununla ilgili (Shiner,
2013:364) "sanat olarak zanaat" adı verilen hareketin taraftarlarının güzel sanatla zanaat
arasındaki engeli aşmış olduklarını iddia ettiklerini fakat gerçekte bu hareketin tam da
stüdyo zanaatlarını sanat ve zanaat yaklaşımı olarak fiilen ikiye böldüğünü ifade etmiştir.
Zanaat araçlarının güzel sanata asimilasyonu 1950'lerin sonlarında iki doğrultudan
başlıyordu: Birincisi zanaatla özdeşleşen malzemelere yönelmeye başlayan sanatçılar
tarafından, ikincisi ise güzel sanatın üsluplarını ve işlevsel olmayan amaçlarını
benimsemeye başlayan zanaatçılar tarafından (Shiner, 2013:365).
Sanayi devrimi ile bir ivme alan zanaat ve sanat ilişkilerinin iki asırlık dönemde
kesişme noktalarının hem sanatsal üretime hem de zanaat üretimine katkı sağladığı bugün
için söylenebilir. Zanaat ve sanat ilişkilerinin dünya ölçeğinde yaşadığı ilişkinin ve bu
ilişkinin ortaya çıkardığı ürünlerin Erzincan bakır işlemeciliğinin geleceğine sağlaması
muhtemel katkıları araştırmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla,
-Erzincan bakır işlemeciliğinin geçmiş ve bugün için zanaat ve sanatsal niteliğinin
değerlendirilmesi,
-Bakır işlemeciliğinin tasarım temelinde niteliğinin değerlendirilmesi,
-Bakırcılık zanaatının geleceğine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi,
-Sanat tarihinde örnekleri ile açıklanan sanat ve bakırcılık zanaatının
buluşturulmasının Erzincan bakırcılığına sağlayacağı katkılar, gibi alt amaçlar
çerçevesinde bu araştırma yapılmıştır.
Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kırışoğlu (2009: 157-158)
sanatsal anlatımlarda simgesel anlam, ayrıntı ve yorum önemli olduğunu, bu bağlamda
araştırmacının gerek sanatsal süreçte gerekse de bir sanat yapıtını çözümlemesinde
kendisinin de bu sürecin bir parçası olduğu nitel araştırma yöntemlerinin, sanat eğitimi
ile bağdaştığını ifade etmektedir. “Nitel araştırma, aslında bir şemsiye kavram olarak,
çeşitli araştırma teknik ve modellerini içeren bir üst kavramdır. Birçok tanımı yapılan
nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir
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biçimde ortaya konmasına yönelik, nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak
tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek:1999:14).
Verilerin Toplanması
Bu araştırmada araştırmacının gözlemleri, tuttuğu notlar, esnaf görüşleri, görseller,
doküman incelemesi araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır
Bulgular
Erzincan Bakırcılığının zanaat ve sanat bağlamında niteliğine ilişkin bulgular:
Kaynaklara göre Erzincan’daki bakırcı atölyelerinin kökeni, M.Ö. 9.-6. yüzyıllarda
Doğu Anadolu, Transkafkasya ve Kuzeybatı İran’da egemenliğini sürdüren Urartu
Krallığı’nın madencilik endüstrisine dayanır (Belli ve Kayaoğlu'dan akt. Naldan,
2014:777). önceleri çeşitli kullanım eşyaları (bilezik, küpe ve elbise düğmelerinden
oluşan kadın takıları) mutfak ve ev eşyaları (debbe, kazan, sahan vb.) üretilmiştir.
Cuinet’in, (1891)seyahatnamesinde Erzincan’ın bir yandan bakır üretim merkezi, bir
yandan bakır işlemeciliğinde bir hayli başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Her yıl Trabzon
ve Erzurum yolu ile Avrupa’dan alınan 15 bin kg.dan fazla bakır levhanın Erzincan’da
mutfak ve ev eşyası gibi eşyaların imal edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası sergilerde
gönderilen bu eşyaların Paris, Viyana gibi şehirlerde ödüller kazandığı kaydedilmiştir.
19. yüzyıl başlarında Erzincan bakırı, değişik ülke ve kentlere çeşitli endüstri
dallarında kullanılması için levha şeklinde ihraç olmuştur. Ancak bu yüzyılın sonlarında
kentte yeniden beliren ve sanat yönü olan zanaatçı tarafından bakır, köklü bir anlam
kazanır. Hatta işlemeli bakır eşyaları Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özellikle İtalya’daki
bazı uluslararası fuarlarda sergilenmiştir (Cuinet'ten akt. Naldan, 2014: 778).
Yukarıdaki Erzincan bakırcılığının tarihi seyrinden de anlaşılacağı gibi tüm
uygarlıklarda başladığı şekliyle kullanım amacıyla şekillendirilmiş. İnsanların günlük
işlerini kolaylaştırılmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise sanat yönü olan zanaatkarlar
tarafından anlam kazanarak avrupa ülkelerinde fuarlarda sergilenebilen niteliğe
erişmiştir.
Kullanım eşyası hüviyetinin yanı sıra özellikle bakırın üzerinin işlenmesi ile bir süs
eşyası niteliği kazanmıştır. Erzincan bakır işlemesini diğer bakır eşyalardan ayıran el
işlemeciliğine sahip olmasıdır. El işlemeciliğinin tarifi ve özellikleri ile ilgili kendisi ile
röportaj yapılan Erol Keskinkılıç Erzincan' da "El Teklisi" diye tabir edilen el
işlemeciliğini:
"Sanatımız “bakır el işlemeciliği” olarak anılır. Özünde yumuşak ve ışığı yüksek olan
bakır metalinin oyulmasıdır tekniğimiz. Metali oyacak olan aletin de ondan daha sert bir
metal olması gerekir doğal olarak. “El teklisi” adı verilen çelik kalemler kullanırız. Ahşap
oymada kullanılan kalemlere benzer, uçları ters açılmış, sert çelikten mamul uçlarla
kuvvet uygulayarak bakır kendine özgü hareketlerle oyulur. Kısmen gümüş kaplama
yapılarak bakır ve gümüş renkleri birlikte sunulur. Sanatımızın özü metalin oyulması
dedim ya; alüminyum, pirinç gibi metaller de kullanıyorum. Elbette altın ve gümüş
levhalara da sanatımız uygulanabilir. Hiç çalışmadım altın ve gümüşe, belki ileride imkân
bulursak o da olabilir." olarak ifade etmektedir. Keskinkılıç ayrıca sanat ve el işçiliğini
kendi ifadesiyle şu sözlerle birleştirir. "sanat, göz ve kalp arasındadır. Gözün gördüğü
kalbe hoş geliyorsa sanattır ve insanoğlu güzel görmek için günlük kullanımındaki
eşyasını da süslemiştir, duvarlarını da süslemiştir. Yoksa bir hamam tasının süslenmesini
sanatsal bakış arzusu dışında izah etmek mümkün değildir."
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Kullanım eşyalarının el işlemesi ile başka bir güzellik ve ruha büründüğünü ise
"Ülkemizde Erzincan Bakır El İşlemeciliği olarak anılan bu sanat kolu ile bakıra şekil
veren ustaların elinden çıkan tabak, kâse, kahve takımı, semaver, vazo ve tepsiler bu sanat
dalı ile daha da güzelleştirilir olmuştur. Sadeleri eşya iken; işlenmişi çeyiz olmuş, miras
metaı olmuştur. “Babaannemden kalan bakırlar’” cümlesi pek çoğumuza aşina
ifadelerdir. Anadolu’da bir gelinin getirdiği eşyalar arasında; işlenmiş bir hamam tası,
işlenmiş bir çay kahve takımı ya da eşiyle birlikte keyifle yudumlayacağı çayı
kaynatacağı semaveri ziynet saymaz mıyız?" sözleri ile ifade etmiştir. Keskinkılıç bakır
el işlemeciliğinin 1960' lı yıllarda en canlı dönemini yaşadığı, günümüzde
makineleşmeye yenik düşerek daha az sayıda atölye ile neredeyse tükenme noktasına
geldiğini belirtmektedir.
"Sanatta makineleşme, icra edilen işi, “sanat” değil “meslek” olarak
değerlendirmemize neden olmakta, ortaya çıkan ürün ise market raflarında yerini
bulmakta, aynısından pek çok kopya ile kıymetini kaybeden, alınıp satılan ticari meta
haline getirmekte... El ürünü demek, gönül ürünü demek aynı zamanda. Hani derler ya
‘’bir yazıyı ne kadar sürede yazarsanız ona o kadar çok bakılır’’ işlemede de aynı.
Günlerce göz ve gönül nuru dökülen el emeği ürünü makine ürünü ile kıyaslayamazsınız
bile. Bir bakır işleme ürününün sanat eseri olabilmesi için ustasının özgün tarzını ihtiva
etmesi gerekir. Yan yana koyduğumuzda ötekinden ayırırsınız zaten."(keskinoğlu,2014)
Keskinoğlu' nun ve bugün bakırcılar çarşısının esnaflarının aslında söylemleri
birbirinden farklı değil. Temelde sanatsal duyarlılıkla ortaya konulan ve zanaatkarının
kalbi hisleri ile ortaya konan felsefeye, özgünlüğe ve ruha sahip eserler zamanında hak
ettiği değeri görmüştür. Bugün makinenin getirdiği üretim çabukluğu, rafları daha çabuk
doldururken sanat felsefesinden, geleneksel sanatların sahip olması gereken özgünlükten
ve eserin sahip olması gereken ruhtan bizi uzaklaştırmıştır. Seri üretme, daha ucuza ve
daha çok satma, albenisi olan iş üretme mantığı sanatsal duyarlılık, felsefe, tasarım ve
özgünlüğün önüne geçmiştir. Sosyal destek projeleri ile eski işçiliğin yeni nesillere
kazandırılması çabaları devam etmekte olsa da, sadece çelik kalemin nasıl yürütüleceği,
ve şekillerin nasıl oluşturulacağı eğitimleri verilmekte, bu eğitim eğitim alan kişiye aldığı
eğitimi işe dönüştürecek yeterlilikleri sağlamamaktadır. Zanaat ürününün olmazsa olmazı
olan tasarım eğitimi hiçbir kursta rastlanılmamıştır. Çelik uçlarla yapılan el işlemesi
ürünlerle, makine işçiliği ile üretilmiş ürünler arasında nitelik farkı göz ardı edilmeyecek
boyutlardadır. Birkaç yıldır ortaya çıkan ve verniğin parlaklığının yetinilmediği ürünlerde
daha çok parlaklık ve günümüz reklam terimiyle albeni kazandırılmak için uygulanan
daimi kart Erzincan Bakır İşlemeciliğine telafisi olanaksız zararlar verebilir. Günden
güne özelliklerini kaybeden ve ülke ve il kültürüne nereden girdiği belli olmayan
tekniklerin, desenlerin ve uygulamaların bir an önce müdahale edilerek aslına yaklaşık
bir noktaya getirilmesi gereklidir. Gözlem yoluyla edinilen bir bulgu da bakırcı esnafının
kişisel beğenilerine dayalı tasarımlar üreterek bakır işlemeciliğinin yozlaşmasına halis
niyetlerle fakat bilinçsizce ve bilgisizce hizmet etmesidir.
Bir başka nitelik sorunu ise geçmişten günümüze bakıra işlenen motiflerin yörenin
kültürünü, folklorünü, doğasını, beğenisini yansıtmamasıdır. Desenlerde gördüğümüz
çiçeklerin geometrik biçimlerin Erzincan' a ait olmayan figürler olması yerel kültürün
geleceğe taşınmasına hizmet etmeyecektir. Geleneksel bir sanat olarak
değerlendirildiğinde ustadan öğrenilenin çırak tarafından devam ettirildiği motifler bir
anlamda haklı görülse de yerel kültürün bakır işçiliğine geçirilme kaygıları daha doğru
olacaktır.
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Aslında geleneksel sanatlarda kişinin tasarım eğitimi alması beklenmez, ustadan
alınan teknik bilgi zamanla deneyime dönüşerek yetişen kişide gelenekten gelen yöreye
özgün bir beğeni oluşur. Normal süreç böyle işlerken günümüz seri üretim ve tüketim
kaygıları ile bu süreç gerektiği gibi işlememektedir. Geleneksel eser üretim günümüzde
kaybolmuştur. Madem gelenekselliği kaybettiğimiz bir üretime zorunluyuz, o zaman
yapılması gereken yerel bir dil birliğinin sağlanması için ürünün üretilme sürecinde
tasarım bilgisine ve deneyimine haiz kadroların çalıştırılmasıdır. Sözlü mülakatın
yapıldığı esnafların görüşü bakır işlemeciliğine tasarım gücünün sokulmasının öneminin
benimsendiği izlenimi edinilmiştir.
Örneğin bu konuda Erzincan bakırcı esnafından Uçar (kişisel iletişim, 10 Eylül 2015)
bu konuda;
"Ne yazık ki zaman içerisinde yenilikler konusunda bir gelişme sağlanamadığı için
bakır işleme zanaatında bir gerileme yaşanmaya başlamıştır. Yani ürün ve farklı işleme
tarzı gelişmediği için insanlarda bir bıkkınlık belirtisi başlamıştır. Alttan yetişen eleman
bulmak büyük sıkıntı olmaya devam etmektedir. Erzincan’ın yöneticilerinin ne yazık ki
bu konudaki çabaları yetersiz kalmaktadır." demektedir.
Bakır satan bir diğer esnaf Taş (kişisel iletişim 7 Ekim 2015) ise kendisi ile yapılan
söyleşide görüşlerini;
"Bakır zanaatı yıllardan beri aynı işleme usulleriyle çok da ilerleyemeden amatörce
kalmıştır." olarak ifade etmiştir.

Ticari kaygılarla yapılan bir diğer hata ise sadece metal ve hediyelik eşya olduğu için
her yerde satışa sunulmuş ürünlerin Erzincan ürünleri ile birlikte satılmasıdır. Bir çok
müşteriden bu ürünlerin geldikleri memlekette de satıldığını ve fiyatının da daha uygun
olduğu söylemine şahit olunmuştur.
Bakır İşlemeciliğinin İlin Şehirciliğine Yansımalarına İlişkin Bulgular
Erzincan ili genelinde gözlem ile varılan bulgular çerçevesinde, ilde bakır
işlemeciliğine Erzincan bakırcılığını yerli ve yabancı turistlerin bilgi ve tanıtımına sunan
birkaç restoran ve mekanın dışında rastlamanın mümkün değildir. Özellikle ilin kültürel
özelliklerinin şehirde görsel eser ve araçlarla (Heykel, Rölyef, Resim, afiş vb.)
yansıtılmadığı, şehre yeni gelen bir yabancının bu ilin özellikle bakır işçiliği ile ilgili
ününün bir başkasına sorup danışmadan anlayamayacağı söylenebilir. Şehirlerin önemli
kavşakları özellikle şehrin ününü ifade eden özellikleri ile bezenirler. Fakat Erzincan
ilinin bu yöndeki çalışmalarında eksikler göze çarpmaktadır. Şehrin en önemli
kavşaklarında ilin kültürel zenginlikleri ile alaka kurulamayan düzenlemeler göze
çarpmaktadır.
Erzincan Bakırcılar Çarşısının (Yeraltı Çarşısı) fiziki yapısına ilişkin bulgular:
Erzincan bakırının satışa sunulduğu yer Erzincan'ın merkezinde Cumhuriyet
meydanının altında yer alır. Yeraltı çarşısı olarak da bilinen çarşı Erzincan belediyesine
ait dükkanlardan oluşur. Geneli bakırcılık ürünleri satan dükkanlardan oluşmakla beraber,
gelinlikçi, konfeksiyon mağazası gibi dükkanlar da mevcuttur. Bodrum katta olduğundan
şehirde yerini bilmeyen bir kişinin sormadan bulması zordur. Biri batı diğeri kuzey
yönünde olmak üzere iki kapısı vardır. Mevcut kapıları da aşağıdaki çarşının bakırcılar
çarşısı olduğu işaretlerini taşımaktan uzaktır. Ayrıca çarşının bodrum katta olması ve
üzerindeki meydanda tır sergileri dahil faaliyetlerin aralıksız devam etmesi sonucu çarşı
her yıl kış ve bahar aylarında neredeyse 4-5 ay bakırcılar çarşısının akmasına sebep
olmaktadır.
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Bakırcı esnafı da bu durumdan şikayetçi olmakla beraber, çarşının belediye
tarafından yıkılıp yeniden yapılacağı her yılki söylentiler arasındadır. Bakırcı esnafı su
akıntısının özellikle dışarıdan turlarla gelen yerli turist için olumsuz görüntüler
oluşturduğunu, kendi çabalarıyla birçok şey denediklerini fakat yukarıdan su sızıntısına
engel olamadıklarını ifade etmektedir. Bunun yanında çarşının ortasında bulunan açılıp
kapanabilen tavan çarşının önemli bir ışık ve havalandırma kaynağı özelliği taşımaktadır.
Çok eski dönemin belediyelerinde çalışanlar geçmişte yeraltı çarşısından Manifaturacılar
sitesine yer altından bir bağlantı yapılması düşünüldüğünü fakat başarılamadığını da
aktarmaktadırlar. Aslında müşteri ve insan sirkülasyonu açısından değerlendirilebilir bir
porje olarak durmaktadır her iki çarşının işlerliğinin artırılması adına.
Sanat ve bakırcılık zanaatının buluşturulmasının Erzincan bakırcılığına
sağlayacağı katkılara ilişkin bulgular
Bu kapsamda araştırmacı tarafından yeni bir ürün araştırması yapılmış sonuçları
değerlendirilmiştir. Özellikle bakır işlemeciliğinde kullanılan çiçek deseni ve motiflerin
Erzincan iline özgü olmadığı tespit edilmiş, bu konuda Erzincan bitkilerini çalışan Prof.
Dr. Ali Kandemir' den endemik bitki türlerine ilişkin örnekler alınarak, desene
dönüştürülmüştür. Desene dönüşen Erzincan bitkilerinin unutulmaya yüz tutmuş el teklisi
tekniği ile işlenmesi ve sanatsal tasarımla birleştirilerek sanatsal ilke ve elemanlarla
birleştirilmesi olanakları araştırılmıştır. Araştırma Erzincan ilinin endemik bitki türleri ile
sınırlı kalmamış, sanat tarihinde önemli bir yer edinmiş koç biçimli mezar taşlarının
işlenmesi ve sanat eseri özelliğine kavuşturulma çabalarını beraberinde getirmiştir. uzun
bir araştırma sürecinden sonra elde edilen sanat ve zanaat birlikteliğine sahip ürünler
sergilendiği ortamlarda olumlu tepkiler almıştır. Ortaya konan yeni tasarımların
yaygınlaştırılması için projelerle desteklenmesi gerektiği düşünülmüştür. Zira el
çalışmanın zanaat kısmı el teklisi tekniği ile gerçekleştiğinden bireysel çabalarla ürünün
yaygınlaştırılması ve sergilenecek sayılara ulaşması yıllar almaktadır.
Sanat ve zanaat birlikteliğine ilişkin araştırmanın bir diğer bulgusu ise, bakırcılık
zanaatının günümüz beğenisi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve geleneksel
olanın modern sunumlarla yeniden tasarlanması zorunluluğunun tespit edilmiş olmasıdır.
Özellikle farklı materyallarla (cam, ahşap, diğer metaller) bakır işlemeciliğinin kompozit
olarak yeniden düşünülmesi Erzincan bakırcılığına yeni ufuklar açabilecektir.
Sonuç
Mevcut bulgular ışığında Erzincan Bakırcılığını geleceğe daha nitelikli ve tanınır
taşımak için ilimiz halkına, belediyesine, valiliğine, atölye sahiplerine, esnafına,
zanaatkarına, sanatçısına düşen görevler olduğu düşünülmektedir. Erzincan bakır
işlemesine getirilen bayağı teknikler (daimi kart), tasarım kısırlığı, kaliteden ödün vererek
daha ucuz ve sürümden kazanma endişesi, bakırcılık ürünlerinin satıldığı mekanların
görsel ve iletişimsel problemleri, il merkezinde bakırcılık ürünlerinin tanınırlığı artıracak
çalışmaların eksikliği, atölyelerin geleneksel olanı geleceğe taşıyacak teknik, tasarım ve
heyecandan yoksun olmaları, sanatla ilgilenen kesimin Erzincan bakırcılığına verdikleri
tasarım, bilgi ve deneyimin yetersizliği, esnafın kendi çaba, bilgi ve heyecanıyla ortaya
konulan ne olduğu belirsiz bayağı işlerin artışı gibi sorunlar bakırcılığın geleceğe
taşınmasında, kendisine yeni ufuklar açmasının önünde duran engeller olduğu
düşünülmektedir. Bu düşüncelerle genelde sanat olarak zanaat anlayışı ile
yapılabilecekler, özelde ise tespit edilen sorunların aşılmasında yapılmasının doğru
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olacağı bazı öneriler ilimiz yöneticilerinin, esnafının, sanatçısının, zanaatkarının ve
halkının dikkatine sunulmuştur.
Öneriler
1. Ticari kaygılarla bir esnafın farklı ürünler satması doğrudur, fakat bu ürünler
Erzincan ürünlerinden ayrı tutulmalı yöreye ait ürünler diğerlerinden ayrı satışa
sunulmalıdır.
2. Erzincan bakırcılığına ait ürünler şehrin restoran cafe ve otelleri gibi yabancı ve
yerli turistlerin uğrak ve konaklama mekanlarında sergilenmeli, şehrin
bakırcılığının ünü yaygınlaştırılmalıdır.
3. Erzincan bakırcılığının başka illerde SODES, İSMEK, halkeğitim kursları
şeklinde verilmesi engellenmeli, Erzincan iline ait bu zanaatın Erzincan'a özgü
bir zanaat olarak kalmasının tedbirleri alınmalıdır.
4. Erzincan'da üretim yapan atölyeler tasarıma önem vermeli, tasarımcı çalıştırarak
ürünlerinin sanatsal niteliğini artıracak daha özgün tasarımlara ulaşma
olanaklarına kavuşmalıdırlar.
5. Daimi kart gibi ürünün parlaklığının artması ile satışını artırmak gibi bayağı ve
kısa vadeli çözüm ve uygulamalardan uzaklaşılmalıdır.
6. Valilik desteği ile tasarım atölyeleri kurularak tasarım eğitimi almış kişilerin
Erzincan bakırcılığında yeni ve özgün formalara farklı malzemelerle bakırın
birlikteliği ile gidebilme olanaklarının artırılması ve üretilen tasarımların
tescillenmesi sağlanmalıdır.
7. Erzincan bakır işlemeciliği ile ilgili ürünler ürünün kullanım amacı, teknik ve
tarihine göre tasniflenmeli ve basılı yayın haline getirilmelidir.
8. Erzincan bakır işlemeciliği Erzincan tarihinden ve kültüründen beslenmeli, bakır
işleme desen, motif ve tasarımlarında satış kaygısıyla ne olduğu belirsiz biçim
ve figürler kullanılmamalıdır.
9. İlin önemli kavşaklarında Erzincan bakır işlemeciliğinin tanıtımı ve reklamı için
özel tasarımlara ihtiyaç olduğu dikkatten kaçırılmamalıdır.
10. Erzincan ilinde canlandırılmaya ve genç nesle aktarılmaya çalışılan el teklisi
işlemeciliği tasarım eğitimi ile birlikte verilmeli, zanaatkar ellere sanatsal
yeterlilikler katılmalıdır.
11. Bakır ürünlerin müşteriye sunulduğu yer olan Yeraltı Çarşısının kısa vadede
yağmur suyu akıntısı gibi sorunları giderilmeli, uzun vadede yenilenerek, tarihi
bir yüzle bakır ve mekanın ruhunun birlikteliği sağlanmalıdır.
12. Yeraltı çarşısının dışarıdan görünürlüğünü artıracak çalışmalara Cumhuriyet
Meydanında yer verilmelidir.
13. Erzincan bakırcılığında yer alan işlemelerdeki bitkisel motiflerin Erzincan'ın
endemik bitkilerinden üretilmesi, İlin zenginliklerini geleceğe taşımak için
önemlidir.
14. Sanat ile zanaat özelliklerinin birlikte kullanılma olanakları araştırılmalıdır.
15. Sanat eğitimi üzerine lisansüstü eğitim alan öğrencilerini Erzincan
bakırcılığı üzerine araştırmaya yönlendirmek, bakırcılık üzerine yapılmış
sınırlı sayıdaki yayın sayısını arttırabilir.
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ERZİNCAN’DA BAKIRCILIĞIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
PAST, TODAY AND FUTURE OF THE COPPERWORKING IN ERZINCAN
Fatih ORHAN
Serhat ZAMAN
Ahmet ÇAVUŞ
Özet
Bakırcılık, insanlık tarihinin en eski el sanatlarından biridir. Bu sanatın altın çağını yaşadığı
merkezlerin başında da, Anadolu gelmektedir. Geçmişte Anadolu’nun hemen her şehrinde yoğun bir
şekilde gerçekleştirilen bu sanat, günümüzde az sayıda kalan belli merkezlerde sürdürülmektedir. Bu
merkezlerden biri de Erzincan’dır. Bu çalışmada da, Erzincan bakırcılığı tarihi süreç içerisinde ele alınarak,
sektörün sorunlarının çözümü için bazı önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra,
sahadaki bakır atölyelerinde gözlem ve mülakat teknikleri yardımıyla ilk elden bilgilere ulaşılmaya
çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla, Erzincan bakırcılığının bir taraftan günümüz
durumu ve sorunları hakkında bilgiler elde edilmişken; diğer taraftan da sektörün en yaşlı ustalarından
Cumhuriyet dönemindeki gelişme evreleri hakkında bilgi alınmıştır.
Erzincan’da bakırcılık tarihinin milattan öncesine dayandığı bilinmekle birlikte, yöre ve Türkiye için
önemli olmaya başladığı dönem, 1950’li yılların sonlarına doğrudur. Söz konusu dönemde, bazı ustalar
tarafından geliştirilen Erzincan’a özgü işleme ve süsleme teknikleri sayesinde, hediyelik eşya üretimiyle ön
plana çıkmış ve ülke genelinde hatta dünyada tanınır hale gelmiştir. 1990’lı yıllara kadar şehrin en önemli
ekonomik faaliyetleri arasında gösterilen bakırcılık, yüzlerce kişiye istihdam oluşturan onlarca atölyenin
hizmet verdiği bir sektör halini almıştır. Ancak bahsi geçen devreden sonra, genel ve yerel kaynaklı bazı
sebeplerden dolayı gitgide önemini kaybetmiştir. Günümüzde Erzincan’da yaklaşık 10 bakır atölyesi
faaliyette olup, bunlar toplamda 40-50 civarında kişiyi istihdam etmektedir.
Erzincan bakır imalatı ve süslemeciliğinin yok olmaması için, bakırcı ustalarından devletin yönetim
kadrolarına kadar birçok kişiye görev düşmektedir. Bu bağlamda, çeşitli kurum ve kuruluşlardan teşvik ve
destek alınarak kooperatifleşmeye gidilmelidir. Ayrıca bu sanatın, bir kültürel miras olarak ele alınıp
turizme kazandırılması da, hem sektör hem de il turizmi açısından önemli bir adım olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bakırcılık, el sanatı, Erzincan.
Abstract
Copper-working is one of the oldest handicrafts of the history of humanity. The Anatolia is one of the
primary centers, where this handicraft leads its glory days. This handicraft, which was done intensely in
almost all the cities of the Anatolia in the past, has been done in very few certain centers today. One of
those centers is Erzincan. In this study, it has been aimed to make some recommendations for solution of
the sector’s problems by discussing Erzincan copper-working within the historical process.
In this study, in which the qualitative research method has been used; after making the necessary
literature review, it has been tried to reach the first-hand information with the help of observation and
interview techniques in field copper workshops. Through semi-structured interview form; on the one hand,
the information was obtained about the current status and problems of the copper-working in Erzincan; on
the other hand, the information was obtained from the oldest masters of the sector about developmental
stages in the Republican period.
Although the copper-working history in Erzincan dates back to B.C., the period, when it started to
become important to region and Turkey, was towards the end of 1950s. During the mentioned period, thanks
to the processing and ornamentation techniques unique to Erzincan which were developed by some masters,
it came into prominence through the souvenirs production and became well-known throughout the country
and even around the world. Copper-working, shown as one of the most important economic activities of
the city until the 1990s, has become a sector in which tens of workshops render a service, providing
employment to hundreds of people. However, after the mentioned period, it lost its significance gradually
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due to some general and local related reasons. Today 10 copper workshops are active in Erzincan, and those
workshops employ around 40-50 people in total.
In order to prevent the disappearance of copper manufacturing and ornamentation, some duties fall to
many people, from copper masters to management staff of the state. In this regard, the cooperative system
should be established by getting incentive and support from various institutions and organizations. Besides
that, it shall be an important step in terms of both sector and provincial tourism to discuss this handicraft as
a cultural heritage and introduce it into the tourism.
Key Words: Copper-working, handicraft, Erzincan.

Giriş
El sanatları; bireyin bilgi ve becerisine dayanan, genellikle doğal hammaddelerin
kullanıldığı, elle ve basit aletler dışında makine gücüne ihtiyaç duyulmadan yapılan ve toplumun
kültürünü, gelenek ve göreneklerini, folklorik özelliklerini taşıyan, yapan kişinin zevk ve
becerisini yansıtan, gelir sağlayıcı ve üretime yönelik etkinlikler olarak ifade edilmektedir
(Özdemir ve Yetim, 1997, s.191). Söz konusu sanatlar genellikle usta-çırak ilişkisi içerisinde
öğrenilip, gelecek nesillere aktarılmaktadır (Erarslan, 2009, s.375). Bu nedenle el sanatı ürünleri,
bir toplumun sosyo-ekonomik, kültürel geçmişi ve birikiminin somut birer ifadesi olarak kabul
görmektedir (Güdü Demirbulat, Özdemir ve Bozok, 2015, s.566). Bir başka ifadeyle, el sanatları
toplumsal ve kültürel yaşam biçimlerinin, inanç sistemlerinin ve gereksinimlerin ifade biçimidir.
Zaman içinde gelişerek çevre şartlarına uyum gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun
duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek “geleneksel”
niteliğini kazanmıştır (İz Yılmaz, 2008, s.7). Bununla birlikte, el sanatlarının işgücü niteliğini
artırması, istihdam oluşturması, kırsal kesimlerden kentlere yaşanan göçü yavaşlatması ve turistik
çekicilik unsuru oluşturması gibi bir takım faydalarının olduğu da bilinmektedir (Öter, 2010,
s.178).
Ülkemizde sürdürülen geleneksel el sanatlarından biri de bakırcılıktır. Metalik madenler
içerisinde yer alan bakır, kolay şekil alabilir olması nedeniyle, insanlık tarihinin en erken
yararlanılan yer altı kaynaklarından biri olmuştur (Doğanay ve Çavuş, 2013-a, s.255). Ayrıca
kırmızımsı parlak bir renge sahip olması ile elektrik ve ısıyı çok iyi iletmesi, bakırın önemini
arttıran diğer özellikleridir (Dursun, 2014, s.800). Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, bakırcılık en
eski geleneksel metal işi el sanatlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Ozan Kaya, 2010,
s.18).
Bakırcılık sanatının ana vatanının Orta ve Ön Asya olduğu tahmin edilmektedir. Yaşanan
göçler ve seferler ile daha sonra batıya yayılmıştır. O dönemde dünyadaki en önemli bakırcılık
merkezlerinden biri de Anadolu olmuştur (Çetin, 1956, s.95). Nitekim yapılan kazılar,
günümüzden 10 bin yıl önce Diyarbakır’daki Çayönü ve Aksaray’daki Aşıklı neolitik
yerleşmelerinde doğal ortamda bulunan saf bakırdan dövme tekniği ile bakır eşyalar üretildiğini
ortaya çıkarmıştır (MTA-2015). Ayrıca MÖ 6. veya 7. bin yılda Konya’daki Çatalhöyük’te de
arıtma ve ergitme işlemlerinin gerçekleştirildiği ve böylece bakır kaplar üretildiği tespit edilmiştir
(Doğanay ve Çavuş, 2013, s.255). Anadolu’daki bakırcılığın 15. yüzyıldan sonra ise, Mısır ve
Irak gibi önemli rakiplerini geride bırakacak kadar gelişme gösterdiği bilinmektedir (Çetin, 1956,
s.95).
Geçmiş dönemlerde Anadolu’nun hemen her ilinde bakırcılık yapılmaktaydı. Ancak
bunlardan çok azı bu özelliğini günümüze kadar taşıyabilmiştir. Bu illerden biri de Erzincan’dır
(Özdemir ve Ozan Kaya, 2011, s.1250). Erzincan’da bakırcılığın ne zaman başladığı tam olarak
bilinmemekle birlikte, Urartuların MÖ. I. bin yılda içerisinde Erzincan’ın da bulunduğu Doğu
Anadolu civarlarından bakır elde ettiği ve bunlardan önemli oranda bakır eşyalar ürettikleri tespit
edilmiştir (Çilingiroğlu, 1997, s.114). Ayrıca bir seyyah olan İbn-i Battuta, 1333 yılında
Erzincan’a uğramış ve burada bölgedeki bakır madenlerinden elde edilen bakırın kentteki
atölyelerde işlenerek çeşitli bakır eşyalar üretildiğini ifade etmiştir (İbni Battuta, s.215;
Parmaksızoğlu, 1981, s.25). 1530 tarihli Kemah Livası kanunnamesinde geçen bilgilere göre ise,
o dönemde Erzincan’da bakırcı dükkânlarının bulunduğu anlaşılmaktadır (Miroğlu, 2014, s.223).
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Bununla birlikte daha birçok kaynakta Erzincan, hem Selçuklular dönemi hem de Osmanlılar
dönemi için Anadolu’daki bakırcılık merkezlerinden biri olarak geçmektedir (Belli ve Kayaoğlu,
1993, s.224; Gülensoy, 1994, s.6).
Erzincan’da bakırcılık sektörü, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bir duraklama devresine
girmiş olmakla beraber, asıl önemini 1950’li yıllardan sonra kazanmıştır. O dönemde bakırcılığa
yeni bir bakış açısı ve tarz getirilmiştir. Nitekim o zamana kadar sadece mutfak eşyası üretimine
yönelik olan yöre bakırcılığı, bu tarihten itibaren hediyelik eşya ve süs eşyası yapımına
yönelmiştir. Bu kapsamda bakır eşyalar üzerine çeşitli süsleme ve işlemeler yapılmaya
başlanmıştır. Bu tekniği ilk olarak ortaya çıkaran kişinin kim olduğu ile ilgili farklı bilgilere
ulaşılmıştır. Bir kaynakta ilk olarak Zeki (Yeşilkaya) Usta’nın 1955 yılında bu tekniği uyguladığı
(Topo ve Gündoğdu, 1991, s.15) ifade edilmişse de, bakırcı ustaları ile yaptığımız görüşmelerde
Alaaddin Sağ ve Muammer Özkan gibi isimler zikredilmiştir. Bu bilgileri, 1967 Erzincan İl Yıllığı
da desteklemektedir (Anonim, 1968, s.273,277).
Bu dönemden sonra hızla gelişen bakırcılık sektörü, Erzincan’ın en önemli ekonomik
faaliyet kollarından biri halini almıştır. Örneğin bakırcı ustalarından elde ettiğimiz bilgilere göre,
o yıllarda bazı insanlar memurluk görevlerinden bile ayrılarak bu sektörde çalışmaya
başlamışlardır. Bu durum bize, sektörün ne derece revaçta olduğunu ve ekonomik kazancın ne
derece yüksek olduğunu ispat etmektedir. Ayrıca 1980 yılı sanayi ve işyeri sayımı sonuçlarına
göre, o dönemde Erzincan’da büyük çoğunluğunu bakır işletmelerinin oluşturduğu 243 metal eşya
sanayi tesisinin bulunduğu ve yılda 200 ton civarlarında bakır işlendiği ifade edilmektedir (Topo
ve Gündoğdu, 1991, s.9).
Yurdumuzun birçok yerinde olduğu gibi, Erzincan’da da 1990’lı yıllardan sonra, bakırcılık
sektörü önemli oranda gerileme yaşamıştır. Bu gerilemede, hammadde pahalılığı ve fiyatların
gittikçe yükseliyor olması, teknoloji ile rekabet edilememesi, kaliteli eleman ve çırak
yetiştirilememesi, pazar yeri sorununun olması, doyurucu bir kazancın olmaması nedeniyle
mesleğin cazibesini kaybetmiş olması ve tercih edilmemesi, emeğin karşılığının alınamaması,
destekleme programlarının yeterli olmaması gibi pek çok nedenin etkili olduğu söylenebilir
(Erarslan, 2009, s.399). Ayrıca bazı üreticiler, daha fazla kazanma düşüncesiyle hızlı ve seri
üretim yapma çabasına girişmişlerdir. Bu yaklaşım geleneksel el sanatlarının gittikçe teknolojik
boyut kazanarak, özlerinden uzaklaşmalarına ve ürünün kalitesinin sorgulandığı bir hal almasına
neden olmuştur (Erarslan, 2009, s.376). Bütün bunlara rağmen, özellikle son yıllarda bakır süs ve
hediyelik eşyaların turistik ürün olarak değer kazanması sektörde yeniden bir canlanmaya neden
olmuştur.
Amaç ve Yöntem
Geleneksel el sanatları ulusal kültürün en özgün ve en verimli kaynağıdır (Erguvanlı,
1997s.413). Ancak günümüz dünya koşulları, söz konusu sanatların unutulmaya yüz tutmasına
neden olmaktadır. Erzincan yöresi için oldukça önemli bir kültürel kimlik öğesi olan ve bu
kimliğin nesilden nesile aktarımında bir araç olarak görev yapan bakırcılık sanatı da, bu durum
ile karşı karşıyadır. Bizi bu çalışmayı yapmaya iten başlıca sebep de bu olmuştur. Çalışmada
Erzincan bakırcılığının altın çağını yaşadığı geçmişteki durumu ile günümüzdeki yapısı
karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve ülkemizdeki diğer bakırcılık merkezleri arasındaki üretim
farklılıkları ele alınarak sektörün güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için çeşitli çözüm
önerilerinde bulunulmuştur.
Araştırmaya, Erzincan’da bakırcılık sektörü neden gerilemiştir? ve Tekrar canlanmasına
nasıl katkıda bulunulabilir? problem cümleleri üzerinden yaklaşılmıştır. Bu kapsamda, nitel
araştırma yöntemlerinin amaca ulaşmada daha faydalı olacağı düşüncesiyle, buna uygun bir
araştırma deseni oluşturulmuştur. İlk aşamada, araştırmaya temel oluşturacak kuramsal ve
kavramsal çerçevenin oluşturulması amacıyla geleneksel el sanatları ve özellikle de bakırcılık
sanatı ile ilgili gerek yerel ve gerekse genel ölçekte yapılmış çalışmalar analiz edilmiştir. Son
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dönemde Erzincan bakırcılığını bu yönüyle ele alan bir çalışmanın yapılmamış olması,
çalışmamızın önemini artırmıştır.
Araştırmanın ikinci aşamasını, sektörle ilgili veri toplanması süreci oluşturmaktadır. Bu
aşamada, öncelikle Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nden sektörde çalışanlarla ilgili
veriler alınmıştır. Daha sonra ise, hem bakır eşya üretim atölyeleri hem de hediyelik bakır eşya
satış mağazaları sahip veya çalışanları ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Daha önce oluşturulan
yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla gerçekleştirilen görüşmede, “sizce Erzincan
bakırcılığının ne tür sorunları var?”, “bunların çözümlenebilmesi için neler yapılabilir?” gibi açık
uçlu sorular da yöneltilmiştir. Ayrıca bakırcı atölyelerinde, levha bakırdan satışa hazır ürüne
kadar üretimin her aşaması gözlemlenerek fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınmıştır. Bununla
birlikte, çalışmanın yazım aşamasında yararlanmak üzere, görüşmecilerin izin verdiği ölçüde,
görüşmeler ses kayıt cihazı ile de kaydedilmiştir.
Erzincan bakırcılığının altın çağını yaşadığı, yaklaşık 1960-1980 devresi hakkında bilgi elde
edebilmek için ise, sözlü tarih yöntemi izlenmiştir. Buna göre sektörün en yaşlı ustalarından o
dönemdeki durum ile ilgili ayrıntılı bilgi alınmış ve bunlar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
Çalışmamızın son aşamasını ise, elde ettiğimiz verileri coğrafi düşünce ilkeleri süzgecinde analiz
ve sentez yaparak yazıya dökülmesi süreci oluşturmuştur.
Sahadaki bakır atölye ve hediyelik eşya mağazası sayısının sınırlı olması, hemen her işletme
ile görüşme fırsatı bulmamızı sağlamıştır. Ancak görüşmeye gittiğimizde bazı işletmelerin kapalı
olması ile kimi işletme sahiplerinin iş yoğunluğundan dolayı sorularımızı alelacele cevaplaması
çalışmamızın en önemli sınırlılıkları arasında gösterilebilir.
Erzincan Bakırcılığının Günümüzdeki Durumu
Erzincan’daki bakır atölyeleri, işleyecekleri bakırı levha veya pul adı verilen şekillerde
sipariş üzerine almaktadır. Bu levhaların büyüklüğü yapılacak işe göre ayarlanmakla beraber,
kalınlıkları 0.6 ila 1.3 mm arasında değişmektedir (Arlı, 1984, s.30). Trabzon’dan aldığını belirten
bir işletme haricindeki diğer atölyeler, levha bakırı Maraş’tan temin ettiklerini ifade etmişlerdir.
1970’li yıllarda Erzincan’da bakır levha üreten bir fabrika bulunmaktaydı (Yavi, 1994,
s.151). Ancak sektördeki eski ustalar, bu fabrikada üretilen bakır levhalardaki fire oranının
%30’lara ulaşıyor olduğunu, bir başka ifadeyle içerisindeki demir, çinko gibi madenlerden tam
olarak ayıklanamadığını ve bu durumun da bakıra şekil vermeyi güçleştirdiğini ifade etmişlerdir.
Maraş’taki fabrikanın ise, yeni teknoloji ile çalıştığını ve fire oranının %1 bile olmadığını dile
getirmişlerdir. Bu, günümüz bakırcılığı için avantaj sayılacak bir durumdur.
Sahada bakırın üretim aşamasındaki ilk işlem, bakır levhalara polisaj makinesinde parlaklık
verilmesidir. Daha sonra bu levhalar, sıvama makinelerinde genel hatlarıyla üretilmesi düşünülen
ürünün şekline dönüştürülür. Bu işlem için var olan kalıplar ve mazgala adı verilen bir alet
kullanılır (Fotoğraf 1). Bu işlemden sonra bazı ürünler büyük oranda ortaya çıkmış iken; semaver,
demlik, ibrik gibi ürünlerde parçaların birleştirilmesine ihtiyaç duyulur. Yörede kullanılan
birleştirme teknikleri arasında, perçin, lehim ve kaynak gibi yöntemler bulunmaktadır.



Bu yöntemle ilgili geniş bilgi için bakınız:
Aziz, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri (Geliştirilmiş 6. basım). Ankara: Nobel
Yayıncılık.
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Fotoğraf 1: Sıvama makinesinde bakıra ürüne genel şeklinin verilmesi.

Bundan sonraki aşama, Erzincan’ı ülkemizin diğer bakırcılık merkezlerinden ayıran ve bakır
ürünler üzerinde yapılan oldukça gösterişli el işlemeciliği ve boyamadır (Fotoğraf 2). Nitekim
Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret unvanı, bu alanda sadece Erzincan ve
Gaziantep illerinde bulunmaktadır (TPE, 2001).
Kendine özgü teknik ve aletlerle yapılan el işlemeciliğinin ilk aşaması, bakır ürünlerin boya
tabancası ile boyanmasıdır. Boyama işlemi, bundan sonra yapılacak işlemelerin daha belirgin
olarak ortaya çıkması ve renk kompozisyonunun oluşması içindir. Genellikle siyah boya tercih
edilir. Eğer yapılacak üründe bakırın kızıl renginin kalması isteniyorsa, bu kısımlar boyanmadan
önce elektrik bandıyla kapatılır ve boya kuruduktan sonra koparılır. Ayrıca bakır, gümüş nitrat
çözeltisine batırılarak gümüş kaplama yapılabilmektedir. Bunun için gümüş kaplama olması
istenilen yerlerin işlenerek belirlenmesi ve siyah boyadan arındırılması gerekmektedir.

Fotoğraf 2: Erzincan bakır ürünlerinde oldukça gösterişli el işçiliği mevcuttur.

Bundan sonraki aşama ise, işlemelerin yapılmasıdır. Erzincan’da bakır işlemeciliği, bakır
eşyanın üzerindeki siyah boyanın kazınması, ince oyuklarla bakırın kızıl renginin ortaya
çıkarılması ve şeklin işlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu aşamada, genel anlamda kalem adı
verilen ve farklı kullanılış amaçlarına sahip olan el aletleri kullanılmaktadır (Fotoğraf 3). Bunlar
çelik uçlu olup, en yaygın olanı ve özellikle şeklin ana hatlarının oluşturulması için kullanılanı
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tekli adı verilenleridir. Bir kısmı da şeklin içinin oluşturulmasına yarayan dolgu kalemleridir.
Bütün bu kalemler, el ile özellikle de bilek hareketleriyle bakırın üzerine şeklin işlenmesinde
kullanılır. Ancak söz konusu edilen bu yöntem, artık çok nadir olarak kullanılmaktadır (Orhan,
Çavuş ve Zaman, 2016, s.44). Bunun yerini, makine el işlemeciliği (Kaymaz, 2011, s.14) adı
verilen ve ayak pedalıyla çalışan bir motorun gücüyle hareket eden kalemlerin yine el
yönlendirmesiyle kullanıldığı işleme tekniği almıştır (Fotoğraf 4). Ancak bu yöntemle elde edilen
ürünlerin kalitesi, el işlemeciliği kadar yüksek değildir. Bu nedenle satış fiyatları üzerinde de
önemli farklılıklar vardır.

Fotoğraf 3: Bakır ürünler değişik kullanım amaçları olan kalemlerle işlenir.

Sahada bakırın son halinin verilmesinde kullanılan bir diğer süsleme yöntemi de mine
tekniğidir. Bu teknikte, bakır ürün üzerinde oluşturulan şekiller (özellikle çiçek motifleri) farklı
renklerle boyanarak ürün ortaya çıkarılır. Aslında farkı sektörlerde de kullanılan bu yöntem,
bakırcılık alanında sadece Erzincan’da uygulanmaktadır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra,
ürünün üzeri sağlam ve ince bir vernikle kaplanır. Kullanım ömrünü arttıran vernikleme
işleminden sonra kurutulan ürün satışa hazır hale getirilmiş olur.

Fotoğraf 4: Son zamanlarda işlemeler motor gücü ile çalışan makine kalemlerle yapılmaktadır.

Günümüzde Erzincan’da 10 civarında bakırcı atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyelerde
istihdam edilen kişi sayısı; 40-50 civarlarında olmakla birlikte; bunların önemli bir kısmı bu işi
ya asıl işinden geriye kalan boş zamanlarında yapmakta veya emekli olduktan sonra hobi olarak
yürütmektedir. Üretilen ürünlerin büyük çoğunluğu Erzincan dışına pazarlanmaktadır. İran başta
olmak üzere yurtdışı pazarlara da açılan sektörün ülke içerisindeki en önemli pazar alanlarını ise,
İstanbul, Antalya, Trabzon ve Ankara illeri oluşturmaktadır. Erzincan’daki Yeraltı Çarşısı da
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bakır eşyaların il içerisinde perakende satışa sunulduğu hediyelik eşya mağazalarının toplandığı
alan olmuştur.
Erzincan Bakırcılığının Başlıca Sorunları
Bakırcı ustaları ile yapılan görüşmelerde, en temel sorun olarak çırak ve ara eleman
temininde yaşanılan zorluklar dile getirilmiştir. Nitekim atölyelerde çalışanların büyük
çoğunluğunun emeklilik yaşında olması ve atölyelere gerçekleştirilen gözlem gezilerinde 20 yaş
altında bir çalışan ile karşılaşılamaması bu tespitin ne derece gerçek olduğunu göstermektedir.
Erzincan bakırcılığı açısından yaşanan bir diğer sorun da usta bulmada yaşanan zorluklardır.
Bu sınırlılık bazen atölyeler arasında usta kapma veya transfer etme yarışına dönebilmektedir.
Nitekim bir bakırcı ustası ile yaptığımız görüşmede, çalıştırdığı bir ustanın başka bir atölye
tarafından daha yüksek bir ücret önerilerek transfer edildiği ifade edilmiştir.
Yöre bakırcılığının en temel sorunlarından biri de rekabet ortamının oldukça acımasız
olduğudur. Bu durum sektörde işlevsel bir kooperatifleşmeye gitmeyi de engellemektedir.
Nitekim bakırcı ustaları, daha önce bu alanda kooperatiflerin kurulduğunu, ancak aradaki bu hırs
ve çekişme yüzünden uzun ömürlü olmadığını belirtmişlerdir. Bir bakırcı ustasının şu sözleri bu
anlamda manidardır: Kooperatifi kurduğumuzda, bir fiyat standardı da getirmiştik. Yani herkes
aynı ürünü aynı fiyattan satacaktı. Örneğin bir semaveri şu fiyattan satacağız dedik. Ancak
bazıları semaveri bu fiyattan satmakla birlikte, yanına şekerlik veya kahve takımı gibi ürünleri de
hediye vererek bu anlaşmayı bozdular.
Birçok geleneksel el sanatında olduğu gibi, bakırcılık alanında da temel sorunlardan biri
tanıtım eksikliğidir. Gerek ülke genelinde ve gerekse il içerisinde Erzincan’ın bu potansiyelinin
farkında olan kişi sayısı oldukça azdır. Bu durumun bir diğer ayağını da bakırcılığın
görünürlüğünün veya vitrininin iyi düzenlenmemiş olması oluşturmaktadır. Nitekim Erzincan’da
tüm bakırcı atölyelerinin bir arada bulunduğu bir bakırcılar çarşısı olmadığı gibi, çoğu atölye
önünden geçenin dahi fark edemeyeceği konumda ve durumda bulunmaktadır. Yine aynı şekilde
hediyelik bakır eşyaların satıldığı Yeraltı Çarşısı, şehre yeni gelen birinin veya bir turistin ilk
planda fark edebileceği bir alan değildir.
Erzincan’da bazı bakırcı atölyeleri, pazarlama sorunundan da bahsetmişlerdir. Ancak diğer
bir bölümü ise, pazarlama sıkıntısı çekmediklerini hatta siparişleri yetiştirme sıkıntısı çektiklerini
belirtmişlerdir. Bununla birlikte pazarlama ile ilgili ortak sorun, ürünleri değerinin altında satma
mecburiyetinde kaldıkları ve özellikle iç pazardan paralarını gecikmeli olarak alabildikleri
şeklinde ifade edilmiştir.
Sonuç, Öneriler ve Erzincan Bakırcılığının Geleceği
Erzincan bakırcılığının geleceğini tehdit eden en temel sorun çırak yetiştirilememesidir. Bu
durum günümüzde usta sıkıntısına da neden olmaktadır. Bu şekilde devam etmesi ileride daha
büyük sorunların da yaşanacağının habercisidir. Ancak bu durum, sadece bakırcılık sektörünün
bir sorunu olmadığı gibi, sadece Erzincan’a özgü bir sorun da değildir (Arlı, 1984, s.56). Bu
nedenle sorunun genel olarak Devletin yönetim kadroları tarafından kapsamlı bir şekilde ele
alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, Erzincan bakırcılığı özelinde yapılabilecek
uygulamalar da vardır. Bunlardan ilki, Erzincan’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
bünyesinde Metal Teknolojisi bölümleri açılarak, buralarda öğrencilere bakır imalatı ve el
işlemeciliği becerisi öğretilmesi olabilir. Ayrıca öğrencilerin bakırcı atölyelerinde, cüz’i ücretle
de olsa, staj yapması sağlanabilir. Bir diğer uygulama da, Erzincan Valiliği koordinesinde Halk
Eğitim Merkezleri bünyesinde iş garantili bakırcılık kursların açılması olabilir. Bunun için
öncelikle bakırcı atölyeleri ile görüşülerek, hangi alanda kaç çırak ve ustaya ihtiyaç duydukları
belirlenmelidir. Daha sonra buna uygun sayıda kursiyer alınarak iyi bir eğitime tabi tutulmalıdır.
Bunlara dersleri usta öğretici kapsamında deneyimli bakırcı ustaları da verebilir. Eğitim kurslarını
başarı ile tamamlayan kursiyerler atölyelerde maaşlı (ilk yıl maaşlarının belli bir kısmını devlet
karşılayabilir) olarak işe başlatılmalıdır.
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Erzincan’daki bakırcılar arasındaki birbirine zarar veren rekabeti ve çekememezliği
bitirmenin en akılcı yolu, işlevsel bir kooperatifleşme yoluna gidilmesidir. Ancak daha önceki
uygulamalarda yaşanmış aksaklıklardan ders çıkarılarak, ona göre bir sözleşme metni
oluşturulmalı ve buna uymayanlara bağlayıcı yaptırımlar öngörülmelidir. Bu koşullara uygun bir
kooperatifleşme, levha bakır alımından pazarlama aşamasına kadar birçok alanda üreticilere
kolaylık sağlayacakları gibi, gelirlerinde de artışa neden olacaktır.
Ülkemizde birçok ilde bakırcılar çarşısı olmasına rağmen, Erzincan’da böyle bir çarşı
bulunmamaktadır. Şehrin işlek caddelerinin birinde atölye ve mağazaların bir arada bulunduğu
böyle bir çarşı oluşturulabilir. Fakat bu oldukça büyük ve maliyetli bir yatırım gerektirir. Bu
nedenle, en azından mevcut durumdaki Yeraltı Çarşısı’nda bazı düzenlemeler yapılabilir. Adının
Bakırcılar Çarşısı olarak değiştirilmesi bakırcılık açısından olumlu olsa da, çarşı içerisinde yer
alan giyim mağazaları buna karşı çıkmaktadır. Ancak iki girişi bulunan çarşının içerisinde gerekli
düzenlemeler yapılarak, bir giriş kapısının bulunduğu alana Bakırcılar Çarşısı yazılabilir. Ayrıca
Yeraltı Çarşısı’nın üzerindeki meydana görsel açıdan dikkat çekecek büyük bakır eşyalar (ibrik,
semaver vb.) yerleştirilerek farkındalık oluşturulabilir. Aynı şekilde, işlek kavşaklara bu tür bakır
süs eşyalarının yerleştirilmesi de bu amaca hizmet edebilecektir.
Erzincan bakırcılığının geleceği açısından, sektörün kültürel miras kapsamında ele alınması
ve üretilen bakır eşyaların turistik ürün olarak değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Özellikle
kültür turizmi, kültürel çeşitliliğe ve özgünlüğe dayalı olup, bu değerlerin korunması amacını
gütmektedir (Uslu ve Kiper, 2006, s.305). Sürdürülebilir ilke ve politikalar ile geliştirilen bir
kültürel turizmin, yerel ve kültürel değerlerin küreselleşme karşısında yok olmasını engelleyici
bir araç haline getirilmesi mümkündür (Meydan Uygur ve Baykan, 2007, s.30). Bu kapsamda,
özellikle yöresel ve geleneksel hediyelik eşyaların rolü de oldukça önemlidir. Nitekim Williams,
bir turistin yaşadığı turizm deneyiminin beş aşamasından birini de hatırlatma (recall) olarak ifade
etmiş ve turistin ziyaret ettiği bölgelerde aldığı hediyelik eşyaların (hatıra eşyaların) o anılarını
hatırlamasına, belki de tekrar ziyaret etmesini sağlamasına vesile olduğunu ifade etmiştir
(Williams, 2003, s.16). Bununla birlikte hediyelik eşya, bir yeri ziyaret eden turistin saygınlık
göstergesi olarak da kullandığı bir araçtır. Nitekim ziyaret edilen yerden alınan hatıra veya
hediyelik eşya, tatile çıkıldığının bir kanıtı olarak gösterilmekte ve kendi arkadaş veya akraba
çevrelerindeki insanlar arasındaki saygınlıklarını arttırmaktadır (Doğan, 2004, s.14). Dolayısıyla
turistler gittikleri yerden bir hediyelik eşya alma arzusu içinde olurlar. Nitekim bu arzu sonucunda
da turistik bölgelerde hatıra ve hediyelik eşya üretimi ve satışı günümüzde turizmin önemli bir
sektörü haline gelmiştir (Günal, 2006, s.176). Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi ve turistlerin
farkındalığını arttıracak fiziki planlamanın yapılması, Erzincan bakırcılığının geleceği açısından
oldukça önemli bir adım olacaktır.
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ERZİNCAN İLİ KEMALİYE(EĞİN) İLÇESİ KAPI TOKMAKLARINDA YER
ALAN BEZEME TİPOLOJİSİNE BİRKAÇ ÖRNEK
SOME EXAMPLES OF ADORNMENT TYPOLOGY IN DOORKNOBS IN ERZINCAN'S
DISTRICT KEMALIYE (EĞIN)
Türkan SARP*
Özet
Fırat'ın kollarından Karasu'nun kenarında kurulan Kemaliye (Eğin), Başpınar ve Dutluca bucakları,
irili ufaklı şirin köyleri ile bugün Erzincan ilinin küçük bir ilçesidir (Pektaş, 2006, s.13). Bu çalışmada,
geleneksel Anadolu mimarisinin en klasik örneklerinin yer aldığı Kemaliye (Eğin)'de bulunan gerek dini
gerek sivil yapıların ahşap giriş kapıları üzerinde bulunan maden sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı
kapı tokmakları ve aynalarında yer alan bezemelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kemaliye
merkezde 10 mahalle ile Kemaliye ye bağlı 62 köy den 51 tanesine giderek geleneksel üsluplu evlerin
özgün olan bütün kapılarının kapı numaraları ile birlikte bezemelerinin ölçekli fotoğraflama ve eskiz
kağıdına karbonlama yöntemi ile tespit çalışması yapılmıştır. Yapılan bütün bu çalışma sonucun da burada
tipolojik olarak farklılık gösteren birkaç örneğe yer verilerek bölgede yaşayan halkın dosta düşmana
vermeyi amaçladığı mesaj çeşitliliği de ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Kemaliye, Kapı Tokmakları, Bezeme.
Abstract
Founded on the edge of the Euphrates’ arm Karasu, Kemaliye (Eğin) is a small district of Erzincan
with its Başpınar and Dutluca subdistricts, large and small charming villages (Pektaş, 2006, s.13). This
study aims to determine the best examples of metal art; doorknobs and adornments on mirrors located at
either religious or residential structures in Kemaliye (Eğin), where the most classic exemplars of traditional
Anatolian architecture are seen. For this purpose, doors of the houses built in traditional style in 10
neighborhoods in central Kemaliye and 51 out of the 62 villages are photographed and sketched using the
carburization method. With the aim of exhibiting the diversity of messages the communities in various parts
intent to spread via these artworks, the result of this work is presented with few examples.
Keywords: Erzincan, Kemaliye, Doorknobs, Adornment

1. Giriş
'Kapı' mimari yapılarda girip çıkarken geçilen ve açıp kapama düzeni olan duvar yada bölme
boşluğunda yer alan yapı elamanıdır. Tarihsel örneklerde de görüldüğü gibi dış kapı gerek işlevsel
açıdan, gerekse simgesel yönden yapıda özel konumdadır. Geçişi özendirici veya geçit vermez
kimliği iki karşıt yönünü oluşturur. Genelde yapının girişinin belirgin, çarpıcı etkileyici olması
aranan ve elde edilmeye özenilen bir tutkudur. Dış kapı bütün bu çekiciliğine karşın bir sınırdır,
duraktır, aşılması koşullara bağlıdır. Bu bağlamda kapı açılmadan önce en genel anlamda bir
yetkinin veya konsensüsün gerekliliği ve elde edilmesi zorunludur (İzgi ve Batum Aysel, 2003,
s. 156).
Kemaliye evleri yer yer düz arazilere konumlanmışsa da bu çok az sayıdadır. Yerel ustalar
çoğunlukla dağların ve arazinin eğimine uyumlu, her biri kendine özgü evler planlayıp inşa
etmişlerdir. Evler çoğunlukla iki yada üç, bazen de dört veya beş kattan ibaret olup son kat ön
kısmı dut, pekmez, pestil, oricik (cevizli sucuk) gibi ürünlerin kurutulduğu rıhtım damlı bölüm
ve arkasında kuruyan ürünlerin istiflenmesi amacı ile kullanılan odaların bulunduğu ''kaçak kat''
olarak belirlenmiştir (Alper, 1984, s. 185).
Kemaliye evinin mekan organizasyonunda haremlik ve selamlık organizasyonu esas
alınmıştır. Evin içindeki bu ayrı bölümleri evin dışından en iyi belirleyen öğe kapılardır.
''Selamlık" adı verilen eve gelen misafirlerin ağırlandığı, tören günlerinde kullanılan bölümün
kapısı ''Kanatlı Kapı'' adını alır. Kemaliye evinin görkemli elamanı bu kapıdır. Genellikle ortadan
açılan iki kanatlı bu kapının üzerinde yer alan metal elemanların malzeme ve süsleme zenginliği
ev sahibinin mevki ve zenginliğinin bir ifadesidir (Alper, 1984, s. 190).
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Bu görkemli yapı elemanında olduğu gibi, Kemaliye evlerinde kullanılan yapı elemanlarının
ahşap çam malzemesi Erzincan'ın ilçesi Refahiye'deki çam ormanlarından; Kemaliye'nin içinden
geçen Fırat'ın kolu Karasu aracılığı ile su yolu nakliyesi kullanılarak temin edilmiştir. Kanatlı
kapıların yerleşimi evin topografik durumuna göre belirlenmiştir. Kimi evlerde bu yerleştirme
direkt yapıda yer alırken kimi evlerde ise bir avlu veya bahçe boşluğundan geçildikten sonra
haremlik-selamlık kapılarına varılır. Kanatlı kapıların bir kanadı; Kapının malzemesi olan 3 veya
4 cm kalınlığında düşey ahşapların ön yüzden çakılan kabaralar (metal çivi) yardımıyla, arkada
bulunan yatay desteklere sabitlenmesi ile oluşturulur. İki kanadın birleşmesi ile istenildiğinde iki
yana açılabilen dışarı ile bağlantıyı sağlayan ve bağlantıyı engelleyebilen yapı elemanı meydana
gelir (Çizim 1).
Geleneksel Türk evlerinde kullanılan kapı halkası ve tokmağı, konuyla ilgili yayınlarda çoğu
zaman birbirine karıştırılmış ve farklı yapısal özelliğe sahip olmalarına karşın tokmak adı altında
toplanmıştır. Kapı tokmaklarının ana işlevi kapıya vurulmak yoluyla ses çıkartmaktır. İki
madenin karşılıklı gelerek çıkardığı ses, gelenin sesini duyurmak için zil yerine kullanılır.
Tokmakların diğer bir işlevi çekerek kapıyı kapatmaktır (Göktaş Kaya, 2010).
Kapı tokmakları üzerinde yer alan metal işçilikleri geleneksel evlerimizde bulunan diğer yapı
elemanlarının bezeme unsurları kadar önemlidir. Ancak korunması ve literatüre kazandırılması
bakımından oldukça ihmal edilmiş bir konudur.

Çizim 1: Kemaliye Evi Kanatlı Kapı Kesit, Plan, Görünüş.

ERZİNCAN İLİ KEMALİYE(EĞİN) İLÇESİ KAPI TOKMAKLARINDA YER ALAN BEZEME… • | • 73

Kemaliye’de ister binanın ana giriş kapısı olsun, ister oda kapısı veya ahır kapısı olsun
özellikle anahtarın sokulduğu deliği çevresini saracak şekilde, bu yılan figürlerini taşıyan demir
sacdan yapılmış tezyinatlar çakılmıştır. Mekanların korunması için şeytan bizimle birlikte eve
girmesin diye, şeytanı kovan korkutan yılan figürü kapıların üzerine yerleştirildi (Demirsoy,
2005, s. 12-14). Kemaliye evlerinin kapılarında ki metal plaka bezemelerinde halkın ejder, yılan
(Çizim 9, 11), hayat ağacı (Çizim 8), güneş adam (Çizim 10) ve koçbaşı (Çizim 6, 7, 9) olarak
adlandırdığı sembolik formları kullanarak gelen misafirlere ve yabancılara mesajlar vererek evini
koruduğuna bereketini ve devamlılığını artırdığına inanılmaktadırlar.
2. Yöntem
Anadolu konut mimarisinde çok uzun yıllar, kültürel birikimlerinin tecrübeleri ile meydan
gelmiş; doğal etkenlere, göçlere, yangınlara, ilgisizliklere rağmen ayakta kalabilmiş, mirasını
koruyabilmiş Kemaliye evlerinin geleceğe doğru tespitler ile iletilmesi önemlidir. Oluşan işsizlik
sebebi ile yaşanan nüfus erozyonunun bugün durdurulabilmesinin bir aracı da turizmdir. Bugün
oluşabilecek doğa ve kültür turizminin en önemli materyallerinden biri, Kemaliye konut mimarisi
ve bu konut mimarisi içerisindeki, birçok ilde ve ilçede kaybolmuş, özgün mimari detaylardır. Bu
nedenle bu çalışmada özgün detaylardan biri olan Kemaliye kapı tokmakları, halkaları ve üzerinde
yer alan bezeme unsurlarındaki literatür, taranmaya ve bu literatüre uyan örnekler üzerinden
çeşitlilikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak da, alan araştırmaları için ilçe merkezi ve
köylerde yapılan geziler sonucunda, elde edilen gözlemlere dayanarak gelinen son nokta ve buna
bağlı çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
3. Kemaliye Evleri Kanatlı Kapılardaki Bölümlerine Göre Metal Unsurlar
3.1. Ses Çıkaran Metal Elemanlar:
3.1.1 Kapı Tokmağı veya Tak Tak: Kapıdaki metal bezemeler bütününün üst kısmında ve
çoğunlukla bir kapı kanadında yer alır. Kapı tokmağı (tak tak) metal bezemeli plakanın (ayna)
ortasına düğme (bkz: Düğme) yardımı ile monte edilmiş kapıda ki bezemeler ile uyumlu, gelen
erkek misafirlerin kullandığı, değdiği yerdeki metal kabara yada metal parçaya vurulduğunda tok
bir ses çıkaran, şimdilerin kapı zili yerine geçen bölümdür (Çizim 3). Kapı tokmağından çıkan
bu tok ses kapıda bir erkek olduğu hususunda ev halkını uyarır ve kapıyı erkek birey açar. Eğer
evde erkek yoksa kadınlar tedbir alarak misafiri karşılar.
3.1.2 Kapı Halkası veya Şakşak : Kapıdaki metal bezemeler bütününün alt bölümünde yer
alır. Bezemeli metal plakanın (göbek, ayna) ortasına düğme yardımı ile yerleştirilmiş gelen kadın
misafirlerin kullandığı, değdiği yerdeki metal kabaraya vurulduğunda tiz bir ses çıkaran
şimdilerin kapı zili yerine geçen bölümdür (Çizim 2). Her iki kanatta ve aynı seviyede yer alır.
Aynı zamanda kapı kilidini açarken ya da kapıyı kapatırken yardım alınan, genel anlamda çekecek
de denilen metal parçadır. Bu halkaların bütüne uyumlu bezemeli olanlarının yanında, bezemesiz
olanları da mevcuttur. Bezeme tekniği olarak kazıma tekniği kullanılmıştır.
3.2. Bölgenin Bezeme Özelliklerine Sahip Metal Plakalar (Ayna)
3.2.1. Kapı Tokmağı veya Tak Tak Aynası: Kemaliye evlerinin kapılarının ön yüzünde
metal süslemenin en üst bölümünde yer alır. Bölgenin geleneksel ve kültürel birikimi ile
bezenmiş, ortasında yöresel ismi tak tak olan tokmağın bulunduğu metal plakadır (Çizim 3). Kapı
tokmağı aynası yapım tekniği, kapı halkası yapım tekniği ile aynıdır (Bkz. Kapı Halkası Aynası).
Bununla birlikte, Kemaliye kapı tokmağı aynasında dışbükey bölüm olmadığı için bombeleştirme
işlemi yapılmaz. Yapılmış bu parçalar iri başlı küçük çiviler (mıh) yardımı çeşitli yerlerinden
ahşap kapıya tutturulur.
3.2.1.1. Kapı tokmağı veya Tak Tak Üst Bölüm Aynası: Kapı tokmağının kapıya düğme
yardımı ile bağlandığı bölümün deliklerini kapamak için yapılmış Çizim 3’de görüldüğü gibi
bezemeli metal plakadır (Demirci ve Demirci, 2016).
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3.2.1.2. Kapı Tokmağı veya Tak Tak Alt Bölüm Aynası: Kapı tokmağının vurulduğunda
ses çıkarmasını sağlayan, kabaranın etrafına yapılmış bezemeli Çizim 3’de görüldüğü gibi metal
plaka.
3.2.2. Kapı Halkası veya Şakşak Aynası-Göbeği: Halk arasında bu eleman için de değişik
adlar kullanılmıştır. Genellikle düz olanlar için ayna dışbükey kavisliler için göbek tercih
edilmiştir (Çal ve Çal, 2008, s. 91). Kapı halkasının etrafına tasarlanmış, genellikle dairesel veya
tokmağa doğru bezemelerle devamlılık sağlanmış, göbek kısmı dışbükey metal plakadır.
Ortasında halkanın kapıya sabitlenebilmesi için bir delik bulunur. Çapı ve derinlik ölçüleri farklı
olup bezemelerinde en güzel örnekler yaratılmaya çalışılmıştır (Çizim 2, 3). Yapım teknikleri ise
oldukça kalın bir sac, ustanın zevkine göre kesilir. Sonra ocakta ısıtılır; Önceden toprakta
hazırlanmış olan çukura yerleştirilir, çekiç ile bombeleştirilir. Daha sonra makasla kenarları
düzeltilir. Zımba ile çeşitli yerleri delinerek desen yapılır (Çal ve Çal, 2008, s. 170; Özen,1984,
s. 200).
3.2.3. Kapı Anahtarı Aynası: Kapının ön yüzünde yer alan anahtar deliğini örtmek için
yapılmış ve biri başlı küçük çiviler yardımı ile monte edilmiş bezemeli metal plaka (Çizim 2, 5).
3.2.4. Kapı Şıkkırik Aynası: Kapının ön yüzünde yer alan şıkkırik mekanizma deliğini
örtmek için yapılmış ve iri başlı küçük çiviler yardımı ile monte edilmiş bezemeli metal plaka
(Çizim 5).
3.3. Metal Elemanları Montaj Parçaları
3.3.1. Düğme: Çizim 2'de görüldüğü gibi, tokmağını ve halkayı kapıya monte etmede
kullanılan, baş kısmı aynanın üstünde kalacak biçimde kapıya çakılıp arkasından kıvrılarak
kapıya sabitlenen uzun metal unsurdur (Demirci ve Demirci, 2016).
3.3.2. Mıh: Boyları ve baş kısımları farklı ölçülerde olan metal çivi (Çizim 2, 3).
3.4. Ahşap Kapı Elemanlarının Montajında Kullanılan Metal Elemanlar
3.4.1. Kabara: Kemaliye evleri kapılarının ön yüzünde yer alan, genellikle bezemeli, yaygın
olarak dışbükey (Çizim 2, 3, 4) formunda nadiren de yıldız ve kare (Çizim 4) gibi formlarda
bulunan, kapının malzemesi olan düşey ahşaplara arkadaki yatay ahşap destekleri birleştiren
metal çividir. Ocakta ısıtılan kabaranın önce gövde kısmı yapılır, daha sonra baş kısmı çekiçle
şekillendirilir; Ağaca girecek olan sivri uç ortadan keski ile ayrılır; Tekrar çekiçle birleştirilir.
Kabara ağaca girdikten sonra bu kısmı tekrar ayrılarak sağlı sollu perçin yapılır (Özen,1984, s.
200).
3.4.2. Güllap: Kapının arkasında yer alan yatay ahşap kuşaklardan (kayıt), kapı kanadını
kasaya bağlayan, dövme demirden yapılmış günümüzde menteşe yerine geçen metal unsurdur
(Resim 2).
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KAPI HALKASI AYNASI

MIH
ANAHTAR DELİĞİ
ANAHTAR AYNASI
DÜĞME

KAPI HALKASI - ŞAK ŞAK

KABARA
KESİT

Çizim 2: Kemaliye kapı halkası ve kilit aynasına ait birer örnek.

3.5. Kapıyı Açma Kapama Mekanizmasında Yer Alan Metal Elemanlar
3.5.1. Kapı Kilidi: Kapının arkasında yer alan anahtar yardımı ile kapının açılıp kapanmasını
sağlayan, üzerinde bir takım bezemelerin de bulunduğu metal düzenekli kutudur. Metal kutunun
hane içine bakan yüzeyinde, halkın yılan, çiyan, akrep diye nitelendirdiği bir takım sembolik
bezemeler mevcuttur (Resim 3).
3.5.2. Anahtar: Kapı aynasının ortasında yer alan deliğe yerleştirilerek kapının kilit
mekanizmasını açmaya ve kapamaya yarayan metal alet.
3.5.3. Şıkkırik: Çizim 5’de görüldüğü gibi kapının ön yüzünde yer alan, anahtar
gerektirmeden kapının arkasındaki dili yukarı kaldırarak kolayca açılmasını sağlayan metal
mekanizma (Demirsoy, 2005, s. 12-14).
3.5.4: Kos veya Köstek: Bir ucu kapının yerleştiği duvara sabitlenmiş, diğer ucu kapının
arkasındaki metal yuvaya girecek şekilde ucu 90 derece eğilmiş, kapıya takıldığında dışarı ile
bağlantının tamamen kesilmesini sağlayan metal koldur (Resim 1).

Çizim 4: Kemaliye kapılarından çeşitli kabara örnekleri.
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Çizim 5: Kemaliye kapılarından çeşitli şıkkırik ve kapı anahtarı aynası örnekleri.

KAPI TOKMAĞI ÜST BÖLÜM
KAPI TOKMAĞI ÜST BÖLÜM AYNASI

TAK TAK

KAPI TOKMAĞI ÜST BÖLÜM AYNASI

MIH
KAPI TOKMAĞI ALT BÖLÜM
ŞAK ŞAK AYNASI

DÜĞME
KABARA
KAPI HALKASI - ŞAK ŞAK
KESİT

Çizim 3: Kemaliye kapı tokmak ve halkalarına ait bezeme ve montaj elemanları ve konumları.

Düz kapı işçiliği gösteren kanatlılarda, mahalli demirciliğin en güzel eserleri durumundaki
tokmaklar (şakşak), oymalı iri pullar (çekecek), anahtar ağızlıkları, kilitler (frenk) zemberekler,
kapı kolları (kos), görülür. Kanatlar birer ökçe demiri üzerinde hareket eder ve altta üstte birer
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bağlantı halkası (gullep) ile taş açıt ayağına, yahut süve ağacına bağlanmıştır (Sakaoğlu, 1978, s.
40).
Kapı tokmakları, şakşaklar, anahtar ağızlıkları bir yerde belirli bir işe yararken, diğer yandan
da estetik bir zevkin devamlılığını sağlamıştır. Bu yüzden adı geçen kapı unsurlarını sadece belirli
bir işe yarayan demir parçaları olarak görmemek lazımdır. Kabaralardaki, aynalardaki,
tokmaklardaki süslemeleri, Türk zevkinin kapılardaki ifadesi olarak görmek lazımdır. Sadece işe
yararlık ön planda tutulsaydı, ortaya sanat değeri olmayan eğri büğrü demir parçaları çıkardı. Her
şeyde olduğu gibi demir işçiliğinde de estetik ön planda tutulmuştur (Özen, 1984, s. 198).
Kemaliye (Eğin)’i Anadolu Selçuklu Sultanlığı döneminde çevre merkezlere bağlayan
yolların varlığı konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahibiz. Diyarbakır'dan başlayan bir yol Harput
üzerinden ilerleyerek Eğin'den geçiyor ve Sivas'a ulaşıyordu. Osmanlılar döneminde böyle bir
güzergahın varlığı bilinmektedir. Yukarı Fırat boyunca ilerlenerek Eğin'e buradan da, onun kuzey
batısında bulunan Divriği'ye gidiliyordu. Divriği, Zara yoluyla Erzincan-Sivas güzergahına
bağlandığı gibi kuzeydeki dağları aşarak doğru Sivas'a giden bir yola sahipti (Arıkan, 2000, s. 5).
Bugün de Erzincan ve Sivas ilinin komşulukları, Kemaliye ve Divriği ilçeleri ile devam
etmektedir. Günümüzde bu iki ilçe turizm gezi rotaları olarak birlikte hareket etmektedirler.
Mimari yapı elemanlarında var olan benzerlikler gibi, Sakaoğlu (1978) ve Özen (1984)'in
yazılarında yer alan Divriği kapı tokmakları ve halkaları ile ilgili materyallerin isimleri ve
Kemaliye kapı tokmaklarındaki materyallere verilen isim benzerlikleri dikkat çekicidir.
Kemaliye evlerinin kanatlı kapılarında yer alan bezemeli metal plakaların (aynaların)
bütünü, üst ve orta kabara diziminin arasında yer alır. Sadece anahtar aynasının olduğu bölüm
genellikle orta kabara diziminin altına yerleştirilmiştir. Aynalar, zamanla yağmur ve diğer dış
etkenler sebebi ile ahşabı karartmasını önlemek için, altlarına kırmızıya boyanmış deri yada
kırmızı renkli sert çuhadan parçalar konularak kapıya monte edilmiştir. Bu şekilde aynaların
(bezemeli metal plaka) daha gösterişli görünmesi de sağlanmıştır. Bugün bu çuha ve deri
parçalarını bütün olarak görmek mümkün değildir. Özgün çuha örneklerinin çoğunluğu
günümüze ulaşamamıştır. Deri kullanılmış kapılarda ise yakından bakılıp ellenildiğinde yırtılmış
ve kurumuş deri parçaları fark edilmektedir. Metal plakaların altına konulan derilerin zamanla
sertleşmesi ile metal kısımların darbelere direnmesine yardımcı olduğu da gözlemlenmiştir.
Geleneksel Kemaliye kapılarında yer alan metal bezeme unsurlarının işçilik ve malzeme kalitesi
yaptıranın maddi durumuna, yapan ustanın ise sanatının inceliğine göre ortaya çıkmıştır (Demirci
ve Demirci, 2016). Bugün hiçbir değişikliğe uğramamış özgün evlerin yapım malzemesinde
olduğu gibi kapılarında da yer alan metal unsurları olduğu gibi korunmuştur.
Hanedeki bilmez geleni kimdir
Kalın sesli erkek, ince gelindir
Tokmak vurunca anlarsın kimdir
Ondan önemlidir kapı tokmağı
Desenler vardır ayrı manada
Hasret acısı var her bir hanede
Zil icad olsa da lazım gene de
Eğin'de önemli kapı tokmağı
Yavuz Eğitmen2
4. Sonuç
Kemaliye'de üretilmiş kapı tokmakları, halkaları ve kapıda yer alan bütün aksesuar ve
mekanizma malzemeleri olarak demir kullanıldığı görülmektedir. Yapım tekniği olarak dövme,
bezeme tekniği olarak da delik işi ve kazıma teknikleri kullanılmıştır. Kemaliye'de günümüzde
demircilik sanatının tek ustası olan Mustafa Demirci 3, beşinci kuşağın demirci ustası olarak
2
3

Erzincan, Kemaliye, Kutluca Köyü 1952 doğumlu Şair.
Erzincan, Kemaliye, Kapı Tokmağı Üreticisi

78 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

çalışmalarını devam ettirmektedir. Altıncı kuşak olan oğlu Ali Demirci ise, aynı dükkanda
sanatına yeni tasarımlar ekleyerek, kaybolmakta olan bu sanatı geliştirmeye ve sürdürerek de
devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır (Resim 4). Bugün Ereğli Demir Çelik Fabrikası'ndan
temin ettikleri çeşitli kalınlık ve kalitedeki sac plakalara desenlerini çizip, delik işi tekniğinde
yaptıkları üretimlerini sürdürmektedirler. İlçede son yıllarda doğa ve kültürel değerlerinin
öneminin anlaşılması da bu sanatın devamlılığına destek olmaktadır.
Kültür Bakanlığının ilk kez 25 Kasım 2005 Ali Kılıç Evi ile başlayan konut tescilleri, bugün
itibari ile 177 adede ulaşmıştır. Tesciller sonrasında yine Kültür Bakanlığından gelen onarım
ödenekleri ile Kemaliye evlerinin restorasyonlarına verilmiş olan destek ve ilçe turizminin son
yıllarda katlanarak büyümesi, tek demirci esnafının yaşamını sürdürmesine katkı sağlamıştır.
Bölgede yapılan alan araştırmaları gezilerinde Kemaliye evlerinin metal kapı tokmakları,
halkaları ve bezemelerinin en özgün örnekleri ve çeşitliliğine ilçe merkezinde rastlanmıştır
(Çizim 2, 3, 6, 7, 8, 10). Buna karşın, 1970 yılına kadar Kemaliye'nin nahiyesi olan bugün
Kemaliye'ye bağlı Dutluca ve civar köylerindeki kapı tokmakları, halkaları ve metal
bezemelerinde bulunan örneklere Kemaliye merkezi ve yakın köylerinde rastlanmamıştır (Çizim
11).
Alan araştırması yapılırken, özellikle köylerde yaşayan nüfusun göçlere bağlı olarak
azalması ile güvenlik ve bakım problemleri yüzünden, özgün dış kapıların demir kapılar ile
değiştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir. Yerinden çıkartılan özgün kapıların bilinçli ev sahipleri
tarafından korumaya alındığı, farkındalığı olmayan ev sahipleri tarafından da dışarıya konularak
sobada, ekmek fırınlarında yakılmayı beklediği yada kaderine terkedildiği izlenmiştir.
Bu bağlamda üzerinde yer alan bezemelerde bölgenin kültürel mirası ve halkın belleğinin
izlerini taşıyan kapıların korunabilmesi için, ivedilikle halkı bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalıdır. Çoklu mirasçılık ya da ilgisizlik sebebi ile yıkılmaya yüz tutmuş sahipsiz olduğu
tespit edilen evlerin kapıları köy muhtarları tarafından korumaya alınmalıdır. Başlangıçta köy
muhtarları bünyesinde korumaya alınan özgün kapılar için, köy müzeleri oluşturularak halkın
kültürel mirasına ve hafızasına sahip çıkmak üzere, çeşitli dönemler de açılan proje desteklerinden
faydalanılmalıdır.
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EK. Biçim, Bölge ve Mesaj Farklarına Göre Kemaliye Kapı Tokmak ve Halkalarının
Metal Bezemelerine Ait Örnekler:

Çizim 6: Naip Mah. Selmanağa Sok.10 nolu ev kapısına ait bezemeli metal plakanın çizimi.

Çizim 7: Naip Mah. Selmanağa Sok. 3 nolu ev kapısına ait bezemeli metal plakanın çizimi.
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Çizim 8: Naip Mah. İncidüzü Sok. 9 nolu ev kapısına ait bezemeli metal plakanın çizimi.

ŞIKKIRİK AYNASI

ŞIKKIRİK
KESİT

Çizim 9: Kemaliye Başekrek Köyü 80/A nolu ev kapısına ait bezemeli metal plakanın çizimi.
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ŞAKŞAK AYNASI
ŞAKŞAK _ HALKA

ŞIKKIRİK AYNASI
ŞIKKIRİK

Çizim 10: Taşdibi Mah. Müftü Sok. 1/C nolu Lojman kapısının bezemeli metal plakanın çizimi.

Çizim 11: Dutluca bölgesi Akçalı köyü 89 nolu ev kapısına ait bezemeli metal plakanın çizimi.
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Resim 1: Kemaliye Kanatlı Kapısı Kos veya Köstek örneği.

Resim 2: Güllap örneği

Resim 3: Bezemeli Kapı Kilit Kutusu

Resim 4: Mustafa Demirci ve Ali Demirci Kapı Tokmağı İmalathanesi.

ERZİNCAN KÜLTÜRÜNE ve EĞİTİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR:
MUSTAFA UÇAR
DIVINED LIFE TO ERZİNCAN’S CULTURE AND EDUCATION: MUSTAFA UÇAR
Necdet TOZLU*
Özet
Mustafa Uçar, (1928-2002) Erzincan’ın Çatalarmut Köyünde (Esesi bucağında) dünyaya geldi.
İlköğretimini köyünde tamamladı. 1944 yılında girdiği Pamukpınar Köy Enstitüsü’nden 1948 yılında
mezun oldu. Uçar, Erzincan’ın Sansa köyünde başladığı öğretmenlik mesleğini 42 yıl yürüttükten sonra
Erzincan merkez İnönü İlkokulu Müdürlüğünden emekli oldu. Bu süreçte toplumun çeşitli katmanlarıyla
tanıştı ve Erzincan halk kültürünü kavrayarak büyük bir birikim ulaştı.
Uçar’ın yetişmesinde asıl feyz aldığı kişi babasıdır. Yörede tanınmış bir bağlama ustası olan babası
Recep Uçar’dan müzik eğitimi aldı. Bağlama, mandolin, ud, akordeon ve ritim çalmayı öğrendi. Ayrıca
halk oyunlarına büyük ilgi duydu. Özellikle Erzincan halk oyunlarını genç kuşaklara öğretti, ekipler
yetiştirdi, yarışmalara katıldı ve dereceler aldı. Öğretmenliğin yanı sıra, bir amatör halk bilimci ve
derlemeci olan Uçar’ın çalışmalarının bazıları; Erzincan’da Giyim-Kuşam, Halk Oyunları ve Halk
Türküleri, Erzincan Tasavvuf Şairlerinden Hafız Ömer Vasfi Efendinin Hayatı ve Eserleri, Erzincan Örf ve
Adetlerinden Bir Demet, Hacı Adaylarına Özet Hac Rehberi adlarıyla yayımlanmıştır. Bu bildiride
Erzincan Halk Kültüründe önemli bir figür olan Uçar, çeşitli yönleriyle tanıtılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Uçar, Erzincan, Halk Edebiyatı, Folklor.
Abstract
Mustafa Uçar, (1928-2002) was born in Çatalarmut Village of Erzincan. He completed his primary
education in his village. He graduated in 1948 from Enstitute of Pamukpınar Village that he enrolled in
1944. Mustafa Uçar retired as the Director of İnönü Primary School in Erzincan after his 42 years teaching
career when he started Sansa Village of Erzincan. In this period, he recognized various layers of society
and he got a wide background by realizing folk culture of Erzincan.
Uçar was enlightened from his father primarily. He was educated by his father who was known as a
master of bağlama in his region. He learned to play bağlama, mandolin, oud, piano accordion and rhythm
instruments. He was also interested in folk dances. He teached especially Erzincan folk dances to young
generations. He raised teams, attended competitions and he got degrees. He is an amateur folklorist and
berhevkar in addition to his teaching. Some of his published studies are: Erzincan’da Giyim-Kuşam, Halk
Oyunları ve Halk Türküleri, Erzincan Tasavvuf Şairlerinden Hafız Ömer Vasfi Efendinin Hayatı ve
Eserleri, Erzincan Örf ve Adetlerinden Bir Demet, Hacı Adaylarına Özet Hac Rehberi. In this article, the
aim is to introduce different directions of Uçar who is a significant figure in Erzincan Folk Culture.
Keywords: Mustafa Uçar, Erzincan, Folk Literature, Folklore.

Giriş
Tanpınar 1955’te öğrencileriyle yaptığı bir konuşmada sinemadan söz ederken “Gizli Celse”
filme alınmış. Böylece kelimeye emanet edilen şey resme geçmiş. Eser çok güzel oynanmış; fakat
Sarte kaybolmuş. Kırmızı ve Siyah filme alınmış. Romanın bütün anahtarları mevcut; fakat
Stendhal değil. Demek sinema, roman ve tiyatroyu aldığı zaman onu başka bir şey yapıyor,1 der.
Biyografi çalışanlar da aslında benzer bir şey yapıyorlar. Ne kadar titiz davranırsak davranalım
kişiyi tam olarak vermek mümkün olmuyor. Çoğu zaman onu değiştiriyor ve işi güçleştiriyoruz.
Hele ölümünden sonra bir bildiriyle bir kişinin tanıtılması, asla o kişiyi vermeyeceği gibi; ancak
ondan bazı izler, bazı çizgiler taşıyacağı bilinmelidir. Bu endişemizi belirttikten sonra umarım
onu başka bir şey yapmadan gerçekliğine en yakın biçimde Uçar’ı tanıtmaya çalışacağız. Uçar’ın
yerelde Erzincan kültürüne genel de Türk kültürüne hizmetleri, hatırasının diri tutulması, genç
kuşaklara örnek teşkil etmesi bağlamında kayıtlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Milletimizin
önemli hasletlerinden olan kadirşinaslık, diğerkâmlık ve ahde vefa önemli bir değerdir. Burada
bu değerin öncelendiği ve önemsendiği, Uçar’ın bu değeri hak ettiğini belirtmeliyim.

*
1

Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, necdettozlu@hotmail.com
Turan Alptekin, Bir Kültür Bir İnsan,1975,İstanbul.
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Uçar’ın Hayatı
Doğumu: Mustafa Uçar, 1928’de Erzincan merkez Çatalarmut köyünde (o vakitler Esesi
bucağı ) doğdu. Annesi Münevver, babası Sarı Recep lakaplı Recep Uçar’dır. Doğum tecrübeli
bir köy ebesi refakatinde köydeki evlerinde gerçekleşmiş ve babası tarafından Mustafa adı
konulmuştur. Nüfusa iki yıl gecikmeyle yazdırılmış ve nüfus kâğıdındaki doğum tarihi 1930
olarak gerçekleşmiştir. Bu gecikmeli yazım o yılların şartlarında çok olağan bir durum olup
çoğunluk nüfusun ortak kaderi olarak karşımıza çıkmaktadır.2
Eğitimi ve öğretmenliği: Uçar, İlköğrenimini köyünde tamamladı. İki yıl aradan sonra 1944
yılında Pamukpınar (Yıldızeli/ Sivas) Köy Enstitüsüne girdi, 5 yıllık yatılı eğitimden sonra
1948’de buradan mezun oldu. Aynı yıl Erzincan’ın Sansa köyünde ilkokul öğretmenliğine
başladı. Bir yıl sonra Tercan Yetiştirme yurduna atandı. Askerlik dönüşü Tercan İlköğretim
müdürlüğüne atandı ve bu görevi 20 yıl sürdürdü. Daha sonra Erzincan merkez İnönü İlkokulu
Müdürlüğüne atanan Uçar, 1988’de Açıköğretim Fakültesi Eğitim Önlisans Programını bitirdi ve
emekli olduğu 1990 yılına kadar okul müdürlüğü görevini sürdürdü. Adı, İnönü İlkokulunun
müdürlüğü ile özdeşleşen Mustafa Uçar, kırk yıllık hizmetin ardından, 1988’de Açık öğretim
Fakültesi Eğitim Ön lisans Programından mezun olması az rastlanan olaylardandır. Bu
mezuniyette Uçar 60 yaşındadır ve “ilmin yaşı yoktur” düsturuna çarpıcı bir örnektir. Yine
Uçar’ın kendi çabasıyla Osmanlıca öğrenip eski eserleri tetkik ettiğine de işaret etmeliyim.3
1985’de Erzincan ili adına yılın öğretmeni seçilmiş 24 Kasım’da Ankara’da
ödüllendirilmiştir.4 1990 yılı Ekim ayında pek çok Erzincanlının öğretmeni olmuş bu çınar, kırk
iki yıllık hizmetin ardından emekliye ayrıldı.
Öğretmenliği süresince ders araç gereçlerini tamir eden, laboratuvarları işler hale getiren,
okul binasını boyayan, bahçe duvarlarını yapan Uçar, emekli olduktan sonra da bu faaliyetleri
sürdürmüş, Bila bedel okulların onarım işleriyle meşgul olmuş gazete manşetlerine haber
olmuştur.5 Görev yaptığı yerlerde bir ziraat teknisyeni gibi ağaçlandırmalar, sağlık personeli gibi
sağlık hizmetleri sunmuştur. Okulunun atölyesinde yaptığı uçak maketi:6
Askerliği: 1956’da 44. Dönem yedek subay olarak Çorlu-5.Kolordu Muhabere Taburunda
askerlik görevini yaptı. Jip şoförü ehliyeti aldı, iyi derece ile dönemini tamamladı.
Evliliği; Uçar, 1949’da akrabası Mahinur (Gündağan) ile evlendi ve bu evlilikten Mehpare,
Adnan, Hülya, Süheyla ve Ayla isimli beş çocukları oldu. 1991 de eşiyle birlikte Hac farizasını
yerine getiren Uçar, 19 Kasım 1994 de 44 yıllık hayat arkadaşını kaybetti.
Ölümü: Uçar, Sekiz yıllık yalnız yaşamdan sonra 2002 yılında vefat etti ve Terzibaba
mezarlığına defnedildi. Mezarlıkta onun mezarının bulunduğu bölüme Mustafa Uçar Bölümü
tabelası asıldı. Ruhu şad olsun.
Uçar Kimdi: Uçar’ın yakın dostlarından genç Cengiz Bahşi “Bir Uçar Geçti Erzincan’dan”
başlıklı yazısında bunun cevabını veriyor adeta. Kendisi de bir kültür fenomeni olan Bahşi, onu
şöyle anlatıyor: “Öğretmen, Doktor, Heykeltıraş, Ziraatçı, Müzisyen, Tiyatrocu, Yazar, Gazeteci,
Folklor Uzmanı, Şair, Tamirci…Mustafa Uçar.
Kırk iki yıllık meslek hayatında bir gün dahi rapor kullanmayan kendi anlatımıyla;
derslerinde müzik yeteneği resim ve benzeri becerileri olmayan hiçbir öğrenciye sınıf
1960’lı yıllarda işçi olarak başta Almanya olmak üzere Batı ülkelerine gidiş başlayınca “çocuk parası” diye bilinen
getiriden dolayı halkın bir kesimi bilinçlenmiş, hem nüfusa kaydolma hem de doğanları günü gününe yazdırma önem
kazanmıştır. Bu kayıtlanmalarda tarih genellikle 01.01.. şeklinde olup üzerine fıkralar luşturulan bir hal almıştır.
İşçilerimizden birine Alman memur çocuklarının ad ve soyadları ile doğum tarihlerini sorar. İşçi,
Necdet…..01.01.1956, Derya; 01.01.1958, Hülya 01.01.1960 deyince memur işçinin yüzüne bakarak; Tebrik ederim
seni. Nasıl hepsini yılbaşına denk getirdin, diye sorar, ve gülüşürler.
3 Ruhi Kara, Mustafa Uçar ve Kırk iki Yıl, Doğu Gazetesi, 29 Ağustos 1990, Erzincan.
4 Ahmet Dumlu, Erzincan’da Yılın Öğretmeni Seçilen Mustafa Uçar ile Bir Röportaj, Doğu Gazetesi, 29 Kasım 1985,
Erzincan.
5 6 yıllık emekli öğretmen Mustafa Uçar Görevinden Kopamıyor Doğu Gazetesi, 9 Kasın 1995, Erzincan.
6 Cengiz Bahşi’nin özel arşivinden
2
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geçirmediğini beyan eden, idealist bir öğretmen. Tercan ilçesinde köylülerin de desteğini alarak
yöreye 10 dan fazla okul yaptıracak kadar ilerici bir kahraman. Evinin bir odasını köylünün ütü,
radyo, televizyon, telefon, ve çeşitli ev aletlerini tamir etmek için ayıran bir tamirci. O, evinde
hastaları muayene eden, iğne vuran, ilaç temin eden bir Lokman Hekim. Bulunduğu yöreyi
ağaçlandıran, aşı yapan, ağaç hastalıklarını, hayvan hastalıklarını tedavi eden bir ziraatçıdır.
Hiçbir ücret almadan yüzlerce bağlama ustası yetiştiren, udî ve kemancı yetiştiren bir
müzisyen…”7 Uçar bu hizmetlerin dışında, belediye eski binasında dört oda döşeyerek bir müze
oluşturmuş adına “Erzincan Kültür Evi” demiştir.
Folklor Yönüyle Uçar; Mustafa Uçar, amatör bir halk kültürü, folklor derlemecisidir. Bu
alanda özel bir eğitim almamıştır ancak tahsil gördüğü Köy Enstitüsü’nde çok yönlü yetiştiği ve
folklora aşk derecesinde ilgi duyduğu için bu alanda da faydalı çalışmalar yapmıştır. Çocukluk
döneminden itibaren ilgi duyduğu folklora hem bir icracı hem de bir derlemeci olarak hizmet
etmiştir. Kaynak kişi olarak kullandığı kişilerin başında annesi ve babası vardır.
Uçar, asıl mesleği olan öğretmenlikle amatör folklor derlemeciliği ve icrayı at başı
yürütmüştür. O, daha beş yaşındayken babası ve aynı zamanda ustası olan Recep Uçar’dan
bağlama ve ritim saz dersleri almış ve onun dizi dibinde yetişmiştir. Mandolin, bağlama, ud,
akordeon ve ritim saz iyi çaldığı sazlardır. Uçar, ömrü boyunca bildiklerini genç kuşaklara
aktarmaya çalışmıştır. Enstrüman çalma kursları düzenlemiş, öğrenciler yetiştirmiştir. 160
civarında türkü notaya almış ve bunları adı geçen kitapta yayımlamıştır. Türkü derlemeciliği
yanında, küçük yaşta örendiği yöresel halk oyunları bir başka ilgi alanıdır. Köy enstitüsünde
öğrenciyken halk oyunları öğreticiliği yapmış, kendi okulu dışında Ankara–Hasan oğlan; İzmirKızılçullu; Eskişehir-Çifteler; Erzurum-Pulur Köy Enstitülerinde halk oyunları öğreticiliği ve
müzik faaliyetlerine rehberlik yaptı. Enstitülerde hem kendi yöresinin halk oyunlarını öğretmiş
hem de başka yörelerin oyunlarını öğrenerek kendini geliştirmiştir. İlk olarak 1950 yılında
arkadaşlarıyla beraber Erzincan Halk oyunları ekibini kurmuş ve çeşitli platformlarda
sergilemiştir. Çalıştığı okullar başta olmak üzere halk oyunları ekipleri yetiştirerek yarışmalara
katılmış, dereceler elde etmiştir. Bugün Erzincan’da halk oyunlarıyla ilgilenen yediden yetmişe
herkes Uçar’ın bu sahadaki çalışmalarının temel teşkil ettiğini bilir ve hakkı teslim eder
kanısındayım. Halk oyunları müziklerini de notaya almış, Erzincan halk oyunlarını ve giysilerini
kültür bakanlığınca tescil ettirerek bir başka hizmete imza atmış ve uzun yıllar şehrin kültür
danışmanlığı görevini yürütmüştür. Bu çalışmalarının bir kısmını kayıt altına almış ve
kitaplaştırmıştır. Şimdi bu eserlerin kısa tanıtımları yapılmaya çalışılacaktır.
Erzincan’da Giyim-Kuşam, Halk Oyunları ve Halk Türküleri
İlk baskısı 1993 yılında ERYAKSAN (Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
tarafından 4. Kitap olarak yapılan kitap, 323 sayfadan oluşmaktadır. İkinci baskı 1994’te
gerçekleşmiştir. Kitap, dönemin Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun sunuş (5 s.) yazısıyla başlar ve
Mustafa Uçar’ın Önsözüyle (6-7 s.) devam eder. Erzincan’da Giyim Kuşam başlığı altında kadın
ve erkek otantik giyim kuşamlarını teferruatıyla anlatır. Kadınlarda; entari, üç etek, şalvar, ehram,
hindi, tülbent, namaz örtüsü, pırpırlı, ayakkabı giysileri yanında tepelik, saçlık, bilezik, kemer,
Mengüç küpe gibi aksesuarlar da tanıtılmıştır. Erkeklerde; seko, yelek ve şalvar kumaşlarından
başlayarak (kadife kumaş, çuha kumaş, mahalli kumaş) işlik, fes ve ebaniye, poçcikli yemeni,
kuşak üzerinde durulmuştur.
Erzincan folkloruna kısa bir bakış bölümüyle devam eden kitapta, Erzincan’da oynanan Halk
oyunlarının türleri ve biçimlerini, bar, çiftetelli, kaşık, horon, halay ve köçek oyunları biçiminde
tasnif edip ayrıntılarını kaydetmiştir. Ayrıca oyunları sözlü, sözsüz diye de belirlemiş ve
notalarını yazmıştır.
Erzincan halk oyunlarına hizmet eden şahsiyetler bölümünden sonra türkülerin icrası ve
sınıflandırılması bölümüne yer verilmiştir. Tören türküleri, Kırık havalar, Hüzünlü türküler,
Olaylı türküler, mesleki türküler, Kahramanlık türküleri, Ortaoyunu türküler, Hikâyelerde geçen
7

Cengiz Bahşi, Bir Uçar Geçti Erzincan’dan, Doğu Gazetesi, 29 Ocak 2009, Erzincan.
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türküler, Dini türküler, Mayalar, Bazı türkülerin hikayeleri, Motif ve modeller, fotoğraflar, sözlük
ve Bibliyografya başlığıyla sonlanmıştır.
Erzincan Örf ve Adetlerinden Bir Demet,
1988 yılında Erzincan’da yayımlanan bu kitap 350 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın başında
Dönemin Erzincan Belediye Başkanı Talip Kaban’ın “Takdim” yazısı (7-8 s.) yer almış, sonra
Mustafa Uçar’ın Önsözüyle (9-10 s.) devam etmektedir. “Giriş” (11-12 s.)’ten sonra “Halk
İnançları”(13-29 s.) bölümü yer almaktadır. Erzincan ve çevresinden tespit edilen inançlar;
Maneviyatla Kazanılan Davranışlar, İyi Sayılmayan Davranış Örnekleri, Diğer Davranışlar,
Çeşitli Halk İnançları, Baharla İlgili İnançlar (Hızır ve Leylek), Kültürümüzde Değer Hükümleri,
Nazarlıklar başlıkları altında incelemiştir.
Halk Tababeti başlığı altında (31-56 s.) çeşitli insan ve hayvan hastalıkları ele alınmış,
bunların tedavileri üzerinde durulmuştur.
Halk Âdetleri başlığı altında (57-103 s.)bayramlar, sofra adabı, Beşik geleneği, Çocuk
eğitimi, Mahalli ölçülerimiz, Halk takvimi konuları işlenmiştir.
Halk Edebiyatı Örnekleri başlığı altında önce halk edebiyatına kendince bir tanım getirmiş,
sonra sırasıyla türlere dair bilgi ve örnekler verilmiştir. Tanım: halk edebiyatı, milli örf ve âdetin,
dinin, milli dilin, hülasa milli ruhun muhafazasıdır. (104 s.)
Masallar başlığı altında 45 masal, Efsaneler başlığı altında 8 efsane yer almaktadır.
Menkıbeler başlığı altında on sekiz menkıbe anlatılmış, Fıkralar bölümünde 19 metin, Atasözleri
bölümünde 150 atasözü kaydedilmiştir. Deyimler bölümünde 50 kadar Erzincan’a özgü deyim
yer alırken, Kinayeli Sözler, Mış Mışlı sözler, Yanıltmacı sözler, Beddualar, Tanımalı Hekatlar
(Bilmeceler), Maniler, Halk türküleri, Tasavvuf şiirinden örneklerle devam etmiştir.
Halk Mutfağı bölümünde, çorbadan tatlıya çeşitli mahalli yemekler tanıtılmıştır. Bunlardan
bazıları; Babukko,Yumurta boranisi, Cumur, Gendime çorbası, Gendime pilavı, Kırdo, Çürütme,
Hasude, Loğlik, Herle, Kelecoş, Haşıl vb.
Kitabın son bölümünde Uçar şiirlerine ve fotoğraflara yer vermiştir.
Erzincan Tasavvuf Şairlerinden Hafız Ömer Vasfi Efendi Hayatı ve Eserleri,
1836-1916 yılları arasında yaşamış Erzincanlı bir tasavvuf şairinin şiirlerinin toplandığı kitap
Uçar tarafından 1994 de Erzincan’da yayımlanmıştır. 80 sayfadan oluşan kitap Uçar’ın Önsöz (23) Hayatı ve Eserleri(4-5) Şiirler (6-69) Sözlük (70-80)kısımlarından oluşmaktadır.
Şair, şiirlerini sade bir dille ve çoğunluk dörtlük biçimiyle oluşturmuştur. Koşma tarzındaki
şiirlerde Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ecel, ömür, ölüm, cennet, dünyanın faniliği gibi
konular işlenmiştir. Bazı şiirlerin son dörtlüğünde Vehbi Hayyat (17s), Yunus (7s) gibi tasavvuf
erlerinin adına yer verilmiştir.
Hac rehberi
Hacı adaylarına kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan bir kılavuz kitapçıktır. 1991’de
Erzincan’da basılmıştır.
Şairliği ve köşe yazarlığıyla Uçar;
Uçar, çok yönlü bir adamdır. Mahalli gazetelerde memleketin çeşitli sorunlarını gündeme
taşıyan köşe yazıları (Misafir kalem) yazması yanında, şiire de ilgi duymuş, çeşitli konularda
genellikle hece ölçüsü ve dörtlük birimiyle koşma tarzında şiirler yazmıştır. Şiirlerini kitap haline
getirmemiştir, ancak sayıca küçümsenmeyecek hacimde şiir yazmıştır. Şiirlerinin konusu
ekseriyetle milli konular, vatan, millet, tabiat, öğretmenlik mesleği ve güncel konulardır.
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Sonuç
Mustafa Uçar, 72 yıllık ömrünü Erzincan kültür ve folkloruna hizmetle geçirmiş bir
öğretmendir. O; bir Erzincan sevdalısı, bir memleket aşığıdır. Duygularını şu veciz ifadesiyle dile
getirmiştir.
Açın bakın bağrımı, bir Erzincan bir de can
Can çıkar da oradan asla çıkmaz Erzincan”
Uçar’ın hayatı gelecek kuşaklara anlatılmalı, eserleri tanıtılmalı, felsefesi, idealizmi,
vatanperverliği örnek gösterilmelidir. Erzincan’da yılın bir gününü “Mustafa Uçar” günü ilan
ederek etkinlikler düzenlenmeli ve yeni uçarların yetişmesine vesile kılınmalıdır.
Kaynakça
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Ruhi Kara, Mustafa Uçar ve Kırk iki Yıl, Doğu Gazetesi, 29 Ağustos 1990, Erzincan.
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MODA-TASARIM

ERZİNCAN İLİ KADIN GİYİMİNDE, HAZIR GİYİM VE ISMARLAMA
GİYİM TERCİH DURUMLARININ BELİRLENMESİ
IN ERZİNCAN LADIES’ DRESS MARETIALS, DETERMINATION OF READYMADE
GARMENTS AND HAUTE COUTURE PREFERENCES
Nuray DEMİREL AKGÜL*
Özet
Uluslararası ticari rekabetin ve sanayileşmenin artması ile birlikte insanların giyim tarzlarında dini
ve kültürel etkilerin yavaş yavaş etkisini yitirdiği, bunların yerini bütün dünyada görülebilecek giyim
tarzının yer aldığı görülmektedir. Hazır giyim sektörünün gelişmesi ve ihracatta önemli bir potansiyele
sahip olması sonucunda; giysi edinme yöntemlerinin başında gelen ısmarlama giyim yönteminin de tercih
derecesi ve nedenleri günümüzde değişim göstermiştir.
Bu düşünceden hareketle, bu araştırma; Erzincan’da yaşayan kadınların giysi gereksinimlerini
karşılama yöntemlerinden hangisini tercih ettiklerini belirlemeyi ve tercih edilen giysi edinme
yöntemlerinin müşteri özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. İnsanların giysi edinme yöntemlerinin
hangi durumlarda ve neye göre değiştiğini belirlemek açısından, araştırmanın önemli sonuçları ortaya
çıkaracağı düşünülmektedir.
Araştırmanın amacına uygun olarak betimsel araştırma yönteminden yararlanılmış olup, araştırma
verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Erzincan ili kadın giysi
tüketicileri ile sınırlandırılmıştır. Hazır giyim mağazaları ve moda evlerindeki kadın giysi tüketicilerinden,
random örneklem alma tekniği ile seçilen 100 kişi, araştırmanın örneklem grubuna alınmıştır. Araştırmanın
materyalini, hazır giyim ve ısmarlama giyim bayan müşterileri arasından rastlantısal olarak seçilen ve
ölçme aracına cevap vermeyi kabul eden 100 kişiden elde edilen veriler ve konu ile ilgili literatür taraması
sonucunda ulaşılabilen kaynaklar oluşturmaktadır.
Araştırma sonucunda hazır giyim ve ısmarlama giyim müşterileri arasındaki farklar belirlenmiştir.
Hazır giyim ve ısmarlama giyim müşterilerinin, demografik özelliklerine ve mesleklerine göre anlamlı
farklılıklar gösterdikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Giyim, hazır giyim, ısmarlama giyim, kadın, tüketici
Abstract
With the increase of international trade competition and industrialization, it is seen that religious and
cultural influences are slowly losing their influence in people's clothing style and clothing styles that can
be seen all over the world replaced these.In the result of having significant potential in export and
development of ready-made clothing sector; preference degree of haute couture method and causes has
changed at the present time.
Therefore, this survey aims to determine which clothes buying tecnique is mostly preferred by the
women living in Erzincan and to analyze customer characteristic by considering the chosen clothes buying
tecnique.On the view of distinguishing in what situation or relative what people’s buying clothes tecniques
changes,it is thought that the research is going to reveal important results.
Related with the aim of the research descriptive methods are used, and for gathering data survey
method is applied. The environment of the research is restricted with the consumers of women clothing in
Erzincan. The sampling group is composed of 100 people, selected randomly from the women clothing
consumers inthe district. The material used in this research is composed of the sources that are accessed
during literature survey and the data that is gained from the random selected 100 women customers of
confection and customer-ordered clothings who accept to answer the measuring devices.
In the result of the research the differences between the customers of confection and customer-ordered
clothing is clarified. According to demographic characteristics and their profession, the customers of
confection and customerordered clothing shows meaningful differences.
Keyword: Clothing, confection, custom- made clothing, woman, consumers

1.Giriş
Giyim; kişinin kendini ifade etme biçimi olmakla birlikle günümüzde kimlik korumada ve
oluşturmada kullanılır. Kişi ve gruplar toplumda kendilerine yer tutmak ve anlam kazandırmak
*
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için giysiyi kullanırlar. Kişinin mesleği, cinsiyeti, yaşla ilgili olarak atfedilmiş nitelikleri, mesai
dışı zamanlardaki eğitimleri, yerel ve dinsel kimlikleri, politik ve ideolojik eğilimleri ve daha
başka birçok özelliği giydiği giyside kendini hissettirebilir. Kısaca sözlü iletişimin durduğu yerde,
giyim eşyası onu giyen ile ilgili mesaj vermeye devam eder. Bu yönüyle de giyimin iletişim
sağlamada önemli yeri vardır (O'Neal, 1998; Aydinç, 2001).
Günümüzde insanlar giyim ihtiyacını; moda akımını üzerinde taşıyan rahat, kısmen ucuz,
alımı kolay bir giysi üretimi olan hazır giyimden karşılamaktadır. Hazır giyim ve tekstil sektörü
bilindiği gibi ülkemiz iç ve dış pazarında oldukça büyük paya sahiptir. Bu özelliği nedeniyle bu
sektördeki olumlu gelişmeler, anında ülke ekonomisine yansımakta ve ona olumlu bir ivme
kazandırmaktadır (Atılgan,2003; Yeloğlu, 2001).
Bunun sonucu olarak da, işletmeler kaliteli ve hızlı mal üretmek, malı tanıtmak ve
pazarlamak durumundadır. Dünya nüfusu için bakıldığında hazır giyim, üretimi ve satın alımı
ekonomik, politik ve kritik bir sosyal göstergedir. (Dickersen ve Hester 1984;Atılgan, 2003).
Pazarda değişik tüketici gruplarına hitap eden farklı giysi üretimi yer almaktadır. Bunlardan
önemli bir bölümü kadın giysi üretimidir. Giysi satın alımı ile yapılan yerli ve yabancı
çalışmalarda en fazla giysi satın alımını kadınların gerçekleştirdiği görülmüştür. Çünkü kadın
giyimleri; kadınların kişiliklerini, mesleklerini, sosyal yapılarını belirleyici rol oynar ve
uluslararası özellikler taşır. Bu nedenlerden dolayı kadınlar bu alanda üretici firmalar için önemli
bir pazar oluşturmaktadır (Logan, 1997; Arıkan, Yüceer ve Çakar ,1994).
Ayrıca, özel dikim işçilik isteyen kişiye, özel istek üzerine, özel günler için üretilen
ısmarlama giyim de kadınların giyside aradıkları bazı kriterlere göre, hazır giyim kadar önemli
görülebilmektedir. Çünkü kişisel zevkler gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bunun
sebeplerinden bazıları;‘Kendi imajını kendin belirle’ sloganı ve markaların kişisel ürünlere uygun
tarzları benimsemesi ilk sırada yer almaktadır. Ekonomik ve sosyo-kültürel durumu, mevkii,
kıyafette yansıtmak için, kişiye özel kıyafetlerin tercih edilmesi, terzilere talebi artıran bir diğer
nedendir.
Tüm bu gözlemlerin ışığında bu çalışmanın amacı; bireylerin giysi gereksinimlerini
karşılama yöntemlerinden en çok hangisini tercih ettiklerini belirlemek, tercih edilen giysi edinme
yöntemlerinin müşteri özelliklerini incelemek ve farklı yöntemleri seçen müşteri özelliklerinin
aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu araştırmanın, Erzincan'da yaşayan kadın giyim
tercihlerine dikkat çekme ve Erzincan giyim kültürü ile ilgili çalışmalara katkıda bulunma
açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın ilk bölümünde Erzincan ili tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan ele
alınmış, hazır giyim ve ısmarlama giyim ile ilgili genel bilgiler verilmiş, giysi gereksinimlerini
karşılama yöntemlerinden hazır giyim ve ısmarlama giyim arasındaki farklar, tercih nedenleri,
müşteri özellikleri açısından önem ve içeriği analiz edilmiştir.
İkinci bölümde araştırmada kullanılan yöntem, veri toplama araçları ve verilerin analizi,
üçüncü bölümde bulgular ve yorumlar, son bölümde ise sonuç ve öneriler sunulmuştur.
Tarihi ve Kültürel Açıdan Erzincan
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan, yüzyıllar boyu canlı bir tarih ve kültürel yaşam
sürmüştür. Tunç Çağı'ndan beri bir yerleşim olduğu tespit edilen Erzincan, Urartu, Med, Pers,
Helen, Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır (www.erzincankulturturizm.gov.tr).
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkleşen bu bölgede Türk-İslâm kültürü hâkimdir. Yakın
zamana kadar evler kerpiçten yapılmış, şiddetli soğuktan korunmak için tezek yakılmıştır.
Mahallî kıyafette kadınlar üst üste iki astarlı entari, üç etek, şalvar, keten gömlek, bele takılan şal
ve kemer, başa peştamal ve yazma sarılması giyerler. Bazı yerlerde ise ihram ve çarşaf giyilir.
Erkekler ise bol paçalı pantolon, kenarları işli yakasız avcı yeleği, bele sarılan yün kuşak ile ayağa
giyilen sivri uçlu yemeni kullanırlar.
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Toplumsal değişmeye paralel olarak yerel giysilerin yerini, çağdaş giysiler almıştır. Kadın
giyiminde yerel özelliklere kentlerde de rastlanır. Yerel giysilerle, çağdaş giysilerin birlikte
kullanımı bir giyim-kuşam özelliği olarak belirmektedir (www.kadinlarkulubu.com).
12. yüzyılda Gezgin Marco Polo, kentte dokumacılığın gelişmiş olduğunu, 14. yüzyılda İbni
Batuta da kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu yazarlar.
Dokumacılık, boya yapımının gelişmesini de sağlamıştır( www. mimoza.marmara.edu.tr).
Giyimin Tanımı ve Önemi
Giyim tarihine bakılarak giysinin büyük değişikliklere uğradığını görmek mümkündür.
İlkçağlarda giyimi, inançlar, iklim ve toplumdaki sınıf ayrılıkları, Ortaçağda savaşlar, göçler ve
milletler arası ticaret etkilemiştir. Günümüzde ise turizm ve teknolojik gelişmeler etkisini
göstermektedir. Giysi; bilimsel, teknik, teknolojik ve sanatsal bir bütünlüğün en estetik ve işlevsel
ürünüdür (Kazazi, 2002:93).
Kişileri tanıma biçimlerinden biri davranışların dışa yansıması, diğeri de giyimin dışa
yansımasıdır. Kişilerin giyim felsefesi, estetik zevk ve beğenilerini, ekonomik durumlarını ve
üyesi oldukları grup veya olmak istedikleri grup hakkında giysiler fikir verir (Arslan, 1999:33) .
İyi ve özenli giyim düşüncesi, insanların içinde taşıdığı olanaklar ölçüsünde uygulamaya
çalıştığı, olağan ve vazgeçilmez bir istektir( Altunyuva, 1988:15).
Giysinin ilk öğesi kullanılabilir olmasıdır( Altunyuva,1988:23). Bireyin kendine yakışan
giyimi, giysinin rengini, kumasın desenini ve giysiye uygun aksesuarı seçebilmesi için, vücut
özelliğini ve tipini bilmesi gerekir. Kumaş, model ve renk seçerken vücudun güzel yerlerine
dikkat çekip, kusurlu tarafları saklanmalıdır ( Bayraktar, 1995:9).
Giysi Elde Etme Yöntemleri
Dünyadaki bütün milletler giyimlerini üç yolla elde eder.
A- İnce dikiş (sumezur, haute-couture, ısmarlama ve sipariş)
B- Hazır giyim (konfeksiyon, fabrikasyon, pret-a poster.)
C- Butikler (az model, kaliteli dikiş ve isçilikte hazır giyim ve siparişle çalışan yerlerdir(
Komşuoğlu, 1986).
Hazır Giyimin Önemi ve Tercih Edilme Nedenleri
Hazır giyim, istatistik yöntemlerden yararlanarak bulunan, ortalama vücut ölçüleri esas
alınarak seri halde üretilen ve tüketici kitlesinin ölçülerine ve beğenilerine göre satılan, giyim
eşyalarının tümünü kapsamaktadır (Coban Kılınc, 2002:21).
Normal tüketim harcamaları içinde giyim harcamalarını da kısma eğiliminin kişileri hazır
giyim ürünlerini kullanmaya ittiğini belirten yazarlar, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte
olan ülkelerde de bireylerin giyim adına seri üretim denilen hazır giyime eğilim gösterdiklerini
belirtmektedir. Bu eğilimi iki ana faktörün, ucuzluk ve zaman kazanmanın etkilediğini iddia
ederek insanların hayat seviyeleri arttıkça bu iki faktörün büyük önem kazandığını ve onları hazır
giyim eşyalarını tercih etmeye doğru daha fazla yöneltmekte olduğunu belirtmektedirler.
Ismarlama Giyimin Önemi ve Tercih Edilme Nedenleri
Terzi ya da terzilik tekstil ürünlerini işleyerek giyim kuşam ya da ev tekstil ürünleri haline
dönüştüren kişilere verilen addır (www.turkcebilgi.com/terzilik).
Özellikle özel dikim işçilik isteyen kişiye özel olarak özel istek üzerine özel günler için
üretilen ısmarlama giyim bunun dışında belli standartlara uygun olmayan bedenlere göre elbise
diken kişiye terzi denir. Kadın giyimini oluşturan elbise, pantolon, etek, bluz, gömlek, ceket,
gelinlik, gece kıyafeti, manto gibi giyim eşyalarını kişilerin isteğine göre imal eden ve/veya
onarımını yapan kişidir(www.nedir.ileilgili.orgr).
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Terzilik herkesin tahmin edeceği gibi insanlığın dünyada ilk oluşundan bu yana varlığını
korumaktadır. Binlerce yıldan beri süregelen terzilik, günümüze kadar birçok değişiklik
göstermiştir.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte fabrikasyon üretime geçen giyim sektöründe "ısmarlama
terziler" sadık müşterileri ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Yarım asırlık müşterilerine "kişiye
özel üretim" yapan terziler, hazır giyim sektörü ile rekabet etme zorunda kalmıştır.
Ismarlama giyimin tercih edilme nedenleri kadın giyim tüketicileri açısından şu şekilde
sıralanabilir:
 Vitrinlerde görüp beğenilen giysilerin çoğu, askıda durduğu gibi vücutta sık durmuyor,
 Standart beden ölçülerine uyularak hazırlanan hazır giysiler bedene tam uymuyor,
 Tüm mağazalarda benzer ürünler olması; davetlerde, toplantılarda, özel günlerde aynı
markalardan alınmış giysiyi birkaç kişinin üzerinde üniformalaştırıyor,
 ‘Kendi imajını kendin belirle’ sloganı ve markaların kişisel ürünlere uygun tarzları
benimsemesi,
 Tek ve değişik olmak, ısmarlama giyimin tercih nedenleri arasındadır.
2. Yöntem
Bu çalışmada; Erzincan’da yaşayan kadınların giysi tercihlerinin bilimsel tekniklerle analiz
edilmesi ve ulaşılan sonuçların belgelendirilerek Erzincan giysi kültürüne ve literatürüne katkıda
bulunması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak betimsel yöntem ve tarama
modelinden yararlanılmış olup, araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini Erzincan'daki kadın giysi müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini; tüketicilerin ulaşım koşulları, mesai saatleri, gelir düzeyleri göz önüne alınarak, her
kesime hitap edebilen, Erzincan merkezde bulunan hazır giyim mağazaları ve moda evlerine gelen
kadın giysi tüketicileri oluşturmuştur. Erzincan merkezde bulanan hazır giyim mağazaları ve
modaevleri kadın giysi tüketicilerinden, random örneklem alma tekniği ile seçilen 100 kişi
araştırmanın örneklem grubuna alınmıştır.
Anketlerden elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 programında yapılmıştır. Problemin
çözümüne uygun olacak şekilde, ankette yer alan demografik özelliklerden cinsiyet, yas, eğitim
durumu, medeni durum, meslek; ekonomik özelliklerden, gelir düzeyi; fiziksel özelliklerden, boy
ve kilo ortalamaları ile ilgili soruların sayı ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırmada fiziksel
özelliklerden sadece boy ve kilo ortalamalarının alınmasının nedeni, ısmarlama giyimin tercih
nedenlerindeki derecesinin belirlenmesi içindir.
Araştırma örnekleminin demografik, ekonomik ve fiziksel özellikleri ile hazır giyim ve
ısmarlama giyim yöntemleriyle edindikleri giysi türlerinden; etek, gömlek, bluz, pantolon, şort,
ceket, manto, pijama ve abiye giysilerinin tercih edilmesi arasındaki ilişki için, iki grup için
bağımsız t testi ve üç ve üzerindeki grup için anova testi uygulanmıştır.
Araştırmaya katılan bireylerin hazır giyim ve ısmarlama giyim puanları arasındaki ilişkiyi
incelemek için pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.
Yapılan bağımsız t testi ve anova testi sonucunda Anlamlılık Düzeyi ( P) < Tablo Değeri (α)
= 0.05 tablo değerinden küçük ise anlamlı kabul edilmiştir. Yani değişkenler arasında istatistiksel
olarak ilişki vardır sonucuna ulaşılmıştır. Aksi halde Anlamlılık Düzeyi ( P ) > Tablo Değeri ( α)
= 0.05 tablo değerinden büyük ise anlamlı kabul edilmemiştir. Yani değişkenler arasında
istatistiksel olarak ilişki yoktur sonucuna ulaşılmıştır.
3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan bulgulara ve yorumlarına yer
verilmiştir. Araştırmanın amacı, Erzincan'da yaşayan kadın giyim tüketicilerinin, giysi
gereksinimlerini karşılama yöntemlerinden en çok hangisini tercih ettiklerini belirleyerek, tercih
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edilen giysi edinme yöntemlerinin müşteri özelliklerini incelemek ve farklı yöntemleri seçen
müşteri özellikleri arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amacı ölçmeye ilişkin hazırlanan
sorulardan elde edilen bulgular tablolarda sunulmuştur.
Tablo 1.Bireylerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yaş

n

%

18-20

2

2,0

21-25

4

4,0

26-30

2

2,0

31-35

16

16,0

36-40

40

40,0

41-45

26

26,0

45+

10

10,0

Toplam

100

100,0

Tablo 1’de araştırmaya katılan bireylerin yaş dağılımı yer almaktadır. Çalışmaya dâhil
edilenlerin 2’si 18-20, 4’ü 21-25, 2’si 26-30, 16’sı 31-35, 40’ı 36-40, 26’sı 41-45 ve 10’u 45 ve
üstü yaş grubunda yer almaktadır.
Tablo 2. Bireylerin eğitim durumuna göre dağılımı
Eğitim Durumu

n

%

İlkokul mezunu

12

12,0

Ortaokul mezunu

10

10,0

Lise veya meslek lisesi mezunu

46

46,0

Üniversite veya yüksekokul mezunu

28

28,0

Yüksek lisans veya doktora mezunu

4

4,0

Toplam

100

100,0

Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumuna göre dağılımı yer almaktadır.
Çalışmaya dâhil edilenlerin 12’si ilkokul, 10’u ortaokul, 46’sı lise veya meslek lisesi, 28’i
üniversite veya yüksekokul, 4’sü yüksek lisans veya doktora mezunudur.
Tablo 3. Bireylerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı
Medeni Durum

N

Bekâr

%
34

34,0

Evli

40

40,0

Diğer

26

26,0

Toplam

100

100,0

Tablo 3’de araştırmaya katılan bireylerin medeni duruma göre dağılımı yer almaktadır.
Çalışmaya dâhil edilenlerin 34’ü bekâr, 40’ı evli ve 26’sı diğer grubundadır.
Tablo 4. Bireylerin Mesleklerine Göre Dağılımı
Meslek Durumu

N

%

Memur

48

48,0

İşçi

12

12,0

İşveren

4

4,0

Ev Hanımı

26

26,0

Öğrenci

10

10,0

Toplam

100

100,0
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Tablo 4’de araştırmaya katılan bireylerin mesleklerine göre dağılımı yer almaktadır.
Çalışmaya dâhil edilenlerin 48’i memur, 12’si işçi, 4’ü işveren, 26’sı ev hanımı ve 10’u
öğrencidir.
Tablo 5. Bireylerin Gelir Durumlarına Göre Dağılımı
Gelir Durumu

n

%

Yok

16

16,0

-250 TL

8

8,0

251-500 TL

10

10,0

501-750 TL

-

-

751-1000 TL

4

4,0

1001-1500 TL

8

8,0

+ 1500 TL

54

54,0

Toplam

100

100,0

Tablo 5’de araştırmaya katılan bireylerin gelir durumuna göre dağılımı yer almaktadır.
Çalışmaya dâhil edilenlerin 16’sının geliri bulunmamaktayken, 8’inin geliri 250 TL altında,
10’unun geliri 251-500 TL arasında, 4’ününgeliri 751-1000 TL arasında ve 8’inin geliri 1500 TL
üzerindedir.
Tablo 6. Bireylerin Kilolarına Göre Dağılımı
Kilo

n

%

44-54 Kg

8

8,0

55-64 Kg

62

62,0

65 Kg ve üstü

30

30,0

Toplam

100

100,0

Tablo 6’da araştırmaya katılan bireylerin kilolarına göre dağılımı yer almaktadır. Çalışmaya
dâhil edilenlerin 8’inin kilosu 44-54 kg arasında, 62’sinin kilosu 55-64 TL arasında ve 30’unun
kilosu 65 kg ve üstündedir.
Tablo 7. Bireylerin Boylarına Göre Dağılımı
Boy

n

%

1.44-154 cm

10

10,0

1.55-1.64 cm

58

58,0

1.65 cm ve üstü

32

32,0

Toplam

100

100,0

Tablo 7’de araştırmaya katılan bireylerin boylarına göre dağılımı yer almaktadır. Çalışmaya
dâhil edilenlerin 10’unun boyu 1.44-1.54 cm arasında, 58’inin 1.55-1.64 cm arasında ve 32’sinin
boyu 1.65 cm ve üstündedir.
Tablo 8. Bireylerin Giysilerini Temin Ettikleri Yere Göre Dağılımı
n

%

Hazır giyim satan mağazalardan

58

58,0

Terzi ya da modaevlerinden

30

30,0

Kendim dikiyorum

12

12,0

Toplam

100

100,0

Tablo 8’de araştırmaya katılan bireylerin giysilerini temin ettikleri yere göre dağılımı yer
almaktadır. Çalışmaya dâhil edilenlerin 58’i giysilerini hazır giyim satan mağazalardan, 30’u terzi
ya da moda evinden temin ederken 12’si ise kendi dikiyor.
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Tablo 9. Bireylerin Hazır Giyim Olarak Aldıkları Giysilerin Dağılımı
Etek

Gömlek

Bluz

Pantolon

Şort

Ceket

Manto

Pijama

Abiye

n

%

Her zaman

38

38,0

Genellikle

30

30,0

Ara sıra

26

26,0

Hiçbir zaman

6

6,0

Her zaman

32

32,0

Genellikle

24

24,0

Ara sıra

38

38,0

Hiçbir zaman

6

6,0

Her zaman

30

30,0

Genellikle

28

28,0

Ara sıra

36

36,0

Hiçbir zaman

6

6,0

Her zaman

36

36,0

Genellikle

28

28,0

Ara sıra

30

30,0

Hiçbir zaman

6

6,0

Her zaman

58

58,0

Genellikle

22

22,0

Ara sıra

16

16,0

Hiçbir zaman

4

4,0

Her zaman

42

42,0

Genellikle

24

24,0

Ara sıra

26

26,0

Hiçbir zaman

8

8,0

Her zaman

38

38,0

Genellikle

30

30,0

Ara sıra

24

24,0

Hiçbir zaman

8

8,0

Her zaman

58

58,0

Genellikle

18

18,0

Ara sıra

18

18,0

Hiçbir zaman

6

6,0

Her zaman

30

30,0

Genellikle

12

12,0

Ara sıra

46

46,0

Hiçbir zaman

12

12,0
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Tablo 10. Bireylerin Ismarlama Giyim Olarak Aldıkları Giysilerin Dağılımı
Etek

Gömlek

Bluz

Pantolon

Şort

Ceket

Manto

Pijama

Abiye

n

%

Her zaman

10

10,0

Genellikle

8

8,0

Ara sıra

40

40,0

Hiçbir zaman

42

42,0

Her zaman

10

10,0

Genellikle

14

14,0

Ara sıra

40

40,0

Hiçbir zaman

36

36,0

Her zaman

10

10,0

Genellikle

12

12,0

Ara sıra

40

40,0

Hiçbir zaman

38

38,0

Her zaman

8

8,0

Genellikle

12

12,0

Ara sıra

36

36,0

Hiçbir zaman

44

44,0

Her zaman

6

6,0

Genellikle

8

8,0

Ara sıra

22

22,0

Hiçbir zaman

64

64,0

Her zaman

12

12,0

Genellikle

10

10,0

Ara sıra

34

34,0

Hiçbir zaman

44

44,0

Her zaman

12

12,0

Genellikle

10

10,0

Ara sıra

36

36,0

Hiçbir zaman

42

42,0

Her zaman

6

6,0

Genellikle

8

8,0

Ara sıra

22

22,0

Hiçbir zaman

64

64,0

Her zaman

16

16,0

Genellikle

20

20,0

Ara sıra

38

38,0

Hiçbir zaman

26

26,0
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Tablo 11.Bireylerin Hazır Giyimi Tercih Etme Sebepleri
Hayır

Evet
n

%

n

%

Kaliteli olduğu için

28

28,0

72

72,0

Ürün çeşidi çok olduğu için

74

74,0

26

26,0

Bedenime uygun olduğu için

18

18,0

82

82,0

Ekonomik olduğu için

92

92,0

8

8,0

Zaman kaybı yaşamadığım için

46

46,0

54

54,0

Tarzıma uygun olduğu için

6

6,0

94

94,0

Diğer

2

2,0

98

98,0

Tablo 11’de bireylerin hazır giyimi tercih sebepleri verilmiştir. Hazır giyimi tercih
sebeplerinden en çok ekonomik olduğu için hazır giyimi tercih etmişlerdir. Bireylerin 28’i kaliteli
olduğu için, 74’ü ürün çeşidi çok olduğu için, 18’i bedenine uygun olduğu için, 92’si ekonomik
olduğu için, 46’sı zaman kaybı yaşamadığı için, 6’sı tarzına uygun olduğu için 2’si de diğer
sebeplerden dolayı hazır giyimi tercih etmişlerdir.
Tablo 12. Bireylerin Ismarlama Giyimi Tercih Etme Sebepleri
Hayır

Evet
n

%

n

%

Bana özel dikildiği için

58

58,0

42

42,0

Vücut oranım problemli olduğu için

26

26,0

77

77,0

Ekonomik olduğu için

2

2,0

98

98,0

İstediğim modeli giyebildiğim için

40

40,0

60

60,0

İstediğim kumaşı giyebildiğim için

38

38,0

62

62,0

Tarzıma uygun olduğu için

100

100,0

-

-

Hazır giyimde istediğimi bulamadığım için

60

60,0

40

40,0

Diğer

2

2,0

98

98,0

Tablo 12’de bireylerin ısmarlama giyimi tercih sebepleri verilmiştir. Ismarlama giyimi tercih
sebeplerinden en çok tarzıma uygun olduğu için ısmarlama giyimi tercih etmişlerdir. Bireylerin
58’i bana özel dikildiği için, 26’sı vücut oranım problemli olduğu için, 2’si ekonomik olduğu için,
40’ı istediği modeli giyebildiği için, 38’i istediği kumaşı giyebildiği için, 100’ü tarzına uygun
olduğu için, 60’ı hazır giyimde istediğini bulamadığı için ve 2’si de diğer sebeplerden dolayı
ısmarlama giyimi tercih etmişlerdir.
Tablo 13.Bireylerin Demografik Özelliklerine Göre Hazır Giyim Tercih Etme Puan
Ortalamaları
̅
SS
Test
P değeri
𝑿
Değeri
YAŞ
31-35

25,17

5,07

36-40

26,50

8,94

41 ve üstü

28,17

6,52

İlkokul-ortaokul mezunu

26,00

8,16

Lise veya meslek lisesi mezunu

27,96

6,19

Üniversite, yüksekokul, Y. lisans

25,63

8,20

0,610

0,548

0,540

0,586

EĞİTİM DURUMU

MEDENİ DURUM
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Bekâr

27,47

5,79

Evli

27,40

7,98

Diğer

24,92

8,04

Öğrenci

28,60

2,37

Diğer

26,58

7,67

Yok

28,63

5,66

1500 altı

25,67

8,84

1500 üstü

26,85

6,86

44-54 kg

31,75

4,03

55-64 kg

26,90

6,64

65 kg ve üstü

25,20

8,81

1.44-154 cm

25,60

9,90

1.55-1.64 cm

26,24

7,04

1.65 cm ve üstü

28,12

7,04

Hazır giyim satan mağazalardan

31,59

4,35

Terzi ya da modaevlerinden

20,73

5,87

Kendim dikiyorum

18,67

1,56

1,120

0,331

-1,258

0,227

0,412

0,664

2,629

0,007

0,801

0,452

36,062

<0,001

MESLEK

GELİR DURUMU

KİLO

BOY

GİYSİ TEMİNİ

Tablo 13’de bireylerin demografik özelliklere göre hazır giyim tercih etme puan ortalamaları
ve standart sapmaları verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında yaş arttıkça hazır giyim tercihi artmakta
fakat istatistiksel olarak yaş grupları arasında hazır giyim tercih etme açısından bir farklılık
yoktur. (p>0,05) Eğitim durumuna göre hazır giyim tercih etme durumları açısından istatistiksel
olarak anlamlı farklılık yoktur. (p>0,05) Medeni durumu evli ve bekâr olanların diğer şıkkı
işaretleyenlere göre daha çok tercih etmekte iken istatistiksel olarak farklılık yoktur. Öğrenciler
diğerlerine göre daha çok hazır giyim tercih ederken bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı
değildir. Belli bir geliri olmayanlar diğerlerine göre hazır giyimi daha çok tercih ederken gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. (p>0,05) Kilosu düşük olanlar hazır
giyimi daha çok tercih ederken bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0,05) Boy uzunluğu
yüksek olalar hazır giyimi daha çok tercih ederken gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak
anlamlı farklılık yoktur. (p>0,05) Giysi teminini hazır giyim satan mağazalardan sağlayanlar daha
çok hazır giyimi tercih ederken en az kendi dikenler hazır giyimi tercih etmektedirler ve bu
farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0,05)
Tablo 14. Bireylerin Demografik Özelliklerine Göre Ismarlama Giyim Tercih Etme Puan
Ortalamaları
̅
SS
Test
P değeri
𝑿
Değeri
YAŞ
35 yaş ve altı

16,75

5,09

36-40

18,75

9,05

41 ve üstü

14,67

4,96

16,75

5,09

1,534

0,226

1,836

0,171

EĞİTİM DURUMU
İlkokul-ortaokul mezunu
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Lise veya meslek lisesi mezunu

18,75

9,05

Üniversite, yüksekokul, Yüksek

14,67

4,96

Bekâr

16,29

5,58

Evli

16,45

7,66

Diğer

18,00

7,99

Öğrenci

15,00

4,62

Diğer

17,00

7,29

Yok

14,13

7,05

1500 altı

18,40

9,19

1500 üstü

16,70

5,45

44-54 kg

13,50

4,44

55-64 kg

16,71

6,80

65 kg ve üstü

17,87

8,05

1.44-154 cm

21,00

8,87

1.55-1.64 cm

18,00

6,53

1.65 cm ve üstü

13,31

6,17

Hazır giyim satan mağazalardan

13,34

4,77

Terzi ya da modaevlerinden

23,87

6,29

Kendim dikiyorum

15,83

5,37

MEDENİ DURUM
0,427

0,653

0,672

0,505

0,972

0,006

1,306

0,276

6,954

0,002

17,147

<0,001

MESLEK

Gelir Durumu

KİLO

BOY

GİYSİ TEMİNİ

Tablo 14’de bireylerin demografik özelliklere göre ısmarlama giyim tercih etme puan
ortalamaları ve standart sapmaları verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, 36-40 yaş aralığında
olanlar ısmarlama giyim daha çok tercih etmekte fakat istatistiksel olarak yaş grupları arasında
ısmarlama giyim tercih etme açısından bir farklılık yoktur. (p>0,05) Eğitim durumu üniversite ve
üstünde olanlar ısmarlama giyimi daha az tercih etmekte iken gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık yoktur. (p>0,05) Medeni durumu evli ve bekâr olanların diğer şıkkı
işaretleyenlere göre daha az tercih etmekte iken istatistiksel olarak farklılık yoktur. (p>0,05)
Öğrenciler diğer bireylere göre daha az ısmarlama giyim tercih ederken bu farklılık istatistiksel
olarak anlamlı değildir. (p>0,05 )Belli bir geliri olmayanlar diğerlerine göre ısmarlama giyimi
daha az tercih ederken gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. (p<0,05)
Kilosu düşük olanlar ısmarlama giyimi daha az tercih ederken bu farklılık istatistiksel olarak
anlamlı değildir. (p>0,05) Boy uzunluğu yüksek olanlar ısmarlama giyimi daha az tercih ederken
gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. (p<0,05) Giysi teminini
terzi ya da modaevlerinden sağlayanlar ısmarlama giyimi daha çok tercih ederken gruplar
arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0,05)
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Araştırmaya katılan bireylerin hazır giyim kullanmayla ısmarlama giyim kullanmaları
arasında negatif yönde doğrusal ilişki vardır (r:-0,723 p<0,001). Bireylerin hazır giyim kullanması
arttıkça ısmarlama giyim kullanması azalmaktadır.
4. Sonuç ve Öneriler
Bireylerin giysi gereksinimlerini karşılama yöntemlerinin araştırılmasına yönelik hazırlanan
bu çalışmada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda; araştırmaya katılan bireylerin yas olarak
çoğunluğunu orta yaş ve üstünün oluşturduğu; eğitim düzeyi olarak yarısının üniversite veya
yüksek okul mezunu katılımcılardan; genellikle evli ve çalışan bayanlardan olduğu tespit
edilmiştir. Çalışanların çoğunluğunu memur kısmı oluştururken; kilo ve boy ortalaması olarak,
orta boy ve kiloya sahip bayanlar araştırmada yer almıştır.
Araştırma sonucunda örneklem kapsamına alınan katılımcıların % 58’inin hazır giyimi tercih
ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların %30'u ise ısmarlama giyimi tercih etmiştir.
Hazır giyim olarak alınan diğer giysi türleri dışında manto, şort ve pijama çoğunlukla tercih
edilirken, abiye giysi en az alınan giysi türü olarak belirlenmiştir. Diğer giysi türleri hem hazır
giyimde, hem de ısmarlama giyimde değişik oranlarda tercih edilmektedir. Ismarlama giyim
olarak alınan giysi türlerinde, genellikle abiye giysi tercih edilmiştir.
Bulgulara göre; insanların özel gün giysileri istediği düzeyde bulmak dışında, bütün giysileri
hazır giyimde bulabildiği sonucuna varılabilir. Katılımcıların hazır giyimi tercih sebeplerinde ise,
hazır giyimin ekonomik olduğu ve ürün çeşidi çok olduğu için tercih edildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Ismarlama giyim yönteminin tercih edilme nedenleri içinde en büyük oranı tarzına
uygun olma seçeneği belirlemiştir. Kişiye özel olma durumu ve hazır giyimde istenileni
bulamama diğer tercih nedenleri arasındadır.
Sonuçlara bakıldığında yaş arttıkça hazır giyim tercihi artmakta fakat istatistiksel olarak yaş
grupları arasında hazır giyim tercih etme açısından bir farklılık yoktur. Eğitim durumuna göre
hazır giyim tercih etme durumları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Medeni
durumu evli ve bekâr olanların diğer şıkkı işaretleyenlere göre daha çok tercih etmekte iken
istatistiksel olarak farklılık yoktur. Öğrenciler diğerlerine göre daha çok hazır giyim tercih
ederken bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir. Belli bir geliri olmayanlar diğerlerine
göre hazır giyimi daha çok tercih ederken gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
yoktur. Kilosu düşük olanlar hazır giyimi daha çok tercih ederken bu farklılık istatistiksel olarak
anlamlıdır. Boy uzunluğu yüksek olalar hazır giyimi daha çok tercih ederken gruplar arasındaki
farklılık istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Giysi teminini hazır giyim satan
mağazalardan sağlayanlar daha çok hazır giyimi tercih ederken en az kendi dikenler hazır giyimi
tercih etmektedirler ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır.
Kadın giyim sektörü, modayı yasam tarzı olarak benimseyen genç kadınlar nedeniyle çok
hızlı değişen bir pazar olma özelliği taşımaktadır. Moda bileşenlerinin; renk, tasarım, stil, hareket
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serbestliği ve kişiye özel olması, günümüz tüketicilerinin, yaşam tarzlarını önemli derecede
etkilemektedir. Özellikle modayı takip eden öncü gruplar, kıyafet seçerken herkeste olmayan,
farklı, aldığı kıyafetin kendine özel olmasına önem vermektedir. Bu nedenle de, talepler son
yıllarda daha özel olmaya başlamıştır. Ismarlama üretim yapan modaevleri tüketicilerinin
beklentilerini belirleyecek araştırmalar yaparak onlara anket uygulayabilir. Ismarlama giysi
üretimi yapan modaevleri, internet üzerinden müşteriye ulaşarak sipariş alabilirler. Böylece
çalışan ve farklı yerlerde yaşayan tüketicilerin beklentilerine cevap verilebilir. Ismarlama giysi
üretimi yapan modaevleri, tüketicilerin bulunduğu ortama hizmet götürerek onların zaman
kayıplarını azaltabilir. Bunun için nitelikli elaman sayısını artırarak aynı zamanda iş imkânı da
yaratmış olur. Modaevleri teknolojiden ( bilgisayar, projeksiyon) yararlanarak, hazır giyimde
olduğu gibi tüketicilerin, bir ürünü farklı renk, kumaş ve modellerde görmelerini sağlayabilir.
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GELENEKSEL DOKUMALARIMIZDAN EHRAM ÜRETİMİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON SUSTAINABILITY OF TRADITIONAL “EHRAM” PRODUCTION
H. Nurgül BEGİÇ*
Arzu EVECEN**
Özet
İnsanlık tarihinde örtünme ihtiyacı ile birlikte var olan tekstil ürünleri, bedenimizi olumsuz hava
şartlarından koruma dışında başka birçok işleve sahiptir. Dünyadaki iletişim ağının hızlanması, sanayi ve
teknoloji alanındaki gelişmeler ve ticaretin küreselleşmesi kültürlerin giderek tek tipleşme tehlikesini de
beraberinde getirmektedir. Dünyadaki en önemli zenginliklerden biri olan kültürel çeşitlilik bu
gelişmelerden etkilenerek yok olmakla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda, yerel kültürler kendi
geleneksel değerlerini koruyabilmek için yaptıkları çalışmaları kayıt altına almaya çalışmaktadır.
Türk kültürünün geleneksel değerlerinden biri olarak Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kadınların
günlük yaşamda dışarıda kullandıkları bir giyim eşyası olan ehramın, değişen yaşam biçimleri ve giyimkuşam alanındaki gelişmeler sonucu kullanımının azalması nedeniyle bölgelerde üretimi giderek yok
olmuştur. Bu çalışmada, ehram dokumalarının sonraki kuşaklara öğretilerek üretiminin sürdürülmesi,
kullanım alanlarının çeşitlendirilerek bölge ekonomisine katkı sağlanması ve kültürel zenginliğimizin
tanıtılarak bilinirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Gelenek, Giyim kuşam, Ehram, Dokuma.
Abstract
Textile products, which emerge in the history of humanikind with the need of being covered, fulfill
many functions as well as protecting human body from bad weather conditions. Acceleration of
communication network in the world, advancements in industry and technology and globalisation of trade
bring along with the danger of standardization of cultures. Being one of the most substantial richnesses of
the world, cultural variety is faced with danger of extintion because of these developments. In this context
indigeneous cultures try to record their practices in order to preserve their own traditional values.
The production of “ehram” which is one of the traditional values of Turkish culture and used as a
outdoor clothing by women in various parts of Anatolia their daily lives, disappears gradually due to
changing life styles and decreasing usage of it as a result of developments in apparel sector. In this study,
it is aimed to sustain the production of “ehram” weaving by training the next generations, contribute to
economy of the region by diversifying the areas of use and raise recognition by promoting our cultural
richness.
Keywords: Tradition, Clothing, Ehram, Weaving.

Giriş
Başlangıçta olumsuz iklim şartlarından korunma amacıyla kullanılan giyim-kuşam, zamanla
toplumsal statü, yaşanılan yörenin getirdiği şartlar, inanç, medeni durum ve estetik kaygı gibi
unsurları yansıtan fonksiyonları da üstlenmiştir. Böylece toplumların birbirinden farklı hayat
anlayışları dünya üzerindeki giyim kuşam kültürünün zenginleşmesine sebep olmuştur.
Çoğu medeniyet gibi Türkler de göç ettiği Anadolu coğrafyasında sosyo-ekonomik ve sosyokültürel özelliklere bağlı olarak her yörede farklı gelenekler oluşturmuşlardır. Bu farklılık
yaşamın birçok alanında kendini göstermektedir. Bu bağlamda giyim-kuşamın hammaddesini
meydana getiren dokuma yüzeyler de yöreden yöreye farklılık göstermektedir. Giyim kuşam
alanındaki ihtiyaçlar geçmişte yerel imkânlarla karşılanmıştır. Yaşamsal ihtiyaçlar için yetiştirilen
hayvanlardan elde edilen yünler değerlendirilerek basit tezgâhlarda dokuma ürün haline
getirilmiştir.
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Bozkır kültürüne ait olan Türk giyim eşyalarının koyun, kuzu, sığır, tilki ve az miktarda ayı
derisi ile koyun, keçi ve deve yününden yapıldığı, bununla birlikte eski Türklerin de kumaş
dokuduğu ve giyecek imalatında kullanmak için kendir yetiştirdiklerinden söz edilmektedir
(Kafesoğlu, 2000, s. 319). Orta Asya’da Türklere ait mezar odalarında (kurgan) ele geçen eşyalar
içindeki tekstillerden yapılmış malzemelerin çeşitliliği, döneme ait yaşam ve üretim özellikleri
hakkında önemli bilgiler içermektedir. Göçebe Hun toplumunda kadın ve kızların boş zamanlarını
keçe yaygı, halı, kilim ve kumaş gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geçirdiği belirtilmektedir
(Salman, 2002, s.211).
Türklerin geniş bir coğrafyada farklı yaşam biçimleri sürdürmeleri zengin giyim kuşam
kültürünü ve buna bağlı olarak gelişen tekstil çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Kaynaklarda
belirtilen kumaş türlerinin yaklaşık 650 olarak belirlendiği fakat yıpranan bir material olması
sebebiyle günümüze az örneğin ulaştığı ifade edilmektedir (Salman, 2004, s.16).
Çalışmada Anadolu’nun bazı yörelerinde kullanımına az rastlanan ve geleneksel dokumalar
arasında sayılan ehram kumaşının teknik, işlevsel ve yüzey görünüm v.b. özellikleri bilimsel
kaynaklarla desteklenerek incelenmiştir. Bu bağlamda ele alınan bilimsel ve görsel materyaller,
kitap, dergi, tez, gazete gibi bilimsel ve görsel kaynakların yanı sıra moda ve aksesuar
tasarımcılarının kişisel arşivleri ile Baksı Müzesi’nin ulaşılabilir internet arşivlerinden belgesel
tarama ve karşılı görüşme tekniğiyle elde edilmiştir.
Ehram Dokumalar
Anadolu’nun birçok yöresiyle benzer biçimde Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt
yörelerinde halkın büyük bir bölümü geçimini hayvancılıktan sağlamaktadır. Bu nedenle
yörelerde yetiştirilen koyunlardan elde edilen yünler eğrilerek iplik haline getirilip el
tezgâhlarında kumaş olarak dokunmaktadır. Zamanla dokunan kumaşlar motiflerle süslenerek
estetik özellik kazanmış, kadınların tüm bedenlerini örttüğü ve dış giysi olarak kullandığı yöresel
bir giysi olan “İhram” haline getirilmiştir.
Arapça kökenli bir kelime olan “İhram” güncel Türkçe sözlükte “Hacıların örtündükleri
dikişsiz bürgü” (http://www.tdk.gov.tr/) olarak tanımlanmaktadır. Kadınların çoğu yörede ehramı
dış giysi olarak kullanması ve vücudun tamamını örtmesi nedeniyle ihrama benzetilerek bu ismin
verildiği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda “Erzurum, Bayburt ve Şanlı Urfa yörelerinde
dokunan pamuk ve yün karışımı bir dokuma türü” olarak da tanımlanan ihram, el tezgâhlarında
dokunarak üzeri çeşitli motiflerle süslenmektedir (Önder, 1998, s.113).

Şekil 1: Çeşitli Ehram Kumaşları (Yaşaroğlu Arşivi, 2016)

İhramların “Çulha” adı verilen ustalar tarafından dokunduğundan söz edilmektedir.
Erzurum’da Çulhalara halk tarafından “Çulfa” denmektedir. İhram kelimesinin de halk tarafından
ehram şeklinde söylendiği; yörede ehram tabir edilen, yünden yapılmış çarşaf türü örtüyü
dokuyana ise “Çulfa” denildiği ifade edilmektedir (Bulut, 1989, s.176).
Sözlükte çulfa tabirinin karşılığı bulunmamaktadır. Ancak, Çulha; “El tezgâhında bez
dokuyan kimse” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. Zanaat Terimleri Sözlüğünde ise,
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Çulfa, “Çul ve çuval dokuma tezgâhı” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda
çulfacılığı, dokuma işini yapan geleneksel mesleğe verilen isim olarak ifade etmek mümkündür.
Ehram kumaşının dokunmasında ana malzeme olarak yün kullanılmaktadır. Koyunlardan
kırkılarak elde edilen yünler yıkanarak yün tarağından geçirilip sümek haline getirilmekte ve daha
sonra teşi yardımıyla eğrilerek iplik elde edilmektedir. Eğirme işlemi tamamlandıktan sonra ipliğe
verilen kıvrımın sabit kalması için bir gece teşi üzerinde kalması gerektiği ya da ıslatılarak
kurumaya bırakıldığından, bu işleme de yörede “kıvrak yedirme” adı verildiğinden söz
edilmektedir. Sonrasında eğrilen yünlerin elemye (kelepçe) yardımıyla kelep (çile) haline
getirildiği kelepler açılarak çözgü hazırlama işlemi için masuralara sarıldığı belirtilmektedir
(Emir, 2005, s.19-30).
Çözgü ipliklerine dayanıklılık kazandırmak içinse kireç taşına bulanmakta ve iplikler yerde
hazırlanıp tezgâha aktarılmaktadır. Ehram dokumada mekikli dokuma tezgâhı kullanılmaktadır.
Ehram tezgâhının iplikten oluşturulmuş iki adet gücü, buna bağlı olarak aynı sayıda kuş ve
ayakçaya sahip olduğu belirtilir. Üretimde kullanılan tezgâhlar iki gücülü yapıya sahip
olduğundan ehramların dokunmasında 1/1 bezayağı dokuma tekniği uygulanmaktadır. (Başaran,
2014:154,158). Ehram dokumacılığında koyun yününün doğal renklerinin kullanıldığından söz
edilmektedir. Bu nedenle farklı doğal renklerdeki dokumalara, yöresel ifadeyle renk açısından
“beyaz ehram, boz ehram, mor ehram v.b.” denmektedir (Emir, 2005, s.36).
Ehram dokumaların düz ve desenli olmak üzere iki biçimde dokunduğu, desenli olarak
dokunanlara çiçekli ehram denildiği ifade edilmektedir. Düz ehramlar sadece renkli ipliklerle ve
bezayağı tekniği ile dokunurken, desenli ehramlara düz zemin üzerine renkli ipliklerle “brokar”
tekniğinde desenlemeler yapılmaktadır (Akpınarlı ve Tozun, 2007, s.18). Çiçekli ehramlar motif
uygulamalarına göre çeşitlilik kazanmaktadır. Motifler atkı ve çözgü yönünde belirli aralıklarla
dokunduğunda “serpme çiçekli”, atkı yönünde düzgün sıralar halinde işlendiğinde “yollu”,
yüzeyde geometrik bölümler içerisine uygulandığında ise “kaplama” ehram isimleriyle anıldığı
belirtilmektedir (Yağan, 1978, s. 199-200; Akpınarlı ve Tozun, 2007, s.18).

Şekil 2: Doğal renklerden dokunmuş ehramlar (http://www.akhaber25.com [13.06.2016])

Ehram dokumacılığında genellikle sembolik, geometrik, bitkisel kaynaklı ve figürlü
bezemeler kullanılmakta ve bu bezemeler kompozisyon içinde belirli düzenlere göre
yerleştirilmektedir. Bitkisel kaynaklı olanlar “Hanımeli, mercimek, pirinç deni, ceviz kanadı,
reyhan dalı, kahve veya badem çekirdeği, elma şeleği”; figürlü bezemeler “çift kartlar, arı dala
ters kondu, kelleli veya sade uçan kuşlar” (Yağan, 1978, s. 201-211) gibi yöresel isimler
almaktadır. Sembolik motifler ise “Boyunbağı, sandal, hanım göbeği, perçem tarağı, çark yıldızı,
elmas küpeler” (Yağan, 1978, s. 201; Akpınarlı ve Tozun, 2007, s. 19) olarak adlandırılmaktadır.
Ehram Dokumalarından Tasarımlara
Ehramın iki ayrı parça olarak birleştirildikten sonra bazı yörelerde enine bazı yörelerde
boyuna olacak şekilde vücut ve başa sarılarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Aynı zamanda
gençler tarafından daha çok beyaz yani açık renkler ile serpme nakışlı ehramların, orta yaşlılar
tarafından boz denen açık kahverengi ehramların, yaşlılar tarafından ise yine mor olarak ifade
edilen kahverengi ve siyah ehramların tercih edildiği; beyaz renkli, kuş gözü ve sandal motifleri
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ile üretilen ehramların ise sadece gelinler tarafından kullanıldığından söz edilmektedir (Başaran,
2014, s.164).
1960’lı yılların başında köyden kente göç ve makinalaşmanın etkisiyle geleneksel
dokumalara olan talebin azalması ve yoğun emek isteyen bir faaliyet olması üretiminin giderek
yok olmasına neden olmuştur. Diğer taraftan teknolojik gelişmeler sonucu birçok yeni tekstil
ürününün piyasaya sürülmesi ve modanın da etkisiyle kadınlar için yeni dış giyim elemanlarının
üretilmesi ile hazır giyim sektörünün seri üretimleri sonucu piyasada yaygınlaşması sonucu
ehramın kullanım alanı gittikçe azalmıştır. Aynı zamanda hayvancılığın azalarak yün temininin
zorlaşması, ehram kumaşı dokuyanların bu işi bırakmalarına neden olmuştur. Günümüzde ise
ehram giyen kadın sayısı oldukça azdır. “1970’li yıllarda köydeki kadınların %85’i şehirdeki
kadınların ise %65’i ehram kullanırken, bu gün bu ortalama % 5’e kadar düşmüştür” (Görgünay,
1973, s.69).
2000’li yılların başından itibaren medyanın da sık sık gündeme getirmesi ile geleneksel
kumaşların yeniden dokunması yolunda büyük şirketlerin ve moda tasarımcılarının yeniden
üretime geçmesi sağlanmıştır. Üzümlü bezi, Ayancık keteni, Ödemiş ipeği, Ehram kumaşı gibi
geleneksel dokumalardan genel dokuma özelliği bozulmadan son kalan ustalardan yapım
aşamalarını öğrenerek sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Günümüzde teknolojinin
gelişmesi ile farklı liflerin üretilmesi doğal liflerin elde edilmesinin maliyetli ve üretiminin zor
olması, nüfusun hızla artması ile ihtiyaca cevap vermek üzere her gün yeni bir teknolojinin
gündeme gelmesi kolay üretilen kumaşların tercih edilmesini sağlamaktadır. Sentetik liflerden
üretilen ürünlerin çoğalması bir yana insan doğasına uyumlu ve bu konuda bilinçlenen insanların
doğal lifler ile yapılmış dokumalara daha fazla para ödenmekten kaçınmadığını gören üreticiler,
tüketicilerin isteğine göre üretimlerini bu alana yönlendirmişlerdir.
Bu bağlamda tekstil üreticileri yanında moda tasarımcıları, sanatçı ve araştırmacılar da
geleneksel ve çağdaş uygulamaları biraraya getirerek geleneksel zenginliklerin
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çeşitli araştırma, inceleme ve üretim faaliyetlerinde etkin
rol üstlenmektedirler.

a

b

c

d

Şekil 3: Ehram dokumalarından Yapılan Çeşitli Tasarımlar, a: Çanta (Tasarım: Hatice Yaşaroğlu,
[Yaşaroğlu Arşivi, 2016]), b: Kravat ve Kemer (Tasarım: Hatice Yaşaroğlu, [Yaşaroğlu Arşivi, 2016]) c:
Kalemlik (Tasarım: Hatice Yaşaroğlu, [Yaşaroğlu Arşivi, 2016]), d: Pano (Tasarım: Nurgül Begiç, [Begiç
Arşivi, 2013]).

Bayburt yöresi ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından
2010 yılında açılan “Baksı Müzesi” geleneksel değerleri koruma ve yaşatma adına önemli
faaliyetlere imza atmıştır. Müzede yöresel el sanatı örneklerinin yanı sıra el dokumacılığının canlı
tutulması ve üretiminin devam ettirilmesi, yöre kadınlarına ek gelir sağlanabilmesi amacıyla
kurulan Ehram atölyesi faaliyete geçirilmiştir. Bu atölyede, Devlet Planlama Teşkilatının sosyal
destek programı kapsamında “Tezgâhta Gelecek Dokumak” projesi ile ehram dokumacılığına
yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmiş ve katılımcılara destek yapılarak evlerinde
üretimlerinin yapma konusunda girişimcilik kursları verilmiştir. Baksı Kültür Sanat Vakfı bu
proje ile yöresel dokumayı çağdaş tasarım anlayışı ile zenginleştirip sürdürülmesini desteklemiş
olacaktır (http://baksi.org/).
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Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın modacı Özlem Süer ile birlikte gerçekleştirdiği “99 Ehram
Projesi” ile ehram dokumalarını kullanarak yeni tasarımlar yapılmıştır. Özlem Süer’in 99
parçadan oluşan koleksiyonu İstanbul’da basına tanıtmış ve dikkatlerin bu alana çekilmesinde
önemli bir etkisi olmuştur (http://baksi.org/).

Şekil 4: “Çağrışımlar 9” projesiyle ehram kumaşından yapılan çeşitli tasarımlar
(http://www.bayburtpostasi.com.tr/) (12.05.2016)

Yine Baksı Kültür ve Sanat Vakfı için “Çağrışımlar 9” adıyla anılan bir projede bir araya
gelen 9 ayrı moda tasarımcısı ehram üretiminin ve istihdamının artırılmasını sağlamak amacıyla
başta Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum olmak üzere Anadolu kadının kullandığı ehram
dokumalarını kullanarak aksesuar ve ayakkabıdan giysiye kadar birçok farklı ürün
tasarlamışlardır (http://www.milliyet.com.tr).

Şekil 5: “Çağrışımlar 9” Projesi Kapsamında Özlem Süer Tarafından Yapılan Giysi Tasarımları
(Özlem Süer Arşivi,2013).

Bu çalışmaların yanı sıra üniversitelerin moda ve tekstil tasarımı bölümlerinde ehram
dokuması ile giyim kuşam, aksesuar ve iç mekân donatıları için yeni ürün tasarım çalışmaları
yapılmakta ve daha geniş bir alanda kullanılması, geleneksel dokumanın üretiminin artarak
sürdürülmesi, gündelik yaşam içinde kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel
zenginliğimizin dünyaya tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması sağlanmaktadır.
Sonuç
Anadolu dokumaları zaman içerisinde yaşam biçiminin değişmesi, giyim kuşam alanındaki
değişimler, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, makinelerde seri olarak üretilen alternatif
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tekstil çeşitliliğinin çoğalması sonucu talebin giderek azalması ve dokuma ustalarının yerlerine
bu işi yapacak kişileri yetiştirmemeleri yüzünden bitme noktasına gelmiştir.
Özellikle tekstil alanında kullanılan ve doğal malzemeden üretilen liflerin maliyetinin
yüksek olması, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin ve modanın çok hızlı değişmesi, maliyet
alanındaki avantajları doğal lif yerine sentetik liflerin kullanımına neden olmuştur. Ancak, 2000’li
yıllarda moda sektörünün arayışları ve medyanın sık sık gündeme getirmesi ile geleneksel
dokumalar yeniden güncele taşınmış ve bazı modacılar tarafından yeni tasarımlarda kullanılmaya
başlamışlardır. Bununla birlikte zaman içerisinde sentetik liflerin insan vücuduna uyum
göstermemesi bilinçli tüketicilerin doğal liflere karşı talepleri arttıkça unutulmaya yüz tutmuş pek
çok yöresel dokumanın yeniden gündeme gelmesi ile doğal lifler giyim, giyim aksesuarları ve iç
mekân donatılarında da oldukça talep edilen bir hammadde halini almıştır.
Diğer taraftan, günümüzde dünya moda sektörüne yön veren güçlere alternatif olarak zengin
tekstil çeşitliliğimizle bu alandaki tasarımcıların katkılarıyla kendi modamızı yaratmak, gelenek
ile moderni buluşturarak kültürel değerlerimizi bu bağlamda yeniden canlandırmak da ayrıca
önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik, yavaş moda, yeşil moda ve yeşil tekstil kavramlarının öne
çıkarılmaya çalışıldığı bu dönemde geçmişi güncele taşımak önemli bir fırsat olarak
görülmektedir.
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TÜRK İŞLEMELERİNDE KULLANILAN MOTİFLERİN YENİ
TASARIMLARA DÖNÜŞMELERİ “ERZİNCAN ÖRNEĞİ”
TRANSFORMATION OF MOTIFS USED IN TURKISH EMBROIDERY INTO NEW
DESIGNS “CASE OF ERZINCAN”
Emine KOÇAK*
Özet
Ürünlerin markalaşmaya gittiği günümüz dünyasında geleneksel işlemelerimizin desen ve
motiflerinden hazırlanacak her yeni çalışma, ülkemizde ve yurt dışında farklı uygulama alanlarında yeniden
kendini bulabilecektir.
Araştırmaya konu olan Erzincan yöresi geleneksel Türk işlemeleri geçmiş kuşaklara ait, o devrin
yaşayışını, geleneklerini, göreneklerini, duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Anadolu’nun birçok
yöresinde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı belgelemek, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak
üzere sürdürülen çalışmalarla diğer alanlarda olduğu gibi geleneksel Türk işlemelerinde de ilerleme
sağlanabilecektir.
Bu çalışmada Erzincan yöresine ait geleneksel Türk işlemelerinde bulunan, Türk sanatının
üsluplaşmış binlerce yıllık bir geçmişe dayanan motif ve desenleri, yeni biçim ve düzenlemelerle günümüz
toplumunun sanat arayışlarının içinde yeniden yorumlanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmanın asıl hedefi;
yöreye ait işlemeli ürünlerin motiflerinden hareketle yeni bir yoruma ulaşmaktır. İşleme teknikleri ile
yapılan deneysel uygulamalar el sanatlarımızın eski önem ve değerini farklı bir anlayışla yeniden
kazanması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, geleneksel Türk işlemeleri, el sanatları.
Abstract
In today’s world where products head off to branding, every new work prepared through patterns and
motifs of our traditional embroidery redefine itself in various fields of application both in our country and
abroad.
Being subject of this research, traditional embroidery of Erzincan district reflects the life, traditions,
customs, emotions and thinking of the past generations. There will be progress on traditional Turkish
embroidery as in other fields through researches on documenting, maintaining handicrafts that sunk into
oblivion and handing down them to next generations.
In this research thousands of years old stylized motifs and patterns of Turkish handicrafts that also
used in traditional embroidery in Erzincan district are aimed to be reinterpreted in terms of today’s sense
of art through new forms and compositions. The main goal of this research is to obtain a new interpretation
based on the motifs in embroidery work of the district. Experimental applications performed through
embroidery techniques are important for our traditional handicrafts to regain their previous significance
and value through a different understanding
Keywords: Erzincan, traditional Turkish embroidery, handicrafts

1. Giriş
Geleneksel el sanatları, yüzyıllardır büyük bir çeşitlilik içinde toplumların duygularını ve
sanatsal beğenilerini aktarma aracı olmuştur. Endüstri devrimine kadar insanlığın günlük yaşamı
için gerekli olan ve insan için üretilen her şeyin elle üretilmesi, geleneksel bir üretim biçimidir.
El sanatları genel olarak üretildikleri dönemdeki toplumların tarihlerini, yaşayış biçimlerini,
inançlarını, ekonomik, toplumsal yapısını ve estetik anlayışını ortaya koyan ulusal bir kültür
unsurudur.
El sanatları günümüzde endüstrileşme, değişen yaşam şartları ve değer yargılarına bağlı
olarak büyük bir hızla çeşitlilik kazanmaktadır. Bununla birlikte, el sanatı ürünlerinin bir kısmının
da üretim biçimlerinin değiştirilip, kendi fonksiyonları dışında yeni fonksiyonlar yükleme
çabaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bilindiği gibi el sanatı ürünleri üretildiği yörenin özelliklerini
taşıdığı sürece orijinaldir ve değerlidir. Deseni, üretim tekniği ve üreteni de onlara ayrı değer ve
orijinallik kazandırmaktadır.
*
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Her uygarlık döneminde görülen yaratma çabası, ürünü süsleyici tasarımlar, yıllar içinde
değişikliklere uğramış olmalarına karşın, asıl motif değişmemiştir. Hatta bu değişmezliği
sağlayan temel öğe, süsleyici tasarımların gelişmesini sağlayan motiflerin kendine has özelliğidir.
Çağdaş tasarımda, çağdaşlık ve özgünlük en çok aranan niteliklerdir. Çağdaşlık ve özgünlüğün
kaynakları ise tasarımcının yaratıcı, araştırıcı, deneyci etkinliği içinde yeni ve özgün olana
ulaşmaktır. Tasarımcı, yaratıcı niteliklerini geliştirebilmek için; insanın yapısı, ihtiyaçları ve
eğilimleri, doğal dünya, malzeme olanakları, teknolojik imkânlar gibi tüm kaynaklardan
yararlanmak zorundadır. Tasarımcı, yeni teknolojiler ve malzemelerden oluşan bir objeyi
tasarlarken çağdaş olan yeninin, özgün yanını oluşturmada bu kaynakları göz ardı etmemelidir.
Uygulandığı ilkel teknikler gereği, geleneksel gelişme zincirinin en kolay izlenebildiği
ürünler, el sanatı ürünleridir. El sanatları disiplini kapsamından hareket ederek, geleneksel
değerlerin, günümüz tekstilinde çağdaş yaratma becerilerine yansıması için yapılan bu çalışmada
Erzincan yöresine ait geleneksel Türk işlemelerinde bulunan, Türk sanatının üsluplaşmış binlerce
yıllık bir geçmişe dayanan motif ve desenleri, yeni biçim ve düzenlemelerle günümüz
toplumunun sanat arayışlarının içinde yeniden yorumlanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmanın asıl
hedefi; yöreye ait işlemeli ürünlerin motiflerinden hareketle yeni bir yoruma ulaşmaktır. İşleme
teknikleri ile yapılan deneysel uygulamalar el sanatlarımızın eski önem ve değerini farklı bir
anlayışla yeniden kazanması açısından önemlidir.
Kültür ekonomisi içinde değerlendirilen geleneksel maddi kültür örneklerinin pazarlanabilir
hale getirilmesi ayrı bir tasarım ve uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürü; bilim,
teknoloji ve ekonomiyle bir araya getiren kavram “yaratıcılıktır”. Daha düne kadar birbirinden
ayrı şekilde ele alınan “ekonomik yaratıcılık, teknolojik yaratıcılık ve artistik/kültürel yaratıcılık”
olguları, yaratıcılık ekonomisi ya da endüstrileri başlığı altında özerkliğini ilan etmiştir (Özdemir,
2009: 78).
Tasarım sürecinde ortaya konan ürün belirli bir amaca hizmet etmeli, bilinçli bir düşünce
sonucu ortaya çıkarak işlevsel olmalı, alışılmışın ötesinde ve daha önce hiç yapılmamış ya da
benzerlerinden çok farklı bir görsellikte, kendine has bir özellik taşımalıdır. Çalışma ya da ürün
yaratı içermelidir (Önlü, 2004: 86).
Sanat yapıtlarında estetik nitelik ve buna bağlı olarak özgün olma koşulu ön planda olmasına
rağmen, tekstil gibi kullanım amaçlı olan ürünlerin tasarımında işlevsel olma zorunluluğu, eş
değer bir öneme sahiptir. Kullanım amacıyla seri olarak üretilmedikçe, söz konusu yapıt,
malzemesi tekstil olan, estetik değerlerle bezeli özgün bir sanat objesinden başka bir şey
olmayacaktır (Ergür,1989; 41).
El sanatları; resim, heykel gibi plastik sanatların dışında tutulan, araç gereç ve teknik yönden
genellikle geleneksel yolları tercih eden ve bir toplumun geleneksel kültürünü yansıtan ürünlerdir.
“Göz duyumu ile algılanan mekânda yer kaplayan bir kütlesi, hacmi olan, güzel sanatlar dışında
kalan halk sanatları bir ya da birden fazla kişinin hem yararlı hem güzel biçimler oluşturmak için
teknik bilgi, el becerisiyle çeşitli araç, gereç kullanarak uyguladığı sanatlardır” (Barışta, 2005:
14).
Osmanlı İmparatorluğu döneminde el sanatı örnekleri Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları
üzerindeki geniş topraklara ulaşmıştır. 15. yüzyılda dönem ustaları, el sanatı alanında yeni
arayışlara girmişler, bir yandan da özgün biçimler sunmaya çalışmışlardır. Batı sanatının da
etkisiyle, çeşitli araç gereçler ve teknikler kullanılmaya başlanmış ve el sanatları el işinden
endüstriyel sanata doğru bir gelişim göstermiştir.
Türk el işlemelerinin en verimli ve en özgün dönemi 16. ve 17. yüzyıllar arasıdır. Motifler
zarif bir tasarım duygusuyla birleştirilmiş, stilize çiçek kompozisyonları ve değişik yerleştirme
biçimleriyle muhteşem bir denge oluşturmaktadır (Gervers, 1982: 19-22). Türk işlemelerinde
kullanılan motifler diğer sanat dallarında kullanılanlardan daha çeşitlidir. Özellikle saray
işlemeleri dışında kalan işlemelerde sanatkâr hiçbir kurala bağlı olmadığından çevresinden aldığı
ilhamla sayısız motif yaratmıştır. Duyduğu, hissettiği ne varsa kumaşa çizmiş ve işlemiştir. Sanat
dallarını birbirinden ayıran esas özellik süslemede kullanılan malzemenin çeşididir. Taş, tahta,
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kumaş, halı ve işlemede görülen lale aynıdır. Ancak sanatkâr işlemede bulduğu özgürlüğü diğer
sanat dallarında bulamamıştır. (Ünal, 1956: 84). İşleme ustaları genellikle motifin doğal rengine
ve desenin gerçek formuna uymamışlardır. Sonuçta ortaya; mavi ağaçlar, kırmızı yapraklar, yeşil
güller ve çizgili develer çıkmıştır. Renk seçiminde belirli olan tek şey resmin bütün olarak
sergilediği uyumdur. Aynı yaklaşım perspektif ve büyüklük oranları için de söylenebilir (Ther,
1993: 20). Türk işlemelerinde perspektif yoktur. Minicik evlerin tepesinden sarkan dev çiçekler,
küçük bir havuz, iri taç yaprakları, bir çiçek buketinin yanında kocaman bir servi gibi daha birçok
kompozisyon perspektif konusundaki bakış açısının farlılığını ortaya koymaktadır. Ancak
işlemelerde görülen bu durum gözü hiç de rahatsız etmez (Köylüoğlu, 1984:128).
Türk işlemelerinin büyük bir çoğunluğunu da 18. ve 19. yüzyıldan kalan örnekler
oluşturmaktadır. Bu döneme ait işlemelerde Batı sanatının etkisiyle değişen beğeniler gerek motif
gerekse renklerde açıkça gözlenebilmektedir. Aynı rengin çeşitli tonları ile işlemeye gölge ışık ve
derinlik verilmeye başlanmıştır. Bu yüzyılda altın ve gümüş renkli metal ipliklerin kullanılmaya
başlandığı görülmektedir. İşlemelerde yazının kullanılması da yine bu yüzyıla rastlamaktadır.
2. Bulgular
İşleme sanatımız en yaygın uygulama alanını günlük kullanım eşyaları içerisinde bulmuştur.
Onlar için “ev işlemeleri” deyimini kullanmak yerinde olur (Durul, 1979: 13). Ayrıca bu gün
müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan işlemelerin büyük bir bölümü, profesyonel
atölyelerde ticari amaçla işlenmiş olanlar değil de genellikle evlerde çeyiz olarak hazırlanmış
parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar kullanım alanlarına göre farklılıklar gösterirler. Genellikle
ev eşyaları, giysi ve giysinin tamamlayıcı parçaları daima işleme yapılarak süslenmiştir (Ther,
1993: 22).
Erzincan’da gözlenen işlemeli ürünler de ev eşyaları, giysi ve giysi tamamlayıcı türden olup,
çoğunlukla sarma ve hesap işi teknikleriyle yapılmıştır (İlter, 2006: 34). Erzincan’da bulunan
işlemeler üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma olan yüksek lisans tezinde1 otuzdan fazla işlemeli
ürünün; boyutları, kullanılan malzemeleri, desen, kompozisyon ve renk özellikleri ile kenar
temizleme teknikleri ve kullanım alanları yönlerinden incelenmiştir. Tespit edilen ürünler
genellikle peşkir, uçkur, pano, başörtü, evrak çantası, salta ve mendillerden oluşmaktadır. Ürünler
üzerinde yapılan işlemelerde genellikle yöresel dokumalar, mermerşahi, kadife, ipek, atlas ve
etamin kumaşlar üzerine, metal iplikle bükümlenmiş iplikler (sim), ipek, altın, gümüş ve bakır
yassı tel ile en çok krem, beyaz, bordo, pembe, yavruağzı, kahverengi, eflatun ve siyah pamuklu
ipliklerin kullanıldığı anlaşılmaktadır.
İşlemelerde, saksı ve vazo gibi nesneler ile birlikte geometrik şekillerin kullanıldığı, bir
merkezden yönlendirilmiş düzgün ve bağlantılı sıralamalı kompozisyonlar görülmektedir. Düz
sarma, verev sarma, düz pesent, verev pesent, düz ve verev hesap iğnelerinin uygulandığı
gözlenen işlemeli ürünlerin yörede yapılmadığı, çeyiz geleneği yolu ile günümüze ulaştığı
anlaşılmaktadır.
18. yüzyıl döneminden 40 cm x 85 cm ölçülerindeki Yüksel Aydemir’e ait peşkir (yağlık),
krem rengi yöresel dokuma üzerine sarı, yeşil, kahverengi, kiremit, camgöbeği ve beyaz renkli
ipek ipliklerle sarma ve hesap işi teknikleri ile işlenmiş ve gözeme yapılmıştır. Ürünün kısa
kenarları saçak bükülerek temizlenmiştir (Fotoğraf 1).

1İlter,

Neslihan (2006), Erzincan Yöresi Geleneksel El İşlemeleriTeknikleriİle Yapılmış Salta, Çevre, Uçkur
İşlemelerinin Desen, Renk, Kompozisyon Özelliklerive İşlem AnalizleriYüksek Lisans Tezi, s.35
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Fotoğraf 1. Peşkir

Fotoğraf 2. Peşkir

18. yüzyıl döneminden 40 cm x 80 cm ölçülerindeki Yüksel Aydemir’e ait peşkir (yağlık),
krem rengi yöresel dokuma üzerine sarı, yeşil, altın, camgöbeği, krem, kiremit, siyah renkli ipek
ipliklerle sarma ve hesap işi teknikleri ile işlenmiş ve gözeme yapılmıştır. Ürünün kenarları köşe
çevrilerek temizlenmiştir (Fotoğraf 2).
19. yüzyıl döneminden 45 cm x 60 cm ölçülerindeki Yüksel Aydemir’e ait peşkir (yağlık),
krem rengi yöresel dokuma üzerine, yeşil, , mavi somon renkli ipek iplikler ve altın renkli sim
kullanılarak sarma ve hesap işi teknikleri ile işlenmiş ve gözeme yapılmıştır. Ürünün kenarları
köşe çevrilerek temizlenmiştir. Bitkisel bezemelerden stilize çiçek, dal ve yapraklardan oluşan
motif grubu peşkirin kısa kenarlarına bordür biçiminde yerleştirilmiştir (Fotoğraf 3-4).

Fotoğraf 3. Peşkir.

Fotoğraf 4. Peşkir detayı.

19. yüzyıl döneminden 90 cm x 450 cm ölçülerindeki Yüksel Timuroğlu’na ait örnek, genç
kızlar tarafından çeyizlerinde elbise dikilmek üzere kumaş olarak işlenmiştir. Zeminde; krem,
süslemede; gülkurusu, mor, yeşil, kahverengi, mavi ve beyaz renklerin kullanıldığı stilize dal,
çiçek ve yapraklardan oluşan motif grubu atlamalı sıralama kompozisyon düzeneği kumaş üzerine
yerleştirilmiştir. Bitkisel bezemelerin kullanıldığı motif grubu sarma ve pesent teknikleri ile
işlenmiş ve gözeme yapılmıştır (Fotoğraf 5).
19. yüzyıl döneminden 50 beden (erkek) ölçülerindeki Ziyaettin Serttaş’a ait Salta (cepken),
bordo kadife üzerine altın renginde sim kordonların tutturulması suretiyle işlenmiştir. Altı
doldurularak yapılan sarma iğnesi, jakobyen atması ile işlenmiş, tırtıllarla süslenmiştir. Motifler
saltanın etek uçları, ön ortası, kol uçları ve yakasına yerleştirilmiş Arka kısımda etek ucundan
omuz baslarına doğru C şeklinde sıralanmış yapraklar ve yakanın alt kısmında çarpı seklinde
yerleştirilmiş ok kılıfı görünüşünde nesnenin içindeki lale motifinden çıkan yaprakların bele
doğru incelerek uzanmakta olduğu gözlenmektedir (Fotoğraf 6).
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Fotoğraf 5. Kumaş.
Fotoğraf 6. Salta (cepken).
19. yüzyıl döneminden Ziyaettin Serttaş’a ait 50 beden (erkek) cepken (salta), siyah yöresel
dokuma (şayak) üzerine altın renkli sim kullanılarak dolgulu sarma, Jakobyen atması ile işlenmiş,
tırtıllarla süslenmiştir. Bitkisel ve geometrik bezemelerden oluşan motifler kolların üst tarafından
merkeze doğru yerleştirilmiştir. Yapraklardan oluşan motif üç kez tekrarlanarak kol çevresi
tamamen işlenmiştir. İşlemenin kırmızı kumaş üzerine işlendiği sonradan üniformaya eklendiği
anlaşılmaktadır (Fotoğraf 7-8).

Fotoğraf 7. Salta (cepken).

Fotoğraf 8. Salta detayı.

19. yüzyıl döneminden Sibel Akoğuz’a ait 52 beden (erkek) salta (cepken), bordo kadife
üzerine ipek ipliklerle sarma kordon tutturma ve düz dikiş ile işlenmiştir. Düzgün sıralı su deseni
saltanın yaka ve etek uçlarına işlenmiş, ön ortasında vazodan çıkan sekiz yapraklı çiçek ve
yapraklarının bulunduğu, motif grubu gözlenmektedir (Fotoğraf 9).
17. yüzyıl döneminden Yüksel Timuroğlu’na ait 30 cm x 170 cm uçkur, beyaz renkli yöresel
pamuklu dokuma üzerine, kahverengi, yeşil ipek ipliklerle hesap işi ile işlenmiştir. Desen uçkurun
iki kısa kenarına, düzgün sıralamalı ve iki sıra halinde bordür biçiminde yerleştirilmiştir (Fotoğraf
10).
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Fotoğraf 9. Salta (cepken).

Fotoğraf 10. Uçkur

3.
Tasarımlar
Türk halkının estetik zevkini görselleştiren geleneksel el sanatlarımızın ticari boyuttaki yeni
üretimlerini evrensel sanat doğrultusunda düşünmemiz gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle
bu bildiride Erzincan yöresine ait sekiz ürün ele alınmıştır. Genellikle saltalar ve örtüler üzerinde
yer alan işlemeli bu ürünlerin motiflerinden esinlenerek altı adet yeni tasarım yapılmış ve atölye
ortamında uygulanmıştır. Yapılan yeni tasarımlarda geleneksel Türk motiflerinden; çift başlı
kartal, Mevlevi, ibrik ve lale sembollerinden ilham alınmıştır. Tasarımlar yeni biçim ve
düzenlemelerle günümüz toplumunun çağdaş sanat arayışlarının içinde yeniden yorumlanırken
işlevsellik de unutulmamıştır. Teknolojik imkânlar kullanılarak yapılan bu deneysel uygulamalar;
Accurate 4 desen programında çeşitli nakış efektleri ile hazırlanmış, Kingleo marka tek başlı
sanayi tipi nakış makinesinde işlenmiştir. Ürünlerin yapım aşamaları fotoğraflarla gösterilmiştir.

Fotoğraf 11. Tasarım 1’in bilgisayarda
görünümü.

Fotoğraf 12. Tasarım 1’in makinede
İşlenmesi.

Tasarım 1, yöredeki adı cepken olan saltanın arka bölümünde yer alan (Fotoğraf 5) motiften
esinlenerek, yeşil dokuma üzerine altın ve gümüş renkli metal iplikler kullanılarak sarma tekniği
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ile ibrik biçimde uygulanmıştır (Fotoğraf 11). Motifte herhangi bir değişiklik yapılmamıştır
(Fotoğraf 12-13).

Fotoğraf 13. Tasarım 1 (İbrik).

Tasarım 2, yöredeki adı cepken olan saltanın arka bölümünde yer alan (Fotoğraf 5) motiften
esinlenerek, yeşil dokuma üzerine altın renkli metal iplikler kullanılarak sarma tekniği ile kaftan
biçimde uygulanmıştır (Fotoğraf 14). Motifte herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte
desende küçültme yapılmıştır(Fotoğraf 15-16).

Fotoğraf 14. Tasarım 2’nin
bilgisayarda görünümü.

Fotoğraf 15. Tasarım 2’nin makinede
işlenmesi.
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Fotoğraf 16. Tasarım 2 (Kaftan).

Fotoğraf 17. Tasarım 3’ün
bilgisayarda görünümü.

Fotoğraf 19. Tasarım 3’ün makinede işlenmesi.

Fotoğraf 18. Tasarım 3’ün deseni.

Fotoğraf 20. Tasarım 3 keçenin fikse edilmesi.
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Fotoğraf 21. Tasarım 3 (Mevlevi).

Tasarım 3, Fotoğraf 2 ve Fotoğraf 3’te görülen peşkirler üzerindeki motiflerden esinlenerek
bir motifin tekrarından oluşan kompozisyon Mevlevi giysisinin etek uçlarına düzgün sıralamalı
olarak yerleştirilmiştir (Fotoğraf 17-18). İşlemede mavi, turuncu, mor ve yeşil polyester iplikler
ile metal iplikler kullanılmıştır (Fotoğraf 19). İşleme bulunmayan bölümler motifteki renkler ile
aynı renklerde keçeler kullanılarak renklendirilmiştir. İğneli keçe uygulaması denilen bu teknikte
ipliksiz süsleme makinesi kullanılarak keçeler kumaşa fikse edilmiştir (Fotoğraf 20-21)

Fotoğraf 22. Tasarım 4’ün bilgisayarda
görünümü.

Fotoğraf 24. Tasarım 4’ün makinede
işlenmesi.

Fotoğraf 23. Tasarım 4’ün deseni.

Fotoğraf 25. Tasarım 4 keçenin fikse
edilmesi.
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Fotoğraf 26. Tasarım 4 (Çift Başlı Kartal).

Tasarım 4, Merkezde Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi’nin de resmi olarak
kullandığı yine Erzincan özelliklerini yansıtan (kılıç, koç başı, minare, ve üzüm) sembolleri içinde
barındıran çift başlı kartal motifinin çevresine Fotoğraf 5’de görülen kumaş üzerindeki motiften
esinlenerek bir motifin tekrarından oluşan kompozisyon düzgün sıralamalı olarak yerleştirilmiştir
(Fotoğraf 22-23). İşlemede mavi, mor ve yeşil polyester iplikler ile metal iplikler kullanılmıştır.
İşleme bulunmayan bölümler motifteki renkler ile aynı renklerde keçeler kullanılarak
renklendirilmiştir (Fotoğraf 24-25). İğneli keçe uygulaması denilen bu teknikte ipliksiz süsleme
makinesi kullanılarak keçeler kumaşa fikse edilmiştir (Fotoğraf 26).

Fotoğraf 27. Tasarım 5’in
bilgisayarda görünümü.

Fotoğraf 28. Tasarım 5’in makinede işlenmesi.
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Fotoğraf 29. Tasarım 5 Pano(Lale).

Tasarım 5, Fotoğraf 9’da görülen salta üzerindeki motiften esinlenerek bir motifin
tekrarından oluşan kompozisyon düzgün sıralamalı bir düzenekte geleneksel lale motifinin
arasına verev olarak yerleştirilmiştir (Fotoğraf 27). İşlemede kırmızı ve yeşil polyester iplikler ile
altın rengi metal iplikler kullanılmıştır (Fotoğraf 28). İşleme bulunmayan bölümler motifteki
renkler ile aynı renklerde akrilik boyalar kullanılarak renklendirilmiştir (Fotoğraf 29).
Tasarım 6, Fotoğraf 2’de görülen peşkir üzerindeki motiften esinlenerek, bir motifin
tekrarından oluşan kompozisyon dikdörtgen örtünün iki kısa kenarına yerleştirilmiştir. (Fotoğraf
30). İşlemede mor, mavi, turuncu ve yeşil polyester iplikler ile altın rengi metal iplikler
kullanılmıştır (Fotoğraf 31-32-33).

Fotoğraf 30. Tasarım 6’nın bilgisayarda
görünümü.

Fotoğraf 31. Tasarım 6 makinenin
ekranında görünümü.
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Fotoğraf 32. Tasarım 6’nın makinede
işlenmesi.

Fotoğraf 33. Tasarım 6 (Dikdörtgen örtü).
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ERZİNCAN YÖRESİNDE EHRAM KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI
THE USE OF IHRAM IN THE REGION OF ERZINCAN AND ITS APPLICATION
AREAS
Zekiye ŞENTÜRK*
Özet
Ehram (ihram) Erzincan, Erzurum, Bayburt yörelerine has, kadınların örtünme amacıyla elbise
üzerine aldıkları ince yün iplikten el tezgahlarında örülen bir örtüdür ve mahalli bir özellik taşımaktadır.
Ehram yaklaşık 30 sene öncesine kadar Erzincan merkezinde ve ilçelerde yaygın olarak kullanılmakta, buna
paralel olarak da mahalle aralarındaki çulhacılarda veya evlerdeki el tezgahlarında bolca dokunmakta idi.
Her genç kızın çeyizinde mutlaka en az bir ehram bulunurdu. Bu gelenek halen, Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli,
Tercan İlçeleri’nde ve bazı merkez köylerde devam etmektedir.
Bayanların değişen teknolojiye ve çağın giysilerine önem vermesi ve manto, pardösü, şal gibi giysileri
tercih etmeleri nedeniyle ehram ve ehramcılık eski önemini yitirmiştir.
Araştırmanın amacı Erzincan'da ehram kullanımına yönelik yeni arayışları keşfetmek, ehramın
önemini yitirmesini engellemek adına yapılan çalışmaların literatürde yer almasını sağlamak ve gelecek
kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmaktır.
Anahtar Kelimeler: Ehram, El Sanatları, Dokuma
Abstract
Ehram (ihram) Erzincan, Erzurum, Bayburt to the sick, a thin blanket knitted woolen yarn from
handlooms they take on women's dress and veil in order to carry a local feature. Ehram about 30 years prior
to the center of Erzincan and are widely used in towns, neighborhoods in parallel was being touched in
abundance in their respective homes in Çulhacı or hand tools. It must have at least a portion of every young
girl in my robe. This tradition still, Grapes, Çayırlı, Otlukbeli, Tercan Districts and continues in some
central villages.
Giving importance to the women's changing technology and the age of the garment and mantle,
overcoat, because they prefer clothes like shawls robe and ehramcılık has lost its former importance.
The aim of the research in Erzincan quest to discover new robe for use, ensure that the work done on
behalf of my robe to avoid getting lost its importance in the literature and help to pass on to future
generations.
Keywords: Ehram, Handicrafts, Textiles

Giriş
Ehram (ihram) Erzincan, Erzurum, Bayburt yörelerine has, kadınların örtünme amacıyla
elbise üzerine aldıkları ince yün iplikten el tezgahlarında örülen bir örtüdür ve mahalli bir özellik
taşımaktadır. Ehram, baştan ayaklara kadar inen ve gözler açık kalacak şekilde el yardımıyla yüzü
kapatan kadın boy örtüsüdür. Eskiden yaşlı kadınlar tarafından kullanılan bu örtü günümüzde
kullanılmamaktadır.
Ehram yaklaşık 30 sene öncesine kadar Erzincan merkezinde ve ilçelerde yaygın olarak
kullanılmakta, buna paralel olarak da mahalle aralarındaki çulhacılarda veya evlerdeki el
tezgâhlarında bolca dokunmakta idi. Her genç kızın çeyizinde mutlaka en az bir ehram bulunurdu.
Bu gelenek halen, Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Tercan İlçeleri’nde ve bazı merkez köylerde devam
etmektedir.
Bayanların değişen teknolojiye ve çağın giysilerine önem vermesi ve manto, pardösü, şal
gibi giysileri tercih etmeleri nedeniyle ehram ve ehramcılık eski önemini yitirmiştir.
Geleneksel olarak yürütülen ve yaygın bir sektör olan el sanatları çeşitlilik göstermektedir.
Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Erzincan’ da da geleneksel olarak sürdürülen şayak, kilim
dokumacılığı, ehram dokumacılığı, halı dokumacılığı, dövme bakırcılık, çulhacılık, kalaycılık,
kunduracılık, oymacılık, sepetçilik, şal basmacılığı ve bunlar içerisinde önemli yer tutan bakır
işlemeciliği el sanatları mevcuttur. Geçmişte önemli ekonomik fonksiyonları olan ancak, tekniğin
*
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ilerlemesiyle üretimi daha ucuz ve daha kolay olan kitlesel üretime bıraktığından, üretimi azalan
yada kaybolmaya yüz tutmuş büyük ekonomik faaliyetlerdir.
Anadolu'nun zengin kültürel değerlerinden biri olan, bazı illerde geleneksel giysi kültürünü
oluşturan, aynı zamanda bir el sanatı olarak değer bulan ehram, gelişen teknolojiye bağlı olarak
yok olma riskiyle karşı karşıya kalmıştır.
Ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi Erzincan’ da da bazı el sanatları geleneksel olarak
sürdürüle gelmiştir. İhram dokuma, kilim dokuma, dövme bakırcılık gibi geçmişte önemli
ekonomik fonksiyonu olan bazı el sanatları ürünleri, günümüzde kitlesel üretime dayanan sanayi
ürünlerine yerine bıraktığından, talep azalmış ve üretim durma noktasına gelmiştir. Ancak iyi bir
tanıtım ve yapılacak ham madde ve üretim tekniği değişiklikleri ile bu gibi el sanatlarının
geliştirilmesi mümkündür.
El sanatı ürünlere olan talep, iyi bir üretim ve pazarlama organizasyonu ile artırılarak
Erzincan için önemli bir gelir ve istihdam imkanı sağlanabilir.
1. Ehram Dokuma
Atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde birbirinin altından, üstünden
geçirilmesiyle ortaya çıkan düz yüzeyli üründür. Dokuma tezgâhlarında çözgü ipliklerin gücü nire
denilen araçlarla bir kısmının yukarı kaldırılması, diğer kısmının aşağı çekilmesi suretiyle açılan
aralıktan (Bu aralığa ağızlık denir.) mekik yardımıyla atkı denilen ipliklerin geçirilmesiyle
oluşturulan düz yüzeylerdir. (megep, 2012:4 )
Ehram, çuha, yolluk, sergen gibi dokumaların her birini dokumak amacıyla ahşaptan
yapılmış tezgahlarda dokunur.

Fotoğraf 1. Ehram dokuma tezgahı

2. Yünün İnsan Sağlığı Açısından Faydaları
Ehramın ana maddesi saf yündür. Özelliği kışın sıcak, yazın serin tutar. Doğal renklerden
oluşmuştur. Hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen işlem basamakları insan gücü ile elle yapılır,
bir ehram yaklaşık 20–25 günde meydana gelir ebatları en 90– 95cm,boyu 8– 10 m arasına kadar
yapılabilir.
 Gerek giysilerde gerekse diğer ürünlerde yün yaz, kış kullanılabilen tek doğal lif türüdür.
 Doğal bir yalıtım malzemesi olduğu için vücut ısısını düzenler; yazın serin, kışın ise ideal
sıcaklıkta tutar.
 Terletmeyen doğal bir malzemedir. Bunun sebebi ağırlığının %30‟u kadar nemi içine
alması ve daha sonra dışarı vermesidir.
 Yün içinde bulunduğu milyonlarca hava yastığı ile hava akımı sağlar ve bu yüzden
terleme yapmaz.
 Yün doğal yapısı gereği lekelere karşı dirençlidir. Çünkü her bir elyaf tampon görevi
görerek suyun yün elyafın yüzeyine nüfuz etmesini önleyen ince bir zarla kaplıdır.
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 Yüksek nem ve protein içerikli yün elyafının alev alması zordur.
 Yün hem ısı hem de ses açısından doğal bir izolatör görevi görür.
3. Erzincan’da Ehram Kullanımı
Toplumsal değişmeye koşut olarak, yerel giysilerin yerini çağdaş giysiler almaktadır. Yerel
giysiler, kırsal kesimde günümüzde de az da olsa rastlanmaktadır. Köylerde kadınlar astarlı iki
entariyi üst üste giyerler. Bu entariler topuğa dek uzanır. Yörede üçeteğe üç peşli entari de denir.
Üçetekle birlikte geniş bir şalvar, uzun keten ve bürümcük gömlekler giyilir. Belde şal kuşak,
gümüş kemer kadın giyimini tamamlar. Başa peştamal, yazma sarılır, yerli tezgahlarda, ince
yünden dokunan ihram (Yörede ehram denilmektedir.) önceleri yaygın bir sokak giysi iken artık
Üzümlü yöresindeki birkaç köyde giyilmektedir, ihramı özelliği dikişsiz olmasıdır. Tüm bedeni
sarar, yalnızca gözleri açıkta bırakır. Kullanılan kadın kumaşları kadife, kutnu, çitari, alaca,
manisa, atlas, pullu sehavidir. Ancak, Erzincan'da modern çağın giyim tarzına ayak
uydurduğundan
geleneksel
giysiler
yavaş
yavaş
kaybolmaktadır.
(http://www.erzincankulturturizm.gov.tr/TR,57395/yerel-giysiler.html)

Fotoğraf 2. Erzincan yöresel giysili kadın

Ehram Erzincan bölgesinde kadınların, kimi zaman statü ve gösteriş amaçlı, kimi zaman da
sadece korunmak ve örtünmek amaçlı bir üst giysi olarak kullanılmaktaydı. Bölgede ehram farlı
renk ve desenlerde dokunarak giydiği kişinin evli, bekar yaşlı ya da genç olmasına bağlı olarak
farklılık göstermekteydi. Her genç kadının çeyizinde mutlaka en az 10 tane ehram bulunur ve
maddi değeri altın ile eş değer tutulurdu.
Günümüzde ehram zamanın şartlarına ve imkanlarına yenik düşerek artık eski önemini
yitirmiş ve neredeyse yok olacak kadar az kullanılmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve
hazır giyimin hızlı artışı, gelenek ve göreneklerin öneminin azalması ehram dokumacılığını
olumsuz yönde etkilemiş ve bu sanatın yok olmasına sebep olmuştur. Ehram dokumacılığın
zahmetli ve maliyetli olması da bu anlamda bu durumu desteklemiştir.
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Fotoğraf 3. Ehram dokuma

4. Günümüzde Ehram Kullanımı
Ehram doğu bölgelerinde yaygın olarak kullanılan bir dokuma türüdür. Önceleri ekolojik
durum, sosyal gelişim, inançlar ve değer yargılarının canlı tutuğu bu sanatın günümüz modasında
ve giyim tarzlarında yerini eskisi gibi bulup koruyamadığı, gelir sağlamadığı, yasal
mekanizmalarla korunmadığı, pazar sorunundan dolayı bir meslek olarak sürdürülemediği için
genç kuşaklar tarafından da yeterli ilgiyi görememekte ve gün geçtikçe yok olma tehlikesi
yaşamaktadır. ( Başaran:166)
Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda ehram dokumacığının halk eğitim merkezlerinde ve
bölgede buluna tekstil firmaları tarafından devam ettiği görülmüştür. Değişen ve gelişen moda
algısı ehramı artık bilinen formlardan uzaklaştırmış, daha çok turistik amaçlı ve ev tekstil ürünü
olarak kullanıma sunmuştur.

Fotoğraf 4. Ehram masa örtüsü
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Fotoğraf 5. Ehram masa örtüsü

Halk eğitim merkezlerinde ehram dokuma, masa örtüsü, çanta, cüzdan, kravat, peçete,
cepken, kese, heybe gibi ürünlerin yapımında kullanılmaktadır.
Sonuç
Bir kültür dili olan el sanatları yaşam biçimi ve çevre şartlarına göre oluşan biçimsel sanatın
kaynağı olmuşlardır. Halkbilimi çalışmalarında çok önemli bir yere sahip bu eserler, yer aldığı
toplumun kimlik göstergeleri haline gelmiş, zamanla da kültürel bir tarz olarak ortaya
çıkmışlardır.
Günümüzde başta endüstrileşme olmak üzere, değişen yaşam şartları, hızlı nüfus artışı,
ekonomik yapının tarım ve hayvancılıktan uzaklaşarak sanayiye kayması ve buna paralel olarak
hayvancılığın azalması, sentetik ürünlerin ortaya çıkması ve en önemlisi değer yargılarının
değişmesine bağlı olarak yöresel dokumacılık ya gerilemiş ya eski önemini kaybetmiş ya da
tümüyle yok olmuştur. Bir kısmı ise üretim biçimleri değiştirilerek kendi fonksiyonlarının dışında
fonksiyonlar kazanmışlardır. Bunun yanı sıra bu kıymetli kumaş çeşitli tekstil firmaları tarafından
da keşfedilmiş ve tezgah sayısı arttırılıp üretimi teşvik edilerek kadınlar için bölgede istihdam
olanağı yaratılmasına vesile olmuştur.
Ehramcılık el sanatının müzelerde sergilenmesi, yeni nesillere orijinal yapılarıyla aktarılması
yanında çağdaş tasarımlarla günümüze ve literatüre kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
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MÜZİK

ERZİNCAN YÖRESİNE AİT “KEMALİYE” VE “TERCAN” TÜRKÜLERİNE
İLİŞKİN MOTİFSEL YAPI ANALİZİ
ANALYZING THE “KEMALİYE” AND “TERCAN” BALLADS BELONG TO
ERZİNCAN REGION BY MOTİVE ANALYSIS METHOD
Mehmet Güneş AÇIKGÖZ *
Özet
Türk Halk Müziği; müzik eğitiminde, kültürümüzde ve tarihimizde büyük bir değere sahiptir. Ülkenin
hemen her yerinde ozanlarımızın ve âşıklarımızın yazdığı türküler ve şiirler ülkede o dönemde yaşananlara,
insanların sosyolojik ve psikolojik tavırlarına ve tabii ki halkın müzik anlayışına ve müzik kurallarına ışık
tutmaktadır. Her yörenin yaşanmışlığı, kültürleri ve diğer özellikleri yörelere göre birçok farklılığı
barındırmaktadır. Çalışmamızın temel amacı bu farklılıkların ve özelliklerin içinde müziğin temel
yapılarından biri olan motifin bir farklılığa tanık olup olmadığını ölçmektir. Erzincan yörelerinden olan
“Kemaliye” ve “Tercan” yöresine ait “Random” (Rastgele) yöntemiyle seçilmiş 10 eser motif analiziyle
incelenmiş ve eserlerin birbiriyle uyumu benzerlikleri ve farklılıkları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı
zamanda bu çalışmayla Erzincan yöresine ait eserlere motif analizi uygulayarak yöreye ait türkülere
motifsel bir bakış sağlanmış ve aynı yöreden olan “Kemaliye” ve “Tercan” türkülerinin kendi içinde de bir
farklılığının veya benzerliğinin bulunup bulunmadığı değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Motif Analizi, Erzincan Yöresi
Abstract
Turkish Folk Music has a great importance in our musical education, culture and history. The ballads
and poems that have been written all over the country by our bards and popular poet singers bring light to
the events experienced in specific time and places; sociological and psychological manner and music
appreciation of the people living there. Each region has different experiences, cultures and characteristics.
And the primary aim of this study is to understand if the motive which is a main component of music can
witness a difference in these characteristics. Ten “Random” works that are chosen from “Tercan” and
“Erzincan” regions have been examined by applying motive analysis and it has been tried to disclose the
harmony, similarities and differences in them. At the same time, motive analyses have been applied to the
ballads that are belong to Erzincan Region and motive point of view has been provided in this study. And
by means of this view, it has been evaluated whether the “Tercan” and “Erzincan” ballads that are belong
to the same region have any similarities and differences in themselves or not.
Key words: Motive Analyses, Erzincan Region

Giriş
Gelenekler, insanoğlunun geçmişten gelen, kuşaktan kuşağa aktarılan tecrübelerinin ve
değerlerinin ürünüdür. Ayrıca yaşam koşullarının bir gereği, içinde bulunulan şartlara uyum
sağlanırken, geleneklerin de bu yaşam koşullarına uydurulması aslında geleneğin bir geleneği
olmuştur. Bunu günümüz toplumu zaman zaman yozlaşma olarak değerlendirirken, zaman zaman
da bir gereklilik olarak görmüştür. (Türkmen ,2010)
Günümüzde geleneklerin sürdürülmesiyle oluşan kültürlerimiz ve değerlerimiz vardır. Türk
Müzik Kültürü’de bu geleneklerin sürdürülmesi ve günümüze taşınmasıyla oluşmuştur.
Türk Müzik Kültürü, Türk Kültürüne, Türk Toplumuna ve Türk Ulusuna özgü müziksel
düşünce, davranış, sanat ve yaşayış öğelerinin tümüdür. (Budak,2000 Aktaran: Yener, Aksu,
2004) Türk müzik kültürü, kısaca, Türklerin müziksel yaşam biçimi demektir. Türklerin müziksel
yaşam biçimi süreç ve ürün yönüyle bir bütündür. Bu nedenle Türk müzik kültürü Türklerin
kendileriyle ve çevreleriyle müziksel etkileşimlerinin süreci ve ürünü olarak tanımlanabilir.
Türklerin müzik evreni, Türklerin müziksel gerçekliğinin tümünü anlatır. Kendine özgü bir bütün
olan Türk müzik evreni, genellikle Türk kültür evreninin merkezinde ve bu merkezin odağında
yer alır. (Uçan, 2000)
Türk Müzik Kültürü terimini yalnızca Türk Sanat Musikisi veya Türk Halk Müziği olarak
adlandırmak yanlış olacaktır. Türk Müzik Kültürü’nde, Dini musikîmize hizmet eden, adı geçtiği
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zaman ilk akla gelen, segah makamındaki muazzam bayram tekbiri ile ünlü bestekârımız Itri’den,
Cumhuriyet Dönemi bestecileri ve Türk beşleri olarak tanınan Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal
Erkin, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Hasan Ferit Alnar ile günümüzde devam eden
birçok besteci ile bu yolda halk müziğinden, uluslararası sanat müziğine, Türk sanat
musikisinden, pop müziğe birçok müzik türü Türk Müzik Kültürünü oluşturmaktadır.
Çalışmanın temelini de oluşturan ve Türk Müzik Kültürü içinde önemli bir yere sahip olan
Halk müziği, doğrudan halkın öz değerlerine hitap ettiği için hiçbir şekilde halkın genel duygudüşünce ve algılayışından ayrı tutulamaz. Dini temaların etkisiyle başlayıp, sosyal alanda birçok
iletişim ağını yansıtan Türk Halk Müziği’nin tanımını “Klasik musiki yahut san’at musikisi
dışında kalan, halk dehasının umumi, müşterek mahsulü olan ve bestekârları meçhul bulunan
musiki”(Öztuna, 2000 Aktaran Yücel 2011 ). Olarak yapmak mümkündür.
Ya da bir başka ifade ile: “Halkın estetik eğilimini yansıtan, bir yandan halkın yarattığı, öte
yandan sevgi ile benimsediği, çoğunlukla dinlediği müzik” (Özbek, 1998 Aktaran Yücel 2011 )
türüdür.
Türk Halk Müziği'ni oluşturan birçok aşık ve bestekar yaşadıkları yerlerin sosyolojik ve
çevresel faktörlerini müziklerinde dile getirmiştir. Bu durum Türk Halk Müziği'nde yöreleri ve
sonrasında yöresel farklılıkları getirmiştir. Türk Halk Müziği'ni oluşturan birçok yörenin çalgılara
yönelik farklı çalış tarzları (tavır) ve söylemeye yönelik farklı teknikleri (ağız) barındırmaktadır.
Bu farklılıklar sadece teknik yönden değil türkü sözlerinden, motifsel farklılıklara kadar
uzanmaktadır. Türk Halk Müziği'nde önemli bir yöre olarak tanınan Erzincan yöresi de bu teknik
farklılıklara ve daha birçok sosyolojik ve çevresel farklılıklara sahiptir.
Tarihte “Eriza, Aziris, Arzancan, Ezirgân, Erzingân” adlarıyla bilinen” (Şahin,1985.Akt:
Kara, Yılmaz. 2011) ve bugün Erzincan olarak anılan muhit, etrafı dağlık, ortası bağlık diye tavsif
edilen Anadolu‟nun sevimli, bir o kadar da elem dolu şehirlerinden biridir. (Kara, Yılmaz, 2011)
Erzincan, Merkez ilçe ile birlikte Çayırlı, İliç, Kemah, Otlukbeli, Refahiye, Üzümlü ve 1
Mayıs 1938'de kabul edilen 3383 sayılı kanun gereği Malatya'dan ayrılıp Erzincan'a bağlanan
Kemaliye ve aynı kanun gereği Erzurum'dan ayrılıp Erzincan'a bağlanan Tercan, olmak üzere (
T.C. Resmi Gazete, 1938) 9 ilçeden oluşmaktadır.
Erzincan sosyolojik açıdan farklı bir duruma sahiptir. 27 Aralık 1939 gecesi şehir merkezinin
değişmesine ve yaklaşık 31.000 insanın ölümüne sebep olan 7,9 büyüklüğünde meydana gelen
depremden, 1993'te Başbağlar katliamı gibi birçok olay yaşamıştır. Yaşanan bu vahim olaylar
Erzincan yöresinin yaşanmışlıklarını derinden etkilemiş ve yaşam tarzlarından, müziğinin
sözlerine kadar yansımıştır.
Erzincan türküleri çoğunlukla Kemaliye (Eğin), Tercan ve Çayırlı ilçelerinden
derlenmektedir. Kemaliye (Eğin) türkülerinin Erzincan ilinin yaşadığı olaylarla verdiği göç ve
kaybedilen insanların anısına; gurbet ve sıla temalarını barındırmasıyla birlikte genelde olaya
bağlı oldukları görülürken, Tercan ve Çayırlı yörelerine ait türkülerin ise âşık tarzı olarak
yaratıldığı ve icra edildiği görülür (Akman, 2010).
Muzaffer Sarısözen, Ahmet Talat Onay, Enver Gökçe, Burhan Tarlabaş ı, Mustafa Özgül,
Fahri Taş , Salih Turhan Erzincan türküleri üzerine derleme yapan araştırmacıların en
önemlilerindendir. Türkülerin icrası üzerine Hafız Şerif, Salih Dündar, Ahmet Türkoğlu; icrası
ve yaratması üzerine Âş ık Davut Sulari, Âş ık Daimi ve Ali Ekber Çiçek gibi sanatçılar en önemli
sanatçılarındandır (Akman, 2010).
Amaç
Her bölgenin ve her yörenin yaşanmışlığı, kültürleri ve diğer özellikleri birbirlerine göre
birçok farklılığı barındırmaktadır. Çalışmamızın temel amacı bu farklılıkların ve özelliklerin
içinde müziğin temel yapılarından biri olan motifin Erzincan yöresi Kemaliye ve Tercan ilçesi
türkülerinde bir farklılığa tanık olup olmadığını ölçmektir.
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Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Erzincan yöresine ait türküler oluşturmaktadır. Örneklemini ise
Erzincan yöresine ait “Kemaliye” ve “Tercan” Türkülerinden “random” yöntemiyle rastgele
seçilmiş tablo 1’de yer alan türküler oluşturmaktadır.
Tablo 1
Kemaliye Türküleri
"Eğin Dedikleri"
"Gurbete Gidişimdir"
"Sabahın Seher Vaktinde"
"Elinde Düdük Kaval"
"Elinde Süt Küleği"

Tercan Türküleri
"Tası Suya Daldırdım"
"Yarim Senden Ayrılalı"
"Bugün Bize Pir Geldi"
"Seherde Bir Bağa Girdim"
"Şaha Doğru Giden Kervan"

Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada "kaynak tarama" ve "döküman analizi" modeli kullanılarak, "karşılaştırmalı
motifsel yapı analizi metodu" uygulanmıştır. Uygulanan analizle türküler bölümlere ve motiflere
ayrılmış. Motif sayıları, türkü üzerinde motifin kapsadığı alan ve motif çeşitleri vb. gruplara
ayrılarak birbiriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, çalışma Kemaliye ve Tercan türküleri arasındaki
bağıntı ve benzerliğe yönelik durum tespiti yapmayı ve yörelerin motifsel özelliklerini
belirlemeyi amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada, Türküleri karşılaştırmak için "Biçim Değerlendirme Formu" ve "Motif
Değerlendirme Formu" oluşturulmuştur.
Biçim Değerlendirme Formu
Motif Değerlendirme Formu

(Berki, Yüksel, 2002)

Bulgular ve Yorum
Eser analizi, ortaya konulmuş bir yapı veya eserin nasıl oluştuğunu belirlemek için yapı veya
eserin tüm yönleriyle incelenmesine ve araştırılmasına olanak sağlayan bir sonuç izleme sürecidir.
Müzikte bu analiz, bestecinin yazmış olduğu bir eseri armonik, ritmik ve melodik olarak
tanımlamak veya bestecinin özellikle yapmak istediği bir olguyu açığa çıkarmak için kullanılır.
Müziksel yapılara uygulanan bazı analiz yöntemleri şunlardır;
 Schenker Analizi,
 Motifsel Yapı Analizi
 Markov Analizi vb. analiz türü bulunmaktadır.
Çalışmada uygulanan “motifsel yapı analizi” genel olarak Uluslararası Sanat Müziği’nde
uygulanmaktadır. Ancak Türk Halk Müziği’nde bugüne kadar uygulanabilirliği pek
yaygınlaşmamışsa da, bu halk müziğimizde motifsel değerlerin olmadığını göstermez. Bu sebeple
bu çalışmada bu analiz yönteminin kullanılması ile Türk Halk Müziğinde melodik ve motifsel
değerlerimiz açığa çıkacaktır.
Çalışmada her türküye ayrı ayrı motifsel yapı analizi uygulanarak her motifin eserin yüzde
kaçını oluşturduğu ve eser genelinde ne kadarlık bir alanı kapsadığı belirtilecektir. Aynı zamanda
eserin kaç bölümden, kaç cümleden ve kaç motiften oluştuğu gösterilecektir.
Çalışmanın temel konusu "Tercan" ve "Eğin" yörelerinin motifsel karşılaştırmasını
gerçekleştirmek olduğundan her bir türkünün analiz tabloları detaylı bir şekilde ayrı ayrı 3 türküde
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gösterilmiştir. Geriye kalan türkülerin motifsel yapı analizi değer ve sonuçları genel tabloda ve
karşılaştırma tablosunda belirtilmiştir.
Erzincan Tercan Yöresi Türkülerinin Motifsel Yapı Analizi
1- "Yarim Senden Ayrılalı"
"Yarim senden ayrılalı" adlı türkümüz Yavuz TOP'a ait olmakla birlikte Mehmet ÖZBEK
tarafından derlenerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırılmıştır.
Tablo 2
Form Şeması
A

Motifler
Motif 1
Motif 2

a
+
+

b
+
+

* Tablo 2'de Türkünün %100'ünü oluşturan 2 motifin saptandığı ve türkünün iki cümleli tek
bölümlü şarkı formundan oluştuğu belirtilmiştir.

Motif

Tablo 3
Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen
sergilendiği
ad
ölçü no
Motif 1

1

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı
%33

3

10

11
15

* Tablo 3'te belirtildiği gibi Motif 1'in her değeri eser içinde %6,6'lık bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde %33'lük bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 1'in sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 1'in türkünün "a" ve "b"
cümlelerinde de yer aldığı saptanmaktadır. Motif 1 "a" cümlesinde kendisinden başka 2
varyasyonu ile %19,8'lik bir alanı kapsarken "b" cümlesinde 2 varyasyonu ile %13,2'lik bir alanı
kapsamaktadır.
* Aynı zamanda Motif 1 ölçünün ilk vuruşu ile başlamamakta ancak, bir sonraki ölçünün ilk
vuruşunda tamamlanmaktadır.
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Tablo 4
Motif

Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad
sergilendiği
ölçü no
Motif 2

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı

2

%67

4

5
6
7,12

8

9,14

13

* Tablo 4'te belirtildiği gibi Motif 2' nin her değeri eser içinde %6,6'lık bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde %67'lik bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 2'nin sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motifi 2'nin türkünün "a" ve "b"
cümlelerinde de yer aldığı saptanmaktadır. Motif 2 "a" cümlesinde kendisinden başka 6
varyasyonu ile %46,2'lik bir alanı kapsarken "b" cümlesinde 3 varyasyonu ile %20,8'lik bir alanı
kapsamaktadır.
* Bu analizler ışığında Türk Halk Müziği'mizde motif varyasyonlarının sekvenslerle
yapıldığı saptanmıştır. Bu durum özellikle türkünün 2. motifinde görülmektedir. Türküde çok
küçük ritimsel öğelerin değişmesi veya eklenmesinin yanı sıra aynı motifin sekvens varyasyonları
oldukça fazladır. Bir diğer sonuç türkünün 4'lük değerde sus ile başlaması motifleri bir 4'lük değer
kaydırarak bir motifin ölçü değeri olarak 1,25'lik alanı yayılmasını sağlamaktadır. Bu durum Türk
Halk Müziğinde türkülerin eksik ölçü yapısıyla oluşabildiğinin kanıtı olarak sunulmasında Motif
1'in son ölçüde tamamlanması için türkünün ilk ölçüsündeki 4'lük notaya ihtiyaç duyması olarak
gösterilebilir.
2- "Tası Suya Daldırdım"
"Tası Suya Daldırdım" adlı türkümüz Ahmet KARTAL'a ait olmakla birlikte Hikmet
TAŞAN tarafından derlenerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırılmıştır.
Tablo 5
Form Şeması
Motifler

A
a

a¹
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Motif 1
Motif 2

+
-

+

* Tablo 5'te Türkünün %100'ünü oluşturan 2 motifin saptandığı ve türkünün iki cümleli tek
bölümlü şarkı formundan oluştuğu belirtilmiştir. Cümlelerin ikisinin de birbiriyle bağıntılı olduğu
tespit edilmiş bu sebeple ayrı bir cümle olarak değerlendirilmeyerek, ritimsel farklılıklarla
birbirine yakın cümleler olduğundan ilk cümle "a" ikinci cümle "a¹" olarak saptanmıştır.
Tablo 6
Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad sergilendiği
ölçü no

Motif

Motif 1

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı

1

* Tablo 6'da belirtildiği gibi Motif 1'in her değeri eser içinde %14,28'lik bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde tek ölçüden oluşan bir motif olduğundan aynı oranla %14,28'lik
bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 1'in sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 1'in türkünün yalnızca "a
cümlesinde yer aldığı saptanmaktadır.
Tablo 7
Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad sergilendiği
ölçü no

Motif

Motif 2

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı

2,3,4,5,6,7

* Tablo 7'te belirtildiği gibi Motif 2' nin her değeri eser içinde %14,28'lik bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde %85,72'lik bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 2' nin sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 2 türkünün yalnızca "b"
cümlesinde yer aldığı saptanmaktadır.
* Bu analizler ışığında türkünün bir tekrarlık ilk ölçüsü cümlenin çalgılara yönelik giriş
bölümü ile ilk cümlesi, 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. ölçüsü ise koroya veya soliste yönelik aynı notadan
ve ritimden oluşan farklı sözlerle tekrarlanan ikinci cümlesi olarak kabul edilmiştir. Ancak ilk
cümle ile ikinci cümlelerde notalar aynı iken ritim kalıplarının farklı olması ikinci yani a¹
cümlesinin oluşmasını sağlamıştır. Bu durum halk müziğinde ayrı cümleleri oluştururken aynı
nota fakat farklı ritim kalıplarıyla yeni bir cümle oluşturulabilmenin farkını sunmaktadır.
3- "Bugün Bize Pir Geldi"
"Bugün Bize Pir Geldi" adlı türkümüz Aşık İsmail DAİMİ'ye ait olmakla birlikte TRT
tarafından derlenerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırılmıştır.

Motifler
Motif 1
Motif 2
Motif 3
Motif 4

a
+
+
-

Tablo 8
Form Şeması
A
a¹
b
+
+
+
+
+
-

B
c
+
+
+

c¹
+
+
+
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* Tablo 5'te Türkünün %100'ünü oluşturan 4 motifin saptandığı ve türkünün beş cümleli iki
bölümlü şarkı formundan oluştuğu belirtilmiştir. Motifsel analizle ortaya çıkarılan en önemli
özellik ise; Aşık DAİMİ a, a¹, b, c ve c¹ gibi her cümlenin sonunda motif 2'yi kullanarak her ne
kadar bu iki bölümlü şarkı formunda birbirinden farklı 5 cümle kullansa da her cümlenin sonunda
kullandığı Motif 2 ile bir bütünlük sağlamıştır.
Tablo 9
Motif

Motif Şeması
Motife
verilen ad

Motif 1

Motifin
sergilendiği
ölçü no
1,2,6

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı
%35

3
5
7
9

* Tablo 6'da belirtildiği gibi Motif 1'in her değeri eser içinde %5'lik bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde 7 ölçüde farklı varyasyonlarla kullanılan bir motif olduğundan
%35'lik bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 1'in sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 1'in türkünün "a, a¹ ve b"
cümlelerinde yer aldığı saptanmaktadır.

Motif

Tablo 10
Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad
sergilendiği
ölçü no
Motif 2

4,8

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı
%25

12,16

20

* Tablo 10'da belirtildiği gibi Motif 2' nin her değeri eser içinde %5'lik bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde %25'lik bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 2'nin sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 2 türkünün "a, a¹, b, c ve c¹"
gibi tüm cümlelerinde sergilenerek türkünün toparlayıcı motifi olarak saptanmıştır.
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Motif

Tablo 11
Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad
sergilendiği
ölçü no
Motif 3

10

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı
%30

11
13,17
15
18

* Tablo 11'de belirtildiği gibi Motif 3' ün her değeri eser içinde %5'lik bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde %30'luk bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 3'ün sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 3 türkünün "b, c ve c¹" gibi
cümlelerinde yani yalnızca cümlenin "B" bölümünde sergilenerek türkünün ikinci bölümünün
temel motifi olarak saptanmıştır.

Motif

Tablo 12
Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad
sergilendiği ölçü
no
Motif 4

14

Motifin eser
genelinde
kullanılma
oranı
%10

19

* Tablo 12'de belirtildiği gibi Motif 4' ün her değeri eser içinde %5'lik bir alanı
kapsamaktayken, eser genelinde %10'luk bir alanı kapsamaktadır.
* Motif 4'ün sergilendiği ölçü numaralarına bakıldığında, motif 4 türkünün yalnızca "c ve
c¹" gibi cümlelerinde kullanılmıştır. Motif 4 Yalnızca cümlenin "B" bölümünün son cümlelerinde
sergilenerek, türkünün tüm bölümlerinde cümlelerin son ölçüsü olarak kullanılan motif 2'ye "B"
bölümünde hazırlayıcı bir motif olarak kullanıldığı saptanmıştır.
* Bu analizler ışığında türkünün en önemli özelliği tek ölçülük birden fazla motiflerin belirli
düzen ve yapı içinde türküye yerleştirildiği olmuştur.
* Bir diğer özelliği ise normal bir iki bölmeli şarkı formunda "a, a¹ ve b, b¹" cümle yapısı
bulunurken analizi yapılan bu türküde istisna olarak 5 cümle "a, a¹, b, c ve c¹" yapısı kullanılmıştır.
Türkünün "A" bölümünde çalgı için yazılmış türkünün giriş bölümünü oluşturan 8 ölçü "a ve a¹"
cümlesiyle oluşurken "B" bölümünde sözlü ve çalgılı bölüm için 12 ölçü "b, c ve c¹" cümlesiyle
oluşmuştur.
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"Kemaliye" ve "Tercan" Türkülerinin Genel Özelliklerinin Belirlenmesi
Erzincan yöresine dahil olan "Tercan ve "Kemaliye" türkülerine yapılan motifsel yapı
analizi sonuçlarında aşağıda belirtilen tablolarda şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Cümle Yapısı

Motifin Kapsadığı
Ölçü Alanı

Toplam Ölçü Sayısı

2

2

a, b

1

8

10/8

Gurbete
Gidişimdir
Sabahın Seher
Vaktinde
Elinde Düdük
Kaval
Elinde Süt
Küleği

1

1

2

a

0,6

4

6/4

1

2

5

a, b

2

14

9/8

1

1

1

a

1

2

4/4

1

2

3

a, b

2

8

4/4

Başlıca Motifsel
Öğeler

Motif Sayısı

1

Zamanı

Cümle Sayısı

Eğin Dedikleri

Kemaliye
Türküleri

Bölüm Sayısı

Tablo 13

Random yöntemiyle seçilmiş Kemaliye türkülerinden elde dilen analiz sonuçlarına tüme
varım yöntemi uygulandığında, Kemaliye türküleri için şu genellemeler yapılabilir.
Kemaliye türkülerinin motifsel öğeleri ve yapısal analizleri sonucunda;
Kemaliye Türküleri,
 Tek bölümlüdür.
 Bölümleri bir veya iki cümleden oluşturulmuştur.
 Tek motif, tek cümle ile tek bölüm oluşturulduğu gibi 5 motif çeşidine kadar
geliştirilmiş motifsel öğelere sahiptir.
 Cümle yapısı genellikle "a,b" şeklindedir.
 Motifleri genellikle tek veya iki ölçü içinde yer alır.
 Motiflerine ritimsel değişikliklerden çok sekvens yöntemiyle çeşitlemeler
yapılmıştır.
 2 ölçüden oluşturulabilmesinin yanı sıra ölçü sayısında çeşitlilik göstermektedir.
 Aksak veya dört zamanlı vuruşların yanı sıra üç zamanlı türküler de yer
almaktadır.

Bölüm Sayısı

Cümle Sayısı

Motif Sayısı

Cümle Yapısı

Motifin Kapsadığı
Ölçü Alanı

Toplam Ölçü Sayısı

Zamanı

Tası Suya Daldırdım

1

2

2

a, a¹

1

7

6/4

Yarim Senden Ayrılalı 1

2

2

a, b

1

15

10/8

Başlıca Motifsel
Öğeler

Tercan Türküleri

Tablo 14
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Bugün Bize Pir Geldi

2

5

4

a, a¹, b, c, c¹ 1

20

2/4

Seherde Bir Bağa
Girdim
Şaha Doğru Giden
Kervan

2

5

3

a, b, a, c, d

4

48

2/4

1

2

3

a, b

1

10

2/4

Random yöntemiyle seçilmiş Tercan türkülerinden elde dilen analiz sonuçlarına tüme
varım yöntemi uygulandığında, Tercan türküleri için şu genellemeler yapılabilir.
Tercan türkülerinin motifsel öğeleri ve yapısal analizleri sonucunda;
Tercan Türküleri,
 Tek bölümlü olmalarının yanı sıra iki bölümlü şarkı formuna benzer türkülerdir
 Bölümlerinin genel olarak iki cümle ile oluşturulmasının yanı sıra daha önce analizlerde
pek ortaya çıkarılamamış beş cümleli 2 bölümlü yapısal özelliğe sahiptir.
 En az iki motif, iki cümle ile tek bölüm oluşturulduğu gibi 4 motif çeşidine kadar
geliştirilmiş motifsel öğelere sahiptir.
 Cümlelerinin yapısı genellikle "a,b" olmasının yanı sıra "a, a¹, b, c, c¹" ve "a, b, a, c, d"
gibi daha önce pek rastlanmamış 5 cümleli 2 bölümlü yapılara da sahiptir.
 Motifleri genellikle tek ölçü içinde yer aldığı gibi, dört ölçü içinde yer alan motiflere de
sahiptir.
 Motifleri Türk Halk Müziğimizde çok sevilen ve yaygın kullanılan sekvens yöntemiyle
yapılan motif geliştirmelerinin yanı sıra, birçok ritimsel çeşitlemeler ile yapılan motif geliştirme
yöntemlerine de sahiptir.
 Genel olarak az rastlanan tek sayı ile bitirilmiş ölçü sayılarını içinde barındırdığı gibi
,48 ölçü sayılı türkülere sahip olmasıyla da ölçü sayısı bakımında çeşitlilik göstermektedir.
 Üç zamanlı ve aksak vuruşların da olduğu türkülerin yanı sıra genellikle iki zamanlı
türküler yer almaktadır.
Sonuç
Erzincan Yöresi "Kemaliye" ve "Tercan" Türkülerinin Benzerlikleri ve Farklılıkları

C. Y.

M. K. Ö. A.

T. Ö. S.

T. Ö. S.

M. K. Ö. A.

M. S.

C. S.

B. S.

1

2

2

a, b

1

8

10/8 6/4

7

1

a, a¹

2

2

1

Tası Suya
Daldırdım

Gurbete
Gidişimdir

1

1

2

a

0,6

4

6/4 10/8

15

1

a, b

2

2

1

Yarim Senden
Ayrılalı

Sabahın
Seher
Vaktinde

1

2

5

a, b

2

14

9/8

2/4

20

1

a, a¹,
b, c,
c¹

4

5

2

Bugün Bize
Pir Geldi

Elinde Düdük
Kaval

1

1

1

a

1

2

4/4

2/4

48

4

a, b,
a, c,
d

3

5

2

Seherde Bir
Bağa Girdim

Elinde Süt
Küleği

1

2

3

a, b

2

8

4/4

2/4

10

1

a, b

3

2

1

Şaha Doğru
Giden Kervan

Kemaliye Türküleri

C.Y.

M. S.

Eğin
Dedikleri

Z.

C. S.

Tercan
Türküleri

Z.

Kemaliye
Türküleri

B. S.

Tablo 15

Tercan Türküleri

ERZİNCAN YÖRESİNE AİT “KEMALİYE” VE “TERCAN” TÜRKÜLERİNE İLİŞKİN MOTİFSEL YAPI ANALİZİ • | • 141

Random yöntemiyle seçilmiş beş adet
Kemaliye Türküsüne yapılan Motifsel Yapı
Analizi ile elde edilen veriler, Mac OS X El
Capitan Versiyonu 3.6.2. sürüm ile Numbers
Programında yüzdelik değerlerine ulaşılarak
şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Random yöntemiyle seçilmiş beş adet
Tercan Türküsüne yapılan Motifsel Yapı
Analizi ile elde edilen veriler, Mac OS X El
Capitan Versiyonu 3.6.2. sürüm ile Numbers
Programında yüzdelik değerlerine ulaşılarak
şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Kemaliye Türküleri %100'lük bir oranla
1. Tercan Türküleri %60'lık bir oranla tek
tek bölümlüdür.
bölümlü, %40'lık oranla iki bölümlüdür.
2. Kemaliye Türküleri %60'lık bir oranda iki 2. Tercan Türküleri %60'lık bir oranda iki
cümle ile oluşurken %40'lık bir oranda tek
cümle ile oluşurken %40'lık bir oranda beş
cümlelidir.
cümlelidir.
3. Kemaliye Türküleri %40'lık bir oran ile iki 3. Tercan Türküleri'nde iki motif %40 ve üç
motiften oluşmasına karşın; tek motif, üç motif %40 olmak üzere türkülerin %80'i iki ve
motif, ve beş motif ile oluşan ve her biri üç motiften oluşmasına karşın %20'lik bir
%20'lik bir alanı kapsayan toplamda %60'lık alana kapsayan dört motiften oluşan türkülerde
bir oran saptanmıştır. Aynı zamanda toplamda yer almaktadır. Aynı zamanda toplamda "3"
"4"
çeşit
"motif
sayısı"
türünü çeşit "motif sayısı" türünü barındırmaktadır.
barındırmaktadır.
4. Tercan Türküleri %60'lık bir oran ile
Kemaliye Türküleri %40'lık bir oran ile
2/4'lük zamanda oluşmasına karşın, 10/8'lik,
4/4'lük zamanda oluşmasına karşın, 10/8'lik,
6/4'lük, zamanlardan oluşan ve her biri %20'lik
6/4'lük, 9/8'lik zamanlardan oluşan ve her biri bir alanı kapsayan toplamda %40'lık bir oran
%20'lik bir alanı kapsayan toplamda %60'lık
saptanmıştır. Aynı zamanda toplamda "3" çeşit
bir oran saptanmıştır. Aynı zamanda toplamda zaman türünü barındırmaktadır.
"4" çeşit zaman türünü barındırmaktadır.
Yukarıda verilen "Motifsel Yapı Analiz" sonuçları, tablo ve grafiklerine göre "Kemaliye"
ve "Tercan" türkülerinin aynı yörenin türküleri olduğu;
 Tek bölümden oluşmalarından,
 Her iki yörenin türküsünde bölümlerin iki cümleden oluşmasından,
 Türkülerin iki motif ile oluşturulabilmesinden
 4 zamanlı veya 2 zamanlı türkülerin çoğunlukta olmasından anlaşılmaktadır.
ki bu özellikler "Kemaliye" ve "Tercan" türkülerinin ortak noktalarını gösterdiği gibi ayrıca
"Erzincan Yöresi" türkülerinin genel özelliğini de belirtmektedir.
Erzincan yöresi türkülerinin zenginliği coğrafi olarak birbirine uzak olan Kemaliye ve
Tercan ilçelerinin aslında, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tunceli'ye komşuluk yapan Kemaliye ilçesi
ve bir diğer konumunda Erzurum ve Bingöl'e komşuluk yapan Tercan İlçesi'nin etrafındaki
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yörelerin müziksel anlayışlarını yerinde sentezlemiş ve kendi yöresinin bir parçası haline getirmiş
olmasındandır. Bu durum Türk Halk Müziği'nin öncü yöresi olmasının en büyük sebeplerinden
olmuştur.
Erzincan yöresi türkülerinde çeşitlilik,
 6/4'lük zamanda yazılmış türkülerden, 10/8'lik zamandaki türkülere,
 Tek motif ile baştan sona yazılmış türkülerden, 5 motiften oluşan türkülere,
 Tek cümle ile yazılmış türkülerden, daha önce rastlanmamış 5 cümle yapılı
türkülere,
 Tek motifin tek cümle ile tek bölümü 2 ölçüden oluşturulmuş türkülerden, 4
motifin 5 cümle ile 2 bölümü 48 ölçüden oluşturulmuş türkülere kadar,
türkülerin zengin çeşitliliği hem Erzincan yöresini Türk Halk Müziği repertuarında saygın
hale getirmiş hem de "Kemaliye" ve "Tercan" olmak üzere iki ayrı yöresel farklılığa sebep
olmuştur.
Sonuç olarak çalışmayı şekillendiren bu türkülerin, iki ilin iki farklı ilçesiyken 3383 sayılı
kanun ile sonradan Erzincan iline dahil edilen ilçelerin türküleri olması söz konusu olduğunda;
Türkülere yapılan analizler sonucu farklı tavır, farklı motif örnekleri, farklı cümle yapıları
ve yaşanmışlıklarına rağmen Kemaliye (Eğin) ve Tercan Türküleri genel yapıları ve özellikleri
gereği Erzincan ilinden ve birbirinden hiçbir şekilde ayrı düşmeyerek, zengin çeşitlere ve
farklılıklara bir bütünlük getirmiş ve tüm Türk Halk Müziği Repertuarına Erzincan Yöresi
Kemaliye ve Tercan Türküleri olarak yerleşmeyi başarmıştır. Bu durum az rastlanan bir durumun
net bir örneği kabul edilerek, çalışmanın anlamlı farklılıklara ve benzerliklere tanık olmasını
sağlamıştır
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ERZİNCAN MUSİKİSİNE GENEL BAKIŞ
AN OVERVIEW OF ERZINCAN MUSIC
Ersan ÇİFTCİ1
Özet
Anadolu’nun doğusunda yüzyıllardır birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Erzincan,
zengin bir tarihi geçmişe ve kültürel birikime sahiptir. Tarihten gelen bu kültürel birikimin zenginliği ve
çeşitliliği Erzincan’ın musiki kültürüne de yansımıştır.
Bu çalışmada; Erzincan Musikisi genel hatları ile ele alınarak incelenmiş ve Erzincan Musikisine ait
değerlerin Türk Müzik Kültürüne katkıları betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri literatür ve
belgesel kaynak tarama yöntemlerinin yanı sıra, kaynak kişi ve kurumlar ile görüşme yoluyla elde
edilmiştir. Bu bağlamda, Erzincan Musikisini oluşturan en önemli kaynak olan halk kültürüne dayalı
ozanlık ve aşıklık geleneği ve bu gelenekle şekillenen yöre türküleri, makamsal ve ritmik açıdan incelenmiş,
konularına, ezgisel karakterlerine ve icra biçimlerine göre değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Geçmişten
geleceğe Erzincan Musikisini şekillendiren halk ozanları, aşıklar ve eserleri, önemli ses ve saz icracıları,
enstrüman yapımcıları, halk oyunları türleri, musiki eğitimi veren resmi ve özel kurumlar, dernekler ve
eğitimciler tarihsel sıralamaya göre incelenmiş ve elde edilen bulgular betimsel bir yaklaşımla tasnif
edilerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erzincan Musikisi, Erzincan Türküleri, Erzincan Halk Oyunları, Erzincanlı
Aşıklar.

Abstract
Erzincan has been a home to many civilizations at East Anatolia for centuries and has a rich historical
and cultural heritage. The historical cultural richness has also been reflected on the musical culture of
Erzincan.
This study aims to describe the contribution of the musical values of Erzincan to the Turkish musical
culture by analyzing Erzincan music in general terms. Data were collected by interviewing with persons
and institutions as well as reviewing the literature and documents. In this regard, the folk culture-based
ozan/asik (minstrel) tradition, the most important resource of Erzincan Music, was examined. In addition,
the ballads in the region formed through this tradition were analyzed in terms of their mode/tune and rythym
and categorized according to their subjects, melodic characteristics and types of performance. The minstrels
and their works, important vocal and instrumental performers, instrument makers, types of folk dances, as
well as the public and private institutions, associations, and educators which have provided music education
were also analyzed according to their historical chronology. Finally, the findings were classified and
presented with a descriptive approach.
Key Words: Erzincan Music, Erzincan Ballads, Erzincan Folkdances, Minstrels from Erzincan.

Giriş
Anadolu’nun doğusunda Yukarı Fırat Havzası’nda bulunan yüzyıllardır birçok
medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Erzincan, zengin bir tarihi geçmişe ve kültürel
birikime sahiptir. Tarihten gelen bu kültürel birikimin zenginliği ve çeşitliliği bu şirin kentin
musiki kültürüne de yansımıştır.
Tarihte “Eriza, Aziris, Arzancan, Ezirgân, Erzingân” adlarıyla bilinen” (Şahin,1985.Akt:
Kara, Yılmaz. 2011) ve bugün Erzincan olarak anılan muhit, etrafı dağlık, ortası bağlık diye tavsif
edilen Anadolu‟nun sevimli, bir o kadar da elem dolu şehirlerinden biridir (Kara, Yılmaz, 2011).
Erzincan yöresi müzik kültürünü genel olarak halk müziği öğeleri oluşturmaktadır. Doğal
olarak kentin sosyal yapısı ve yaşantısının izlerini ve yansımalarını; yörenin türkülerinde, uzun
havalarında, halk oyunlarında görmek mümkündür.
Bir toplumu tanımak için, türkülerini tanımak ve anlamak gerekir. Türküler, doğdukları
coğrafyanın özelliklerini, tarihini, kültürünü, geleneklerini ve hatta içinde yaşayan insanların
duygu durumlarını dahi anlatan, eşi bulunmaz folklor kaynaklarıdır. Bir yörede yakılan türkülerin
* Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye, Erzincan,
ersanfarmer@gmail.com
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konularının tespiti, o kültürde öne çıkan toplumsal olayları ve toplumsal karakteri de büyük
ölçüde ortaya koyacak veriler barındırır. Türküleri, bir anlamda Anadolu halkının yaşam
biçiminin müziksel bir form yapısına dönüşmüş hali olarak tanımlamak mümkündür. Tüm
Anadolu şehirlerinde olduğu gibi Erzincan şehrimize ait türküler de bölge insanının yaşam biçimi
ve kültürel özelliklerinin adeta bir aynasıdır. Bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, dini ve
daha birçok özellikleri Erzincan türkülerinde kendini göstermektedir. Müziksel açıdan değişik ve
çok çeşitli ritim zenginliğine sahip olan Erzincan türküleri de deyişleri, ağıtları, gelin havaları,
doğa türküleri ve ozanlara ait türküleri ile yöreyi her yönü ile hem ezgisel hem de sözel olarak
anlatmaktadırlar. Türkülerde ağırlıklı olarak seçilen konular, ait olduğu toplumun geleneği,
eğlence anlayışı, hikâyeleri, inanışı, toplum yapısı gibi en hassas yönlerini açığa çıkarır. Bu
konuların bilinmesi ve ayırt edilmesi, ait olduğu toplumun geçmişten bugüne daha yakından
tanınmasını sağlar.
Halkın ya da halk sanatçılarının çeşitli olaylar karşısındaki etkileniş ve duygulanımlarının
ezgiyle anlatımı olarak tanımlanan Geleneksel Türk Halk Müziği: Kendine özgü çalgıları, çalış
ve söyleyiş tavırları, biçimleri, türleri ve geniş dağarıyla ulusal nitelikleri bünyesinde taşıyan, halk
biliminin diğer dallarıyla iç içe oluşan, yöresel müziklerin birleşmesiyle oluşan bir müzik
çeşididir. Türk halk müziği halkın içinden yetişmiş kişilerin adı bilinen ya da bilinmeyen halk
sanatçılarının oluşturdukları eserlerden meydana gelmiştir.
Ülkemizde de diğer toplumlardaki şekle benzer özelliklere sahip olan Türk Halk Müziği,
kendine has geleneksel unsurlarıyla varlığını sürdürmektedir. Erzincan toplumunun ortak duygu
ve düşüncelerini hem ezgileriyle hem de şiirsel yapısıyla yalın, samimi ve içli ezgilerle anlatan
türkülerin sözlerinde, Erzincan’ın geleneksel kültürünü ifade eden hemen her konuda bilgiyi
bulmak mümkündür.
Sözlerinde çok değişik konuları bulabileceğimiz örneklerinde; insanımızın yaşamını,
sevincini, acısını, sevdasını, yiğitliğini, doğa olaylarını karşısındaki tutumlarını, inançlarını,
sosyal ve ekonomik koşullarını tüm açıklığı ile bulmak mümkündür. Yörelere seslendirme
ortamlarına söz ve ezgi yapılarına göre çeşitli özellikler gösteren Türk Halk Müziği örneklerinin
bir kısmı yalnız çalgısal, bir kısmı sözlü, bir kısmı ise hem çalıgısal hem sözlüdür (Emnalar,
1998, s. 27).
Erzincan, Anadolu’nun tüm şehirlerinde olduğu gibi kendine özgü kültürel dokusu ve yapısı
ile Anadolu halk kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Şehrin coğrafi konumu sebebi
ile oldukça farklı kültürel yapılardan etkilenmiş olabileceği ilk bakışta söylenebilse de,
Erzincan’ın kendine has karakteristik özellikleri; işte bu zengin yapıyı kendi saf değerleriyle
yeniden yorumlayarak oluşturduğu özgün karakterinde gizlidir.
Erzincan türküleri bazen toprağa düşen su damlası gibi düşüp yüreklerimize ayrılık ateşini
söndürmüş. Yağmur olup bizi vuslatına erdirmiştir, coğrafyamız, anamız, yarimiz, gurbet ellerde
tek teselli kaynağımız olmuştur çoğu zaman. Erzincan türküleri ile memleketin başı dumanlı
dağlarından, yemyeşil ovalarından, bağlarından, pınarlarından turnalarla haber beklemiş, seher
yelleriyle selam yollamışızdır sevdiklerimize.
Erzincan türküleri; genel yapısı itibariyle yalın bir dilde yazılmış, halkın ortak yaşantısına,
geleneklerine, ortak acılarına ve sevinçlerine dayalı cümlelerle oluşmuştur. Genel olarak hüzünlü
cümlelerin kurulduğu, ağır yaşam şartlarının dile getirildiği, özellikle göç, gurbet ve gurbete
dayalı ayrılıkların sıkça cümleler içinde yer bulduğu niteliklere sahiptir. Sözlerdeki sade ve
hüzünlü anlatım, ezgi cümlelerine de yansımış, çok çeşitli ölçü sayılarında türkülere dönüşen
duygular, genel olarak ağır ritimler ve geniş ses aralıklarının kullanılmadığı ezgilerle
şekillenmiştir.
Erzincan Türkülerinde Konular
Aşk ve gurbet temalarının sık sık görüldüğü Erzincan türkülerinin konusu en fazla gurbet
üzerinedir. Erzincan türkülerinde aşk ve gurbet adeta iç içedir. Bölgede yaşanan göçler neredeyse
her türküye izlerini bırakmıştır. Gurbet, Türk Edebiyatında en fazla işlenmiş konudur (Uğurlu,
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2009:292). Dışarıya göçün en fazla verildiği bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer
alan Erzincan ilinde de; deprem, geçim sıkıntısı, coğrafi ve iklimsel şartlar gibi nedenlerle çok
fazla göç yaşanmıştır. Göçün getirdiği gurbetlik, sılaya, aileye ve sevgiliye özlem birçok türkünün
sözlerinde görülmektedir. Özellikle aşk konulu türkülerin içerisinde gurbet, gurbet konulu
türkülerin içerisinde de sevdayı sık sık görmek mümkündür.
Erzincan ve yöresi pek çok önemli tarihi olaya sahne olmuştur. Mengüceklerin yöreyi fethi
ve Megüçoğulları Beyliğini kurmaları, Kösedağ Savaşı, Anadolu beylikleri arasındaki
mücadeleler, Otlukbeli Savışı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1895 Ermeni olayları, 1916’daki
Rus işgali en başlıcalarıdır.
Erzincan halkı yıllardan beri çok sıkıntı çekmiş, Rus ve Ermeni mezalimi görmüş, muhacir
bir yaşantı tarzı sürmüşlerdir. Fakat yöre halkını deprem felaketi kadar hiçbir kötü olay perişan
ve mağdur bırakmamıştır. Kötü koşullardaki yaşanan bu olaylar; türkülerde, ağıtlarda, destanlarda
dile getirilmiş ve söylenmiştir. Erzincan’ın diğer halk anlatmalarına ve şiirlerine bakacak olursak;
deprem, göç, ayrılık, gurbet, hasretlik konularının tema olarak alındığı görülebilmektedir.
Yaşanan olayların Erzincan Halkının sosyal ve kültürel yapısında nelerin etkilediğini
göstermektedir (Kara, 2011, s. 255).
Erzincan yöresi türküleri konu bakımından incelendiğinde karşımıza çok çeşitli ve zengin
bir yapı çıkmaktadır. Erzincan türkülerine ait konular genellikle, Sevda/aşk, gurbet, özlem, hasret,
düğün, sitem, ayrılık, ölüm, methiye, dostluk, hoşgörü şeklindedir. Erzincan yöresi türkülerinin
konu, işlenen tema içeriği ve anlam yönünden oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu, bölgenin
özellikle sosyo-kültürel yönü ile birbirlerinden farklı yörelerle kuşatılmış olmasının bu durumda
önemli bir payı bulunduğuna inanıldığı, özellikle tüm Anadolu’da yaygın olduğu gibi, insanın
doğası gereği ortaya çıkan “sevda ve aşk” konusu ile alakalı ve ana tema içeriği bu konuya dayalı
türkülerin bölgede yoğun bir şekilde yer aldığı, yörede yaşayan Alevi-Bektaşi toplulukların
gelenek-görenekleri çerçevesinde yoğrularak şekillenmiş dinsel-öğütsel nitelikteki konu ve temalı
nefeslerin ve çeşitli türkülerin de oldukça yaygın olduğu, aşıkların sıkça kullandığı, “sevgiliye
sitem” ve “sevgiliden şikâyetçi olma” konu ve temasının bölgede yaygın bir biçimde kullanıldığı,
Anadolu türkülerinde sıkça görülen “sevgiliye methiye düzmek” ve “sevgiliyi övmek” konu ve
temasının da yine yörede yaygın olduğu, bunların yanı sıra; ayrılık, ölüm, dostluk, gurbet ve
hasret konu ve temalarında söylenen türkülerinde bölgede kendine yer bulduğu, bölgenin kadim
kültür ve sanat birikimi sebebiyle, hemen her sosyo-kültürel konu ve tema içeriğine değinen
türkülere de rastlandığı görülür.
Erzincan Türkülerini Derleyenler ve Kaynak Kişiler
Türk halk müziği ezgilerinin doğru kaynaklardan derlenerek ve notaya alınması, ilişkili
olduğu kültür öğelerinin kayda alınması ve korunması bakımından önem taşımaktadır.
“Ülkemizde, Avrupa’daki örneklerine paralel olarak, XIX. yüzyıl ortalarında başlayan halkın
manevi ürünlerini derleme çalışmaları, bu alan içerisine müzikal ürünleri de katarak, günümüze
kadar devam etmiştir” (Feyzi, 2015, s.829).
Erzincan Türkülerine ilişkin literatür tarandığında, Erzincan türküleri üzerine Muzaffer
Sarısözen, Pertev Naili Boratav, Ahmet Talat Onay, Enver Gökçe, Burhan Tarlabaşı, Mustafa
Özgül, Mustafa Uçar, Fahri Taş, Salih Turhan gibi isimlerin araştırma ve derleme çalışmaları
yaptığı görülmektedir.
Erzincan yöresi türküleri ve halk oyunları ezgileri notalarıyla ve sözleriyle birlikte 2004
yılında Fahri TAŞ ve Salih TURHAN tarafından toparlanarak basılı kitap haline getirilmiş,
“Erzincan Türküleri” başlığı altında iki ciltlik kitap olarak yayınlanmıştır. “Erzincan Türküleri1” kitabındaki eserler Sözlü Kırık Havalar (Türküler), “Erzincan Türküleri-2” kitabındaki eserler
ise Sözsüz Kırık Havalar ve Uzun Havalardan oluşmaktadır.
Ankara Radyosu Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Erzincanlı hemşehrimiz eğitimciyazar Fahri Taş’ın aktardığı bilgilere göre;
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Erzincan Türkülerinin derlenmesi resmi olarak 1937 yılında, dönemin Milli Eğitim Bakanı
hemşerimiz Saffet Arıkan zamanında başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Konservatuvarı
ve Radyo işbirliği ile başlatılan bu çalışma, zengin bir halk müziği repertuvarının oluşmasının ilk
adımıdır. Konuyla ilgili uzmanlardan oluşturulan derleme heyetleri yurdun çeşitli yörelerine
derleme gezileri düzenlemişler ve bu geziler 1953 yılına kadar devam etmiştir. Bu arada derleme
heyetlerine Hasan Ferit Alnar, Necil Kâzım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, daha
sonra Cevat Memduh Altar, Tahsin Banguoğlu, Nurullah Taşkıran, Mithat Fenmen, Muzaffer
Sarısözen ve teknisyenler Arif Etikan ve Rıza Yetişen katılmıştır. Muzaffer Sarısözen
başkanlığındaki ilk derleme heyeti, ilk gezisini Malatya ilimize ve o yıllarda Malatya’ya bağlı
olup daha sonraki yıllarda Erzincan’a bağlanan Eğin (Kemaliye) ilçesine ardından da Erzincan,
Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illeri ile bu illerin ilçelerine düzenlemişlerdir.
Derleme heyeti Erzincan ve ilçelerinde: Ahmet Yakupoğlu, Ahmet Yıldırım, Alioğlu
Osman, Bekir Ziyal, Cennet Hanım, Fahriye Çalımlı, Hacı Emiroğlu, Haydar Erdoğan, İhsan
Ahmetoğlu, Kemal Ziyal, Makbule Hanım, Mehmet Bir, Mustafa Şekeroğlu, Müştak Baydur,
Naciye Hanım, Nevzat Karapolat, Osman Efe, Ömer Mumcuoğlu, Rabia Hanım, Refik Aktan,
Refik Özdemir, Şükrü Çalımlı, Yusuf Fedakâr, Zekeriya Mahmutoğlu, Zeki Oğuz’la görüşmüş
ve bu kaynak kişilerden yüze yakın türkü derlemiştir.
TRT repertuvardaki 5000’e yakın türkünün hangi yörelerimize ait olduğu konusunda kısaca
şu bilgiler verilebilir. Türkü sayısı itibariyle Sivas ilimiz 365 türküyle birinci sırayı almaktadır.
İkinci sırada 280 türküyle Rumeli yöresi türküleri gelmektedir. 265 türküyle Erzurum üçüncü
sırada ve 205 türküyle de Erzincan dördüncü sıradadır. Şanlıurfa 130, Ankara 120, Tokat 106,
Kars 105, Manisa 104 ve Burdur 100 türküyle ilk on sırayı paylaşmaktadır. Bu rakamlar TRT
repertuvarı esas alınarak belirlenmiştir. Henüz repertuvara girememiş, ancak halk arasında çalınıp
söylenen binlerce türkü vardır.
Erzincan Yöresi Türkülerinde Türler
Yurdumuzun Ozanlar Bölgesi arasında adı geçen Erzincan Yöresi Türküleri’nin sözlü ezgi
türleri; türkü, deyiş, coş havası, semah ve uzun havalardır (maya, ağıt, hoyrat). Erzincan
Türkülerinde deyişler, uzun havalar, ağıtlar, kırık havalar, halk oyunu havaları , gelin havaları,
doğa türküleri yöreyi tümüyle yansıtan türlerdir. Erzincan türkülerinin az sayıdaki notaları ilk
olarak Mustafa Uçar’ın “Erzincan’da Giyim Kuşam Halk Oyunları ve Halk Türküleri” (1993)
kitabında; tören türküleri, kırık havalar, hüzünlü türküler, olaylı türküler, mesleki türküler,
kahramanlık türküleri, orta oyunu türküleri, hikâyelerde geçen türküler, dinî türküler, mayalar
(uzun havalar) şeklinde tasnif edilerek yayımlanmıştır. Bu çalışma bilimsel eksiklerine rağmen
Erzincan Türkülerine ilişkin ilk basılı yayın olması bakımından önem taşımaktadır.
Erzincan’ın kaderindeki en önemli olay depremlerdir. Bilinen tarihi boyunca 42 depremle
sallanan Erzincan ve yöresi, 27 Aralık 1939 gecesinde en büyük acısını yaşamış, yaklaşık 36 bin
evladını toprağın kara bağrına bırakmıştır. Son olarak da 13 Mart 1992 depreminde ise altı yüzü
aşkın evladını kaybetmiştir. Bütün bu olaylar, Erzincanlının hayatına yansımış; neşeli türküler
söylenmeye söylenmeye unutulmuş; onların yerini acı dolu, hüzün dolu ağıtlar, gurbet ve hasret
türküleri almıştır. Bu genel tavrı, ilçeler itibariyle de görmek mümkündür. Merkez ilçeye göre
depremden daha az etkilenmiş ve düşman işgali görmemiş olan Kemah ve özellikle de Kemaliye
ilçemizin türkülerinin tavrı ve karakteri daha hareketli ve çeşnili olarak nitelendirilebilir. Tercan
ve Çayırlı yöresi türkülerinde âşıklık geleneğinin izleri ve hâkimiyeti görülür. Bu yöre türküleri
daha çok âşık tarzındadır ve tema itibariyle de nefes diyebileceğimiz tür içerisinde dinî ve felsefi
konular ağırlık kazanmıştır.
Erzincan Yöresi Türkülerinde Makam ve Usulller
Erzincan Türküleri makamsal olarak incelendiğinde; Uşşâk, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Çargâh,
Nihavent, Karcığar, Rast, Kürdi, Tatyan ayağı ve Nikriz makamı dizilerinde türkülerin olduğu,
ağırlıklı olarak türkülerin Hüseyni ve Uşşak makamında olduğu görülmektedir.
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Erzincan Türkülerinin; 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 14/8, 15/8,
18/8, 20/8, 7/4, 8/4, 12/4, 9/16 ‘lık usullerde yazılmış eserlerden oluşturduğu görülmektedir.
Ritmik yapısının ölçü biriminde ise 4/4’lük, 2/4’lük ve 10/8’lik yapının baskın olduğu görülür.
Yöre türküleri halk müziğinin çok değişik ritim zenginliğini barındırmaktadır. 2 ve 4 zamanlı ana
usullerle, bunların üçerli biçimlerine sık rastlanır. 5,7,8,9 zamanlı birleşik usullerin değişik
tipleriyle, 10 ve 11 zamanlı usullerin tipine uygun ezgiler vardır.
Erzincan Musikisine Yön Veren Aşıklar, Halk Ozanları, İcracılar
Türk Halk Müziği’nin üretilmesi ve iletilmesinde en önemli kaynaklardan biri halk
ozanlarıdır. “Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği Ve Nazariyatı” (1998) kitabında Atınç Emnalar,
ozanları ; “Bundan yüz yıl evveline kadar yöremizde çalınan bir çalgı ya da türkü, diğer bir
bölgemize taşınamamış ve yalnızca o bölge halkı tarafından çalınır, söylenir ve dinlenir olmuştur.
Hâlbuki şimdilerde en ücra köşedeki bir eser, teknoloji yardımı ile diğer bölgelerimize anında
ulaştırılabiliyor. Bu işi eskilerde ozanlar üstlenmişlerdi. Ozanlar diyar diyar dolaşarak, bir
bölgedeki haberi (ölüm, savaş, aşk, yangın gibi) diğer bir bölgeye sazları ile aktarırlardı” ifadeleri
ile anlatmaktadır.
Halk ozanları türkü gibi kültürel ürünleri gittikleri yerlere taşımalarının yanında gittiği
yerlerde öğrendikleri, toplumsal olayları ve bilgileri de bir tür haberci gibi bir başka yere aktaran
kişilerdir. Bu da yine halk müziğinin ozanlık geleneğine sunduğu imkânlarla gerçekleşmektedir.
Türkülerin yayılmasında ozanların rolü şüphesiz tartışılmaz. Ancak bunun yanında müzik sanatı
içerisinde dolaylı ya da doğrudan bulunan kişiler ve meslek sahipleri de türkülerin yayılmasına,
dolayısıyla bu kültürün içerisinde barındırdığı konuların ve bilgilerin iletişimine sebep olurlar.
Erzincan türküleri üzerine Muzaffer Sarısözen, Pertev Naili Boratav, Ahmet Talat Onay,
Enver Gökçe, Burhan Tarlabaşı, Mustafa Özgül, Fahri Taş, Salih Turhan’ın araştırma ve derleme
çalışmaları yaptıkları, Türkülerin icrası üzerine Hafız Şerif, Salih Dündar, Ahmet Türkoğlu; icrası
ve yaratması üzerine Âşık Davut Sulari, Âşık Daimi, Ali Ekber Çiçek gibi sanatçıların saz ve ses
olarak seslendirdikleri görülmektedir (Akman, 2010).

Aşık Davut Sulari (1925-1985)

Ali Ekber Çiçek (1935-2006)
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Aşık İsmail Daimi (1932-1983)

Hafız Şerif Tanındı
(Erzincan’lı Hafız Şerif) ( 1904-1948)

Salih Dündar (Sılbıs’lı Salih) (1912-1953)

İbrahim Engin (Aşık Beyhani) (1933-1971)
Türkiye radyolarında yıllarca çalıp söyleyen Âşık İsmail Daimi, Âşık Davut Sulari, Ali
Ekber Çiçek, Turan Engin, Ahmet Sezgin, Nurten İnnap, Yavuz Top, Mustafa Özgül, Burhan
Tarlabaşı, Zafer Gündoğdu Erzincan türkülerini icralarıyla gönüllerimizde yer etmişlerdir. Ayrıca
Erzincan Türküleri ile ilgili derleme çalışmalarıyla Mustafa Uçar, günümüzde, ilerlemiş yaşlarına
rağmen türkülerimizi icra eden,Vasfi Sanalan, Lütfü Kanat, Yaşar İçer, Ahmet İlhan, Tuncer
Bayram, Yaşar Sarıkaya sayılabilir.
Erzincan türkülerini icra ederek günümüze ulaşmasını sağlayan ulusal ve mahalli olarak
tanınan pek çok Erzincanlı sanatçı vardır. Hafız Şerif Tanındı, Salih Dündar (Sılbıs’lı Salih), Esat
Ertürk ( Kiy’li Esat), Ahmet Türkoğlu, Marangoz Nafiz, Ciminli Deli Halil, Piteriçli Ejder Hafız,
Bakırcı Naim Efendi ve daha sonraki kuşaktan Nizamettin Bayram, Abdullah Sarıkaya, Selahattin
Divarcı ( Hacıoğlu Selahattin) ilk akla gelen isimlerdir.
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Turan Engin (1938-2006)

Zafer Gündoğdu (1960-

Yavuz Top (1950-

Sevcan Orhan ( 1982-

Hüseyin Turan (1967-

Edibe Sulari (1953-1993)

Aşık Haşim Süer (1951-)
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Erzincan Musikisinde Çalgılar
Erzincan Yöresi türkülerinde bağlama (tambura bağlama , divan meydan sazı)en yaygın
olarak kullanılan halk sazıdır. Cura ve çöğür (kısa sap-aşık düzeni bağlama) denilen sazlar
tezensiz olarak da çalınır. Sağ elin parmak uçlan tezene gibi kullanılır. Bu teller üzerinde sıyırarak
alma yöntemine "şelpe tekniği" denir.

Mey, zurna, dilsiz ve dilli kaval, asma davul, bendir, koltuk davulu Erzincan yöresinde
kullanılan diğer sazlardandır. Özellikle, Kemaliye (Eğin) türkülerinde Harput musikisinde de yer
alan ince saz (keman, cümbüş, klarnet, zilli tef, darbuka, asma davul) enstrümanları kullanılır.

Erzincan Musiki Kültüründe İnce Saz Geleneği ve Eğin Türküleri
Kemaliye, eski adıyla Eğin yöresi türküleri tamamen farklı bir tavırdadır. Eğin ilçemiz gerek
ulaşım, gerek iktisadi faaliyetler ve gerekse sosyal ve kültürel açıdan, Erzincan’dan çok Elazığ ve
Malatya illerimizle ilişki içindedir. Bu bakımdan türkülerde de bu iki ilimizin ve özellikle de
Elazığ’ın (Harput) etkisi bariz bir şekilde görülmektedir.
Erzincan türküleri çoğunlukla Kemaliye (Eğin), Tercan ve Çayırlı ilçelerinden
derlenmektedir. Kemaliye (Eğin) türkülerinin Erzincan ilinin yaşadığı olaylarla verdiği göç ve
kaybedilen insanların anısına; gurbet ve sıla temalarını barındırmasıyla birlikte genelde olaya
bağlı oldukları görülürken, Tercan ve Çayırlı yörelerine ait türkülerin ise âşık tarzı olarak
üretildiği ve icra edildiği görülmektedir (Akman, 2010).
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Erzincan, Merkez ilçe ile birlikte Çayırlı, İliç, Kemah, Otlukbeli, Refahiye, Üzümlü ve 1
Mayıs 1938'de kabul edilen 3383 sayılı kanun gereği Malatya'dan ayrılıp Erzincan'a bağlanan
Kemaliye ve aynı kanun gereği Erzurum'dan ayrılıp Erzincan'a bağlanan Tercan, olmak üzere
merkez ilçe ile birlikte ( T.C. Resmi Gazete, 1938) 9 ilçeden oluşmaktadır. Erzincan, pek çok
zaman “ Etrafı dağlık, ortası bağlık” bir yer olarak tarif edilmiştir. Coğrafi yapısı
düşünüldüğünde, uygun bir tanım olduğu görülür. Ancak Erzincan elbette ki il merkezi olan
şehirden ibaret değildir. Doğuda Üzümlü, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli; batıda Kemah, Refahiye,
Ilıç ve Kemaliye ilçeleriyle düşünüldüğünde, hem coğrafi yapılarıyla, hem de sosyal, kültürel ve
ekonomik yapılarıyla birbirlerinden farklı oldukları görülür. Bu farklılıklar yörenin folklor
ürünlerine de yansımıştır. Bu farklılıklardan kaynaklanan zenginlik ve çeşitliliği Erzincan
Türkülerinde de açıkça görmek mümkündür.

Burhan Tarlabaşı (19421960’lı yıllarda Erzincan Lisesi Öğrenci Radyosu, Erzincan’daki kültür ve müzik hayatına
bir canlılık getirmiş, renk katmıştır. Çeşitli okulların müzik koroları radyo yayınlarına çıkabilmek
için adeta yarış yapmışlar, bu durum da müziğin gelişmesinde katkı sağlamıştır. O yıllardaki
müzik faaliyetlerine Üçüncü Ordu Birliklerinde subay, yedeksubay ve astsubay olarak görev
yapan müzikseverlerde katılmışlardır. Erzincan Musiki ve Folklor Derneği’de çalışmalarını uzun
bir süre aksatmadan devam ettirmiştir. (Taş, Turhan, 2004, s. 66)
1957 yılında kurulan Erzincan Musiki ve Folklor Derneği yıllar içinde kesintilere uğrasa da
faaliyetlerini ve varlığını sürdürmüştür. Günümüzde Türk Sanat Musikisi ağırlıklı olarak
çalışmalarını sürdüren Erzincan Musiki ve Folklor Derneği Erzincan yöresi musikisinde ince saz
kültürünü devam ettirmektedir.
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Erzincan Yöresi Halk Oyunları
Türk Halk Müziğimizin ayrılmaz bir parçası olan yöresel halk oyunları açısından
bakıldığında Erzincan’ın en öne çıkan halk oyunları olarak Bar ve Halay karşımıza çıkar.
Kahramanlık, yiğitlik, ağır başlılık ve sabrın sembolü olan "Bar" en önemli Erzincan halk
oyunudur. Bar oyunların tümü önce ağır olarak başlar, sonra giderek hızlı bir karakter kazanır. En
az altı kişi olarak kız ve erkeklerin ayrı ayrı oynadığı oyunlarda çökme, el vurma ve dönmeler
ana figürler olup, elde mendil, bıçak, kaşık gibi araçlar bulunur. Barlarda oyun ekibini oluşturan
oyuncuların yarım daire şeklinde dizilişi Erzincan Ovasını tasvir etmektedir. Erzincan yöresi,
Türk halk oyunları bölgeleri tasnifinde, “Bar Bölgesi” nde yer almaktadır.
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Erzincan bar ve halay oyunlarında isim ve oynama şekli itibarı ile çevre iller Bayburt,
Erzurum, Gümüşhane oyunları ile benzerlik gösterir. İlçeler coğrafi olarak konumlarına göre
yakınında bulundukları illerin oyunlarından etkilenmiştir. Bu durum Erzincan yöresi türkülerdeki
ritmik , tematik, ezgisel, çalgısal boyutlardaki çeşitliliği ve zenginliği Erzincan Halk Oyunları’nda
da görmemize sebeptir. Erzincan’ın doğusundaki Çayırlı, Tercan, Otlukbeli, Üzümlü ilçelerinde
Erzurum’a yakınlığından dolayı çoğunlukla Bar oynandığı, Erzincan’ın batısında bulunan
Kemah, İliç, Kemaliye, Refahiye ilçelerinde ise Sivas ,Malatya Elazığ yörelerinde olduğu gibi
çoğunlukla halayların oynandığı görülür. Kemaliye ( Eğin ) ilçesi türkülerinde olduğu gibi halk
oyunlarında da Elazığ “Harput” yöresiyle yakın benzerlikler gösterir. “Bar havası” terimi oynanan
barın ezgisini ifade eder. Daha çok erkekler tarafından oynanan “Baş Bar, Hançer Barı” türküsüz
(sözsüs) olarak icra edilir ve oynanır. Özellikle kadınlar arasında oynanan bar oyunları “Daldalan,
Tamzara, Hoşbilezik, Temiağa, Dello…” barları türkülü (sözlü) olarak icra edilir ve oynanır.
Ayrıca Çiftetelli, Kaşık Oyunları, Karşılama gibi tek oyunlar Erzincan yöresinde oynanan diğer
halk oyunlarıdır.
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Sonuç
Dünya kültürüne Anadolu kültürünün zenginliğini, renkliliğini, çeşitliliğini tanıtmak ve bu
kültürel birikimden bütün dünyanın faydalanmasını sağlamak geçmişimize olan bir vefa borcu
iken aynı zamanda da geleceğimize yapacağımız en önemli kültür yatırımlarındandır. Türk
halkının milli kimliği olan halk müziğimiz, yörelere ve halkın yaşam biçim tarzına göre değişen,
tarihi, coğrafi, sosyal unsurları ve en önemlisi dil faktörünü bünyesinde bulunduran ulusal
kültürümüzün en karakteristik yapı taşlarındandır. Dilimiz ve onu bünyesinde barındıran
müziğimiz milli birlik ve beraberlik yapımızın adeta harcı ve çimentosu gibidir. Bu özelliğiyle
halk müziğimiz ve yöresel türkülerimiz bir anlamda bu topraklara olan aidiyetimizin de birer tapu
senedidir.
Türk Halk Müziği’mizi, türkülerimizi koruyup, gelecek nesillere aktarmak bu yüzden hayati
önemi olan bir sorumluluktur. Hızla küreselleşen bugünkü dünyada, unutulmaması için, Türk halk
müziğimizi, bütün unsurlarıyla araştırmak, tanıtmak, gün yüzüne çıkarmak ve toplumumuza mâl
etmek, kültürümüzü gelecek nesillerde de yaşatmak müzik insanlarımızın, araştırmacılarımızın
ve kurumlarımızın en öncelikli sorumluluklarındandır.
Bu anlamda Erzincan yöresi musikisi de bütün zenginliğiyle ulusal birlik ve bütünlüğümüzü
tanımlayan, tamamlayan, pekiştiren kültür hazinemizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
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ERZİNCAN YÖRESİNE AİT BAZI SÖZLÜ TÜRKÜLERİN SAZ
BÖLÜMLERİNİN MELODİK OLARAK DÜZENLENMESİ
MELODY ARRANGEMENT OF INSTRUMENTAL SECTIONS OF SOME FOLK
SONGS OF ORAL TRADITION FROM ERZINCAN LOCALITY
Metin EKE*
Özet
Yurdumuzun Ozanlar bölgesi arasında adı geçen Erzincan’ın Türk Halk Müziğinin sözlü ezgi türleri;
Türkü, Deyiş, Coş Havası, Semah ve Uzun Havalardır (Maya, Ağıt, Hoyrat).
Erzincan yöresine ait sözlü Türkülerin notalarının bazılarında saz bölümü bulunmamaktadır. Yalnızca
söz bölümünün yazılı olduğu bu ezgilerde hem Zemin hem de Nakarat bölümleri ifadesi mevcuttur. Nakarat
hissi veren bölüm, THM’ de genel olarak her yörede çalınan ve temel mızraplı çalgı olan Bağlama ile icra
edildiğinde, ezginin Tavrını göstermeyen düz ve sade bir icra şekli ortaya çıkmaktadır.
Bu bildiri, notalarında sadece söz bölümü olan bazı Erzincan Türkülerinin (Taşa Verdim Yanımı,
Küstürdüm Barışamam, Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek, Yarim Senden Ayrılalı, vb.) saz bölümlerinin
düzenlenmesi ile ilgili bir çalışmayı kapsamaktadır. Bu ezgilerin “motif, melodik varyant, ritmik varyant”
analizleri yapılarak yörenin tavrı ve ezgi türleri doğrultusunda söz bölümündeki nakarat hissi veren ritmik
motifler değiştirilmeksizin, melodik yapıyı bir bütün olarak ifade edecek şekilde farklı perdeler üzerinde
kullanılmış ve saz bölümü düzenlemeleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düzenleme, Melodi, Motif, Ritim, Türkü.
Abstract
Erzincan which is appreciated as one of the realms of bards in our country has a number of oral
traditions related to Turkish Folk Songs which are Folk Song, Folk Poem, Coş Havası, Semah and Uzun
Hava (Maya, Ağıt, Hoyrat).
Some of the folk songs of oral tradition form Erzincan locality do not include instrumental sections.
Containing music only in lyrics parts, those melodies are comprised of a Basis and Chorus section. When
the Chorus section is performed with Baglama, an instrument with plectron which is played in nearly all
districts in Turkish Folk Music, a plain and simple performance occurs in a manner that does not reflect the
attitude of the melody.
This paper focuses on arrangement of instrumental sections of some Erzincan folk songs containing
solely lyrics in their musical notes (Taşa Verdim Yanımı, Küstürdüm Barışamam, Tanrıdan Diledim Bu
Kadar Dilek, Yarim Senden Ayrılalı, etc.). The melodies have been analysed in terms of “motifs, melodic
variants, rhythmical variants” without altering the rhythmical motifs making the impression of a chorus
section in the lyrics part with due regard for the attitude and melodies of the locality according to which
different pitches have been used for expressing the melodic structure as a whole and the arrangements have
been performed for the instrumental section.
Keywords: Arrangement, Melody, Motif, Rhythm, Folk Song.

Giriş
Türküler, Türk halkının sıkıntılı veya mutlu günlerinde duygu ve düşüncelerini sözlü olarak
kendisi veya yakınları ile paylaşabilmek için ezgilerle söylemiş olduğu şiirlerdir. Yöresellik
özelliği taşıyan bu anonim Türkülerimizde aşk, ölüm, kahramanlık, ayrılık, özlem, sevinç, gurbet,
tabiat, inanç, vb., konular işlenmiştir. Değişik yörelerde ikamet eden halkın konuştuğu yöresel
ağız, gelenek ve görenek, coğrafi şartlar ve iklim bir bütün olarak insanların yaşam biçimlerini
etkilemiş ve o yörenin Türkülerine has bazı özellikler kazandırmıştır. Kendilerinden çok daha
önceki dönemlerde yakılmış olsalar bile, o yörede veya farklı bir yörede ikamet eden bazı
kimseler, Türkülerdeki işlenen konularla kendilerinin yaşamış olduğu bazı olaylar arasında
bağlantı kurabilmektedirler.
Çok güç şartlarda yapılan derlemelerle T.R.T. T.H.M. Repertuarına kazandırılan ezgiler,
büyük bir özveriyle yapılan çalışmaların sonucudur. Bu çalışmalarda, başta Muzaffer Sarısözen
olmak üzere diğer musikişinasların önemi yadsınamaz. Belli bir süre içerisinde, derlenmiş olan
*
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T.H.M. ezgilerinin eksiklik ve hata içermemeleri düşünülemez. Halk, ezgilerini kendi duygu ve
düşüncelerini ifade edecek şekilde üretmiştir. Ama bu ezgiler, derlenip notaya alındıktan sonra
bazılarında eksiklikler görülmektedir. Günümüze kadar ulaşan bu kültürel mirasımızın, eleştirisel
ve yapıcı bir tutumla incelenip, eksiklerin ortadan kaldırılacak şekilde yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Asırlar boyu, dilden dile sözlü bir aktarımla gelen ve bizi biz yapan
değerlerimizden olan Türkülerimizin, eksiksiz olarak muhafaza edilip gelecek kuşaklara
bırakılması, manevî olarak birlik ve beraberliğimizin güçlü bir şekilde devam etmesi açısından
önem arz etmektedir.
TRT THM Repertuarında bulunan Türküler, bu gün bizler için çok değerli bir kültürel
mirastır. Yaklaşık olarak 80-90 yıl önce başlayan derleme çalışmaları o günün zor şartlarında
(maddi imkânsızlıklar, zaman yetersizliği, ses tespit makinalarının elverişsizliği, vb.) yapılmış ve
farklı yörelerden derlenen ezgiler dikte edilerek kayıt altına alınmıştır. Türkülerimizin notalarıyla
kayıtlı olduğu TRT THM Repertuar kitabı bizler için çok değerli bir kaynaktır. Bazı ezgilerimizin
notalarında; “yazım kuralları (Donanım, Metronom, Devam işareti), usûl tespiti” ile ilgili bazı
eksiklerin ve yanlışlıkların olması muhtemeldir. Bunların bazıları dikte edilmiş ezgileri, düzenli
olarak yazmak için görevlendirilen nota yazıcılarından (notist) kaynaklanmaktadır. Bu konu ile
ilgili olarak bazı bilimsel toplantılarda bildiriler sunulmuştur1*.
Yöre ile ilgili olarak bilgi ve birikimi olan akademisyen ve sanatçıların gerekli olan yerde
katkıda bulunması bir görev bilinci olarak algılanmalıdır. Repertuarda mevcut olan bazı ezgiler
ile ilgi olumlu katkıda bulunulacağı zaman “bu ezgi böyle derlendi ve kesinlikle değiştirilemez”
şeklinde bir önyargıda bulunulmaması gerekir. Eleştirisel ama olumlu yaklaşımla, uzman bir
komisyon tarafından Türküyü icra edenin yorumu değerlendirilip bu doğrultuda karar verilmesi
ideal olandır.
THM Repertuarındaki Türkülerimiz, kaynak kişilerin, ezgileri sadece sesleriyle sözlü olarak
okumaları veya sazları eşliğinde sesleriyle sözlerini okumaları suretiyle derlenmiştir. Sadece
sözlerinin notalarının yazılı olduğu ezgilerimiz, genellikle saz çalamayan kaynak kişilerden ve
mahalli sanatçılardan derlenmiştir. Türkülerimizde Zemin ve nakaratı ifade eden ve sadece söz
bölümü mevcut olan ezgilerimizin icralarında, nakarat ifadesi veren söz bölümü, saz bölümü
olarak çalınmaktadır. Nakarat bölümünü ifade eden söz bölümü, sade ve düz motifleri
içerdiğinden Bağlama ile çalındığında ezginin türünü ve yöre tavrını göstermeyen bir icra ortaya
çıkmaktadır. Çünkü saz bölümünde çalgının tavrı, söz bölümünde ise söyleme şekli (Hançere) ve
vurgu ön plândadır.
Saz ve söz bölümlerinin notalarının yazılı olduğu ezgilerimiz, saz çalan ve söyleyen usta
mahalli sanatçılardan ve Âşıklardan derlenmiştir. Ama Âşık malı olan bazı Deyiş ve
Türkülerimizin notalarında saz bölümü yoktur ve sadece “Zemin” ile Nakaratı ifade eden söz
bölümü mevcuttur. Bu husus ile ilgili olarak bir açıklama yapmak için, o dönemde çalışma ve
araştırma yapmış olan müzikolog ve müzisyenlerin bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Saz
bölümlerinin, yeniden derleme çalışmaları yapılarak tespit edilmeleri mümkün görülmemektedir.
Bu nedenle, mevcut olan bilgilerden hareket etmek ve bu eksikliği telâfi etmek gereklidir.
Bu çalışma, T.R.T. T.H.M. Repertuarındaki Erzincan yöresine ait ve notalarında sadece söz
bölümü olan bazı Türkülerin, saz bölümlerinin düzenlenmesi ile ilgilidir. Erzincan ve yöresinden
derlenmiş, saz ve söz bölümleri mevcut olan bazı ezgilerin analizleri (motif, melodik varyant,
ritmik varyant) yapılarak, bu ezgilerin melodik yapıları ile ilgili bilgi edinilmiştir. Edinilen bu
bilgilerden hareketle yöre tavırları ve ezgilerin türleri de göz önünde bulundurularak, Erzincan ve
yöresine ait bazı ezgilerin saz bölümleri düzenlenmiştir. Hemen hemen bütün yörelerimizde ve
Erzincan yöresinde de “Bağlama”, nefesli ve yaylı çalgılardan daha etkin olduğu için bu
düzenlemeler Bağlama için yapılmıştır.
1. EKE, Metin (Yrd. Doç.), 2003,“Türk Halk Müziği Ezgilerinin Notalarında Görülen Yanlışların Tespiti ve Çözüm
Yolları”, Müzik Araştırmaları ve Folklor Derlemeleri Sempozyumu, İstanbul, 04-05 Aralık.
2. SEYHAN, Özcan, 1987, Halk Müziğimizde Usûl Sorunu, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri,
Ankara.
1
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Türk Halk Müziği Repertuarındaki Sözsüz Ezgilerde Yöreselliği (Otantik) Belirten
Unsurlar:
1. Motif
Bir müzik eserinde en önemli unsur motiflerdir. Motif: En az iki sesi ve bir kuvvet merkezi
bulunan, melodi, armoni ve ritim bakımlarından özel bir karakter sahibi olabilen en küçük müzik
fikri ve en küçük form elemanıdır. Musiki eserleri, motiflerin muhtelif şekillerde işlenmesi
suretiyle meydana getirilir (Tura, 2010).
Sözsüz ezginin melodik yapısı; ezgiyi aktaran kaynak kişinin duygu ve düşünceleri ile
yörenin tavrı doğrultusunda motiflerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yöresel ezgilerimizde
tavrı ortaya koyan ezgilerin melodik yapısında motiflerin; melodik olduğu kadar ritmik değerleri
de çok önemlidir. Ezginin melodik yapısını oluşturan farklı aralıklara sahip motiflerin kendine
özgü tartımlarla çalgı ile icra edilmesi, yöresel tavrı ortaya çıkarır.
Türk halk müziğinde 8 adet ana motif vardır:
Ana Motifler Tablosu

Yukarıdaki tabloda görülen ana motifler kendi aralarında birleşerek değişik motifler şeklinde
ezgi içinde yer alabilirler.

2. Tavır
Tavır, bir yöreye ait ezgilerin melodik yapılarının, halk müziği sazları ile icra edilmesinde
kullanılan bir kavramdır. Kullanımında bütünden bireyselliğe inebiliyoruz. Bağlama tavrı, kaval
tavrı, kemane tavrı, sipsi tavrı vb.. Bağlama için kullandığımız zaman, yöreye ait sözlü ve sözsüz
ezgilerin icrasında, tezenenin tellere vuruşlarındaki belli bir hareket ve düzeni içermesi
anlaşılmaktadır (Eke, 2005: 210-220).
Bazı yörelerimizde bağlama, o yörenin kendine has mızrap tavrı ile icra edilmektedir. Her
yörenin kendine özgü bir tavrı vardır. Başlıca yöresel tavırlarımız; Konya tavrı, Sürmeli tavrı,
Silifke tavrı, Kayseri tavrı, Trakya tavrı, Teke tavrı, Karadeniz tavrı, Giresun tavrı, Âşık tavrıdır.
(Nida, 1987).
Bağlama tavrını belirleyen önemli unsurlardan biri; ezginin yapısını ihtiva eden melodik
motifleri, ritmik değerleri ve tellerdeki ahengi ile birlikte idrak ederek tezene ile
seslendirebilmektir..
Sözlü THM Ezgilerinde Yöreselliği (Otantik) Belirten Unsurlar
1. Ağız
Ağız, dilin coğrafi farklılıklar nedeniyle, söyleyiş farklılıklarını gösteren kollarıdır
(Ergin,1988). Türk Halk Müziğinde, “Ağız” genellikle ses icrası için kullanılır. Sözlü ezgilerde
türü belirleyen bir öğedir.
Yöre ağızlarına örnek verecek olursak; Karadeniz Ağzı, Azeri Ağzı, Şark Ağzı, Orta
Anadolu Ağzı, Rumeli Ağzı, Barak Ağzı, Arguvan Ağzı, vb...
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2. Söyleme Şekli (Hançere)
Söyleme şekli (Hançere); ezginin sözlerinin yöre ağzı ve yöresel üslûpla melodik olarak
ifadesidir. Türkünün ses ile icrasında karakteristik özellik gösteren unsurlardan birisidir. Yöreye
has bir Türkü okuma şeklidir ve bize özgü bir müzik terimi olan “Hançere Tekniği” deyimi olarak
kullanılmaktadır. Hançere teknikleri yörelerin ağız yapısına ve ezgi türlerine paralel olarak ortaya
çıkmıştır. Türk Halk Müziğinde söyleme şekillerini bölgeler itibariyle daha geniş alanda
değerlendirmek doğru olacaktır. Karadeniz, Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu,
Ege, Akdeniz, bölgelerinde yöresel olarak birbirinden farklı ve kendine has özellikler gösteren
“Hançere Teknikleri” mevcuttur.
TRT Türk Halk Müziği repertuarında bulunan sözlü ve sözsüz ezgilerin notalarındaki hem
saz bölümü hem de söz bölümünün melodik yapısını ifade eden motifler; bu Türkülerin sazlı ve
sözlü icralarında kimliklerini, türlerini, tavırlarını gösteren unsurlardır. Notasyonunda
belirtilmeyen sözlü olarak yapılan icralarında yöreselliği (Otantik) gösteren diğer önemli
özellikler ise yöre ağzı ve yöresel söyleme şeklidir (Hançere).
Saz ve Söz Bölümü Birbirine Benzerlik Gösteren “Geldi Geçti Benim Ömrüm” Adlı
Erzincan Türküsünün Analizi
Saz ve söz bölümü birbirine benzerlik gösteren bu ezginin melodik olarak analizi; motif,
melodik varyant ve ritmik varyant bakımından mukayese edilerek yapılmıştır.
Melodik Varyant: Bir ezginin içinde ya da bir başka ezgi içinde aynı perdelerden meydana
getirilmiş melodi benzerlikleridir. Bu benzerlikler tıpatıp olabildiği gibi veya iki not
değişikliğinde de varyant sayılabilir.
Ritmik Varyant: Melodiler ister aynı olsun, ister farklı olsun; nota değerlerindeki benzerliktir
(Önaldı, 1995).
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Geldi Geçti Benim Ömrüm Adlı Türkünün Saz ve Söz Bölümünün Analizi
Saz bölümünün 1. ölçüsünde 6. ve 7. sekizlik vuruşlara karşılık gelen 1 dörtlük ritmik değer,
söz bölümü olan 10. ölçüde 2’li motifle, aynı şekilde saz bölümünün 1. Ölçüsündeki 4’lü motif
söz bölümünün 10. ölçüsünde 5’li motif olarak yer almıştır. Söz bölümünde ritmik vuruşlara denk
gelen bu motif farklılıkları; hece vurgusundan dolayı tek heceye birden fazla notu içeren farklı
ritmik değerdeki motiflerin gelmesindendir. Söz bölümünde, tek hecenin birden fazla nota ile ve
hece bağı ile gösterilmesi “Melismatic” tarz olarak bilinmektedir. Saz bölümünün 5. ölçüsündeki
4. ve 5. vuruşlara denk gelen 1 dörtlük nota, 14. ölçü olan söz bölümünde 3’lü motifle,aynı şekilde
saz bölümünün 5. ölçüsündeki 8. vuruşa denk gelen 2’li motif ile 9. ve 10. vuruşlara denk gelen
1 dörtlük ritmik değer, söz bölümü olan 14. ölçüde 5’li motif olarak görülmektedir. Saz
bölümünün 1. ve 5. ölçüsündeki bu motifler, Bağlama tavrını ifade edecek şekilde vurgulu ve
daha sade bir yapıda görülmektedir. Söz bölümü olan 10. ve 14. ölçüde aynı ritmik vuruşlara
karşılık olarak gelen motifler ise Deyiş’in söyleme üslubunu ifade ettiği için farklı motif kalıpları
şeklindedir. Ezginin notasında bulunan saz bölümündeki 2. 3. 4. ve 6. ölçüler ile söz bölümündeki
11. 12. 13. ve 15. ölçüler birbirlerinin melodik ve ritmik olarak varyantlarıdır.
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TRT Thm Repertuarında Bulunan ve Sadece Söz Bölümü Olan Bazı Erzincan
Ezgilerinin Saz Bölümlerinin Düzenlenmesi
Müzik Düzenlemesi Nedir?
Müzik düzenlemesi, bir müzik parçasını yeni bir düzen içinde yeniden kurma, işleme (Yapıt
Hakları Terimler Sözlüğü, 1971).
Düzenleme, daha önce emek verilerek ortaya çıkarılan bir eser üzerinde, onu çok iyi
özümsemiş bilgili ve birikimli bir sanatçı kimliği ile otantiğini bozmadan, o esere olumlu katkı
sağlayacak şekilde değişik uygulamalar yapmaktır. Düzenlemede amaç; o eserde var olan
değerleri olduğu gibi kabul etmek, keşfedilip ortaya çıkarılmasında ve bu günlere kadar
gelmesinde emeği geçenlere minnettar kalmak, ama o dönemdeki bazı olumsuz şartlardan dolayı
bazı eksiklikleri de eserde var olan unsurlar yardımıyla giderebilmek için tamamlayıcı müziksel
ifadeleri sunabilmektir.
Saz Düzenlemelerinde Kullanılan Yöntem
Bir müzik eserinde en önemli unsur ritimdir. Melodik yapı ritmik değerler üzerine
kurulmuştur. Söz bölümündeki nakarat hissi veren müzik cümlesinde bulunan ritmik motifler aynı
zamanda tezene vuruşlarını, yöresel çalma şeklini de göstermektedir. Bu çalışmada, saz
düzenlemesinde ritmik motifler esas alınmıştır. Bu motifler değiştirilmeksizin melodik yapıyı bir
bütün olarak ifade edecek şekilde farklı perdeler üzerinde kullanılarak saz bölümü düzenlemesi
yapılmıştır.
1. “Derdim Çoktur Hangisine Yanayım” Türküsünün Notası
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Ezginin Nakarat Hissi Veren Söz Bölümünde Mevcut Olan Ritmik Motifler

Ezginin Türü ve Geleneksel Bağlama Tavrı İle İlgili Bilgiler
Ezginin türü Deyiş’tir. Deyişler sözleri ve melodik yapısı itibarıyla mistik bir müzikal
ifadeye sahiptir. Deyişler genellikle “Bağlama Düzeni” ile çalınır. Ezginin icrasında tezene,
yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru bütün telleri tarayacak bir şekilde farklı ritmik
değerler içeren darplar halinde kullanılır.
Söz Bölümündeki Nakarat İfadesi Taşıyan Müzik Cümlesinin Bağlama İle Düzenlenen
Saz Bölümü Notası

Tezene vuruş şeması

162 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

2. “Küstürdüm Barışamam” Türküsünün Notası

Ezginin Nakarat Hissi Veren Söz Bölümünde Mevcut Olan Ritmik Motifler

Ezginin Türü Ve Geleneksel Bağlama Tavrı İle İlgili Bilgiler
Ezginin türü Türkü’dür. Türküler genellikle Bağlamada “Bozuk düzeni” ile çalınır. Türkü
türünde olan ezgiler genellikle belli bir tavırla çalınmazlar. Ezginin melodik yapısında var olan
motiflerin icrasında tezene, ritmik yapı aksatılmadan, Bağlamanın karakteristik özelliklerine de
uygun olarak, bazen tek tel bazen de bütün telleri seslendirecek şekilde kullanılır.
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Söz Bölümündeki Nakarat İfadesi Taşıyan Müzik Cümlesinin Bağlama İle Düzenlenen
Saz Bölümü Notası

Tezene vuruş şeması

3. “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber” Türküsünün Notası

Ezginin Nakarat Hissi Veren Söz Bölümünde Mevcut Olan Ritmik Motifler

Ezginin Türü ve Geleneksel Bağlama Tavrı İle İlgili Bilgiler
Ezginin türü Deyiş’tir. Deyişler sözleri ve melodik yapısı itibarıyla mistik bir müzikal
ifadeye sahiptir. Deyişler genellikle “Bağlama Düzeni” ile çalınır. Ezginin icrasında tezene,
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yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru bütün telleri tarayacak bir şekilde farklı ritmik
değerler içeren darplar halinde kullanılır.
Söz Bölümündeki Nakarat İfadesi Taşıyan Müzik Cümlesinin Bağlama İle Düzenlenen
Saz Bölümü Notası

Tezene vuruş şeması

Sonuç
Türk Halk Müziği Repertuarındaki Kırık Hava türündeki sözlü ezgilerin notalarında
genellikle saz ve söz Bölümleri vardır. Bunlardan bir kısmının saz ve söz bölümleri birbirinden
farklıdır. Melodik ve Ritmik olarak birbirlerine benzerlik göstermemektedirler. Daha büyük
sayıdaki ezgilerin saz ve söz bölümleri birbirine benzerlik göstermektedir. Melodik ve ritmik
bakımdan birbirlerinin varyantlarıdır. Sözlü ezgilerden bazılarının ise notalarında saz bölümleri
yoktur. Sadece söz bölümleri mevcuttur. Ve bu ezgilerin söz bölümleri Zemin ve Nakaratı ifade
eden bir melodik yapıya sahiptir. Porte üzerinde heceler genel olarak, çarpma ve nûans
işaretlerinden (Crescendo-Decrescendo-piano-forte...vb.) yoksun, sade ve uzun notalarla
(sekizlik, dörtlük, vb.) yazılmışlardır. Ve bu ezgilerimizin icralarında nakarat ifade eden söz
bölümleri, saz bölümü olarak çalınmaktadır. Söz bölümleri THM’de mızraplı ana çalgı olan
Bağlama ile çalındığında, ezgilerin çalgısal olarak tavrının dışında bir müzik icrası ortaya
çıkmaktadır.
Erzincan ve yöresine ait bazı sözlü ezgilerin notalarında saz bölümü yoktur. Sadece söz
bölümü yazılı olan bu ezgilerin melodik yapısında zemin ve nakarat hissi mevcuttur. Bu ezgilerin
saz bölümlerinin düzenlemeleri ile ilgili olarak, belirlenen yöntemin daha sağlam temellere
oturtulması amacıyla; örnek olması bakımından saz ve söz bölümü mevcut olan ve birbirine
benzerlik gösteren “Geldi Geçti Benim Ömrüm” adlı Erzincan Türküsünün müzikal analizi
yapılmıştır. Bu Türküde söz bölümünün; zemin ve nakaratı ifade eden bir melodik yapıya sahip
olduğu, saz bölümünün ise; nakarat hissi veren söz bölümünün ritmik ve melodik varyantı olduğu
görülmüştür. Saz ve sözü ifade eden motiflerin bazılarının aynı şekilde, bazılarının da benzer
şekilde melodik yapı içinde yer alması doğaldır. Çünkü motifler, saz bölümünde çalgının, söz
bölümünde ise sözün ifadesini ihtiva etmektedirler.
Türküler, insan yaşamındaki olayları bizlere sözlü olarak aktardıkları için söz ön plândadır.
Saz yani melodi ikinci sıradadır. Melodik yapıda ise ritim ön plândadır. Bu bakımdan saz bölümü
için ritmik yapı göz önünde bulundurularak bir düzenleme yapılması daha uygundur. Ritmik
yapıyı ifade eden motifler aynı zamanda tezene vuruşlarını, yöresel çalma şeklini de
göstermektedir. Söz bölümündeki nakarat bölümünü ifade eden ritmik motifler kullanılarak,
melodik yapının akışını bozmadan farklı perdelere yapılan uygulamalarla, çalışmaya tahsis edilen
boyuta göre “Küstürdüm Barışamam”, “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber” ve “Derdim Çoktur
Hangisine Yanayım” adlı sözlü ezgilerin saz düzenlemeleri yapılmıştır.
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THM alanında belli bir birikim ve tecrübeye sahip olmak, yöre repertuarını iyi bilmek, ezgi
türlerini ve yöre tavrını Bağlama ile uygulayabilecek icra yeteneğine sahip olmak, vb., özellikler
düzenlemeyi otantiğine uygun şekilde yapabilmeyi güçlü kılacaktır. Bu çalışmanın, bundan sonra
Erzincan ve diğer yöre ezgileri ile ilgili yapılacak olan çalışmalara faydalı olması dileğiyle…
Kaynakça
BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü, 1971.
EKE, Metin, “Türk Halk Müziği’nde Tavırlar, Konya ve Yozgat Yöre Ezgilerinin Bağlama İle İcraları”,
Halk
Kültürlerini Koruma Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası
Sempozyum Bildirileri, Kocaeli, Motif
Vakfı Yayınları, Aralık 2005.
ERGİN, Muharrem, Türk Dilbilgisi, İstanbul, Bayrak Yayınları 1998.
ÖNALDI, Şenel, “Üslûp ve Repertuar”, Yüksek Lisans-Ders Notları, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler
Enstütüsü, 1995.
TURA Yalçın. Form Bilgisi”, İTÜ TMDK DersNotları, 2010.
TÜFEKÇİ, Nida, “Türk Halk Müziği Bilgileri”, Ders Notları, 1986 – 1987, İTÜ, İstanbul.

SOSYAL-KÜLTÜREL TEMALARI İLE ERZİNCAN TÜRKÜLERİ
ERZINCAN FOLK SONGS WITH THEIR SOCIAL-CULTURAL THEMES
Sinan HAŞHAŞ*
Ünal İMİK**
Özet
Anadolu insanı, nesiller boyu kadim kültürünü ve geleneksel değerlerini sanat ürünleri yolu ile ifade
etmiştir. Derdini, kederini, mutluluğunu ve daha birçok duygusunu sanat ürünleri ile dile getiren Anadolu
insanı, bu sanat ürünlerinden biri olan türkülere ise çok özel bir mana yüklemiştir. İnsan hayatı ve yaşam
biçiminin adeta bir aynası olan türküler, kendilerini üreten halkın bir anlamda dünyaya seslenişi olmuştur.
Anadolu müzik kültürünün en karakteristik yörelerinden biri olan Erzincan yöresinde de durum farklı
değildir. Erzincan yöresi türküleri, bu coğrafyada yaşayan insanların yüreğinin sesi olmuş ve bu yöre
insanlarının duygu ve düşüncelerini çeşitli temalarla ifade etmiştir.
Bu araştırma; Erzincan yöresi türkülerinin tema özellikleri bakımından incelenmesi yolu ile bir
manada Erzincan yöresi insanının kültür ve yaşam biçimleri üzerine sosyo-kültürel bir analiz
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Araştırmada TRT-THM repertuvarında kayıt altına alınmış olan ve
ulaşılabilen 190 adet Erzincan türküsü tema içeriği bakımından incelenmiştir. Erzincan yöresine ait olan
türkülerde; sevda, gurbet, ayrılık ve sitem konularına yönelik temalarının yoğun bir şekilde işlendiği,
yörede yaşayan Alevi-Bektaşi toplulukların gelenek-görenekleri çerçevesinde yoğrularak şekillenmiş
dinsel-öğütsel temalı çeşitli türküler bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yöreye ait türkülerin sosyo-kültürel
anlamda çok çeşitli toplumsal mesajlar içerdiği de araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan bazılarıdır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Kültür, Müzik, Tema, Türkü.
Abstract
Anatolian people have expressed their ancient culture and traditional values through art. Anatolian
people who express their grief, happiness and many other feelings by products of art, have incurred a very
soevial meaning to folk songs which are among these products of art. Folk songs which are in a way mirror
to human life and life style have become the call of the people, their creators, to the world. This situation
is not different in Erzincan which has one most characteristic music culture of Anatolia. Erzincan region
folk songs have become the voice of the people living in this geography anf have expressed the feelings
and thoughts of the people of this region with various themes.
This research aims to confuct a socio-cultural analysis about thd culture and life style of people living
in Erzincan region by examining the Erzincan region folk songs in terms of their thematic properties. In thd
resesarch 190 Erzincan folk songs which could be found and which were recorded in TRT-THM repertory
were examined in terms of thematic content. It was determined that the folk skngs of Erzincan region
intensively contain themes such as love, separation, being abroad and reproach and that there are various
folk songs with religious - advisory theme shaped within the frame of Alevi - Bektashi community
traditions. Besides, one of the important results obtained in the research is that the folk songs of the region
contain various social messages in socio-cultural means.
Key words: Erzincan, culture, music, theme, folk song

1. Giriş
Doğu Anadolu Bölgesinin Kuzey Batı bölümü, yukarı Fırat havzasında bulunan Erzincan,
coğrafi konumu itibarı ile çok çeşitli bir kültürel yapının adeta geçiş noktasındadır. Doğuda
Erzurum, Batıda Sivas, Güneyde Tunceli, Güneydoğuda Bingöl, Güneybatıda Elazığ, Malatya,
Kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve Kuzeybatıda Giresun illeri ile çevrilidir. Yüzölçümü 11 746
km2 olan Erzincan şehrimizin il merkezi dikkate alındığında denizden yüksekliği 1 185 metredir.
Erzincan`ın ilçeleri; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü`dür
(TUİK, 2014: 14).
Erzincan, Anadolu’nun tüm şehirlerinde olduğu gibi kendine özgü kültürel dokusu ve yapısı
ile Anadolu Halk Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Şehrin coğrafi konumu sebebi
ile oldukça farklı kültürel yapılardan etkilenmiş olabileceği ilk bakışta söylenebilse de,
*

Öğr. Gör. İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Malatya-Türkiye, e-posta:sinan.hashas@inonu.edu.tr
Doç. Dr. İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Malatya-Türkiye, e-posta:unal.imik@ inonu.edu.tr

**

168 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Erzincan’ın kendine has karakteristik özellikleri; işte bu zengin yapıyı kendi saf değerleriyle
yeniden yorumlayarak oluşturduğu özgün karakterinde gizlidir.
Anadolu müzik kültüründeki, en önemli yapı taşlarının başında hiç şüphesiz türkülerimiz
gelmektedir. Türküleri, bir anlamda Anadolu halkının yaşam biçiminin müziksel bir form
yapısına dönüşmüş hali olarak tanımlamak mümkündür (İmik, 2014: 183).
Tüm Anadolu şehirlerinde olduğu gibi Erzincan şehrimize ait türküler de bölge insanının
yaşam biçimi ve kültürel özelliklerinin adeta bir aynasıdır. Bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik,
siyasi, dini ve daha birçok özellikleri Erzincan türkülerinde kendini göstermektedir.
Yörede hâkim olan ağız yapısı da buna dâhildir. Bu konudaki görüşlerinde Sayın Sağır
Erzincan ağzının Doğu Grubu ağız bölgesine mensup olduğunu ifade etmektedir (Sağır, 1995:
10-11).
Erzincan türküleri incelendiğinde, yöreye ait türkülerin ritmik yapısı, melodik yapısı, konusu
ve daha birçok yönü ile farklıklar gösterdiği görülmektedir.
Bu araştırma; Erzincan yöresine ait türkülerin özellikle konu ve tema yönü ile ele alınarak
incelenmesine odaklanmıştır.
Sosyal-Kültürel Konu ve Temaları İle Erzincan Türküleri
“Tema” kavramı, her ne kadar “konu” kavramı ile benzerlikler sergileyerek toplum
içerisinde birbirlerinin eş anlamlısı gibi görülse de, her iki kavramında farklı anlamlar içerdiği
bilinmelidir. Üzerinde konuşulan ya da tartışılan olay, durum veya düşünceye “konu” denilebilir
iken, “tema” kavramı ise konu hakkında yazılan, söylenen vb. şekilde anlatılmak istenilen “ana
düşünceyi” tarif etmektedir.
Gürbüz’e göre “tema”; Bir yapıtta, bir öykünün vermek istediği temel/öz iletidir (Gürbüz,
2001: 101). Konu ile alakalı bir örnek verilecek olursa: bir türkünün konusu “sevda” olabiliyor
iken, bu türkünün ana teması “sevdanın insanı hayata bağladığı” olabileceği gibi bunun
aksine“sevdanın insanı derbeder ettiği” de olabilmektedir.
Erzincan yöresi türküleri konu bakımından incelendiğinde karşımıza çok çeşitli ve zengin
bir yapı çıkmaktadır. Erzincan türkülerine ait konu başlıklarından bazıları sıralanacak olursa:
Sevda/aşk, gurbet, özlem, hasret, düğün, sitem, ayrılık, ölüm, methiye, dostluk, hoşgörü, vb. ilk
aklımıza gelenler olacaktır.
Bu türkülerin önemli bir kısmının sevda ve aşk konusu üzerine yazıldığı görülmektedir. Bu
husus, insanoğlunun doğası gereği sevgi ve aşk üzerine ne denli yoğunlaştığının da adeta bir
göstergesidir. Özellikle bu durum, sevda ve aşk konusunda tüm engelleri zorlayan ve kavuşmak
uğruna dağları delen Anadolu insanı söz konusu olunca daha da önemli bir hal almaktadır.
Her fırsatta sevmenin ve sevilmenin güzelliğinden bahsederken türkülerini kullanan Anadolu
insanı, yeri gelince sevdanın kendini düşürdüğü olumsuz durumlardan şikâyet etmek maksadı ile
de yine türkülere sığınmaktadır. Bu durum Erzincan türkülerinde de farklı değildir. Erzincan
yöresine ait türkülerin büyük bir bölümü sevda ve aşk konusu üzerinde odaklanmaktadır.
Erzincan yöresine ait türkülerin konu ve tema özellikleri ile ilgili ayrıntılı incelemeler,
araştırmada yer alan bulgular ve yorum bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
2. Amaç ve Önem
Araştırmada amaçlanan; Erzincan yöresine ait türkülerin konu ve tema özellikleri
bakımından incelenmesidir. Araştırmanın aynı zamanda Erzincan yöresine ait türküleri konu ve
tema özellikleri bakımından incelemesi ve konuya yönelik çeşitli tespitler yapması bakımından
önem arz ettiği düşünülmektedir
3. Yöntem
Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, Erzincan yöresine ait olan türküler konu ve
tema yönü ile incelenmiştir. Araştırma türkü sözlerinde yola çıkarak yapılması ve türkü
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sözlerindeki mevcut yapının ortaya konması yönü ile betimsel bir özellik sergilemektedir.
Araştırmanın Evrenini Erzincan yöresine ait olan türküler, örneklemini ise TRT repertuarında
kayıt altına alınmış olan ve ulaşılabilen 190 adet Erzincan türküsü oluşturmaktadır. Araştırma
TRT repertuarında kayıt altına alınmış olan ve ulaşılabilen 190 adet Erzincan türküsü ile
sınırlandırılmıştır. Verilerin toplanmasında TRT repertuarı ve Türkçe yazılı kaynaklar
kullanılmıştır. Elde edilen kaynakların (türküler) analiz edilmesi sonrasında elde edilen veriler
basit frekans değerlerine dönüştürülerek daha kolay anlaşılır tablolar elde edilmiştir.
4. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, araştırmada elde edilen veriler sebep sonuç ilişkisi içerisinde analiz edilerek
yorumlanmaya çalışılmıştır.
Tablo:1 Konularına Göre Erzincan Türküleri
Konu Başlığı

Frekans

% Değer

Doğa Sevgisi

8

4,2

Gurbet, Özlem, Hasret
Geleneksel Törenler
Şikâyet, Sitem
Sevda, Aşk
Ayrılık, Ölüm
Övgü, Methiye
Deyiş, Tasavvuf
Dostluk

14
7
35
56
14

7,3
3,7
18,5
29,5
7,3

8
29
4

4,2
15,3
2,1

Diğer
Toplam

15
190

7,9
100

Erzincan türkülerinin konularına göre sıralandığı tablo 1 incelendiğinde, “sevda ve aşk”
konusuna odaklanmış türkülerin % 29, 5 oranı ile önemli bir yer aldığı görülmektedir. Bu durum,
genel itibarı ile insan doğasının gereği olan sevda ve aşk konusunun, yine insan duygularının bir
yansıması olan türkülerdeki ifade şekli olarak düşünülebilir. Erzincan yöresi insanı sevda ve aşk
konusundaki duygularını türkülerde dile getirmiştir.
Sevda ve aşk konusundaki türkülerin genel tema özelliklerine bakılacak olursa ifade edilmek
istenilen duygu genelde “sevgili ve sevgiliye olan sevginin ifade edilmesi” olarak ifade edilebilir.
Bu konuda örnek verilecek olursa: Kemaliye yöresine ait ve Mustafa ÖZGÜL’den alınan “Bülbül
Yuva Yapmış” İsimli türkü (TRT-THM No:2983) gösterilebilir. Türkü sözlerinde:
Bülbül yuva yapmış gülün üstüne
Ben kara giyemem alın üstüne
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Ben güzel sevmedim senin üstüne
diyerek sevgiliye olan sevgi ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple bu türkünün tema yapısı,
“sevgiliye olan sevginin ifade edilmesi” olarak izah edilebilir. Yine buna benzer şekilde sevgiliye
olan ilgi ve alakanın yüksek seviyesini belirtmeyi hedefleyen bir türkü örneği verecek olursak:
Kemaliye yöresine ait ve yine Mustafa ÖZGÜL’den alınan “Sabahtan Açılır Muhabbet Gülü”
isimli (TRT-THM No:2992) türküyü gösterebiliriz. Türkü Sözlerinde:
Bizim pencereler yele karşıdır
Muhabbet dedüğün garşu garşudur
Dünyanın güzeli yar benim olsa
Gine muhabbetim sana garşudur.
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Demek suretiyle, türküde sevgiliye olan ilgi ve alakasının hiçbir şekilde başka biri ile
karşılaştırılamayacak kadar yüksek olduğu teması vurgulanmaktadır. Sevda konulu Tercan
yöresine ait ve Şakir ŞENER’den alınan “Bahçesinde Naneyem” isimli (TRT-THM No:987) bir
diğer eserde ise:
Bahçesinde naneyem (balam)
Yel esme pervaneyem
O yar düştü aklıma
Deliyem divaneyem
diyerek sevgilinin bahçesinde bir nane bitkisi olduğunu söyleyen âşık, kinayeli olarak yel estikçe
pervane misali olduğunu ima ediyor. Konusu sevda olan bu türkünün bu kıtasındaki tema ise
“sevdasının kendini deli divane edecek boyutta olduğu” olarak belirtilebilir.
Erzincan türkülerinin konularına göre sıralandığı tablo 1 incelendiğinde, “sitem ve şikâyet”
konusuna sahip türkülerinde % 18,5 oranı ile oldukça çok sayıda olduğu görülmektedir.
Türkülerde şikâyetçi olunan çoğu zaman yar/sevgili olduğu gibi bazen de kader, kısmet, doğa
koşulları ve hatta bireyin kendisi bile olabilmektedir. Özellikle söz dinlemeyen “gönül”
konusunda ki şikâyetler oldukça fazladır.
Bu konuda bir örnek verecek olursak: Turan ENGİN’den 1970 yılında Yücel PAŞMAKÇI
tarafından derlenen “Vardım Hindeline Kumaş Getirdim” isimli türkü (TRT-THM No:115 ) ilk
olarak aklımıza gelmektedir. Türküde:
Vardım hindeline kumaş getirdim
Açtım bedestanı sattım oturdum
Sen benim başıma neler getirdin
Ben senin kahrını çekemem gönül
diyen âşık, türküsünde “gönül” konusundaki sitem ve şikâyetlerini dile getirmektedir. Bu
türkünün konusunu “sitem ve şikâyet” olarak belirteceğimiz gibi ana temasını ise “İnsanın kendi
gönlüne istese de söz geçirememesi” olarak yorumlayabiliriz.
Erzincan yöresine ait bir diğer yüksek oranlı konu başlığı ise “Deyiş ve Tasavvuf” içerikli
türkülerdir. Erzincan türkülerinin konularına göre sıralandığı tablo 1 incelendiğinde, “Deyiş ve
Tasavvuf” içerikli türkülerin % 15,3 oranında karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu türküler yörede
yaşayan Alevi-Bektaşi toplulukların gelenek-görenekleri çerçevesinde yoğrularak şekillenmiş
dinsel-öğütsel temalı çeşitli türkülerdir.
Bu konuda bir örnek verecek olursak: Aşık İsmail DAİMİ’den 1990 yılında Şenel ÖNALDI
tarafından derlenen “Ela gözlü pirim geldi” isimli deyişi (TRT-THM No:3404) gösterebiliriz.
Deyişten bir dize örnek verecek olursak:
Ela gözlü pirim geldi
Duyan gelsin işte meydan
Dört kapıyı kırk makamı
Bilen gelsin işte meydan
Bu deyişte dini öğeler üzerine bir konu üzerinde durulmaktadır. Tema konusuna değinilecek
olur ise “Hak yoluna pir sevgisi ve bağlılığı” teması karşımıza çıkmaktadır.
Erzincan yöresine ait türkülerin konularına yönelik yapılan araştırmada karşımıza çıkan bir
diğer önemli konu başlığı da “ayrılık ve ölüm” konularının işlendiği türkülerdir. Tablo1
incelenecek olursa bu konuda %7,3 oranında türküye ulaşıldığı görülecektir. Bu konuda incelenen
türkülerden örnek verecek olursak: Tercan yöresine ait, Hıdır ERSOY’dan alınan “Şu karşı
yaylada göç katar katar” (TRT-THM No:657) isimli türkü ilk aklımıza gelenlerden biri olacaktır.
Türküde aşık ayrılık konusundan şöyle bahsetmektedir:
Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni
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Türküde ayrılık acısı ölümden daha beter olarak gösterilerek ne derece etkili olduğu
belirtilmek istenmiştir. Türkünün diğer kısımlarında da ayrılık konusuna vurgu yapılmaktadır. Bu
türküde işlenen ana tema ise; “Ayrılık acısının ne denli amansız ve zor bir duygu olduğudur”. Bu
konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Bir diğer konu başlığı ise “gurbet” başlığı altında olup, “özlem ve hasret” duygularını da
içermektedir. Bu konuda yer alan türkülerin oranı ise tablo 1 de %7,3 olarak görülmektedir. Bu
konu ile alakalı olarak Mustafa ÖZGÜL tarafından 1991 yılında derlenen “Garibim attı ilimden”
isimli türkü (TRT-THM No:3642) örnek olarak gösterilebilir. Türküde “gurbet” konusu şöyle
ifade edilmektedir:
Ayırır yardan insanı
Bozar nikâhı nişanı
Viran eder köşkü hanı
Zalım şu gurbet şu gurbet
Türkünün konusu gurbet olmakla beraber türküdeki ana tema “gurbetin insan hayatındaki
olumsuz etkileri” olarak belirtilebilir.
Konularına göre Erzincan türkülerinin sıralandığı tablo 1 incelendiğinde, bir başka önemli
konu başlığının ise % 2,1 oranı ile “dostluk” olduğu görülecektir. En önemli değerlerimizden biri
olan dostluk kavramı Erzincan yöresi türkülerimizde de kendini göstermektedir. Bu konuda bir
örnek vermemiz gerekirse: Hüseyin BÜYÜKTEPE’den derlenen “Ezen bahar olmayınca” (TRTTHM No:4292) isimli türküyü gösterebiliriz. Türküde:
Can hatayım ölmeyince
Tenim türab olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca
Dost kadrini bilmez imiş
diyerek “dostluk” konusuna değinmiştir. Türküdeki ana tema ise “Dostluğun kadri ve kıymetinin
bilinmesi” olarak ifade edilebilir.
Erzincan türkülerinin konularına göre sıralandığı tablo 1 incelendiğinde, bir diğer konu
başlığının da % 4,2 oranı ile “doğa sevgisi” olduğu görülmektedir. Anadolu’nun en güzel doğal
zenginliklerinden birinde bulunan Erzincan’ın doğal güzelliklerinden etkilenen âşıklar bu konuda
çeşitli türküler yakmıştır. Bu türkülerden biri de Ahmet ÖZDEMİR’den alınan “Ben Aşığım
Bahardaki Güllere” isimli (TRT-THM No:3319) türküdür. Türküde doğal güzellikler söyle ifade
edilmektedir:
Ben aşığım bahardaki güllere
Boz bulanık coşup akan sellere
Benden selam olsun bizim ellere
Meler koyun kuzu ne halde
“Ben Aşığım Bahardaki Güllere” isimli türkünün konusu “doğa sevgisi” olarak ifade
edilebilirken, ama temasını da “Erzincan yöresinin doğal güzelliklerinin dile getirilmesi” olarak
belirtmek mümkündür.
Konularına göre Erzincan türkülerinin sıralandığı tablo 1 incelendiğinde, bir başka önemli
konu başlığının ise % 4,2 oranı ile “Methiye ve övgü” olduğu görülecektir. Bu konuda Şaban
GEN’den alınan “Ellere yar desem yar bana küser” isimli türkü (TRT-THM No:3636) güzel bir
örnek teşkil etmektedir. Türküde âşık:
Benim yârim güzellerden kıymetli
Ol şahin bakışlım arslan heybetlim
Muhabbeti çoktur sohbeti tatlı
Baldaki lezzeti tadı neyleyim
diyerek sevdiğini ne denli önemsediğini ve methiye ve övgüler düzerek onu ne kadar çok
sevdiğini belirtmektedir. Bu konu ve tema içeriğinde bölgede birçok türkü mevcuttur. Bu konu
ve tema içeriğindeki örnekleri çoğaltmak mümkündür.
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Araştırma verilerinin tablo haline getirildiği tablo1 incelendiğinde, bölgedeki geleneksel
törenlerin de % 3,7 oranında yöredeki türkülerde kendine yer bulduğu görülmektedir. Özellikle
düğün, kına, sünnet gibi geleneksel törenlerin konu olarak işlendiği türküler yine bu törenlerde
seslendirilmektedir. Burhan TARLABAŞI’ndan alınan “Kınaya gel kınaya” isimli (TRT-THM
No:4244) türküde geleneksel törenlerimizden kına merasimini anlatmaktadır.
Kınaya gel kınaya
Ak ellerin kınaya
Annesi gelmeyince (Ver yavrum demeyince)
Vermez elin kınaya
Konusu “geleneksel törenlerimiz” olan türkünün, ana teması ise “evlilik öncesi eline kına
yakılan genç kızın annesiyle olan duygusal bağı” ifade edilmektedir.
Erzincan yöresinde yukarda belirtilen konuların haricinde günlük yaşamın hemen her
alanındaki konularla ilişkilendirilmiş birçok türkü bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını
sıralayacak olursak: Hoşgörü, kader/kısmet, özür/af dileği, Bitki/Hayvan(canlı) sevgisi, vb.
konular ilk aklımıza gelenler olacaktır. Bunlara ilişkin örnekleri ve konu çeşitlerini çoğaltmak
mümkündür.
5. Sonuçlar
Araştırma verileri doğrultusunda ulaşılan sonuçlar aşağıda maddeler halinde
sıralanmaktadır.
 Erzincan yöresi türkülerinin konu, işlenen tema içeriği ve anlam yönünden oldukça
zengin bir yapıya sahip olduğu,
 Bölgenin özellikle sosyo-kültürel yönü ile birbirlerinden farklı yörelerle kuşatılmış
olmasının bu durumda önemli bir payı bulunduğuna inanıldığı,
 Özellikle tüm Anadolu’da yaygın olduğu gibi, insanın doğası gereği ortaya çıkan “sevda
ve aşk” konusu ile alakalı ve ana tema içeriği bu konuya dayalı türkülerin bölgede yoğun
bir şekilde yer aldığı,
 Yanı sıra yörede yaşayan Alevi-Bektaşi toplulukların gelenek-görenekleri çerçevesinde
yoğrularak şekillenmiş dinsel-öğütsel konu ve temalı çeşitli türkülerin de oldukça
yaygın olduğu,
 Âşıkların sıkça kullandığı, “sevgiliye sitem” ve “sevgiliden şikâyetçi olma” konu ve
temasının bölgede yaygın bir biçimde kullanıldığı,




Anadolu türkülerinde sıkça görülen “sevgiliye methiye düzmek” ve “sevgiliyi övmek”
konu ve temasının da yine yörede yaygın olduğu,
Bunların yanı sıra; ayrılık, ölüm, dostluk, gurbet ve hasret konu ve temalarında söylenen
türkülerinde bölgede kendine yer bulduğu,
Bölgenin kadim kültür ve sanat birikimi sebebiyle, hemen her sosyo-kültürel konu ve
tema içeriğine değinen türkülere de rastlandığı araştırmada elde edilen sonuçlardan en
önemli sayılanlarıdır.
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ERZİNCAN TÜRKÜLERİNDE KONULAR
THEMES IN ERZİNCAN FOLK SONGS
Serenat İSTANBULLU*
Özet
Bir toplumu tanımak için, türkülerini tanımak ve anlamak gerekir. Türküler, doğdukları coğrafyanın
özelliklerini, tarihini, kültürünü, geleneklerini ve hatta içinde yaşayan insanların duygu durumlarını dahi
anlatan, eşi bulunmaz folklor kaynaklarıdır. Bir yörede yakılan türkülerin konularının tespiti, o kültürde
öne çıkan toplumsal olayları ve toplumsal karakteri de büyük ölçüde ortaya koyacak veriler barındırır.
Bu çalışmada; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türk Halk Müziği repertuarından rastgele seçilmiş
50 Erzincan türküsünün konuları belirlenerek tasnif edilmiş, konu türlerine uygun tipik güfteler örnek
olarak sunulmuş ve yorumlanmıştır. Konu tasnifinde ünlü folklor araştırmacısı Pertev Naili Boratav’ın
türkü sınıflandırmasına uyulmuş ve bu sınıflandırma neticesinde Erzincan türküleri konularına göre; lirik
türküler, taşlama, yergi ve güldürücü türküler ile anlatı türküleri olarak; ortamına göre söylenen türkülerde
ise, iş türküleri, tören türküleri ve oyun/dans türküleri olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın, Erzincan’a ait kültürel ve folklorik değerleri ortaya çıkarmak adına Erzincan kültürüne
hizmet edeceği, aynı zamanda Türk halk müziği araştırmalarına ve literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Konu, Müzikoloji, Türk Halk Müziği, Türkü
Abstract
To recognize a society, we need to recognize and understand the folk songs. Folk Songs, the
characteristics of their native geography, history, culture, traditions and even describing the mood of the
people even in his wife folklore sources are not available. Determination of the burning issues of the songs
in a region, it highlights the cultural and social character of social events is also host to a large extent the
data revealed.
In this study; Turkey Radio and Television Corporation, were randomly selected from Turkish Folk
Music repertoire of 50 songs have been classified by determining the subjects of Erzincan, it was presented
as an example of the types of issues the appropriate typical ballads and interpreted. Subject classification
famous folklorist Pertev Boratav Nail has complied with the folk songs according to their classification and
the classification result in the issue of Erzincan; lyrical songs, satire, and satire as narrative songs with
humorous songs; In the song sung by the environment, labor songs, ceremonial songs and play / dance it is
designated as songs.
The study, Erzincan, cultural and folkloric values of culture will serve to reveal the name of Erzincan,
it is also expected to contribute to Turkish folk music research and literature.
Keywords: Erzincan, Subject, Musicology, Turkish Folk Music, Folk Song

Giriş
Anadolu'da, Hititliler döneminden itibaren bilinen yerleşim yeri olma özelliği gösteren
Erzincan; Urartular, Persler, Roma imparatorluğu gibi medeniyetlere yüzyıllarca ev sahipliği
yapmış, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde de önemli bir yerleşim yeri olarak, tarihi ve
kültürel varlığını sürdürmüştür (www.erzincan.gov.tr). Köklü varlığını her türlü folklorik
unsuruna taşımış olan Erzincan ili, geçmişinin acı-tatlı tüm izlerini türkülerine de yansıtmıştır.
Dünyadaki her türlü doğal ve sosyal olayın tümünün halk türkülerine konu olduğu, Türk
insanının, doğumundan ölümüne (beşikten-mezara) tüm yaşamını, acısını, sevincini, duygu ve
düşüncesini, yurt sevgisini halk türkülerinde görmenin mümkün olduğu söylenebilir (Hoşsu,
1997:5). Türküler kimi zaman tarih belgesi niteliğini taşır. Bozgunların verdiği acılar, büyük
kıtlıkların açlıkları, zaferlerin sevinçleri hep türkülerde dile gelir (Öztelli, 1983:26). Müziksel
açıdan değişik ve çok çeşitli ritim zenginliğine sahip olan Erzincan türküleri de deyişleri, ağıtları,
gelin havaları, doğa türküleri ve ozanlara ait türküleri ile yöreyi her yönü ile hem ezgisel hem de
sözel olarak anlatmaktadırlar.
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Erzincan türkülerinde 2 ve 4 zamanlı ana usuller başta olmak üzere 3 ve 6 zamanlı usuller,
5,7,8,9 zamanlı birleşik usullerin değişik tipleri ile 10 ve 11 zamanlı usullere uygun ezgiler vardır
(www.erzincankulturturizm.gov.tr). Genel manada sade ve gösterişsiz ezgilere sahip olan yöre
türkülerinin içinde, öne çıkan toplumsal olayları ve toplumsal karakteri, acıları, mutlulukları
sevdaları konu alan en yalın anlatımlar bulunur. Türküler her ne kadar içerdikleri beşeri temalarla
bütün insanların duygularını yansıtsalar da, pek çok özellikleri bakımından mahalli ve millidirler.
Kökleri, oluştukları toplumun içindedir (Gökçe, 1982: 13). Türkülerde ağırlıklı olarak seçilen
konular, ait olduğu toplumun geleneği, eğlence anlayışı, hikayeleri, inanışı, toplum yapısı gibi en
hassas yönlerini açığa çıkarır. Bu konuların bilinmesi ve ayırt edilmesi, ait olduğu toplumun
geçmişten bugüne daha yakından tanınmasını sağlar.
Bu araştırmada; TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), THM (Türk Halk Müziği)
repertuarından random yöntemi (rastgele) ile seçilmiş 50 Erzincan türküsünün konuları
incelenmiş, türkülerin genel anlamda hangi konuya sahip oldukları belirlenerek tasnif edilmiştir.
Tasnif sırasında ünlü halk bilimi araştırmacısı Pertev Naili Boratav’ın türkü sınıflandırması esas
alınmıştır. Boratav, türküleri konularına ve söylenme ortamlarına göre şu şekilde ayırmıştır:
a. Konularına göre türküler; 1.Lirik türküler (Ninniler, aşk türküleri, gurbet türküleri,
askerlik türküleri, hapishane türküleri, ağıtlar), 2.Taşlama, yergi ve güldürücü türküler, 3.Anlatı
Türküleri (Efsane konulu türküler, bölgeye veya bireye özgü konuları olan türküler, tarihi
konuları olan türküler)
b. Ortamına göre söylenen türküler; 1.İş türküleri, 2.Tören türküleri (Bayram türküleri,
düğün türküleri, dini ve mezhep konulu türküler, ağıt töreni türküleri), 3.Oyun ve dans türküleri
(Çocuk ve büyük oyun ve danslarında söylenen türküler) olarak sınıflandırılmıştır (Boratav, 1992:
150-151).
Türkü konuları yukarıda anlatılan sınıflandırmaya göre tasnif edildikten sonra konuya uygun
örnekler sunulmuş ve yorumlanmıştır. Türkü sınıflandırması ile Erzincan ilinin toplumsal dili, iz
bırakan olayları, genel karakteristik yapısı ve müziksel yapısı hakkında çıkarımlarda bulunmak
amaçlanmaktadır.
Bulgular
Erzincan türkülerini konularına göre sınıflama aşamasında türkü sözlerinin kıtaları arasında
konu ayrılıkları görülmekle birlikte türkülerin genel manada hangi konu üzerinde yoğunlaştığı,
ana temanın ne olduğu ile ilgili genel bir çıkarım yapılabilir. Bazı türküler ise konusu itibariyle
iki ayrı sınıfa da dahil edilebilirler. Örneğin bir türkü hem ağıt hem de tören türküsü olabilir
(Başgöz, 2008:33). Erzincan türküleri, çeşitli bölgelerdeki türkülere kıyasla daha fazla konu
bütünlüğü içeren sözlere sahiptir. Bu durum türkü konularının sınıflandırılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Türkü konuları sınıflandırmasından önce yöreye ait türkülerin kadın ağzı ve erkek ağzı olma
oranları da yöre hakkında önemli bulgular içereceğinden, öncelikle Erzincan türkülerinin kadın
ve erkek ağzı olma durumlarını ortaya koymak yerinde olacaktır.
Tablo 1’de örnekleme alınan Erzincan türkülerinin kadın ağzı ve erkek ağzı olma durumu
sunulmuştur.
Tablo 1. Türkülerin kadın ağzı ve erkek ağzı olma durumu

Kadın ağzı Erkek ağzı Toplam
7
43
50
Tablo 1’de örnekleme dahil olan 50 Erzincan türküsünün 43’ünün erkek ağzı, 7’sinin ise
kadın ağzı olduğu görülmektedir. Erkek ağzı türkülerin kadın ağzı türkülere oranla fazla olması
Türkiye’nin genelinde görülen bir durumdur. Erzincan ili de bu genellemeye uymaktadır.

ERZİNCAN TÜRKÜLERİNDE KONULAR • | • 175

Ortamına göre
türküler

Konularına göre türküler

Boratav’ın türkü konuları tasnifine göre örnekleme alınan Erzincan türkülerinin konuları
şöyledir:
Tablo 2. Erzincan Türkülerinin Konuları
Türkü konuları

Frekans
(f)

Yüzde
%

Lirik türküler
(Ninniler, aşk türküleri, gurbet türküleri, askerlik türküleri, hapishane
türküleri, ağıtlar)

39

78

Taşlama, yergi ve güldürücü türküler

1

2

Anlatı Türküleri
(Efsane konulu, bölgeye veya bireye özgü konuları olan, tarihi konuları
olan türküler)

9

18

İş türküleri

-

-

Tören türküleri
(Bayram, düğün türküleri, dini ve mezhep konulu türküler, ağıt töreni
türküleri

1

2

Oyun ve dans türküleri
Çocuk ve büyük oyun ve danslarında söylenen türküler

-

-

Toplam

50

100

Boratav’ın türkü konuları sınıflandırmasında, ninniler, aşk türküleri, gurbet türküleri,
askerlik türküleri, hapishane türküleri ve ağıtları dahil ettiği lirik türküler, incelenen 50 türkü
içerisinde 39 türkü ile Erzincan türkülerinin çok büyük bir oranını (% 80 ) kapsamaktadır.
Taşlama, yergi ve güldürücü türkülere ise yalnızca 1 (%2) türküde rastlanmıştır. Efsane konulu,
bölgeye veya bireye özgü konuları içine alan ya da tarihi konuları olan türkülere ise 9 (%18)
türküde rastlanmıştır. Bu türküler, ağırlıklı olarak bireyin kendi başından geçen olayları anlattığı,
öğüt verici türküler olarak öne çıkmaktadır. Ortamına göre söylenen türküler sınıfında yer alan
tören türkülerine 1 türküde rastlanmıştır. Bu türkü kına töreni türküsüdür. İş türkülerine ve oyun
dans türkülerine ise örnekleme dahil edilen türküler içerisinde rastlanmamıştır.
Lirik türküler kapsamında Ninniler, Aşk türküleri, gurbet türküleri, askerlik, hapishane
türküleri ve ağıtların dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Lirik türkülerin konularına göre dağılımı
Lirik türküler
Ninniler

Frekans
(f)
0

Aşk Türküleri

14

Gurbet Türküleri
Askerlik türküleri
Hapishane türküleri
Ağıtlar

23
0
0
2

Toplam

39

Erzincan ilinin 39 lirik türküsü içerisinde 14 türkü aşk üzerine yakılmıştır. Anadolu
türkülerinin çoğunluğunda görülmekte olan aşk teması, Erzincan türkülerinde de sık sık konu
edilmiştir. Bu türküler; sevdiğine yönelik güzel sözleri, hissedilen duyguların derinliğini,
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kıskançlığı, sevgili hakkında duyulan endişeyi, sevdiğini çeşitli nedenlerle görememenin verdiği
üzüntüyü ve sevgiliye yönelik övgü sözlerini içermektedir. Sevgiliye yönelik kadın ağzı bir
Erzincan türküsüne örnek şöyledir:
Oğlan adın Hürişen
Gülün dibini eşen
Vallah deli olur
Senin sevdana düşen
Hele yar yar yar yar
Kenkülüm yar
Zülüfüm yar
Hençerim yar
Bu can sana gurban yar
(TRT, THM repertuar sıra no:1773)
Lirik türkülerin içinde 23 türkü gurbet temalıdır. Gurbet teması, Erzincan türkülerinde en sık
görülen konudur. Bu türkülerin içerisinde gurbetin zorluğu ve sevdiklerinden ayrı kalmanın,
özellikle de yardan ayrı kalmanın üzüntüsü sık sık dile getirilir. Gurbet başlığına alınmış olan
türkülerin 19 tanesinde aşk ve gurbet sözleri bir arada görülür. Erzincan türkülerinde aşk ve gurbet
adeta iç içedir. Bölgede yaşanan göçler neredeyse her türküye izlerini bırakmıştır. Gurbet, Türk
Edebiyatında en fazla işlenmiş konudur (Uğurlu, 2009:292). Aşk türkülerinde dile getirilen
ayrılıklar en fazla, gurbete gitme nedeniyle yaşanan ayrılıklardır. Erzincan ili de, mezalimler ve
en önemlisi de depremler sebebiyle acılı bir coğrafyada bulunduğundan, göç, bölgenin kültürel
değerlerinin kaderini belirlemiştir (Kara ve Yılmaz, 2011:398). Göç sonucu gurbet temalı
türkülerin, sılaya ve aileye olan özlemin anlatıldığı türkülerin sayıca fazla olması da göç
olgusunun Erzincan toplumunda neredeyse her ailede yaşanmasından dolayıdır. Yani Erzincan
ilinde türküleri yakanlar; gurbetin yaşattığı güçlükler, aşk ve ayrılık üçgeninde duygularını söze
dönüştürmüşlerdir. Bu duygulara örnek bir türkü şöyledir:
Geçti gitti vatanına yurduna
Dayanamam hasretine derdine
Uçurdum durnamı dağlar ardına
Felek bizi nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı yara ver
Benim gizli derdim asla bilinmez
Akar gözüm yaşı birden silinmez
Ayrılık derdime çare bulunmaz
Felek beni nazlı yardan ayırdı
Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selamımı nazlı vara ver
Yaz gelir şenlenir yaylalar dağlar
Bülbülün meskeni bahçeli bağlar
Herkes muradına erdiği çağlar
Felek beni nazlı yardan ayırdı
(TRT, THM repertuar sıra no:2774)
Erzincan türkülerinde gurbete gitmek sadece giden için zor değildir. Geride kalan kadın da
gurbetin getirdiği ayrılık hüznünü ve sevdiğine yönelik yaşadığı endişeleri, yakmış olduğu türkü
sözlerinde dile getirir. Bu konuya örnek türkünün bir bölümü şöyledir:
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İstanbul içinde aynalı çeşme
Gözümün yaşıdur eğilip içme
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Elleri görüp de bizden vazgeçme
(TRT, THM repertuar sıra no:2992)
Erzincan’da yalnızca gurbet ve gurbetin yaşattığı güçlüklerin konu edildiği türkü sayısı 6’dır.
Gurbetin zorluğu, hor görülme, maddi ve manevi eksiklik, yabancı bir yerde yaşamanın güçlüğü,
kimsesizlik, sılaya özlem bazen de sıladakilere sitem, gurbet konulu türkülerin başlıca söz
unsurlarıdır. Bu konuya örnek bir türkü şöyledir:
Varıp neylemeli sılayı gayrı
Gurbette halimi soran olmadı
Düştüm de bunca yıl yurdumdan ayrı
Garibim yanıma varan olmadı
İnce ince duman çöktü ovaya
Kınalı keklikler döndü yuvaya
Gel gidek gelinim Telli Dede'ye
Bu gece düşümü yoran olmadı.
(TRT, THM repertuar sıra no:1190)
Erzincan’ın lirik türküleri içerisinde yer alan 2 ağıt, konusuna göre yakılmış türküler grubuna
dahil edilmiştir. Çünkü bu türküler yapısı ve hikayeleri itibariyle bir ağıt töreninde yakılmamıştır.
Anlatı türküleri grubuna da dahil edilebilecek “Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim” türküsü, hem
bireye özgü olması hem de bir ölüm olayı üzerine yakılmış olması bakımından lirik özelliktedir.
Erzincan’ın, eski adıyla Pekeriç yeni adıyla Çadırkaya köyünde bir muhtarlık seçimi sonrası,
seçimi kazanan Mehmet Bey’in eşi ve çocukları, eski muhtarın adamları tarafından öldürülmüş,
olay çevrede büyük bir yankı uyandırmıştır. Âşık Nihâni Erzincan’a gidince bu köye uğramış,
durum Mehmet Bey’in kayınbiraderi tarafından Nihâni’ye anlatılmıştır (Gedik, 1995:186).
Nihâni, sözü edilen acı olayı şu ağıtla dile getirmiştir
Keklik gibi kanadımı süzmedim,
Murat alıp doya doya gezmedim,
Bu kara yazıyı kendim yazmadım.
Alnıma yazılmış bu kara yazı,
Kader böyleyimiş ağlarım bazı
Gönül ey sebebim ey.
Şu gonca gülleri ben dermedim
Çifte bülbülleri konduramadım
Kadir kıymetimi bildiremedim
Alnıma yazılmış bu kara yazı,
Kader böyleyimiş ağlarım bazı
Gönül ey sebebim ey.
Geceleri uyku girmez gözüme,
Zalım yastık diken oldu gözüme,
Uyma dedim uydun eller sözüne.
Alnıma yazılmış bu kara yazı,
Kader böyle imiş ağlarım bazı
Gönül ey sebebim ey.
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Erzincan türküleri genel olarak acılar ve ayrılıklar üzerine yakılmış türkülerle öne çıkmış
olsa da; yörede elbette taşlama, yergi ve güldürücü türküler de bulunmaktadır. Ancak bu
türkülerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. “Gidin Deyin O Serçeye” türküsü de bu
türkülerdendir. Türkünün bir bölümü şöyledir:
Gidin deyin o serçeye
Konmasın bizim bahçeye
Konarsa bizim bahçeye
Şikat ederim hocaya
Aman livar livar livar
Livar livar hanım livar
Gidin deyin o kargaya
Konmasın bizim tarlaya
Konarsa bizim tarlaya
Şikat ederim ağaya
(TRT, THM repertuar sıra no:1583)
Anlatı türküleri başlığı altında, efsane konulu, bölgeye veya bireye özgü konuları ele alan ya
da tarihi konuları olan türküler de Erzincan türküleri içinde yer almaktadır. “Melik Şerif Düzünü”
türküsü de bireye özgü yaşanmışlıkları, yöre halkının dile getirdiği bir türküdür.
Zengin ve iki evli bir ağa olan Şamil, Melikşerif Köyü’nün ağası İsak Bey’in kızı Zeynep’le
evlenip onu üçüncü karısı yapmak ister. Ancak ne İshak Bey ne de kızı Zeynep bu evliliğe razı
olur. Şamil, Zeynep’i zorla kaçırıp alıkoyar. Bu kaçırma esnasında, otuz iki örük olan Zeynep’in
saçının sekiz örüğü kopar. O civarda barınamayacağını anlayan Şamil, Zeynep’i alarak
Bayburt’un Pavnik Köyüne yerleşir.
İsak Bey, kızının kendi isteği ile kaçtığını zannettiğinden 7 sene Zeynep ile konuşmaz. Bu
durum kızı çok üzmektedir ve günün birinde Zeynep Hanım kolera hastalığına yakalanır.
Hastalığa yenik düşerek vefat eden Zeynep Hanım’ın vasiyeti üzerine, kaçırılırken kopan 8 örük
saçı ve kanlı yazması, kızı ile beraber İsak Bey’e gönderilir. Ancak o zaman İsak Bey kızının
zorla kaçırıldığını anlar. Bunun üzerine yöre halkı Zeynep Hanım’a aşağıdaki türküyü yakar
(www.turkuler.com):
Melik şerif düzünü
Çiçek almış yüzünü
Gidek gelin getirek
İsak Bey’in kızını
Oy yandım yandım gelin
Aç kapıyı sordum gelin
(TRT, THM repertuar sıra no:2302)
(Türkü farklı kaynaklarda çeşitli sözlerle yer almaktadır. Ancak bu çalışmada örnekleme
bağlı kalınarak TRT repertuvarındaki sözler alınmıştır.)
Ortamına göre söylenen türküler kapsamında düğün, bayram türküleri, dini ve mezhep
konulu türküler, ağıt töreni gibi tören türküleri, Erzincan türküleri içerisinde 1 türküde
görülmektedir. Yöreye özgü kına töreni türküsü şöyledir:
Kurdular kurdular ocak taşını
Ördüler ördüler kızın saçını
Şen anam şen babam evin şen ola
Benim yerim burda bomboş kala
Atı getirseler ata binemem
Ellerin köyüne gelin gidemem
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Şen anam şen babam evin şen ola
Benim yerim burda bomboş kala
(TRT, THM repertuar sıra no:1950)
Kına gecelerinde yöre kadınları tarafından, kına yakılırken söylenen mâniler, türküler, kız
ile annesindeki duygu çelişkilerini açığa çıkaran, gelin ve anneyi ağlatmak için düzenlenmiş
yakımlardır (Yardımcı, 2014:2). Örnekteki Erzincan kına türküsü de Anadolu’nun her yöresinde
görülen benzer duyguları anlatan bir örnektir.
Ortamına göre söylenen türküler dâhilinde iş türkülerine ve oyun dans türkülerine örneklem
kapsamında rastlanmamıştır.
Sonuç ve Öneriler
Erzincan türküleri; genel yapısı itibariyle yalın bir dilde yazılmış, halkın ortak yaşantısına,
geleneklerine, ortak acılarına ve sevinçlerine dayalı cümlelerle oluşmuştur. Genel olarak hüzünlü
cümlelerin kurulduğu, ağır yaşam şartlarının dile getirildiği, özellikle göç, gurbet ve gurbete
dayalı ayrılıkların sıkça cümleler içinde yer bulduğu niteliklere sahiptir. Sözlerdeki sade ve
hüzünlü anlatım, ezgi cümlelerine de yansımış, çok çeşitli ölçü sayılarında türkülere dönüşen
duygular, genel olarak ağır ritimler ve geniş ses aralıklarının kullanılmadığı ezgilerle
şekillenmiştir.
Aşk ve gurbet temalarının sık sık görüldüğü Erzincan türkülerinin konusu en fazla gurbet
üzerinedir. Dışarıya göçün en fazla verildiği bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer
alan Erzincan ilinde de; deprem, geçim sıkıntısı, coğrafi ve iklimsel şartlar gibi nedenlerle çok
fazla göç yaşanmıştır. Göçün getirdiği gurbetlik, sılaya, aileye ve sevgiliye özlem birçok türkünün
sözlerinde görülmektedir. Özellikle aşk konulu türkülerin içerisinde gurbet, gurbet konulu
türkülerin içerisinde de sevdayı sık sık görmek mümkündür.
Yalnızca aşk konulu türkülerin içerisinde sevgiliye övgü, güzel sözler ve cinsel içerikli
cümleler görülmektedir.
Ağıt türü türkülerin de görüldüğü Erzincan ilinde lirik türküler türüne dahil edilebilecek olan
askerlik ve hapishane türkülerine rastlanmamıştır.
Hüzünlü türkülerin sık görüldüğü Erzincan’da taşlama, yergi ve güldürücü türkülere oldukça
az sayıda rastlanmıştır.
Efsane konulu, bölgeye veya bireye özgü konuları olan, tarihi konuları olan Anlatı Türküleri
de her yörede görüldüğü gibi Erzincan yöresinde de görülen türler arasındadır. Özellikle yörenin
âşıkları tarafından dile getirilen âşık tarzı, öğüt verici anlatı türküleri de yörede görülen türkü
konuları arasındadır.
Ortamına göre söylenen türküler kapsamında iş türkülerine ve oyun dans türkülerine
rastlanmazken, kına töreni türküsüne her yörede görülen yapıda ve özelliklerde rastlanmıştır.
Erzincan kültürünün, folklor ögelerinin ve tarihi konularının daha detaylı olarak ortaya
çıkarılabilmesi için; elde edilen Erzincan türkülerinin tamamının konu analizlerinin yapılması,
söz unsurlarının ayrıntılı olarak incelenmesi, türkülerin hikayelerinin ortaya çıkarılıp kayıt altına
alınması önerilmektedir.
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ERZİNCAN YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERDEN OLUŞAN
MODAL CAZ STİLİNDE BİR PİYANO ALBÜMÜNÜN
OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN ÖRNEK BİR UYGULAMA
A PREPARATORY PRACTICE RELATED TO THE APPLICATION
OF THE RELATED TECHNIQUES AND MATERIALS IN ESTABLISHING
A MODAL JAZZ PIANO ALBUM COMPOSED OF ERZİNCAN FOLK SONGS
Kerim Baki KALAN*
Ersan ÇİFTÇİ**
Özet
Türk müziğinin geliştirilmesin bestecilik yönünden, günümüze değin izlenen farklı birkaç
yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bu yaklaşımları, kullanılan yöntem, teknik ve materyaller açısından
Avrupa sanat müziğinin geleneksel üçlü armoni sistemi, öncülüğünü Kemal İlerici’nin yaptığı ve belli
ilkelere sahip olmasına rağmen tamamen sistemleşmemiş olan özel bir dörtlü armoni sistemi ve bestecilerin
belirli kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaksızın bireysel bir yaklaşımla her türlü stil ve materyalden
yararlanarak uyguladığı serbest sistemler şeklinde farklı kategorilere ayırmak mümkündür. Farklı müzik
kültürlerine ait egzotik modların ve Rönesans ya da kilise modu olarak bilinen modların 19.yy sonu ve
20.yy’ın ilk yarısı içerisinde modern klasik müzik bestecileri tarafından kullanımı ise müzikte sistematik
yansımasını 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren Caz müziğinde bulmuştur. Bu çalışma, akademik düzlemde
evrensel tekniklerin kullanıldığı bir eser veya eğitim aracı oluşturmada, bu sistemin kullanılabilirliğine
ilişkin bir örnek teşkil etmek, ve bu bağlamda gerçekleştirilecek olan ve Erzincan türkülerinin modal caz
stilinde düzenlemelerini içerecek olan bir piyano albümüne temel oluşturmak amacıyla Erzincan yöresine
ait bir türkünün bu tekniklerle aşama aşama açıklayarak işlemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan yöresi türküleri, Modal Caz, Piyano Düzenleme
Abstract
It’s possible to refer to several different approaches taken for the development of contemporary
Turkish music in terms of materials, techniques and methods and these approaches can be categorized as
the traditional tertian harmonic system used during the commonwealth period, a special quartal harmonic
approach which was specific to and pioneered by Kemal İlerici during the first half of the century and
arbitrary or free systems practiced in an individual fashion by using any materials needed without following
any strict rules. Although the use of church modes and exotic modes in 20th century classical music couldn’t
be integrated into a whole system, its relatively more systematic reflections found their place in Jazz music
starting from the second half of the century. This study -by taking a step by step approach- aims to explain
the process of utilizing modal jazz harmonization techniques to arrange an Erzincan folk song for the piano
to provide a base for an upcoming Modal Jazz Piano Album Totally Composed of Erzincan Folk Songs
which can be used as an educational tool or a source for performance.
Keywords: Erzincan Folk Songs, Modal Jazz, Piano Arrangements

Giriş
Geleneksel Türk müziğine dayalı ezgisel ve ritmik yapıları içeren çok sesli piyano eserleri
değerlendirildiğinde bu eserlerin bestelenmesinde kullanılan tekniklerin çok eski ve köklü bir
yapıya dayanmadığı, bestelenme tarihlerinin nispeten çok eski olmadığı ve sayılarının çok az
olduğu görülebilir. Literatürde var olan bu eserlerin ezgisel, armonik ve ritmik nitelikleri
açısından ise bazı farklılıklar barındırdıkları görülmektedir. Berki (1998), bu eserleri iki şekilde
sınıflandırmaktadır; yöresel ağırlıklı ulusal eserler ve evrensel ağırlıklı ulusal eserler. Yöresel
ağırlıklı ulusal eserlerde, karmaşık çokseslilik anlayışından çok, yalın bir armonize içerisinde
tipik halk ezgileri temaları duyulur. Evrensel ağırlıklı ulusal eserlerde ise geleneksel malzemeler,
daha entelektüel ve daha karmaşık bir anlayışla işlenmektedir (Berki, 1998;18). Uçan’a (1997)
göre ise, Türk müziğinin geliştirilmesinde bestecilik yönünden, günümüze değin izlenen farklı
birkaç yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlar, Türk müziğini batı müziği yöntemiyle
armonize etme, genel son müzik kurallarına göre işleme, genel son müzik kuralları ışığında kendi
*
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öz yapısından çıkarılıp geliştirilen kurallara göre işleme ve belirli kurallara sıkı sıkıya bağlı
kalmaksızın, mümkün olan her yolu deneyerek işleme şeklinde sınıflandırılabilir (Uçan, 1997;4647). Türkmen (2007;193) ise, Türk müziği ezgi ve dizilerinin çok seslendirilmesine yönelik
yapılan çalışmaları; “üçlü armoni sistemi”, “dörtlü (İlerici) armoni sistemi” ve “bestecinin belirli
kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaksızın bilgi ve birikimleri doğrultusunda her türlü yöntemden
yararlanarak yapmış olduğu çalışmalar” olarak üç kümede toplamaktadır. Tüm bu tanımlar ve
sınıflandırmalar gerçekleştirilen uygulamalarla karşılaştırıldığında,1945’lere değin belirli bir
biçim (üslup) birliği sağlanamayan çoksesli Türk müziği alanında ulusal bir okulun açılmasına
yönelik en kapsamlı ve etkili çalışmaların, besteci ve kuramcı Kemal İlerici tarafından ortaya
koyulduğu görülmektedir.(Gedikli, 1988; 260). Batı müziğinde kullanılan dizilerin ve klasik
(tonal) armoninin kullanılmadığı, Türk müziği-Batı müziği sentezi olmayan, ezgisini ve ritmik
yapısını Türk müziğinden alan özgün eserlerin, özellikle Kemal İlerici’nin sistemleştirdiği dörtlü
armoni anlayışı içinde bestelendiğini ve “İlerici armonisi” olarak bilinen bu sistemin
öğretilmesine, yaygınlaşmasına ve geliştirilmesine yönelik İlerici’nin çalışmasından sonra da
önemli kuramsal çalışmalar yapılıp, bir kısmı da yayınlandığını söylemek mümkündür. (Yalçın,
2012; 220).
Çalışmanın Önemi
Türk müziğinin çok seslendirilmesine yönelik tüm bu çabalara rağmen, gerek özgün eserlerin
bestelenmesinde, gerekse var olan Türk müziği eserlerinin düzenlenmesinde kullanılmaya
çalışılan evrensel teknikler içerisinde modal caz ezgileme ve çok seslendirme tekniklerinin yer
almaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir. Bu çalışma, hissedilen bu eksikliği gidermeye
yönelik bir kaynak ve örnek oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, modal caz armonisine
ilişkin tekniklerin kullanımı ile halk müziği eserlerimizin evrensel niteliğe sahip eserler ve müzik
eğitiminde yararlanılabilecek materyaller haline getirilmesine yönelik alternatif bir yaklaşımı
temsil etmekte ve bu yaklaşımı Erzincan yöresi türkülerinin çok seslendirilmesi ile öncüllemeyi
hedeflemektedir. Böylelikle Erzincan yöresi türkülerini farklı ve sistematik bir yaklaşımla hem
bir eğitim aracı hem de bir sanat eseri olarak ulusaldan evrensele taşımak ve başta müzik
öğrencileri olmak üzere büyük bir kitleye farklı boyutlarıyla tanıtıp sevdirmek mümkün olacaktır.
Modların Tarihçesi
Günümüzde var olan tüm "dizi"lerin (İng. Scale) oluşumuna temel teşkil eden en eski
örneklere Mısır ve Hindistan'da rastlanılmakla birlikte bu diziler kendi kültürel bağlamları (ait
oldukları ses sistemleri ve kültürel işlevleri) dışında evrensel anlamda “mod” olarak kabul
edilmektedir. Söz konusu Hint ve Mısır dizileri Pisagor ve Aristoxenos gibi bilginlerin
çalışmalarına ve dolayısıyla antik Yunan modların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Müzik
dünyasında “mod” kelimesi yalın biçimiyle “dizi” anlamına gelmekte ve genellikle majör ve
minör haricindeki 7 sesli dizileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Günümüzde çağdaş klasik
batı müziğinde kullanılan bu majör ve minör diziler ise, kuramsal açıdan ilk defa Antik Yunan'da
görülmüştür. Çeşitli uygarlıkların etkileşimleri sonucu farklı uygarlıklar arasında el değiştiren
müzik bilgileri, Antik Yunan'da kuramsallaştırılmış olmakla birlikte o dönemde oluşturulan
modlar ile günümüzdeki modlar arasında çeşitli farklılıklar mevcuttur. Antik Yunan'da modların
doryen, hipodoryen, frigyen, hipofrigyen, lidyen, hipolidyen, miksolidyen, hipomiksolidyen gibi
özel isimleri vardır. Bu modlar Ortaçağ'da kilise müzik adamları tarafından tekrar düzenlenmiş
ve bugünkü halini almıştır(Apel, 1972).
Kökeni yaklaşık 3000 yıl öncesine, antik Yunan uygarlığına dayanan ve daha sonra
ortaçağda kilise modları veya diğer bilinen ismiyle klasik modlara evrilen bu modların kültürlerin
halk müziklerinin evrenselleştirilmesi sürecinde ezgisel ve armonik bir materyal olarak
kullanılması ise ancak 19.yy’ın sonlarında ve 20.yy’ın başlarında gerçekleşmiştir. Tam ve
bütünsel bir sistem olarak kabul edilebilecek düzeyde olmamakla birlikte besteciye kullanım
açısından bir çok konuda özgürlük sağlayan kilise modları modern klasik batı müziği ekolü
içerisinde (19.yy sonu, 20.yy başı) geleneksel majör ve minör tonalitesinin ötesine geçme
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ihtiyacını hisseden Debussy, Ravel, Bartok, Copland, Kodaly, Syzmanovski, Stravinski, Adams
ve Lutoslawzski gibi bestecilerin önderliğinde işlevsel ve etkileyici biçimde kullanılmıştır. Bu
kullanımın caz müziğindeki yansımaları ise ancak 1950’lerın başlarında görülmeye başlanmıştır.
Caz müziği kendi evriminin her aşamasında olduğu gibi modal müzik alanında da klasik batı
müziğinden etkilenmiş ve 20yy. içerisinde kullanılan modal materyalleri ezgisel ve armonik
anlamda kendi özgün yapısı içerisinde kullanmaya başlamıştır.(Spitzer,2014)
“Modal caz” terimi, akora (dikey-horizontal) dayalı bir yaklaşımdan ziyade diziye dayalı
(yatay-vertical) bir yaklaşımla organize edilen doğaçlamaya dayalı bir müzik türünü ifade
etmektedir. Bu modal yaklaşım, akorların rolünü geri plana atarak doğaçlamacının ilgiyi ezgi,
tartım, tını ve duygu gibi diğer bazı unsurlarla ayakta tutmasını zorunlu kılmaktadır. Modal bir
eserde de akorlar kullanılmakta fakat bu akorlar az ya da çok içerisinde bulunulan modan
türetilmektedir(Apel, 1972)
Modal Caz’da Kullanılan En temel Materyaller olarak Klasik Modlar (Kilise Modları)
Aşağıdaki liste caz müziğinde kullanılmak üzere klasik müzikten devşirilen modların
listesini kendilerine benzerlik gösteren Türk Müziği Dizilerinin tampere edilmiş versiyonlarını da
içerecek şekilde göstermektedir. Bu modların listelenip açıklanmasının ardından çeşitli
kültürlerin müziklerinde kullanılan dizilerin tampere edilmiş sisteme aktarılmış biçimlerinin
“mod” olarak nitelendirilmesine ve modal armonizasyon ilkeleri çerçevesinde çok
seslendirilmesine ilişkin hususlara değinilecek ve bu uygulamalar, Erzincan yöresin ait türküler
üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarla örneklendirilecektir.
İyonyan Modu (İng. İonian)
Herhangi bir majör gamın ilk derecesine kurulan moddur. İlk dereceden başlar ve 8. derecede
son bulur. Türk Müziği Makamları'ndan Rast ile benzerlik göstermektedir. Kısacası bu mod,
majör gam ile aynı aralıklara sahiptir. Aralıkları T-T-Y-T-T-T-Y şeklindedir.
Doryen Modu (İng. Dorian)
Herhangi bir majör gamın 2. derecesine kurulan moddur. 2. dereceden başlar ve oktavında
son bulur. Türk Müziği Makamları'ndan Hüseyni ile benzerlik göstermektedir. Aralıkları T-Y-TT-T-Y-T şeklindedir.
Frigyen Modu (İng. Phrygian)
Herhangi bir majör gamın 3. derecesine kurulan moddur. 3. dereceden başlar ve oktavında
son bulur. Türk Müziği Makamları'ndan Kürdi ile benzerlik göstermektedir. Aralıkları Y-T-T-TY-T-T şeklindedir.
Lidyen Modu (İng. Lydian)
Herhangi bir majör gamın 4. derecesine kurulan moddur. 4. dereceden başlar ve oktavında
son bulur. Aralıkları T-T-T-Y-T-T-Y şeklindedir.
Miksolidyen Modu (İng. Mixolydian)
Herhangi bir majör gamın 5. derecesine kurulan moddur. 5. dereceden başlar ve oktavında
son bulur. Aralıkları T-T-Y-T-T-Y-T şeklindedir.
Aeoliyen Modu (İng. Aeolian)
Herhangi bir majör gamın 6. derecesine kurulan moddur. 6. dereceden başlar ve oktavında
son bulur. Türk Müziği Makamları'ndan Nihavend ile benzerlik göstermektedir. Kısacası bu mod,
doğal minör gamı ile aynı aralıklara sahiptir. Aralıkları T-Y-T-T-Y-T-T şeklindedir.
Lokriyen Modu (İng. Locrian)
Herhangi bir majör gamın 7. derecesine kurulan moddur. 7. dereceden başlar ve oktavında
son bulur. Aralıkları Y-T-T-Y-T-T-T şeklindedir.
Modal dizilerin ve onlarla benzerlik gösteren Türk müziğinin dizilerinin yalın bir çerçevede
belirtilmesinin ardından araştırma kapsamında ele alınacak Erzincan türkülerinin çok
seslendirilmesinde kullanılan modal caz armonizasyon tekniklerinin açıklanması gerekmektedir.
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Bu hususta atılacak ilk adım klasik modlarla kendilerinden türetilmiş 7’li akorlar arasındaki
ilişkiyi sergilemek olacaktır. Bu sıralama aşağıdaki gibidir (Spitzer,2014):
1. Derece (İyonyan) = Maj.7
2. Derecen(Doryen)=Minör7
3. Derece(Frigyen)=Minör7
4. Derece(Lidyen)=Maj.7
5. Derece(Mixolidyen)=Dominant7
6. Derece(Aeolyen)=Minör7
7. Derece (Lokriyen) = Eksilmiş 7 (b5) veya Minör 7
Bu durum, bize:
Majör 7’li akoruna uyan iki mod (İyonyen (Majör Dizi) ve Lidyen;
Dominant 7’li akoruna uyan bir mod (Miksolidyen);
Minör 7’li akoruna uyan üç mod (Doryen, Eolyen ve Frijyen);
Ve Half Diminished (yarı eksiltilmiş) akoruna uyan bir mod (lokriyen);
olduğunu göstermektedir.
Modal Caz’da Kullanılan Temel Armonizasyon Teknikleri:
Modal caz müziğine ilişkin şu ana dek yayınlanmış tek ve en geniş kapsamlı kaynağın yazarı
olan Miller (1996) a göre modal caz çok seslendirmeye yönelik olarak –şu ana dek yararlanılmış
olan- –ve yararlanılan yaklaşımları, temel çerçeveleri açısından dört ana gruba ayırmak
mümkündür. Bu gruplar yapı ve düzene ilişkin olarak önceden belirlenmiş kuralların var olup
olmamasına göre tanımlanır ve herhangi bir caz eserinin armonik içeriği bu gruplardan birinin
kullanımıyla ya da farklı grupların bir arada kullanılmasıyla elde edilebilir. Biri modal, üçü modal
olmayan bu gruplar kendilerini meydana getiren kurallar çerçevesinde şu şekilde sıralanabilir:
1-Tonal armonizasyon sistemi (Belirli modlara özgü-modal specific): Kendine has bir düzeni
ve kuralları olan modal sistemden türemiş olup zamanla bağımsız bir hale gelen bir sistemdir.
2- Modal armonizasyon sistemi(Gelişigüzel, Serbest form)
Çalışmamıza temel teşkil eden bu çok seslilik yaklaşımına ilişkin olarak önceden belirlenmiş
sabit evrensel kurallar bulunmamaktadır.
a) Kök seslerin hangi aralıklarla hareket edeceği ve armonik ritim (armonilerin
hangi sürelerle değişeceği) bestecinin kendi isteği doğrultusunda belirlenir.
b) Kromatik kök ses ilişkileri.
c) Genellikle açık ve net bir ana ton yoktur.
3-Kromatik armonizasyon sistemi ( Plateau Tonal - durak noktaları, durağan noktalar içeren
tonal)
4- Modal olmayan armonizasyon sistemi (Simetrik).
Bu dört ana grubun açıklanmasının ardından araştırmanızın ana konusunu oluşturan Serbest
Modal Biçimin alt gruplarıyla incelemek ve var olan müzik eserleriyle örneklemek gerekecektir.
Bu üç alt grup ise sırasıyla dikey modal (vertical- akora dayalı modal), Ara durak noktalarına
(Plateau) dayalı modal , ve çizgisel (vertical-melodiye dayalı) modal armonizasyon biçimleridir.
Bu gruplar:
1- Armonik ritim (Akorların süresi- tempo tarafından belirlenir).
2- Bas partisinin ezgisel niteliği
3- Ana bir tonun var olup olmadığı
gibi hususlar doğrultusunda belirlenir.
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1-Dikey (Armonik-Uygusal) modal yaklaşımı belirleyen nitelikler:
a)Hızlı armonik ritim (ölçü başına bir akordan ziyade vuruş başına bir akor)
b)oldukça etkin ve ezgisel bir bas partisi
c) Net bir şekilde belirlenmemiş bir kalış tonu.
d)Genellikle kromatik nitelikte armonik ezgilerin kullanımı
e)Akorların tek başlarına genellikle modal bir etkiden ziyade tınısal bir etki yaratacak şekilde
duyulma eğiliminde olması.
Bu armonik stil çok etkin ve hareketli olması nedeniyle oldukça ağır ve yüklü olabilir
Not: Bu armonizasyon teknikleri modal nitelikte bir eserin çok seslendirilmesinde tek başına
kullanılabileceği gibi, tek bir eser bu tekniklerin bir arada kullanımıyla da işlenebilir. Genellikle
eserlerin kadans (bitiş) kısımlarında kullanılan bu yaklaşımı bazen daha yavaş tempolu eserlerin
bütününde de tespit etmek mümkündür.
Durağan noktalar (Plateu) içeren modal yaklaşımı belirleyen nitelikler:
a)
Armonik ritim modalitenin (ait olunan modun) her bir akorda tek tek
hissedilebileceği kadar yavaştır.
b)
Bas partisi daha az hareketli ve daha az ezgiseldir.
c)
Çoğunlukla diyatonik olmayan (diziye ait seslerden oluşmayan) kök ses
ilişkileri
d)
Net bir şekilde belirlenmemiş bir kalış tonu.
e)
Armonik ritim simetrik olma eğilimi gösterir (Akor başına iki ya da dört
ölçü)
Çizgisel (Melodik-Ezgisel) modal yaklaşımı belirleyen nitelikler:
Bu yaklaşım armonik ritime bağlı olarak iki farklı grupta incelenir:
I)Yavaş armonik ritim içeren ya da armonik ritim içermeyen yaklaşım:
a)Bas melodisinden ziyade vampların (bas partisi ve akorların ritmik bir şekilde kullanıldığı
bir eşlik figürü) kullanımı.
b) Genellikle tüm bir eserde tek bir modun kullanımı
c) Tonalitenin ve modalitenin kolayca tespit edilebilmesi
d) Formda simetriye daha az rastlanması
II)Hızlı armonik ritim içeren çizgisel modal yaklaşım:
a)Kök ses ve melodiler çoğunlukla diyatoniktir.
b)Daha ezgisel bir bas partisi
c) Net bir şekilde belirlenmiş bir kalış tonu.
d)Yapısal açıdan daha simetrik bir biçim(akor süreleri birbirine yakın ya da aynı değil ).
Yöntem
Söz konusu çalışmada Erzincan yöresine ait “Süpürgesi Yoncadan” türküsü modal caz çok
seslendirme tekniklerinden çizgisel modal armonizasyon tekniği ile çok seslendirilip
düzenlenerek işlevsel bir piyano parçası haline getirilecektir. Bu amaçla çizgisel modal
yaklaşımın yavaş tempo içeren alt grubunun sahip olduğu niteliklerden yaralanılacaktır.
Gerçekleştirilen çok seslendirme, ilgili kategorinin alt grubunun sahip olduğu nitelikler açısından
aşama aşama çözümlenecek, uygulanacak ve açıklanacaktır. Böylelikle Erzincan yöresine ait bir
türkünün kullanımı ile, bu türde bir yaklaşımın halk müziği eserlerine, 1) farklı müzik türlerinin
ve çalgıların eğitiminde kullanılabilecek bir eğitim aracı ve 2) evrensel niteliklere sahip bir sanat
eseri niteliği kazandırmada nasıl bir fayda sağlayabileceği örneklenmiş olacaktır.
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Uygulama
Çalışma dahilinde modal caz armonizasyon yöntemleri ile çokseslendirilerek eğitim
müziğinde kullanılabilecek, evrensel nitelikleri taşır bir biçime evrilmesi amaçlanan “süpürgesi
yoncadan” türküsünün bu uygulamada kullanılma nedeni türkünün TRT repertuvarında Kayseri
yöresine ait olduğunun ifade edilmesi, bununla birlikte bu va olarak bilinen türküden oldukça
farklı olması, asıl olarak bilinen versiyonunun ise Erzincan Kemaliye (Eğin) yöresine ait
olduğunun tespit edilmesi ve bu türkünün ait olduğu yörede yaygın olarak bilinen biçimiyle, gerek
bir eğitim aracı gerekse bir eser olarak evrenselliğe yönelik bu dönüşüme örnek teşkil etmesinin
türkülerin ait olduğu yörelere tekrar kazandırılması ve sahiplenilmesi açısından önemli olduğunun
düşünülmesidir. Aşağıda bu türkünün ezgisinin TRT repertuarı için derlenmiş versiyonu tekrarlar
ve sözler olmadan görülmektedir. Nota örneklerinde sözlere yer verilmemesinin nedeni ise
çalşamanın ana konusunun türkünün ezgisi olmasıdır. Söz konusu versiyonda derleyen Muzaffer
Sarısözen, Kaynak: Yöre Ekibi, Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen ve Yöre: Erzincan olarak
belirtilmiştir. Türkü modal caz armonileme prensiplerine göre düzenlenmek üzere derlemede
geçerli olan karar ses ile (La?, Do?) alınmıştır. Ezginin piyano için düzenlenecek olması sebebiyle
tek sesli ezgi aşamasından en son aşamaya kadar gerçekleştirilen tüm uygulamalar piyano
notasyonu ile gösterilecektir.
Şekil 1. Süpürgesi Yoncadan Türküsüne ait ezgininin (Muzaffer Sarısözen tarafından TRT
repertuarı için gerçekleştirilen ezgisel derleme)

Birbirini tamamlar nitelikte eşit uzunlukta iki kısımdan başka bir deyişle dört ölçülük bir A
teması ve dört ölçülük bir B temasından oluşan türkünün modal caz armonileme tekniklerinin
kullanımı ile çokseslendirilmesinde atılacak ilk adım bu ezginin kısımlarını bağımsız olarak ele
alıp her kısım üzerinde çizgisel modal yaklaşımın gerekliliklerini farklı şekillerde uygulamaktır.
Böylelikle doğal ve sanatsal bir ögeyi meydana getiren kısımlar arası farklılık ve zıtlıklar
prensibine bağlı kalınarak hem çalıcının hem de dinleyicinin ilgisinin ayakta tutulması
amaçlanmaktadır.
Çizgisel modal yaklaşımın yavaş tempoya dayalı uygulamalarında karşımıza çıkan ilk nitelik
bas partisinde ezgisel bir hareketten ziyade vampların (bas ve akor kombinasyonlarına dayalı eşlik
kalıpları) kullanımıdır. Söz konusu eşlik kalıpları Öncelikle sadece A teması ile birlikte herhangi
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bir figürasyon olmaksızın vuruş değerleri içerisinde akorlar halinde gösterilecektir. Aşağıda
süpürgesi yoncadan türküsü, ezgisel olmayan bir bas partisi ile dizi dereceleri üzerine kurulan
çeşitli akorların kombinasyonundan oluşan vampları (eşlik kalıpları) ile herhangi bir eşlik
figürasyonu uygulanmadan eklenmiş hali ile görülmektedir. Söz konusu vamplar sadece sol el
tarafından çalınacak ses alanı içerisinde kullanılmış, böylelikle sağ elde kullanılacak ezginin
sadeliğini ve tadını koruması hedeflenmiştir. Kısmın armonilenmesi esnasında kullanılan akorlar
bas partisinde la’dan oluşan ostinato üzerine dizinin 5., 6., 7. ve 8. derecesi üzerine kurulan akorlar
ile birlikte kullanılmış bu uygulmayla sol eldeki akorların soprano partisinde 3., 4., 5, 6. ve 7.
derecelerin ana ezgiye eşlik eden ikinci bir ezgi işlevi görmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama
sonucunda elde edilen temel armonizasyon aşağıda görülmektedir.
Şekil 2. Süpürgesi yoncadan türküsünün ilk teması (ilk dört ölçüsü) üzerinde modal caz armonileme
ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen temel çok seslendirme uygulaması.

Türkünün A teması üzerinde gerçekleştirilecek olan bir diğer işlem ise oluşturulan temel akorların
yani armonik temelin çeşitli eşlik figürleri ile hareketlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi yoluyla
parçayı dikkate değer hale getirmek, dinleyicinin ve çalıcının ilgisini sürekli kılmak ve ana
ezginin ritmik yapısını desteklemektir. Bu amaçla armonik altyapı üzerinde gerçekleştirilen
figürasyonların kullanımı da modal caz stilinin birçok boyutunda olduğu gibi bestecinin ya da
düzenleyenin inisiyatifindedir. Bu uygulama çerçevesinde düzenleyici ana ezginin ritmik yapısını
destekleyecek nitelikte bir figürasyon kullanmayı tercih etmiştir. Söz konusu figürasyonun
kullanımı sonucu ortaya çıkan bu eşlik figürü ana ezgiyle birlikte aşağıda görülmektedir.
Şekil 3. Süpürgesi yoncadan türküsü üzerinde modal caz armonileme ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilen temel armonik yapının ana ezginin ritmik yapısını yansıtan figürasyonu

Türkünün A teması düzenlendiğine ve temel armonik ve ritmik çerçevesiyle ortaya çıktığına
göre atılması gereken ikinci adım türkünün B teması yani ikinci kısmı üzerinde gerçekleştirilecek
uygulamaların modal caza ait hangi ilkelere dayandırılacağını belirlemek olacaktır. Daha önce
değinildiği üzere bir parçayı oluşturan farklı kısılmada dinleyicinin ve çalıcının ilgisini sürekli
kılmak ve eseri monotonluktan kurtarmak için B temasının çok seslendirilmesinde A temasında
kullanılan prensiplere zıt özellik gösteren ilkelerin, yani çizgisel modal armonileme tekniğinin
hızlı tempoda yararlanılan ilkelerinin kullanılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Bilindiği
gibi A temasının işlenmesinde aynı ana prensibin yavaş tempoda (ki aslında burada kastedilen
armonik ritim yani akorların değişim hızıdır.) kullanılan tekniklerden yararlanılmıştı. Bu amaçla,
B temasının işlenmesinde A temasının aksine bas partisinde aynı sesin kullanımından ziyade
ezgisel anlamda az da olsa bir çeşitlilik sağlanacak ve değişen bas partilerinin temsil ettiği modları
hissettirecek akor daha sık biçimde gerçekleşen değişimlerinden yaralanılacaktır. Öncelikle A
teması üzerindeki işlem gerçekleştirilecek, başka bir deyişle b temasının öngörülen armonik
temeli ritmik bir figürasyon olmaksızın en temel haliyle sunulacaktır.
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Şekil 3. Süpürgesi yoncadan türküsünün B teması (ilk dört ölçüsü) üzerinde modal caz armonileme
ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen temel çok seslendirme uygulaması.

Türkünün B teması üzerinde de gerçekleştirilecek olan bir diğer işlem ise oluşturulan temel
akorların yani armonik temelin çeşitli eşlik figürleri ile hareketlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi
yoluyla parçayı dikkate değer hale getirmek, dinleyicinin ve çalıcının ilgisini sürekli kılmak ve
ana ezginin ritmik yapısını desteklemektir. Bu amaçla A teması içerisinde kullanılanlara zıt
nitelikte figürasyonların kullanımı da modal caz stilinin birçok boyutunda olduğu gibi bestecinin
ya da düzenleyenin tercih etmesi gereken bir yol olmalıdır. Bu uygulama çerçevesinde
düzenleyici A temasının arpeje dayalı ritmik yapısına zıtlık gösterecek nitelikte bas ve akorların
ölçünün vurgu noktasına uygun biçimde perküsif (ritmik çalgı gibi) biçimde kullanıldığı bir
figürasyon kullanmayı tercih etmiştir. Söz konusu figürasyonun kullanımı sonucu ortaya çıkan
bu eşlik figürü ana ezgiyle birlikte aşağıda görülmektedir.
Şekil 4. Süpürgesi yoncadan türküsü B teması üzerinde modal caz armonileme ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilen temel armonik yapının ana ezginin ritmik yapısını destekleyen figürasyonu (A temasının
eşlik figürasyonuna zıt nitelikte).

Türküyü oluşturan iki temanın bağımsız biçimde ele alınıp işlenmesi sonucunda elde edilen
düzenleme ise bütünsel biçimde aşağıda görülebilir
Şekil 5. Süpürgesi yoncadan türküsü A ve B teması üzerinde modal caz armonileme ilkeleri çerçevesinde
gerçekleştirilen temel armonik yapının ana ezginin ritmik yapısını destekleyen figürasyonları ile birlikte
bütünsel olarak sunumu:
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Sonuç ve Öneriler
Çalışma, sayfa sayısı ve diğer belirli sınırlılıklar nedeniyle modal caz armonileme
tekniklerini temel özellikleri çerçevesinde ele alabilmiş olup bu alanda daha geniş kapsamlı
çalışmaların gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın ve devamında gelecek olan Erzincan
Türkülerinin modal caz düzenlemelerini farklı tür ve boyutlarıyla işleyecek olan piyano
albümünün, gerek müzikal içeriği, gerekse modal caz türüne ilişkin uygulama ve kuramları daha
sistematik biçimde ele alması bakımından benzer türde daha geniş ölçekli uygulamalara kaynak
olabilmesi umulmaktadır.
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ERZİNCAN TÜRKÜLERİNE KATKIDA BULUNAN KADINLAR
WOMEN CONTRIBUTORS OF ERZINCAN FOLK MUSIC
Saadet KÖSRELİ*
Özet
Bu çalışmada Erzincan halk müziğine katkıda bulunmuş Erzincanlı kadınlar kaleme alınmış, bu
kapsamda Erzincan müzik kültüründe kadınların yeri betimlenmeye çalışılmıştır. Doğu Anadolu
Bölgesi’nin Yukarı Fırat kısmında bulunan Erzincan, zengin tarihi birikime sahip bir kent olmasının yanı
sıra, aynı zenginlikte bir kültürel geçmişe sahiptir. Bu zenginlik ve çeşitlilik Erzincan’ın musiki kültürüne
de yansımıştır. Erzincan halk kültüründe sazıyla ve sözüyle geçmişten bugüne kalıcı izler bırakmış birçok
önemli şahsiyet bulunmaktadır. Çalışmada bu bağlamda kadınların rolü incelenip, literatüre katkıları
sunulacaktır.
Araştırmada konuya ilişkin tarihsel ve güncel verileri elde etmek amacı ile literatür taraması
gerçekleştirilmiş, görüşmeler yapılmış ve TRT başta olmak üzere internet ortamında bulunan çeşitli
kaynaklardan isimlere ve eserlere ulaşılmıştır. Çalışmanın Erzincan’a kültürel bir miras bırakmış ve
bırakmakta olan Erzincanlı kadın musikişinasları hatırlatmak ve isimlerini yaşatmak açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda, Erzincanlı âşık, Erzincan türkülerine kaynaklık eden,
Erzincan türkülerini derleyen, notaya alan ve icra eden kadınlar derlenip, eserleri kaleme alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: TRT, Kadın, Erzincan.
Abstract
In this study, women’s significant contributions on Erzincan folk music have been committed on paper
and their roles in the music culture of Erzincan was defined. Located in the upper Fırat district of eastern
Turkey, Erzincan has always been ,known for its rich historical and cultural heritage and it’s possible to
find the reflections of these historical and cultural richness in its music. A great number of important figures
has left their marks from the past to the present with their instruments, lyrics and compositions.This study
aims to evaluate the role of women and their contributions to the literature of Erzincan Folk Music.
Throughout the study,-to collect information about people and folk songs- literature review,
interviews and internet sources (mainly TRT -Turkish Broadcasting Company-) have been used as the
primary sources of data. It is considered to be of great importance to remember the women’s role in forming
a musical culture and and memorialize their names by inestigating their lives as performers, sources and
compilers of Erzincan folk songs.
Key Words: TRT, Female, Erzincan

1.Giriş
Halkın ya da halk sanatçılarının çeşitli olaylar karşısındaki etkileniş ve duygulanımlarının
ezgiyle anlatımı olarak tanımlanan Geleneksel Türk Halk Müziği: Kendine özgü çalgıları, çalış
ve söyleyiş tavırları, biçimleri, türleri ve geniş dağarıyla ulusal nitelikleri bünyesinde taşıyan, halk
biliminin diğer dallarıyla iç içe oluşan, yöresel müziklerin birleşmesiyle oluşan bir müzik
çeşididir. Türk halk müziği halkın içinden yetişmiş kişilerin adı bilinen ya da bilinmeyen halk
sanatçılarının yaratımlarından meydana gelmiştir. (Emnalar, 1998, s. 27) Bir sanat endişesi
olmadan, halkın duygu ve düşüncelerini, sevinç ve acılarını, göç, yiğitlik, sıla özlemi, sevgi ve
daha başka güncel hayatın toplumsal olaylarını sade, fakat içten gelen ezgilerle anlatabilen ve
halkın ortak yaratma gücünün ürünü olan müzik türüdür. (Taş, Turhan, 2004, s. 33)
Sözlerinde çok değişik konuları bulabileceğimiz örneklerinde; insanımızın yaşamını,
sevincini, acısını, sevdasını, yiğitliğini, doğa olaylarını karşısındaki tutumlarını, inançlarını,
sosyal ve ekonomik koşullarını tüm açıklığı ile bulmak mümkündür. Yörelere seslendirme
ortamlarına söz ve ezgi yapılarına göre çeşitli özellikler gösteren Türk Halk Müziği örneklerinin
bir kısmı yalnız çalgısal, bir kısmı sözlü, bir kısmı ise hem çalıgısal hem sözlüdür.(Emnalar, 1998,
s. 27)
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Türk Halk Müziğinin ezgisel yapısının ise en önemli özelliğinden birincisi tüm yapıtların
mutlaka ezginin yaratıldığı tonalitenin temel sesi ile bitmesi, ikincisi ise çoğunlukla bitişik ya da
küçük aralıklı seslerle örülmüş olmasıdır. (Turhan, 2000, s. 16)
Emnalar’a göre, Orta Asya’daki çeşitli Türk kavimlerinde bulunan, çeşitli isimlerle anılan
ve değişimler sonucu Şair-çalgıcılar olarak bilinen halk ozanları, Türklerin Anadolu’ya
yerleşmeleri ile yerlerini âşık veya saz şairlerine bırakmışlardır. Bu kişilerin Orta Asya’dan
getirdikleri müzik, Anadolunun binlerce yıllık kültür birikimi içinde müzikle bir senteze uğramış
ve günümüz Türk halk müziği oluşmuştur.
Erzincan topraklarında birçok musikişinas yetişmiş ve Erzincan’ın kültürüne bu anlamda
katkıda bulunmuşlardır. Müziğin icra edildiği yerler çok çeşitlidir. Eskiden beri insanları bir araya
getiren müziğin icrasına vesile olan olayların başında çeşitli törenler, özellikle de düğün törenleri
gelir. Düğün törenlerinde kültürümüzün temelini oluşturan sevgi, saygı yardımlaşma, müzik, halk
oyunu, orta oyunu, cirit, raks ve benzeri pek çok unsur bir araya gelir. Diğer yandan Anadolu’nun
pek çok yöresinde olduğu gibi, Erzincan yöresinde de yaygın olan sıra geceleri, yaran geceleri,
herfene, askere uğurlama törenleri, tandırbaşı sohbetleri gibi geleneksel faaliyetlerde müzik
daima ön plana çıkar. Bu tür toplantılarda marifeti olan herkes hünerlerini ortaya koymaya çalışır.
(Taş, Turhan, 2004, s. 61)
1960’lı yıllarda Erzincan Lisesi Öğrenci Radyosu, Erzincan’daki kültür ve müzik hayatına
bir canlılık getirmiş, renk katmıştır. Çeşitli okulların müzik koroları radyo yayınlarına çıkabilmek
için adeta yarış yapmışlar, bu durum da müziğin gelişmesinde katkı sağlamıştır. O yıllardaki
müzik faaliyetlerine Üçüncü Ordu Birliklerinde subay, yedeksubay ve astsubay olarak görev
yapan müzikseverlerde katılmışlardır. Erzincan Musiki ve Folklor Derneği de Çalışmalarını uzun
bir süre aksatmadan devam ettirmiştir. (Taş, Turhan, 2004, s. 66)
2. Erzincan Türkülerinde Erzincanlı Kadınların Rolü
Türkülerde kadın birçok kez konu olmuş, gerek güzelliğiyle, gerek analığıyla, gerek
emekçiliğiyle birçok kez karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmada türkülere konu olan kadınlar değil,
türkülerin oluşumunda ve sunumunda katkısı olmuş kadın musikişinaslar ele alınmıştır. Erzincan
türkülerini yakan, kaynaklık eden, icra eden, derleyen ve notaya alan, kısacası oluşumuna katkıda
bulunan kadınlar kaleme alınmıştır.
2.1.Erzincan Türkülerinde Kadın Âşık
Âşık sözcüğünün nereden çıktığı henüz ispatlanmamıştır. Çankırılı Ahmet Talat, Veled’e
göre, âşık sözcüğü, “yüreği aşk ile yanan, kalbi muhabbetle nurlanan kimse” anlamındadır. Âşık
ve saz şairi sözcükleri anlamdaştır, aralarında ikiye ayrılırlar. Bir kısmı okuma yazma bilmez, hiç
öğrenim görmemişlerdir. Hazırlıksız şiir söyleme başlıca özellikleridir. Şiirleri hece ölçüsüyledir,
ancak okuma yazma bilmedikleri halde bu kuralın dışına çıkıp aruz yazan âşıklarda vardır. Bir
kısmı ise, belirli bir öğrenimden geçtikleri gibi, saz çalmasını da bilirler, şiirlerini hem hece hem
de aruz ölçüsüyle yazarlar.(Emnalar, 1998, s. 32)
Ümmügülsüm Demir
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşamış olan âşık halk hikayeleri söyleyip saz çalması ile
bilinmektedir. “Nedir Benim Felek Senden Çektiğim” isimli türküsüne ulaşılmıştır. TRT
repertuvarında bulunmayan türkünün sözleri aşağıda verilmiştir.
Kahpe felek düştün benim peşime
Oyun ettin ekmeğime aşıma
Türlü Derdi açtın dertli başıma
Nedir benim felek senden çektiğim
Çekmiyorsun kemendini yakamdan
Ben gittikçe gel eylersin arkamdan
Bazı aldanırsın acı şakamdan
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Nedir benim felek senden çektiğim
Nazlı canan tatlı canda sızılar
Bu can inan sevdiğini arzular
Yazılmış anlıma Hak’yan yazılar
Nedir benim felek senden çektiğim
Ben içmişim kana kana demleri
Ümmügülsüm sensin neyden hanları
Ümetin oduna yanan canları
Nedir benim felek senden çektiğim
2.2. Erzincan Türkülerine Kaynaklık Eden Kadınlar
“Kaynak” ya da “Kimden Alındığı” şeklinde de geçer. Bu kişiler bulundukları yörede
ağızdan ağıza aktarılmış türküleri hafızalarında tutarak, bilirkişiye türküyü aktaran kişilerdir.
Türkülerimizin derlenmesinde ve notaya alınmasında rolleri büyüktür.
Fahriye Çalımlı
TRT repertuvarında bulunan “Bir Ay Doğar Pasenden” isimli türküye kaynaklık etmiştir.
Türkü birçok kişi tarafından seslendirilmiştir. Kayıtlarda başka bir türküye kaynaklık ettiği
bulunmamakla birlikte, herhangi bir albümü ya da ses kaydı bulunmamaktadır.
Fidan Engin
TRT repertuvarında bulunan “Bugün Ben Bir Güzel Gördüm” , “Erzincan’a Girdim Ne
Güzel Bağlar” , “Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var” isimli üç türküye kaynaklık etmiştir.
Fidan Engin’in albüm ya da plak kaydı bulunmamakla birlikte ses kaydına da ulaşılamamıştır.
İpek Bayrak
TRT repertuvarında bulunan “Gönül Ne Beklersin Viran Köşkünde”, “ Bütün Dünya Senin
Olsun”, “Padişah Fermanı” isimli üç türküye kaynaklık etmiştir. Herhangi bir albüm ya da ses
kaydına ulaşılamamıştır.
Vesile Köstek
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yaşayan Vesile Köstek bu yöreye has türküler yazmıştır.
Türkülerini Gülseren Şahin ile birlikte yazmıştır. TRT repertuvarında bulunan “Biz Geline
Gelmiş İdük”, “Erzincan Varan İken”, “İlengeri Eğdiler” isimli üç türküye kaynaklık etmişlerdir.
İkilini herhangi bir albüm ya da ses kaydı bulunmamaktadır.
Gülseren Şahin
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yaşayan Gülseren Şahin bu yöreye has türküler yazmıştır.
Türkülerini Vesile Köstek ile birlikte yazmıştır. TRT repertuvarında bulunan “Biz Geline Gelmiş
İdük”, “Erzincan Varan İken”, “İlengeri Eğdiler” isimli üç türküye kaynaklık etmişlerdir. İkilini
herhangi bir albüm ya da ses kaydı bulunmamaktadır.
Zeynep Göyen
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çayırlı yöresine ait “Kabaralı Sandığım” ve “ Güzeller De
Dönmüş Yaylaya Gider” isimli halay havasına kaynaklık etmiştir. TRT repertuvarında notaları
bulunmaktadır. Zeynep Göyenin herhangi bir albümü ya da ses kaydı bulunmamaktadır.
Meleha Turgut
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) yöresine ait türkülere kaynaklık etmiştir. Mustafa Özgül ile
birlikte kaynaklık ettiği “Atladı Geçti Eşiği” isimli türküleri TRT repertuvarında bulunmaktadır.
Ulya Turgut
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) yöresine ait türkülere kaynaklık etmiştir. Kendisi aynı zamanda
Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğunun ilk dansçılarındandır ve halk dansları
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uzmanıdır. Birsen Özender ile birlikte kaynaklık ettiği “Eği’nin Altından” isimli halay havası
TRT repertuvarında bulunmaktadır.
Birsen Özender
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) yöresine ait türkülere kaynaklık etmiştir. Ulya Turgut ile
birlikte kaynaklık ettiği “Eği’nin Altından” isimli halay havası TRT repertuvarında
bulunmaktadır.
2.3. Erzincan Türkülerini Yorumlayan Kadın İcracılar
Türk halk müziğine gönül vermiş, bu alanda kendini yetiştirmiş, gerek çalma gerek söyleme
hususunda kendisini belli kitlelere beğendirmiş musikişinaslardır. Birçoğu eğitimli ve türkü
besteleme konusunda da kendisini geliştirmiştir.
Edibe Sulari
Erzincan’ın çayırlı kazasında doğan Edibe Ağbaba Sulari aynı kazanın bozağa köyünde
ilkokulu okudu. 12 - 13 yaşlarındayken babasının (Davut Sulari'nin) seyyitliği nedeniyle bütün
cem ve ayinlerde babasına iştirak etti. 1970'li yıllarda babasıyla birlikte Avrupa'ya giden edibe
Sulari, İsviçre'de evlendi ve Bassel şehrine yerleşti. Aynı zamanda Kudanlı ve Kureyşanlı
seyyitliklerinin de torunu olan edibe hanım, birçok plak ve kasetlerde dişi sulari olarak bilinirdi.
2 Temmuz Sivas katliamında yakılarak hayatını kaybeden Edibe Sulari, yakınlarının isteği
üzerine doğduğu yer olan Erzincan’ın çayırlı ilçesine defnedildi. (Berrin Sulari ile görüşme)
Söz yazarı ve icracı olarak bilinen Edibe Sulari 1991 yılında çıkartmış olduğu “Başımıza
Gelenleri Deftere Yazsak” isimli albümünün yanı sıra birçok Erzincan türküsünü yorumlamıştır.
Sevcan Orhon
1982 yılında İstanbul’da doğan Sevcan Orhon’un aile kökeni Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin
Yeşilkaya köyüne dayanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı “Ses Eğitimi Bölümü” nü üçüncülükle bitiren Orhon çok sayıda ödül ve plakete
sahiptir. (Çiftci, 2011, s.181)
Söz yazarı ve icracı olarak bilinen Sevcan Orhon aynı zamanda bağlama da çalmaktadır.
Albümlerinde birçok Erzincan türküsünü yorumlayan Sevcan Orhan Erzincan’da sayısız konser
vermiştir. Çıkardığı albümler sırasıyla 2000 “Nenni Bebek”, 2003 “Bir Türküydü Yaşamak”,
2008 “Adı Aşk”, 2011 “Zemheriden Ötesi Bahar”.
Arzu Şahin
1978 yılında İstanbul’da doğan Arzu Şahin’in aile kökeni Erzincan’dır. Özel olarak bağlama
ve şan dersi alarak müzikal birikimini pekiştiren Şahin katıldığı TV ve Radyo programları ve
sayısız konserlerinde Erzincan türkülerini yorumlamış bu türkülere can vermiştir. (Çiftci, 2011,
s.149)
Çıkardığı albümler 1999 “ Ceylanım”, 2002 “Ayrılık” , 2003 “Düet”, 2005 “Sus”, 2008 “Ne
Fayda”, 2012 “ve Aşk”.
Berrin Sulari
1971 yılında Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde doğmuştur. Lise yıllarında TRT sanatçısı Nursal
Ünsal Bir Tek önderliğinde Türk Sanat Musikisi eğitimi almış olmasına rağmen çocukluğundan
beri dedesi Aşık Davut Sulari’yi dinleyerek büyüdüğü için türkülere olan aşinalığı onun bu yönde
profesyonel çalışmalar yapmasına sebep olmuştur. Londra’daki Hacney Empire salonunda Arif
Sağ’ın kadrosunda sahneye çıkmasıyla profesyonelliğe adım atan Berrin Sulari birçok Erzincan
türküsünü yorumlamış ve Erzincan’da konserler vermiştir.
1996 yılında “Göznurum” isimli albümünü çıkaran Sulari şimdilerde dedesi Davut Sulari ile
ilgili çalışmalar yapmakta ve dedesinin arşivini toparlamaktadır. (Kendisi ile görüşme)
Gülcan Kaya
1967 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğmuştur. Neriman Altındağ Tüfekçi, Yücel
Paşmakçı, Alaattin Yavaşça, Güher Güney, Süleyman Şenel, Ali Yılmaz gibi isimlerden ders alan
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Gülcan Kaya 1991’de İTÜ Türk Halk Müziği konservatuvarına girdi. Aynı üniversitedeki “Halk
Türkülerinde Kadının Konumu” isimli yüksek lisans tezinde kadının Anadolu’daki sosyal
yaşantısını yerini ve toplumdaki önemini türküleri inceleyerek açıklamıştır. 1993’te TRT’nin
açtığı yetişmiş sanatçı sınavını kazandı ve akitli ses sanatçısı olarak göreve başladı. (Taş ve
Turhan, 2004, s.1019)
1990 “Ağıtlar yaktık ağladık”, 1991 “Gönlüm Hoş Değil” albümlerinin yanı sıra 1992
“Diyardan Deyişler” ve 2010 “Erzincan Türküleri” albümlerinde de Erzincan türkülerini
söylemiştir.
Öznur Sulari
1980 yılında Erzincan’da doğmuştur. Âşık Davut Sulari’nin torunu olan Öznur Sulari müzik
hayatına 1994 yılında İzmir’de başladı. İzmir Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarında 4 yıl
eğitim aldıktan sonra İstanbul’a yerleşti. (Çiftci, 2011, s.178)
2010 yılında “Nakış” isimli albümünü çıkaran Sulari “Şeyda Türküler 2” albümünde de
dedesi Âşık Davut Sulari’nin bir eserini okumuştur.
Sabahat Aslan
1969 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğmuştur. Yavuz Top, Arif Sağ, Nida Tüfekçi,
Mehmet Erenler ’den repertuvar, bağlama ve nazariyat dersi aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde “Popüler Kültür ve Sanata Etkisi-Müzikte Kirlenme” isimli yüksek lisans
tezini hazırladı. (Çiftci, 2011, s.179)
1986 yılında “ Biz de O Dilberin Divanesiyiz Hara Dilom” , 1988’de “İnilersin Dolap” ve
2014 yılında Ali Çınar ile birlikte “Yoksulluğun İşine Bak” isimli albümlerinde Erzincan
Türkülerine yer vermiştir. Ayrıca birçok türkü derlemesi de bulunmaktadır.
2.4. Erzincan Türkülerini Derleyen Ve Notaya Alan Kadınlar
Belli araştırmalar sonucunda türkünün kaynağına ulaşıp, türküyü yeniden bir şekle sokan
ve sahip oldukları müzikal birikimle notaya alan musikişinaslardır.
Gülderen Taştan Yavuz
1964 yılında İstanbul’da doğan Yavuz aslen Erzincanlıdır. Ailesinin halk müziğindeki
kaynak kişiliği onu müziğe yöneltti. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu.
Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Yurt içi ve yurt
dışında birçok konsere kayılan Yavuz 1991 tarihinde Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği
Korosuna girdi.
Başta Erzincan olmak üzere çeşitli yörelere ait türküler derledi ve onları notaya aldı. Büyük
oranda Erzincan’ın Çayırlı yöresine ait türküler derlemiş ve notaya almıştır. Bunlar: Büyük
Kapının Gelini, Bir Atlı Da Geliyor, Bezir Kaynar Çanakta, İndim Saman Almaya, Evlerinin Önü
Yoldur(Yandım Dolana Dolana), Ergi Bürgi Pihirik, Çimen Çimen Üstüne, Komun Önünde
Kuzu, Salını Salını Gelen Sevdiğim, Yeleğimi Astım İğne Dalına. (Kendisi ile görüşme)
Necla Engin
1961 yılında İstanbul’da doğan Necla Engin aslen Erzincanlıdır. İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 1986 yılında Kültür Bakanlığı
Ankara Türk Halk Müziği Korosu’na ses sanatçısı olarak girdi. 1994 yılında İTÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başladı ve “Ankara ve İlçelerinde Derenmiş Türkülerin
Müzik Yönünden İncelenmesi” konulu yüksek lisansını tamamladı.
Erzincan yöresine ait birçok türküyü notaya aldı. Bunlar: Cahil Kişinin Sözüne İnanma
Sakın, Bir Mektup Yazdım Sılaya, Beyhude Süs Verme Kendi Kendine, Beni Dertlere Bıraktın,
Bayırdan Akan Toprak, Düşünmeden Niçin Sevdim Ben Seni, Dünya Nizamını Bozan, Köprüye
Çıkamadım, Pınar Başında Durma, Sürüne Sürüne Kapına Geldim, Ustam Nasıl Kondurdun,
Yaylanın Altında Kuş Burnu. (Taş ve Turhan, 2004, s.1034)
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3. Değerlendirme
Bu çalışmada Erzincan türkülerinin oluşumundan, günümüze kadar ulaşmasında kadınların
katkılarına dikkat çekilmiştir. Çalışmada da görüldüğü üzere, Erzincan türkülerinde gerek Âşık
olarak, gerekse Erzincan türkülerine kaynaklık eden, Erzincan türkülerini notaya alan, derleyen
ve Erzincan türkülerini sazıyla, sözüyle yorumlayan birçok Erzincanlı kadın musikişinas
karşımıza çıkmıştır. Erzincan’ın kültürel mirasını koruma ve devam ettirme noktasında kadınların
rolüne dikkat çeken bu çalışmanın, Anadolu’nun farklı yörelerinin halk müziği kültüründe kadın
musikişinasların rolüne ilişkin detaylı çalışmalara öncülük edebileceği ve kaynak teşkil
edebileceği düşünülmektedir.
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ERZİNCAN YÖRESİNE AİT OLAN TÜRKÜ EZGİLERİNİN ÇOK
SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA
A SAMPLE STUDY FOR THE POLYPHONY OF FOLK SONG MELODIES OF THE
ERZINCAN REGION
Yaşar ÖZELMA*
Özet
Türk halk müziği ezgilerinin derlenmesi, ilişkili olduğu kültür öğelerinin korunması ve yozlaşmasının
önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkü ezgilerinin; evrensel boyutta hak ettiği ilgiyi
görerek yerini alması için, çok seslendirilmesine ilişkin çalışmaların önemi müzik bilimciler ve besteciler
tarafından birçok bilimsel ve sanatsal platformda dile getirilmektedir. Türkülerin çok seslendirilmesine
ilişkin çalışmalara cumhuriyet dönemi ile birlikte başlanmıştır. Türk Beşleri bestecilerinin ilgili çok
seslendirme çalışmaları buna örnek olarak gösterilebilir. Bu araştırmada kaynağı Salih Dündar olan
Erzincan türküleri “literatür tarama” yöntemi ile tespit edilmiş; veriler tablo halinde sunulmuştur. İlgili
türkü ezgilerinden hicaz makamındaki “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türküsü üçlü armoni
yaklaşımıyla; soprano solo, yaylı çalgılar orkestrası ve vurmalı çalgılar için çok seslendirilmiştir. İlgili
türkü düzenlemesinin dikey çok seslendirme analizi ve aşamaları belirtilerek ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok Seslendirme, Türkü, Üçlü Armoni.
Abstract
The compilation of Turkish folk song melodies is important for preserving cultural elements related
to them and preventing their degeneration. The importance of studies of the polyphonic singing of folk song
melodies has been expressed by musicologists and composers in many scientific and artistic venues to
receive the attention they deserve and be included in the universal dimension. Studies of the polyphonic
singing of folk songs began to be conducted in the Republican Period of Turkey. Related polyphony studies
of the Turkish Five composers shown as an example. In the present study, the folk songs of the Erzincan
region from the source Salih Dündar were determined using the method of literature review, and its data is
shown in tables. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” folk song melody in hijaz mode from concerned folk
songs has multi-voiced with triple harmony approach for soprano solo, string orchestra and percussion. A
vertical analysis of the polyphonic signing of the folk song arrangement and its stages was done.
Key Words: Polyphony, Folk Song, Triple Harmony.

Giriş
Türk halk müziği ezgilerinin doğru kaynaklardan derlenerek ve notaya alınması, ilişkili
olduğu kültür öğelerinin kayda alınması ve korunması bakımından önem taşımaktadır.
“Ülkemizde, Avrupa’daki örneklerine paralel olarak, XIX. yüzyıl ortalarında başlayan halkın
manevi ürünlerini derleme çalışmaları, bu alan içerisine müzikal ürünleri de katarak, günümüze
kadar devam etmiştir” (Feyzi, 2015, s.829).
“Türkiye’de halk şarkıları adeta günlük yaşamın bir parçası olduğundan, daha güçlü ve
yaratıcı bir ortamda oluşturulurlar” (Reinhard, 2007, s.123). Halk kültürünü yansıtan bu türkü
ezgilerinin; evrensel boyutta hak ettiği ilgiyi görerek yerini alması için, çok seslendirilmesine
ilişkin çalışmaların önemi müzik bilimciler ve besteciler tarafından birçok bilimsel ve sanatsal
platformda ifade edilmektedir. Çok seslilik, “birden fazla ses partisinin yer aldığı müzik” (Say,
2005, s.135) olarak tanımlanmakla birlikte yatay ve dikey çok seslendirme teknikleriyle
oluşturulmaktadır. Türkülerin çok seslendirilmesine ilişkin çalışmalara cumhuriyet dönemi ile
birlikte başlanmıştır. “Türk Beşleri” bestecilerinin ilgili çok seslendirme çalışmaları bu alanda
temel teşkil etmiştir.
Bu çalışmada; çok sesli Türk müziği dağarına hizmet etmesi bakımından, Erzincan yöresine
ait ve kaynağı Salih Dündar olan türküler literatür tarama ile tespit edilmiştir. İlgili türküler
içerisinden, “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türküsünün üçlü armoni yaklaşımıyla çok
seslendirildiği örnek bir uygulama oluşturulmuştur.
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Problem Cümlesi
Erzincan yöresine ait ve kaynağı Salih Dündar olan türküler nelerdir ve türkülerin çok
seslendirilmesine yönelik olarak üçlü armoni yaklaşımı nasıl bir uygulama ile kullanılmalıdır?
Alt Problemler
1. Erzincan yöresine ait ve kaynağı Salih Dündar olan türküler nelerdir?
2. Türkülerin çok seslendirilmesine yönelik olarak üçlü armoni yaklaşımı nasıl bir uygulama
ile kullanılabilir?
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırma; Erzincan yöresine ait ve kaynak kişisi Salih Dündar olan türküleri tespit etmek,
türkülerin çok seslendirilmesinde üçlü armoni yaklaşımını kullanarak örnek bir uygulama
oluşturmak ve dolayısıyla çok sesli Türk müziği dağarının genişletilmesine hizmet etmek
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma; çok sesli Türk müziği dağarının oluşturulmasına katkı sağlaması, türkülerin üçlü
armoni yaklaşımıyla çok seslendirilmesinde yol gösterici olabilmesi ve dolayısıyla çok sesliliğin
gereğini vurgulayarak Erzincan türküleri hakkındaki araştırma eksiğini kısmen de olsa
doldurması bakımından önemlidir.
Sayıltı ve Sınırlılık
Çalışmada, “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türküsünün çok seslendirilmesine yönelik
olarak kullanılan üçlü armoni yaklaşımının ve bu yaklaşımın uygulanmasıyla ilgili aşamaların
diğer halk türkülerinin çok seslendirilmesi için de kullanılabileceği sayıltısından hareket
edilmiştir.
Araştırmada Erzincan yöresine ait olmak üzere ele alınan türküler, kaynağı Salih Dündar
olan halk türküleriyle sınırlıdır.
Yöntem
Araştırma Yöntem ve Tekniği
Araştırmada; literatür tarama yöntemi kullanılmış, türkü ezgilerinin üçlü armoni
yaklaşımıyla çok seslendirilmesine yönelik olarak örnek bir uygulama oluşturulmuş ve analizleri
eklenmiştir.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan literatür tarama yöntemiyle Erzincan
yöresine ait ve kaynak kişisi Salih Dündar olan türküler tespit edilmiş; veriler tablo halinde
sunulmuştur. İlgili başlık altında Salih Dündar’ın hayatına kısaca değinilmiştir.
Erzincan türkülerinin çok seslendirilmesinde üçlü armoni yaklaşımının kullanılmasını
örneklendirmek için, kaynağı Salih Dündar olan “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türküsü nota
yazımında “Sibelius 7” programı kullanılarak araştırmacı tarafından soprano solo, yaylı çalgılar
orkestrası ve vurmalı çalgılar için çok seslendirilmiştir. İlgili türkünün çok seslendirme
aşamalarının armoni analizleri araştırmacı tarafından yapılmış; şekiller halinde sunularak
yorumlanmıştır.
Bulgular
“Erzincan Yöresine Ait ve Kaynağı Salih Dündar Olan Türküler Nelerdir?” Alt
Problemine İlişkin Bulgular
Tablo 1. Erzincan Yöresine Ait Kaynağı Salih Dündar Olan Türküler
No
1
2

Türkü Adı
Erzincan Erzincan
Yolun Düz Gider
Keklik Gibi
Kanadımı
Süzmedim

Kaynak Kişi

Derleyen

Salih Dündar

Plaktan Yazıldı

Salih Dündar

Muzaffer
Sarısözen

Notaya Alan
Bircan
Pullukçuğlu
Muzaffer
Sarısözen

Yöre
Erzincan
Erzincan
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oğul Bugün Yar
İçerden
Tanrıdan Diledim
Bu Kadar Dilek
Taşa Verdim
Yanımı
Bugün Ben Bir
Güzel Gördüm
Deli Kız Sinin
Geliyor
Doktor Gelmiş
Yaralarım
Bağlıyor
Gönül Verdim Bir
Esmere
Koyun Gelir
Sürüsünün Ardı
Yok
Köylü Kızı Köylü
Kızı
Kuleden Gel
Kuleden

Celal Güzelses
-Salih Dündar

T.R.T.

-

DiyarbakırErzincan

Salih Dündar

Salih Dündar

Emin Aldemir

Erzincan

Salih Dündar

Muzaffer
Sarısözen

Muzaffer
Sarısözen

Erzincan

Salih Dündar

Mustafa Uçar

-

Erzincan

Salih Dündar

Mustafa Uçar

-

Erzincan

Salih Dündar

-

-

Erzincan

Salih Dündar

Mustafa Uçar

-

Erzincan

Salih Dündar

-

-

Erzincan

Salih Dündar

Mustafa Uçar

-

Erzincan

Salih Dündar

-

-

Erzincan

Sallanıban Gelen
Salih Dündar
Erzincan
Dilber
Üç Güzeller İndi
Salih Dündar
Mustafa Uçar
Erzincan
Çaya
(https://www.turkudostlari.net/search.asp?a=14610&x=1;
http://www.turkuler.com/nota/biyografi.asp?harf=Salih%20D%FCndar).

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Erzincan yöresine ait ve kaynağı Salih Dündar olan 14 adet
türküye ulaşılmaktadır. Tabloda derleyen ve notaya alan ile ilgili ulaşılmış bilgilere de yer
verildiği görülmektedir.
“Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türküsünün kaynak kişisi olan Salih Dündar, 1912
yılında Erzincan'ın Sılbıs’ında doğmuştur. Gençlik yıllarında bağ ve bahçede çalışmıştır. Kendi
arzusu ve babası İbrahim Efendi’nin de desteğiyle ders alarak hafız olmuştur. Küçük yaştan
itibaren sesinin güzelliğiyle dikkat çeken bir hafız olup camilerde müezzinlik yapmıştır.
Arkadaşlarının tavsiyesiyle türkü söylemeye başlamıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra,
kendisinden önce İstanbul'a giderek plak dolduran ve oldukça ünlenen Hafız Şerif’in de etkisiyle
plak doldurma ve sahneye çıkma isteği ile İstanbul’a yolculuk etmiştir. Sarışın, mavi gözlü, uzun
boylu ve dolgun yapılı bir görünüme sahip olan bu Anadolu genci yeteneğini kabul ettirerek
İstanbul gazinolarının aranılan sanatçılarından birisi olmuş; plak çalışmalarıyla ününü
duyurmuştur. Zaman buldukça Erzincan'a gelerek çevresiyle hasret gidermiştir. 1939
depreminden sonra kalıcı olarak Erzincan'a yerleşmiş ve bir daha İstanbul'a dönmemiştir.
Erzincan'da bir kahvehane açarak kahvecilik yapmıştır. O yılların halk evinde müzik çalışmalarını
sürdürmüştür. 1953 yılında Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
münasebetiyle Ankara Radyosu’na gitmiş; fakat burada kalp krizi geçirmiştir. Taburcu olacağı
vakit tekrar kalp krizi geçirmiş ve 29 Nisan 1953 Yılı’nda vefat etmiştir
(http://erzincan1.blogcu.com/ekmekli-koyu-silbisli-salih-dundar/8458074).
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“Türkülerin Çok Seslendirilmesine Yönelik Olarak Üçlü Armoni Yaklaşımı Nasıl Bir
Uygulama ile Kullanılabilir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular

Şekil 1. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türkü Derlemesi.
(http://www.notaarsivleri.com/NotaMuzik/tanridan_diledim_bu_kadar_dilek.pdf).

Şekil 1’deki “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türkü derlemesinde eserin orijinal notaları
ve sözleri görülmektedir. Türkü düzenlemesinde eserin bu notaları ve sözleri esas alınmıştır.
Ezginin la hicaz makamında olduğu incelenmektedir.
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Şekil 2. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türküsü Üçlü Armoni Analizi.

Şekil 2’de görüldüğü gibi, türkü ezgisinin üçlü armoni ile çok seslendirilmesinde
kullanılacak akorlar; seslerin ezgi içerisindeki fonksiyonları, cümle sonları ve kalışlar da göz
önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Şekil 3. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türkü Ezgisinin Geniş Serim Armonilenmesi.
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Şekil 3’te görüldüğü gibi, “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türkü ezgisi bir önceki
aşamada belirlenmiş akorlar kullanılarak geniş serim armonilenmektedir. Soprano partisinde
armonileme çalışmasına esas alınan sesler kırmızı renk ile belirtilmektedir. Armonileme
çalışmasında, üç sesli akorların temel durumunun kullanılması tercih edildiğinde temel ses
katlanmıştır. Dereceler arasındaki bağlanışlarda ortak ses ya da seslerin tuttuğu kısımların bağ
işareti ile gösterildiği, diğer durumlarda ise en az bir partinin bas partisine göre ters yönde hareket
ettiği görülmektedir.

Şekil 4. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türkü Düzenlemesinde Armonisel
Yapının İşlenmesi ve Akora Yabancı Seslerin Eklenmesi.

Şekil 4’te görüldüğü gibi, “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türkü düzenlemesini
renklendirmesi bakımından bir önceki aşamada oluşturulan armonisel yapı ritimsel olarak
işlenmekte ya da ilgili yapıya akora yabancı sesler eklenmektedir.
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Şekil 4a. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türküsü Dikey Çok Seslendirmesinin
Soprano Solo, Vurmalı ve Yaylı Çalgılar için Orkestrasyonu.
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Şekil 4b. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türküsü Dikey Çok Seslendirmesinin
Soprano Solo, Vurmalı ve Yaylı Çalgılar için Orkestrasyonu.
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Şekil 4c. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” Türküsü Dikey Çok Seslendirmesinin
Soprano Solo, Vurmalı ve Yaylı Çalgılar için Orkestrasyonu.

Geniş serimde armonileme çalışmasından yararlanılarak şekil 4a, 4b ve 4c’deki orkestrasyon
oluşturulmuştur. “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” türküsü çok seslendirmesinde ana ezginin
soprano solo tarafından icra edildiği, esere 2 ölçülük bir intro ve 3 ölçülük bir outro’nun eklendiği
ve ilgili orkestrasyona 2 adet vurmalı çalgının da dahil edilerek önceki tüm aşamaların
birleştirildiği görülmektedir. Erzincan türkülerinin çok seslendirilmesine yönelik örnek bir
uygulamayla, çok sesli Türk müziği dağarına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Sonuçlar
“Erzincan Yöresine Ait ve Kaynağı Salih Dündar Olan Türküler Nelerdir?” Alt
Problemine İlişkin Sonuçlar
Erzincan yöresine ait ve kaynağı Salih Dündar olan 14 adet türküye ulaşılmıştır. İlgili
türkülerin adları; “Erzincan Erzincan Yolun Düz Gider”, “Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim”,
“Oğul Bugün Yar İçerden”, “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek”, “Taşa Verdim Yanımı”, “Bugün
Ben Bir Güzel Gördüm”, “Deli Kız Sinin Geliyor”, “Doktor Gelmiş Yaralarım Bağlıyor”, “Gönül
Verdim Bir Esmere”, “Koyun Gelir Sürüsünün Ardı Yok”, “Köylü Kızı Köylü Kızı”, “Kuleden
Gel Kuleden”, “Sallanıban Gelen Dilber” ve “Üç Güzeller İndi Çaya” olarak tespit edilmiştir.
“Türkülerin Çok Seslendirilmesine Yönelik Olarak Üçlü Armoni Yaklaşımı Nasıl Bir
Uygulama ile Kullanılabilir?” Alt Problemine İlişkin Sonuçlar
Erzincan yöresine ait ve kaynağı Salih Dündar olan, “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek”
türkü ezgisi üçlü armoni yaklaşımıyla araştırmacı tarafından soprano solo, yaylı çalgılar orkestrası
ve vurmalı çalgılar için çok seslendirilmiştir. İlgili türkünün üçlü armoni yaklaşımıyla çok
seslendirilmesinde; türkünün orijinal derlemesine ulaşılması, türkü ezgisinin üçlü armoni analizi,
geniş serim armonileme çalışması, armonisel yapının işlenmesi / akora yabancı seslerin eklenmesi
ve çok seslendirmenin orkestrasyonu gibi aşamalardan oluşan bir uygulama kullanılmıştır.
Öneriler
 Türkülerin evrensel boyutta hak ettiği ilgiyi görmesi için, özellikle henüz çok
seslendirilmemiş türkü ezgilerinin üçlü/dörtlü armoni yaklaşımlarıyla ya da kontrpuan
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teknikleriyle çok seslendirilmesi ve ilgili orkestrasyon çalışmalarına geleneksel Türk
müziği çalgılarının da dahil edilerek kullanılması tavsiye edilmektedir.
 Türkülerin çok seslendirilmesine yönelik düzenleme çalışmalarını teşvik etmesi
bağlamında merkezi ya da yerel yarışmalar düzenlenebilir.
 Çok sayıda bestecinin türkü çok seslendirme çalışmaları birleştirilerek, ürünleri
kitap dizisi şeklinde devlet tarafından basılabilir. Kitabın içeriği her yöreye ait türkü
düzenlemeleri ayrı ayrı olacak biçimde yapılandırılabilir. Nota kitabının içindeki eserler
her yeni basımda güncellenerek, türkü düzenlemeleri zaman içerisinde sayı bakımından
arttırılabilir ve yörelere ait eser eksiklikleri giderilmeye çalışılabilir.
 Benzer işlem basamakları uygulanarak, diğer türküleri de çok seslendirmeye
yönelik bilimsel çalışmalar üretilebilir. Üçlü armoni yaklaşımının çok seslendirmede
kullanılmasının yanında dörtlü armoni yaklaşımını ya da kontrpuan tekniklerini içeren
türkü çok seslendirme çalışmaları yapılabilir.
Kaynakça
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ERZİNCAN YÖRESİ SÖZLÜ KIRIK HAVA TÜRKÜLERİNİN MAKAMSAL
VE RİTMİK YÖNLERDEN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF “KIRIK HAVA” SONGS IN ERZINCAN REGION IN TERMS OF
MAKAM AND RHYTMIC ASPECTS
Turan SAĞER*
Levent ÜNLÜ**
Özet
Bu çalışmada, Erzincan yöresine ait sözlü kırık hava Türklerinin makamsal ve ritmik yönleri ele
alınarak 431 eser incelenmiş, incelenen eserlerde kullanılan ses dizileri ve eserlerin ritmik yapılarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu incelemenin, Erzincan yöresinde “sözlü kırık hava Türklerinin” makamsal
ve ritmik yönlerinden hangilerinin daha fazla olduğu tespit edilmesi belirlenmesi açısından önemli olduğu
düşünülmüştür. Çalışma, betimsel araştırmanın durum tespitine yönelik kaynak kitap içeriğini tarama
yöntemi tekniği kullanılarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu tespitlere bağlı olarak, 431 eserin
makamsal dizi olarak: Uşâk, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Çargâh, Nihavent, Karcığar, Rast, Kürdi, Tatyan ayağı
ve Nikriz makamı dizilerinde eserlerin olduğu; 432 eserin ritmik yapısı incelendiğinde: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,
5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 14/8, 15/8, 18/8, 20/8, 7/4, 8/4, 12/4, 9/16 ritim grubu eserlerinden
oluşturduğu görülmektedir. Aynı zamanda ilgili eserlerin Uşâk ve Hüseyni makamı dizisinde sayıca çok
olduğu, ezgisel yapılarının ve Türkülerin konu bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterdiği sonucunu
ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Makam, Dizi, Ritm.
Abstract
In this study we investigated the rhythmic aspects of “Kirik Hava” in 431 pieces, and aimed at
determining their rhytmic structures and rhytmic sound sequences used in these works. This investigation
is thought to be very important in terms of determining which “Kirik Hava”songs are rich in rhytmic
aspects. We used descriptive case study method screening literatüre. We found that 431 works have Uşâk,
Hüseyni, Segâh, Hicaz, Çargâh, Nihavent, Karcığar, Rast, Kürdi, Tatyan ayağı ve Nikriz in terms of
‘makam’, and 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 14/8, 15/8, 18/8, 20/8, 7/4, 8/4,
12/4, 9/16 in terms of rhytmic structure. We also determined that there are a lot of works in the sequence
of Uşak and Huseyni, they differ from each other in view of song structure and theme.
Key Words: Makam, Sequence, Rhytm

1. Giriş
İnsanlar duygu ve düşüncelerini sanatın çeşitli alanlarıyla eserler üreterek yaşadıkları
çevrenin toplumsal ve kültürel yapısını anlatmaya çalışmışlardır. Bu anlatım tarzı birçok alanda
olduğu gibi kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan müzik sanatında da
görülmektedir.
Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan, halkı ve çevresiyle kendine has bir kültürel
dokusu olan ilimizdir. Erzincan yöresinin bu kültürel yapısı Halk Türkülerine de yansımış,
acılarını, hüzünlerini ve sevinçlerini müzik yoluyla anlatmaya çalışmışlardır.
Erzincan halkı yıllardan beri çok sıkıntı çekmiş, Rus ve Ermeni mezalimi görmüş, muhacir
bir yaşantı tarzı sürmüşlerdir. Fakat yöre halkını deprem felaketi kadar hiçbir kötü olay perişan
ve mağdur bırakmamıştır. Kötü koşullardaki yaşanan bu olaylar; türkülerde, ağıtlarda, destanlarda
dile getirilmiş ve söylenmiştir. Erzincan’ın diğer halk anlatmalarına ve şiirlerine bakacak olursak;
deprem, göç, ayrılık, gurbet, hasretlik konularının tema olarak alındığı görülebilmektedir.
Yaşanan olayların Erzincan Halkının sosyal ve kültürel yapısında nelerin etkilediğini
göstermektedir (Kara, 2011, s. 255).
Erzincan türküleri üzerine Muzaffer Sarısözen, Pertev Naili Boratav, Ahmet Talat Onay,
Enver Gökçe, Burhan Tarlabaşı, Mustafa Özgül, Fahri Taş, Salih Turhan’ın araştırma ve derleme
çalışmaları yaptıkları, Türkülerin icrası üzerine Hafız Şerif, Salih Dündar, Ahmet Türkoğlu; icrası
*
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ve yaratması üzerine Âşık Davut Sulari, Âşık Daimi, Ali Ekber Çiçek gibi sanatçıların saz ve ses
olarak seslendirdikleri görülmektedir (Akman, 2010).
Erzincan yöresi Türküleri ve Halk Oyunları ezgilerinin notalarıyla ve sözleriyle birlikte 2004
yılında Fahri TAŞ ve Salih TURHAN tarafından toparlanarak basılı kitap haline getirilerek,
“Erzincan Türküleri” başlığı altında iki ciltlik kitap olarak yayınlanmıştır. “Erzincan Türküleri1” kitabındaki eserler Sözlü Kırık Havalar (Türküler), “Erzincan Türküleri-2” kitabındaki eserler
ise Sözsüz Kırık Havalar ve Uzun Havalardan meydana getirildiği görülmektedir (Taş ve Turhan,
2004, s. 8).
Türk Halk Müziğinde ölçüsü ve ritmi belli olan sözlü ya da sözsüz ezgiler kırık havalar
olarak tanımlanmıştır. Sözlü ezgiler çalgı eşliğinde ya da çalgısız, halk şiiri biçiminde yazılmış
sözler ile sözlü olarak seslendirilen ezgilerdir. Sözsüz ezgiler ise bir veya birden çok çalgıyla söz
eşliksiz olarak icra edilen türdeki ezgileridir (Taş ve Turhan, 2004, s. 35).
1.1 Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, Erzincan yöresine ait sözlü kırık hava Türklerinin makamsal ve ritmik yönleri
ele alınarak 431 eser incelenmiş, incelenen eserlerde kullanılan ses dizileri ve eserlerin ritmik
yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
1.2 Araştırmanın Önemi
Erzincan yöresinde “sözlü kırık hava Türklerinin” makamsal ve ritmik yönlerinden
hangilerinin daha fazla olduğu tespit edilmesi belirlenmesi açısından önemli olduğu
düşünülmüştür.
1.3 Sınırlılıklar
Bu çalışma, Fahri TAŞ ve Salih TURHAN’ın Erzincan Türküleri-1 adlı kitabının “Sözlü
Kırık Havalar (Türküler)” bölümündeki Erzincan yöresine ait olan 431 eser sınırlandırılmıştır.
1.4 Yöntemi
Çalışma, betimsel araştırmanın durum tespitine yönelik kaynak kitap içeriğini tarama
yöntemi tekniği kullanılarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır.
2. Bulgular ve Yorumlar
2.1. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin Makamlarına Yönelik Bulgular
ve Yorumlar
Tablo 1. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin Makamları ve Sayısal Dağılımları

350
300
250
200
150
100
50
0

Tablo 1 incelendiğinde Erzincan yöresi sözlü kırık hava Türkülerinin Uşak, Hüseyni, Segâh,
Hicaz, Çargâh, Nihavent, Karciğar, Rast, Kürdi, Saba, Tatyan Ayağı ve Nikriz olmak üzere oniki
makam dizisi kullanıldığı, Uşak ve Hüseyni makamı dizilerinde sayıca daha çok esere
bestelendiği bulgusuna rastlanılmaktadır.
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2. 2. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin Ritmik Yapılarına Yönelik
Bulgular ve Yorumlar
Tablo 2. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 2/4’lük Ölçü Süre Değerlerine Göre Sayısal
Dağılımı

60
50
40
30
20
10
0

Tablo 2 incelendiğinde 2/4’lük ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Rast, Kürdi
ve Tatyan Ayağı olmak üzere yedi makam dizisinde kullanıldığı, Uşak, Hüseyni ve Hicaz makamı
dizilerinde 2/4’lük ölçü süre değerinde sayıca daha çok esere bestelendiği bulgusuna
rastlanılmaktadır.
Tablo 3. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 3/4’lük Ölçü Süre Değerlerine Göre Sayısal
Dağılımı

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Tablo 3 incelendiğinde 3/4’lük ölçü süre değerinde Uşak makam dizisinde iki eserin
bestelendiği görülmektedir.
Tablo 4. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 4/4’lük Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı
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140
120
100
80
60
40
20
0

Tablo 4 incelendiğinde 4/4’lük ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Karciğar
ve Rast olmak üzere altı makam dizisinde kullanıldığı, Uşak ve Hüseyni ve Hicaz makamı
dizilerinde 4/4’lük ölçü süre değerinde sayıca daha çok esere bestelendiği bulgusuna
rastlanılmaktadır.
Tablo 5. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 6/4’lük Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

10
8
6
4
2
0

Tablo 5 incelendiğinde 6/4’lük ölçü süre değerinde Uşak ve Hüseyni makam dizisinde
eserlerin bestelendiği görülmektedir.
Tablo 6. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 7/4’lük Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
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Tablo 6 incelendiğinde 7/4’lük ölçü süre değerinde Uşak, Segah ve Rast makam dizilerinde
birer eserin bestelendiği görülmektedir.
Tablo 7. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 8/4’lük Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı
1,2
1
0,8
0,6
0,4

0,2
0

Tablo 7 incelendiğinde 8/4’lük ölçü süre değerinde Uşak makamı dizisinde bir eserin
bestelendiği görülmektedir.
Tablo 8. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 12/4’lük Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tablo 8 incelendiğinde 12/4’lük ölçü süre değerinde Hicaz makamı dizisinde bir eserin
bestelendiği görülmektedir.
Tablo 9. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 3/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı
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1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tablo 9 incelendiğinde 3/8’lik ölçü süre değerinde Uşak ve Hüseyni makamı dizisinde birer
eserin bestelendiği görülmektedir.
Tablo 10. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 5/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

20
15
10
5

0

Tablo 10 incelendiğinde 5/8’lik ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Çargâh,
Nihavent ve Rast makamı dizilerinde eserlerin bestelendiği, uşak makamı dizisinde ise eser
sayısının daha fazla olduğu bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 11. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 6/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tablo 11 incelendiğinde 6/8’lik ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni, Segâh, Hicaz ve
Karciğar makamı dizilerinde eserlerin bestelendiği, Uşak, Hüseyni ve Segâh makamı dizilerinde
ise eser sayısının daha fazla olduğu bulgusuna rastlanılmaktadır.
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Tablo 12. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 7/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

10
8
6
4
2
0

Tablo 12 incelendiğinde 7/8’lik ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni ve Karciğar makamı
dizilerinde eserlerin bestelendiği, Uşak ve Hüseyni makamı dizilerinde ise eser sayısının daha
fazla olduğu bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 13. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 8/8’lik Ölçü Süre Değerlerine Göre
Sayısal Dağılımı

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Tablo 13 incelendiğinde 8/8’lik ölçü süre değerinde Uşak makamı dizisinde bir eserin
bestelendiği görülmektedir.
Tablo 14. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 9/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

30
25
20
15
10
5
0

Tablo 14 incelendiğinde 9/8’lik ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Çargâh,
Karciğar, Rast ve Kürdi makamı dizilerinde eserlerin bestelendiği, Uşak makamı dizisinde ise
eser sayısının daha fazla olduğu bulgusuna rastlanılmaktadır.
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Tablo 15. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 10/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

50
40
30
20
10
0

Tablo 15 incelendiğinde 10/8’lik ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Karciğar,
Rast ve Saba makamı dizilerinde eserlerin bestelendiği, Uşak makamı dizisinde ise eser sayısının
daha fazla olduğu bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 16. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 11/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tablo 16 incelendiğinde 11/8’lik ölçü süre değerinde Uşak ve Hüseyni makamı dizilerinde
birer eserin bestelendiği görülmektedir.
Tablo 17. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 12/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

20
15
10
5
0
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Tablo 17 incelendiğinde 12/8’lik ölçü süre değerinde Uşak, Hüseyni ve Çargah makamı
dizilerinde eserlerin bestelendiği, Uşak makamı dizisinde ise eser sayısının daha fazla olduğu
bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 18. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 14/8’lik Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Tablo 18 incelendiğinde 14/8’lik ölçü süre değerinde Uşak makamı dizisinde bir eserin
bestelendiği bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 19. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 18/8’lik Ölçü Süre Değerlerine Göre
Sayısal Dağılımı

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Tablo 19 incelendiğinde 18/8’lik ölçü süre değerinde Uşak makamı dizisinde üç eserin
bestelendiği bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 20. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 20/8’lik Ölçü Süre Değerlerine Göre
Sayısal Dağılımı
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1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tablo 20 incelendiğinde 20/8’lik ölçü süre değerinde Uşak makamı dizisinde bir eserin
bestelendiği bulgusuna rastlanılmaktadır.
Tablo 21. Erzincan Yöresi Sözlü Kırık Hava Türkülerinin 9/16’lık Ölçü Süre
Değerlerine Göre Sayısal Dağılımı

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tablo 21 incelendiğinde 9/16’lık ölçü süre değerinde Hüseyni makamı dizisinde bir eserin
bestelendiği bulgusuna rastlanılmaktadır.
3. Sonuç
Bu tespitlere bağlı olarak,
431 eserin makamsal dizi olarak: Uşâk, Hüseyni, Segâh, Hicaz, Çargâh, Nihavent, Karcığar,
Rast, Kürdi, Tatyan ayağı ve Nikriz makamı dizilerinde eserlerin olduğu;
431 eserin ritmik yapısı incelendiğinde: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8,
12/8, 14/8, 15/8, 18/8, 20/8, 7/4, 8/4, 12/4, 9/16 ritim grubu eserlerinden oluşturduğu
görülmektedir.
Aynı zamanda ilgili eserlerin Uşâk ve Hüseyni makamı dizisinde sayıca çok olduğu, ritmik
yapısının ölçü biriminde ise 4/4’lük, 2/4’lük ve 10/8’lik yapının daha eserin olduğu, On beş eserde
ölçü birimi olarak ritmik değişiklikler olduğu, sekiz eserde ise uzun hava olarak serbest ölçüde
veya eserin ortasında serbestleştiği daha sonra ise belirli ritmik ölçüde devam ettiği
görülmektedir.
Ayrıca, eserlerin ezgisel yapılarının ve Türkülerin konu bakımından birbirlerinden
farklılıklar gösterdiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
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ERZİNCAN TÜRKÜLERİ
ERZİNCAN FOLK SONGS
Fahri TAŞ*
Özet
Milli kültürümüzün kaynaklarından birisi, belki de en önemlisi, hiç şüphe yok ki folklor
zenginliklerimizdir. Folklor, halka ait olan her türlü bilgiyi içine alan sosyal bir ilimdir. “Halk hayatının ve
kültürünün ilmi” de diyebileceğimiz folklor, aynı zamanda vatan sevgisini öğreten ve güçlendiren bir
ilimdir. Bu sevgi olmadan, bu sevgiyi tanımadan, hissetmeden insanın kendi halkını, değerlerini, kültürünü
tanıması, sevmesi, millet olma şuuruna ermesi mümkün değildir… Kültür ve Müzik ilişkisi anlatıldıktan
sonra, kısaca Müzik, Türk Halk Müziği, Erzincan Yöresi Türküleri üzerinde durulacaktır.
Erzincan Türkülerine geçmeden önce türkü nedir, nasıl doğar, nasıl yayılır, “Halk Türküsü” adını alır,
bu konuların üzerinde durmak istiyorum. Türkü kavramı, türkülerin oluşumu, yayılışı, derlenmesi, notaya
alınması anlatılacak.
Değerli hemşehrimiz rahmetli Sayın Nizamettin Özbek’in sımsıcak Erzincan sevgisiyle dolu bir kitabı
vardır. “ERZİNCAN’DAN KEMAH’TAN” adını taşıyan bu kitabın ilk paragrafı şöyledir: “Erzincan’dan
Kemah’tan… arkası yar gelir oynamaktan mı diyeceksiniz? Nerede… Yerin yerli yersiz oynamasından
Erzincanlıya sıra mı geliyor ki… Bu benzetmeye hak vermemek elde değil. Erzincan türkülerinin, özellikle
muhteva açısından genel karakterine baktığımız zaman bu benzetmenin hiç de abartılmadığını görüyoruz.
Erzincan türkülerinin ana temaları ve genel karakteri anlatıldıktan sonra, kısaca Erzincan’da musiki
hayatının geçmişine değinilecek, türkülerimize ruh veren, onların yaşatılmasını sağlayan eski sanatçılardan
söz edilecek, türkü söyleme geleneğinin devam ettirilerek, bu kültür hazinemizin gelecek nesillere
aktarılması için, yapılabilecekler üzerinde kısaca durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Halk müziği, Türkü
Abstract
One of the sources of our national culture, perhaps the most important, is undoubtedly our rich
folklore. Folklore is a social science that includes all kinds of information belonging to the people.
Folklore, which we can call "the science of people's life and culture", is also a science that teaches
and strengthens the love of motherland. Without this love, without knowing this love, it is not possible for
the person to know his own people, their values, their cultural identity, their emotions.
In this article, after describing the relationship between culture and music, Turkish Folk Music and
the folk music of Erzincan Region will be emphasized and explained in detail.
Before diving into folk Erzincan folk songs, I would like to focus on folk songs in general-how they
were born and how they spreaded as the music of Turkish people.Then their formation, their charcteristics
in terms of their region , their distribution and their compilation processes will be explained.
Keywords: Erzincan, Folks Songs, Tuskish Folk Songs

Giriş
Millî kültürümüzün kaynaklarından birisi, belki de en önemlisi, hiç şüphe yok ki
folklorumuzdur. Folklor, halka ait olan her türlü bilgiyi içine alan sosyal bir ilimdir. “Halk
hayatının ve kültürünün ilmi” de diyebileceğimiz folklor, aynı zamanda vatan sevgisini öğreten
ve güçlendiren bir ilimdir. Bu sevgi olmadan, bu sevgiyi tanımadan, hissetmeden insanın kendi
halkını, değerlerini, kültürünü tanıması, sevmesi, millet olma şuuruna ermesi pek mümkün
değildir.
Vatan sevgisinin can bulduğu folklor ürünlerimiz içerisinde türkülerimizin ve halk
oyunlarımızın ayrı bir yeri vardır. Çünkü türkülerimiz, halk arasında en çok söylenen ve dinlenen;
oyunlarımız ise en çok sergilenen ve seyredilen folklor ürünleridir.
Türkülerimizi ve oyunlarımızı dikkatlice incelediğimizde insanımızın sevincini, hüznünü,
tasasını, çaresizliğini, aşkını, yiğitliğini, sevdasını, umutlarını; kısacası bütün hayatını, iç
dünyasıyla birlikte türkülerde dile getirdiğini, oyunlarda gözler önüne serdiğini görürüz. Bir
bakıma birbirini tamamlayan bu iki folklor ürünü; yurdumuzun değişik yörelerinde yaşayan
*
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insanları birbirine anlatarak, tanıtarak, sevdirerek onları iyi ve kötü günlerde aynı duygular
etrafında birleştirerek, millî birlik ve beraberliğimizin gelişip güçlenmesinde önemli rol oynarlar.
Bugün radyo başında, ekran karşısında, düğünde dernekte türkülerimizi dinleyen,
oyunlarımızı seyreden genç yaşlı, kadın erkek milyonlarca insan aynı heyecanı yaşıyor, aynı
duyguları paylaşıyor. Türküyü icra eden sanatçı:
Bizim eller ne güzel eller
Oynasın Koçyiğitler,
Söylesin o şirin diller
Oh… Bizim eller ne güzel eller
Dediği zaman hepimiz:” Bu eller benim ellerim, bu ses benim sesim. Sesimin çınladığı, koç
yiğidimin bar tuttuğu, halay çektiği, binlerce şehidimin yattığı bu topraklara, bu vatana canımız
kurban” diyebiliyoruz. Bu seslerle coşuyor, bu seslerle gururlanıyoruz.
Her türkü dinleyişimizde Âşık Veysel’in mısraları geliyor aklımıza:
Bayramlarda, düğünlerde
Toplantıda, yığınlarda
Sıkılınca dar günlerde
Türk’üz, türkü çağırırız…
Sadece türkü çağırdığımızda mı duygulanırız, seviniriz..? Elbette ki hayır. Oyunlarımız
oynandığında daha da coşar, hareketleniriz. Davulun dan… dan… dan… diye vuruşuna; zurnanın
can… can… can…diye cevap verdiğinde barda vakarla adım atar, horonda coşar, halayda durulur,
kılıç kalkanda heybetimizi anlatırız. Sözün kısası, türkülerimizi dinlediğimizde, oyunlarımızı
seyrettiğimizde aynı ortak duygularla duygulanırız. Bu ortak duygular ki bizleri aynı değer
yargıları etrafında birleştirir, millî şuurun sırrına eriştirir ve bizleri vatan sevgisinde bütünleştirir.
Düşünür, yazar rahmetli Fethi Gemuhluoğlu bir yazısında şöyle der:” İnsanoğlu türküsüz
kaldığı zaman gurbettedir diyeceğiz. Türküler ve şarkılar var. Türküler ve şarkılarda halk var.
Millet var, insan var.
İnce, yüce, ulvi, afif taraflarıyla insan var. Hafif, çılgın, şehvetli ve avare taraflarıyla insan
var. Kırılan, küsen, kaçan, dışına kaçmak istedikçe kendi içine büzülen, küçük ilgiler bekleyen
yönleriyle insan var.
Türkülerde ve şarkılarda şiir var, hikmet var, yaşama kuralları var. Türkülerde ve şarkılarda
ahlak var, töreler var, gelenekler var. Ve asıl en mühimi yüreğimiz, gönlümüz var. Müşahhas
olarak yürek, mücerret olarak gönül var.”
Şair, yazar Mehmet Akbaş da bir şiirinde türküler için şunları söylüyor:
Asırlardır milletimin sesidir
Ben bu türküleri bundan severim.
Müziğin gerçeği, sözün hasıdır
Ben bu türküleri bundan severim.
Türkülerdir benim halım haldaşım
Türkülerdir benim yolda yoldaşım
Bazen sevincimdir, bazen gözyaşım.
Ben bu türküleri bundan severim.
Bir başka araştırmacı yazar ve fikir adamı rahmetli Nevzat Köseoğlu da bir yazısında şöyle
diyor:
“ Millî kimliğinize mi sahip olmak istiyorsunuz; farklı olmak, bilinmek, onurlu ve başı dik
mi kalmak istiyorsunuz? Türkü dinleyin ve türkü söyleyin. Çünkü millî kültürümüzün ana
unsurlarından birisi musikimizdir ve musikimizin kalbi de türkülerimizdir. Birlikte türkü
söyleyebildiklerim benim milliyetimdir. Aynı şeylere gülüp, aynı kederleri paylayabildiklerim ve
yürekten aynı duayı yaptıklarımla aynı milliyettenim.
Kul olayım kalem tutan ellere
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Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle…
Durmayın türkü söyleyin: Türk olmak iradesi ve cehdi içinde durmadan türkü söyleyin.”
Erzincan türkülerine geçmeden önce türkü nedir, nasıl doğar, nasıl yayılır, “ halk türküsü”
adını nasıl alır bu konular üzerinde kısaca durmak istiyorum.
Türkü teriminin kaynağının “ Türk” kelimesi olduğu bugün artık kesindir. Türkü kavramının
ifade ettiği anlamı birkaç kelimeyle anlatmak zordur. Ama türküyü “halkın ortaklaşa yarattığı
sözlü ve ezgili ürünler” diye kısaca tarif edebiliriz. Bu tariften de anlaşılacağı üzere türkülerin
ana unsuru söz ve ezgidir.
Türkülerin sözlerinde insanımızın başından geçen olaylar, bu olayların insanlar ve toplum
üzerindeki etkileri ve bıraktığı izler dile getirilir. Bu olaylar, sadece kişiyi ilgilendiren olaylar
olabileceği gibi tarihi olaylar, deprem, sel felaketi, muhacirlik vs. gibi toplumu ilgilendiren
olaylar da olabilir. Bu olaylarla birlikte insanımızın cesaret, yiğitlik, mertlik gibi millî karakterini
ifade eden duygular; aşk, ayrılık, hasret, gurbet gibi bütün insanların ortak duyguları da dile
getirilebilir. Bütün bu olaylar ve duygular belli kurallar ve ölçüler içerisinde anlatılır. Olayı ya da
duyguyu ifade eden sözler, gelişigüzel sözler değildir. Halk edebiyatımızın çeşitli tür ve biçimleri
içerisinde söylenmiş sözlerdir.
Türkünün sözleri belli kurallar içerisinde ortaya çıkarken, bu sözlerin muhtevasına uygun
ritimler de kendiliğinden doğmaya başlar. Bu ritimler giderek türkünün ezgisini oluşturur.
Türküleri önceleri kişiler yaratır. Daha yaygın bir söyleyişle türküler önce kişiler tarafından
yakılır. Türküyü ilk defa sözüyle ve ezgisiyle söyleyen kişi ağzı laf yapan, gönül ehli bir kişi ya
da bir halk aşığı, ozanı olabileceği gibi; bir delikanlı ya da bir genç kız da olabilir. Adı, yaşı,
cinsiyeti ne olursa olsun, türküyü ilk söyleyen kişi her şeyden önce mutlaka duygulu bir insandır.
Türküye konu olan olayı bizzat yaşamasa bile, bu olayı en ince ayrıntılarına kadar öğrenir, ya da
hayalinde canlandırarak duygulanır ve o duyguları kendisi yaşamış gibi dile getirmeye çalışır.
Türküyü yakan kişi, duygulu yapısı yanında halk şiirini ve bu şiir türünün kurallarını, inceliklerini
az çok bilir. Aynı zamanda sesi de güzel ve yanıktır. Hafızası da oldukça güçlüdür. Pek çok
türkünün sözlerini ve ezgisini hafızasında saklayabilmektedir. Bir bakıma halk sanatçısı da
diyebileceğimizi bu kişi, hafızasındaki şiir ve ezgiler yardımıyla, yeni olaylar ve duygulanmaların
muhtevasına uygun yeni türküler yakabilir.
Türküler başlangıçta çok kişisel olabilir, hatta özel kişilerin izlerini taşıyabilir. Dar bir
çevrede bu türküdeki olay ya da duygunun adresi bellidir. Ancak, ilk söyleyenin ağzından
duyulduktan sonra dile getirdiği duygu, düşünce ya da anlatılan olayın halkı ilgilendirmesi
nispetinde yayılmaya, dilden dile dolaşmaya, insanları etkilemeye başlar. Bir süre sonra türkünün
yakıcısı, yani ilk söyleyeni unutulup gider. Türkü yayıldıkça ilk söyleyenin dilinden, telinden
çıktığı gibi kalmayabilir. Türkü geniş coğrafi alanlara yayıldıkça, buralarda yaşayanların zevk ve
duygu süzgecinden geçer. Topluma ters gelen, benimsenmeyen sözler atılabilir. Böylece türkü
her söylendikçe daha mükemmel ve kolektif bir hüviyet kazanır. Bu türküde artık halkın ortaklaşa
etkilendiği olaylar ve duygular dile getirilmektedir. İşte bu noktadan sonra türküyü ilk yakan kişi
tamamen unutulmuş ve türkü anonim hale gelerek “ Halk Türküsü” hüviyetini kazanmıştır.
Türküler halkın ortaklaşa malı, sevilmiş, beğenilmiş ve dilden dile dolaşan kültür ürünleri
olduklarına göre; giderek geniş coğrafi alanlara yayılmaları tabiidir. Eğer türkü sosyal bir temele,
yüklü bir duyguya, kuvvetli ve orijinal bir ezgiye, müziğe dayanıyorsa çok geniş coğrafi alanlara
yayılır ve yüzyıllar boyu değerinden hiçbir şey kaybetmeden yaşar. Bu arada toplumda meydana
gelen değişimler, yeni olaylar, bir başka ifadeyle topluma yeni katılan “ şeyler” de zamanla
türkülere girer, eski türkülere eklenir, ya da yeni türküler yakılır.
Bu arada, halk ozanı da dediğimiz âşıkların yaktıkları türküleri de unutmamamız gerekir. Bu
türküler de dile getirdikleri duygu, düşünce ya da olayın halkı etkilemesi nispetinde, ilk
söyleyenin adı sanı unutulmadan, onun türküsü diye yıllarca dilden dile dolaşabilir.
Erzincan’ımızın yetiştirdiği ünlü halk şairlerinden, söz gelimi Âşık İsmail Daimi ve Âşık Davut
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Sulari’nin yakmış olduğu türküler bunun en güzel örnekleridir. Daimi de, Sulari de Hak’kın
rahmetine kavuşmuş olmalarına rağmen yakmış oldukları türküler dilden dile söylenip duracaktır.
Türkülerin geçmişteki yayılmaları ile günümüzdeki yayılmaları oldukça farklıdır. Bugünkü
teknik imkânların hiç biri eskiden yoktu. Bu yüzden de yayılma çok yavaş fakat sürekli ve sağlıklı
oluyordu. Çok eski zamanlarda yurdun her yöresini ticaret kervanları ile dolaşanlar, pek çok
maddi ve manevi kültür unsurlarını da beraberlerinde taşıyorlardı. Türküler de bu kervanlar
aracılığı ile oradan oraya taşınan ve yayılan kültür ürünlerimizin başında geliyor. Bu kervanlarla
birlikte veya daha başka amaçlarla gezen halk âşıkları ve sesleri yatkın olan diğer insanlar, bir
yörede öğrendikleri türküleri, gittikleri başka yörelerde de söyleyerek yayılmalarını sağlıyorlardı.
Yeni fetihler, büyük felaketler ve bunlara bağlı olarak yapılan göçler, muhacirlikler de
türkülerin yayılmasında önemli rol oynuyorlardı. Geçmişte de günümüzde de türkülerin
yayılmasında önemli rol oynayan olaylardan birisi de askerliktir. Yurdun değişik yörelerinden
gelen ve kışlalarda toplanan delikanlılar, bir yandan askerlik görevlerini yaparken bir yandan da
bilgi ve kültür alışverişinde bulunurlar. Tatil günlerinde, istirahat saatlerinde ister koğuşta olsun,
ister eğitim alanında bir ağacın altında olsun türküler söylerler, oyunlar oynarlar. Böylece kendi
yörelerinin türkülerini ve oyunlarını başka yörelerden gelenlere öğretirken, kendileri de başka
yörelerin türkü ve oyunlarını öğrenirler. Askerlik görevi bitip de memleketlerine döndüklerinde,
pek çok türküyü de kendi yörelerine götürüp yayılmasını sağlamış olurlardı. Bu sebepten
Erzincan yöresinde yakılmış bir türküyü bir süre sonra Edirne yöresinde dinleyebilirsiniz.
Türkülerin yayılmasında günümüzün imkânlarını geçmişle kıyaslamak mümkün değildir.
Radyo, televizyon, plak, teyp, bant, kaset, video-kaset, CD, internet gibi cihazlar türkülerin çok
kısa bir zamanda, hatta bir günde bile yurdun bütün köşelerine yayılmasını kolaylıkla sağlıyorlar.
Ancak, türkülerin, özellikle de yeni yakılan (bestelenen) türkülerin bu kadar kısa sürede
yayılmasının fayda ya da sakıncaları ayrı bir tartışma konusu olabilir.
Bütün bunlar gösteriyor ki, türküleri bir coğrafya atlasında olduğu gibi il sınırları içerisine
hapsederek Erzincan türküsü, Edirne türküsü, Muğla türküsü, Kars türküsü diye nitelemenin fazla
bir geçerliliği yok. Buna karşılık türküleri yöre özelliklerine göre nitelemek daha sağlıklı
olacaktır.
Türkülerin nerede ve ne zaman yakıldığını, ortaya çıktığını bilmek, tespit etmek çoğu zaman
mümkün olmayabilir. Türkülerin her biri elbette ki bir yörede doğmuştur. Ne ver ki bir süre sonra
başka yörelerde de söylenmeye başlarlar. Bu bakımdan türkülerin vatanını, bir başka deyişle
doğum yerini tespit etmek oldukça zordur.
Türkülerin yörelerinin bilinmesi, belirlenmesi; Erzincan türküsü, Erzurum türküsü,
Çanakkale türküsü, Urfa türküsü gibi yöreleriyle söylenmeleri, bu türkülerin derlenip, notaya
alınmaları sırasında ortaya çıkar. Bazı türküler vardır ki, doğduğu yöreler hemen hemen kesinlikle
bellidir. Bu gibi türkülerde özel yer adları vardır, özel isimler, tarihe mal olmuş isimler vardır.
Türkülerin pek çoğunda ise belirleyici unsurlar bulunmayabilir. Bulunsa bile bunlar da türkünün
doğuş yerini belirlemede sağlıklı sonuçlar veremeyebilir. Çünkü yayıldıkları yörelerde az ya da
çok mutlaka bir takım değişikliklere uğrarlar. Türküde geçen yer adları değiştirilerek, o yörenin
yer adları konulabilir. Bunun içindir ki aynı türküye değişik yörelerin sahip çıktığı görülür.
Gerçek şu ki, türkülerimiz ne zaman ve hangi yörede doğmuş olurlarsa olsunlar; Türk milletinin
sesidirler, halkımızın kültür hazinesidirler. Eğer bir türküyü dinlerken duygulanıyorsanız,
hoşunuza gidiyorsa o türküyü seviyorsunuz demektir. Bu durumda da türkünün yöresinin fazla
bir önemi kalmamaktadır.
Bu gerçeğin ışığı altında türkülerimizin yörelerini birtakım genel kurallara ve özelliklere
dayanarak belirlemek mümkündür. Türkülerin yörelerini belirleyen en önemli özellikleri
tavırlarıdır. Sözgelimi Karadeniz bölgesinde bizim anladığımız biçimde “ uzun hava” yoktur. İç
ve Güney Anadolu’nun “bozlak” larını Doğu Anadolu’da bulamazsınız. Güneydoğu
Anadolu’nun “ hoyrat” ları Ege bölgesinin türkülerinden farklıdır. İşte türkülerin bu genel
tavırları, doğdukları yöreleri az çok belirler.
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Türkülerin, insanımızın beşikten mezara kadar bütün hayatını yansıttığını hatırlayacak
olursak, türkülerde dile getirilen duygu ve düşüncelerden, anlatılan olaylardan o türkünün hangi
yöremizde doğmuş olabileceğini de az çok kestirmek mümkündür. Türkülerimizin dil ve ağız
özellikleri de, yaygın oldukları yöreleri az çok belli ederler. Türkülerdeki “ Ah…Of…Aman
aman…Yavru yavru… Hele gardaş…” gibi dolgu nidaları da türkülerin yörelerini ortaya koyarlar.
Bütün bu hususların, türküler derlenirken ve notaya alınırken göz önünde bulundurulması
gerekir. Bugün Anadolu’da on binlerce türkünün halkın dilinde ağızdan ağıza, kulaktan kulağa
dolaştığını biliyoruz. Oysa bunların sadece yedi bin kadarı derlenebilmiş ve notaya alınmıştır.
Türkülerimizin, daha geniş anlamda halk müziğimizin doğru ve eksiksiz bir şekilde tespiti
ve icrası, gelecek kuşaklara doğru olarak aktarılması millî bir görevdir. Bu görevin yerine
getirilmesinde üç önemli evre vardır. Bilme, Yaşatma ve Yaratma.
Günümüzde sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar hızla değişmektedir. Bu değişim sürecinde
halk, eski kültür değerlerini koruyamamakta, dolayısıyla yaşatamamaktadır. Özellikle folklor
ürünlerimiz; ya bilenlerin aramızdan ayrılmasıyla yok olmakta, ya da şartların zorlamasıyla,
ihmallerle, vurdumduymazlıklarla unutulmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde folklor ürünlerini
derleyip kayıt altına alıp; onları gelecek kuşaklara aktaracak tedbirleri alamazsak, gelecekteki
toplumumuzu önemli bir mirastan mahrum bırakmış oluruz.
Yeni gelişmelerin yönü ve gücü, halkın geçmişinde saklıdır. Geleceği kurmak için, geçmişi
iyi bilmek ve değerlendirmek gerekir. Geçmişi bilmek, milletimizi ve değerlerimizi iyi
tanıyabilmek için ise; halkın yarattığı değerleri, bir başka deyişle kültürümüzü bilimsel bir
bütünlük içerisinde incelemek ve değerlendirmekle mümkün olur. Bu sebeple folklor
ürünlerimizin ve onun önemli bir unsuru olan türkülerimizin derlenmesi de giderek önem
kazanmaktadır.
Derlemenin gerekliliğini ortaya koyan bir husus da, folklor değerlerini yaşatma
zorunluluğudur. Kültür değişmeleri sürecinde eski kültürün ve sanat ürünlerinin yok olmaktan ve
yozlaşmaktan korunarak yeni kültürün doğmasına, gelişmesine kaynak teşkil etmek üzere,
mutlaka yaşatılması gerekmektedir.
Üçüncü olarak derlemenin gerekliliğini bize duyuran önemli bir husus da yaratma, yani yeni
bir şeyler ortaya koyma zorunluluğudur. Toplumlar yaşayışlarını sürdürebilmek için her alanda
olması gerektiği gibi, kültür ve sanat alanında da yeni değerler yaratmak zorundadırlar. Folklor
ürünlerini derleme işi bütün ülkeyi, hatta kültürümüzün izlerinin halen devam ettiği diğer
coğrafyaları da kapsamalıdır. Ancak o zaman “ bilme”, “ yaşatma” görevi gerektiği gibi
sürdürülebilir ve “ yaratma” için daha gür kaynaklar sağlanabilir.
Türkülerin derlenmesi konusu ilk defa 1923 yılında Darülelhan müdürlüğüne getirilen
folklor araştırmacısı Yusuf Ziya Demircioğlu’nun özel gayretiyle gündeme gelir. Bu amaçla
birtakım hazırlıklar yapılır, 1926 yılında Paris’ten bir ses alma makinesi ile iki yüz elli kadar ham
plak getirtilir.
1926 yılının 31 Temmuzunda Rauf Yekta, Ekrem Besim, Dürrü Turan Beylerden oluşan bir
heyet trenle Haydarpaşa’dan hareket eder. İlk durak Adana olur, ardından Gaziantep, Urfa, Niğde,
Kayseri ve Sivas’a gidilir. Buralardan pek çok türkü kaydedilir. İkinci derleme gezisi 1927 yılında
Konya’dan başlar. Karaman, Ereğli yörelerine gidilir. Üçüncü gezi Kastamonu, Çankırı, Ankara
yörelerine yapılır.
Dördüncü derleme gezisi 1929 Ağustosunda, heyete Mahmut Ragıp Gazimihal, Abdülkadir
İnan ve Ferruh Arsuner’in katılmasıyla Sinop’tan başlar. Burada heyete Şakir Ülkütaşır da katılır.
Buradan Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan’ geçilir. Bu yörelerden iki
yüzü aşkın türkü derlenir.
Folklor ürünlerimizin ve özellikle de türkülerimizin resmi olarak derlenmesi 1937 yılında,
dönemin Milli Eğitim Bakanı hemşerimiz Saffet Arıkan zamanında başlamıştır. Milli Eğitim
Bakanlığı, Devlet Konservatuvarı ve Radyo işbirliği ile başlatılan bu çalışma, zengin bir halk
müziği repertuvarının oluşmasının ilk adımıdır diyebiliriz. Konuyla ilgili uzmanlardan
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oluşturulan derleme heyetleri yurdun çeşitli yörelerine derleme gezileri düzenlemişler ve bu
geziler 1953 yılına kadar devam etmiştir. Bu arada derleme heyetlerine Hasan Ferit Alnar, Necil
Kâzım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, daha sonra Cevat Memduh Altar, Tahsin
Banguoğlu, Nurullah Taşkıran, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen ve teknisyenler Arif Etikan
ve Rıza Yetişen katılır.
Ankara Radyosu’nun 27 Ekim 1938 tarihinde bugünkü binasına, yani gerçek “ Radyoevi”
ne taşınması, verici gücünün artması, daha geniş bir alanda dinlenebilmesi radyonun önemini,
dolayısıyla müziğin önemini daha da artırır. Bu arada türkü derleme çalışmaları da semeresini
verir.
Geneldeki derleme çalışmalarına böylece değindikten sonra Erzincan ve yöresi türkülerinin
derlenmesine de kısaca bir göz atalım. Muzaffer Sarısözen başkanlığındaki ilk derleme heyeti, ilk
gezisini Malatya ilimize ve o yıllarda Malatya’ya bağlı olup daha sonraki yıllarda Erzincan’a
bağlanan Eğin (Kemaliye) ilçesine ardından da Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize
illeri ile bu illerin ilçelerine düzenler.
Derleme heyeti Erzincan ve ilçelerinde: Ahmet YAKUPOĞLU, Ahmet Yıldırım, Alioğlu
OSMAN, Bekir ZİYAL, Cennet HANIM, Fahriye ÇALIMLI, Hacı EMİROĞLU, Haydar
ERDOĞAN, İhsan AHMETOĞLU, Kemal ZİYAL, Makbule HANIM, Mehmet BİR, Mustafa
ŞEKEROĞLU, Müştak BAYDUR, Naciye HANIM, Nevzat KARAPOLAT, Osman EFE, Ömer
MUMCUOĞLU, Rabia HANIM, Refik AKTAN, Refik ÖZDEMİR, Şükrü ÇALIMLI, Yusuf
FEDAKÂR, Zekeriya MAHMUTOĞLU, Zeki OĞUZ’la görüşmüş ve bu kaynak kişilerden yüze
yakın türkü derlemiştir.
Bu saydığımız isimler, ilk derleme çalışması sırasında görüşülen isimlerdir. Daha sonraki
yıllarda hem kurumlar, hem de sanatçılar gittikleri yörelerden türküler derleyerek, onları notaya
alarak halk müziği repertuvarımızı zenginleştirmişlerdir.
İnsanımız her türlü duygu ve düşüncesini türkülerle dile getirmiştir. Bu sebepledir ki türkü
söyleme geleneği çok yaygındır. Sesi güzel olsun ya da olmasın, insanımız yeni geldiğinde türkü
söylemekten, duygu ve düşüncelerini bu yolla iletmekten kaçınmamıştır. Kendini yalnız ve dertli
hissettiği zaman, ya da sevinçli ve coşkulu olduğu anlarda hep türkü söylemiştir. Büyüklerinin
yanında ve kalabalık yerlerde bile, inanç ve törelerine ters gelmeyecekse türkü söylemekten hiç
kaçınmamıştır.
Bir düğün evinde, kına gecesinde genç kızların türkü söyleyip oynaması ne kadar tabii ise,
bir köy odasında, bir herfene toplantısında, genç ve yaşlıların bir arada ortaoyunu sergileyip, türkü
söylemeleri de o kadar tabiidir. Genç kızların evde tek başına oya işlerken, ya da halı tezgâhının
başında türkü mırıldanması; delikanlıların sabahın seher vaktinde tarlaya giderken eli kulağa
atmaları geleneksel kültürümüzün birer parçasıdır. Türkü söyleme geleneğinin yansımasıdır. Bir
çeşit yaşama biçimidir. Çünkü insanoğlu, duygularını herhangi bir biçimde dışa vurmak
ihtiyacındadır. Bunun da en uygun yolu türkü söylemek ve oyun oynamaktır.
Türkülere bu açıdan baktığımızda pek çok konunun iç içe olduğunu görürüz. Erzincan
Türkülerinin ana yapısını, işlenen temaları daha iyi vurgulayabilmek için sizleri biraz eskilere
götürmek istiyoruz.
Erzincan, pek çok zaman “ Etrafı dağlık, ortası bağlık” bir yer olarak tarif edilmiştir. Coğrafi
yapıyı düşünürsek, gerçekten de güzel bir tanım. Ancak Erzincan elbette ki il merkezi olan
şehirden ibaret değildir. Doğuda Üzümlü, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli; batıda Kemah, Refahiye,
Ilıç ve Kemaliye ilçeleriyle düşündüğümüzde, hem coğrafi yapılarıyla, hem de sosyal, kültürel ve
ekonomik yapılarıyla birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklar yörenin folklor ürünlerine de
yansımıştır. Bunu, türkülerimizde de açıkça görmek mümkündür.
Erzincan ve yöresi pek çok önemli tarihi olaya sahne olmuştur. Mengüceklerin yöreyi fethi
ve Megüçoğulları Beyliğini kurmaları, Kösedağ Savaşı, Anadolu beylikleri arasındaki
mücadeleler, Otlukbeli Savışı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1895 Ermeni olayları, 1916’daki
Rus işgali hemen aklımıza gelen önemli olaylardan birkaçı.
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Erzincan’ın kaderindeki önemli olaylardan birisi de depremlerdir. Bilinen tarihi boyunca 42
defa sallanan Erzincan ve yöresi, 27 Aralık 1939 gecesinde en büyük acısını yaşamış, yaklaşık 36
bin evladını toprağın kara bağrına bırakmıştır. Son olarak da 13 Mart 1992 depreminde ise altı
yüzü aşkın evladını kaybetmiştir.
Bütün bu olaylar, Erzincanlının hayatına yansımış; neşeli türküler söylenmeye söylenmeye
unutulmuş; onların yerini acı dolu, hüzün dolu ağıtlar, gurbet ve hasret türküleri almış. Bu genel
tavrı, ilçeler itibariyle de görmek mümkündür. Merkez ilçeye göre depremden daha az etkilenmiş
ve düşman işgali görmemiş olan Kemah ve özellikle de Kemaliye ilçemizin türkülerinin tavrı ve
karakteri daha değişiktir. Tercan ve Çayırlı yöresi türkülerinde âşıklık geleneğinin izleri ve
hâkimiyeti görülür. Bu yöre türküleri daha çok âşık tarzındadır ve tema itibariyle de nefes
diyebileceğimiz tür içerisinde dinî ve felsefi konular ağırlık kazanmıştır.
Kemaliye, eski adıyla Eğin yöresi türküleri tamamen farklı bir tavırdadır. Eğin ilçemiz gerek
ulaşım, gerek iktisadi faaliyetler ve gerekse sosyal ve kültürel açıdan, Erzincan’dan çok Elazığ ve
Malatya illerimizle ilişki içindedir. Bu bakımdan türkülerde de bu iki ilimizin ve özellikle de
Elazığ’ın etkisi bariz bir şekilde görülmektedir.
Bu arada bir başka gerçeği de ifade etmemiz gerekir. Biraz önce sözünü ettiğimiz olaylar az
ya da çok Erzincan türkülerine yansımıştır. Ancak günümüze ulaşabilmiş, yazılı kaynaklara
geçmiş, notaya alınarak TRT repertuvarına girmiş, ya da o yörede halen çalınıp söylenen
türkülerimizde bu tarihi olayların izine çok az rastlıyoruz. Bu durumu da doğal karşılamak
gerekiyor. Zira insanımız, önce, kendisini etkileyen, ona acı veren olaylar üzerine türküler
yakıyor, duygularını böylece dile getiriyor. Ama hayat devam ettiği için, bu acıları sık sık
hatırlatan türküleri de zaman içerisinde unutuyor, hafızasından silmeye çalışıyor.
Türkiye Radyolarında halen çalınıp söylenen türkü sayısı beş bini aşmıştır. Daha doğrusu
çeşitli arşivlerde bulunan on binlerce türküden notaya alınarak TRT repertuvarına kazandırılan
türkü sayısı beş bindir. Bu sayı zaman içerisinde artarak değişmektedir. TRT dışında da halk
müziğine hizmet eden, emek veren kurumlar ve kişiler vardır. Bunların çalışmaları da kültürümüz
adına takdire şayandır ve mutlaka değerlidir.
TRT Repertuvardaki bu beş bin türkünün hangi yörelerimize ait olduğu konusunda kısaca şu
bilgileri verebiliriz. Türkü sayısı itibariyle Sivas ilimiz 365 türküyle birinci sırayı almaktadır.
İkinci sırada 280 türküyle Rumeli yöresi türküleri gelmektedir. 265 türküyle Erzurum üçüncü
sırada ve 205 türküyle de Erzincan dördüncü sıradadır. Şanlıurfa 130, Ankara 120, Tokat 106,
Kars 105, Manisa 104 ve Burdur 100 türküyle ilk on sırayı paylaşmaktadır. Bu rakamlar TRT
repertuvarı esas alınarak belirlenmiştir. Henüz repertuvara girememiş, ancak halk arasında çalınıp
söylenen binlerce türkü vardır.
Türkülerimizin yanı sıra halk oyunlarımız da zaman içerisinde değişmektedir. Halk
oyunlarımızın en çok sergilendiği düğünler, sünnet düğünleri, şölenler, eğlenceler artık giderek
tarihe karışmaktadır. Artık köylülerimiz bile geleneksel düğün tarzından vazgeçip, şehirlerde,
salonlarda düğün yapmaktadırlar. Açık havada yapılan, davul zurnanın dört bir yanı inlettiği
düğünlere artık pek rastlamıyoruz. Salonlarda yapılan düğünlerde ise yöresel oyunlarımızın yerini
dans denen oyun türü almaktadır. Barlar, halaylar, horonlar giderek unutulmaktadır.
(Yıllar süren araştırma ve çalışmanın ürünü olan ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu
sanatçılarından Salih Turhan’la birlikte, 2004 yılında yayınladığımız Erzincan Türküleri: 1-2 adlı
kitabımızda sözüyle, notasıyla tam 570 ezgi yer almaktadır. Diğer illerimizde henüz böylesine
kapsamlı bir çalışma yapılmadığı için, türkü sayısı itibariyle Erzincan’ı birinci sıraya
yerleştirebiliriz.)
Erzincan türkülerini icra ederek, günümüze ulaşmasını sağlayan pek çok sanatçı hemşerimiz
var. Ancak daha önce, yüzlerce türküyü derleyerek, notaya alarak, Türk Halk Müziğine gereken
değeri vererek, herhangi bir yöre ayırımına gitmeden, türkülerimizin nesilden nesile aktarılmasını
sağlayan, halk müziğimizin büyük ustası Muzaffer Sarısözen’i burada rahmetle ve şükranla
anmak görevimizdir.
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Erzincan türkülerini icra ederek günümüze ulaşmasını sağlayan pek çok sanatçı hemşerimiz
var. Bunların hepsini zikretmek elbette ki mümkün değil. Ama bu işin öncülerinden Şerif
Tanındı, Salih Dündar, Esat Ertürk (Kiy’li Esat), Ahmet Türkoğlu, Marangoz Nafiz, Ciminli Deli
Halil, Piteriçli Ejder Hafız, Bakırcı Naim Efendi ve daha sonraki kuşaktan Nizamettin Bayram,
Abdullah Sarıkaya Selahattin Divarcı ( Hacıoğlu Selahattin) ilk aklımıza gelen isimler.
Türkiye radyolarında yıllarca çalıp söyleyen Âşık İsmail Daimi, Âşık Davut Sulari’yi
tanımayanınız yoktur sanırım. Ali Ekber Çiçek, Turan Engin, Ahmet Sezgin, Nurten İnnap,
Yavuz Top, Mustafa Özgül, Burhan Tarlabaşı, Zafer Gündoğdu Erzincan türkülerini icralarıyla
gönüllerimizde yer etmişlerdir. Ayrıca bu konudaki çalışmalarıyla hepimizin yakından tanıdığı
Mustafa Uçar hocamızı da burada rahmetle bir kere daha anıyoruz. Günümüzde, ilerlemiş
yaşlarına rağmen türkü söylemekten vazgeçmeyen, gençlere örnek olan Vasfi Sanalan, Lütfü
Kanat, Yaşar İçer, Ahmet İlhan, Tuncer Bayram, Yaşar Sarıkaya, Mustafa Temiz gibi isimleri de
burada zikretmek bir kadirbilirlik olacaktır.
Diğer yandan Tahir Özarslan, Ekrem Çeşner, Ali Fedakâr, Uğuray Ertürk Murat Özyiğit gibi
müzisyen ve müzikseverleri de anmak gerekir.
Dileğimiz hafızasında pek çok türkü olan bütün hemşerilerimizin, bu türküleri kayıt altına
alarak, ilgili yerlere ileterek gelecek nesillere ulaşmasını sağlamaları.
Hepinize türkülerimiz kadar sıcak, türkülerimiz kadar güzel ve coşkulu günler diliyor,
saygılarımı sunuyorum.
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ALİ EKBER ÇİÇEK VE “HAYDAR HAYDAR”
ALİ EKBER ÇİÇEK AND “HAYDAR HAYDAR”
Cemal YURGA*
Özet
Diğer Haydar türkülerinden ayrı bir yeri olan Ali Ekber Çiçek’in hayat verdiği: Haydar Haydar,
armonisi ve ritmik öğeleriyle türkü dağarımızın önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Sözlerinin yanında
bağlama çalım zenginliğiyle de kendisinden sonraki türküleri etkilemiştir. Bu sebeple müzikolojik bir bakış
açısıyla irdelenmesi ve analizinin yapılması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Türkü, Ali Ekber ÇİÇEK, Haydar Haydar
Abstract
Haydar Haydar that was brought to life by Ali Ekber Çiçek has a distinct place among other Haydar
ballads. Moreover, it has been one of our most important ballads with its harmony and rythmic components.
Besides, it has affected the ballads coming after it not only by its lyrics but also with its bağlama playing
richness. That's why it needs to be examined and analyzed musicologically.
Key words: türkü (folk song), Ali Ekber ÇİÇEK, Haydar Haydar

Giriş
Birçok sanatçımızın yorumladığı Haydar Haydar’ın Hasan Cihat Örter ve Zekeriya Kaptan
tarafından gitar için, Barış Toptaş tarafından piyano için, Erdal Tuğcular tarafından hem piyano
hem de yaylı çalgılar orkestrası için düzenlendiğini görüyoruz.
Biz burada bir türkü analizi yapacağız ama takdir edileceği gibi; hiç bir besteci analizleri
düşünerek beste yapmaz, kulağına nasıl hoş gelirse öyle yapar. Ezgisel akış, ritmik öğeler
arasındaki farklılıklar ve değişimler onun çalma-söyleme biçimini, müzikle Dünya’ya nasıl
baktığını, beğenisini ve duygularını yansıtır.
Ali Ekber ÇİÇEK, “Haydar” türküsü sözleri;
On dört bin yıl gezdik pervanelikte
Sıdkı ismin duydum divanelikte
İçtim şarabı mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum
Kırkların ceminde
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar dost dara düş oldum
Güruh-i Naci'ye özümü kattım
İnsan Zulmünden çok geldim gittim
Bülbül oldum firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için zara düş oldum
Bir zaman gül için
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar Haydar Haydar Haydar
Haydar dost zara düş oldum.
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Analiz ve Yorum
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Motif Şeması
Motif

Motif Şeması
Motife
Motifin sergilendiği
verilen ad
ölçü no
Motif 1

3,4

Motifin eser
genelinde
kullanılma oranı %
20,4

18,19

20,21
29
30,31
32,33
34
Tablo 1
Tablo 1'de Motif I'e ait bilgiler yer almaktadır.
Motif I
 12 ölçü içinde kullanılmıştır
 Türkü içinde %20,4'lük bir alana sahiptir.
 Genel olarak türkünün ilk bölümü "A" bölümü içinde kullanılmıştır.
 Motif geliştirme yöntemlerinden sekvens yöntemi ağırlı olarak kullanılmasının
yanında ritimsel değişikliklerde kullanılmıştır.
Tablo 2
Motif

Motif Şeması
Motife
Motifin sergilendiği
verilen ad
ölçü no
Motif II
6,7
8,9
10,11
12,13
35,36

Motifin eser genelinde
kullanılma oranı %
36
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40
45,46
47
48
49
50,51
52
Tablo 2'de Motif II'ye ait bilgiler yer almaktadır.
Motif II
 20 ölçü içinde kullanılmıştır
 Türkü içinde % 36'lık bir alana sahiptir.
 Motif II türkünün en önemli motifi olarak belirlenmiştir.
 Motif türkünün hemen her bölümünde bir sonraki cümleye hazırlayıcı ve sözlü
bölümün ilk cümlesinin temel motifi olarak belirlenmiştir.
 Motif geliştirme yöntemlerinden sekvens yöntemi ağırlı olarak kullanılmasının
yanında ritimsel değişikliklerde kullanılmıştır.
Tablo 3
Motif

Motif Şeması
Motife
Motifin sergilendiği
verilen ad
ölçü no
Motif III
14
15
16,17
37,38
39
41
42,43,44

Tablo 3'te Motif III'e ait bilgiler yer almaktadır.
Motif III
 11 ölçü içinde kullanılmıştır

Motifin eser genelinde
kullanılma oranı %
18,2
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 Türkü içinde %18,2'lik bir alana sahiptir.
 Motif III türkünün işleyici motiflerinden biri olarak belirlenmiştir.
 Motif türkünün ilk bölümü "A" bölümünün son cümlesinde motif II'ye yardımcı
ve geliştirici özelliklere sahiptir.

Tablo 4
Motif

Motif Şeması
Motife
Motifin
verilen ad
sergilendiği ölçü no
Motif IV
22

Motifin eser genelinde
kullanılma oranı %
13,2

23
24,25
26
27
28
Tablo 4'te Motif IV'e ait bilgiler yer almaktadır.
Motif IV
 7 ölçü içinde kullanılmıştır
 Türkü içinde %13,2'lik bir alana sahiptir.
 Motif IV türkünün işleyici motiflerinden biri olarak belirlenmiştir.
 Motif türkünün ilk bölümü "A" bölümünün ilk cümlesinde motif II'ye yardımcı
ve geliştirici özelliklere sahiptir.
Tablo 5
Motif

Motif Şeması
Motife
Motifin sergilendiği
verilen ad
ölçü no
Motif V
54
55
56

57

Motifin eser genelinde
kullanılma oranı %
8,6
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Tablo 5'te Motif V'e ait bilgiler yer almaktadır.
Motif V
 4 ölçü içinde kullanılmıştır
 Türkü içinde %8,6'lık bir alana sahiptir.
 Türkü içinde en az kullanılan motif olarak belirlenmiştir.
 Motif V türkünün ikinci bölümü "B" bölümünün son cümlesinin temel
motiflerindendir

Türkünün Genel ve Motifsel Özellikleri
Tablo 6

Motif
Motif I
Motif II
Motif III
Motif IV
Motif V
Figürler

Motifin
esere göre
yüzdeliği
1,7
1,8
1,7
1,8
1,8
1,2

Motifin
toplam
yüzdeliği
20,4
36
18,2
13,2
8,6
3,6

Motifin
geliştirildiği
ölçü sayısı
6
12
6
5
3
2

Motifin
kaç ölçü
içinde
kullanıldığı
12
20
11
7
4
3

Türkünün incelenmesine başta Ali Ekber Çiçek olmak üzere Kaknüs Ensemble, Erdal
Tuğcular, Müslüm Gürses, Hasan Cihat Örter, Berlin Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya gibi
yorumcuların düzenlemeleri yardımcı olmuştur.
Not: Motif numaralandırmalarında herhangi bir anlam bulunmadığı gibi bir önem sıralaması
belirtilmemiştir. Motif isimleri, analiz yapılırken ilk ve sonrasında çözümlenen motiflere göre
verilmiştir.
Türkü içinde yoğunlukla kullanılan en küçük ritim birimi 16'lık notadan oluştuğu için analiz
16'lık notanın toplamına göre oluşturulmuştur.
Toplamda 1070, 16'lık notadan oluşan türkünün motifsel yüzde değerleri aşağıdaki gibidir.
 Türkü 2/4'lük, 5/8'lik 9/8'lik ve 10/8'lik olmak üzere değişken bir şekilde 4 farklı
zaman kalıbı ile oluşturulmuştur.
 2/4'lük ve 5/8'lik zaman kalıpları yalnızca figürlerden oluşurken, motif I ve III
9/8'lik, motif II, IV ve V 10/8'lik zaman kalıplarından oluşmaktadır. Bu durum tek
ölçüden oluşturulmuş motiflerin yüzdelik değerlerinde farklılığa sebep olmuştur.
 Motiflerin arasında türkünün geneline göre en çok kullanılan %36'lık alana sahip
Motif II toplam 20 ölçüde kullanılmış ve 12 ölçüde ilk yapısı geliştirilerek farklı
şekillerde kullanılmıştır.
 Motiflerin arasında türkünün geneline göre en az kullanılan %8,6'lık alana sahip
Motif V toplam 4 ölçüde kullanılmış ve 3 ölçüde ilk yapısı geliştirilerek farklı şekillerde
kullanılmıştır.
 Motif II kullanım şekli, kapsadığı alan ve yüzdelik oranlarına göre türkünün en
önemli motifsel öğesi olarak kabul edilmiştir.
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 Motif II iki bölmeli şarkı formundan oluşan türkünün ilk bölmesi olan "A"
bölmesinin her iki cümlesinde ve ikinci bölme olan "B" formunun ilk cümlesinde
kullanılmıştır. Bu durum Motif II'nin hem bir sonraki cümleye hazırlayıcı özelliği
olduğunu hem de cümlenin temel motifi olduğunu göstermektedir.
 Türkünün ilk bölmesi ("A") çalgı için yazılmış bir alan olarak kabul edilmiş ve 2
cümleye ayrılmıştır.
 Türkünün ikinci bölmesi ("B") çalgı ve solist için yazılmış sözlü bölüm olarak
kabul edilmiş ve 2 cümleye ayrılmıştır.
 Türk Halk Müziği analizlerinde eğer türkü iki bölmeli ise ilk bölüm genel olarak
çalgıya veya çalgılara yazılmış bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
 Haydar türküsünün motifsel yapı analizi ile ortaya çıkarılan en önemli özelliği;
Türkünün söz için yazılmış bölümünün ilk cümlesi motif II ile oluşturulmuştur. Bu durum
Ali Ekber ÇİÇEK'in çalgı bölümü olan ilk bölümü oluştururken ikinci bölümü şekillendirdiğini
ve çalgı bölümü olan "A" bölümünde motif II'ye ağırlık vermesi sözlü bölüm icra edilirken
dinleyicilerin motife alışmış olmasını ve bu motife söz kalıpları da eklendiğinde etkiyi daha çok
arttırdığını planladığı belirlenmiştir.
Tablo 7
FORM ŞEMASI
Form Şeması

A (1’-51’)

B (52’- 57’)

Motifler/Cümle Yapısı

a (1’-31’)

b (32’-51’)

a (52’-53’)

b (54’-57’)

Motif I

+

+

-

-

Motif II

+

+

+

-

Motif III

+

+

-

-

Motif IV

+

-

-

-

Motif V

-

-

-

+

 Form şemasına göre her yeni cümle eklendiğinde ölçü sayısının azaldığı
belirlenmiştir.
 "A" bölümü içinde bulunan a cümlesi türkünün 1. ve 31. ölçüleri arasında yer
almaktadır. Bu cümlenin içinde motifsel değerlerin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öyle ki ilk cümle de Ali Ekber ÇİÇEK'in eser içinde kullanacağı hemen hemen tüm
motifleri tanıtması bu cümlenin önemini arttırmaktadır.
 "A" bölümü içinde bulunan b cümlesi türkünün 32. ve 51. ölçüleri arasında yer
almaktadır. Bu cümlenin içinde yoğunluğun daha çok Motif II'de olduğu belirlenmiştir.
Motif II'ye eşlik eden Motif III eserin farklı motiflerle oluştuğunu belirterek
yenilenmiştir. Ancak Motif II burada sözlü bölümün ("B") hazırlayıcısı olarak
kullanılmıştır.
 "B" bölümü içinde bulunan a cümlesi türkünün 52. ve 53. ölçülerinde yer alan
Sözlü bölümün ilk cümlesi olarak belirlenmiştir. Bu cümlenin tamamı Motif II ile
oluşturulmuştur. Motif II'nin hazırlayıcı özelliği burada yerini temel motif özelliğine
bırakmıştır.
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 "B" bölümü içinde bulunan b cümlesi türkünün 54. ve 57. ölçülerinde yer alan
Sözlü bölümün ikinci ve türkünün son cümlesi olarak belirlenmiştir. Bu cümlenin tamamı
Motif V ile oluşturulmuştur.
 Ali Ekber ÇİÇEK' in motifsel öğeleri oluşturmayı ve geliştirmeyi çok iyi
tanıdığının en belirgin özellikleri;
Sözlü bölüme gelmeden önce çalgı bölümünde 4 motifin yoğun geliştirme özellikleriyle
kullanılmasının ardından,
Sözlü bölüme yumuşak bir geçiş sağlamak için çalgı bölümünde kullandığı bir motiften sözlü
bölümün ilk cümlesini oluşturması,
Ardından tekrara düşmemek için türkünün ve sözlü bölümün son cümlesini türkü içinde daha
önce duyurmamış yeni bir motifle oluşturması, Ali Ekber ÇİÇEK' in ve "Haydar" türküsünün en
önemli özelliğidir.
Bilindiği gibi; teknolojiye bağlı olarak, yaşam koşullarının hızlı değişimlerle yol alması ve
beklentilerin hızlı değişimi sonucunda halk ozanlarımızla birlikte yeni türkülerimiz de
azalmaktadır. Oysaki dileğimiz; geleneksel yapıdaki Türk Halk Müziğimizin yeni eserler
kazanması, daha da zenginleşmesi ve sonraki kuşaklara büyük bir miras olarak bırakılmasıdır.

SANAT TARİHİ

ERZİNCAN ÇEVRESİNDEKİ KOYUN VE AT BİÇİMLİ MEZAR
TAŞLARININ SANAT VE ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE AESTHETICAL AND ART EVALUATION OF THE SHEEP AND HORSE
SHAPED GRAVE STONES AROUND ERZINCAN
Banu DAVUN*
Özet
Koç ve at şeklindeki mezar taşları, Türk kültür ve sanat tarihinde, dikkat çeken eserler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak Arap coğrafyasındaki mezar yapılarında süsün, gösterişin ve çeşitli
heykellerin yapılmasına karşı olan tutuma rağmen, İslamiyet sonrası Türk boylarının hâkimiyet
sürdürdükleri alanlarda yer alan insan ve hayvan tasvirli mezar taşlarının varlığı bizi İslamiyet öncesi Orta
Asya kültürüne götürmektedir. Tarihte kurulan konar-göçer Türk devletlerinin sosyo-ekonomik yapısını
hayvancılık üzerine kurdukları ve bilim adamlarınca göçebe veya atlı nomadlar kültürü olarak da
tanımlanan ‘bozkır kültüründe’ hayvanlar toplumun hayat şartlarını ve varoluşunu belirleyen temel bir araç
olarak yerini almıştır. Bu üslubun ortaya çıkmasında insanların tabiat üstü kuvvetlere karşı olan
eğilimleri kadar (korku, saygı, büyü, sihir vb.) bozkır hayatının getirdiği konar-göçebelik ve bunun
sonucunda ortaya çıkan hayvan besleyiciliği (çobanlık) ile bu hayat tarzının gerekli kıldığı ekonomik
faaliyetler de önemli rol oynamıştır. Bu toplumsal anlayış sanata da yansıyarak çok geniş bir alanda her
türlü maddi kültür kalıntısında yer alan bir “hayvan üslubunun” doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Bu araştırmada, estetik ve sanat tarihsel bir yaklaşımla, hayvan tasvirli mezar taşlarının Türk
kültüründeki yansımaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mezar Taşları, Bozkır, Kültür.
Abstract
The sheep and horse shaped tombs in the history of the Turkish art and culture, are remarkable art
works. Despite the reverse opinion to the decorations and statues at the tombs at the general Arabic world;
the presence of the human and animal depictions at the tombs after Islam, take us to the Central Asia before
the Islamic period. The social-economical characteristic of the wandering Turkish States was based on the
livestock farming in the history. Historian scientists named this “Steppe Culture” as “Wandering” or
“Equestrian Nomad Culture”. Livestock (farm animals) was an important basic tool which was determining
the living conditions and existence of this Turkish community. This community had fear and respect to the
supernatural forces and magic etc, their wandering lifestyle effected the shepherd and the related
economical activities and all of these played an important role to the presence of the animal shaped (horse
& sheep) tombs. This social approach affected art and the animal shaped style was born which can be see
on the cultural remains.
In this study, the reflections of the grave stones with the animal depicts to the Turkish Culture will be
examined by using the aesthetical and art historical approach.
Keywords: Grave Stones, Steppe, Culture.

Giriş
Orta Asya’da olduğu kadar, Anadolu’nun da birçok yerinde karşımıza çıkan mezar taşları
Türk kültüründe ve sanatında önemli bir yer tutar. Bu gelenek, Orta Asya’dan itibaren başlayıp,
Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar zenginleşerek gelmiş ve taşa şekil verilerek
birçok değerli eser üretilmiştir. Estetik ve yüksek bir kültürün izlerini taşımasından dolayı
konumuzu oluşturan Erzincan çevresindeki koyun ve at biçimli mezar taşlarına sanat tarihsel
süreç içerisinde değindikten sonra, sanat elemanları ve ilkelerinden oluşan plastik değerler
açısından estetik eleştiriye tabi tutacağız.
Orta Asyada göçebe toplumlar olarak karşımıza çıkan Türk toplumları, birçok inanç, kültür
ve sanatlarını bu bölgelerde bulunan mezar taşlarına taşımışlardır. Ölümden ziyade sevgiliye
kavuşma anını temsil eden yaygın inanışa göre mezarlıklar Türklerde gerek İslȃmiyet öncesi ve
gerekse İslȃmiyet sonrası Anadolu’nun da içinde bulunduğu birçok coğrafya da yüksek bir
*

Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Aksaray-Türkiye, banudavun@aksaray.edu.tr

240 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

estetik obje olarak karşımıza çıkmaktadır. Estetiği, sanat ilke ve elemanlarının ahenkli bir
düzenlenmesiyle oluşan güzelliğin bilimi olarak ele aldığımızda Orta Asya’da balballarla
başlayıp, insan ve çeşitli hayvan tasvirlerini içine alan plastik sanatların bir kolu olan heykel
sanatının izleri koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarına yansımış ve estetik obje olarak
değerlendirilmesi gerektirmektedir. Koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşları,
araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu konu üzerinde sanat tarihsel yaklaşımla birçok araştırmalar
yapılmıştır. Ancak koyun, koç ve at heykeli biçimli mezar taşlarının estetik eleştirisinin
yapılması konusunda çalışmaların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Hatta kendi öz
kültürümüze ait olan bu eserler birçok uygarlığa da mal edilmeye çalışılmıştır. Bu eserlerin
estetik eleştiri bağlamında ön ve arka yapıları incelenecek, yoruma gidilecek ve değerlendirmesi
yapılarak güzel sanatlar alanında birçok araştırmaların yapılmasına da ışık tutacaktır.
2. İlgili Araştırmalar
Orta Asya’dan göç ederek, Anadoluya yerleşen Türk boyları yüksek yaylalardan ve yerleşim
birimlerinden başlayarak, ovalara doğru çok hızlı yerleşmişlerdir. Konumuzu oluşturan figürlü,
koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının da kaynağını oluştururlar. Mezar taşları ile ilgili ilk ciddi
araştırmalar, Cumhuriyet döneminde Rıfkı Melül Meriç’in 1935 yılında “Akşehir Türbe ve Mezar
taşları” isimli makalesi ile başlamış, daha sonra yerli ve yabancı pek çok araştırmacı bu konu ile
ilgilenmeye başlamışlardır. Burhan Oğuz “Mezartaşında Simgeleşen İnançlar” isimli kitabında,
Türk mezartaşları üzerindeki su, hayat ağacı, geometrik ve ezoterik simgeleri inanç ve yaşayış
bağlamında incelemiş bunları yorumlamıştır. Necibe Saraçoğlu, “Türk Mezar Taşlarına Dair
Araştırma” adlı eserinde mezar ve mezar taşı geleneğini incelemiştir.
Nejat İşcan, Anadolu daki Mezar Taşı Süslemeciliği adlı eserinde Konya, Ahlat, İstanbul,
Edirne, Eskişehir ve Erzurum daki mezar taşlarını genel olarak incelemiştir. Musa Seyirci, Ahmet
Topbaş, Afyonkarahisar Yöresi Türkmen Mezar Taşlarını içeren ortak çalışmalarında yöredeki
Türkmen mezar taşlarını tanıtmışlar. Prof.Dr. Abdulhaluk Çay “Tunceli Mezar Taşları ve Türk
Tarihindeki Yeri” isimli kitabında bu Doğu Anadolu bölgesindeki Ahlat dahil olmak üzere
incelemelerde bulunmuş, bölgenin inanç kültür ve sosyal yaşantının mezar taşlarına yansımalarını
dile getirmiştir.
Gül Tuncel’in çalışmasında Batı Anadolu Bölgesindeki Cami Tasvirli Mezar Taşlarını
incelemiştir. Murat Yüksel, eserinde Çukurova daki Türk İslam Eserleriyle birlikte mezar taşlarını
da inceleyerek önemli bilgiler vermiştir. Hüseyin Türkmenoğlu ise Mezar-Mezarlık ve Mezar
Taşları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi adlı eserinde 1989 dan önceki mezar taşı ile ilgili
yayınları alarak önemli bir kültür ve sanat hizmetinde bulunmuştur.
Günümüzde üniversite dergilerinde ve resmi kuruluşların bültenlerinde mezar taşları
konusundaki makaleler, tezler ve kitaplar oldukça çoğalmış, tarihi mezar taşlarımız konusundaki
inceleme ve araştırmalar hala devam etmektedir. Seyfi Başkan’ın “Karamanoğulları Döneminde
Konya Mezar Taşları” isimli kitabında Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi itibariyle konya ve
çevresindeki mezar taşlarının şekil yazı ve kitabelerini incelemeiş Ahlat mezar taşlarıyla birlikte
Van gölü, Erzurum ve Erzincan çevresinde at ve koç şeklindeki mezar taşlarına eserinde yer
vermiştir. Yunus Berkli Doktora çalışmasında sanat tarihsel yaklaşımla, “Erzurum ve Erzincan
Çevresinde Görülen Koyun, Koç Ve At Biçimli Mezar Taşları”nı incelemiş hatta bu formda olan
mezar taşlarını yurtdışında azerbaycanda ve Gürcistanda olanlarla karşılaştırıp titiz bir çalışma
yapmıştır.
Prof.Dr.H. Örcün Barışta makalesinde Eyüp Sultan Mezarlığındaki bazı çocuk mezar
taşlarına yer vermiş, Azade Kar ise makalesinde eski Türk mezar taşı süslemeleri ve mezarlıkların
maruz kaldığı tahribata değinmiştir. Mezar taşları konusunda kapsamlı bilgiler aktaran Beyhan
Karamağaralı makalelerinde, Sivas ve Tokat’taki Figürlü Mezar Taşlarıyla Narlıdere’deki bazı
figürlü mezar taşlarını incelemiş; ayrıca tarikat kökenli motifleri incelediği makalelerinde bu
konuda detaylı bilgiler vermiştir. Semavi Eyice Mezarlıklar adlı makalesiyle mezar taşları
konusundaki ilk makalesini kaleme almış ve başka makalelerde bunu takip etmiştir. Mehmet
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Önder, Konya Mezar Taşlarının Şekil ve Motif Karakterleri tipolojisini çıkarmış ve başlık
çeşitleri konusunda bilgiler vermiştir
3. Erzincan Konumu ve Tarihi:
Erzincan, Fırat (Karasu) nehrinin yukarı havzasında, kendisiyle aynı adı taşıyan ovanın
ortasında yer alır. Şehir kuzeyde Esense (Keşiş) dağı, kuzeydoğuda Kop dağı, doğuda KarasuAras dağlarının batı uzantıları, güneyde Munzur ve Mercan dağları, batıda Kızıldağ ve
Dumanlıdağ ile çevrilidir.
Erzincan şehrinin merkez olduğu Erzincan ili, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey batı
bölümünde Yukarı Fırat havzasında yer almaktadır. İl, doğuda Erzurum, batıda Sivas, güneyde
Tunceli, güneydoğuda Bingöl, güneybatıda Elazığ, Malatya, kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve
kuzeybatıda Giresun illeri ile çevrilidir. Merkez ilçeden başka Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye,
Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçelerinden oluşmaktadır.
Yüzölçümü 11.903 km olan ilin, 2000 yılına göre nüfusu, 316.841 kişidir. Erzincan ili
genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Dağlar çeşitli yönlerde, belli bir sıra içerisinde uzanır. İlde
ovalar, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan dağ sıraları arasındaki çöküntü
alanlarında yer alır. Ovalar birbirine boğazlarla bağlanmıştır.
Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olması ve tarihi yolların kavşağında bulunması
sebebi ile Erzincan, her dönemde değişik mücadelelere sahne olmuştur. Erzincan ve çevresi
ilkçağlardan bu yana bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayı da Anadolu
ile ilgili en erken dönemlerden, günümüze kadar olan devirler hakkında yapılan bütün
araştırmalarda yoğun olarak yer almıştır (Doğanay,1989, s. 294 ve Saraçoğlu,1989, s. 11-49).
Eldeki veriler, İkinci bin yıl da, bu yörede, Hurrilerin yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı
başlarında da Hayaslılarla, Azzilerin hüküm sürdüğünü kaydetmektedir. Hattuşaşı merkez
yaparak Anadolu’nun bir çok yerine yerleşen Hititlere ait bir yerleşim merkezine rastlanmamışsa
da, bu yörenin Hitit egemenliği altında kaldığından da hiç şüphe yoktur. M.Ö.900 de merkezi
Tuşba olan Urartular bu yörede tarım, hayvancılık ve ticarete dayalı büyük bir medeniyet
kurarak sınırlarını Hazar Denizinden Malatya'ya, kuzeyde Erzurum-Erzincan'dan güneyde
Halep-Musul'a kadar genişletmişlerdir. Erzincan ve yöresi, Urartular'ı yenerek Anadolu'yu
istilaya başlayan Med'lerin (M.Ö. 612) eline geçmiştir (Erzen,1992, s. 24-36).
Med Krallığı'nın Kyaksar döneminde Lidyalılar’la yapılan savaşlar sonucunda, bu yöreler
M.Ö.550 tarihlerinde Persler'in sırasıyla Makendonyalılar'ın, Pontusluların, Romalıların eline
geçmiş ve en son Bizans imparatoru Heraklius tarafından 629 tarihinde yenilgiye uğratılan
İran'dan geri alınmıştır. Halife Hz. Osman (644-656) zamanında Habib bin Mesleme 35/655
senesinde Erzincan ve yöresini ele geçirerek, bu bölgeyi tamamen Müslümanların yönetimine
kattı. Gerek İslam öncesi ve gerekse İslamî dönemde, doğu ve batı arasında sürekli bir güç ve
mücadele merkezi olan bölge, ilk İslam akınlarında da Anadolu’nun fethi için bir üs (sugur) ve
ileri karakol konumuna gelmiştir. İlk İslam akınlarında, bölge sık sık Bizans ile yapılan
savaşlarda el değiştirmiştir. İslam orduları içinde yer alan Horasan alperenleri, yani Müslüman
Türkler, bölgenin tamamen Türk İslam yurdu olması için kalıcı merkezler kurarak Orta Asyadan
gelen Türklerin iskanlarını sağlamışlardır (Turan, 1973, s.3-79; Sevim, 2000, s. 19-24)
Türklerin Anadolu'ya akınları ve sonrasındaki Malazgirt zaferi kazanılınca Alparslan,
Karasu ve Çatlı nehirleri vadilerinin fethine Mengücek Ahmet Gazi'yi görevlendirmiştir. Bu
dönemde özellikle Behram Şah zamanında, Erzincan çok ilerlemiş, ticaret ve sanayi gelişmiştir.
Behram Şahın ölümüyle Anadolu Selçuklularını hezimete uğratan Moğolların istilasına uğradığı
sonrasında İlhanlıların eline geçtiğini görüyoruz. 1455'de de, Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan Erzincan'ı aldı ve Kaleyi yeniden onardı. Yöre Fatih ile Uzun Hasan arasında çıkan
Otlukbeli savaşına kadar (11 Ağustos 1473) Akkoyunların elinden kaldı. Bu savaştan sonra
Osmanlıların denetimine geçti. I.Dünya savaşı yıllarında da Rusların eline geçmiş, hatta bunu
fırsat bilen Ermeni çeteleri yöre halkına çok zulüm etmişler ve çok kanlı olaylar meydana
gelmiştir. Kurtuluş savaşında ve hareketli geçen Cumhuriyetin ilk yıllarında da Erzincan halkı
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Büyük Atatürk'ün yanında olmuştur. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olan
Erzincan, 1939'da şiddetli depreme maruz kalmış, şehir harabeye dönmüştür. Bir çok can
kaybının ve acıların yaşandığı bu depremler sonrasında tarihi eserler büyük zarar gördüğü için
bugünlere gelememiştir (http://www.erzincan.gov.tr/erzincan/tarihce/).
Genel hatları ile değindiğimiz tarihi süreçte, bölgeye çeşitli yollarla ve yerleşik amaçla
gelen Türk boyları Orta Asya’dan göç etmiştir. En yüksek yaylalardan ve yerleşim birimlerinden
başlayarak, ovalara doğru çok hızlı yerleşen bu Türk boyları, konumuza temel teşkil eden
figürlü, koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının da kaynağını oluştururlar (Sümer, 1984, s. 42).
4. Mezar Taşları
Ait oldukları toplumun sosyal ve kültürel yapısını aksettiren, üstelik tarihleri de birçoğunda
açıkça belirtilmiş olan Türklere ait eski Türk şehirlerinin bir bakıma tapu senetleridir
Bulundukları toprağın en doğal tapusunun mezarlıklar olduğuna inanan Türk toplumu, çok
önceki devirlerden beri geçmişine olan bağlılık ve saygısını, güzel sanatlara olan ilgilerini, şekil
ve ölçü yönünden kendi içinde dengeli çeşitli süsleme öğeleri ve taş işçiliğinin
mükemmelliğiyle, özgün düşüncelerinin ayinleri olarak mezar ve anıtsal kitabelerde
simgeleştirmişlerdir Tarihi çalışmalar için birer malzeme olan mezarlar ve mezar anıtları, içinde
bulundukları bölgenin dini inanışlarının sanat ve kültür anlayışları ile coğrafi özelliklerinin
izlerini taşır. Milletimizin geçirmiş olduğu kültür safhalarını göstermesi bakımından son derece
değerli olan mezar kitabeleri, Pazırık tan Orhun Kitabelerine, Ahlat Mezar Taşlarından diğer
tarihi mezar taşlarına kadar, kültürümüz hakkındaki bir çok bilgiyi safha safha anlatmaktadır.
Süsleme sanatımızın bir unsuru olan sembolik motifleri, tarihi bilgileri ve binlerce süsleme
çeşidiyle mezar taşları aynı zamanda bugünün sanatkârına da ilham kaynağı olabilecek,
övünebileceğimiz bir sanat ve kültür kolumuzdur Mezar taşı ölenin yerini kim olduğunu ve ölüm
tarihini göstermek amacıyla dikilen taş olarak tanımlanmaktadır. Mezarda bulunan şahsın hangi
aileye mensup olduğunu ne zaman yaşayıp öldüğünü bu taşlardan öğreniyoruz. Mezar taşları
aynı zamanda geçmişle aramızda bir bağ, bir nasihat ve duadır. (Açıkgöz, 1992, s.1, Çay, 1985,
s. 1-2, Ankara, s.28, Kuşoglu, 1984, s.23, Akar, 1974, s.2 ve Top, 2002)
Türkler Orta Asya’da göçebe toplum olmalarına rağmen ölü gömme ve mezar geleneklerine
önem verdikleri, bulunan birçok kurganda ortaya çıkmıştır. Hunlar devrine ait Güney Sibirya‘da
Pazırıkta Arkeolog Rudenko tarafından yapılan kazılarda, MÖ IV ve MÖ III. Yy. dan kalma
kurganlarda ölü ile birlikte koşum takımlarıyla, kuyruk, tırnak ve yelelerinin kesilerek atlarında
gömüldüğü ortaya çıkarılmıştır. Bu yas geleneği halen Türklerde mevcuttur. Atlardan bazıları
geyik ve ren maskeleri taşıyorlardı. Bu kurganlardan çıkan halı tekstil, keçe ve mumyalanmış
vücutlar Hun sanatında paha biçilmez bir yere sahiptir. Göktürkler dönemine ait Orhun vadisinde
yapılan araştırmalarda da balballarda yani kahramanların mağlup ettiği düşmanlarının heykelleri
bir çift koç heykeli üzerine kitȃbe taşının dikildiği kaplumbağa heykeli başsız olarak ele geçmiştir.
Bulunan heykellerin büyük bölümü soygun ve doğa şartları neticesinde zamanla tahrip olmuş ve
parçalanmışlardır. Uygurlarda da Sorçuk’ta bulunan at başı yeleleri, perçemleri ve olgun
çizgileriyle Hunlara kadar uzanan eski Türk hayvan üslubunun devamı niteliğindedir.
(Aslanapa,1984,1-14 ve Çay, 1990, s. 5-20.)
Anadolu mezarlıklarında tespit edilen en erken tarihli Türk mezartaşları, 11 yy son çeyreği
ile 12 yy. la aittir. İznik, Erzurum ve Van Gölü çevresindeki mezarlıklarda rastlanılan bir grup
mezartaşı bu döneme aittir. Fakat farklı bölgelerde sosyal, kültürel ve coğrafik koşulların
değişikliği zaman içindeki gelişme ve çeşitli etkiler sayesinde biçim, ölçü ve süsleme bakımından
çeşitli varyasyonları oluşmuştur. Erzurum çevresindeki mezarlıklarda gri tüften yapılmış
Dikdörtgen prizma şeklinde sandukalar ve şahidelerdir. Üst kısımları prizmatik veya hafif
silindiriktir. Bazılarında kandil ve şamdan motifleri vardır. Kitabesiz olanlar 14. yy başına
tarihlenmektedir. Van gölü çevresindeki merkezler Ahlat etkisini taşırlar. Ercişte bulunanların
çoğu kalkerden yapılmıştır. Yazı ve süsleme olmayan sade örneklerin yanında filiz kıvrımları ve
kufi yazılarla süslü şahideler vardır. Bu taşların arka yüzünde mukarnaslı düz bir alınlık bulunur
bunun altında kitabe ile çevrelenmiş bir kandille, yada sapları geometric olarak kıvrılmış rumi
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kıvrımları bulunur (Başkan, 2014,62).
Türk İslam Mezartaşları şekil ve ölçüleri bunların içindeki dengelenmiş çeşitli süsleme
ögeleri ve taş işçiliğinin nefaseti itibariyle birer mimari şaheseri olmanın ötesinde bütün bir inanç
ve dini düşüncenin aynasıdırlar. Mezartaşlarında altında yatan kişinin mensup olduğu grubun
dünya görüşü ahiret hakkındaki ümit ve korkuları okunur. Bu nedenle bir mezarlık ifade ettiği
semboller bakımından paha biçilmez bir etnoğrafya laboratuvarıdır (Oğuz, 1983, 9).
5. Doğu Anadoluda Koç Koyun ve At Şeklinde Olan Mezartaşları
Orta Asyadan Çine Hindistan’a Hazar Denizinin kuzeyinde Macaristan’a Afganistan İran,
Irak, Suriye, Mısır, ve tüm Anadolu’ya kadar Türk sanatının yaygın olduğu çevrelerde 12. ve
13.yy lardan once at, koç ve koyun heykeli biçiminde pek çok mezar taşına rastlanmıştır. Ancak
bunların 14. ve 15. yy.da Azerbaycan İran, Irak ve Doğu Anadolu’ya hakim olan Türkmen
devletlerinden Akkoyulular ve Karakoyunlular döneminde dah da yaygınlaştığı ve hatta onlara
isim
olduğu
bilinmektedir.(Aktemur,112-113;Kırzıoğlu1993133-160;Danık,2002,62-89;
Gündoğdu, 2002115-121; Sevgen, 1950, 333-336).
VII. yüzyılda yaşamış olan Ermeni tarihçisi Moisey Kagankatvasi’nin kaleme aldığı ve Doğu
Anadolu hakkında çok önemli bilgiler içeren “Ağvan Tarihi” adlı eserinde, bölgede yaşayan bir
kısım toplulukların koç ve at heykeli yaptıkları ve ilahlarına da Tengri dediklerini belirtir. Moisey,
D.Anadolu bölgesi halklarından bahsederken; bölgedeki toplulukların uzun saçlı, çok iyi ok atan
kimseler olduklarını, taştan koç ve atheykelleri yontmada oldukça yetenekli olduklarını
belirtmekte, özellikle “ilahlarının Khan-Tengri” diye adlandırıldığını bize aktarmaktadır. Mezar
taşını koç ve at heykeli biçiminde yapma geleneği, Orta Asya Türk sanatının ve kültürünün bir
özelliği olduğu bilinmektedir. Ayrıca “Khan-Tengri” kelimesinin de eski Türk inanç sisteminde
yer alan Gök Tengri olduğu da bilinmektedir. Moisey’in bu toplulukları anlatırken değindiği
özelliklerin, tamamen Türkler’i nitelediğini araştırmacılar kabul etmektedirler. Bu da koyun, koç
ve at heykellerinin, X. yüzyıldan çok önceleri, Anadolu’ya daha önceden gelmiş Türk toplulukları
tarafından getirilen bir gelenek olduğunu ispat etmektedir(Berkli, 2007, 64).
Erzurum, Erzincan, Kars Ardahan Tunceli, Elazığ ve Iğdır başta olmak üzere Anadolu’nun
pek çok yerinde koç koyun ve at heykeli şeklinde mezar taşlarına rastlamak mümkündür. Milattan
önceki dönemlerde bu hayvanların uzantıları olan dağ keçileri ve koyunları at figürleri çeşitli göç
yolları üzerinde petroglif olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Doğu Anadoluda koç koyun ve at şeklinde olan mezartaşlarının önemle ele alınması gerekir.
Birçoğu müzelere alınmış olmakla birlikte bir kısmı mezarlıklarda bir kısmı da halen toprak
altındadır. Genellikle Kafkasya’da (Azerbaycan Ordubat bölgesinde kitabeli koç şeklinde mezar
taşı) ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanılan bu mezartaşlarına bir iki örnekle de olsa Batı
Andoluda karşılaşılması konuyu daha da genişletmektedir. (Başkan, 2014,62-63)
Mümine Hanım Kümbeti bahçesindeki koç heykeli formlu mezar taşlarından bir diğeri kıvrık
boynuzlarıyla sade bir koç heykeli formunda ele alınmıştır. Ancak gövdesinde hançer ve kama
formları bulunmaktadır. Genelde bu motifler şehit, gazi vey a öldürülmüş kişilerin mezarlarında
yer almaktadır. Ölen savaşçının yiğit biri olduğuna işaret ettiği gibi yaşam ile ölüm arasındaki
bağın kesilmesini de sembolize ettiği düşünülmektedir.(Esin, 2001,134-135; Aktemur, 113-118)
Kültigin mezar külliyesinin giriş kısmının her iki tarafında mermerden yapılmış iki adet koç
heykelinin bulunması bu bölgeyle bağlantı kurulması açısından önemlidir. Azerbaycan ve İran
sınırları içinde kalan güney Azerbaycan bulunan bu tür taşların kahramanlık sembolü olarak
yapıldığı düşünülmektedir. Üzerinde figürlü ve figürsüz çeşitli süsleme öğelerinin bulunduğu bu
mezar taşlarına aynı zamanda Baku ve eski Türk şehirlerinden olan Tiflis ve tarihi Revan gibi
merkezlerde de rastlanmıştır. Hatta bazılarına haç resmi konulmuştur. Bu tip mezar taşlarının
bazılarının buralarda bulunmasının nedeni, ya Türk kültürün Ermeni ve Gürcülere etkisinden ileri
gelmekle ya da Hıristiyanlaştırılan Türklerin kendi geleneklerini sürdürmesi sonucu ortaya çıkan
yapıtlardan kaynaklanmaktadır. Ama kökenlerinin Orta Asya ya kadar uzandığına dair kesin ve
net belgeler bulunmaktadır Bu mezarların çoğunluğu mermer başta olmak üzere, ya sille taşı
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denen sarımtırak kahve renkli tüften; ya da beyaz veya krem renkli bir çeşit kalker olan gödene
taşından yapılmıştır. Mezar taşlarında ve bazı mimari yapıların girişlerinde görülen figürlerin
kökleri eskilere dayanmaktadır. Özellikle Orta Asya da güçlü hayvanlara olan hayranlık onlar gibi
kuvvetli olma isteğini doğurmuş, bu tür betimlemelerde insanlar kendini bu güçlü hayvanların
yerine koymuştur (Diyarbekirli 1994, s. 53 91; F. Sümer, 1990, s.59 92;Diyarbekirli, 1969, s. 202;
Yetkin, 1955, s. 97).
Bu araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilerden hareketle, Erzincan yöresinde bulunan
koyun, koç ve at biçimli heykellerin, Anadolu’da Karakoyunlu veya Akkoyunlu Türkmen
devletleri ile başladığı tezi çürütülmüş bunun örneklerinin Orta Asya‘ya kadar uzandığı tespit
edilmiştir. Orta Asya’da erken dönemlerde örnekleri olan bu heykellerin, Türklerin Anadolu’ya
erken dönemlerde gelmelerinden dolayı, Karakoyunlu veya Akkoyunlu dönemlerinden çok daha
öncelerine ait örneklerinin olması gerektiği yönündedir.
6. Estetik Eleştiri
Sanat eseri bir objektivasyondur. İnsan tarafından duygu ve düşüncelerin maddeye
aktarılması ve estetik anlamda biçim verilmesidir. Bir sanatsal objenin sanat eseri sayılabilmesi
için ;
a. Onu yaratan sanatçı
b. Onu algılayabilecek ve ona değer verebilecek süje
c. Çevre, Sanatçının eseri toplum içindir.
d. Değer olması gerekir. Bu yapıt bir sanat eseridir veya tam tersidir gibi.
Sanat eserinin, sanatsal düzenleme ögeleri ve ilkelerini kapsaması eseri, sanat eseri yapan
önemli bir unsurdur. Konumuzu teşkil eden Erzincan yöresindeki koç, koyun ve at şeklindeki
mezar taşları heykel formunda olup estetik bir objedir. Bu nedenle estetik eleştirisi yapılacaktır.
Estetik kelimesi ise Grekçe “Aisthesis” sözcüğü, duyum, duyulur algı anlamına geldiği gibi
“ aisthanestai” kelimesi de duyu ile algılamak anlamına gelir. Estetik bu anlamda duyulur algının
duyusallığın sağladığı bilgi ile ilgili bir bilim olarak düşünülebilir.
Yaratma süreci yoğun bir duygu sürecidir. Esere biçim verme çabası düşünülürken birtakım
estetik kaygıların ön plana çıkarılması ve yapılan eserden estetik haz duyulması gerekmektedir.
(Tunalı,2011, s.13)
Eleştiri bir çok kaynakta ciddi ve sistemli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat eleştirisi yada
estetik eleştiride amaç, sanat nesnelerini anlamak, onlardan zevk almak ve edinilen bilgilerin
başkalarıyla paylaşılmasıdır (Boydaş, 2004:279)
Akademik eleştirisi
Pedagojik eleştirisi
Basın eleştirisi
Popüler eleştiri
Bizim burada kullanacağımız eleştiri pedagojik bir amaca yönelik eleştiridir.
7. Sanat Eleştirisine Yönelik Sorular
Betimleme eserdeki bilgi objelerini ve sanat elemanlarını konuyu belirlemeye yönelik bir
çalışma yapılır. Bu öğrenme sürecinin bir sonucu olarak, bir sanat yapıtının özünü ve anlamını
keşfetmek için kritik yapmanın strüktürel bir yöntemini izlemek olanağı doğacaktır. "Estetik
yapıtı okuma" nın yapısı dört ayrı aşama içerir:
a. Betimleme Soruları
Bu nedir, hangi sanat formudur? (Resim, seramik, heykel, fotoğraf)
Bu eserde neler görüyorsunuz,?
Eserin konusu nedir?
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Bu eserdeki sanatsal unsurları inceleyiniz.
Çizgi(Line) Doku(Texture) Biçim(Shape) Renk(Color) Hacim(Form) Valör(Value)
Mekan(Space) Model/Örnek(Pattern)
Çözümlemede, sanat ilke, elemanları ve bunların oluşturduğu kompozisyonu anlamaya,
çözümlemeye çalışılır. Aşağıdaki sorulara cevap aranır.
b. Çözümleme Soruları
Heykel dikey midir? Diyagonal mı, yatay mı?
Hangi geometrik formlar kullanılmıştır? (Üçgen, dörtgen, çember, kare, piramit)
Geometrik şekiller mi ağırlıklıdır, yoksa doğal(organik) formlar mı?
Heykelin genelinde doku ve motif var mı? Varsa nasıl bir doku (yumuşak mı, sert mi), hangi
motifler kullanılmış?
Renk kullanılmış mı? Hangileri çoğunlukta? (Sıcak mı, soğuk mu?)
Açık renkler mi yoksa koyu renkler mi çoğunlukla kullanılmıştır?
Heykelde boşluk ve doluluk var mı?
Işık- gölge var mı?
Sanatçı hangi tekniği ve malzemeyi kullanmış?
Bu aşamada sanat yapıtında kullanılan en belirgin sanat ilkelerini ele alınız. Sanatçının eserin
unsurlarını organize etmek için onları nasıl kullandığını gösteriniz.
Denge(Balance) Karsıtlık(Contrast) Öne Çıkarma(Emphasis)
Uyum(Harmony) Çesitlilik(Variety) Birlik(Unity)
Derecelendirme(Gradation) Hareket(Movement) Ritim(Rhytm)
Oran(Proportion) Derinlik(Depth) Kompozisyon
Yorumlamada ne anlatılıyor sorusu önem kazanır. Bu aşamada bilgi objeleri, bir sembol
olarak anlam açaısından sorgulanır. Eserin belgelere ve nedenlere dayalı bir kaç yorumu yapılır.
c. Yorumlama
Sanatçı bu sanat yapıtını neden yaratmıştır
Renkler sizde nasıl bir duygusal etki uyandırıyor?
Heykele baktığınızda ne hissediyorsunuz?
Bu heykelden nasıl bir ses, koku ve tad alıyorsunuz?
Gözünüze çarpan simge ve semboller var mıdır?
Bu tablo size ne anlam ifade ediyor?
Heykel yapıldığı yüzyıllarda ne anlam ifade ediyordu?
Sanat yapıtının teması nedir?
Bu heykele bir ad vermiş olsaydınız ne ad verirdiniz?
Bu sanat yapıtında başka şeyleri temsil eden şeyler - simgeler (symbols) olduğunu düşünüyor
musunuz ?
Yargı aşamasında eserin sanatsal düzeyi hakkında kişisel bir yargıya varılır. Böyle bir
yargıya varmak için yansıtmacılık, anlatımcılık, biçimcilik, ve işlevsellik olan estetik teorilerden
yararlanılır.
d. Yargılama
Bu bir sanat eseri midir? Neden?
Tek olduğu için
İfadeci olduğu için
Gerçekçi olduğu için
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Kullanışlı olduğu için
Konusu güzel olduğu için (Erinç,2009,15-35)
8. Bir Mezar Taşının Sanat Eleştirisi:
Erzincan Müzesi bahçesinde bulunan Koç heykeli mezar taşına(Resim1) plastik değerler
açısından betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargıdan oluşan içsel eleştiri yöntemi
uygulanacaktır.
a. Betimleme
Bu eser koç heykeli formunda bir mezar taşıdır. Sanatçısı yani kimin yaptığı belli değildir.
Erzincan Müzesi bahçesinde bulunmaktadır. Erzincan Müzesi envanter kayıtlarında nereden
geldiği belirtilmediği için Erzincan yöresine ait olduğunu varsayıyoruz. Çünkü, civar yerleşim
yerlerinde ve bir çok köy mezarlıklarında koç biçimli mezartaşları bulunduğu için Erzincan
yöresine ait olduğu düşünülmektedir. Beyaz taştan yapılmış olup baş ve gövde sağlamdır fakat
kaidesi kırılmıştır. Heykelin ölçüleri eni 40 cm boyu 112 cm dir. Baş ile gövde arası, Doğu
Anadolu’daki özellikle, Erzurum çevresindeki örneklerin aksine kısa tutulmuştur. Boynun gövde
ile birleştiği kısımda, H. 1215-M. 1794-95 tarihli kitabe yer almaktadır. Bu aşamada doku, form,
espas, çizgi, renk, valor gibi plastik sanat elemanlarını belirleyebiliriz.
b. Çözümleme
Betimleme aşamasında bulduğumuz ögelerin nasıl düzenlendiğini analiz edelim.
Özellikle sanat ilkelerini belirleyelim. Bunlar; Denge, Karsıtlık, Öne Çıkarma, Uyum,
Çesitlilik, Birlik, Derecelendirme, Hareket, Ritim, Oran, Derinlik, Kompozisyondur.
Koç heykelinin baş ve vücut bölümü yatay biçimdedir. Heykelin dört adet bacağı dikey
biçimde vücudu kesmektedir. Böylece yatay ve dikey dengeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda yatay
ve dikey formlarda kontrastlık vardır. Heykel geometrik olarak dikdörtgen prizmadır. Altın orana
göre dikdörtgen önemlidir ve bu heykel göze hoş gelen oranlara sahiptir. İnsan vucudu da
dikdörtgendir, mezarda dikdörtgen. Dairesel olarak spiral şeklinde koç boynuzu görülmektedir.
Heykele önden baktığımızda baş taşının hafifçe yuvarlak olan tepesinden ve saydığımız bilgi
objelerinin tam ortasından dikey olarak indirilecek bir çizgi simetriyi göstermektedir. Heykel
biçim bakımından ahenklidir. Dikdörtgen bacaklar aynı yönde devam ettiği için ritmiktir. Aktif
alanlar ile pasif alanlar arasında doku kontrastı vardır. Altın kesime yaklaşan bölümler
kompozisyonun bütününe hakimdir. Beyaz taşın doğal dokusuna sahiptir. Yüzeyi pürüzlüdür,
cilalı değildir. Üzerinde simetrik daire içinde haç ve at formu bulunmaktadır. Heykelin boyun
altında üçgen form oluşmuştur. Kompozisyon statiktir, dengelidir.
c. Yorumlama:
Yorumun kişisel olacağını öncelikle belirtmek gerekir. Heykelde simetrik boynuzlar
bulunmaktadır. Boynuzları sembolize etmek için kullanılan spiral Fibonacci Dizisinin sembolize
hali olan spiraldir. 1202’de üremeyle ilgili olarak İtalyan Leonardo Fibonacci tarafından ortaya
konulmuştur. Bu aynı zamanda "Altın Oran"dan gelmektedir. Doğada ve mimaride birçok yerde
bu spirale rastlamak mümkündür. Salyangozda, Koç boynuzunda, Vatikan müzesi
merdivenlerinde bulunmaktadır. Spiral sonsuzluğu, devamlılığı üremeyi ifade eder aynı zamanda
ayın hareketleriyle ilintilidir. Tevrat'ta yer alan boynuz kelimesi gücün simgesi olarak anlatılır.
Tevrat metinlerindeki boynuz kelimesinin geçtiği yerlerde güç, üstünlük ve iktidar mücadelesi
anlatımları bulunmaktadır.
Boynuzun güç sembolü olarak klasik Müslüman kültürüne de
girdiği görülmektedir. Kurân'da Zülkarneyn, bir yöneticiyi ve onun hâkimiyet alanlarındaki
serüvenlerini anlatmaktadır. Fakat, Kehf Sûresindeki ayetler göz önüne alındığında "iki zaman
sahibi" ya da zaman yolcusu şeklinde bir tercüme de akla yakın gelmektedir. Eski çağ kültür ve
mitolojilerinde mânevî yükseliş ve güçlülüğün sembolü olmuştur. Esas olarak gücün, kudretin
sembolü olarak kullanılmıştır.
Heykelin boynunun altındaki üçgen, yaratılışın temelinde birin üçe, üçün bire yansıması
yatmaktadır. 3 sembolü ayrıca insanın oluşumundaki ateş, su ve toprak ile tanrının oluşumundaki
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ruh, can, bedeni anlatır. Ruh ateşten, can sudan ve beden topraktan üretilmiştir. Üçgen aynı
zamanda evreni de temsil eder. Burada Tanrı'nın tekliğinin sembolünün üçgen içine yani Cennetin
içine alındığını görüyoruz. Eski yazılarda ya da yazıtlarda eşkenar üçgene her nerede rastlarsanız,
orada mutlaka Üçlü Tanrılıktan, Cennetten ya da her ikisinden söz ediliyordur. 3 sayısı sembolü,
pek çok tradisyonda yeri olmasının yanında; triad ,trinite, üçgen, 3 uçlu yaba, piramit gibi
sembollerle ilişkilidir. Mistisizme göre ilk tek rakam olan üç, kademeler halinde yayınlanan
Semavi Tesir’in ilk kademedeki sayısal tezahürüdür.
Kısa ayrıntılar içinde ve belli davranışları ile Türk destanlarında at temel motif özelliğini
taşır. At insan gibi zeki ve anlayışlıdır. Kahramanın başarıya ulaşmasında en kuvvetli güçtür.
Sahibini tehlikelerden korur, ona yol gösterir, tehlikelere karşı uyarır, sahip olduğu olağanüstü
güç sayesinde ölümlerden kurtarır, onu başarıya ulaştırır. Atından uzak kalmış olan kahraman,
gücünü-kuvvetini
ve
cesaretini kaybeder,
sıradan bir insan haline düşer.
(http://www.turkedebiyati.org/turk-destanlarinda-tipler-motifler.html)
Haç sembolü, Spiritüel bilgilere göre ruhsal dünyada kavşaklar genelde yaşayanların ve
ölülerin yollarının kesişim noktalarının sembolü olarak düşünülür. Ruhsal bağlantı kuran
kanallara rehberleri, mümkün olduğunda kavşaklardan geçmelerini önerir. Haç sembolünün
yeraldığı tradisyonlarda haç şeklinin dört köşesi yataylığı, yayılmayı, tezahürler alemini ya da üç
boyutlu alemi simgelerken haçın merkezinde yeraldığı varsayılan bir beşinci noktadan çıkan
eksen ise tezahürler ötesi alemi, ruhsal dünyayı ya da dört boyutlu dünyayı simgeler. Üç boyutlu
alemdeki herşeyin kaynağı dört boyutlu alemdir. Haç aynı zamanda insanın kendi egosunu
tanrısal yasaların işleyişi için feda etmesini anlatır. Ruhsal kişiler, hergün yeniden insanlığın
enerjilerinin yükselebilmesi için kendilerini feda etmekten, yolları açmak için her türlü zorluğa
katlanarak önde gitmekten vazgeçmeyen kişilerdir.
Asma yaprağı ön asyada hayat otuna benzetilmiş olup Sümerlerde hayatın işaretiydi. Asma
ve üzüm mezarlarda ebediyetin sembolü hayat ağacı olarak ta boy göstermektedir.
Bu heykellerin bir çoğunda kılıç ve hançer motifleri, değişik geometrik motifler, rozetler,
çarkıfelekler, yıldızlar, armalar, hayat ağaçları, binicili veya binicisiz at figürleri ile bayrak ve haç
motiflerine yer verilmiştir. Süslemenin, daha geç örneklerde yoğunlaştığı, erken dönemde ise
oldukça sade örneklere yer verildiği dikkati çekmektedir. Haç motiflerinin bir kısmı, yuvarlak,
dikdörtgen veya üçgen bir çerçeve içerisinde oyulan zeminin içine, kalın konturlu olarak
işlenmiştir. Bu koç figürlü heykellerin büyük çoğunluğunda binicili ya da binicisiz at formları
Orta Asya göçebe Türk boylarına, Türk atlı bozkır kültürüne kadar uzanır. Ayrıca oniki hayvanlı
Türk takviminin yıl simgelerinin Orta Asya ve Anadolu’da çeşitli mimarî yapılarda da sevilerek
kullanıldığı bilinmektedir. Hatta bu gelenek Anadolu’da orta çağda Müslüman ve Hıristiyan
olmuş Türkler arasında unutulmamış, özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki Müslüman ve
Hıristiyan dinî yapılarında, Orta Asya Türk izlerinin bir devamı ve etkisi olarak her zaman
kullanılmıştır.
Bazı mezar taşları üzerinde tılsımların kullanıldığı kaydedilmiştir. Bunlar doğal olayların
temsilleri olup güneşi ayı ve ateşi sembolize ederler. Ateşin hayatın, ısının ışığın kaynağı olan
güneş, ilk kullanılan sembol olmuştur. En eski belgelere gore güneşin doğal temsil şekli olan daire
yerini swastika yani gamalı haça bırakmıştır. Bu sembolün kökeni henüz tam açıklığa kavuşmasa
da evrensel karakterini muhafaza etmiştir. Swastika gün karşılığı olmaktadır. Haç aslında refah
talih sihhat ve uzun ömrü de ifade etmektedir.
Üzerinde figürlü ve figürsüz çeşitli süsleme öğelerinin bulunduğu bu mezar taşlarına aynı
zamanda Baku ve eski Türk şehirlerinden olan Tiflis ve tarihi Revan gibi merkezlerde de
rastlanmıştır. Hatta bazılarına haç resmi konulmuştur. Bu tip mezar taşlarının bazılarının
buralarda bulunmasının nedeni, ya Türk kültürün Ermeni ve Gürcülere etkisinden ileri gelmekle
ya da Hıristiyanlaştırılan Türklerin kendi geleneklerini sürdürmesi sonucu ortaya çıkan
yapıtlardan kaynaklanmaktadır. Ama kökenlerinin Orta Asya ya kadar uzandığına dair kesin ve
net belgeler bulunmaktadır (Oğuz1983, s. 61-78; Bruce, 2008)
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d. Yargı:
Eleştirinin tüm safhalarını gözden geçirdiğimizde en çok yorumlama aşamasında güçlük
çekilmektedir. Çünkü çok polyfoniktir, yani çok seslidir. Üzerinde konuşulacak bir çok konu
vardır. Dolayısıyla anlatımcı olduğu ifade edilir. Anlatımcı Dışavurumculuk ağırlıklı olarak
hissedilmektedir. Sonrasında Biçimci ve İşlevsel olduğu söylenebilir.
e. Sonuç
Türkler özellikle Anadolu’ya geliş tarihlerinden 20. yüzyılın başlarına kadar geçen sürede,
kendilerine özgü biçimlere ulaşan, plastik değer taşıyan, sanatsal ve sosyal anlayışla mezar taşları
meydana getirmişlerdir. Koç koyun ve at heykeli şeklinde olan mezar taşlarının bir bölümü
müzelerde sergilenmekte, bir bölümü halen toprak altında bulunmaktadır. Koruma altına
alınmamış olanlar mezar taşları, define avcıları tarafından başları kırılarak tahrip edilmişlerdir.
Aynı zamanda asit yağmurlarına ve zamanın aşındırıcı etkilerine maruz kalmaktadır. Geçmişin
kayıtları olan bu mezar taşları sanat açısından güçlü bir düzeye plastik değerlere sahiptir. Bunların
üzerindeki yazılar erimekte ve özelliğini yitirmektedir. Bir an önce bu şaheser nitelikteki
heykeller koruma altına alınmalıdır.
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Ek:
Resim 1 -Koç Şeklinde Mezar Taşı Erzincan Müzesi

ERZİNCAN TÜRBELERİNİN SÜSLEME ÖZELLİKLERİ
CHARACTERISTICS OF THE TOMB DECORATIONS ERZİNCAN
Ebru ELPE*
Özet
Erzincan, tarihi açıdan önemli bir ilimizdir. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun Türkleşmesi
esnasında, Mengücekoğulları beyliğinin yerleşim sahalarından biri olmuş ve bu beyliğe ve daha sonra
burada hüküm süren Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapmıştır. Erzincan ‘da
Mengücekoğulları, Anadolu Selçuklu , Osmanlı dönemine ve günümüze ait yapılar bulunmaktadır.
Erzincan ili, türbeler açısından da önemli bir yerdir. Türbeler ayrıca süslemeleri açısından da önemlidir.
Taş işçiliğinin hakim olduğu türbelerde genelde geometrik motiflerden oluşan süsleme kompozisyonu
hakim olmakla beraber bitkisel motifler ve yazı motifleri de görülmekte olup hepsi birlikte inşa edildikleri
dönemin mimariye bağlı süsleme programını günümüze yansıtmaktadır.
Bu bildiride Erzincan ilinde yer alan türbeler, süsleme programlarına göre kısaca değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Abstract
Erzincan, it is not important to the history of science. After Malazgirt victory during the Anatolia
Turkish, Mengücekoğulları have been one of the residential area of the Anatolian Seljuks and principalities
ruled out of here and do this principality and later home to the Ottoman Empire. Erzincan in
Mengücekoğulları, Anatolian Seljuk and Ottoman periods are made of and the present. Erzincan province,
is an important place in terms shrines. Shrines are also important in terms of decoration. the tomb is
dominated by the stonework It is usually dominated by ornamental composition consisting of geometric
patterns with floral motifs and calligraphy motives also is seen all reflect the present architecture connected
to decorate the program period they built together.
In this paper, the shrine is located in the province of Erzincan, have been evaluated in accordance with
decorations short program

Giriş
Erzincan, tarihi yapılar açısından önemli bir yere sahip bir ilimizdir. Bu tarihi yapıların bir
grubunu teşkil eden türbeler, inşa edildikleri dönemin mimari ve süsleme özelliklerinin,
restorasyon geçirmelerine rağmen pek fazla bozulmadan günümüze geldiği yapı grubu olarak
dikkati çekmektedir. Özellikle Tercan’daki Mama Hatun Türbesi, süsleme programı açısından
dönemin süsleme motiflerini gözler önüne seren bir örnektir. Ayrıca bu türbe, mimari açıdan da
unik bir yapıdır. Anadolu türbe mimarisinde özel bir yeri olan bu yapı, münferit planı ve
süslemeleri ile araştırmacıların her zaman dikkatini çekmiş bir yapıdır.
Kemah ilçesi ise özellikle türbelerin bir arada bulunduğu yer olması ile konumuz açısından
önemlidir. Burada yer alan türbelerin süsleme programları farklı olsa da yine de genel olarak bir
bütünlük arz etmektedir.
Erzincan türbeleri mimari ve özellikle süsleme özellikleri açısından, Büyük Selçuklu
yapıları ile benzerlik göstermektedir. Süsleme programının uygulanış yeri olarak taç kapı
cephesinin, özellikle kapı kemer alınlığının içi ve kapının iki yanındaki bordürlerin kullanılması
Büyük Selçuklu yapıları ile benzerlik göstermektedir. Taç kapı cephesinin diğer cephelere göre
oldukça gösterişli olması, dikkatin giriş cephesine verilmesi her dönem mimarisinin ortak özelliği
olmakla beraber, Anadolu’nun erken dönem Türk-İslam mimarisine ait yapıların yer aldığı Doğu,
Güneydoğu ve iç Anadolu coğrafyasında yer alan yerleşim yerleri, Anadolu Türk İslam
mimarisine öncü teşkil eden yapıların bulunması sebebiyle daha önemli bir yere sahiptir.
Bulgular
Erzincan’ın Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından önemli yeri olan Mengücekoğullarının
meydana getirdiği mimari yapılardan türbeler, süslemeleri açısından Anadolu Türk –İslam
dönemi, mimariye bağlı süsleme programının öncüsü durumunda olan yapılardandır. Türbeler,
*
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diğer yapılara nazaran ölümü hatırlatması ve türbe içinde gömülü olan kişinin şahsiyetini ya da
hatırasını yad etmek açısından da bazı durumlarda kişisel özellikleri yansıtabilmektedir.
Türbelerin süslemeleri açısından bakıldığında genelde taş işçiliğinin hakim olduğu görülmektedir.
Yapıların giriş cepheleri diğer cephelere göre oldukça süslü ve gösterişlidir. Özenli bir işçiliği
gözler önüne seren özelliktedir. Taç kapı cephesinde kapının yer aldığı kısım , kapının kemeri,
kemer alınlığı ve kapının iki tarafındaki bordür sıraları süslemelerin yerleştirildiği kısımlardır.
İnşa tarihi belli olmayan, fakat 1162 yılına tarihlenen , Nahçivan’daki Yusuf b. Kuseyr Kümbeti
ile benzerlikler bulunan Kemah’taki Melik Mengücek Gazi Türbesi, genel formu, tuğla
malzeme kullanımı, yapı üstünde sağır yüzeyler bulunması gibi ortak özelliklerden dolayı
Nahçivan’daki türbe ile çağdaş olabilir. Bu türbenin inşa tarihi için XII. yüzyılın ikinci yarısı
verilebilir. ( Gündoğdu vd, 2009: 72) Yapı, dıştan sekizgen içten silindirik planlıdır üst örtü olarak
ise içten kubbe dıştan piramidal külah ile örtülü olan türbe tuğla ile inşa edilmiştir. Yapının kapısı
doğu cephesindedir ve bu cephe dışında geri kalan diğer cepheler birbirinin aynısı olacak şekilde
düzenlenmiştir. (Resim1) Doğu’daki giriş kapısının kemer alınlığında tuğla ile baklava ve dairesel
motifler ile süsleme yapılmıştır. Lentoda ise kufi yazı motifi vardır. Yapının iç kısmında ise
duvarlar ve kubbe sıvalıdır. Sıva altındaki duvarın ise tuğla ile inşa edildiği düşünülmektedir.
(Gündoğdu vd, 2009: 74)
Türbenin dışta süslü cephesi olan doğu cephesinde kapı kemer alınlığının içinde tuğlanın
değişik biçimde düzenlenmesiyle geometrik süsleme kompozisyonu oluşturulmuştur. Ayrıca
tuğla süslemelere alınlık içinde kemer kilit noktasında turkuaz renkli çiniler de eklenerek süsleme
kompozisyonu daha canlı ve güze hale getirilmiştir. (Resim,2, 3, Çizim 1) bu süsleme
kompozisyonu ve kemerin biçimi Büyük Selçuklu dönemi türbeleri ile benzer özellikler
göstermektedir. (Gündoğdu vd, 2009:76) Ayrıca kufi yazıların kapı üstünde yer alması
uygulaması da Büyük Selçuklu döneminde görülmektedir. Örnek : Meraga Kümbeti- Surkh
(1147), Harakan kümbetleri (1067-68) gibi. (Gündoğdu vd, 2009: 78) Türbe, mimari özellikleri
inşa malzemesi ve süsleme özellikleri açısından büyük Selçuklu dönemi yapıları ile benzerlik
göstermektedir.
Taç kapı süslemesi açısından sade bir örnek olan Kemah’taki Togay Hatun Türbesi, giriş
kapısı üstünde kitabesine göre , XIV . yüzyılın ilk çeyreğinde İlhanlılardan Timurtaş Bey’in
kızkardeşi Togay Hatun tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. ( Gündoğdu vd , 2009;87)
Kripta kısmı haç planlı olan türbenin üst kısmı silindirik planlıdır üst örtü olarak içten kubbe
dıştan konik külahlıdır. Dışta kaideden sonra gövdeye geçişte mukarnaslı bir kuşak vardır. Kuzey
cephesinde giriş kapısı bulunmaktadır. Giriş kapısına merdivenle çıkılmaktadır. Giriş kapısı
çevresi kıvrık dallı süslemelidir. Taç kapıda kıvrık dallar, palmet, rumi motifleri gibi Selçuklu
süsleme sanatında sık görülen motifler bulunmaktadır. ( Resim 4, Çizim 2 )
Tercan, Mama Hatun Türbesi: Saltuklu dönemi yapısıdır. Saltuklu melikesi Mama Hatun
tarafından inşa ettirilmiştir. Mimarın ismi, türbeyi çevreleyen duvarın portal kısmındaki kitabeye
göre Ahlat’lı, Ebu’n- Nema bin Mufaddalu’l- Ahval el Hilati’dir. ( Davulcu, 2015:..) Yapı , daire
planlı bir duvar ile çevrilidir, kübik tipli kaide kısmının köşeleri pahlanıp, sekizgen gövdeye
geçilmiştir, külah kısmı da gövde gibi sekiz dilimlidir. (Arık, 1967:92) Yapı sarı kesme taştan
inşa edilmiştir. Türbenin taç kapısında arabesk süslemeler bulunur,
Türbeyi çevreleyen duvarın taç kapısındaki süsleme programı: Sivri kemerli olan taç kapının
kavsarasında çeşitli motiflerle süsleme yapılmıştır. Kapı kemerinin üst kısmı ve kapının iki
yanındaki bordürler üzerinde bitkisel, geometrik motifler ve yazı ile yapılmış süslemeler
bulunmaktadır. Kapı üstündeki ilk bordürde kufi ile ayet yazılmış, onun üstündeki bordürde ise
iç içe geçmiş daire motiflerinden süslemeler yapılmıştır.(Resim, 5,6,7,8,9,) Taç kapı kavsara
kemerinin taşıyıcısı olarak kullanılmış olan sütuncelerin üst kısmında Hz. Muhammed’in ve dört
halifelerin isimleri daire içinde yıldız biçimli olarak yazılmıştır. (Yetkin 1959;210) Taç kapının
iki yanındaki bordürlerde de geometrik motiflerden oluşan zincir süslemeler bulunur. Bu yapıdaki
süslemeler arasında üslup birliği oluşturulmuştur.
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Türbe kısmı: Kaide kısmını oluşturan kripta dan sonra yükselen silindirik gövde sekiz
dilimli bir biçimde düzenlenmiştir. Dışta yuvarlatılmış olan bu dilimler içte çıkıntı oluşturmuş ve
bu çıkıntılar üst örtüde birleşmiştir. (Yetkin, 76) Türbenin üst örtüsü de dilimli olarak
düzenlenmiş konik külahtır. Yapıyı aydınlatan mazgal pencerelerde üzüm salkımı şeklinde
süsleme motifleri vardır. Asıl türbe kısmında ise süsleme programı ,dış duvarın taç kapısındaki
süsleme programına göre oldukça azdır. Türbenin kapısının sövelerinde lotus, palmet frizi
bulunmaktadır. (Aslanapa, 2011; 161).
Sonuç
Erzincan’da yer alan türbeler genelde taştan inşa edilmiştir. Bazı türbelerde (…) Taşın yanı
sıra tuğla da inşa malzemesi olarak kullanılmış. Duvarlar genelde kesme taş ile inşa edilmiştir.
XIII. yüzyıla tarihlenen türbelerde tuğla inşa edilen örneklere rastlanmaktadır. (Kemah, Melik
Gazi Türbesi) (Arık, 1967:97) Yapılarda süslemeler genel olarak taç kapının yer aldığı giriş
cephesinde yoğunlaşmıştır. Taç kapının üstünde yer alan keemrli alınlık içi ve taç kapının iki
yanındaki bordürler, süslemelerin en yoğun olduğu kısımlar olarak göze çarpmaktadır. Genelde
geometrik motiflerin ağır bastığı süsleme programında altıgen, sekizgen geçmeler, zencirek
motifi görülmektedir.
Bu türbelerin içinde süsleme programı açısından diğer örneklere göre daha dikkat çekici bir
görünüme sahip olan Tercan Mama Hatun Türbesi, süsleme programındaki bazı motifler ile
İran’daki Büyük Selçuklu dönemi süslemeleri ile benzer özellikler göstermektedir. Türbeyi
çeviren duvarın taç kapısındaki süslemelerde, iki yandaki nişleri çeviren bordürlerde
sekizgenlerden oluşan dörtlü düğüm motifleri vardır ve bu motifler eski Türk süsleme motiflerine
benzemektedir ve onların devamı niteliğindedir. (Aslanapa, 2011;161) Yine aynı taç kapıda, sol
yan nişte çiçekli nesih tarzındaki yazı motifinin üstündeki sivri kemer tipli dolgularda, birbirini
kesen altıgen motifleri ile Büyük Selçuklu dönemi Harekan türbelerinde ve Nahçivandaki iki
türbe yapısında (Mümine Hatun ve Yusuf bin Kuseyr Türbesi) görülen tuğla süslemeler ile benzer
özelliktedir ve o yapılardaki süsleme motiflerinin taş işçiliği ile oluşturulmuş devamıdır
denilebilir. (Aslanapa, 2011; 161)
Genel olarak bakıldığında Erzincan’da inşa edilmiş tarihi değeri olan türbelerin süsleme
programlarında taş ve tuğla malzemeden istifade edildiği görülmüştür. Kemah örneklerinde tuğla
ile yapılmış süslemeler görülmektedir. Gerek planı gerek ise süslemeleri açısından ayrı bir önemi
olan Tercan’daki Mama Hatun Türbesi ise kesme taşla inşa edilmiş ve süslemelerinde kaliteli taş
işçiliği görülmektedir. Erzincan türbelerinin süsleme programında yer alan motifler ile Büyük
Selçuklu dönemi türbelerinin süsleme motifleri arasında benzer özellikler görülmektedir ki bu
oldukça doğaldır, çünkü Erzincan’daki türbeleri inşa eden beylikler ve Malazgirt savaşından
sonra Anadolu’ya girmiştir ve bağlı oldukları Büyük Selçuklu devletinin mimari ve süsleme
özelliklerini de Anadolu’ya gelirken yanlarında getirmişlerdir.
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RESİMLER ve ÇİZİMLER

Resim 1: Kemah Melik Gazi Türbesi, doğu
cephesi. (Resim, Gündoğdu, s. 74, foto no 88 den
alınmıştır.)

Resim 2: Kemah Melik Gazi Türbesi, Giriş
Kapısındaki Süsleme (Resim, Gündoğdu vd,
2009: 75, foto no 89 dan alınmıştır.)
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Resim 3. Kemah Melik Gazi Türbesi Kapı kemer alınlığı ve çevresindeki süsleme. (Resim, Gündoğdu vd,
s. 75, foto no 91 den alınmıştır).

Çizim 1 Kemah Melik Gazi Türbesi, giriş kapısının kemer ve alınlık süslemelerin çizimi .(Çizim,
Gündoğdu vd, s 76 , çizim 9 dan alınmıştır.)
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Resim 4: Kemah Togay Hatun Türbesi genel görünüm (resim Gündoğdu vd, s. 86 , foto no 98 den
alınmıştır)

Çizim .2: Kemah Togay Hatun Türbesi, Giriş kapısı üstündeki süsleme sırası (Çizim, Gündoğdu vd, s. 88,
çizim 21 den alınmıştır. )
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Resim.5 Tercan, Mama Hatun Türbesi, türbeyi çeviren duvarın taç kapı kısmı (Resim , tarafımızdan
çekilmiştir.)

Resim 6: Tercan, Mama Hatun Türbesi, türbeyi çevreleyen duvarın
taç kapısındaki süslemeler (Resim , tarafımızdan çekilmiştir.)
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Resim 7: Tercan, Mama Hatun Türbesi, türbeyi kuşatan duvarın taç kapısında iki
yanda yer alan sütuncelerden birinin süsleme detayı.( Resim, tarafımızdan çekilmiştir.)
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Resim 8: Tercan, Mama Hatun Türbesi, türbeyi çeviren duvarın taç kapısında
kavsaranın yan kısmındaki süslemeler.(Resim, tarafımızdan çekilmiştir.)

Resim 9: Tercan,Mama Hatun Türbesi, duvarın taç kapısından yan sütuncelerin üstündeki
yıldız biçimli süsleme ve içindeki boşluklardaki yazı motifi.(Resim, tarafımızdan çekilmiştir.)

KEMALİYE (EĞİN) KIŞLACIK (MENDÜRGÜ) KÖYÜ MELEK AHMET PAŞA
CAMİSİ
KEMALİYE (EĞİN) KIŞLACIK (MENDÜRGÜ) VILLAGE MELEK AHMET PASHA
MOSQUE
Funda NALDAN*
Özet
Erzincan’a 144 km. uzaklıkta bulunan Kemaliye ilçesi, Osmanlı dönemi yerleşim dokusunu
günümüze kadar bozmadan gelebilmiş ender yerleşmelerden biridir. Kemaliye ilçe merkezine 48 km.
uzaklıkta olan Kışlacık Köyü, Kemaliye-Arapgir yolu üzerinin 40. km. deki Dutluca’nın 20. km.’sinde
bulunmaktadır. Köyün en önemli kültür değeri Melek Ahmed Paşa Camisi’dir. Yapının son cemaat
yerinden minareye açılan kapı üzerindeki dört satırlık kitabesi okunamayacak durumda olmakla birlikte bu
kitabedeki H.1005/M.1596-97 tarihinin inşa tarihi olduğunu düşünmekteyiz. Caminin banisi olan Melek
Ahmed Paşa, İstanbul doğumlu (1604) olup Evliya Çelebi’nin akrabası ve koruyucusudur. Melek Ahmed
Paşa’nın Kışlacık Köyü’nde doğup buraya gömüldüğü söylense de bu bilginin doğru olmaması ile cenazesi
Eyüp’te defnedilmiştir.
Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı harim, ortada dikdörtgen kesitli iki ayak, doğu ve batı
duvarlara yaslanan ikişer ayağa oturan geniş sivri kemerlerle mihraba paralel üç sahınlı tipte olan yapı, düz
ahşap tavan ile örtülüdür. Camiyi kuzey ve doğu cephelerden “L” şeklinde son cemaat yeri çevreler.
Caminin plan tipi Anadolu Selçuklu Dönemi çok ayaklı camilerin geleneğinde inşa edilen bir plan tipidir.
Ancak bu cami, o tipin daha küçük bir örneğidir.
Bu çalışmada, Melek Ahmed Paşa Camisi’nin mimari ve süslemesi bakımından değerlendirilmesi
yapılarak Türk Sanatı ve Mimarisindeki yeri ve önemi belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Cami, Kışlacık, Melek Ahmet Paşa, Vakıf.
Abstract
Kemaliye district, which is located 144 km away from Erzincan, is one of precious settlements which
survives until today without ruining its Ottoman time settlement make up. Kışlacık village, which is 44 km
away from the Kemaliye district center, is in the 20th km of the Dutluca, which is on the 40th km of
Kemaliye-Arapgir roadway. The most significant cultural value of the village is Ahmed Pasha Mosque.
While the 4-line inscription, which is on the gate communicating with the minaret from the narthex, is
unreadable, we think that the date of Hijri 1005/ AD 1576-97 is the construction date. Melek Ahmed Pasha,
who is the father of the mosque, was born in İstanbul (1604), he was relative and protector of
Evliya Çelebi. Although it was said that Melek Ahmed Pasha was born and buried in Kışlacık village, with
this information is not true, he was buried at Eyüp.
The construction which is three-nave parallel to mihrab with rectangular-planned sanctuary in the
south-north direction, two rectangular pillars in the middle, broad lancet arches locating on the two each
pillars reclining to east and west walls, is covered with the flat wooden ceiling. The mosque is surrounded
by L-shaped the narthex from the north and east sides. The plan type of the mosque is a plan type which
was constructed in multi-pillar mosque tradition it the Anatolian Seljuk Era. However this mosque is a
smaller example of this type.
In this study, the place and significance of Melek Ahmed Pasha Mosque in the Turkish Art and
Architecture will be determined by eliminating it in terms of its architecture and adornment.
Key Words: Mosque, Kışlacık, Melek Ahmet Pasha, foundation.

Kışlacık Köyü (Mendürgü-Mendirgi)’nün Kemaliye ilçe merkezine uzaklığı 48 km. dir.
Kuzeyden güneye doğru eğimli bir arazi üzerinde yer alan caminin doğu cephesi (giriş cephesi)
sokağa, kuzey ve güney cepheleri konutla bitişiktir. Batı cephe ise caminin bahçesine bakar.
Son cemaat yerinden minareye açılan kapı üzerinde dört satırlık kitabe yer alır. Kitabe
boyanmış ve zamanla aşındığından okunamaz durumdadır (Foto.1). Günümüzde okunamayan
kitabenin sadece şu kadarlık kısmı okunabilmiştir: “…Ahmet Ağa Bin…Sene 1005”. Cami,
kitabede geçen 1596-97 tarihinde inşa edilmiş olmalıdır.
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Mihrabın yanındaki iki farklı şamdanda Muhammed Efendi’nin bu şamdanları 1873-74
yılında camiye vakfettiği anlamına gelen kitabe şöyledir:
“Vakafe Muhammed mi Efendi, 290 (1290)”.

Foto.1.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi
minare kapısı üzerindeki inşa kitabesi

Kışlacık (Mendürgü) köyünün 1643 yılında Arabgir sancağına bağlı olduğunu
öğrenmekteyiz1 Arabgir hurufat defterlerinden taradığımız camiye H. 1139/M.1726-27, H.
1142/M.1729-30, H. 1144/M.1731-32 yıllarında görevli atamaları yapıldığı bilinmektedir2.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde Ağın nahiyesi Damad Melek3 Ahmet Paşa Camisi”ne
H.1210/M. 1795-964, H. 1308/M.1890-915, 1309/M.1891-926 görevli atamaları yapılmıştır.
Mamuretü’l Aziz vilayeti valisi Mehmet Enis Efendi kaleminden evkafı hümayun nezaretine
gönderilen yazıda Damad Melek Ahmet Paşa Camii Şerifi kayıt7 edilmiştir. Yapının
H.1261/M.1845 tarihli şahsiyet kaydı8 vardır.
Melek Ahmet Paşa9 tarafından köyün 16. yy. da kurulduğunu söyleyenler olduğu gibi, daha
önce Selçuklular döneminde kurulmuş olduğunu ve adı geçen Paşa’nın köyü yeni baştan imar
ederek geliştirdiğine dair bilgi de mevcuttur10. Ancak bahsi geçen Melek Ahmet Paşa’nın
Diyarbakırlı olduğu söylense de İstanbul doğumlu (1604) olup Evliya Çelebi’nin akrabası ve
koruyucudur. 1640’da Diyarbakır, Erzurum, Şam, Halep ve Bağdat valilikleri ile Musul
muhafızlığı görevinde bulunmuştur. 1644 yılında 4. Murad’ın kızı İsmihan Sultan ile
evlenmiştir11. Bu yüzden belgelerde “Damat Melek Ahmet Paşa” ismiyle de anılmaktadır. 1650
yılında da İsmihan Sultan’ın etkisiyle sadrazam olmuştur. Diyarbakır’ın 60.valisi olan Silahtar
Melek Ahmet Paşa, 1638’den başlamak üzere 2 yıl burada görev yapmıştır. 1654 yılında da
İstanbul Kaymakamlığı’na atanmıştır. Aynı yıl Van Beylerbeyliği’ne, 1658’de de Bosna
Valiliği’ne getirilmiştir. 1660 yılında emekli olmuş 1662 yılında da vefat etmiş ve cenazesi
Eyüp’te Keçi Mehmed Efendi’nin yakınında bir yere defnedilmiştir12.
Çakar, E. , Kara, F. (2005). 17. Yüzyılın Ortalarında Arapgir Sancağında İskân ve Nüfus (1643 Tarihli Avârız-Hane
Defterine Göre). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 15 (2). Elazığ. 408, (385-412.)
2 V. G. M. A. , HD, 1124/92, 1124/91, 1128/62, 551/31.
3 Melek, Melik olarak da söylenmektedir. Bkz..Şimşek, M., (1996). Her Yönüyle Kemaliye (Eğin), İstanbul, 668.
4 BOA, EV. MKT 02012, 2012/45.
5 BOA, EV. MKT 02004, 2004/45.
6 BOA, EV. MKT 01932, 1932/48.
7 BOA, EV. MKT 02037, 2037/135.
8 V. G. M. A. ,Defter No: 159/0, sf.124,sr.1024.
9 Kışlacık Köyü doğum yeridir. Gençlik yıllarında İstanbul’a gitmiş, öğrenimini tamamlayarak memur olmuştur. Doğu
Bölgesi’nde görev almış olup paşalık rütbesine kadar yükselmiştir. Daha sonra da Sivas, Diyarbakır illeri ve Kemaliye
Kışlacık Köyü’nde üç cami yaptırmıştır. Kendi köyü olan Kışlacık’ta vefat etmiş ve oraya gömülmüştür. Şimşek,
1996,.668.
10
Şimşek, 1996, 668.
11 Süreyya,M. (1996). Sicill-i Osmanî, C.3, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 150.
12 Süreya, 1996, 150.
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Camiyi yaptıran Melek Ahmet Paşa’nın köy mezarlığında olduğu söylense13 de bu bilgi
doğru değildir. Bu mezarda yatan kişi bir başkası olmalıdır. Mezar taşı tahrip olduğundan
okunamayacak haldedir.
Minare kapısı üzerindeki kitabe okunamamakla birlikte caminin inşa kitabesi olması kuvvetli
bir ihtimaldir. Çünkü kitabede geçen H. 1005/M.1596-97 tarihi elimizdeki belgelerden daha erken
tarihlidir. Caminin plan tipi Anadolu Selçuklu Dönemi çok ayaklı camilerin geleneğinde inşa
edilen bir plan tipidir. Ancak bu cami, o tipin daha küçük bir örneğidir. Anadolu’da farklı
dönemlerde de görebildiğimiz bir plan tipidir. Bu yüzden plana göre tarihlendirme yapmak
güçtür. Cephe düzeni, örtü sistemi, pencere boyutlarına bakarak da camiyi 16.yy.’ın sonlarına
tarihleyebiliriz.
11.40x9.75 cm. iç ölçüleri olan cami, dikdörtgen plana sahiptir. Harim, ortada dikdörtgen
kesitli iki ayak, doğu ve batı duvarlara yaslanan ikişer ayaklara oturan geniş sivri kemerlerle
mihraba paralel üç sahınlı plan tipindedir. Harimin ve son cemaat yerinin üst örtüsü, mihraba
dikey uzanan ahşap kirişlerde desteklenen düz tavandır. Güney, doğu ve batı cephelerde pencere
açıklığı yer alır. Camiyi kuzey cepheden 11.40x3.95 ve doğu cepheden 15x2.50 m. ölçülerinde
“L” şeklinde son cemaat yeri dolanır. Harim mekanına son cemaat yerinin kuzeyindeki duvardan
1.10m. genişliğindeki basık kemerli kapı ile girilir. Minare, kuzey yönde son cemaat yerinin
batısındadır (Çizim 1).

Çizim 1. Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi planı (K. Pektaş14)
Çizim 2. Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi batı cephesi (V.G.M.A.)

Mihraba paralel, ikişer kemer gözü üzerine mihraba dik olarak ahşap kirişler bindirilmiştir
Kirişlerin üzeri dıştan ahşapla kaplanıp üzerine toprak tabakası serilmiş olmalıdır Sonraki yıllarda
dört yana eğimli kırma çatı ile örtülmüştür. Son cemaat yeri de düz tavan örtülüdür
Caminin beden duvarları derzli olarak örülmüştür. Moloz taş ve kaba yonu taşla inşa
edilmiştir. Duvar köşelerinde düzgün kesme taş ile destek sağlanmıştır. Kapı söveleri düzgün
kesme taş, pencere söveleri ise ahşap malzemedir. Mihrap, kemer ayakları, kapı kemerleri düzgün
kesme taştır. Üst örtüde de kirişler ahşaptır.
Cephelerden doğu duvar sokağa açılır. Pencereler güney ve batı cephelerde doğrudan dışarı
bakar. Batı ve güney duvarda alt ve üst sırada aynı aksı paylaşan pencereler ile caminin ışık alması
sağlanmıştır. Ancak üst sıradaki pencereler daha küçük boyutludur. Doğuda da iki adet pencere
açıklığı ile toplam pencere sayısı on birdir. Pencereler, düşey dikdörtgen biçimli, düz lentolu,
kesme taş söveli ve demir parmaklıklı özelliğe sahiptir.
Doğu cephenin 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraflarında kare kesitli ayaklar
tarafından taşınan geniş ve yüksek iki sivri kemer ile dışa açıldığı görülür (Foto.2). Kemer çevresi
düzgün kesme taş ile yapılmıştır. Günümüzde ise burası camekanla kapatılmıştır (Foto.3). Doğu
13
14

Şimşek,1996,.668.
Pektaş, K. (2006)., Kemaliye (Eğin)’de Türk Mimarisi. Ankara, 30.
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cephenin kuzeye bakan tarafında son cemaat yerine giriş yapan kapı açıklığı yer alır. Giriş kapısı,
yuvarlak kemerli, düzgün kesme taş sövelidir (Foto.3). Onarım tarihi net olmayıp caminin önceki
yıllarda da tamir geçirdiğini fotoğraflarından öğrenmekteyiz. 1991 yılında akıntı yapan çatısı,
çürüyen ahşap elemanları, dökülen sıvaları yenilenmiştir.

Foto.2.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi doğu cephesi restorasyon projesi
(V.G.M.A, 1991.)
Foto.3.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi doğu cephesi

Güney cephe konut ile yakın mesafededir. Alt ve üst sırada aynı aksta ikişer adet pencere
mevcuttur. Doğuya bakan tarafta alttaki pencere ile üstteki pencere aynı doğrultuda değildir.
Alttaki doğuya kaymıştır. Son cemaat yerine denk gelen yerde üst sırada iki adet pencere açıklığı
mevcuttur (Foto.4).

Foto.4.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi güneydoğu cephesi
Foto.5.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi kuzeybatı cephesi

Batı cephe pencerelerin aynı aksta dizilmesinden dolayı diğer cephelerle benzerlik gösterir.
Bu cephede alt sırada ve üst sırada ikişer adet pencere vardır (Foto.6). Pencereler simetrik olarak
yerleştirilmemiştir. Kuzeye bakan tarafta alt sırasında pencere bulunmaz.
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Foto.6.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi kuzeybatı cephesi
Foto.7.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi kuzeybatı cephesi (V.G.M.A.,1991)

Kuzey cephe son cemaat yerinin bulunduğu cephedir. Bu cephe başka bir yapıya bitişiktir
Sağır cephe düzeni görülmektedir.
Son cemaat yeri, yapıyı “L” şeklinde doğu ve kuzey yönden çevreler. Harimin doğu
cephesinde alt sırada iki adet pencere mevcuttur. Pencereler güney yöne doğru kaymış
durumdadır. Bu cephe son cemaat mahalli içinde yer almıştır. Doğu cephedeki kapıdan son
cemaat yerine girildiğinde kuzeydoğu köşeden son cemaat yeri sonradan bölünmüştür (Foto.8).
Üst örtü, harimde olduğu gibi düz ahşap tavandır. Güney cepheden de üst sırada açılan aynı aksta
iki adet mazgal pencere ile mekan aydınlatılmıştır. Batı duvarda minareye çıkış sağlayan yuvarlak
kemerli, düzgün kesme taş söveli kapı yer alır. Bu kapı üzerinde de caminin kitabesi mevcuttur
(Foto.9).
Son cemaat yerinin kuzey duvarında hafif doğuya doğru kaymış harim kapı açıklığı, üstten
yüksek sivri kemerin kuşattığı basık kemerli düzgün kesme taş sövelidir. Kapının doğu ve batı
yanları yükseltilerek seki haline getirilmiştir. Kesme taş söveli kapıya bir tek ahşap kanat
yerleştirilmiştir.

Foto.8.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi son cemaat yeri açık mekan
Foto.9.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi son cemaat yeri kapalı mekan

Minaresi, son cemaat yerinin batı cephesinde açılan basık kemerli kapı ile girişi sağlanan
minare kaidesi çatı yüksekliğindedir. Güneybatı yönde camiye bitişik olarak inşa edilmiştir. Kare
kesit kaideli, köşeleri pahlanmış pabuçluk kısmı ve silindirik gövdelidir. Minarenin gövdesi yeni
bir unsurdur. Minare alışılagelmişin dışında kuzey cephenin önünde yükselmektedir. Minare,
düzgün kesme taş ile inşa edilmiştir (Foto.10,11)
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Foto.10.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi minaresi (V.G.M.A. 1991)
Foto.11.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi minaresi

İç mekanda duvarlar sıvalı ve badanalı olup herhangi bir süsleme unsuruna sahip değildir. İç
mekanda üst sıradaki mazgal pencereler, içe doğru genişlemektedir.
Güney duvarda doğuya bakan tarafta mihrap, mihrabın sağ tarafına ahşap minber, güneydoğu
köşeye vaaz kürsüsü yerleştirilmiştir

Foto.12.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi iç mekanı
Foto.13.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi iç mekanı

Mihrap, yarım daire kesitli niş biçiminde olup istiridye kabuğu şeklinde kavsaraya sahiptir.
Mihrabı çevreleyen duvar 2 cm. kadar beden duvarından dışarı taşmıştır. Kavsaranın alt
bölümünde üç sıra halinde üçgen biçiminde taş süslemeler görülür (Foto.14).

Foto.14.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi mihrabı
Foto.15.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi iç mekanı
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Tamamen ahşap olan minber, yan aynalığı tek parça levhadandır. Süpürgelik bölümü dört
dekoratif kemerle açılmaktadır. Üst örtüsü pramidal külah şeklinde olup köşkün altında dekoratif
kemerli birer kapı ile yapılan geçiş bulunmaktadır
Vaaz kürsüsü, yeni bir unsur olup sonradan konulmuştur.
Süsleme bakımından, camide yalnızca taş süsleme vardır.
Son cemaat yeri ve harim kapılarında, iç mekanda kemerleri taşıyan payelerde ve mihrapta
vardır.
Son cemaat yeri giriş kapısında kavsaranın üst kısmında kabartma yıldız rozet süsleme
mevcuttur. İç mekanda ayakların üst kısmında da benzer şekilde kabartma yıldız motifi daire ile
çevrelenmiş biçimdedir (Foto.16). Son cemaat yerindeki kemer aralarında yine aynı süslemeden
görülür.
Mihrap istiridye kabuğu biçimdeki kavsarası, kavsaranın her iki köşesinde süslemesiz
rozetler vardır. Kavsaranın altında üç sıra halinde sarkıta benzer üçgen biçiminde mukarnas
süslemesi ile mihrap dikkat çeker (Foto.16).

Foto.16.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi taşıyıcı aralarındaki yıldız süsleme
Foto.17.Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi mihrap süslemesi

Değerlendirme
Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi plan ve mimarisi bakımından
bakımından Erzincan’da dikkat çeken bir örnektir. Erzincan’da ahşap tavanlı camiler, Anadolu’da
ki ahşap tavanlı camiler geleneğinde devam etmiştir. Geleneksel ahşap direkli ahşap tavanlı
camilerden farklı olarak bu caminin üst örtüsü, ahşap direkler tarafından değil de payeler
tarafından desteklenmektedir. Payeler birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Ortada bağımsız
kenarlarda duvara bağlı ayaklar ile burada kemerlerle sahın düzeni elde edilmiştir. Selçuklu
Dönemi çok destekli camilerine benzemekle birlikte bu yapı onlara göre daha küçük ölçülerdedir.
Kışlacık (Mendürgü).Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi ’nin en yakın benzeri yakın çevreden
Darende Dânâ Bey Camisi (15.yy.)15 ve Darende İbrahim Paşa Camisi (18.yy.)16 dir. Ancak Dânâ
Bey Camisi, mihraba paralel dört sahınlı, İbrahim Paşa Camisi altı sahınlı olması ve taşıyıcı olarak
sütun kullanılması ile farklılık gösterir. Yine yakın çevreden Arapgir Karahan Camisi (1582)17,
Çemişgezek Süleymaniye Camisi (15.yy-16.yy.)18 ve Arapgir Toptaş Camisi (16.yy.)19 mihraba
dik üç sahınlı tipte olması bakımından farklılık gösterir. Bu camilerde de Kışlacık
(Mendürgü).Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi ’nde olduğu gibi iç mekan kemerler ile sahınlara
ayrılmıştır. Ancak Kışlacık (Mendürgü).Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi üst örtüsü düz ahşap
Şancı, F. (2013). Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri III, İstanbul, 35-37.
Şancı, 2013, 71-81.
17 Eskici, B. (1993). Eski Malatya’daki Türk-İslam Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 76-77.
18
Kara, B. (2000). Tunceli’deki Türk Dönemi Mimari Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Van., 8-9.
19 Eskici, 1993, 81-82.
15
16
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tavanla, Süleymaniye Camisi beşik tonozla örtülmüştür. Kışlacık (Mendürgü).Köyü Melek
Ahmet Paşa Camisi gibi dört duvara bağlı dört serbest payelerin sivri kemerler ile birbirine
bağlanması bakımından ve mihraba paralel üç sahınlı plan tipi bakımından benzerlik
göstermektedir. Anadolu’dan Diyarbakır İç Kale Camisi (1160-1747)20 plan şeması olarak bir
başka benzer örneğidir. Burada da üst örtü Süleymaniye Camisi’nde olduğu gibi beşik tonozdur.
Camilerde, ahşap hatıllı yığma moloz taş, yörede en çok tercih edilen yapım tekniğidir. Son
cemaat yerinin yarı kapalı mekanlı olması ilçedeki az sayıdaki örneklerdendir. Son cemaat yerinin
doğu cephesi, sonradan yapılan onarımlarla kapatılmıştır. İlçede Buğdaypınar (Tırnik).Köyü
İbrahim Ağa Camisi (1686-87) ve Dolunay (Tama) Köyü Sultan 2. Mahmud Camisi (1837-38)
son cemaat yerleri benzer tiptedir. Harim kapısı, Erzincan’da az görülen kemerli girişlerdendir.
Aynı kapıyı, yine Kemaliye’nin Armağan Köyü Abbas Ağa Camisi harim kapısında da
görebiliriz. Minare, geleneği sürdürmekte olup kuzeybatı köşede yer alır. Minarenin, tamamen
düzgün kesme taştan yapılması, duvarların malzemesinden farklılık göstermektedir. Kemaliye’de
yuvarlak kemerli ve yarım daire kesitli nişli mihraplar yaygın olarak görülmektedir. Melek Ahmet
Paşa Camisi mihrabı bu bakımdan özel örneklerden olup istiridye kavsarası ile ilçede Tuğlu
(Hüdü) Köyü Camisi (1642-43), Kiremitçi Mustafa Ağa Camisi (Orta Camisi) (17.yy.sonu
18.yy.başı) mihrapları ile benzerdir. Mihrabın yanından yer alan minberi, sade bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Süsleme olarak, taş malzeme ile süslemeye gidilmiştir. Mihrap, istiridye
kavsarası ile son derece sade olan iç mekanda dikkat çekmektedir.
Sonuç olarak, Kışlacık (Mendürgü) Köyü Melek Ahmet Paşa Camisi, plan, tarihlemesi ve
mimarisi bakımından ahşap tavanlı camiler içinde önemli bir yere sahiptir. Bölgede payeler
tarafından desteklenen ahşap tavanlı ender örneklerdendir. Tarihlemesi konusunda, minare
kaidesindeki kitabeden caminin inşa tarihi olduğu tahmin edilmektedir. Ahşap tavanlı cami
geleneğinin sürdüğü, Kemaliye’nin köyünde böyle bir caminin mimari ve sanat değerlerinin
korunması gerekmektedir.
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ALTINTEPE APADANASININ SANATSAL VE MİMARİ ÜSLUBU
ARTISTIC AND ARCHITECTURAL STYLE OF ALTINTEPE APADANA
Hüseyin ÖZNÜLÜER
Özet
Anadolu coğrafi konumu bakımından dünyanın eski kara kıtaları olan Asya, Avrupa ve Afrika
arasında bağlantı sağlayan en önemli geçit olma özelliğindedir. Anadolu’nun Bu özelliği kavimlerin adı
geçen bu üç kıtadan birinde bir diğerine geçmek için göç yolu olarak kullandığından bir köprü özelliği
taşımasına vesile olmuştur. Köprü vazifesi üstlenen Anadolu sadece üzerinden kavimlerin göç edip geçtiği
bir yol olmaktan başka bazılarının yerleştiği ve uygarlıklar meydana getirdiği bir coğrafya olma özelliğini
de kazandırmıştır. Başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış
onlarca medeniyeti ve kavimleri ile, dünya tarihine bir çok “ilk”e şahitlik etmiştir.
Yaşadıkları coğrafyanın kayalık yapısı ve sert iklim koşullarına ayak uydurmayı başaran Urartuların
en büyük ve özgün çalışmalarının mimari alanda olduğu yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu ortaya
çıkmıştır. Urartulardan günümüze çok sayıda kale, kent, baraj,su kanalları, kaya anıtları, tapınaklar ve
apadanalar kalmıştır.
Apadana genel anlamı ile çatısı sütunlar yardımı ile taşınan kabul ya da toplantı salonlarına verilen
addır. Bu özelliklere sahip yapılar Anadolu’da pek fazla değildir. urartu medeniyetinin Anadolu da
kuruluşundan yıkılışına kadar apadana tipi yapılar Boğazköy-Büyükkale, Erzincan-Altıntepe Armavir-Blur
ve Bastamda ki sütunlu salonlardır. Bunların içinden Erzincan-Altıntepe apadanası Urartu sanatının en
güzel örneğidir. Aynı zaman da yakın doğu apandalarının en eskisi olduğu ve ilk kez Urartular tarafından
inşa edildiği ve daha sonraki devirlerde gelişmiş biçimiyle ortaya çıkan Persepolis ve Pazargadede’ki
Akamenid apadanalarının kökeni olduğu önerilmiştir. Bu araştırmada Urartu medeniyetinin en önemli
mimari eserlerinden biri olan Erzincan ilinin kuzey doğusunda ki Altıntepe Apadanasının sanatsal ve
mimari üslubu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Apadana, Urartu, Kabul Salonu
Abstract
In terms if its eographical position, Anatolia has the feature of being the most important passage point
between the oldest dark continents: Asia, Europe and Africa. This feature of Anatolia, because of its use as
a migratory path, caused it to be a bridge between these three continents. Aside from its function as a
migration path through which tribes travel, some settled tribes established civilisations. With tens of
civilisations and tribes like Hitittes, Phrigians and Urartu, this territory witnessed them being the first in
many different areas.
Archaelogical expeditions made it clear that, Urartu people- managed to adapt themselves to the steeps
and harsh weather conditions ofthe region- did their greatest and most innovative Works in the field of
architecture.A great number of fortresses, cities, barrages, water channels, rock monuments, temples and
apadanas can still be found witin the region.
Apadana in its most common sense, is a name given to the halls with rooftops carried by columns,
used for meetings and welcoming the guests. These types of structures are rare to be found in Anatolia.
Apadana style structures which had been built since the foundation of Urartu civilisation in Anatolia are
the halls with columns in Boğazköy-Büyükkale, Erzincan-Altıntepe Armavir-Blur ve Bastam. Among
these, Erzincan-Altıntepe apadana can be seen as the most beautiful example of Urartu art. It is also found
out that this is the oldest apadana in the near east and it influenced the structure ofAkamenid apadanas in
Persepolis and Pazargadede. This study aims to approach the history, and artistic- architectural style of
Altıntepe Apadana.

1.Giriş
1.1. İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
Anadolu üç kıtanın kesiştiği, özellikle Avrupa ve Asya yı birleştiren jeopolitik bakımdan çok
önemli bir noktada yer alan bir yarımadadır. Tarih boyunca bu üç kıta arasında ki gerek göç yolları
gerek ticaret yolları gerekse askeri ulaşım yolları bakımdan çok önemli olmasının yanı sıra iklim
koşulları açısında yaşanılabilir bir merkezdir. “Bu özelliği dolayısıyla Anadolu’yu bir köprü
olarak tanımlamak doğru değildir. Anadolu yurt edinilen, yöresindeki bütün kültürlerden
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etkilenen ve onları etkileyen, değerli bir yaşam alanı idi. Dolayısıyla Anadolu’nun her bölgesinde
bu dönemde önemli yerleşimlerle karşılaşılmaktadır”. (Üstünipek, 2012:58.)
Masallara konu olan bir gizem barındıran, felsefi düşüncenin çıkış noktası olan Doğu ve
Batı’nın verimli toprakları üzerinde kurulan Anadolu Uygarlıkları, dünyaya miras bıraktıkları,
kazandırdıkları gelişme ve yeniliklerle de tarihteki yerini almıştır. Doğu mistisizminin doğuşunu
gören, matematiğin ve astronominin, geometrinin ortaya çıkışındaki öncü isimleri büyüten ve
Doğu’sundan Batı’sına nakledilen bilginin inanılmaz evrimini gören Anadolu’daki uygarlıkların,
gelişim basamaklarında insanlığa olan yardımı da böylece görülebilmektedir. Anadolu
Uygarlıkları, tarihin önemli süreçlerini yaşamış, ortaya çıkan ve henüz çıkmamış olan, derinlerde
yatan medeniyetleri kadar, bekletmekte olduğu gizemle de değerini korumaktadır.
(Işık,www.anadoluuygarliklari.com)
Medeniyetlerin varlıklarını ve gelişimlerini destekleyen koşullar incelenirken öncelikle
üzerinde var olunan mekân ele alınmalıdır, çünkü mekânın sahip olduğu özellikler, bütünüyle
insanın ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin türü ve sınırını belirlemektedir. Anadolu da
mekânda barındırdığı renkli, insan yaşamına son derece uygun coğrafyası nedeniyle her zaman
dikkat çekici olmuştur. Doğal ve beşerî kaynaklar açısından sahip olduğu zenginlikler, çeşitli
medeniyet
ve
kültürlerin
gelişimini
daima
desteklemiştir.(Karakuzulu,
http://docplayer.biz.tr/,2016.)
Anadolu’nun coğrafyasının sağlamış olduğu imkânlar kadar, imkânsızlıklar da
medeniyetlerin kuruluş ve gelişimini destekler mahiyette olmuştur. Anadolu tarihi bütünüyle
incelendiğinde, çeşitli uygarlıkların gelişmesinde yarımadadaki bazı coğrafi koşulların büyük rol
oynadığı görülmektedir. Jeomorfolojik açıdan iki önemli özellik bu duruma örnek verilebilir.
Anadolu’nun kuzey ve güneyden sıra dağlarla çevrili oluşundan başka, doğusunda da yüksek
dağların bulunuşu sahada “ kapalı” bölgeler oluşturmuş, buralarda değişik uygarlıkların
gelişimine sebep olmuştur. Öte yandan, yarımadanın doğudan batıya 1650 km uzunluğa sahip
olması, tarihi dönemlerin yarattığı duruma göre bazen doğu dünyasına bazen batı dünyasına bağlı
uygarlıkların doğmasına vesile olmuştur. Bu mesafe gelen kavimlerin Anadolu’nun sadece bir
bölümüne yerleşebilmelerini mümkün kılmıştır. Hitit İmparatorluğu bile Anadolu’nun tamamına
sahip olamamıştır.( Akurgal, 2000:16.)
1.2.Anadolu’da Farklı Dönemlerde Pek Çok Uygarlıkların Kurulmasının Nedenleri
Tarih boyunca bir çok önemli uygarlığın barındığı Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular
olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile,
dünya tarihine bir çok “ilk”e şahitlik etmiştir. (Işık,www.anadoluuygarliklari.com/,2016.)
Medeniyetlerin bu coğrafya da kurulmasının nedenleri sıralarsak;
1- Olumlu iklim şartları, Anadolu orta kuşakta olması sebebiyle iklimi insanın yaşamasına,
tarım ürünlerini yetiştirmesine ve hayvanlarına bakmasına müsaittir.
2- Anadolu verimli topraklardan oluşmaktadır. Kuzeyin bozkırlarına, güneyin çöllerine göre
çok iyi durumda olan Anadolu toprakları sık sık istilalara uğramıştır.
3- Anadolu toprakları bol su kaynaklarına ve akarsulara sahiptir. Yaşamsal öneme sahiptir
su. insanların kendilerine, hayvanlarına, yetiştirdiği tarım ürünlerine her zaman suya ihtiyacı
vardır.
4- Üç Tarafı denizlerle çevrili olması Anadoluyu cazip hale getirmiştir.
5- Asya, Avrupa ve Afrika arasında olması, karadan ve denizden kolayca bağlantı
kurulabilmesi,
6- Göç ve istila ile gelen kavimler, kendi medeniyetlerini getirmiş, yerleşik medeniyetten
etkilenerek yeni uygarlıklar kurmuştur.
7- Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerine yakın olması bu medeniyetlerin etkisi altında
kalmıştır.
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8- Verimli topraklar ve uygun iklim şartları Anadoluyu yaban hayvan ve yaban tarımsal
ürünler bakımından çok zengin yapmıştır. Avcılık ve toplayıcılık yapan ilk insanların uğrak
merkezi olmuştur.
Tüm bu sebeplerden Anadolu da pek çok uygarlık kurulmuş, sık sık istilaya uğramış, göç
almış, değişik medeniyetlerin beşiği olmuştur. Uygarlığın gelişimine büyük katkısı olmuştur.
(Hancı, www.yardimcikaynaklar.com /,2016.)
2.Urartular
2.1 Urartuların Tarihsel Gelişimi
Başkenti Tuşpa (Van) olan Urartu toprakları yüksek ve kayalık dağlarla çevrili düzlüklerden,
platolardan, dar ve derin vadilerden meydana gelmiştir. Doğu Anadolu’nun sert doğa koşullarına
uymak zorunda kalan Urartular hayvancılık ve ziraatte başarılı olmuşlardır. Doğu Anadolu
Bölgesi hayvan yetiştirilmesine uygun olduğu kadar ziraate de elverişli ovalara ve zengin maden
filizlerine sahiptir (Bayrak,http://www.jmo.org.tr,2016). Tarım ve hayvancılığın yanı sıra “Urartu
Krallığı, Orta Demir Çağ’ında Önasya’da var olan güçlü devletler arasında yer almaktadır.
Çağdaşlarından güneyde Assur İmparatorluğu, batıda Melitia (Melid, Melitealhe, Malatya),
Tablani (Tabal/Kayseri ve çevresi) ve Kumaha (Kummuh, Adıyaman) başta olmak üzere Geç
Hitit devletleri, Orta Anadolu’da Frigler, Kuzeybatı İran’da Mana ve Medler ile siyasal ve ticari
anlamda ilişkiler kurmuştur”. (Köroğlu 2011:12.)
MÖ 13. yüzyıl ile 9. yüzyıl arasında Uruatri ve Nairi gibi toplumlar Doğu Anadolu 'da beylik
ve aşiretler halinde yaşadığı, MÖ on üçüncü yüzyılda Urartu'ların tek bir devletten oluşmadığı,
değişik kabilelerden oluşan bir konfederasyon şeklinde yönetildikleri anlaşılmaktadır. Demir
Çağında demir silahların kullanılmaya başlanılmasıyla süregelen birleşme neticesinde MÖ 858856 yıllarında Asurluların Kral III. Şalmaneser komutasında Urartu içlerine yaptığı akınlar
neticesinde Urartu Aşiretleri arasındaki birleşme süreci hızlanmıştır. Asur, akınlarına karşı
koymak zorunda kalan bölge halkı, MÖ 1. binin başlarında Urartu Devleti’ni kurmuşlardır.
(Kuzucular, www. Edebiyatve sanat akademisi. com.,2016)
Urartu’nun tarihi boyunca Assur’un her zaman hem tehdit ve hem de belirleyici unsur
olduğunu görüyoruz. Urartu’nun kuruluş yıllarının Assur’un bölgede baskısının arttığı yıllara
denk gelmesi, Assur’un zayıfladığı dönemde genişlemesi, bazı zamanlar Assur’un da yükselişine
rağmen zirvede kalabilmesi, çöküşünün de Assur ile yakın zamanlarda olması, aralarındaki yakın
ilişkiyi anlatmaktadır. MÖ 9. yüzyılın sonlarında ve 8. yüzyılın başlarında Assur’un kuzeye
yayılım politikalarında, Doğu Anadolu başrolü oynamıştır. Yazılı kaynakları incelediğimizde
bunun tamamen ekonomik nedenli olduğu görülmektedir. Özellikle yeraltı ve yerüstü
zenginlikleri başrolü oynamıştır. 13. yüzyılda Hitit ve Mitanni devletlerinin tarih sahnesinden
silinmesiyle, değişen siyasi dengeyi kendi lehine çevirmek isteyen Asur, özellikle Doğu Akdeniz
ticaretine ve Doğu Anadolu’daki madeni zenginlikleri eline geçirerek süper güç olmak istiyordu.
Ancak süreklileşen Arami göçleri, Assur’un bu amacını engellerken, konfederasyonlar halinde
yaşayan Urartu’nun, Assur’un Arami göçleriyle uğraşması sonucunda, Assur karşısında
güçlenmesine olanak vermiştir. İşte Assur baskıları sonucunda o zamana kadar siyasi anlamda bir
birliktelik sağlayamamış olan Uruatri ve Nairi beyliklerinin bir araya gelerek I. Sarduri zamanında
Van gölü çevresinde Tuşpa’yı başkent yaparak, Urartu krallığının kurulma sebeplerinden birine
yol açmış olmalıdır. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak merkezi bir gücün oluşmasına yol açan
bu süper gücün yaptığı seferler sonucunda, Urartu’nun kültürel, askeri, politik anlamda
etkilendiği hatta devlet işleyişini de model almış olabileceği düşünülmektedir. (Pınarcık,2012)
Kuruluş yıllarında sadece Van Gölü ve çevresine hâkimken, MÖ 8. yüzyılın başlarına
gelindiğinde, batıda Malatya sınırlarından doğuda Hazar Denizi’ne, kuzeyde Aras Nehri’nden
güneyde Toros Dağları’na, güneydoğuda Urmiye Gölü havzasına kadar geniş bir alana hâkim
olduğunu görmekteyiz. (Zimansky,77,2004) (Resim 1)
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Resim 1.

2.2. Urartu Sanatı
Asur kralları, yıllıklarında ve diğer yazılı belgelerinde, Urartu Ülkesini nasıl yerle bir
ettiklerini, nasıl yağmaladıklarını büyük bir gururla anlatırlar. Bu belgelerde, ‘bolluk ve bereket
ülkesi’ olarak tanımlanan Urartu Krallığı’nın zenginliği ve eyaletlerinden yağmalanan malların
Asur Ülkesine nasıl taşındığı en ince ayrıntısına kadar yazılıdır. Örneğin Asurlular, kutsal kent
Musasir’i ele geçirdiklerinde, “kapıdaki, güvenlik için vurulmuş kilitleri kırınca” karşılaştıkları
zenginlik ve bolluk karşısında hayrete düşmüşlerdir. II. Sargon’a ait ve şu anda Fransa’da Louvre
Müzesi’nde bulunan tablette, değerli madenlerin ve 333.500 nesnenin tanımlandığını ve
listelendiğini biliyoruz. (anadolu.iwarp.com,2016.)
Urartu sanatı, ilk dönemlerinde büyük ölçüde Mezopotamya kültürlerinin, özellikle de Assur
sanatının etkisi altında kalmış görülmektedir. Üslup ve geleneksel anlatım Assur, ancak içerik ve
biçimsel unsurlar Urartu’ya has özellikler taşımaktadır. Daha sonra Yeni Assur sanatından etkili
ama bağımsız olan özgün bir Urartu sanatı ve mimarisi gelişmiştir. II. Rusa dönemi, bu özgün
sanatın en karakteristik örneklerinin verildiği bir süreçtir. Bugün başta Rusya, İngiltere, Almanya,
Fransa, ABD, Japonya ve İsrail’deki müze ve koleksiyonlarda, Urartu saray kullanımına ait çok
sayıda üzerleri çiviyazılı miğfer, kalkan, kemer, sadak, at koşum takımları, silahlar, mobilya
parçaları gibi Urartu eserleri bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki, tüm bu ülke müzelerinin yer
verdiği bu eserleri yaratmış uygarlığın başkenti Van’da, bugün Urartu uygarlığının görkemini
yansıtacak anlayışta ve zenginlikte bir müze bulunmamaktadır. (Başgelen.2005)

Urartu sanat eserlerinden örnekler
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Urartular, çalışkanlıkları ve azimli ruhlarıyla güçlü bir ekonomi oluşturmuşlardır.
Zenginliklerinin kaynağı da özellikle hayvancılık ve madenciliğe dayanmaktadır. Zaten Asur
krallarının gözü, Doğu Anadolu ve Toroslarda yatan zengin maden yataklarındaydı. Coğrafi ve
jeolojik şartları nedeniyle önemli ölçüde hammaddeye sahip olan Urartu Krallığı, başta Asur
olmak üzere pek çok komşu devletin hedefi haline gelmiştir. En önemli madenler, Gümüşhane
yöresinden çıkarılan demir, Ergani yöresinden gelen bakır ve Van Gölü’nün güneyindeki dağlık
bölgeden sağlanan demirdi. Urartular bu madenleri hem hammadde olarak hem de işleyerek çok
sayıda ülkeye ihraç etmekteydi. (anadolu.iwarp.com.2016)
Yaşadıkları ülkenin kayalık yapısı ve sert iklim koşullarına ayak uydurmayı başaran
Urartuların en büyük ve özgün çalışmaları, mimari alanda olmuştur. Zira, büyük kaleler, kentler
ile birlikte bu topraklarda yaşayacak tarıma dayalı bir toplum yapısı olmaksızın bölgede
egemenlik kurmak, neredeyse imkansızdı. Urartulardan günümüze kalmış çok sayıda kale, kent,
baraj, su bendi ve kanalı, karayolu ve kaya anıtları bu bayındırlık çalışmalarının en önemli
tanıklarıdır. Van kalesi (Resim 2) ve Anzaf kaleleri (Resim 3) Urartu kalelerinin en güzel
örnekleridir. Ayrıca, ele geçirdikleri ülkelerde de savunma ve ekonomik amaçlı pek çok şehir
kurmuşlardır.
Urartular genel olarak taş kaidelere basan ince, uzun ağaç direklerin hakim olduğu bir yapı
tarzı kullanmıştır. Bu mimari tarzı, teknik yönden olduğu kadar, sanat açısından da yetkin
örnekler vermiştir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan şehirlerde çok fazla
mimari kalıntı yoktur. Taş temel üzerine kerpiçten yapılan evler, dikdörtgen planlı bir odayla, ona
bağlı at nalı biçimli bölümden oluşurdu. Yine dikdörtgen planlı çok katlı saraylar ise ortadaki
büyük salona açılan değişik işlevli mekanlardan meydana gelmekteydi. Tapınaklar ise, kutsal oda,
avlu ve yan odalardan ibaretti. Avlu dinî törenlerin yapıldığı, kurbanların kesildiği bir alandı.
Burada sunakla birlikte üzerinde kurbanın kanının akıtıldığı, ortası delik sunak taşı
yeralmaktaydı. Büyük bir salonun çevresindeki odalardan meydana gelen mezarlar, kayalara
oyulmuştu. Odaların duvarlarında değerli eşyaların konulduğu nişler yer almaktaydı.
(anadolu.iwarp.com.2016)

(Resim 2) Van Kalesi (Tuşpa)

(Resim 3) Anzaf kalesi ve Beyazıt camii

3.Altıntepe
Urartu kentlerinin çoğu sitadel için inşa edilmiş gözükse de sitadelin dışında bir aşağı şehrin
varlığı anlaşılmaktadır. Sitadeller genellikle bulunduğu bölgeye, ovaya veya ana yola hâkim
noktadaki yüksek bir kayalık veya bir dağın uzantısı üzerine kurulmuştur. Geleneksel olarak
yerleşime uygun olmayan bu alanlara inşa malzemesi taşımak ve içme suyu gibi zorunlu
ihtiyaçları getirmek oldukça zordur. Ayrıca engebeli bir kayalık üzerinde yönetim merkezinin
binalarını yerleştirmek için altyapı oluşturmak, ihtiyaç duyulan zaman ve işgücünü oldukça
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artırmış olmalıydı. Urartu kentlerinden çok azının aşağı kenti konusunda araştırma yapılmıştır.
Doğu Anadolu’nun zor koşullarında yapımı, birkaç bin işçiyle, yıllarca sürmüş olması gerektiği
anlaşılan bu sitadellerin ayakta kalması, ihtiyaçlarının karşılanması, ancak kalabalık bir nüfus ile
mümkündür. Ayrıca sitadeller de askerî birlikler için düzenlenmiş mekân bulunmaması,
güvenliğin de aşağı şehir kapsamında planlanmış olduğunu düşündürmektedir. İnşa aşamasında
sitadel yükseltisinin çevresinde şantiye olarak kurulan geçici yerleşmelerin inşaat bitince aşağı
yerleşme olarak yaşadığı öngörülebilir. Urartu yazıtlarında kral I.Argişti’nin ülkenin batısındaki
Alzi bölgesinden tehcir ettiği 6600 kişiyi, yeni kurulan Erebuni (Arin Berd) kentine yerleştirdiğini
kaydetmesi, sitadel dışındaki yerleşmenin planlanması ve bu türde kentlere tehcir yoluyla
getirilen nüfus miktarıyla ilgili olarak değerlendirilebilir
Urartu ülkesinin sınırları içinde birçok kalede, kralî projelerdekilere benzeyen yapıların inşa
edildiği gözükmektedir. Örneğin Erzincan/Altıntepe ve Varto/ Kayalıdere’de ortaya çıkarılan
kare tapınak, depolar ve sitadel surları kentlerdekilerle oldukça yakın özellikler taşır. Ancak bu
merkezlerde Urartuca yazıt bulunmaması önemli bir fark olarak algılanmaktadır. Urartu kralları,
sefer sırasında ulaştıkları en uç noktalara, inşa ettikleri kanal ve gölet duvarlarına, açık hava
tapınaklarına çivi yazılı kitabe kazdırmışlardır. Bu kapsamda, inşası uzun yıllar alan Altıntepe ve
Kayalıdere gibi büyük projelerde devletin doğrudan katkısını gösteren yazıt bulunmaması dikkat
çekicidir. Kayalıdere’de bunlara ek olarak çok odalı kaya mezarı bulunması, Altıntepe’de de kaya
mezarı plan anlayışıyla yer altına inşa edilmiş üç mezarın varlığı bu yerleşmelerin doğrudan
devlet tarafından değil başkentten atanan güçlü yöneticiler tarafından inşa edilmiş olabileceğini
gösterebilir. (Köroğlu.2011)
M.Ö. 9-6. Yüzyıllar arasında, dağlık ve zorlu bir kuşakta, merkezi bir devlet kurmayı başaran
Urartu’nun batı-kuzeybatıdaki en önemli yerleşim merkezi Erzincan ovasında yer alan
Altıntepedir. Doğu Anadolu ve Güney Kafkasları Anadolu içlerine bağlayan en önemli doğal
yollardan biri üzerinde yer alan kale, döneminin önemli bir politik ve ekonomik bölgesel idari
merkeziydi. 1938 de kaçak kazılarla arkeoloji dünyasının dikkatini başaran Altıntepe’de sistemli
kazılar 1959-1969 yılları arasında gerçekleştirilir.(Işıklı.2008)
Altıntepe’de yapılan kazılar sonucunda, Yaklaşık 200 m. çapındaki tepenin üst kısmında;
Doğu Roma Surları, Urartu Dönemi’ne ait iç ve dış surlar, iç kale kapısı, mabet-saray, apadana,
iç surların hemen dışında depo binası ile tepenin güney yamacında açılan terasa yerleştirilen açık
hava tapınağı ile yeraltına yapılan 3 taş örme oda mezar ortaya çıkarılmıştı. İlk kazılardan sonra
korumasız kalan kale defineciler tarafından yağma edilmiştir. Kalede ikinci kez 2003 yılında
Atatürk Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu başkanlığında başlanan kazılar ve
onarım çalışmaları devam etmektedir.
3.1 Apadana
Apadana genel anlamı ile çatısı sütunlar yardımı ile taşınan kabul ya da toplantı salonlarına
verilen addır. Apadana olarak tanımlanan kabul salonlarının (audience hall) apadana tipi yapı
olma niteliğini sınırlayan unsurlar azdır. Bit-hilani ya da Megaron tipi yapılarda ki sınırlayıcı
özellikler bu yapı türünde yoktur. Yapının kare ya da dikdörtgen planlı oluşu, girişin kısa ya da
uzun tarafta yapılışı veya yapının kendi başına ya da bir yapı bütünü içinde yer alışı apadanayı
niteleyen etkenler değildir. Apadana tipi yapıda aranması gereken en önemli nitelikçatının
sütunlar tarafından taşınması ve toplantı ya da kabul eylemlerine yönelik işlevidir.bu niteliklere
sahip yapılar Anadolu da pek fazla değildir.M.Ö.ikinci binin ikinci yarısından Urartu krallığının
yıkılışına kadar (M.Ö.585) apadana tipi yapı olarak gösterilebilen kabul salonlarından biri
Boğazköy Büyükkale içerisinde yer alan “D Yapısı” diğerleri ise Altıntepe, Armavir-Blur ve
Bastam’daki sütunlu salonlardır.(Çilingiroğlu,2016)
Özgüç’e göre Sütunlu salon ya da apadana Urartu dönemi II. Yapı katını temsil etmektedir
(resim 4).(Özgüç ,2009)
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Apadana sarayının rekonstrüksiyonu

3.2 Altıntepe Apadanası
Anadolu’daki Urartu döneminin en büyük Apadana/Kabul Salonu yapısıdır. Çevresindeki
yapılardan 2 m. lik kısmen doğal bir yükselti üzerine oturan ve T. Özgüç’ün kazılarında ortaya
çıkarılan 44 x 25.30 m. dikdörtgen planlı yapının çatısını içindeki 110-120 cm. çapındaki taş
kaidelere basan 3 x 6 sıralı 18 direk taşımaktaydı. Yapının içinde kerpiç duvarları secco
tekniğinde yapılmış renkli resimler süslüyordu. Bu yapı ikinci dönem kazılarında yeniden ele
alındığı için tarafımızdan “Genişletilmiş Apadana” olarak isimlendirilmiştir. Bu yapının güney
duvarı bitişiğine, düşük seviyede, çatısı iki ahşap direk tarafından taşınan yamuk planlı bir mutfak
yapılmıştır. İkinci dönem kazılarında apadananın bulunduğu alanın beş evreli olduğu
saptanmıştır. Üstte, genişletilmiş apadananın doğu köşesine apsisi yerleştirilen, küçük bir şapelin
yalnız temel taşları korunmuştur. Genişletilmiş Apadana’nın altındaki, çevresinden 2 m. doğal
yükselti üzerine yerleştirilen Urartu dönemindeki ilk evre yapısının çatısını, elimize geçen altı
sütun kaidesinden dolayı, içten en az 6 ahşap direk desteklemekteydi; her iki evre yapısında giriş
aynı yerden, doğudaki kapıyla, sağlanıyordu. Bu yapıya bağlı kuzeyde düşük seviyede dikdörtgen
planlı bir oda ile içinde bir fırın, bir tandır, bir ocak, 4 küp/pitos’un yer aldığı bir mutfak
bulunmaktadır. Mutfağın güney batı köşesindeki cağ gideri zemin altına taşlardan örülerek
yapılan kanalizasyon sisteminin bir kolunu oluşturmaktadır ve sur dışına kadar devam ederek
tapınaktan gelen ana kanalla birleşmektedir. Yapının batısına da rampalı bir yolla çıkılan büyük
bir oda ve bitişiğine, zeminine pitosların gömülü olduğu depo binası eklenmiştir. En alt katman
tepede ilk yerleşmenin başladığı M.Ö.3000-1200 Tunç Çağlarına işaret etmektedir.
(altintepekazisi.net)
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4.Erzincan-Altıntepe Mimari Planı ve Sütunlu Salonu (Karamanoğlu,2009,358)

Sütunlu salon örneğinin en güzel örneklerinden biri olan bu yapı, mabet-sarayın bir bölümü
üzerine inşa edilmiştir. Yapı tepenin zirvesinde, mabet-sarayın güneyinde ve yüksekçe bir
seviyede bulunmaktadır. Mabet-sarayın galerisinin güneydoğu köşesini tahrip edecek şekilde inşa
edilmiştir. Binanın güney, batı ve kuzey tarafında herhangi bir oda yoktur. Giriş ve ek bina doğu
tarafındadır. Çatısı benzersizdi ve kerpiç duvarlarda ağaç kullanılmamıştı. Salondaki direk
kaidelerinin boyu çok büyüktü. Ağaç direkler olasılıkla oldukça kalındı. Bu nedenle salonun
çatısını destekleyen direklerin kerpiçten yapılmış olması da olasıydı. İri ve düzensiz taşlarla
yapılmış olan temelin en üstüne ufak ve yassı taşlar düz bir hat-satıh meydana getirecek şekilde
yerleştirilmiş ve kerpiç taşların üzerine örülmüştü.(Özgüç,2009) Oysa yapı sadece temel
seviyesinde günümüze ulaşabilmiştir.(Res.5-6-7)

5. Altıntepe sütunlu salonu (Yrd. Doç. Dr. H.Kalkan Arşivi)
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6. Altıntepe sütunlu salonu (Yrd. Doç. Dr. H.Kalkan Arşivi)

7. Altıntepe sütunlu salonu (Yrd. Doç. Dr. H.Kalkan Arşivi)

Salonun ışığı duvarların üst kısımlarına açılan pencerelerden ve çatıdaki baca deliğinden
aldığı belirtilmiştir. Doğu cephe duvarı ve kuzeydoğu köşesi taş çıkıntılarla takviye edilmiştir.
Binanın içinde Arin-Berd’te (Erebuni) olduğu gibi dini motifler ve sadece süsleme amaçlı yapılan
tasvirler söz konusudur. Betimlemeler arsındaki bitki, çiçek ve geometrik motiflerle oluşan
kompozisyonlar, kutsal ağacın iki tarafında kanatlı cinler, kanatlı sfenksler, kutsal hayvanlar
üzerindeki tanrılar, hayvanlar arasındaki mücadele ve çeşitli hayvan sahneleri görülmektedir.
Bunlarda genellikle kırmızı, mavi, bej, beyaz, siyah ve yeşil renkler kullanılmıştır. Duvar
resimlerinde simetri esastır ve bu nedenle dört duvara yapılan resimler birbirinin aynısıdır (Res.89-10). Sütunlu salonun duvarları banklar ya da uyku sedirleri bulunmamıştır ve yapı kaidesi de
yoktur. Salonun doğu cephesinde üç oda bulunmaktadır. Kapı söveleri mevcut ortadaki oda
avluya açılmadır. Üstü açık avlunun bir köşesinde beş adet sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır.
Bunların başka binalarda tekrar kullanılmak üzere daha önceki dönemlerde burada toplanıldığı
anlaşılmaktadır. Bu sütunlar kabul salonunun girişinin önünde sütunlu bir avlunun ve batı
kısmında da bir sıra küçük odanın varlığını göstermektedir.
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Resim 8.Altıntepe’deki salon duvarlarında yer alan tasvirler.

Resim 9. Altıntepe’deki salon duvarlarında yer alan tasvirler.

Resim 10. Altıntepe’deki salon duvarlarında yer alan tasvirler

Altıntepe’deki salon yapısının tarihlendirilmesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.
Hafirlerinden Prof.dr. T.Özgüç bu yapının bir Urartu apadanası olduğunu belirtmektedir. Ancak
Prof.Dr. V.Sevin, kendisininde bizzat katıldığı kazılar sırasında salonun in-sütü olarak ele
geçirilmediğini ifade etmektedir. Yine Kerkenes dağ kazısı direktörlerinden Dr.G.D. Summers’ın
düşüncesi Altıntepe’deki salon yapısının Akhamenid dönemine tarihlendirilmesi gerektiği
yönündedir. Günümüzde yerleşimin kazı çalışmalarını yürüten Prof.Dr. M.Karaosmanoğlu,
Özgüç ile aynı fikirdedir. Altıntepe çok fazla yerleşim görmüş bir merkezdir ve üstüste
tabakalanma söz konusudur. Ayrıca akhamenid dönemde de önemli bir merkez haline gelmiştir.
Salon daha yüksek bir noktada bulunmaktadır ve Urartu tapınağından daha geç bir dönemde
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planlanmış olmalıdır. Salonun bulunduğu alanda ilerleyen dönemde Orta Çağ’a tarihlendirilen bir
şapel de mevcuttur.
Bu bağlamda Urartu dönemi yerleşimlerinden Arin-Berd ile Altıntepe de paralellikler söz
konusudur. Benzer yapılanma Arinberd’de de görülmektedir. Yerleşimde bulunan apadana,
Urartu kültür katmanından daha yüksek bir seviyede ortaya çıkarılmıştır ve inşasının M.Ö.4:yy
ortalarına tarihlendiği düşünülmektedir.(Değirmencioğlu,2008) Ayrıca Altıntepe ve ArinBerd’teki her iki yapının duvarlarında hemen hemen aynı tasvirlere yer verilmiştir(Res.11.12.13)

11. Arin-Berd’te salon duvarlarında yer alan tasvirler

Resim 12. Arin-Berd’te salon duvarlarında yer alan tasvirler

13. Arin-Berd’te salon duvarlarında yer alan tasvirler
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ERZİNCAN İLİ, ÇAYIRLI İLÇESİ YAYLAKENT KÖYÜ’NDE BİLİNMEYEN
BİR KÖY ODASI
AN UNKNOWN VILLAGE GUESTHOUSE IN YAYLAKENT VILLAGE IN ÇAYIRLI
COUNTY OF ERZİNCAN PROVINCE
Mustafa Kemal ŞAHİN
Özet
Erzincan, kültürel değerleriyle Anadolu’muzun zengin yerlerindendir. Aynı zamanda eski eserleri ile
de dikkati çeken yerlerin başında geliyor. Bu eserlerden bazıları özellikle konut yapıları üzerinde ki
çalışmaların azlığı belirginleşiyor. Çayırlı İlçesi- Yaylakent Köyü’nde Hüseyin Taştan’a ait yapı, köy odası
olma özelliği yanı sıra özellikle ahşap süslemeleri ile bu konuda önemli örneklerden birisi durumunda
olmakla birlikte aynı zamanda tek eser olma özelliğini de kazanmaktadır. Ayrıntılı olarak incelenen eser,
bölgenin özellikle Erzincan’ın az bilinen konut yapılarına katkı sağlayacak özelliklere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Mimari, Konut, Bezem
Abstract
Erzincan is one of the rich settlements of Anatolia with its cultural values. At the same time it is also
among the noteworthy places of old artifacts. Scantiness of the studies on some of these artifacts especially
on residence buildings are obvious. A building belonging to Hüseyin Taştan in Yaylakent village of Çayırlı
county, is one of the important examples and at the same time it also has the feature of being a unique
artifact in this subject for being a village guestroom along with especially with its wooden ornaments. The
artifact that are treated in detail has features that will contribute to less known residence buildings of the
region especially of Erzincan.
Key Words: Architecture, House, Ornament

Giriş
Erzincan ilinin Çayırlı İlçesi, Yaylakent köyünde bulunan, ahşap süslemeleri ile dikkati
çeken ve bu yönden özelleşen yapı Hüseyin Taştan’a aittir. Söz konusu Köy Odası
05.Haziran.1990, 18.Kasım.1991 ve 08.Mayıs.1993 tarihlerinde incelenmiştir (Söz konusu ev
ilkin Erzincan Müze Müdürlüğünde görev yaptığım yıllarda Hüseyin Taştan’ın başvurusu üzerine
05.06.1990 tarihinde incelenmiş daha sonra önerimiz üzerine, Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Korumu Kurulunun 21.9.1990 tarih ve 268 sayılı kararı ile koruma altına alınmış,
tescili yapılmıştır). Yapının tanıtımına geçmeden önce köyün konumunu belirterek kısaca
bölgenin tarihçesinden söz etmenin yararlı olacağı kanısındayım.
Yaylakent (Gülebağdı) Köyü, Çayırlı ilçesinin kuzeybatısında bulunmakta ve ilçeye yaklaşık
15 km. uzaklığındadır. Kuzeyinde Boybeyi (Boybeyikomu), doğusunda Eşmepınar (Sosunga),
güneyinde Doğanyuva (Komga) ve batısında da Başköy bucağı yer almaktadır. Yaylakent köyüne
Erzincan- Mercan- Çayırlı yoluyla ulaşılabildiği gibi, Erzincan’ın kuzeyinden Kurutelek köyüBaşköy üzerinden stabilize yolla da (75 km.) ulaşabilmek mümkündür (Harita:1).
Tarihçe; köyün tarihçesi hakkında bilgi bulunmuyor. Araştırmalarımızda buna ait her hangi
bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bu nedenle ilçenin ve bölgenin tarihi de köyün tarihçesi için önemli
olduğundan kısaca değinmek gerekmektedir.
Erzincan gibi Çayırlı’da tarihsel yönden önemli bir geçmişe ve stratejik bir konuma sahiptir.
Tarihsel kaynaklarda bölgenin ilk adı “Mans” olarak geçmektedir (Öztürk, 1977, 62,63.; Şahin,
1985, 148.). İlçenin ne zaman yerleşme merkezi seçildiği bilinmemektedir. 1402 yılında
Timur’un yönetimine giren ilçe bir süre bu kişinin egemenliğinde kalmış daha sonra Akkoyunlu
Devleti’nin (1300-1508) eline geçmiştir. 1473 yılında bölgenin içerisindeki Otlukbeli’nde
Akkoyunlular ile Osmanlılar arasında yapılan savaşta Uzun Hasan’ın Fatih Sultan Mehmet’e
yenilmesiyle Osmanlılara geçmiştir (Konukçu, 1998). 1916 yılındaki Ruş işgali 1918 yılına kadar
sürmüş 20 Şubat 1918’de Rus işgalinden kurtulmuştur. 1954 yılının Haziran ayında ilçe olmuş,
bu tarihe kadar “Mans” adıyla anılıp Tercan ilçesine bağlı iken, daha sonra “Çayırlı” adını
almıştır (Ali Kemal, 1932, 25.; Darkot, 1945, 338-340.; Öztürk, 1977, 63.; “Erzincan” mad.,
Meydan Larousse, C.4, İstanbul, 1981, 345, 346. “Erzincan” mad., Meydan Larousse, C.4,

282 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

İstanbul, 1981, 345, 346. ; “Erzincan” mad., Yeni Yurt Ansiklopedisi, C.3, İstanbul, 1985, 838,
839.; Tuğlacı, 1985, 122, 123, 125.; Erzincan İl Yıllığı-1973, 2.; Erzincan 90, Ankara, 1990,
269.
Bölgedeki önemli yerleşim alanlarından birisini Çayırlı ilçesinde; Başköy, Çilhoroz,
Sarıgüney ve Verimli köylerinde ki koç ve koyun şeklindeki mezar taşları ve bezemeleri (Özkan,
2000, 31-47.; Çal, 2011, 220-239) oluşturmaktadır. Bu mezar taşlarına Otlukbeli çevresinde
Aşağı Kartallı ve Yukarı kartallı ve Merkeze bağlı Pınarlıkaya köylerinde bulunanları da seçkin
örnekler olarak eklemek gerekmektedir. Iğdır (Dağhan, 2013), Erzincan ve Tunceli (Danık, 1993)
bölgeleri nedenleri üzerinde düşünmekle birlikte bu yönden ayrıcalık göstermektedir. Ayrıca
Çayırlı ilçesinin yaklaşık 30 km. kuzeybatısında yer alan Salmalassus (Gelengeç) kalıntıları da
önem taşımakta ve bölgenin tarihçesi içerisinde ayrı bir yer tutmaktadır. Bölge de zengin Urartu
kalıntıları da, (Tercan Çadırkaya (Pekeriç) Kalesi ve Çayırlı Ozanlı Köyü Kalesi gibi) dikkati
çekiyor.
Plan Özellikleri
Tanıtmaya çalışacağım köy odası köyün içerisinde yer almaktadır (Çizim:1, Resim:1,2).
Dışarıdan hiç ilgi çekmeyen yapı içerisine girildiğinde ahşap bezemeleriyle zenginleşmekte ve
önem kazanmaktadır. Sütunlu kemer bölümünde geçen (1279 H-1862 M.?) yılı ve Mustafa adı
dışında tarihlemeye olanak sağlayacak başka bir veri bulunmuyor. Belli başlı bir onarım
geçirmediği anlaşılan yapı halen kullanılmakta ve içerisinde Hüseyin Taştan’nın kardeşi Haydar
Taştan oturmaktadır (05.06.1990 tarihinde yapıyı incelediğimizde bu durumdaydı., ama daha
sonra sayın Müze Müdürü Özkan Tosun ile 07.03.2016 tarihinde yaptığımız görüşmede evin
bakımsızlık nedeniyle boşaltıldığını, bir an önce onarımının yaptırılması gerektiğini
belirtmişlerdir. Ayrıca yapının doğu yönünde inşaat çalışmalarının yapıldığı anlaşılmaktadır).
Dış Mimari Özellikleri
Yaklaşık olarak 7.20x 10.00 m. boyutlarında dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuş, giriş
bölümünün olduğu cephenin kuzey tarafı yer darlığı nedeniyle eğik şekildedir. Tek gözlü bir
odadan oluşan köy odasının güney yanında, diğer yapılarla bağlantılı olan ve sonradan yapıldığı
anlaşılan güney deki bir girişten geçilmekte, asıl girişi doğu yönündedir. Girişten hole geçilmekte,
hol ile oturma yerini dört sütunlu ve kemerli bir bölüm ayırmaktadır. Holün sol tarafında sonradan
dönüştürülen küçük bir oda (yüklük ya da kiler olabilir), güneyde üç pencere açıklığı dışında,
kuzeyde iki, doğuda da kemerli bölümün sağında bir dolap nişi, güney ve batı taraflarında birer
oturma yeri (sedir) yer almaktadır (Çizim:1).
Yapımında tümüyle sarımtırak kesme taş kullanılmıştır. Bu tür taşlar Tercan’a bağlı
Çadırkaya (Pekeriç) kasabası yakınındaki taş ocaklarından çıkarılmakta, Mama Hatun külliyesi
ve bölgedeki diğer yapılarda da kullanıldığı görülmektedir.
Kesme taşın kullanımı bakımından köy odası, köydeki diğer evlerden farklılık göstermesi
nedeniyle köyün ileri gelenlerinden birisine ait olduğunu düşüncesi uyanıyor (Resim:1,2).
Yanında bulunan evlere bitişik olduğundan sadece güney ve kısmen de doğu cepheleri belirgin
olarak görülebilmektedir. Güney duvarının önünde de yapıya bitişik yarıya kadar yükselen
sonradan yapılan bir ev bulunmakta iken (Çizim:1, Resim:1) daha sonraları güney ve
doğusundaki evler kaldırılmış, batısında da inşai faaliyetlerin yapıldığı anlaşılmıştır (Resim:2).
Güney tarafında mazgal pencere özelliğindeki, üç pencere açıklığı ile içerisinin daha fazla
ışık alması sağlanmış, aynı zamanda bu düzenleme ile ana cephe özelliği kazandırılmıştır.
Köşedeki ay-yıldız bezemesi dışında bu cephe oldukça sade tutulmuştur (Resim:2).
Yapının üzeri düz toprak damla örülüdür ve batı duvarı üzerinde baca yer alırken, daha
sonrasında üzeri saçla kapatılmıştır (Resim:1,2).
İç Mimari Özellikleri; Giriş kapısından 1.30x 3.30 m. boyutlarında ki dar bir hole, buradan
da 5.20x 5.20 m. boyutlarındaki oturma yerine geçilmektedir. Hol ile oturma yeri dört sütunlu ve
kemerli bir bölümle ayrılmıştır (Resim:3). Holün sol tarafında 2.25x 3.00 m. boyutlarında
sonradan dönüştürülen küçük bir bölüm (kiler/yüklük) yer almaktadır.
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Oturma bölümünde batı ve güney yönlerinde 1.70x5.20m., 1.17x 5.30 m. boyutlarında iki
sedir, kuzey duvarında iki (0.45x 0.80 m.), doğuda bir dolap nişi ile güney duvarında yukarıda da
belirttiğimiz gibi üç pencere açıklığı bulunmaktadır. Güneydeki sedirin ortasında tavanı tutan
ahşap bir sütun, batı duvarı üzerinde de bir ocağı yer aldığı anlaşılmaktadır (Çizim:1).
Bezeme Özellikleri
Köy odasının en önemli özelliğini ahşap süslemeleri oluşturmakta, bu nedenle
özelleşmektedir. Ahşap işçiliğine sahip bezemeleri üç ayrı bölüm halinde inceleyebilmek
mümkündür;
1. Sütunlu Kemer Bölümündeki Bezemeler;
2. Tavan Bezemeleri,
3. Dolap Kapakları, Kapı Kanatları ve Pencere Kenarları Üzerindeki Bezemeler,
1. Sütunlu Kemer Bölümdeki Bezemeler
Bu bölüm dört sütunla üç bölüme ayrılmıştır (Resim:3,4). Ortadaki bölümden geçiş
sağlandığı için yanlardaki bölümler kapalı tutulmuş, sağdaki bölüm kapatılarak kireçle
sıvanmıştır. Sütunlar altta kare kaideye oturmakta, üzerlerinde birbirine geçmeli olarak işlenmiş
düğüm motifleri yer almaktadır. Sütunların üzerinde kemerli alanlar iki bölüm halinde
düzenlenmiştir. Altta köşeli kemer halinde birincisi, üstte ise dilimli kemeri anımsatan ikincisi
bulunmaktadır (Resim:4,5). Köşeli kemerin kemer köşelerinde kıvrık dallı bitkisel süslemeler yer
almakta, birinci ve ikinci kemer arasını üç sıra halinde düzenlenmiş süsleme kuşakları
ayırmaktadır. Ortadaki yanlardakine oranla daha geniş tutulmuş; ortada düğümlü geçmelerden
oluşan bir bordür, bunun üzerinde altlı ve üstlü olarak dizilmiş U şekline benzeyen içleri işlenmiş
bordür, altta ince çizgili ok ucu motifli ve yukarıdan aşağıya doğru uzanan eğik şekilli bordür,
bunların üzerinde üç tane dilimli kemer içerisinde uzanan ve kenarları dalgalı olarak işlenen
bölümler bulunmaktadır. Ortadakinin içerisini çarkıfelek şeklindeki madalyondan kaynaklanarak
açan lale motifleri doldurmaktadır. Madalyonun altında ve bununla iki bölüme ayrılan dikdörtgen
alan içerisinde bir satır halinde nesih yazıyla yazılan “Maşallah” ifadesi ile “Mustafa” ve “Sene
1279” geçmektedir. Buradan yapının 1279/1862 yılında Mustafa adında bir sanatçı tarafından
yapıldığı anlaşılmaktadır (Çizim:3,4, Resim:6).
2. Tavan Bezemeleri
Sütunlu kemer bölümündeki bezemeler devam ederek tavandaki bezemelerle birleşmektedir
(Resim:3,7). Ahşaptan yapılan sütun odanın tavanını ayırmaktadır. Birincisi kare şeklinde daha
geniş, ikincisi ise uzun dikdörtgen şeklindedir. Burası güneyde bulunan sedirin üzerine kadar
uzanmaktadır (Resim:3).
Bu bölümde bulunan bezemeleri iki grup altında inceleyebilmek mümkündür;
2.1. Tavan Göbeğinin Çevresinde, Kenarlarında ve Köşelerinde Yer Bezemeler;
Sütunlu bölümün bezemelerinin devamını oluşturmaktadır (Resim:3,8,9). Dilimli kemerlerin
hemen devamında sarı renkli büyük dikdörtgen alanda birkaç bölümde işlenmiş alanlar
bulunmaktadır. En köşede üçgen alanda kıvrık dallardan meydana gelen bitkisel bezemeler,
devamında yine dikdörtgen alanda dairesel ve çokgen şekilli düzenlemeler ile birbirine geçmeli
olarak işlenen bitkisel süslemelerden oluşan bölümleri, dantel şekilli ince bir bordür
çevirmektedir. Bu bölümden sonra tavan göbeğinin köşelerindeki bezemelere geçilmekte, kırmızı
renkte kare şeklinde ki dört bölüm köşelerde yer almaktadır (Resim:7).
Güneydoğu köşede ki kare alanın etrafında dantel şeklinde işlenmiş bordürle çevrilidir.
Ortada daha küçük ikinci bir kare alan, dantelli bezemenin devamında da üç sıra halinde yamuk
şekilli düzenlemeler, ikinci alanın içerisinde ortada sarı renkte çarkıfelek şekilli ve kıvrık dallı
madalyonlar yer almaktadır. Bunların etrafını kırmızı renkte ve dairesel biçimli kıvrık dallar
dolaşmaktadır. Köşe dolgularında da kıvrık dal bezemeler görülüyor. Büyük kare alanın
devamında da mavi renkte boyanmış üçgen alan içerisinde, kıvrık dal bezemeleri ile üç sıra
halinde işlenen yuvarlak daireler içerisindeki altıgen yıldız motifleri bulunuyor (Resim:8).
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Kuzeybatı köşedeki kare alanda, dantel şekilli bordür ile çevrili olup, iki kare alana
ayrılmıştır. Birinci kare alan içerisinde kırmızı renkte irili ufaklı üçgen şekillerinden oluşan
bezeme tersli ve düzlü olarak dizilmiştir. İkinci kare alan içerisinde de yine kıvrık dallı madalyon
bulunmaktadır. Bununda çevresini dairesel şekilli bir madalyon dolaşmaktadır. Köşe dolgularında
da diğerlerinde olduğu gibi yine kıvrık dallar bulunmaktadır. Bu kare alanın devamında da üçgen
alan içerisinde üç sıra halinde düzenlenen kıvrık dal bezemeleri vardır. Birinci bordürde iki yana
doğru açan yapraklar, ikinci bordürde birbirine bağlanmış durumda kıvrık dallar, üçüncü
bordürde de ikincisinin aynısı olup birbirine bağlanan kıvrık dallar içerisinde iki yana açan
yapraklar, uzun dikdörtgen alanda da iki sıra halinde düzenlenmiş bitkisel bezeme yer almaktadır.
Birinci sırada boğumlu şekillerin arasında kıvrık dallar ve yapraklar, ikinci sırada da oval daireler
içerisinde sol tarafa doğru uzanan yapraklar, bu dairelerin alt ve üst taraflarında da yine aynı yöne
doğru uzanan yaprak şekilleri yer almaktadır (Çizim:5, Resim:9).
Bu kare alanlar içerisinde görülen süsleme biçimleri kuzeydoğu ve güneybatı köşelerinde de
tekrarlanmıştır (Resim:10,11).
2.2 Tavan ve Tavan Göbeği Bezemeleri;
Ortadaki büyük madalyondan gelişen kıvrık dallar ince bordürler şeklinde uzanarak
bütününde dairesel bir şekil almakta ve tavan bezemesini oluşturmaktadır (Çizim:6,
Resim:12,13).
Ortadaki büyük madalyon üzerinde yamuk, kıvrık dal ve yarım dairesellerden oluşan bezeme
biçimleri görülmekte, birbirlerine geçmiş yarım daire bezemelerde bordürler halinde bu alanı
çevirmektedir. İnce uzun dikdörtgen alanlar içerisinde de birbirlerine bağlanarak oluşmuş kıvrık
dal bezemeleri bulunmakta, bütününde de uzun dikdörtgen alan içerisindeki kıvrık dal bezemeleri
dairesel bir şekil oluşturmaktadır. Kıvrık dalların bitiminde de dairesel şekilli kıvrık dallardan
oluşan bordür tüm alanı çevirmektedir (Çizim:6, Resim:13,14).
Birinci bölümden ayıran ahşap sütunun üzeri yukarıda değindiğimiz sütunlu bölmenin sütun
bezemelerine benzemektedir. Birbirine bağlanan kıvrık dallardan ve geometrik şekillerden oluşan
bezeme biçimleri uygulanmıştır. Sütun başlıklarına geçiş iki kademeli olarak gerçekleştirilmiştir.
Sütun başlığında da kıvrık dallardan oluşan bezeme yer almakta, bu bölüm üçgen şekilleri ile
sonuçlanmaktadır (Çizim:7, Resim:15).
Tavanın güney yönündeki ikinci bölümde kare şekilli üç panoya ayrılmıştır (Resim:16). Kare
şekiller ortadan bir madalyondan gelişmekte, etrafında altıgen olarak işlenmiş geometrik
biçimlerden sonra köşelerde burmalı köşe dolgularını oluşturan küçük madalyonlar yer
almaktadır. Bunların çevresini bitkisel bezemeli bordür çevirmektedir (Resim:16). Diğer kare
alanlarda da kıvrık dal ve geometrik bezeme görülmekte, en sonuncusunda madalyon küçük
durumda olup, bunun etrafını üç tane dikdörtgen alan içerisindeki bitkisel bezemeler
çevirmektedir. Dikdörtgen alanlar birleşerek kare alanı oluşturmakta, bununda çevresini altıgen
biçimli bitkisel bezeme çevirmekte, altıgen alanda sonuçta kareye dönüşmektedir (Resim:17).
3. Dolap kapakları, kapı kanatları ve pencere kenarları üzerindeki bezemeler,
Güneyde ki sedirin doğusunda bir, kuzey duvarında da iki tane dolap nişi bulunmaktadır
(Resim:3). Dolapların kapakları üzerinde yoğun bezemeler görülmekte, bezemelerin çeşidini
artırmakta ve yapıya ayrı bir yön kazandırmaktadır. Bu bölümdeki bezemeleri de dört grup altında
inceleyebiliriz
3.1. Güneydeki sedirin doğusunda bulunan dolap kapakları üzerindeki bezemeler,
Dikdörtgen şekilli tavanın bezemelerinin devamı özelliğindedir. Ortada dikdörtgen alan
içerisinde ok başını anımsatan şekillerin önünde ve iki yana doğru açan bitkisel yapraklar bu
alanın bezemesini oluşturmaktadır. Bunun etrafında da birbirine geçmiş kıvrık dallar bağlanarak
altta ve üstte birer sıra olmak üzere iki bordür oluşturmaktadır (Resim:18).
Dolap kapaklarının üzerinde de sütunlu bölmede görülen düğümlü, ters U şekilli ve geçmeli
düğümlü motif, ok ucu, yatay dizgi sıralarından oluşan bordür düzenlemesi vardır. En üstte de
yine sütunlu bölmede olduğu gibi dilimli kemerler ve bunların içerisinde de yarıya kadar işlenmiş,
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iki yana doğru açan çiçek şekillerinden oluşan bezeme yer almaktadır. Bu sırada sütunlu bölmenin
devamı niteliğindedir (Çizim:8, Resim:18).
3.2. Kuzeydeki dolapların kapakları üzerinde bulunan bezemeler,
Odanın kuzey duvarında 0.45x 0.80 m. boyutlarında iki dolap nişi yer almaktadır (Resim:19).
Dolapların kapaklarında, bunların alt ve üst bölümlerinde ahşap bezemeler görülmektedir.
Soldaki dolabın kapağında baklava motifi şeklinde işlenmiş bezeme ile üst bölümde düğümlü
geçmelerden oluşan dar bir bordür ve boş bir alınlık, altta ise yatay şekilde ince sıralar halinde
dizilmiş bordürler yer almaktadır. Dolapların çevresini ince bir bordür çevirmektedir. Bu
bordürde düğüm motiflerinden oluşmaktadır. Sağdaki dolap kapağının üzeri boş bırakılmış yada
bezemeleri silinmiştir (Resim:19).
Kuzeydoğu köşede dolap nişinin (Resim:20) devamında batı yönünde; dikdörtgen şeklinde
ahşap çerçevelerle üç bölüme ayrılmış alanın ortasında ikiz kemerli kısmın iki yanına nişler
yerleştirilmiştir (Resim:21,22).
3.3 Pencere kenarlarındaki bezemeler
İki pencere arasında ve üzerlerinde kemerli düzenleme vardır. Pencere üzerleri sade
bırakılmış, aradaki bölümde oval daireler içerisinde yaprak motifleri yer almaktadır. Bunlar
birbirine bağlanarak bezemeli bordürü oluşturmaktadır. Oval biçimli çerçevelerin kenarlarında da
kıvrık dal bezemeleri bulunmakta, bu şekildeki bezeme dört yanı dolaşmaktadır (Resim:23).
3.4. Giriş kapısı üzerinde bulunan bezemeler
Doğuda bulunan giriş kapısı üzerinde dikdörtgen alanlar içerisinde birbirine bağlanan
bitkisel motiflerden oluşan bezemeler görülmektedir. Bunun çevresini de yine dikdörtgen alan
içerisinde yer alan kıvrık dallı bitkisel bezemelerden oluşan bordür yer almaktadır.
Karşılaştırma ve Değerlendirme
Genellikle konut mimarisinin oluşumunda yaşanılan yerin doğal, iklim ve yaşam
koşullarının büyük etkisinin olduğu görülmektedir.
Selçukluların Anadolu’ya giriş yerlerinden birisinin de Doğu Anadolu olduğu bilinmektedir.
Erzincan’da bu hat üzerindedir. Bu nedenle Erzincan’da ki yapılarda (Örneğin Tercan Mama
Hatun Türbesinde…) yerli hıristiyan mimarisinin ve Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerinin
bir arada uygulandığı izlenmektedir. Anadolu’ya girişten (1064) yaklaşık bir yüz sonra yavaş
yavaş kendini bulma uğraşlarının olduğu, kendi sanatsal özelliklerini yansıtma düşüncesinin
önem taşıdığı ve bunun uygulandığını görüyoruz. Anadolu Selçuklu dönemi yapıtlarını incelerken
ya da bu süreci irdelerken özgün ve ayrılan yönlerin de ele alınması gerekmektedir. Farklılıkların
oluşumunun nedenini, toplumsal yaşamda, kültürel yapı da, ekonomik durumda ve en önemlisi
devletin siyasal yapısında aramak gerekmektedir. Bunları belirlemeden farklılıkları
açıklayamayız. Farklılıkların oluşumunda hoşgörülü bir toplumsal yaşayışın varlığının ekonomik
yaşamda, özellikle XIII. Ve ilerleyen XIV. Yüzyılın içerisindeki gelişmişliğinin büyük ölçüde
rolü olmuştur. Erzincan’da günümüze gelebilen yapıtlar bunların kanıtlayıcıları durumundadır.
Anadolu Selçuklu ve izleyen dönemlerde önemli yapıtların üretildiği görülmektedir. Burada
hemen Kemah’ta Melik Gazi Kümbetini (1191 ?) ve Tercan Mama Hatun Türbesini (XII.
Yüzyılın sonu-XIII. Yüzyılın başları) anımsatmak sanıyorum yerinde olacaktır. Diğer yandan
Erzincan tarihinde Yassıçimen (1230) ve Otlukbeli (1473) savaşlarının büyük önemi vardır.
Otlukbeli savaşından sonra bu bölgenin Osmanlı egemenliğine geçtiği görülmektedir. Konu dışı
olmakla birlikte savaş alanlarının incelenmesi kalıntıların ve çeşitli verilerin sağlanması yönünde
önemli olabilir.
Özellikle bölgede önemli yapıtların ortaya konması ve Anadolu sanatında büyük yer
tutmaları, bundan sonraki yerel ve bölgesel mimarisinin oluşmasında etkili olmuştur. Bilindiği
gibi yerel mimari örnekleri ile bölgesel ve genel mimari içerisindeki ilintileri daha sağlıklı olarak
kurabiliyoruz.
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştığım bu köy odasının duvarlarının kalınlığının bir
metre dolayında olması, üzerinin kalınca bir toprakla örtülü olması, düzgün kesme taştan yapılmış
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olması, mazgal pencere özellikleri bölgenin soğuk iklim yapısına bağlı olarak yapıldığını
göstermektedir.
Yapı asıl önemini kalem işi şeklinde yapılan ahşap süslemelerinden almaktadır. Özellikle
çok sayıda geometrik ve bitkisel bezeme örneklerine yer verilmesi sanatsal yönden zenginliğini
göstermektedir. Mustafa adında olasılıkla sanatçısını belirleyebiliyoruz.
Bezemelerde geometrik ve bitkisel motiflerin kullanılış biçimine göre aynı zamanda
dengenin sağlanmak istendiği de anlaşılmaktadır. Kare, dikdörtgen, üçgen, dairesel, ok başı vb.
şekiller geometrik düzenlemeyi kıvrık dal, çiçek şekilleri ve lale de bitkisel bezeme şekillerini
oluşturmaktadır. Bu bezemeler tek bir parça üzerine yapıldığı gibi, birkaç parça üzerine
yapılanları da görülmektedir. Geometrik ve bitkisel bezemelerdeki çeşitlilik yanında renlerde de
canlılık ve zenginlik görülmektedir. Özellikle sarı, mavi ve kırmızı renkler ağırlıklı olarak
kullanılmıştır. Fakat kullanılan boyaların özelliği ile ilgili bilgi edinebilmek mümkün olmamıştır.
Ama canlılık bakımından halılardaki renkleri anımsatmaktadır.
Geometrik ve bitkisel bezemelerin benzerini Gümüşhane Sarıçiçek köyünde bulunan iki köy
odasındaki bezemelerle benzerlik taşıdığı görülmüştür (Gündoğdu, 1988, 24-30. Ayrıca bu köy
odaları ile ilgili olarak verdiği bilgilerden dolayı hocam Prof. Dr. Hamza Gündoğdu’ya, çizimler
içinde inceleme yıllarında Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulu (Şimdi Anadolu
Üniversitesi) Öğretim Görevlisi Sayın Faruk Atalayer’e ve daha sonra çizimleri bilgisayar
ortamında çizen Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana
Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Gizem Dede’ye teşekkür ederim).
Yapılar arasındaki benzerlik plan, mimari ve bezeme özelliklerinde görülmektedir. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi Hüseyin Taştan’a ait olan bu yapı 7.20x 10.00 m. boyutlarındadır. Sarıçiçek
köyünde bulunan bu köy odasının birincisi 7.08x 8.10 m., ikincisi 6.20x 7.80 m. boyutlarındadır
(Gündoğdu, 1988, 26, 28.; Gündoğdu1994, 385-404). Boyutları bakımından yaklaşık boyutlarda
olup, tek gözlü olmalarıyla da plan özellikleri yönünden uyuşmaktadır. Ayrıca Sarıçiçek
köyündeki bu iki köy odasında oturma alanı ile antre sütunlu ve dilimli kemerlere oturan bir
bölümle ayrılmıştır Aynı uygulama burada da görülmektedir. Diğer bir benzerlikte mazgal
pencere ve niş uygulamalarıdır. Fakat Sarıçiçek köyündeki bu köy odalarında farklı olarak kahve
köşkü uygulaması vardır (Çizim:2 Resim:24,25).
Kesme taşın malzeme olarak kullanılması ve duvar kalınlıklarının yaklaşık bir metre
dolayında olması diğer benzerliklerdendir.
Bezemeler yönünden ise; Sarıçiçek köyündeki her iki köy odasında da geometrik ve bitkisel
bezemeler birlikte, dengeli olarak kullanılmıştır. Ayrıca altıgen, dairesel, düğümlü geçmeler,
baklava motifleri, kıvrık dal, yaprak ve lale bezemeleri sıkça yer almaktadır. Ayrıca bezemelerde
sonsuzluk ilkesine uyulmuştur. Bu özellikleri ile Hüseyin Taştan’a ait köy odasının süslemeleri
ile benzerlikler sağlanmaktadır. Her iki köy odasında da (1295/1296- 1878/1879) yılları
geçmektedir (Gündoğdu, 1988, 29). İncelediğimiz yapı (1279/1862) yıllarına ait olması olasılıkla
aynı sanatçı grubu tarafından yapıldığı düşüncesini uyandırmaktadır. Çeşmeler üzerinde de
yaygın olarak görülen lale çiçeği sarı, kırmızı, beyaz ve pembe başta olmak üzere dört renkten
oluşuyor. Lale soğan şeklinde yetiştirilip her soğandan sadece bir lale çıkar. Çok tohumlu bir
bitkidir ve çiçekleri parlaktır. Bu özellikleri nedeniyle lale; “hayat, aşk ve ölümsüzlük”, “güzellik
ve cennet” sembolü olarak bilinmektedir (Demiriz, 1986.; Şengül, 1990).
Diğer yandan Yaylakent ve Sarıçiçek köylerindeki tavan geleneğinin Divriği örneklerinde;
Abdullah Paşa Konağı (1900-1925) (Resim:26), Erçüklü zade Yusuf Ağa Evi (XX. Yüzyılın ilk
çeyreği), Tevrüzlü Evi (Tevrüzlü Şevket Efendi Evi) (XX: yüzyılın ilk yılları) (Sakaoğlu, 1978.;
Üçer, 1992, 8-14.; Mâzi ve Âti’nin Gözdesi Divriği, (sayfa numarası belirtilmemiş). Konu dışı
olmamakla birlikte; Divriği Evlerinde, Ermeni Aram Usta, Cüce Yakup Usta, Çıbıkçı Hasan Usta,
Uzun İsmail Usta, Şilikli Ethem Usta, Ömer Usta, Halifere Mehmed Usta, Tapik Ahmed Usta,
Tapik Mehmed Usta..nın isimlerinin geçmesi etki ve etkileşimin belirlenmesi yönünden önemli
görünüyor. Sakaoğlu, 1978, 25, 26) görülmesi bölgesel sanat anlayışının ortaya konulması
bakımından önemlidir.
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XVIII. yüzyıldan başlayarak Osmanlı sanatında batılı etkiler yoğunlaşarak görülmektedir.
Bu dönem içerisinde Barok (1725/30-1800) ve bunun ileri bir safhası olan Rokoko ile Ampir
(1800-1840/50) ve bunun devamı olan Eklektik (1850-1910) üsluplarında yeni anlayışla yapıtlar
ortaya konmuştur. Tanıtmaya çalıştığımız bu köy odası ve Sarıçiçek köyündeki iki köy odası bu
etkilerin yoğun olduğu dönemlerde yapılmıştır. Ayrıca böyle uzak yerlerde bu tür yapıtların
ortaya konması merkezi sanat anlayışının yanı sıra yerel sanatında çok gelişmiş olduğunun
göstergesidir ve bu yönden önem taşımaktadır. Sarıçiçek ve Yaykalent köylerindeki bu yapılar
köy odalarının az bilinen önemli örneklerindendir.
Ayrıca, Erzurum, Erzincan, Bayburt (Uçar, 1998) ve Gümüşhane bölgesinde taş ve ahşap
malzemenin dengeli olarak kullanımı ve bu yöndeki örneklerin fazlalığı bölgesel uygulamaların
bir diğer yönünü belirlemektedir. Konu dışı olmakla birlikte ve farklı bir çalışmayı gerektirmesi
yanı sıra bu bezemelerin taşın üzerindeki yapılışı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayının (Gündoğdu,
1991) bezemelerini hatırlatmakla birlikte bu yönden irdelenmesi konunun değişik boyutta
incelenmesi bakımından belirtilmesi gerekmektedir.
Hüseyin Taştan’a ait olan yapı gösterdiği özellikleri bakımından Anadolu sanat anlayışı
bakımından da önemli bir yere sahiptir. Süslemelerde görülen, altıgen, dairesel, düğümlü
geçmeler, kıvrık dal ve yaprak bezemeleri Türk Sanatında yoğun olarak görülmekle birlikte
Erzurum (Karpuz, 1984.; Karpuz, 1989).; Kula (Bozer, 1988), Tokat (Çal, 1988), Urfa
(Akkoyunlu, 1989), Eskişehir (İşcan, 1986), Eski İstanbul (Balcı, 1980) ve Safranbolu (Günay,
1989) evlerinde görülen bezeme anlayışı ve özellikleri Hüseyin Taştan’ın köy odasından farklıdır.
İncelediğimiz yapı özellikle ahşap bezemeleri bakımından bölgedeki önemli örneklerdendir.
Bölgede bu yönden sayılı örneklerdendir. Erzincan’ın batısında Kemaliye ve Kuruçay evleri,
doğusunda ise Yaylakent Köyündeki Köy Odası ahşap işçiliğinin Erzincan’da ki kullanımının
yine önemli bir örneği durumundadır.
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SOSYOLOJİ

FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ (F2K): ERZİNCAN
ÖRNEĞİ
DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI): THE CASE OF ERZINCAN
Fatma ÇAVUŞ*
Özet
Erzincan ovası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde özellikle deprem, heyelan, çığ,
sel ve taşkın gibi doğal risklerin tehdidi altında olan bir yörede yer almaktadır ve tarihi boyunca çeşitli
büyüklüklerde depremlere sahne olmuştur. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (=F2K) tanımı,
günümüzde adli bilimler alanında sıklıkla başvurulan bir terimdir. Bir felaket anında hayatını kaybedenlere
ait her türlü verinin tespiti ve tasnifinden hayatını kaybeden kişinin yakınlarına teslim sürecine kadar
yapılacak tüm uygulamalar bu kavram kapsamında değerlendirilmektedir. İnsanoğlu felaketlerin
gerçekleşmesini engelleyemez ancak felaket sonrasında etkilerini en aza indirgeyerek daha da kötü sonuçlar
ortaya çıkmasına engel olabilir. F2K çalışmaları bu etkileri azaltmaya çalışmakla birlikte; dini, etik ve
hukuki açılardan da önemlidir.
Bu çalışmada, Erzincan’da henüz kurulmamış olan F2K ekiplerinin nasıl oluşturulacağı, organize
olacağı ve olası felaketlerde hangi kimliklendirme metotları kullanılacağı üzerine örnek bir model önerilmiş
ve bu konudaki mevcut literatür çalışmaları incelenmiştir. Olası bir Erzincan felaketine yönelik F2K
hazırlık çalışmalarında alınması gereken önlemler vurgulanmıştır. Ayrıca toplu ölüm ve büyük çaplı
kazalara ilişkin diğer ülkelerin yaptığı çalışmalar ve ülkemiz hukuki sistemi araştırılarak bir model
önerilmiştir. Sonuç olarak; felaketlerde kimlik tespitini gerçekleştirebilmek, sistemli ve organize bir
çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkmakta ve kimliklendirme operasyonlarında görev alacak bütün
kurumların koordineli olarak çalışmasını gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adli Kimlik, F2K, Erzincan Depremi, Felaket, Felaket Kurbanlarının
Kimliklendirilmesi.
Abstract
Erzincan plain is located, where earthquakes, landslides, avalanches, floods and other natural risks are
mainly dominant in the upper part of Fırat River of the East Anatolian Region and many earthquakes
occurred along the history of Erzincan. Disaster Victim İdentification (=DVI) nowadays it is become very
common referenced term in the area of forensic sciences. All applications; including identification and
classification of all kinds of data during disaster and procedure of delivery to relatives of the lost person
should be considered in the scope of this concept. Humanbeing can not avert a disaster but able to decrease
the effects of it in order not to come up worse conditions. DVI operations are so significant in terms of
religion, ethics and legislation.
The aim of this work is to make purposes to form and organize DVI teams which have not been formed
in Erzincan yet and to draw a model DVI organization is to use scientific identification methods and all the
literature relative to DVI operations have been investigated. Precautions should be taken in case of a
probable Erzincan disaster is emphasized. In addition to that, the studies of other countries on massive
deaths and big accidents and legislation of our country were studied to offer a model. As a result, Identifying
the victims after a disaster requires a systematic and organized work and all the assigned organizations
should work in a coordination.
Key Words: Disaster, Disaster Victim Identification, DVI, Erzincan Earthquake, Forensic
Identification.

1. Felaketler
“Felaket” kelimesi, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olay olarak ifade edilmektedir (Wikipedia, 2016). İnterpol’ün
resmi internet sitesinde yanınlanan F2K rehberine göre ise “Felaket”; birçok insanın ölümü veya
yaralanmasıyla sonuçlanan beklenmeyen olay şeklinde tanımlanmaktadır (Interpol, DVI Guide,
2011).
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Felaketler kaynaklarına ve kurbanlar açısından oluş tiplerine göre çeşitli alt sınıflara
ayrılmaktadırlar (Günçe, 2007). Bu alt sınıflandırmalar felaketin gerçekleştiği olay yerinin suç
mahalli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini ve ne tür kurbanlarla karşı karşıya
olunduğunun belirlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede kimliklendirme sürecinde yaşanacak
zorluklar belirlenerek sürece ilişkin bir yol haritası belirlenmektedir.
1.1. Kaynaklarına Göre Felaket Türleri
Felaketler oluş şekillerine göre doğal felaketler ve insan kaynaklı felaketler olarak iki ana
gruba ayrılmaktadır.
a) Doğal felaketler: Bir defa başladıktan sonra insanoğlu tarafından kesinlikle
durdurulamayan, gerçekleştikleri bölgenin üst ve alt yapılarında ciddi hasarlara ve çok fazla can
kayıplarına yol açan felaketlerdir (Şengezer, 2001). Oluş şekillerine göre jeolojik (deprem,
tsunami, heyelan, yanardağ patlamaları, çığ vb.) ve meteorolojik afetler (fırtına, sel, kuraklık,
hortum, kendiliğinden oluşan orman yangınları, sel vb.) olarak ikiye ayrılmaktadır.
b) İnsan kaynaklı felaketler: İnsanların kasti veya ihmali sonucunda oluşan ve insanın
yarattığı teknolojinin kullanımından kaynaklanan felaketlerdir (Çetin, 2008). Bu felaketler kaza
sebepli (uçak kazası, araba kazası, tren kazası, gemi kazası vb.) veya kriminal sebepli ( savaşlar,
nükleer patlamalar vb.) olabilmektedir.
1.2. Kurbanlar Açısından Oluş Tiplerine Göre Felaket Türleri
Açık ve kapalı felaketler olar iki sınıfa ayrılmaktadır.
a) Açık Felaketler: Deprem, tsunami, heyelan gibi genellikle doğal kaynaklı olan, ölü
sayısının zaman içerisinde katlanarak arttığı felaketlerdir (Çetin, 2008).
b) Kapalı Felaketler: Uçak, gemi, tren kazaları gibi ölü sayısının kayıt altına alınan bilgilerle
önceden kesin olarak belirlendiği ve sabit olduğu felaketlerdir (Çetin, 2008).
2. Erzincan Depremleri
Türkiye’ de en fazla görülen afet türlerinden biri depremlerdir (Özey, 2000). Hemen hemen
her gün Türkiye’ nin farklı bölgelerinde bazıları hafif büyüklükte bazıları daha şiddetli depremler
hissedilmektedir. Bu kadar sık deprem olmasının başında ülkemizin jeolojik oluşumunun diğer
bölgelere oranla daha geç başlamış olması ve Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde bulunması
yer almaktadır (Bağcı, 1991). Deprem, Türkiye’nin bir gerçeğidir. Öyle ki ciddi can ve mal
kayıplarına neden olan depremler sebebi ile geçmişte Anadolu’ da yaşamış bazı topluluklar
(Truva ve Efes örnekleri gibi) bulundukları toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır (Karagöz,
2002).
26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da yüzey dalgası büyüklüğü 7,9, richter ölçeği'ne göre
büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000
kişi de yaralanmıştır (Barka, 1993). Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır.
Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem
felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasının bir nedeni de zorlu
kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır.
18 Nisan 1996 günlü Bakanlar Kurulu kararınca kabul edilen deprem bölgeleri haritasına
göre I. Derece deprem kuşağında yer alan Erzincan ve çevresinde bu denli can ve mal kayıplarının
oluşmasında binaların dayanıklılığı, nüfus yoğunluğu, erken uyarı ve acil yardım ve kurtarma
çalışmalarının etkinliği gibi insan kaynaklı faktörler etkili olmuştur (Özmen, 1997).
Erzincan depreminin etkilediği alanın büyüklüğü, müdahalede yaşanan olumsuzluklar ve
örgütlenme yetersizlikleri, bölgenin bir deprem felaketine hazırlıklı olmadığı gerçeğini ortaya
koymaktadır. Depremin ardından yaşanan panik, toplum ve yöneticileri derinden etkilemekte ve
hemen her alanda hatalar silsilesinin yaşanmasına sebep olabilmektedir.
3. F2k Kavramı ve Kapsamı
“F2K” yaşayan ya da hayatını kaybetmiş bir insanın tanınmasında ve diğer insanlardan ayırt
edilmesinde, ölüm öncesi ve ölüm sonrası bilgilerin bilimsel ve teknik yöntemlerle bir araya
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getirilmesi suretiyle yapılan, çok bilimli kimliklendirme çalışmaları olarak tanımlanmaktadır.
(Çetin, 2008). Bu çalışmalarda birçok farklı disiplinden uzman bir arada çalışmaktadır. Felaket
kurbanlarının farklı uyruklardan olması veya felaketin gerçekleştiği ülkenin vatandaşları
olmaması durumunda uluslararası işbirliği yapılarak kimliklendirme çalışmaları ortak
sürdürülebilmektedir.
Felaketin oluşmasının ardından arama kurtarma ekipleri ile birlikte felaketin açık veya kapalı
olup olmasına göre olumsuz iklim şartlarının cesetlerin bozunmasına fırsat vermeden sağlıklı bir
kimliklendirmenin yapılabilmesi için kimliklendirme ekiplerinin de olay yerine hızlı bir şekilde
ulaşarak çalışmalara başlaması gerekmektedir (Uysal, 2014). Bu gerekliliğin dini, etik ve hukuki
açıdan bazı nedenleri bulunmaktadır (Işık, 2007).
-Dini Açıdan: Kurbanların kimliklendirilmesi yakınlarının psikolojik olarak az da olsa
rahatlamalarını sağlayacak ve en azından akıbetinden haberdar olacaklardır. Kurbanın ailesi
cenazelerini kendi dini inanç, örf ve adetlerine göre defnetmek ya da değişik şekillerde muhafaza
etmek isteyebilir.
-Etik Açıdan: Her insan bir yakınını kaybettiğinde ölü de olsa onu son bir kez olsun
görebilmek ister. Ancak her felaket sonrasında bu fırsatı yakalamak mümkün olmayabilir. Felaket
sonrası kurbanların kimliklendirilmesi, kurban yakınlarının psikolojik olarak kendilerini iyi
hissetmelerine ve acılarının bir nebze de olsa hafifletilmesine yardımcı olur.
- Hukuki Açıdan: Kimlik tespitinin olabildiğince kısa sürede ve doğru olarak yapılmasının
uluslararası ilişkiler, suçlu ve mağdurların tespiti, velayet hakkı, tazminat hukuku ve kimlik
tespitini yapanların yasal sorumlulukları yönlerinden de önemi bulunmaktadır.
3.1. F2k Organizasyonu
F2K organizasyonunda teknolojik kaynaklar ve insan kaynakları olmak üzere iki temel
kaynağa gereksinim vardır.
a) İnsan Kaynakları: F2K ekipleri üç ana birimden oluşmaktadır; iletişim birimi, arama
kurtarma birimi, kimlik tespit birimi (Şekil 1). Bu sistemde çalışacak personelde gönüllülük esas
olmakla birlikte kendini geliştirebilme vasfı, uzun süreli çalışmaya hazır olma, ekip çalışmasına
uygunluk, yüksek motivasyon, fiziksel ve psikolojik olarak ağır çalışma koşullarına uygunluk
gibi özellikler olması gerekmektedir (www.interpol.int/Public/DisasterVictim/Guide. Erişim
Tarihi: 12.07.2016).
Şekil 1. F2K Ekipleri Organizasyonu (Interpol, DVI Guide, 2011).
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F2K TİMİ

İLETİŞİM
BİRİMİ

ARAMA
KURTARMA
BİRİMİ
OLAY YERİ
KOORDİNATÖRÜ

Takım Liderleri

Güvenlik
Malzeme
Arama
İlkyardım
Taşıma
Tahliyeler
Fotoğraflama

KİMLİK
TESPİT
BİRİMİ
Ceset Tespit
Birimi

Morg birimi (PM
Bilgileri)

Ölüm Öncesi (AM
Bilgileri)
Kimlik
tanımlama
Birimi

b) Teknolojik Kaynaklar: Morg olacak binaların tespiti, ceset muhafazası için soğuk hava
depoları, otopsi gereksinimleri, felaketzede ve ekip üyelerinin ulaşımı için araç, idari işlemler için
ofis ve gerekli donanım, iletişim için radyo, telefon, faks makinesi, bilgisayar, fotokopi makinesi,
olay yeri, morg ve dinlenme alanlarında kullanılmak üzere güç kaynakları, personel için
dinlenme- yıkanma olanağı, giysi, danışma ve rehberlik hizmetleri vb. gibi kaynaklardır.
3.2. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi
Kurbanların tahrip olma derecesi, uygun kimliklendirme ortamının varlığı, felaketin türü,
kurbanların sayısı, kurbanların tahrip olma derecesi, uygun kimliklendirme ortamının varlığı ve
personel durumu gibi faktörler kimliklendirme sürecinde hangi yöntemin uygulanacağını
hakkında doğru karar verilmesini etkileyen faktörlerdir. Felaket kurbanlarının
kimliklendirilmesinde kullanılan kimliklendirme yöntemleri %100 güvenilir ve bilimsel olarak
geçerli olmakla birlikte makul bir süre içerisinde ve saha koşullarında gerçekleştirilebilir olması
da gerekmektedir.
3.2.1. Felaket Kurbanlarını Kimliklendirmesinde Uluslararası Standartlar
Can kayıplarının fazla olduğu felaketlere F2K ekiplerinin yaklaşımı ülkeler arasında farklılık
göstermekle birlikte kimliklendirme sürecinin başarısı; doğru organizasyona, tecrübe ve
antemortem-postmortem bulguların doğru ve güvenilir dokümantasyonuna dayanmaktadır
(Interpol, DVI Guide, 2011).
F2K süreci için çalışmanın verimini arttırarak harcanan zamanı azaltmak ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla bir eş güdüm yakalamak amacıyla INTERPOL’ün çok sayıda dile çevrilmiş
olan pembe (kurbana ait Post-Mortem (PM) bilgilerin kaydedildiği) ve sarı (kayıp kişilere ait
Ante-Mortem (AM) bilgilerin kaydedildiği) formları kullanılmaktadır. Bu formlar ante-mortem
bilgilerin (veri toplama) post-mortem bilgilerle (bulgu toplama) eşleştirilmesi prensibine dayanan
ve dünya genelinde yaşanmış felaketlerde edinilmiş tecrübelerin kayıt altına alınış biçimidir.
3.2.2. Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Yöntemleri
a) Birincil Kimliklendirme Yöntemleri: Birincil ve en güvenilir olan kimliklendirme
metotlarının başında parmak izleri analizi ile karşılaştırmalı diş ve DNA analizleri gelmektedir
(Interpol, DVI Guide, 2011). Bunun dışında ağız içi muayenesi ile genel fiziki ve tıbbi veriler ile
kimliklendirme bu grupta yer alan geçerliliği ve güvenilirliği olan kimliklendirme şekilleridir.
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b) İkincil Kimliklendirme Yöntemleri: Görsel kimliklendirme, tıbbi bulgular ve kişisel
eşyalar ile kimliklendirme bu grupta yer almakla birlikte %100 güvenilir sonuçlar elde
edilemeyebilmektedir. İkincil kimliklendirme yöntemleri tek başına kurbanların
kimliklendirilmesinde bazen yetersiz kalabilmektedir.
4. Farklı Ülkelerdi F2k Örnekleri
Günümüzde 26 ülkede F2K ekipleri aktif olarak görev yapmakta olup, 33 ülkede ise bir nevi
F2K ekipleri olarak ifade edilen “a kind of DVI” timleri görev yapmaktadırlar (Interpol, DVI
Guide, 2011).
Ülkelerin ihtiyaçları farklılık göstermekle birlikte F2K ekiplerinin yapılanması belli standart
çevresinde oluşmaktadır. Bu ekiplerin çalışma prensipleri ve oluşum özellikleri Interpol’ün
önerdiği çerçevede ve uluslar arası iş birliğine uyacak şekilde olmaktadır. Dünyada meydana
gelen bazı büyük felaketlerdeki F2K çalışmalarına baktığımız da ise;
- Dünya Ticaret Merkezi (WTC) Terör Saldırıları: 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik
Devletleri’nin Newyork eyaletinde bulunan ikiz kulelerde meydana gelen terör saldırılarında
2792 kişi hayatını kaybetmiştir (Wikipedia, 2012). Kurban sayısının çok fazla olması, ceset
parçalarının aşırı derecede fazla oluşu, aşırı deformasyona uğramış olması ve kurtarma
çalışmalarının çok uzun sürmesi gibi nedenlerle kimliklendirme çalışmaları tamamen DNA
profillendirilmesi üzerine inşa edilmiştir ve zorlu bir süreç olmuştur. Bu olayda görev alan adli
uzmanlar bu olaydan sonra, “Amerika da küçük ya da büyük her yasal bölgenin DNA analizleriyle
kimliklendirme konusunda bir acil eylem planı olmalıdır.” kararına varmışlardır.
- Güneydoğu Asya Tsunami Felaketi: 26 Aralık 2004 tarihinde Güneydoğu Asya’daki Hint
Okyanusu'nun içerisinde 9.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremi hemen
ardından tsunami felaketi meydana gelmiş ve dev tsunami dalgaları Hint Yarımadası ve Afrika
arasındaki binlerce kilometrelik bir alanda etkili olmuş ve 200.000’den fazla can ve çok sayıda
kaybına yol açmıştır (TÜBA, 2005). Avrupa ülkeleri de dahil çok sayıda insan hayatını
kaybettiğinden F2K çalışmalarında uluslar arası bir iş birliği yapılarak bütün cesetlerde Interpol
DVI Rehberine göre birincil kimliklendirme metotları kullanılmış ve ikincil metotlarla
desteklenmiştir. DNA analizleriyle kimliklendirilmesi yapılan cesetler yaş, cinsiyet ve fiziksel
bilgiler gibi verilerle desteklenmiştir. Avrupa ülkelerine ait kurbanların kimliklendirilmesi
antemortem diş kayıtları sayesinde ilk bir aylık süreç de tamamlanmıştır. Tayland vatandaşlarına
ait sağlıklı antemortem veriler elde edilemediğinden kimliklendirme süreci daha uzun vakit almış
ve kimliklendirmeler ancak parmak izi incelemeleri ve DNA analizleri ile yapılabilmiştir.
4. Erzincan İlimiz İçin Önerilen F2k Organizasyonu
Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Dördüncü Bölüm Madde 10 şöyle
demektedir: i) İlgili Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine il içi ve dışında, tekil veya kitlesel
ölümlerde olay yeri incelemesi, cesetlerin kimliklendirme ve otopsilerini yapmak üzere bir adlî
tıp uzmanı sorumluluğunda yeteri kadar adlî tıp uzmanı, adlî odontolog, adlî entomolog, adlî
toksikolog ve adlî biyologtan oluşan en az bir ekip hazır bulundurulur (Adli Tıp Kurumu Kanunu,
http://www.atk.gov.tr/atk.swf).
Her türlü afet ortamında faaliyet gösterebilecek afet yeri adli tıbbi müdahale ekibini
kazandırmak, afet anında ve sonrasında kurbanların kimliklendirme, adli otopsi ve ölüm
sebebinin belirlenmesi, nükleer, biyolojik ve kimyasal etken tespiti gibi işlemlerinin sağlıklı bir
biçimde yerine getirilmesini sağlamak, afet sonrası kaotik ortamda her türlü adli tıbbi hizmeti
sunmak amacıyla AYATME isimli bir proje hazırlanmıştır. Bu proje Adli Tıp Kurumu’nun
koordünatörlüğünde Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile
yürütülmekte olup ilk etapta İstanbul da faaliyete geçecek AYATME’nin, kısa süre içinde tüm
Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletilmesi projenin hedefleri arasındadır.
Bugüne kadar yaşanmış ulusal ve uluslar arası felaketlerden elde edilen tecrübeler; ceset
takibi, DNA örneklendirmesi ve dokümantasyon zincirinde uygun protokollerin kullanılmasına
duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bir deprem felaketi durumunda meydana gelen ölüm
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sayısına bağlı olarak F2K çalışmaları, birikmiş çok büyük miktarda bilginin organize ve
araştırılabilir durumda idare edilmesini gerekli kılmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu gereklilik
her bir kurumun kendi içinde bir F2K ekibi kurulması şeklinde giderilmeye çalışılmaktadır.
Ancak bu durum bir çözüm ortaya koymak yerine organizasyon konusunda başka problemleri
beraberinde getirmekte ve F2K konusunda ulusal standartların oluşmasını engellemektedir. Sonuç
olarak gerek il bazında gerekse bölgesel bazda olsun, herhangi bir felaket esnasında ilk şokun
atlatılmasından sonra şekil 2 de gösterilen bir F2K ekibinin oluşturulup hazır bulundurulması
gerekmektedir.
Şekil 2. F2K yapılanması model önerisi
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AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA AİLEYE YÖNELİK HİZMET VEREN
BİRİMLERİN FAALİYETLERİ (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
THE FACILITIES OF THE UNITS PROVIDING SERVICE AIMED AT FAMILY
REGARDING DOMESTIC VIOLANCE (CITY OF ERZINCAN EXAMPLE)
Yelda SEVİM*
Özet
Aile içi şiddet çeşitli nedenleri olan evrensel bir problemdir. Genellikle aile içi şiddet evliliğin ilk
yıllarında ortaya çıkmaktadır. Yoksulluk, eşlerden birinin aşırı alkol kullanması, hanedeki aile bireylerinin
sayısının fazla olması aile içi şiddetin yaşama olasılığını arttırmaktadır. Şiddet karşısında yapılacak bir şey
olmadığına inanarak pasif bir tutum sergilemiş olmakta şiddeti körükler. Sosyal bağların zayıf olmasının
da şiddete neden olabildiği söylenmektedir. Ataerkil toplumlarda erkeğin kadından üstün bir varlık olarak
görülmesi, aile içi karar mekanizmasının başlıca figürü olmasının normalize edilmesi, şiddetin ortaya
çıkmasında rol oynayan önemli risk etmenlerinden biridir. Ailede yaşanmış şiddet öyküsünün olması da
şiddete neden olabilmektedir. Bazen kadının erkekten daha fazla kazanç elde etmesi de ,kadının şiddete
maruz kalmasına neden olabilmektedir.
Aile içi şiddet çok boyutlu bir sorundur. Aile içinde şiddete maruz kalan kadınlar, uygulanan bu şiddet
karşısında çözümsüz kalmakta, şiddetten utanmakta, psikolojik ve fiziki olarak ağır bir şekilde yıpranarak,
şiddetin izlerini yaşamları boyunca taşımaktadırlar. Aile içi fiziksel şiddete uğradığı için yasal yollara
başvurmak isteyen bir kadın hiçbir psikolojik destek bulamadığı ve bilgi kaynaklarına ulaşamadığı için söz
konusu başvuruyu gerçekleştirememektedir .Şiddet mağduru kadın ,çocuk ve yaşlıların yaşadıkları fiziksel
ve psikolojik travmaların etkilerini üzerlerinden atabilmeleri için profosyenel desteğe ihtiyaçları vardır.
Şiddet mağduru kadınlar ile beraberindeki çocuklara hizmet veren kuruluşların gerekli hassasiyet
içerisinde denetlenmesinin sağlanması amacıyla yeterli donanıma sahip denetim elemanı sayısının
artırılması ve daha çok sosyal çalışmacı, psikolog,sosyolog, çocuk gelişimi uzmanı gibi meslek
elemanlarının denetim elemanı olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.
Çalışmada aile içi şiddet konusunda yayınlanmış bilimsel literatür taranmış, ulusal ve uluslar arası
raporlar ve durumlar incelenmiştir. Konuyla ilişkili Erzincan ilindeki uygulamalar, konuyla ilgili yakın
tarihli araştırmalar değerlendirilmiş, bulgu ve sonuçları derlenmiş, bu kapsamda edinilen güncel bilgiler
doğrultusunda Erzincan ilinde aile içi şiddet konusunda hizmet veren birimlerin çalışmaları
değerlendirilmiştir.Aile içi şiddetin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek , biraz da olsa
ortadan kaldırabilmek için çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Aile, Aile içi şiddet, Erzincan ili
Abstract
Domestic violance is a universal problem with various reasons. Domestic violance generally occurs
within the first years of marriage. Poverty, excessive alcohol usage of one of the partners and the big number
of family members at home are the reasons that increase the possibility of experiencing domestic violance.
Showing a passive attitude towards violance with the belief that there is nothing to do incites violance. It is
also mentioned that having weak social bonds can cause violance. One of the important risk factors that
have a role in the occurance of violance is the acceptance of men as a superior creature and normalising the
head figure of domestic decision making mechanisim within patriarchal societies. Prior history of domestic
violance may also cause violance. Besides, the women’s earning more income than men can sometimes
cause the women to be exposed to violance.
Domestic violance is a multi dimensional problem. The women subjected to violance remain
powerless, are ashamed of the violance and carry the traces of the violance for a lifetime after getting
pschologically and physically exhausted. The women who wants to take legal action because of the
domestic violance she has experienced is unable to realize this objective due to lack of psychological
support and failing to reach resources. The female, children and elderly victims of the domestic violance
need professional support in order to get over the effects of the phsical and pschological traumas they have
experienced.
There is the need of increasing the number of supervisors with adequate background, and more
member of professions like social workers, psychologists, sociologists, child development specialist should
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.),
(ysevim@firat.edu.tr),Elazığ
*
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be employed as supervising staff for the purpose of necessary sensitive supervision of the institutions
serving female violence victims and the children they have.
Scientific literature hereof domestic violance are reviewed, national and international reports and
situations are examined in the study. The practices related with the subject in the city of Erzincan and more
recent surveys related are evaluated, findings and results are collected and the studies of the units serving
for domestic violance in the city of Erzincan are evaluated in accordance with recent information gained
within this context. Solutions are proposed in order to lessen the negative effects of domestic violance on
individuals and to extinguish even if just a bit.
Key words: Family, Domestic violance, city of Erzincan

1. Aile İçi Şiddet Kavramına Genel Bir Bakış
Şiddet, her yönüyle ülkemizde artış gösteren sosyal bir olgudur. Aile içi şiddetin de her geçen
gün arttığı düşünülürse konuyla ilgili yapılan çalışmanın önemi ortaya çıkacaktır. Şiddet her ne
boyutta yaşanıyor ve sonuçları itibariyle de kimleri etkiliyor olursa olsun sosyal bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır (Lök, Başoğlu ve Öncel, 2016). Ne yazık ki aile içi şiddet olayı ülkemizde
daha çok adli vaka olayı olarak görülmekte bu durumun sosyal bir olgu olduğu göz ardı
edilmektedir. Bu durum en çok basının aile içi şiddet olaylarına yer verme şeklinden
anlaşılabilmektedir. Altun ve Gencel Bek’in ( 2013) ‘Haberlerde Aile İçi Şiddetin Temsili’ adlı
araştırmada elde ettikleri sonuca göre; aile içi şiddet olayları %30’luk bir oranla ‘bireysel şiddet
öykülerinin’ verildiği gazetelerin 3. sayfalarında yer almaktadır. %3.6’lık çok az kısmı ülke
gündemini ilgilendiren, ‘önemli’ haberlerin yer aldığı 1. sayfadan verilmektedir. Yine aynı
araştırmada haber kaynağı olarak %35 oranında polis – jandarma kullanılırken, mağdurun
kendisinin haber kaynağı olarak kullanılması %13 gibi düşük bir rakamdır. Medya gibi
toplumların gidişatlarında çok önemli bir rolü olan kuruluşların bile aile içi şiddet olaylarını adli
vaka olayı gibi kabul edip yayınlamaları, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir konudur.
Aile içi şiddet olayları bireylerin tekil olarak yaşadıkları bireysel olaylar değil, başlı başına
toplumsal olaylardır.
Sosyal çalışmaların akut dönem ve önleyici olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmesi
gerekmektedir. Örneğin; şiddete maruz kalanların duygusal ve ekonomik anlamda
mağduriyetlerinin giderilmesine şiddet uygulayıcılara yönelik ise caydırıcı cezai hükümlerin
uygulanması, mağdur, şahit ve faillerin psikososyal açıdan desteklenmesi için ise farklı
disiplinlerden gelen meslek üyeleri tarafından kurulacak ekipler, görsel ve yazılı medyanın
desteği, sivil toplum kuruluşlarının verecekleri destekler akut dönem ve sonrası için faydalı
olacaktır. Aile içi şiddeti önlemeye yönelik ise; aile bireylerine yönelik belli periyotlarla aile içi
iletişim, problem çözme becerileri, ebeveyn tutumları vb. başlıklar altında verilebilecek eğitimler,
yazılı ve görsel medyanın yine bu anlamda vereceği destek, şiddete en çok maruz kalan kadın ve
çocukların sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, şiddete eğilimli
bireylerin tespiti ve sonrasında kontrol altına alınması vb. çalışmalar sayılabilir. Tüm bu
çalışmalar ise sosyal uyum başlığı altında yapılabilecek çalışmalardır. Gerek önleyici gerekse de
akut döneme yönelik olarak yapılacak çalışmaların temelinde de yukarıda da bahsedildiği üzere
sosyal uyum çalışmaları yer almaktadır.
Aile içi şiddeti önlemek için öncelikle risk faktörlerini belirleme, mağdurun yaşadığı
gerginliği azaltma, sosyal desteği arttırma, bireyin baş etme becerilerini arttırma, yaşam
stresörleri ile daha etkin başetmelerini sağlama, benlik saygısını arttırma gibi girişimler
önemlidir. Mağdurun güçlü yönlerini tanımasını ve kendi yaşamında kontrol kurabilmesini
sağlamak, kendine hedef geliştirmesini ve gelecekten ümitli olmasını sağlamak için yapılacak
faaliyetler önem taşımaktadır. Mağduru sosyal yardım alabileceği kurumlara yönlendirme, yakın
çevresinin ilgisini ve yardımını sağlayarak mağduru destekleme, şiddet mağdurlarını biraraya
getirerek destek grupları oluşturma, yasal yollara başvurma konusunda cesaretlendirme, şiddeti
uygulayan kişinin, danışmanlık, rehberlik ve tedavi hizmetleri alabilmesi için yönlendirme, aile
içi şiddetin yansımalarını en aza indirebilmek açısından önemlidir (Yanıkerdem-KavlakSevil,2007:42-44)
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Çalışmamız açısından tanımlamamız gereken bir diğer kavramda ailedir. İnsanların birlikte
yaşamak üzere bir araya gelerek oluşturdukları toplumun en temel ve küçük birimine aile
denmektedir. İnsanlar aile kurumu üzerinden birey ve ait olma, birlik, beraberlik, sevgi, barınma,
korunma vb. pek çok temel ihtiyaçlarını gidermektedirler. Ancak söz konusu aile kurumu aynı
zamanda birçok olumsuzluğun yaşanmasına da vesile olabilmektedir. Aile toplumun en temel
yapı taşı olduğu için ailedeki bozulma toplumun diğer birey ve kurumlarını da etkilemektedir.
Aile sistemindeki bozulmalar, diğer sosyal kurumlardaki işlevsizliklere göre bu açıdan çok daha
önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir durumdur. Aile içi şiddette aile sistemini
bozan ve sonuçları itibariyle de toplumu makro boyutlarda ilgilendiren -özellikle de son yıllardaki
artışlarla birlikte- bu olumsuzlukların başında gelmektedir.
Şiddetin tanımı, içinde bulunulan durum, kültür, amaç vb. koşullara göre değişkenlik
gösterse de Dünya Sağlık Örgütün’ün şiddet tanımı şu şekildedir; ‘Fiziksel güç ya da kuvvetin,
amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara ya da fiziksel
zararla sonuçlanma ihtimalini artırmasına, psikolojik zarara, ölüme, gelişim sorunlarına ya da
yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit edici biçimde ya da gerçekten kullanılmasıdır” (akt: İnce,
Page, 2008). Şiddet konusu son yıllarda gerek sosyal bilimler açısından gerekse de ülkelerin
gündeminde yer alması bakımdan popüler bir konu olmuş olmasına rağmen ciddiyetini de aynı
oranda korumaktadır. Bunu en iyi anlatacak araştırma ise yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından
2002 yılında yapılmış olan araştırma bize göstermektedir. Bu araştırmaya göre dünyada 1.6
milyon insan şiddet yüzünden hayatını kaybetmektedir” (İnce, Page, 2008).
Bu bağlamda gerek en yaygın şiddet türleri arasında yer alması, gerek aile kurumunun
toplumun en küçük yapı taşı olması ve gerekse de ‘özel ilişikler çerçevesinde’ yer alması
bakımından ‘aile içi şiddet’ in inceleme alanı açısından ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.
Üstelik insanlar dışardan ve yabancılardan çok, kendi evlerinde ve kendi aile üyelerinden biri
tarafından şiddete maruz kalmaktadırlar (Can Gürkan ve Coşar, 2009:124, akt; Can, 2014). Bu
araştırma sonucu da bu durumu ayrıca önemli kılmaktadır.
Aile içi şiddet ise en genel tanımlama itibariyle; “aile içinde bir bireyin hayatının, bedeninin,
psikolojik bütünlüğünün ya da özgürlüğünün güç ya da zor kullanılarak tehlikeye uğratılması”
şeklinde tanımlanabilir (Stewart ve Robinson, 1998, akt; İnce, Page, 2008). Aile içi şiddet
kompleks bir süreç olup fail, mağdur ve şahitleri kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında şahitler
de olaya tanıklık ettikleri için bir bakıma mağdur sayılabilmektirler. Yani aile içi şiddette mağdur
pozisyonunda yer alan kişilerin sayısının çokluğu bu konuyu daha da hassaslaştırmaktadır.
Konuyu önemli kılan bir diğer nokta ise şiddetin sadece fiziksel eylemden ibaret olmayıp,
duygusal (psikolojik), ekonomik, cinsel, sözel gibi alt başlıklara sahip olmasıdır. Yeterli para
vermemek, arkadaşlarını görmesini engellemek, yapmak istemediği işlere zorlamak, yalnız
bırakmak, suça yöneltmek, duygusal ihtiyaçlarını karşılamamak, reddetmek, sevgiden yoksun
bırakmak, sürekli eleştirmek, tehdit, terk etmekle korkutmak gibi birçok durum duygusal şiddete
girmektedir (Kardam ve Yüksel 2010, akt: Lök, Başoğul, Öncel , 2016). Sözel şiddeti ise Uçar
(2003) şöyle tanımlamıştır: Kullanılan sözlerin bireyi küçük düşürücü, hakaret içerikli olması,
korkutma, sindirme, alay ve tehdit içermesi, başkalarının yanında da aynı şekilde bireyi rencide
edecek şekilde tavır takınılmasıdır ( akt: Akın, 2013). Bir diğer şiddet türleri olan cinsel şiddet ve
ekonomik şiddet türünü ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2008) şöyle tanımlanmıştır. Birine
istemediği riskli ve utanç verici bir cinsel ilişkiye zorlamak cinsel şiddet olarak tanımlanmaktadır.
Birini kontrol etmek ya da cezalandırmak amacıyla ekonomik olarak sınırlamak, onu temel
ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale getirmek için yapılan her türlü hareket ise ekonomik
şiddet olarak kabul edilmektedir ( akt: Özgentürk, Karğın, Baltacı, 2012). 2009 yılında, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre ise, kadınların şiddete maruz kalma oranları fiziksel
şiddet için % 39, cinsel şiddet için % 15, duygusal şiddet için % 44 ve ekonomik şiddet için ise
% 23 olarak ifade edilmiştir (akt: Kağnıcı, Kandemirci, 2014). Şiddetin yukarıda ifade edildiği
gibi sınıflandırılma şekilleri olmuş olsa da aile içi şiddetin çoğunlukla birden fazla kez yaşandığı

308 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

ve genellikle bu şiddet biçimlerinin birden fazlasına maruz kalınıldığı ifade edilmektedir (Page
ve İnce, 2008).
Şiddetin yukarıda anlatıldığı üzere tanımlanmış ve kabul edilmiş farklı alt başlıkları olmasına
rağmen toplumumuzda şiddetin sadece ‘fiziksel’ boyutlarda algılanması şiddetin gerek niteliksel
gerekse de niceliksel olarak tam anlamıyla ortaya çıkmasını engellemektedir. Güler ve
arkadaşlarının (2005) Sivas ilinde yaşayan 15 -49 yaş arası 162 evli kadınla yaptıkları
araştırmadan elde etikleri bulgular da bu savı destekler niteliktedir. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre; katılımcıların yarısından fazlası şiddeti fiziksel olarak tanımlamışlardır. Benzer
bir araştırma sonucu ise Yaman, Efe ve Ayaz (2010) tarafından literatür taraması şeklinde yapılan
çalışmadan elde edilmiştir. Kadınlar tarafından şiddet sadece fiziksel olarak algılanmakta, cinsel,
psikolojik (duygusal), ekonomik şiddet görseler dahi bunun farkında olmadıkları tespit edilmiştir
( akt: Çalı, 2012). Ekonomik şiddet ise birçok kadın için şiddet olarak görülmemektedir (İnceoğlu
ve Kar, 2010, akt: Kağnıcı, Kandemirci, 2014 ).
Şiddetin ortaya çıkmasında tek bir neden yoktur. Böyle bir algı, beklenti bilimsel bakış
açısıyla bağdaşmamaktadır. Şiddeti doğuran pek çok etken vardır (Tezcan, 1997 akt: Kocacık,
2001). Birçok neden olmakla birlikte aile içi şiddet için ana risk faktörleri, yoksulluk ve erkeğin
alkol tüketmesidir (Lystad M., 1986, Cappell C, Heiner RB.,1990, akt: İbiloğlu, 2012). Bir başka
çalışma sonucuna göre; ‘Ankara Adliyesi Aile İçi Şiddet Bürosu’na gelen şikayetler, ‘işsizlik ile
aile içi şiddet’ arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkarmıştır. Burada şikayete gelenlerin % 81’nin
işsiz olduğu, mağdurların ev hanımı olduğu tespit edilmiştir. ‘Alkol ve uyuşturucu bağımlısı aile
fertlerinden şiddet görenlerin’ oranının % 25 civarında olduğu tespit edilmiştir (Çalı, 2012).
İbilioğlu (2012) aile içi şiddeti doğuran diğer faktörleri şöyle tanımlamıştır; gelir
durumundaki değişkenlik, şiddeti teşvik eden sosyo – kültürel etkenler, ebeveyn çocuk ilişkisinde
çocuğun değersizleştirilmesi ve cezalandırılmasına yönelik ebeveyn tutumları gelir. Ayrıca bir
toplumda madde ve alkol kullanımı ve bunlara ulaşmanın kolay olması, yeterli düzeyde sosyal
destek ve hizmetlerin olmaması, istenmeyen gebelik ve bundan kaynaklı ebeveyn ve çocuk
arasındaki bağın zayıflığı, geniş aile ve aile büyüklerinin baskısı, işsizlik, eş ile çatışma ve
çatışmayı şiddetle kontrol altına alma, yeterli aile desteğinin olmaması, depresyon veya diğer
fiziksel ya da ruhsal sağlık problemleri, suça katılım, katı düşünme, empati azlığı, gerçekçi
olmayan beklentilerin varlığı, özürlülük (engellilik), diğer faktörlerdir.
Konuyla ilgili literatür taraması sırasında göze çarpan en önemli nokta; aile içi şiddet
denildiğinde erkeğin kadına yönelik olarak uyguladığı şiddet karşımıza çıkmaktadır. Aile içi
şiddet ailenin tüm bireylerini kapsayan, sonuçları itibariyle de yine tüm aile bireylerini etkileyen
karışık bir süreçtir. Ancak bu durumdan en çok etkilenen aile bireyi / bireyleri ise yaşları itibariyle
çocuklar olmaktadır ( Skinner ve ark. 2006, akt; Lök, Başoğlu ve Öncel, 2016 ). Çocukluğunda
aile içi şiddete maruz kalan öğrencilerin de şahit olan öğrencilerin de saldırganlık puanları maruz
kalmayanlardan ve şahit olmayanlardan daha yüksektir, daha önce yapılan çalışmalar da aile içi
şiddete maruz kalan bireylerin daha saldırgan olduklarını göstermektedir (Ayan 2007, Kolla ve
ark. 2013, akt; Altıparmak, Hesapçıoğlu, 2015). Aynı araştırmanın diğer bir sonucu ise; aile içi
şiddete maruz kalan ve şahit olan erken erişkinlik dönemindeki bireylerin erişkinlikte daha fazla
saldırgan hisler yaşayabildikleri, aile içi şiddete maruz kalanların daha fazla depresif belirti
sergiledikleri ve daha düşük benlik saygısına sahip oldukları izlenmiştir. Bu durum ise çocuklarda
içine kapanma, korkular taşıma, iletişim sorunları yaşama, okul yaşamında başarısızlık,
arkadaşlarının ailesiyle ilgili sorular sormalarından çekindiği için okula bile gitmek istememe
olarak kendini göstermektedir (Kardam ve Yüksel 2010).
Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılan bir diğer çalışma ise
Vahip ve Doğanavşargil’e ( 2006, akt: Bayındır, 2010) ait olan çalışmadır. Aile içi şiddete tanıklık
eden çocuklarda çocukluk çağı travmalarının görüldüğü tespit edilmiştir. Araştırmanın en çarpıcı
sonucu ise; şiddete tanıklık eden çocukların yarısının şiddeti durdurmak için müdahalede
bulunduklarıdır. Elde edilen bir diğer önemli sonuç ise; bu çocukların fiziksel olarak darbe almış
olan annelerin bakımını yapmaları ve zamanla bu durumu da içselleştirmiş olmalarıdır. Bir başka
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önemli sonuç ise eşinden şiddet gören ebeveynin çocuğa da şiddet uyguladığıdır. Bütün bu
sonuçlar bize şiddetin sonuçlarının ve etkilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
göstermektedir. Çocuk, şiddetin neresinde yer alırsa alsın sonuçları itibariyle gerek şimdiki
yaşında gerekse de yetişkinlik hayatında ağır bedeller ödemektedir.
Dolayısıyla çocuğun şiddetten etkilenmesi için direk maruz kalmasına gerek yoktur, şahit
olarak yaşaması bile çocuk için başlı başına travmaktik bir olaydır. Şiddeti şahit boyutuyla
yaşayan çocuklarda; saldırganlıkta artma, uyku, yeme ve kilo ile ilgili sorunlar da dâhil olmak
üzere çok sayıda sağlık ve davranış sorunları görülebilmektedir (Flannery DJ, Singer M, Williams
L, Castro P.,1998, Mihalic SW, Elliot D. Short, 1997, Akt: İbilioğlu, 2012). Aynı zamanda bu
çocuklar sosyal beceri anlamında da sıkıntılar yaşamaktadır (Montminy-Danna M. A, 1997, akt:
İbilioğlu, 2012). Şiddete tanık olan çocukların yaşadıkları fiziksel, davranışsal ya da psikolojik
sorunların yanı sıra görülen diğer olumsuz bir sonuç ise bu olayları içselleştirip yetişkinlik
hayatlarında şiddeti bir sorun çözme yolu olarak uygulamalarıdır ( İbilioğlu, 2012). Bu konuyla
ilgili bir diğer araştırma ise; McDonald ve Jouriles, 1991, Vahip ve Doğanavşargil’e (2006, akt:
Bayındır, 2010) ait olup sonuçları itibariyle benzerdir: Çocukken şiddete uğrayan çocuk, kendisi
ebeveyn olduğunda kendi çocuğuna şiddet uygulamaktadır. Aile içi şiddet konusundaki en büyük
tehlike ve sorun şiddetin sarmal bir biçimde ilerlemesidir. Her kuşak gerek şahit olarak gerekse
de madur olarak yaşadığı bu olayları, yetişkinlik hayatında kendisi de aile bireylerine
uygulamakta böylece büyük bir kısır döngü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kısır döngünün
kırılması aile bireylerinin sorun, çatışma çözme becerilerinin pozitif yönde değiştirilmesi ve
geliştirilmesiyle mümkün olacaktır.
Çocukların olumsuz yönde etkilendikleri tek şiddet türü fiziksel şiddet türü değildir
kuşkusuz. Çocuğun olumlu yönde gelişimine ket vuran ve fiziksel şiddeti içermeyen davranışlar
da duygusal şiddet kapsamına girmektedir ki bunun sonuçları fiziksel sonuçlarından daha geç
iyileşmektedir (Phillips 2012, akt: Altıparmak, Hesapçıoğlu, 2015).
Aile içi şiddetten sonuçları itibariyle çocuklardan sonra en çok etkilenen grup ise kadınlardır.
Kadının fiziksel olarak erkekten daha az güçlü olması, çoğu kadının ekonomik özgürlüğünün
olmaması, içinde büyüdüğü ataerkil kültürün etkileri, kadının şiddete maruz kalma sebeplerinin
başında gelmektedir. Hatta kadının erkekten fazla ekonomik gelire sahip olması bile şiddet riskini
iki katına çıkaran bir neden olabilmektedir (Altınay ve Arat, 2007; İnceoğlu ve Kar, 2010; KorkutOwen ve Owen, 2008; Mavili Aktaş, 2006, akt: Kandemirci, Kağnıcı, 2014). Şiddete maruz kalan
kadınlarda bedensel, psikolojik ve sosyal olarak birçok olumsuz etki görülebilmektedir. Bedensel
olarak ağır yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanma dahi görülebilirken, psikolojik olarak ise
intihar düşüncesi ya da intihara kalkışma görülebilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2002, akt:
Kandemirci, Kağnıcı, 2014). Aktaş’a (2006) göre şiddete maruz kalan kadınlarda en yaygın ve en
yoğun şekilde ortaya çıkan duygu korkudur (akt: Kandemirci, Kağnıcı, 2014). Bu korku ile kadın,
gerek kendine karşı gerekse de çocuklarına karşı sürekli bir tehdit altında olma durumuyla karşı
karşıya kalmaktadır. Kendini en güvende hissetmesi gereken evinde bile böyle yoğun korku ve
kaygı durumu yaşayan kadın, zamanla depresif bir ruha bürünebilmektedir. Depresif duygularda
zamanla sosyal hayattan çekilmesine, yalnızlaşmasına ve dolayısıyla da yaşadıklarına çare bulma,
yardım arayışına girmeyi engellemektedir. Tüm bunlar da ‘öğrenilmiş çaresizliği’ doğurmakta ve
zamanla şiddetin kanıksanmasına neden olmaktadır (Akpınar, 2011; Altınay ve Arat, 2008;
İnceoğlu ve Kar, 2010; Mavili Aktaş, 2006; Ross, 2011, akt: Kandemirci, Kağnıcı, 2014 ).
Şiddet sarmalının uygulayıcı ayağı olan faiiler mercek altına alındığında ise; sosyal bağları
zayıf, şiddet içerikli ve kadın – erkek rollerinin katı bir biçimde çizildiği sosyal çevreden gelen
bireyler olduğu saptanmıştır (Koss ve Gaines, 1993; Low ve ark., 2002, Counts ve ark., 1999;
Jewkes, 2002, akt: İnce, Page, 2008). Bu açıdan bakıldığında aslında faillerin de mağdur ve
şahitler gibi psikolojik ve sosyal yönden desteğe ihtiyaç duyan insanlar olduğu anlaşılmaktadır.
Faillere cezai yaptırımların yanında uygulanması gereken destek programları bu kişilerin
psikolojik yönden sağlıklı bireyler olarak tekrar aile ve toplum hayatına dönmesini sağlayacaktır.
Şiddet mağdurlar kadar olmasa da şiddeti uygulama esnasında ve sonuçları itibariyle aslında
failleri de olumsuz etkilemektedir. Şiddet uygularken yaşanan öfke ve harcanan güç nedeniyle
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kalp atışlarında hızlanma, tansiyonun yükselmesi, kasların gerilmesi gibi bedensel belirtiler
yaşanırken; şiddet uygulandıktan sonra ise işlevsel bir yol tercih edilmediğinin fark edilmesi ile
birlikte stres, üzüntü, suçluluk ve pişmanlık gibi duygusal sonuçlar ortaya çıkmaktadır (KorkutOwen ve Owen, 2008, akt: Kandemirci, Kağnıcı, 2014).
Özellikle de şiddetin sosyal öğrenme teorisi baz alınarak nesilden nesile aktarılan bir sosyal
öğrenme olduğu düşünülürse sorunun da yine sosyal çalışmalarla çözülebileceğini akla
getirmektedir ( Özgentürk, Karğın, Baltacı, 2012). Türkiye’de aile içi şiddet 1998’den bu yana
“Aileyi Koruma Kanununa” göre düzenlenip cezalandırılmaktadır (aktaran: İbiloğlu, 2012). Bu
radikal yasaya rağmen geçen 18 yıl boyunca aile içi şiddet ülke gündeminden düşmediği gibi son
yıllarda artış göstermiştir. Bir başka önemli yasal karar ise 2009 yılında AİHM tarafından verilen
‘Opuz’ kararıdır. Bu kararla Türkiye aile içi şiddeti ve kadına yönelik ayrımcılığı önlemede
yetersiz bulunan iki ülkeden biri olmuştur ( Akın, 2013). Biri ulusal, diğeri ise uluslararası
mahkemelerce verilmiş yasal kararlar olmuş olsalar da aile içi şiddeti bitirmekte yeterli
olmadıkları son yıllarda artarak devam eden aile içi şiddet olaylarından anlaşılmaktadır. Bu
durumdan anlaşılan hukukun tek başına yeterli olmadığı, disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç
olduğudur.
Şiddet her yönüyle ülkemizde artış gösteren sosyal bir olgudur. Aile içi şiddet ise aile içi
ilişkilerin özel alana girmesinden dolayı üzeri çoğu zaman örtülü kalmakta bundan dolayı da ayrı
bir öneme sahip olmaktadır. Ve yine aynı sebepten dolayı da daha titizlikle yaklaşılması gereken
bir konudur. Nedenlerinin araştırılmasının önemi kadar sonuçlarının yıkıcı, zarar verici
olmasından dolayı sonuçlarının da araştırılmada önemli bir yeri mevcuttur.
Şiddet mağdurlarının anlatmaktan kaçındıkları ya da öğrenilmiş çaresizlikle kabullendikleri
bu durum ne yazık ki kısır bir döngü halini almakta ve artarak devam etmektedir. Aile içi şiddet,
temelde bir kadın problemi olarak görülmenin yanı sıra aynı zamanda toplumsal patolojik bir
sorundur. Oysa ki şiddet tek taraflı mağdur bakış açısının çok ötesinde bir eylem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Şiddet hem uygulayan hem mağdur hem de şahit olanlar için başlı başına bir
sorundur. Şiddet uygulayan erkeğe yönelik yapılan girişimler de şiddetle mücadele sürecinde
büyük önem teşkil etmektedir.
2.Erzincan İlinde Aileye Yönelik Hizmet Veren Kurumların Faaliyetleri
Erzincan ilinde aileye yönelik elde edilen verilerden bazıları şunlardır:2009-2013 yıllarında
Erzincan'da yaş gruplarına göre evlenme sayılarına bakıldığında, erkeklerin en fazla 25-29,
kadınların ise en fazla 20-24 yaş grubunda evlendiği görülmektedir.2013 yılında boşanmalar
Türkiye'de erkekler ve kadınlarda 30-34 yaş grubunda yoğunlaşırken, Erzincan'da erkeklerde 3034 yaş grubunda kadınlarda ise 25-29 yaş grubunda yoğunlaşmıştır.2013 yılında Türkiye'de en
fazla boşanma evliliğin 16. yılından sonra görülmekte iken Erzincan'da en fazla boşanma evliliğin
6-10 yılları arasında görülmektedir. Bu oranın Türkiye genelinin altında olduğu dikkat
çekmektedir (TÜİK,2014).
Emniyet’in verilerine göre; Şanlıurfa ve Hakkari aile içi şiddetin en nadir görüldüğü iller
arasında bulunurken Osmaniye, Karaman, Erzincan, Kars ve Sinop illeri ise aile içi şiddetin en
sık yaşandığı iller olmuştur. Aile yapısı, şehrin fiziki ve sosyal yapısı, tanımlanamayan birçok
faktör bu oranların yüksekliğinde etkili olabilmektedir.100.000 kişi başına düşen olay sayısından
hareketle yapılan tespite göre; Osmaniye, Karaman, Erzincan, Kars ve Sinop aile içi şiddetin en
sık yaşandığı iller arasında. Van, Şırnak, Yozgat, Şanlıurfa ve Hakkâri ise aile içi şiddetin en nadir
yaşandığı iller arasındadır.
Olay sayısına göre yapılan değerlendirmeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa,
büyükşehir olmaları nedeniyle aile içi şiddetin sayıca en fazla yaşandığı illerdir. Gümüşhane,
Yozgat, Artvin, Bayburt ve Hakkâri ise olayların en az meydana geldiği iller olarak tespit
edilmiştir
(http://haber-24.com/tr/haberler/946/aile-ici-siddetin-en-cok-yasandigi-illerarasindayiz-).
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2007 yılında Erzincan ilinde Aile Polisi uygulaması başlatılmıştır. 2 yıllık planlanan projenin
sonuçlarıyla ilgili verilere ulaşılamamıştır. Yıl itibariyle nüfusu 108 bin olan Erzincan’da 24
mahalle ve 21 bin 798 konut ve 600 de polis bulunmaktadır. A, B, C ve D olmak üzere kent 4
bölgeye ayırılmıştır. Her bölgeden bir emniyet müdür yardımcısı, her mahalleden bir şube
müdürü, emniyet amiri, birim amirini sorumlu tutulmuştur. Ortalama olarak 41 eve bir polis
düşmüştür, yani her sokaktan bir polis sorumlu olmuştur. Her polis, haftada yarım günlük
mesaisini, sorumlu olduğu ailelere ayırmıştır. Ayrıca, her aile, kendi polisinin özel cep telefonunu
bilmekte,
gerekirse
aramaktaydı(http://www.haberler.com/erzincan-emniyeti-aile-polisiprojesini-hayata-haberi).
2015 yılı içerisinde Erzincan ‘da Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak ve aile içi süreçleri işlevselleştirerek
aile yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında aile
içi iletişim, aile içi çatışmalara sebep olan faktörler ve çözüm yolları ve boşanma olgusu gibi
konularda 1416 kişiye eğitim verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi olarak da 120
kişiye eğitim verilmiştir. Genel olarak aile eğitimi kapsamında 4005 kişiye çeşitli eğitimler
verilmiştir.
Evlenme hazırlığı yapan bireylere de önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön
planda olan Evlilik Öncesi Eğitim kapsamında kazanmaları gereken temel yetkinlikleri içeren
eğitimler verilmiştir.
Çeşitli nedenlerle boşanma noktasına gelmiş 14 aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Erzincan genelinde risk haritasını oluşturmak ve önleyici tedbirleri belirlemek amacıyla saha
ekibi tarafından 2 mahalle ve 6 beldede 5354 kişiye ulaşılmış, ihtiyaçları tespit edilerek bu
doğrultuda politikalar belirlenmiş acil müdahale edilmesi gereken 67 vakaya yönelik hizmet
sunulmuştur.
Kadına yönelik hizmetler kapsamında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin
önlenmesine dair kanun kapsamında önleyici tedbir amacıyla 454 kadına hizmet verilmiştir.
Çeşitli nedenlerle koruma tedbiri uygulanan 63 kadına Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün
belirlediği kuruluşlara güvenli nakilleri sağlanmıştır. Barınma talebinde bulunan 38 kişiye hizmet
verilmiştir.
Kadın Konuk Evi olarak 2015 yılı içerisinde; Kadın Konukevi etkinlikleri, konuklarının can
güvenliği riski olması dikkate alınarak çoğunlukla kurum içi etkinlikler dâhilinde
yürütülmektedir. Bu bağlamda; Resim/Boyama Etkinliği, Elişi Etkinliği, Kitap Okuma Etkinliği,
Günlük Sportif Faaliyetler, dâhilinde konukların boş vakitlerini değerlendirmesi sağlanmıştır.
2015 yılı içerisinde 38 kadın ve beraberindeki 39 kadın bu hizmetten yararlandırılmıştır.
Yine müdürlük tarafından 2015 yılı içerisinde hazırlanan ve yürütülen projelerle dezavantajlı
kadınlara iş, eğitim, meslek edinme vb. alanlarda kurslar düzenleyerek dezavantajlı kadınlara
topluma kazandırma üretken olma ve özgüvenlerinin gelişimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
KUDAKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Kadın Eli Bereket Pazarı Projesi
uygulanarak 100 kadına Girişimcilik, Satış Teknikleri, Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlama
Eğitimleri verilmiştir. Girişimcilik Eğitimini alan kadınlar KOSGEB destekli sertifikalarını alarak
kendi işletmelerini kurarken KOSGEB hibelerinden yararlanarak işletmelerini kurmaları
sağlanmıştır. KUDAKA Mali Destek Programı kapsamında ise birincisi uygulanan Kadın Eli
Bereket Pazarının İkinci aşaması uygulanmış olup kadınlara satış alanları yaptırılmıştır. Bu satış
alanında kadınlar kendi ürettikleri yöresel el emeği ürünlerini satış yapmaları sağlanmıştır. Yine
bu proje ile engelli kafeteryası yapılarak hizmete sunulacak hale getirilmiştir.
Bakanlığın 81 ilde uygulamış olduğu Gönül Elçileri Projesi kapsamında Eğitimi yarıda
kalan kadınların eğitime yeniden kazandırılması için saha çalışması yapılarak, okulu herhangi bir
nedenden dolayı bırakan okuyamayan yaklaşık 400 kadının açık öğretime devam etmeleri
sağlanmış kayıt yaptırmalarında yardımcı olunmuştur. Bu saha çalışmalarında okuma yazma
bilmeyen kadınlar tespit edilmiş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Müftülüğü işbirliği ile

312 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Kuran
kurslarında
okuma
(http://www.nehaber24com/erzincan).

yazma

kursu

açılması

sağlanmıştır.

3.Sonuç ve Değerlendirme
Aile içi şiddetle mücadele çok boyutlu ve dolayısıyla uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçte
mağdur, fail ve şahitler bir arada ele alınmalıdır. Konu titizlikle çalışılmalıdır. Bu konuda hizmet
veren kurumlardaki personelin iyi eğitilmiş olmaları gereklidir. Hizmet içi eğitimlerle
personellerin, aile içi şiddetle mücadele bilgileri güncellenmelidir.
Çocuklara küçük yaştan itibaren ailevi değerler, manevi değerler, kadına karşı saygı,
şiddetin çözüm olmadığı öğretilmelidir. Okul öncesi programlarında, şiddete hayır konulu
seminerler, çocuğun anlayabileceği dilde videolarla, görsel metaryellerle, drama etkinlikleri
yapılarak anlatılmalıdır.
Erzincan ilindede aile ile ilgili hizmet veren kurumlarda , aile içi şiddeti önlemeye yönelik
faaliyetler ve aile içi şiddet mağdurlarına yönelik güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır.Bu
etkinlikler, diğer illerdeki faaliyetlerle benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, şiddet hem bireysel hem de toplumsal etkenlerle ilgili bir
olgudur, gerek bireysel düzeyde gerekse toplumsal düzeyde yaşanan şiddet eylemleri birbirini
besler bir biçimde karşımıza çıkar. Öyleyse ailede şiddet varsa toplumda da şiddet vardır. Ya da
toplumda şiddet olayları yaşanıyorsa bunun ailenin işleyişine yansıması kaçınılmazdır. Bu
açıklamadan hareketle şiddeti bireysel ilişkiler bağlamında, aile hem üreten hem de onu
meşrulaştırarak toplumsal boyuta taşınmasında önemli bir rol oynayan kurumlardan biridir.
Ancak aile içi şiddet olaylarının açığa çıkarılmasında yaşanan güçlükler, aile içi ilişkilerin
mahremiyetinden ve buna bağlı olarak aile içinde yaşanan şiddet olaylarının
meşrulaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada, aile içi şiddete dayanan suçların gizli
kalma ihtimali de artmakta, bu gizlilik bir yandan aile içi şiddet olaylarının ortaya çıkmasını ve
çözümünü engellerken, diğer taraftan şiddetin yeniden üretilerek toplumsal boyutta daha büyük
şiddet olaylarının yaşanmasına da neden olmaktadır. Çocuğa uygulanan şiddet, ceza, terbiye vb.
amaçlarla olursa olsun çocuğun psikolojisini bozarak anti sosyal kişiliklere neden olacak ve
kısırdöngüyle birlikte şiddet öğrenilerek kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Bu sebeple şiddetin her
türlüsüne karşı çıkılmalı ve şiddetsiz bir toplum için her birey üzerine düşeni yapmalıdır.
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ERZİNCAN’DA SÖZLÜ KÜLTÜRÜN SOSYAL TEMELLERİ
SOCIAL BASES OF “VERBAL CULTURE” IN ERZINCAN
Sami ŞENER*
Özet
Erzincan, tarihi ve kültürel yönü itibariyle Türkiye’nin zengin bir bölgesi olmasına rağmen, bu kültür
değerlerinin zaman içerisinde değerlendirilmediğini ve tarihin zaman şeridi içinde gözden uzak kaldığı
çoğu kimsenin bilgisi dışındadır.
Sözlü kültür, yazıya geçmemiş ve yaşayan insanların günlük hayatta birçok şekillerde ortaya koyduğu
“yaşayan bir kültür mirası”dır. Bu kültür, zaman içinde eski nesillerin yeni nesillere çeşitli yollarla
iletilmesiyle devam edebilir. Aksi halde, zamanın geçmesiyle ortadan kalkabilir.
Halk, sözlü kültürü hayatında yaşatırken, araştırmacılar, edebiyatçılar ve kültür insanları toplumu
gözlemleyerek bu kültürü hayata yeniden sunma görevini yerine getirirler. Sözlü kültür, yeni eser ve sanat
çalışmaları ile toplumun gündeminde kalır ve böylece yaşamaya devam edebilirler.
Erzincan, sahip olduğu kültür, sanat ve hatıraları ile zengin kültür öğelerine yeniden sahip çıkabilecek
bir çabayı ve araştırmayı bekliyor. Halkın deyişleri, yaşama tarzı, türküleri, ağıtları, aşıkları, manileri,
ninnileri ve yaşayan gelenekleriyle yeniden ele alınarak “kültürel kimliği”ne kavuşabilir.
Tebliğimde, Erzincan’ın yerel halkından elde edilmiş çok yönlü kültür öğeleriyle, nasıl zengin bir
kültür ve sanat birikimine sahip olduğuna dair örnekler verilecektir. Bu bulgular, çeşitli edebi, sanat ve
sosyal hayatın değişik dilimlerinden alınan örnekler ile bir bütün haline getirilerek, orijinal bir “kültür
demeti” halinde sunulacaktır. Osmanlı döneminde önemli bir sanat, tarih ve ekonomik ilişkiler merkez olan
Erzincan’ın geleceğe bu özel “sözlü mirası”yla birlikte sunulması önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Sanat, Toplum, Gelenek, Kimlik
Abstract
Although Erzican city has rich district on historical and cultural values of Turkey, It does not known
by many people why these cultural values do not be utilized and lost sight of time.
Verbal cultur which is not written and presented by people in different styles but it is “a cultural
heritage that is live”. This culture can convey by from old generations to young generations with different
ways. Otherwise it can lose by elapse.
While people keep verbal culture in their life, researchers, man of letters and intellectuals as
monitoring society they re-present the culture to people’s life. Verbal culture so with new art and other
cultural products remain on the agenda of society and continue its life.
Erzincan waits an effort again to have rich cultural values with culture, art and historical memories. It
can re-gains cultural idendity with life styles, folk poems, folk songs, mourings, singers, manis, lullabies
and living traditions.
In my presentation I will give different examples how Erzincan people have such a rich cultural and
art accumulation that are obtained from local people. These findings will presented as complete like art,
literature and different part of social life as if a “flower bouget”. It is very important that carrying this city
to the future with “verbal culture” that Erzincan was very famous center on art, history and economical
relations in Ottoman time.
Key words: Culture, Art, Society, Tradition, Identity

Giriş
Erzincan, tarihi itibariyle çok eskilere dayanan bir yerleşim merkezi. Göç yolları üzerinde
olması dolayısıyla, çeşitli devletlerin hakimiyeti altına girmiş ve farklı kültür ve gelenekler ile karşı
karşıya gelmiş, çok özellikli kültürlerle temas etmiş bir şehirdir. Erzincan; Moğollar, Safeviler,
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Beylikler dönemi ve nihayet Osmanlılar tarafından yönetilerek
günümüze kadar gelen bir yaşayış macerasına sahiptir.
Erzincan’ın sözlü kültürü ile yaşadığı coğrafya ve bu coğrafya içindeki çeşitli hadiselerin önemli
bir bağlantısı bulunduğuna dikkat çekilmektedir:

*
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Doğu Anadolu bölge tarihi tam bir savaşlar tarihidir, en çok bu bölge halkı işgal yaşamış,
yurdundan yuvasından edilmiştir. Bu sebeple de "aşıklık geleneği" kuvvet bulmuş, vatan muhabbeti
çokça söze ve saza dökülmüştür. (Sümer,1980:107)
Erzincan konusunda büyük Seyyahlar’dan İbni Batuta, eserinde şehir hakkında genel bilgiler
vermekte ve Erzincan’ın büyük ve gelişmiş bir şehir olduğundan bahsetmektedir:
XIV. yüzyıl başlarında Anadolu’ya gelen ve Anadolu şehirleri hakkında önemli bilgiler veren
İbn Battûta “ Irak Sultanına bağlı şehirlerden biridir. Bakımlı ve büyüktür. Gayet muntazam ve canlı
çarşıları vardır. Erzencânî denilen nefis kumaşlar dokunur. Bölgenin bakır madenleri meşhurdur”
şeklinde bilgiler vererek şehrin önemli bir merkez olduğunu vurgulamaktadır. (İbni Batuta’dan
İnbaşı, 2009: 190)
Batılı Seyyahlar, İbni Batuta gibi Erzincan’da eski dönemlerden itibaren Ermenilerin azınlık da
olsa, yaşadığı bir belde olduğundan bahsetmektedirler:
“Irak sultanına bağlı şehirlerden biridir Erzencan, Bakımlı ve büyüktür. Halkın çoğunluğunu
Ermeniler oluşturuyor. Müslümanlar Türkçe konuşuyor. Gayet muntazam ve canlı çarşıları var.
Erzencanî diye bilinen nefis kumaşlar dokunur burada. Ayrıca bölgenin bakır madenleri de
meşhurdur. (Polo ve Klaviyo’dan Şahin,1985: 248-253) ) Evliya Çelebi’nin Erzican’ın mahalleleri
ile vermiş olduğu bilgilerden, Ermenilerin sadece %25-30 oranında bulunduğu anlaşılmaktadır.
Erzincan’ın Türk hâkimiyetine geçmesi ise 1071 Malazgirt zaferinden kısa bir müddet sonra
Emir Mengücek’in fethiyle gerçekleşmiştir. Mengücek Beyliği 1164’de Selçuklu hükümdarı II. Kılıç
Arslan tarafından yıkılmıştır. Selçuklu idaresinin son bulmasından sonra Erzincan, Eratna Beyliği
tarafından idare edilmiş, XV. yüzyıldan itibaren de Akkoyunlu-Karakoyunlu beylikleri
mücadelesinde sık sık el değiştirmiştir. Nitekim 1515’te Yavuz Sultan Selim döneminde şehir
Osmanlı topraklarına katılmış, Kemah Sancağına bağlı bir kaza merkezi olarak idari yapıdaki yerini
almıştır (Miroğlu, 1990: 1-8).
Erzincan sosyal ve siyasi tarihi içinde Kemah’ın önemli bir yeri ve önemi bulunmaktadır:
Birçok kez el değiştiren Kemah Kalesi Erzincan Emir’i Davudşâh’ın eline geçmişse de onun
ölümüyle oğlu Fahreddîn Behrâmşâh’ın idaresine geçmiştir. Onun zamanında Erzincan Mengücekler
ve Selçuklular zamanında mühim bir kültür ve ticaret şehri haline gelmiştir.
Evliya Çelebi, o tarihlerde bir Türkistan şehri olan Kemah halkından övgü ile söz eder ve
dostluğuna güvenilen dindar ve iyi huylu insanlardan meydana geldiğini şöyle anlatır: “Bu şehrin âb
(u) hevâsının letâfetinden mahbûb ve mahbûbesi memdûh-ı âlemdir. Gerçi Erzen-i Rum hâkinde
Türkistan Şehridir. Amma garîb dost, sulehâ-yı ümmetten hulûk ve selim adamları vardır.”
(Seyahatname, Bağdat Köşkü, 304, II, vr. 340a). (Faris,435)
Erzincan’ın, gerek Karakoyunlular ve gerekse Safevi döneminde Şii inanç ve kültürün etkisi
altında kalarak, bu farklı kültür ve inanç özelliklerinin bir çatışma sebebi olduğunu Uzunçarşılı dile
getirmektedir:
Kara-Koyunlular mezhep cihetinden müfrit Şîî ve hatta Bâtınî olduklarından dolayı gerek
Memlûk Devleti ve gerek Ak-Koyunlular ve diğer Sünnî mezhebe mensup devletler bunların
aleyhtarı idiler; bilhassa da Ak-Koyunlular ile mücadelelerinin sebeplerinden biri de aralarındaki
mezhep farkıdır. Mamafih bunlar Bâtınî olmalarına rağmen zevahiri muhafaza için paralarında
kelime-i şahadet ve çihar-yar isimlerini muhafaza etmişlerdir. (Uzunçarşılı, a.g.e., s. 186)
Erzincan’ın Sosyal Yapı Özelliği
Tarih ve sosyoloji biliminin verilerinin de işaret ettiği gibi, başlangıçtan itibaren ilk önce aile,
daha sonra da çevresindeki diğer ailelerden oluşan toplumsal çevre ve çemberin içinde sosyalleşen
insan, yaşadıklarını bu sosyal çevreyle çeşitli şekillerde paylaşmak zorundaydı. Bu zorundalık ferdin
paylaşımlarının ve kişisel deneyimlerinin güdümündeki anlamlandırma sürecinde de etkili oluyordu.
(Saltık, 2016:15)
Erzincan siyasî ve iktisadî yönden Anadolu’nun önde gelen merkezleri arasındaydı. Şehir
özellikle Mengücekli Behrâmşâh devrinde büyük çapta imar edilmişti. Mengücekli idaresinde kültür
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açısından da ileri bir seviyeye gelen Erzincan’da bu dönemde pek çok eser meydana getirildi
(Köse,2009: 68)
Erzincan’ın Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi hareketinde, Erzincan’daki gelişmelerin
de bu çerçevede anlaşılması gerektiğini belirten tarihçiler vardır:
Anadolu’ya gelen Türklerin şehirlere yerleşmesi kademe kademe olmuştur. Yerleştikleri
bölgelerin imar ve iskânı için canla-başla çalışmışlardır. Claude Cahen,
Türklerin bu imar faaliyetlerini şöyle anlatır; Anadolu’da “Türkiye” diye bir ülkenin
yaratılmakta olduğunu, Türklerin buraya egemenlik kurdukları diğer yerlerden farklı olarak,
Türkistan’da olduğu gibi topraklara, kendi yurduna yerleşir gibi yerleşiyorlardı. Yerli halkın
bölünmüşlüğü, karmaşası bu hareketi daha da kolaylaştırıyordu. (Cl.Cahen’den Kaya, 2008: 161)
Mengücek beyliği dönemi, Erzincan’ın fiziki, sosyal ve sanat dallarında önemli gelişmelere
şahid olduğundan bahsedilmektedir:
Mengüceklilerde şehir kültürü çok önemlidir. Genel olarak bütün şehirlerine ayrı birruh, ayrı
bir kimlik kazandırmışlar. Yaşadıkları çevreyi sadece barınacakları birer mekân olarak
düşünmemişlerdir. Bu duygular içerisinde oluşturulan Mengücekli şehirleri çok çeşitli sanat
eserleriyle donatılmışlardı. Ama çeşitli sebeplerden bu eserlerin çok azı günümüze ulaşabilmiştir.
Günümüze gelenlerin yapı tarzlarına bakıldığında, şehir kültürüne verdikleri değer daha iyi
anlaşılmaktadır. Günümüzde en çok Mengücekli eseri Divriği’de bulunmaktadır. (Kaya, 2008: 165)
Erzincan’ın sosyal yapısında, şehirde önemli bir yer tutan Cami, Tekke ve İmaret gibi eserlerin
varlığı ve bunların halkın üzerinde çok etkili bir eğitim ve kültür faaliyetine yol açması sebebiyle
önemli bir fonksiyonu olduğu zikredilebilir:
Erzincan’ın Mevlevi tarikatı açısından önemli bir yer olduğu anlaşılmaktadır (Şahin, 1985: 331–
338). Seyyah ibn Battûta, Erzincan Şehri’nin büyük olduğunu, ahalisinin Türkler ve Ermenilerden
oluştuğunu, çarşı ve pazarı olan, nefis kumaşların dokunduğu ve bakır madenlerinin işletildiği bir
yer olarak nakleder (Miroğlu, 1990, s.145).
Erzincan kültürü, kendine has bazı farklılıklar taşımasına rağmen, kültür ve sanat yönelişi olarak
diğer Anadolu şehirlerinin temel özelliklerine benzer niteliklere sahiptir:
Sosyal saha, günlük hayat denilen "kültür" bakımından Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde benzer
özelliklere sahiptir. Şüphesiz bu benzerlik, tamamen aynı olmak anlamı taşımaz; fakat, özellikle örf
ve adetler, günlLik konuşma dilinde kullanılan bazı özel kelimeler, yemek ve yiyecek adları,
destanlar, tarihi hikaye ve masallar genellikle birbirine benzerdir. Hatta, bölgenin bazı yerlerinde
söylenegelen atasözleri, bölgenin siyasi ve iktisadi tarihi bakımından dikkate değerdir. Bu tür sözler
halk arasındaki tarih birliğine işaret etmektedir:
Atasözlerinden bazılarının yerel şartlara bağlı olarak ortaya çıkıp kullanıldığı, bazılarının ise
genele hitap edecek tarzda çeşitli toplumsal kurallara açıklama veya düzen getirmeye yönelik olduğu
sonucunu çıkarmak mümkündür. (Başıbüyük, 2010:865)
Erzincan insanının yumuşak huylu, samimi ve dostcanlı olması, Evliya çelebi tarafından belirgin
bir şekilde dile getirilir. Muhtemelen, şehrin geneline hakim dini ve ahlaki eğitim ve kültürün böyle
yumuşak ve samimi bir toplum karakteri hazırlamasında önemli rolü olduğu söylenebilir:
“Erzincan‟ın hayli zeki, reşîd, necîb, zî „akıl ve zî fehm, sulehâ-yı ümmetten ehl-i sünnet ve‟lcemâ„at, musallî, ehl-i „ırz ve ehl-i hâl halûk ve halîm ve selîm adamları vardır.
Erzincan halkının şöhret düşkünü olmadığını ve insanların dinî kurallara uygun hareket ettiğini
söyleyen Evliya Çelebi, görüşlerini şöyle ifade eder:
Cümlesi (  ) خیر الثیاب قصیرhadisine (göre) „amel edip kısa esvaplar giyerler. Ve “şöhret âfettir”
deyu harîr libâs (ipekli kumaşlar) giymezler.” (Çelebi, 304, II, vr. 341b).
İslam medeniyetine ait birçok ülkede olduğu gibi, dini kurumlar; aynı zamanda büyük ölçüde
sosyal bir fonksiyon icra etmektedirler:
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Cami ve çevresi yalnızca bir ibadethane olmaktan daha fazla, çok çeşitli vazifeler üstlenen bir
sosyal müessese hüviyetini kazanmaktadır. Böyle müesseselerin teşekkülü ve bunların sayısı
şehirlerdeki nüfusun nisbetini ve buna bağlı olarak oradaki her türlü ticari, ziraı vesair faaliyetin söz
konusu olduğu iktisadi ve sosyo-kültürel yapının genişliğini ortaya koymaktadır. (Taş, Tarihsiz: 384)
Erzincan’ın geçirdiği siyasi hadiseler ve tabii afetler, Erzincan insanının duygu dünyasını
derinleştirmiş ve onu sanat ile içli dışlı bir hale getirmiştir:
Erzincan bir sanat kenti. Tarihi kaynaklarda Ezincan’ın sanat ve bilim alanında çok önde gelen
yörelerden birisi olduğu yazılıdır. Burada yetişen hekimler, başka kentlere gidip insanları, kralları
tedavi etmişler. Sanatın her dalında önemli insanlar yetişmiş. Müzik alanında da her dönemde, büyük
sanatkarla yetiştirmiş. Müziğe çok düşkündür yöre insanı. Çok kez acılarını, aşklarını ve yaşamlarını
dörtlüklere döküp türk yakmıştır, Erzincanlı. (Özgünaydın, 2009:17)
Sözlü Kültür ve Tarih
Sözlü tarih, hem eskiliği ve hem de yaygınlığı bakımından kültür ürünleri içerisinde en geniş
alanı kaplamaktadır:
Hem bu sözlü halk malzemeleri, hem de bunların ifade edildiği özel kelime ve deyimler, birçok
açıdan mühimdirler. Bu bakımdan istisna tarihçiler vardır. Ahmet Vefik Paşa ilk akla gelendir.
"Lehce-i Osmani" adlı sözlüğün özellikle türkçe'kelimeler kısmında verdiği örnekler, Türk halk
hayatının o zamanlarını son derece iyi yansıtmaktadır
Halkın hafızasındaki tarihe eskiden beri "sözlü tarih" denmektedir. Bu tarih genellikle yazılı
değildir, ancak halkbilimcilerin "derlemeleri" ve bu derlernelerin yazıya geçirilmesiyle "yazılı tarih"
olurlar. İster sözlü isterse yazılı olsun, halktan derlenmiş tarih, artık o halkın tarihidir; çünkü bizzat
halktan derlenmiştir. (Tozlu, 2006: 318-323)
Sözlü kültür, sadece edebi ürünler yoluyla değil; sosyal, siyasi ve iktisadi hayatın birçok
bölümünde kendini hissettiren, adeta yaşayan bir bilgi ve hayat eğitimi rolünü oynamaktadır:
Henüz yazıya dökemediği şeyleri, çıkardığı seslerle sözlere dönüştüren insan bu süreçte kişisel
ve toplumsal yaşamın öğelerini çok zaman ses tonundaki küçük vurgu ve duraklamalarla etkileyici
bir şekilde ifade ederken, zamanla “sözlü edebiyat” adını alacak geleneği de başlatmış oluyordu. Bu
süreçte soyut ya da somut bütün kavramlar, insan ve topluluklar arası ilişkilerin sebebi ya da sonucu
olan (kanun, ticaret, üretim, zanaat, vb.) her şey kolektif bir hafızaya alınıyor, bu işlem söz konusu
hiyerarşik yapılar olunca, bu işle görevlendirilen kişilerce yapılıyordu. (Thompson’dan Saltık, 2016:
8)
Sözlü kültürün tarih bilgisi için de önemli bir kaynak teşkil ettiğini büyük tarihçi Zeki Velidi
Togan, şu cümleler ile açıklamaktadır:
Tarih, öz olarak "haber"dir ve haberin "sözlü" ve "yazılı" kaynakları vardır. Haberin asıl kaynağı
ise, "söz"dür. Halkbilimi malzemesi olan bu "söz" ise, tarihçi için "sözlü haber" demektir. Bu sınıfa
dahil olan tarihi şiir, destan, menkıbe, latife, tarihi esasa dayanan ata sözleri ve hikayeler, sözlü
rivayetler olarak halk arasında yaşamaktadırlar.(Togan, 1981: 36 )
Türk boyları bu alfabeleri kullanmadan önce hafızalarını bilgi aktarmaktan daha çok geçmişte
başlarından geçen olayları -fantastik unsurları da ekleyerek- sonraki kuşaklara aktarmak için
kullandıkları “Destan” ve “Efsaneleri” tekrar ederek korumuşlardı. Tıpkı İslamiyet öncesi Arap
toplumunda olduğu gibi İslamiyet öncesi Türk boylarında da hitabet sanatı oldukça gelişmiş, zengin
bir atasözü [sav] geleneği olan Türk boyları, ölüm törenlerinde matem şiirleri [sagu], düğün ve
benzeri törenlerde kopuz eşliğinde aşkın ve tabiatın övüldüğü manzumlar [koşuk] ve Hun kaynaklı
olduğu sanılan halk türküleri söylemişlerdi. Tüm bu sözlü edebiyat öğeleri ezber yoluyla sonraki
kuşağın belleğine aktarılıyor, kutsalı değil de gündelik yaşamın acı ve mutluluklarını işliyor oldukları
için de dönem dönem farklı şekil ve muhtevalara sahip bir şekilde farklı coğrafyalarda yeniden ortaya
çıkabiliyorlardı. (Saltık, 2016:18-20)
Şu hususu açıkça ifade etmek gerekir ki, sözlü kültüre dahi olan hikaye, şiir ve destan türündeki
bilgiler; hayat olayları ile birlikte halkın hafızasına ve gönlüne çok etkili ve gerçekçi bir biçimde
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yerleşmiş ve bir hayat tecrübesi olarak sosyal hafızada önemli roller oynamışlardır. Maalesef,
günümüzün yazılı kültürü, birçok bilgiyi bu derece insanın günlük hayatında fonksiyoner bir hale
getirememiştir.
Erzincan’da İlim ve Eğitim Müesseseleri
Erzincan’a ait tarihi kaynaklarda, neredeyse her mahallede bir mektebin ve tekkenin varlığı
dikkati çekmektedir. Bu konu, şehirdeki kültür ve sosyal seviyeyi de müsbet manada arttıran önemli
faktörlerdendir:
Erzincan, hem Osmanlı fethinden önce ve hemde sonraki dönemlerde kültür ve refah seviyesine
bağlı bir şehirdi. Ortaçağlarda bilhassa Mengücekler döneminde birçok bilim, edebiyat ve devlet
adamının yetiştiği bilinmektedir (Turan, 1973, 74).
“Erzincan‟da yedi kadar derviş tekkesi olduğunu ve buralarda ibadet yapıldığını söyleyen
Evliya Çelebi en meşhur tekkeler konusunda şu bilgileri veri-yor: “Ve cümle yedi tekye-i âsitâne-i
derviş-i dil-rî-şân-ı (gönlü yaralı) zî-şân zâviyeleri vardır. Anlarda dahi ibadet olunur.
Erzincan‟da kırk sekiz noktada ebced okuyan kırk sekiz ilkokulun bulunduğunu, ancak
hafızların kıraat okudukları dershanelerin, Hadis okutulan okulların ve aş evlerinin bulunmadığını,
ancak Şehrin bilginlerinin, salihlerinin ve talebelerinin çok olduğunu söyleyen Evliya Çelebi şu
bilgileri verir: “Ev-velâ: Çarşı içinde (bir satır boş) ve kırk sekiz mahalde, kırk sekiz mekteb-i tıflân
ebced-hânı vardır. Lakin Dârü‟l-Kurra ve Dârü‟l-Hadis ve Dârü‟l-it„âm imâretleri yoktur. Amma
ulemâ ve sulehâ ve talebeleri çok olmakla her camide ve her mesâcidde hasbî (maaşsız) Dersiâmları
vardır. (Çelebi, 304, II, vr. 341b) (Faris 443-444)
Erzincan, sahip olduğu eğitim ve kültür ortamı ile, birçok dönemde devletin önemli görevlerine
insan yetiştiren bir şehir olarak da dikkatleri çekmektedir:
Anadolu’nun mühim şehirlerinden olan Erzincan, Osmanlı fethinden önce olduğu gibi fetihten
sonra da kültür ve refah seviyesi yüksek olan bir şehirdi. Özellikle Mengücekler zamanında burada
yetişen ilim, edebiyat ve devlet adamlarının Anadolu Selçuklu Devleti’nde önemli görevler aldıkları
bilinmektedir. (İnbaşı, 2009: 193)
Erzincan’ın mübarek beldelerden Medine’nin vakfı olduğu hususunda halk arasında yaygın bir
kanaat bulunmaktadır. Bu hususi destekleyici bilgiler, bazı kaynaklarda dile getirilmektedir:
Şehirde yaşayan dinî görevliler içerisinde sadât-ı kirâm adı altında Hz. Peygamber’in soyundan
gelen çok sayıda kişilerin olması dikkat çekicidir. Erzincan şehrindeki hemen her mahallede
seyyidlerin meskûn oldukları görülmektedir. Bunlar içerisinde aynı zamanda müderrislik görevini
ifa edenler olduğu gibi, ilmiye ricali mensubu olanlar da çoğunluktaydı. Müslüman Türk nüfusun
yoğun olarak yaşadığı bir şehir olması dolayısıyla da imam, hatip, müezzin vb. dinî görevliler de sayı
bakımından fazladır. Onları molla, şeyh/derviş unvanlı kişiler ile müderrisler izlemektedir.
Müslüman nüfusun yaşamış olduğu 9 mahallede bulunan dinî görevlilerden Mevlevî şeyhlerine ait
bir tekkenin bulunduğunu ve burayı ziyaret ederek şeyh ile görüştüğünü teferruatlı olarak
anlatmaktadır. Mevlevîhane’den başka Kâdirî tarikatına mensup Çadırcı Şeyh isminde birisinden
bahsedilmektedir. Şehrin ilim hayatı hakkında da önemli bilgiler verilmiştir. Erzincan’da çok sayıda
sıbyan mektebi olduğu, ilmiye mensubu kimselerin çokluğundan dolayı her cami ve mescitte ders
okutulduğu, insanlarının zeki ve anlayışının kuvvetli olup ilim tahsil eden kişilerin sayıca fazla
olduğu bahsedilmektedir. (İnbaşı, 2009: 193-200)
Evliya Çelebi’ye göre şehirde irili ufaklı 70 kadar ibadethane vardır. Bunlardan yedisi cami,
yedisi de tekkedir. Bu tekkeler (Mevlevihane, Kadirilik, Halvetiyye∗ ve Bektaşi Tekkesi) içinde ayin
yapılır ve birde kütüphanesi bulunmaktadır. Evkafı çoktur. Mevlana evladından Çelebi Efendi
kabri tekke bahçesindedir. Diğer bir tekkede Abdulkadir-i Geylânî tekkesidir. Kırk sekiz
mahallesinde kırk sekiz mektep vardır. Âlimleri ve Salihleri çok olduğundan her cami ve
mescidinde fahri hocalar ders okutmaktadır.( Çelebi, 1314, c. II, s.328) Miroğlu’na göre, Erzincan
ilim ve tasavvuf merkezlerinden biridir.
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Mevlana Konya’ya gelirken, yedi yıl süren seyahati sırasında en çok Erzincan’da kalmış. Dört
yıl Erzincan’da oturmuş. Bu şehir tarihi süreç içinde çok önemli olaylar yaşamış ama depremler
sebebiyle çok acılar çekmiş. (Özgünaydın, 2009:39)
Tozlu’nun zikrettiği bir bilgi, sözlü kültürün halk arasında belli tarihi olayların, günlük hayata
yansımasına bir örnek teşkil etmektedir:
Hem Yukarı Gümüşhane Deresi, hem Kelkit, hem de Bayburfta; fazla yemek yiyen birisine,
"Yeter, Eynehan mı oldun" derler. Bu sözü çocukluğumdan beri duymuş olmama rağmen, -niçin
söylendiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyordum. Fakat, bölge tarihiyle olan uzun uğraşımdan sonra,
en azından bir yaklaştırmada bulunabilmekteyim. Erzincan Emiri Eyne Han Bey (ölümü 1362) ile
bu halk deyiminin bir alakası olabileceğini tahmin ediyorum. (Tozlu, 323-325)
Maddî olmayan kültür belgeleri olarak folklor, halk Ģarkıları, masallar, inançlar, atasözleri,
alışkanlıklar, gelenekler ve toplumsal normlar gibi çeşitli değerlerden meydana gelir. Yazılı ya da
sözlü olarak geleneğin bir parçası halinde nesilden nesile aktarılır (Tümertekin, Özgüç’ten
Başıbüyük-Akpınar’dan, 2010: 864).
Sözlü kültür içinde yer alan atasözleri ve diğer destanların, yaşanan birçok olayın insan ruh ve
zihninde bıraktığı izler halinde hayata aktarıldığı belirtilmektedir:
Maddi olmayan kültürel aktarımlardan biri durumundaki atasözleri, geniş halk yığınlarının
yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve denemelere dayanan düşüncelerden doğmuşlardır
(Aksoy’dan Başıbüyük-Akpınar’dan, 2010: 864)
Anadolu’da, halkın boş zamanlarında sözlü kültürün çeşitli örneklerini farklı toplanma
meclislerinde dile getirmesi de, onun yaşayış geleneğinin bir parçası olarak görülmektedir:
Kış mevsimi özellikle kırsal bölgelerde insanların birbirleri ile yoğun bir iletişime girdiği ve
halk kültürünün önem kazandığı bir devredir. Anadolu’nun genelinde olduğu gibi bu mevsimdeki
köy sohbetleri türkülerin, atasözlerinin, şiir ve deyimlerin dolayısıyla yöresel folklorun Ģekillendiği
kıĢ aktiviteleridir. (Başıbüyük-Akpınar, 2010: 876)
Sözlü kültür, bir toplumun sosyal olma özelliğini ve hayata getirdiği çeşitli özellikteki yaklaşım
ve açıklamalarıyla da ayrı bir değer taşımaktadır:
Medeniyetler beşiği Anadolu bir kültürler harmanı olmuş, karnavallar geçit yeri gibi işlev
görmüştür yüzyıllar boyunca. Metin And, İlhan Başgöz, Pertev Naili Boratav gibi halkbilim
araştırmacıların tespitlerinde, Batı’daki birçok dramatik oyunun ve sözlü kültür öğesinin kaynağının
Anadolu olduğu açıkça dile getirilir. Geçiş ve eriştirme törenleri, hastalık sağaltma, yağmur
yağdırma, bereket ve bolluk elde etme, güneş çıkarma kuttöreleri, yıl dönümü ve takvime bağlı bayram ve oyunlar, eğlencelik toplumsal uygulamalar gibi gruplara ayrılabilecek şölen havasının egemen olduğu dönemler içinde mevsimlik bayramlar da önemli bir yer tutarlar. (Akçam, 2002: 2-3)
Sözlü Edebi Ürünlerin Genel Niteliği
Sözlü kültürümüz içinde önemli yeri olan Karagöz’de Batı mimus tiyatrosunun birçok özelliği
bulunabilmektedir. Anadolu kültürü içinde âşık hikâyeleri, masallar, fıkralar, Karagöz, Ortaoyunu,
meddah da şölen hayatının sürdürücüsü olarak yüzlerce yıl grotesk imgelerin yaşatıcısı olmuşlardır.
Nasreddin Hoca ve Bektaşi fıkraları dini alana kadar girmiş eğlendirici yaşam temsilcileri olarak
anılabilirler. Sema gösterileri ve Taziye de şaman dönemden bu yana var olmuş aynı geleneklerin
İslamiyet içinde oyunlaşmış görüntüsüdür. (Akçam, 2002:5)
Erzincan ile ilgili elde bulunan sözlü ürünler, genel manada şiir, ağıt, mani, destan, atasözü ve
efsane şeklindeki ürünlerden oluşmaktadır. Efsanelerde, gerçek dışı birçok olay ve figür kendisini
hissettirmekte ve bu ürünlerin İslam öncesi geçmiş inanç ve düşünceler ile bağlantısının bulunduğu
farkedilmektedir:
Oğuz Kağan destanında mavi ışık içerisinde gönderilen kızlar, Uygur destanlarında Tuğla ve
Selenge Irmağı’nın ortasındaki ağacın üzerine düşen ışığın fonksiyonu İslamiyet’in kabulünden
sonra yerini büyük ölçüde dervişlere bırakmıştır(Gökalp’ten Alptekin, 2013: 6)
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Efsane ve destanların ana teması, aşk, hasret ve acı dolu hikayelerdir. Bunlardan birer ibret ve
ders çıkarılmaya çalışılırsa da, normal hayatta yaşanmayan birçok konu ve hadise, bunların anlatımı
içinde yer almaktadır. Destanlar, yaşayan örnek veya ulu bir kişinin ibret dolu hikayelerini konu
edinmektedir. Şiirler ve maniler, yine aşk, sevgi, ibret ve bir felaketin arkasından söylenen yürek
dolusu dizi ve ifadeler şeklinde kendisini göstermektedir. Atasözleri, daha ziyade insana hayatta yol
gösteren ve yaşanmış hayat tecrübelerinden meydana gelen özlü ve manalı sözler şeklinde ifade
edilmektedir.
Türküler, sözlü kültür ürünlerinden Anadolu’nun kendine has hissi ve ifadesiyle, özgün bir sanat
tarzı halinde varolmuştur:
Türküler bizi biz yapan, bizi başkalarından ayıran en kıymetli değerlerimizdendir. Türkülerin
her bir kelimesinde asıl özümüz saklıdır. İnsan hassasiyetinin derinliklerinden çıkarak bir kimliğe
bürünen türküler, zamanla milletin kimliği olurlar. (Kara-Yılmaz, 2011:390)
Sonuç ve Değerlendirme:
Erzincan’ın sosyal ve kültürel tarihi zengin malzemelere sahip bulunmaktadır. Fakat, bu
malzemeler; özellikle sosyal açıdan ciddi bir analiz ve tahlile henüz tabi tutulamamıştır. Tarihi,
coğrafi ve edebi açıdan yapılan çalışmalara karşılık, sosyal tarih ve kültür perspektifinden yapılacak
değerlendirmeler toplumsal varlığımızın dinamizmi açısından önem taşımaktadır. Bu yönde
yapılacak araştırmalar, şehrin kendi zengin kimliğini ortaya çıkaracak ve beldenin insanının
motivasyon ve enerji alabileceği bir kültür birikimi hazırlayabilecek özelliklere sahiptir.
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ERZİNCAN’DA İŞLENEN SUÇ TÜRLERİ VE ORANININ DİĞER İLLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF CRIME TYPES AND RATES OF ERZİNCAN WITH OTHER
PROVINCES
Selahattin YAVUZ*
Özet
Her geçen gün dünyada ve ülkemizde suç türleri ve oranları artmaktadır. Geçmişte daha çok, az
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ve kentlerde suç bir problem iken günümüzde artık suç, gelişmiş
ülkelerde ve kentlerde de önemli bir problem haline gelmiştir. Bu yüzden fertlerin ve toplumun huzuru için
suç olgusunu iyi kavrayıp, suç ile etkin bir şekilde mücadele etmek en önemli görev haline gelmiştir.
Zamanında gerekli önlem ve tedbirler alınmazsa tüm toplum ve fertler bu durumdan olumsuz yönden
etkilenecektir.
Bu çalışmada Erzincan iline ait suç türleri ve oranları “suçun işlendiği yerleşim yeri ve suç türüne
göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler” bakımından araştırılmış olup suç türleri ve oranları diğer
illerin, bölgelerin ve Türkiye’nin ortalaması ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Suç Türleri, Suç Oranları
Abstract
Types and rates of crimes are increasing in our country and in the world day by day. Although crime
was a problem in underdeveloped and undeveloped provinces and countries in the past, it has been currently
a problem in developed ones, as well. For that reason, for the peace of the persons and society, it has been
an important mission to comprehend and struggle for crime. If necessary precautions were not taken as
soon as possible, all the people and society would be effected badly in the future.
In this study, crime types and ratios of Erzincan in terms of convicts entering penal institution
according to the locality and type of crime were researched and crime types and rates were compared with
the average of the other provinces, regions in Turkey.
Key Words: Erzincan, Types of Crime, Rates of Crime

Giriş
Ülkelerin ve buna bağlı olarak şehirlerin sürdürülebilir kalkınması ve refahı, söz konusu ülke
ve şehirdeki toplumun huzur ve güven ortamında yaşamasına bağlıdır. Günümüz global
dünyasında toplumların en büyük problemlerinin başında suç işleme oranları ve türlerindeki artış
gelmektedir. Bu bağlamda suç ve suç türleri ile ilgili çalışmalar giderek önem kazanmaktadır.
Suçluyu suça sürükleyen nedenler çok farklı olduğundan birçok bilim suç ile ilgilenmiştir.
Sosyolojiden hukuka, kriminolojiden ekonomiye her bilim dalı kendi bakış açısıyla bu konu
üzerinde durmuştur. Bu nedenle suç ile ilgili çalışmalar disiplinler arası bir boyut kazanmıştır.
Suç kavramının, insanların topluluklar halinde yaşamaya başladıklarından günümüze kadar
var olduğu ve ileride de var olacağı kesindir. Suçlu davranış ve suçlu davranışın nedenleri, tarihsel
süreç içerisinde sosyal, politik ve ekonomik açılardan farklı farklı şekillerde yorumlanmış ve
tanımlanmıştır (Şenses, 2010). Örneğin Dönmezer’e (1994) göre suç; topluma zarar verdiği ya da
tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eylemdir. Ozankaya’ya (1984)
göre suç; bir toplumda haksız sayılan, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara
bağlanan davranış ve eylemlerdir. Fakat suçun en genel tanımını Jhering yapmıştır. Ona göre suç;
“toplum halinde yaşama yönelmiş her türlü saldırılardır”(İçli, 2007).
Yapılan suç araştırmaları neticesinde, suç ile suçun işlendiği mekan arasında anlamlı ilişkiler
bulunduğu ortaya çıkmıştır (Knox, 1994; Brantingham, 1993; Warren, 1998; Cozens, 2002;
Aksoy, 2004; Appiahene-Gyamfi, 1998; Yuen, 2004; Karakaş, 2004; Yılmaz ve Günay, 2006).
Bu çalışmada Erzincan iline ait suç türleri ve oranları “suçun işlendiği yerleşim yeri ve suç
türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler” bakımından araştırılmış olup suç türleri ve
oranları diğer illerin, bölgelerin ve Türkiye’nin ortalaması ile karşılaştırılmıştır.
*
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Literatür Taraması
Literatür incelendiğinde suç ile ilgili yerli ve yabancı birçok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalardan bazıları; Yılmaz ve Günay (2006) “Türkiye’de Şehir Asayiş Suçları: Dağılışı ve
Başlıca Özellikleri”, Şenses (2010) “Türkiye’de Çocuk Suçluluğunun Nedenleri Ve Önlenmesi”,
Olgun (2008) “Mala Karşı İşlenen Suçlar”, Evcim (2011) “Yaralama ve Cinayet Suçları”, Warr
(2001) “Suçun Sosyal Orjini”, Witte (1996) “Kent Suçu: Sorunlar ve Politikalar”, Glaeser ve
arkadaşları “Suç ve Sosyal Entegrasyon” biçiminde sıralanabilir.
Araştırmanın Yöntemi ve Materyali
Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla yayımlanan suç
ile ilgili adalet başlığı altında “suçun işlendiği yerleşim yeri ve suç türüne göre ceza infaz
kurumuna giren hükümlüler” verileri dikkate alınmıştır. Burada TÜİK tarafından en son 2013
yılında yayımlanan 5 yılın (2008-2012) son 3 yılının (2010-2012) aritmetik ortalaması bulunarak
karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmalarda suçların coğrafi dağılımına bakıldığında sayıca en çok
suçun İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük yerleşim yerlerinde işlendiği görülmektedir. Bu
beklenen bir durumdur. Suç durumunun belirlenmesinde yerleşim yerinin nüfusu dikkate
alınmadan sadece suç sayısına bakmanın yanlış olacağı bilinmelidir. Bu nedenle bu araştırmada
iller itibariyle ceza infaz kurumuna giren son üç yılın ortalama hükümlü sayısı, ilgili yerleşim
yerinin son üç yılın ortalama nüfusuna bölünüp bulunan sonuç 100000 ile çarpılarak 100000
kişiye düşen hükümlü sayısı elde edilmiştir. İllerin salt nüfusu yerine en iyi gösterge olan bu
değerler dikkate alınarak ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır.
Suç ve Suç Türleri
Suç toplumda birlikte yasayan fertler üzerinde güvenlik endişesi meydana getiren ve kamu
güvenliği için kontrol altına alınması zorunlu olan sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki bir
problemdir. Genel manada suç, kanunda belirtilen ve karşılığında ceza yaptırımının bulunduğu
kuralları ihlal edici özellikte ve nitelikte olan davranış türleridir. Başka bir deyişle, kanuni
düzenlemeler sonucu, toplum-birey ve bireylerarası ilişkileri düzenlemek maksadıyla oluşturulan
kurallara aykırı olan ve cezayla yaptırım altına alınan davranışlar şeklinde anlaşılmaktadır
(Olgun, 2008). Suç: bir toplumun var olma; hayat şartlarını veya bireylerin ve toplumun temel
yararlarını ihlal eden veya tehlikeye atan; topluma zarar verdiği, tehlikeli olduğu kanun koruyucu
tarafından kabul edilen bu nedenle de ceza veya güvenlik tedbiri müeyyidesine bağlanmış
fiillerdir. Literatürde birçok suç türü tanımlanmıştır. Bu suç türleri şu şekilde sınıflandırılabilir
(www.tuik.gov.tr): Öldürme, Yaralama, Hırsızlık ve yağma, Dolandırıcılık ve çek kanunlarına
muhalefet, Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, İcra iflas kanununa muhalefet, Uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal, ticaret, kullanma ve satın alma, Cinsel suçlar, Kişiyi hürriyetinden
yoksun bırakma, Hakaret, Sahtecilik, Kötü muamele, Zimmet, Rüşvet, Kaçakçılık, Trafik suçları,
Orman suçları gibi suçlar.
Erzincan’da İşlenen Suç Türleri ve Oranlarının Diğer İllerle Karşılaştırılması
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama öldürme suçu sayısı (bu suçtan ceza
infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa oranı Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo-1: Öldürme Suçu
İller
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya

Suç Sayısı
159
23
75
30
23

Suç Oranı
7,548
3,876
10,714
5,455
7,040

İller
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.Maraş

Suç Sayısı
79
21
49
99
41

Suç Oranı
3,882
3,645
6,502
7,305
3,890

Ankara
Antalya

200
175

4,102
8,586

Mardin
Muğla

29
70

3,813
8,377
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Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl

8
77
94
16
8

4,817
7,711
8,133
7,579
3,077

Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize

18
14
24
34
21

4,373
4,937
7,088
4,690
6,516

Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli

11
20
17
107
23
12
43
80

3,291
7,239
6,678
4,040
4,692
6,658
8,063
8,497

Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon

73
100
12
14
26
49
25
44

8,222
7,987
3,904
6,918
4,121
5,927
4,076
5,792

D.Bakır
Edirne
Elazığ

87
29
39

5,563
7,314
6,990

Erzincan
Erzurum

10
43

4,558
5,541

Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van
Yozgat

6
78
41
47
19

7,257
4,551
12,059
4,534
4,086

Eskişehir
G.Antep

37
125

4,753
7,138

Zonguldak
Aksaray

25
21

4,079
5,545

Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir

32
3
3
60
33
121
652
311

7,629
2,266
1,120
4,055
7,757
7,262
4,802
7,827

Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır

1
15
16
12
11
4
5
6

1,322
6,410
5,809
2,295
2,435
2,130
4,694
3,193

Kars
Kastamonu
Kayseri

20
39
50

6,576
10,825
3,984

Yalova
Karabük
Kilis

13
12
13

6,269
5,353
10,486

Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli

22
14
100

6,508
6,324
6,254

Osmaniye
Düzce

33
35

6,796
10,226

Türkiye

4292

5,746

Tablo-1 incelendiğinde her yıl ortalama 10 öldürme suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz
kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 4,558 biçimindedir. Bu
oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 55.sırada (1: en fazla suç oranı, 81: en az suç oranı) yer aldığı
görülmektedir. Aynı tabloda bu suç oranı için Türkiye ortalamasının 5.746 olduğu görülmektedir.
Ayrıca coğrafi bölgeler itibariyle de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara
Bölgesi 6.340, Ege Bölgesi 8.267, Doğu Anadolu Bölgesi 4.797, İç Anadolu Bölgesi 5.279,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 4.896, Karadeniz Bölgesi 5.943 ve Akdeniz Bölgesi 6.572
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama yaralama suçu sayısı (bu suçtan ceza
infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa oranı Tablo-2’de verilmiştir.
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Tablo-2: Yaralama Suçu
İller
Adana
Adıyaman

Suç Sayısı
376
37

Suç Oranı
17,849
6,236

İller
Konya
Kütahya

Suç Sayısı
310
104

Suç Oranı
15,234
18,054

Afyon

137

19,570

Malatya

93

12,340

Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik

39
57
554
447
17
256
301
39

7,091
17,446
11,362
21,932
10,236
25,638
26,043
18,473

Manisa
K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu

322
148
30
216
13
60
79
123

23,760
14,041
3,944
25,848
3,158
21,157
23,332
16,966

Bingöl
Bitlis
Bolu

22
17
66

8,462
5,087
23,890

Rize
Sakarya
Samsun

33
112
156

10,240
12,614
12,460

Burdur
Bursa

51
404

20,033
15,253

Siirt
Sinop

22
25

7,158
12,354

Çanakkale
Çankırı

104
23

21,217
12,762

Sivas
Tekirdağ

86
160

13,630
19,352

Çorum
Denizli
D.Bakır
Edirne
Elazığ

100
204
106
111
84

18,750
21,666
6,777
27,996
15,055

Erzincan
Erzurum
Eskişehir

34
111
174

15,499
14,303
22,350

Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

84
71
10
121
77
35
56
120

13,695
9,346
12,095
7,060
22,647
3,376
12,043
19,580

G.Antep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay

225
82
17
4
156

12,848
19,550
12,840
1,494
10,544

Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman

51
7
65
49
28

13,465
9,254
27,775
17,789
5,354

Isparta
Mersin

88
304

20,686
18,245

Şırnak
Bartın

9
35

1,992
18,634

İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli

1066
841
59
54
242
66
34
217

7,851
21,167
19,401
14,989
19,283
19,523
15,359
13,572

Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

23
17
43
34
25
84
66

21,593
9,048
20,737
15,168
20,166
17,299
19,283

Türkiye

10530

14,098

Tablo-2 incelendiğinde her yıl ortalama 34 yaralama suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz
kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 15.499 biçimindedir.
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Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 39.sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı tabloda bu suç
oranı için Türkiye ortalamasının 14.098 olduğu görülmektedir. Ayrıca coğrafi bölgeler itibariyle
de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara Bölgesi 18.421, Ege Bölgesi 22.294,
Doğu Anadolu Bölgesi 10.571, İç Anadolu Bölgesi 17.673, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 7.948,
Karadeniz Bölgesi 15.260 ve Akdeniz Bölgesi 17.579
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama hırsızlık ve yağma suçu sayısı (bu suçtan
ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa oranı Tablo-3’de verilmiştir.
Tablo-3: Hırsızlık ve Yağma Suçu
İller
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı

Suç Sayısı
403
43
88
30

Suç Oranı
19,131
7,247
12,571
5,455

İller
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

Suç Sayısı
213
55
82
245

Suç Oranı
10,467
9,548
10,880
18,078

Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir

26
649
588
11
217
203

7,958
13,310
28,850
6,623
21,732
17,564

K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde

120
36
145
22
23
27

11,384
4,733
17,352
5,345
8,110
7,974

Bilecik
Bingöl

22
26

10,421
10,001

Ordu
Rize

52
29

7,173
8,999

Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli

17
33
23
411
69
12
62
166

5,087
11,945
9,035
15,518
14,077
6,658
11,625
17,630

Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon

95
148
24
18
46
130
50
37

10,699
11,821
7,809
8,895
7,291
15,724
8,152
4,871

D.Bakır
Edirne
Elazığ

189
75
69

12,084
18,916
12,366

Tunceli
Ş.Urfa
Uşak

5
106
35

6,047
6,185
10,294

Erzincan
Erzurum
Eskişehir
G.Antep

30
77
125
387

13,675
9,922
16,056
22,098

Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray

33
26
65
41

3,183
5,591
10,606
10,825

Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir

30
4
10
154
55
358
2398
982

7,152
3,021
3,734
10,409
12,929
21,486
17,661
24,716

Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır

3
24
45
46
10
12
12
12

3,966
10,256
16,337
8,796
2,214
6,389
11,266
6,387

Kars

21

6,905

Yalova

47

22,666
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Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli

22
207
45
31
214

6,107
16,494
13,311
14,004
13,385

Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

28
21
73
38

12,491
16,940
15,034
11,102

Türkiye

10873

14,557

Tablo-3 incelendiğinde her yıl ortalama 30 hırsızlık ve yağma suçu sayısı (bu suçtan ceza
infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 13.675
biçimindedir. Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 23.sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı
tabloda bu suç oranı için Türkiye ortalamasının 14.557 olduğu görülmektedir. Ayrıca coğrafi
bölgeler itibariyle de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara Bölgesi 14.353, Ege
Bölgesi 16.490, Doğu Anadolu Bölgesi 7.875, İç Anadolu Bölgesi 11.046, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi 9.789, Karadeniz Bölgesi 8.272 ve Akdeniz Bölgesi 16.032
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama dolandırıcılık ve çek kanununa
muhalefet suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa
oranı Tablo-4’te verilmiştir.
Tablo-4: Dolandırıcılık ve Çek Kanununa Muhalefet Suçu
İller
Adana
Adıyaman
Afyon

Suç Sayısı
263
22
46

Suç Oranı
12,485
3,708
6,571

İller
Konya
Kütahya
Malatya

Suç Sayısı
296
34
51

Suç Oranı
14,546
5,902
6,767

Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik

7
14
694
357
6
84
75
12

1,273
4,285
14,233
17,516
3,613
8,412
6,489
5,684

Manisa
K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu

90
63
7
83
3
15
11
29

6,641
5,977
0,920
9,932
0,729
5,289
3,249
4,000

Bingöl
Bitlis

3
3

1,154
0,898

Rize
Sakarya

20
78

6,206
8,785

Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale

24
11
534
22

8,687
4,321
20,162
4,488

Samsun
Siirt
Sinop
Sivas

86
2
3
13

6,869
0,651
1,483
2,060

Çankırı

2

1,110

Tekirdağ

66

7,983

Çorum
Denizli
D.Bakır
Edirne
Elazığ

40
134
46
28
27

7,500
14,232
2,941
7,062
4,839

Erzincan
Erzurum
Eskişehir

7
25
59

3,191
3,221
7,578

Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

13
43
2
44
31
7
10
39

2,119
5,660
2,419
2,567
9,117
0,675
2,151
6,363

G.Antep

261

14,903

Aksaray

15

3,960
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Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta

13
1
2
51
36

3,099
0,755
0,747
3,447
8,463

Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak

1
11
11
12
5

1,322
4,700
3,993
2,295
1,107

Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir

150
2591
688
6
9
257
13
6

9,002
19,082
17,316
1,973
2,498
20,478
3,845
2,710

Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

6
1
1
22
16
1
21
18

3,194
0,939
0,532
10,610
7,138
0,807
4,325
5,259

Kocaeli

137

8,569

Türkiye

8039

10,763

Tablo-4 incelendiğinde her yıl ortalama 7 dolandırıcılık ve çek kanununa muhalefet suçu
sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı
ise 3.191 biçimindedir. Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 54.sırada yer aldığı görülmektedir.
Aynı tabloda bu suç oranı için Türkiye ortalamasının 10.763 olduğu görülmektedir. Ayrıca
coğrafi bölgeler itibariyle de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara Bölgesi
9.342, Ege Bölgesi 9.766, Doğu Anadolu Bölgesi 2.097, İç Anadolu Bölgesi 6.842, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi 3.322, Karadeniz Bölgesi 4.447 ve Akdeniz Bölgesi 8.192
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili
suçların sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa oranı
Tablo-5’te verilmiştir.
Tablo-5: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle İlgili Suçlar
İller
Adana
Adıyaman
Afyon

Suç Sayısı
209
19
23

Suç Oranı
9,921
3,202
3,286

İller
Konya
Kütahya
Malatya

Suç Sayısı
85
14
25

Suç Oranı
4,177
2,430
3,317

Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin

16
18
182
106
9

2,909
5,509
3,733
5,201
5,419

Manisa
K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş

68
32
27
46
14

5,018
3,036
3,550
5,505
3,401

Aydın
Balıkesir

68
94

6,810
8,133

Nevşehir
Niğde

16
17

5,642
5,021

Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı

8
7
9
10
10
122
20
4

3,789
2,693
2,693
3,620
3,928
4,606
4,080
2,219

Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ

30
28
46
89
10
6
17
28

4,138
8,688
5,181
7,108
3,254
2,965
2,694
3,387

Çorum

25

4,688

Tokat

24

3,913
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Denizli
D.Bakır
Edirne
Elazığ

69
104
12
27

7,328
6,650
3,027
4,839

Trabzon
Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van

49
2
70
22
28

6,450
2,419
4,084
6,470
2,701

Erzincan
Erzurum
Eskişehir
G.Antep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta

5
41
25
155
30
5
5
55
14

2,279
5,283
3,211
8,851
7,152
3,776
1,867
3,717
3,291

Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak

10
31
8
1
11
13
17
12

2,151
5,058
2,112
1,322
4,700
4,719
3,251
2,657

Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu

106
627
283
22
27

6,362
4,618
7,123
7,234
7,495

Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük

4
4
5
12
6

2,130
3,755
2,661
5,787
2,677

Kayseri
Kırklareli

73
10

5,817
2,958

Kilis
Osmaniye

2
23

1,613
4,737

Kırşehir
Kocaeli

8
72

3,614
4,503

Düzce

20

5,843

Türkiye

3711

4,968

Tablo-5 incelendiğinde her yıl ortalama 5 ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suç sayısı (bu
suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 2.279
biçimindedir. Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 74.sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı
tabloda bu suç oranı için Türkiye ortalamasının 4.968 olduğu görülmektedir. Ayrıca coğrafi
bölgeler itibariyle de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara Bölgesi 4.552, Ege
Bölgesi 5.496, Doğu Anadolu Bölgesi 3.432, İç Anadolu Bölgesi 3.975, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi 4.123, Karadeniz Bölgesi 4.886 ve Akdeniz Bölgesi 5.024
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama icra iflas kanununa muhalefet suçu sayısı
(bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa oranı Tablo-6’da
verilmiştir.
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Tablo-6: İcra İflas Kanununa Muhalefet Suçu
İller
Adana
Adıyaman

Suç Sayısı
632
33

Suç Oranı
30,002
5,561

İller
Konya
Kütahya

Suç Sayısı
708
368

Suç Oranı
34,793
63,882

Afyon

781

111,564

Malatya

19

2,521

Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik

7
332
584
2122
33
1161
1032
163

1,273
101,617
11,977
104,116
19,870
116,272
89,290
77,209

Manisa
K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu

1188
465
7
579
6
284
139
193

87,660
44,115
0,920
69,287
1,458
100,144
41,053
26,621

Bingöl
Bitlis
Bolu

2
3
283

0,769
0,898
102,438

Rize
Sakarya
Samsun

8
509
379

2,482
57,326
30,270

Burdur
Bursa

251
1421

98,594
53,651

Siirt
Sinop

2
57

0,651
28,168

Çanakkale
Çankırı

658
39

134,237
21,639

Sivas
Tekirdağ

77
389

12,204
47,051

Çorum
Denizli
D.Bakır
Edirne
Elazığ

362
1118
52
296
108

67,877
118,740
3,325
74,656
19,356

Erzincan
Erzurum
Eskişehir

54
310
234

24,616
39,946
30,057

Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

372
81
5
55
288
23
135
291

60,649
10,663
6,047
3,209
84,704
2,219
29,032
47,481

G.Antep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay

807
100
9
1
106

46,080
23,842
6,797
0,373
7,165

Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman

170
13
209
88
16

44,885
17,186
89,308
31,947
3,059

Isparta
Mersin

379
821

89,092
49,273

Şırnak
Bartın

0
125

0,000
66,550

İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli

1464
2479
12
316
604
198
71
156

10,782
62,393
3,946
87,714
48,128
58,568
32,073
9,757

Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

3
7
71
138
20
258
218

2,816
3,725
34,240
61,563
16,133
53,133
63,691

Türkiye

27562

36,901

Tablo-6 incelendiğinde her yıl ortalama 54 icra iflas kanununa muhalefet suçu sayısı (bu
suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 24.616
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biçimindedir. Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 49.sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı
tabloda bu suç oranı için Türkiye ortalamasının 36.901 olduğu görülmektedir. Ayrıca coğrafi
bölgeler itibariyle de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara Bölgesi 58.797, Ege
Bölgesi 89.313, Doğu Anadolu Bölgesi 7.855, İç Anadolu Bölgesi 40.196, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi 8.771, Karadeniz Bölgesi 45.860 ve Akdeniz Bölgesi 59.436
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı,
ticareti, kullanımı ve satın alma suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı)
ve suçun nüfusa oranı Tablo-7’de verilmiştir.
Tablo-7: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı, Ticareti, Kullanımı ve Satın Alma Suçu
İller
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı

Suç Sayısı
460
24
9
23

Suç Oranı
21,837
4,045
1,286
4,182

İller
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

Suç Sayısı
58
3
62
65

Suç Oranı
2,850
0,521
8,227
4,796

Amasya
Ankara

3
213

0,918
4,368

K.Maraş
Mardin

35
24

3,320
3,156

Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik

218
2
45
41
10

10,696
1,204
4,507
3,547
4,737

Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu

35
7
3
11
7

4,188
1,701
1,058
3,249
0,966

Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum

29
24
9
6
91
11
1
5

11,155
7,181
3,258
2,357
3,436
2,244
0,555
0,938

Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat

4
31
39
7
4
9
27
1

1,241
3,491
3,115
2,278
1,977
1,426
3,266
0,163

Denizli
D.Bakır
Edirne
Elazığ

39
240
40
83

4,142
15,345
10,089
14,875

Erzincan
Erzurum

5
21

2,279
2,706

Trabzon
Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van
Yozgat

11
1
87
8
120
7

1,448
1,209
5,076
2,353
11,576
1,505

Eskişehir

26

3,340

Zonguldak

14

2,284

G.Antep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul

136
5
2
39
195
13
170
1773

7,766
1,192
1,511
14,562
13,180
3,056
10,203
13,058

Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan

8
0
6
4
20
3
3
1

2,112
0,000
2,564
1,452
3,824
0,664
1,597
0,939

İzmir

513

12,912

Iğdır

3

1,597
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Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir

2
7
65
10
7

0,658
1,943
5,179
2,958
3,162

Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

11
3
21
38
12

5,305
1,338
16,940
7,826
3,506

Kocaeli

72

4,503

Türkiye

5507

7,373

Tablo-7 incelendiğinde her yıl ortalama 5 uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti,
kullanımı ve satın alma suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu
sayıya karşılık gelen suç oranı ise 2.279 biçimindedir. Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle
51.sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı tabloda bu suç oranı için Türkiye ortalamasının 7.373
olduğu görülmektedir. Ayrıca coğrafi bölgeler itibariyle de aynı suç için oranlar şu şekilde
bulunmuştur: Marmara Bölgesi 5.148, Ege Bölgesi 4.338, Doğu Anadolu Bölgesi 5.918, İç
Anadolu Bölgesi 2.504, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 6.566, Karadeniz Bölgesi 1.589 ve Akdeniz
Bölgesi 9.059
Erzincan’da ve diğer illerde her yıl işlenen ortalama toplam suç sayısı (bu suçtan ceza infaz
kurumuna giren hükümlü sayısı) ve suçun nüfusa oranı Tablo-8’de verilmiştir.
Tablo-8: Toplam Suç
İller
Adana

Suç Sayısı
3415

Suç Oranı
162,113

İller
Konya

Suç Sayısı
2270

Suç Oranı
111,554

Adıyaman
Afyon

297
1367

50,053
195,273

Kütahya
Malatya

752
618

130,542
82,001

Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik

441
552
4682
4881
124
2393
2377
344

80,186
168,954
96,020
239,486
74,664
239,654
205,660
162,944

Manisa
K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu

2597
1198
303
1542
132
533
403
643

191,627
113,655
39,839
184,525
32,069
187,947
119,025
88,692

Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa

143
139
529
451
3753

55,004
41,590
191,483
177,155
141,698

Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop

218
1203
1360
154
197

67,646
135,488
108,622
50,106
97,352

Çanakkale
Çankırı

1283
143

261,742
79,344

Sivas
Tekirdağ

492
1306

77,979
157,965

Çorum
Denizli
D.Bakır
Edirne
Elazığ

798
2205
1555
992
761

149,629
234,188
99,423
250,199
136,388

Erzincan
Erzurum
Eskişehir

290
880
1024

132,196
113,396
131,530

Tokat
Trabzon
Tunceli
Ş.Urfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

740
524
68
764
643
874
372
776

120,646
68,979
82,246
44,577
189,114
84,311
80,000
126,616

G.Antep

2548

145,491

Aksaray

402

106,139
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Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Isparta

408
70
118
1090
893

97,273
52,869
44,060
73,674
209,919

Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak

39
437
291
231
125

51,557
186,736
105,643
44,171
27,673

Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir

2650
13313
8059
340
603
1892
472
249

159,042
98,047
202,835
111,800
167,378
150,758
139,616
112,483

Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

252
88
93
291
292
145
681
511

134,165
82,616
49,496
140,337
130,264
116,965
140,247
149,295

Kocaeli

1502

93,943

Türkiye

94694

126,780

Tablo-8 incelendiğinde her yıl ortalama 290 toplam suç sayısı (bu suçtan ceza infaz
kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 132.196 biçimindedir.
Bu oran ile Erzincan’ın iller itibariyle 34.sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı tabloda bu suç
oranı için Türkiye ortalamasının 126.780 olduğu görülmektedir. Ayrıca coğrafi bölgeler itibariyle
de aynı suç için oranlar şu şekilde bulunmuştur: Marmara Bölgesi 162.513, Ege Bölgesi 195.970,
Doğu Anadolu Bölgesi 80.526, İç Anadolu Bölgesi 120.594, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
68.700, Karadeniz Bölgesi 113.671 ve Akdeniz Bölgesi 159.411
Sonuç
Bu çalışmada Erzincan iline ait suç türleri ve oranları “suçun işlendiği yerleşim yeri ve suç
türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler” bakımından araştırılmış olup suç türleri ve
oranları diğer illerin, bölgelerin ve Türkiye’nin ortalaması ile karşılaştırılmıştır. İlgili
karşılaştırmalar şu şekildedir:
Erzincan’da her yıl ortalama 10 öldürme suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren
hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 4.558’dir. Bu oran Türkiye ortalaması
olan 5.746 değerinden küçüktür. Ayrıca bu oran Erzincan’ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi
için bulunan 4.797 değerinden de küçüktür. Bu oran ile Erzincan iller itibariyle 55.sırada yer
almaktadır.
Erzincan’da her yıl ortalama 34 yaralama suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren
hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 15.499’dur. Bu oran Türkiye ortalaması
olan 14.098 değerinden büyüktür. Ayrıca bu oran Erzincan’ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi
için bulunan 10.571 değerinden de büyüktür. Bu oran ile Erzincan iller itibariyle 39.sırada yer
almaktadır.
Erzincan’da her yıl ortalama 30 hırsızlık ve yağma suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz
kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 13.675’dir. Bu oran
Türkiye ortalaması olan 14.557 değerinden küçüktür. Ayrıca bu oran Erzincan’ın bulunduğu
Doğu Anadolu Bölgesi için bulunan 7.875 değerinden de büyüktür. Bu oran ile Erzincan iller
itibariyle 23.sırada yer almaktadır.
Erzincan’da her yıl ortalama 7 dolandırıcılık ve çek kanununa muhalefet suçu sayısı (bu
suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise
3.191’dır. Bu oran Türkiye ortalaması olan 10.763 değerinden küçüktür. Ayrıca bu oran
Erzincan’ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi için bulunan 2.097 değerinden de büyüktür. Bu
oran ile Erzincan iller itibariyle 54.sırada yer almaktadır.
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Erzincan’da her yıl ortalama 5 ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suç sayısı (bu suçtan ceza
infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 2.279’dur. Bu oran
Türkiye ortalaması olan 4.968 değerinden küçüktür. Ayrıca bu oran Erzincan’ın bulunduğu Doğu
Anadolu Bölgesi için bulunan 3.432 değerinden de küçüktür. Bu oran ile Erzincan iller itibariyle
74.sırada yer almaktadır.
Erzincan’da her yıl ortalama 54 icra iflas kanununa muhalefet suçu sayısı (bu suçtan ceza
infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 24.616’dır. Bu
oran Türkiye ortalaması olan 36.901 değerinden küçüktür. Ayrıca bu oran Erzincan’ın bulunduğu
Doğu Anadolu Bölgesi için bulunan 7.855 değerinden de büyüktür. Bu oran ile Erzincan iller
itibariyle 49.sırada yer almaktadır.
Erzincan’da her yıl ortalama 5 uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımı ve
satın alma suçu sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık
gelen suç oranı ise 2.279’dır. Bu oran Türkiye ortalaması olan 7.373 değerinden küçüktür. Ayrıca
bu oran Erzincan’ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi için bulunan 5.918 değerinden de
küçüktür. Bu oran ile Erzincan iller itibariyle 51.sırada yer almaktadır.
Erzincan’da her yıl ortalama 290 toplam suç sayısı (bu suçtan ceza infaz kurumuna giren
hükümlü sayısı) ve bu sayıya karşılık gelen suç oranı ise 132.196’dır. Bu oran Türkiye ortalaması
olan 126.780 değerinden büyüktür. Ayrıca bu oran Erzincan’ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi
için bulunan 80.526 değerinden de büyüktür. Bu oran ile Erzincan iller itibariyle 34.sırada yer
almaktadır.
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EĞİTİM

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN
DEMOKRATİK TUTUMLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL
BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ1
ACCORDING TO TEACHERS OPINIONS INVESTIGATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATIONS DEMOCRATIC
ATTITUDES TEACHERS ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS
Durdağı AKAN*
Gülcan BAYATA**
Sinan YALÇIN***
Özet
Bu araştırmada Erzincan il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilköğretim
okul müdürlerinin demokratik tutumları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzincan il
merkezinde MEB’ lığına bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.
Demokratik tutum değişkeni bağımsız değişken olarak değerlendirilmiş, örgütsel bağlılık değişkeni ise
bağımlı değişken olarak dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır Araştırma
grubunun anket maddelerine verdiği yanıtlar sayısallaştırılarak, frekans, yüzde, ortalama, standart sapma
değerlerine bakılmıştır. Demokratik tutum ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeklerinden elde edilen puanlar
yordama düzeyinin belirlenmesinde ise Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır.. Demokratik
tutum alt boyutu olan katılım boyutu ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan uyum boyutu arasında negatif
yönde anlamlı bir ilişki, içselleştirme ve özdeşleştirme boyutları ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüştür. Örgütsel bağlılığın alt boyut olan uyum boyutu ile demokratik tutum alt boyutu özgürlük
boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, özdeşleştirme ve içselleştirme boyutları ile özerklik
boyutu arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılığın uyum boyutu
ile demokratik tutum özerklik boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki, özdeşleştirme ve
içselleştirme boyutları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Demokratik tutum
alt boyutlarından katılım boyutunun örgütsel bağlılığın alt boyutu üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu,
özgürlük ve özerlik boyutlarının ise anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmüştür. Katılım, özerklik ve
özgürlük alt boyutlarının örgütsel bağlılığın içselleştirme ve özdeşleştirme boyutları üzerinde anlamlı bir
yordayıcı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Demokratik Tutum, Örgütsel Bağlılık
Abstract
In this research, it was aimed to investigate the relationship between the democratic attitudes of
primary school principals and the organizational commitment levels of teachers according to the opinions
of class teachers working in Erzincan province center. The universe of the research is composed of class
teachers who are working in the primary schools attached to the Ministry of National Education in Erzincan
province center in the academic year of 2014-2015. The democratic attitude was evaluated as an
independent variable, while the organizational commitment variable was considered as a dependent
variable. The SPSS program was used in the analysis of the data. The responses given to the questionnaire
by the research group were digitized and frequency, percentage, mean, standard deviation values were
examined. The Multiple Linear Regression Analysis was used to determine the score obtained from the
democratic attitude scale and the organizational commitment scales. A significant relationship between the
dimension of democratic attitude subscale and the fit dimension of organizational commitment subscale
was positively correlated with internalization and identification dimensions Was found to be a meaningful
relationship. It was found that there was a significant correlation between the dimension of harmony which
Bu çalışma devam etmekte olan “Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Demokratik Tutumları İle
Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinden yapılmıştır.
* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi Anabilim Dalı, Erzurum-Türkiye, durdagiakan@atauni.edu.tr
** Öğr. Gör., Erzincan Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl. ,Çocuk Gelişimi Programı,
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is the sub-dimension of organizational commitment and democratic attitude sub-dimension, and the
dimension of freedom. There was a significant positive correlation between the dimension of identification
and internalization and the dimension of autonomy. A positive relationship between dimensions of
organizational commitment and democratic attitude autonomy was found to have a meaningful relationship
in the negative direction and a positive relationship between the dimensions of identification and
internalization. From the democratic attitude sub-dimensions, participation dimension was found to be a
significant predictor of organizational commitment sub-dimension, and freedom and autonomy dimensions
were not significant predictors. It has been found that the dimensions of internalization and identification
of organizational commitment of participation, autonomy and freedom subdivisions are significant
predictors.
Key Words: School Manager, Democratic Attitude, Organizational Commitment

Giriş
Demokrasi kavramı yüzyıllar boyunca tartışılmış, uygulanmaya çalışıldığı her dönemde hem
taraftarlarını ve hem de karşıtlarını oluşturmuş çok önemli bir yönetim şeklidir. Egemenliğin
halka ait olduğunu savunarak iktidarı halka dayandıran demokrasi rejimi (Demirbolat, 1997) ;
halk tarafından seçilen temsilcilerin, yine son denetimlerini halkın yapacağı bir düzende halkı
yönetmesi olarak ifade edilmektedir (Türkoğlu, 1996).
Eğitim kurumları demokrasinin olduğu ve geliştiği kurumlardır. Bu nedenle eğitim ile
demokrasi arasında büyük bir ilişki vardır (Zencirci, 2013). Okulların demokratik olması
öğretmen ve öğrenci başarısını önemli derecede etkilemektedir. Demokratik bir ortam
öğretmenlerde ve öğrencilerde tutum ve davranışların gelişmesine katkı sağlayacaktır (Yağcı,
1998; Gömleksiz & Çetintaş, 2011).
Okulları bireylerin sosyalleşme mekânları olarak düşündüğümüzde, bireylerin sosyal
ilişkiler yönünden gelişmesi, toplumsal davranışları öğrenmesi ve bu davranışları kendi
yaşantısında uygulaması bireyin toplumsal yaşantıdaki uyumunu da kolaylaştıracaktır.
Okul müdürü, öğretmenlerin mesleki gelişmelerinin en başında, okulun paydaşları olan
öğretmenlerin ve okul toplumunun bütün çalışanlarının veliler de dâhil olmak üzere kişisel ve
mesleki gelişimlerine dönük faaliyetleri düzenlemektir. Müdür, okulu bir öğrenme merkezine
dönüştürür ve bunun için her türlü kaynak ve imkânları yaratır. Bu konuda mesleki ve profesyonel
gelişimi önemser ve buna dönük faaliyetler programlar. Bunu yaparken de bir plan ve strateji
dâhilinde yapar. (Turan, 2007).
Eğitim sisteminin en önemli ve vazgeçilmez örgütleri olan okulların ana işlevi, amaçları
gerçekleştirmektir. İdeallerin gerçekleştirilmesi için hırslanmış ve okullarıyla üst düzeyde
özdeşleşmiş çalışanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Okulların amaçlarına ulaşmasında okul
çalışanlarının çalıştıkları kuruma gönülden bağlanması, okulu kendileri için bir yaşam alanı
olarak hissetmeleri arzu edilen bir durumdur (Balay, 2000).
Akan’ın (2014) öğretmen algılarına göre ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları
ile okul kültürü arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmasında; okul yöneticilerinin demokratik
tutumları ile okul kültürü arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin
bulunduğunu ortaya koymuştur.
Örgütsel bağlılık, entelektüel sermayenin yönetimi ve örgütün etkililiği, korunması açısından
önemli kavramdır. Örgütsel bağlılık, örgütlerin mevcudiyetini koruma mevcudiyetlerinin hem
temel etkinliklerinden hem de nihai hedeflerinden biridir. Çünkü örgütsel bağlılığa sahip bireyler
daha üretken olmakta, daha yüksek, daha uyumlu ve doyumlu, derecede sorumluluk ve sadakat
içinde motife olmakta, az maliyete neden olmaktadır (Balcı, 2003).
Bu çalışmada, araştırmanın problemi, “İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre okul
müdürlerinin demokratik tutumları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında nasıl bir ilişki
vardır?” şeklinde tespit edilmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise ilkokullarda görev yapan
öğretmenlerin algılarına göre; “Okul müdürlerinin demokratik tutumları ile öğretmelerin örgütsel
bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” ve ”Okul müdürlerinin demokratik tutumları
öğretmelerin örgütsel bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” şeklinde tespit edilmiştir.
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Araştırmanın önemi ise okul yöneticisinin sergileyeceği demokratik tutum ve davranışlar
öğretmenlerin motivasyonlarını pozitif yönde etkileyerek onların okullarına olan bağlılıklarını
arttırır. Bu da öğrenci başarısını artırmada ve okulun hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir
adımı oluşturmaktadır.
Bu araştırmada, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin demokratik tutumlarının,
öğretmenlerin örgüte bağlılıklarına olan etki düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırmanın sonucu okul müdürlerinin demokratik tutumlarının, öğretmenlerin örgütsel
bağlılıkları arasındaki ilişkinin ortaya konması ve okul müdürlerinin öğretmenlerle ilişkilerinde
kaynak olması bakımından da ayrıca önemli görülmektedir. Varsayımları olarak veri toplama
aracı olarak kullanılan ankete ve ölçeklere öğretmenlerin verdikleri cevaplar, onların gerçek
algılarını, görüşlerini ve düşüncelerini yansıttığı varsayılmaktadır. Araştırmada kullanılan
demokratik tutum ölçeğinin okul müdürlerinin demokratik tutumlarını ölçmede, örgütsel bağlılık
ölçeğinin ise öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını ölçmede yeterli olduğu varsayılmıştır. Çalışılan
örneklem evreni temsil etmektedir. Çalışmanın sınırlılıkları 2013-2014 eğitim öğretim yılıyla
sınırlıdır. Bu araştırma Erzincan il merkezi resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin
görüşleriyle sınırlıdır. Bu araştırma veri toplamak için kullanılan iki ölçekle (demokratik tutum
ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği ) sınırlıdır.
Yöntem
Evren, araştırmaların sonuçlarının genellemek istendiği elemanların tamamı olarak
tanımlanmaktadır. Örneklem, belirli bir evrenden, belirli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği
evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük bir küme olarak tanımlanmaktadır (Karasar,2004).
Araştırma evrenini Erzincan il merkezinde MEB’e bağlı resmi ilkokul öğretmenleri
oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini Erzincan il merkezinde bulunan ilkokullarda görev
yapmakta olan tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen sınıf öğretmenleri oluşturacaktır. Araştırma
örneklemini Erzincan Merkez İlçede MEB’e bağlı 59 tane resmi ilköğretim okulundan farklı
sosyoekonomik düzeydeki 550 Öğretmene anket dağıtılmış olup 357 öğretmenden dönüş alınmış
ve uygulama yapılmıştır. Toplamda 34 tane İlköğretim Okulu rastgele oransız küme örnekleme
yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Bu okulların öğretmenleri rastgele yöntemi ile seçilmiştir.
Bu araştırmanın örneklemini Erzincan il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapmakta
olan öğretmenler arasından rastgele seçilen öğretmenler oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak araştırmada 2 tane ölçek kullanılacaktır. Bunlar;
1- Demokratik Tutum Ölçeği
2- Örgütsel Bağlılık Ölçeği
Demokratik Tutum Ölçeği: Zencirci (2003) tarafından geliştirilen ilkokul yöneticilerinin
okul yönetiminde sergiledikleri tutum ve davranışların demokratiklik düzeyini ölçmek amacıyla
oluşturulmuş ölçekte 48 soru maddesi yer bulmaktadır. Soru maddeleri 1 ile 5 puan arasında
derecelendirilmiş ve Likert türü bir değerlendirme şekline dönüştürülmüştür (Bakır, 2007).
Katılımcılardan, verilen maddelere katılım derecelerini;
(5) Her zaman
(4) Çoğu zaman,
(3) Bazen,
(2) Nadiren
(1) Hiçbir zaman, seçeneklerinden birisini işaretleyerek belirtmeleri istenmiştir.
Hazırlanan ölçeğin, ilkokulda görevli öğretmenlerden oluşan bir katılımcılar grubuna
uygulanmasıyla, ön
Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının tespiti için Balay’ın (2000)
hazırlamış olduğu “Örgütsel Bağlılık” ölçeği kullanılacaktır.
1. Uyum,
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2. Özdeşleşme,
3. İçselleştirme şeklinde üç boyut ve bu boyutların içerisinde ifade edilen 27 örgütsel bağlılık
faktöründen oluşmuştur. İlk 9 madde uyum bağlılığını, ikinci 9 madde özdeşleşme bağlılığını ve
üçüncü 9 madde içselleştirme bağlılığını ölçen sorulardır.
Bulgular ve Yorumlar
Öğretmenlerin demografik özelliklerini (cinsiyet, meslekteki kıdem, meslekteki çalışma
süresi, çalışmakta olduğu mevcut okuldaki çalışma süresi, öğrenim durumu) betimleyici frekans
ve yüzde dağılımları bu bölümde çıkarılmış ve yorumlanmıştır.
Tablo 1. Cinsiyet-Kıdem-Çalışma Süresi-Eğitim Durumu
Değişkenleri İçin Frekans ve Yüzde Değerleri
Gruplar
Kadın
Erkek
Toplam
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Toplam
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Toplam
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam

f

%

188
169
357
79
99
80
99
357
218
102
26
11
357
36
295
26
357

52,70
47,30
100,00
22,10
27,70
22,40
27,70
100,00
61,10
28,60
7,30
3,10
100,00
10,10
82,60
7,30
100,00

Tablo 1’ de öğretmenlerin 188’i (%52,70) kadın, 169’u (%47,30) erkektir. Kıdem
değişkenine göre 79’u (%22,10) 1-5 yıl kıdemde, 99’u (%27,70) 6-10 kıdemde, 80’i (%22,40)
11-15 yıl kıdemde, 99’u (%27,70) 16 yıl ve üzeri kıdemdedir. Çalışma süresine göre ise, 218’i
(%61,10) 1-5 yıl mevcut okulunda, 102’si (%28,60) 6-10 yıl mevcut okulunda, 26’sı (%7,30) 1115 yıl mevcut okulunda, 11’i (%3,10) 16 yıl ve üzeri mevcut okulunda çalışmaktadır. Eğitim
durumu değişkenine göre, örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin 36’sı (%10,10) önlisans
mezunu, 295’i (%82,60) lisans mezunu, 26’sı (%7,30) yüksek lisans mezunudur.
Öğretmenlerin Demokratik Tutum ölçeğinden, Örgütsel Bağlılık ölçeğinden ve alt
boyutlarından aldıkları puanların standart sapmalarına ve ortalama değerlerine ilişkin analiz
sonuçları bulunmaktadır.
Tablo 2. Demokratik Tutum Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçekleri Alt Ölçekleri
Katılım-Özgürlük-Özerkliğe, Uyum-İçselleştirme-Özdeşleştirme ’ye Ait
Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Standart Hata Değerleri
Ölçek

Puan

Demokratik Tutum

Katılım Ölçeği
Özgürlük Ölçeği
Özerklik Ölçeği

N

𝑥̅

𝜎

𝜎𝑥

357
357
357

85,31
40,40
48,53

19,981
8,126
9,402

1,058
0,430
0,498
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Örgütsel Bağlılık

Uyum
İçselleştirme
Özdeşleştirme

357
357
357

18,38
27,48
41,59

8,034
6,402
7,699

0,425
0,339
0,407

Tablo 2.’de öğretmenlerin demokratik tutum ölçeği Alt Ölçeği katılımdan aldıkları puanların
aritmetik ortalaması 𝑥̅ = 85,31, standart sapması 𝜎 = 19,981, standart hata değeri 𝜎𝑥 = 1,058
ile en yüksektir. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ölçeği alt gurubu
Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ölçeği alt gurubu özdeşleştirmeden aldıkları puanların aritmetik
ortalaması 𝑥̅ = 41,59, standart sapması 𝜎 = 7,699, standart hata değeri 𝜎𝑥 = 0,407 en yüksek
değerdir.
Tablo 3. Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutumları İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki
İlişki
Ölçekler

1

1-Demokratik Tutum

1

2

3

4

5

6

7

2-Katılım

0,958 **

1

3-Özgürlük

0,887 **

0,767**

1

4-Özerklik

0,878 **

0,737**

0,771**

1

5-Örgütsel Bağlılık

0,368 **

0,320**

0,368**

0,355 **

1

6-Uyum

-0,318 **

-0,321**

-0,260**

-0,264 **

0,414 **

1

7-İçselleştirme

0,512 **

0,488**

0,501**

0,487 **

0,809 **

-0,056

1

8-Özdeşleştirme

0,565 **

0,516**

0,532**

0,523 **

0,733 **

0,236

0,715

**

**

8

1

*p<0,05 önem düzeyinde anlamlıdır **p<0.01 önem düzeyinde anlamlıdır

Tablo.3 incelendiğinde okul yöneticilerinin demokratik tutumları ile örgütsel bağlılıkları
arasında pozitif yönde (r=,368, p<0,01) ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre okul
yöneticileri demokratik tutum davranışını sergileme düzeyleri arttıkça öğretmenlerin örgütsel
bağlılıklarında da bir artmanın söz konusu olduğu söylenebilir. Yine tablo incelendiğinde
öğretmenlerin uyum bağlılıkları ile (r=-,318, p<0,01), okul müdürlerinin demokratik tutum
davranışları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yöneticilerin
demokratik tutumları arttıkça öğretmenlerin uyum davranışlarında negatif bir etki olduğu
söylenebilir. Örgütsel bağlılık alt ölçeklerinden içselleştirme (r=0,512, p<0,01), özdeşleştirmede
ise (r=0,565, p<0,01), pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.
Örgütsel bağlılık alt ölçeği uyum ile demokratik tutum alt ölçeği katılım (r=-0,321, p<0,01)
ile istatistiksel olarak anlamlı fakat negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Özgürlük ile (r=-0,260,
p<0,01), özerklik ile de r=(-0,264, p<0,01) anlamlı fakat negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu
sonuca göre okul yöneticilerinin demokratik tutumları arttıkça öğretmenlerin örgütsel bağlılık alt
ölçeği uyum olumsuz yönde etkilenmektedir.
Smylie (1992), personeline her zaman yardımcı müdürlerle çalışan öğretmenlerin,
okullarında katılıma çok istekli olduklarını ve katılımcı öğretmenlerinde okullarına ve işlerine
olan bağlılığı artırdığını tespit etmiştir. Graf (1999), çalışmasında, yöneticilerin çalışanlarına
verdikleri desteğin yüksek olması durumunda, çalışanların işlerine bağlılıklarının da aynı oranda
fazlalaşacağını görmüştür.
Tablo 4 Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutumlarının, Öğretmenlerin Örgütsel
Bağlılıklarını Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Örgütsel Bağlılık

B

SHb

β

t

p
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Sabit
58,248
3,811
15,284 0,000
Katılım
0,023
0,058
0,032
0,391
0,696
Özgürlük
0,378
0,151
0,217
0,217
0,013
Özerklik
0,247
0,124
0,164
0,164
0,048
2
R=0,385 R =0,141
p=0,000
Tablo 4’de Okul yöneticilerinin demokratik tutumlarının, örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi
incelendiğinde, demokratik tutum puanları örgütsel bağlılığın (R2=0,141) toplam varyansının
yaklaşık olarak %14,1’ni açıklamaktadır. Demokratik tutum alt boyutları açısından
değerlendirdiğimizde, örgütsel bağlılık üzerinde sadece özgürlük demokratik tutum alt boyutu
anlamlı bir yordayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Burada hareketle okul yöneticilerinin demokratik
tutumlarından özgürlük uygulama düzeylerinin artması öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını
arttırdığını söyleyebiliriz. Demokratik tutum alt boyutlarından katılım ve özerklik alt boyutları
örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Elde edilen bu bulgu Özdemir (2012),
Bakır (2007) tarafından yapılan araştırma bulguları ile örtüşmektedir.
Regresyon eşitliği incelendiğinde ise; özgürlük ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel
bağlılıkta 0,378’lik bir artışa; özerklik alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılıkta
0,247’lik bir artışa; katılım alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılıkta 0,023’lük bir artışa
neden olacaktır.
Tablo 5. Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutumları Alt Boyutlarının
(Katılım-Özgürlük-Özerklik), Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Alt Boyutlarını
(Uyum-İçselleştirme-Özerklik) Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Uyum

B

SHb

Sabit

30,380

2,219

-0,110
-0,005
-0,049
p=0,000

0,034
0,088
0,072

9,445
0,060
0,170
0,124
p=0,000

1,575
0,024
0,063
0,051

18,423
0,073
0,214
0,172
p=0,000

1,843
0,028
0,073
0,060

Katılım
Özgürlük
Özerklik
R=0,323 R2=0,104
İçselleştirme
Sabit
Katılım
Özgürlük
Özerklik
R=0,537 R2=0,289
Özdeşleştirme
Sabit
Katılım
Özgürlük
Özerklik
R=0,572 R2=0,327

β

t

p

13,692

0,000

-0,027
-0,005
-0,057

-3,263
-0,060
-0,678

0,001
0,952
0,498

0,189
0,216
0,182

5,995
2,518
2,713
2,417

0,000
0,012
0,007
0,016

0,188
0,226
0,210

9,994
2,585
2,919
2,861

0,000
0,010
0,004
0,004

Tablo 5’de Okul yöneticilerinin demokratik tutumları alt ölçeklerinin (katılım-içselleştirmeözdeşleştirme), örgütsel bağlılık alt ölçekleri (katılım-özgürlük-özerklik) üzerindeki etkisi
incelendiğinde, demokratik tutum alt ölçeği uyum puanları örgütsel bağlılık alt ölçeklilerinin
(R2=0,104) toplam varyansının yaklaşık olarak %10,4’nü açıklamaktadır. Demokratik tutum alt
ölçeği içselleştirme puanları örgütsel bağlılık alt ölçeklilerinin (R2=0,289) toplam varyansının
yaklaşık olarak %28,9’nu açıklamaktadır. Demokratik tutum alt ölçeği özdeşleştirme puanları
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örgütsel bağlılık alt ölçeklilerinin (R2=0,327) toplam varyansının yaklaşık olarak %32,7,sini
açıklamaktadır.
Demokratik tutum alt boyutları açısından değerlendirdiğimizde, örgütsel bağlılık alt boyutu
uyum üzerinde sadece katılım demokratik tutum alt boyutu anlamlı bir yordayıcı olduğunu
söyleyebiliriz. Okul yöneticilerinin demokratik tutumlarından katılım puanlarının artması
öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırdığını söyleyebiliriz. Demokratik tutum alt
boyutlarından özgürlük ve özerklik alt boyutları örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki
çıkmamıştır.
Regresyon katsayısına göre, yordayıcı değişkenlerin örgütsel bağlılık alt ölçekleri üzerindeki
göreli önem sırası; özgürlük, katılım ve özerkliktir şeklinde olmuştur. Regresyon eşitliği
incelendiğinde; özgürlük ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık alt ölçeği uyumda 0,005’lik bir azalışa neden olmuştur. Katılım alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık
alt ölçeği uyumda -0,110’luk bir azalışa; özerklik alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel
bağlılıkta alt ölçeği uyumda -0,049’lik bir azalışa neden olacaktır.
Örgütsel bağlılık alt boyutu İçselleştirme üzerinde katılım-özgürlük-özerklik demokratik
tutum alt boyutlarının anlamlı bir yordayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Okul yöneticilerinin
demokratik tutumlarından katılım-özgürlük-özerklik puanlarının artması öğretmenlerin örgütsel
bağlılıklarını arttırdığını söyleyebiliriz.
Regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin örgütsel bağlılık alt ölçekleri
üzerindeki göreli önem sırası; özgürlük, katılım ve özerklik şeklinde olmuştur. Regresyon eşitliği
incelendiğinde ise; diğer yordayıcı değişkenler sabit tutulduğunda; özgürlük ölçeğindeki bir
birimlik artış, örgütsel bağlılık alt ölçeği içselleştirmede 0,170’lik bir artışa neden olmuştur.
Katılım alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık alt ölçeği içselleştirmede 0,060’lık bir
artışa; özerklik alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık alt ölçeği içselleştirmede
0,124’lük bir artışa neden olacaktır.
Demokratik tutum alt ölçeklerine baktığımızda, örgütsel bağlılık alt boyutu özdeşleştirme
üzerinde katılım-özgürlük-özerklik demokratik tutum alt boyutlarının anlamlı bir yordayıcı
olduğunu söyleyebiliriz. Okul yöneticilerinin demokratik tutumlarından katılım-özgürlüközerklik puanlarının artması öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırdığını söyleyebiliriz.
Regresyon katsayısına göre, yordayıcı değişkenlerin örgütsel bağlılık alt ölçekleri üzerindeki
göreli önem sırası; özgürlük, özerklik ve katılım şeklinde olmuştur. Regresyon eşitliğine göre;
özgürlük ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık alt ölçeği özdeşleştirmede 0,214’lük bir
artışa neden olmuştur. Özerklik alt ölçeğindeki bir birimlik artış, örgütsel bağlılık alt ölçeği
özdeşleştirmede 0,172’lik bir artışa; örgütsel bağlılık alt ölçeği katılımdaki bir birimlik artış,
örgütsel bağlılık alt ölçeği özdeşleştirmede 0,073’lük bir artışa neden olacaktır.
Sonuçlar ve Tartışma
Demokratik tutum davranışları ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır. Katılım-özgürlük-özerklik alt ölçekleri ile Örgütsel Bağlılık arasında
pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Demokratik tutum ile örgütsel bağlılık alt
boyutları uyum-içselleştirme-özdeşleştirme boyutları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı
bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Örgütsel bağlılık alt ölçeği uyum ile demokratik tutum ve alt
ölçekleri arasında negatif anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Örgütsel bağlılık alt ölçeği özdeşleştirme ile
demokratik tutum alt ölçekleri arasında pozitif anlamlı orta düzeyde bir ilişki çıkmıştır.
Okul yöneticilerinin demokratik tutum davranışları öğretmenlerin örgütsel bağlılık
davranışının yaklaşık olarak %14,1’ini açıklamaktadır. Okul yöneticilerinin demokratik
tutumları, alt ölçekleri katılım-özgürlük-özerklik örgütsel bağlılık alt ölçeği uyumun %10,4’nü
açıklamaktadır. Okul yöneticilerinin demokratik tutumları, alt ölçekleri katılım-özgürlük-özerklik
örgütsel bağlılık alt ölçeği içselleştirmenin %29,8’nu açıklamaktadır. Okul yöneticilerinin
demokratik tutumları, alt ölçekleri katılım-özgürlük-özerklik örgütsel bağlılık alt ölçeği
özdeşleştirmenin %32,7’sini açıklamaktadır. Örgütsel bağlılık alt boyutu uyum üzerinde sadece
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demokratik tutum alt boyutu katılım anlamlı bir yordayıcıdır. Örgütsel bağlılık alt boyutu
içselleştirme ve özdeşleştirme üzerinde demokratik tutum alt boyutlarının tamamı anlamlı bir
yordayıcıdır.
Okul yöneticilerinin örgüt kültürüne oluşumları ve değişimleri yakından takip etmeleri
gerekmektedirler. Okul yöneticilerininde günümüz liderlik kavramlarını benimsemesi ve
geliştirmesi konusunda kendilerini yenilemelidirler. Uygulama alanımızda yapıyı kurmadan çok
anlayış gösterme okul yöneticilerinin en fazla meziyet göstermesi gereken konu olmuştur.
Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ölçeklerini geliştirmek için daha fazla sosyal aktivite yapılması
gerekmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri ile okullarındaki yapılması gerekenler tespit edilerek
okul yöneticileri tarafından teşvik sağlanmalıdır. Öğretmenler öğrencilerinin başarıları için
sadece ders saatleri ile sınırlı olduğunu düşündüğünden ders saatleri dışında da başarıyı
etkileyecek etkililik ve faaliyetlerin olması gerekmektedir. Öğretmenlerin okullarına vermiş
oldukları emek ve birikimlerinin öğretmenleri okullarına bağlayıcı bir etken olmadığı anlaşılmış
olup bu konunun geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE, ARAPÇA VE İZGİLİZCEYE İLİŞKİN
ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA
BELİRLENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF THE PERCEPTION OF STUDENTS ON TURKISH, ARABIC
AND ENGLISH THROUGH METAPHORS: ERZİNCAN SAMPLE
Elif AKTAŞ*
Serap UZUNER YURT**
Özet
Metafor, son zamanlarda nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Bu
araştırma, Erzincan ili İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin Türkçe, Arapça, İngilizceye yönelik
algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel bir yapıda olan çalışmada olgubilim
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. İncelenen veriler mecazlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın
katılımcılarını, 2015–2016 eğitim-öğretim yılında, Erzincan Merkez TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 255 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların İmam Hatip Lisesi
öğrencilerinden seçilmesinin nedeni, öğrencilerin birinci sınıftan itibaren kendi ana dilleri dışında farklı iki
dilde (Arapça, İngilizce) yoğun bir eğitim almalarıdır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin “Türkçe ...
gibidir; çünkü ...”, “Arapça... gibidir; çünkü ...”, “İngilizce... gibidir; çünkü ...” tümcelerini
tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle
incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin Türkçeye ilişkin 85, Arapçaya ilişkin 89 ve İngilizceye
ilişkin 92 geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce ile Türkçeyi faydalı ve
gerekli, Arapçayı ise kutsal bir dil olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, metafor, Türkçe, Arapça, İngilizce.
Abstract
Metaphor is one of the most widely used data collection techniques in qualitative research recently.
This study aimed to determine perception of the students studying in Erzincan Merkez Imam Hatip High
School on Turkish, Arabic and English language. In this study which is in a qualitative structure,
phenomenology design was used. The data to be analysed was collected through metaphors. 255 students
studying at Erzincan Central TOBB Binali Yildirim Girls Anatolian Imam Hatip High School in the 20152016 academic year form the participants of the study. The reason of the selection participants from Imam
Hatip High schools is that they are receiving intensive training in two different languages (Arabic, English)
other than their mother tongue from the first year. Research data was obtained with the complete sentence
of “Turkish is like...; because ... “, “Arabic is like...; because ... “ and “English is like...; because ... “ by the
students. The data obtained will be examined by using content analysis and descriptive analysis technique.
While analysing data the following steps will be followed: naming step, elimination and purification step,
compilation and category development stage, validity and reliability of supply stage. In total, students
produced 85 metaphors on Turkish; 89 metaphors on Arabic; metaphors 92 on English. Morever, it was
found the students perceived Turkish and English as useful (advantageous) and necessary and Arabic as a
sacred language.
Key words: Arabic, Erzincan, English, metaphor, Turkish.

Giriş
İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan dil, aynı zamanda bir toplumun dünya görüşünün,
kültürünün, yaşayış biçiminin ve diğer toplumlarla olan ilişkilerinin yansıtıcısıdır (Ünalan, 2004,
s. 4). Bir ulusun geçmişten günümüze kadar meydana getirdiği tüm kültürel birikimin ifade aracı
olan dil, bu yönüyle toplumu meydana getiren bireyleri bir arada tutmayı sağlayan yegâne manevî
bağdır. Millî kültürün taşıyıcısı konumundaki Türkçe, geçmişten günümüze Türk toplumunun
duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı eserler aracılığıyla bugüne taşıyarak millî birlik ve
beraberliği sağlamıştır. Bağımsızlığın teminatı olan dilin bu işlevlerini yerine getirebilmesi için
etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekmektedir (Sever, 2004: 5). Dil eğitimi yoluyla
Yrd. Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü,
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millî kültürün genç nesillere aktarılması ve ortak bir kültür yoluyla kuşaklar arasındaki bağlılığın
sağlanması, millî eğitimin de temel görevleri arasındadır. Ana dili eğitiminden beklenen her
şeyden önce öğrencilerde dil sevgisi ve bilinci oluşturmaktır.
Düşüncenin yaratıcısı ve yansıtıcısı olan dil, aynı zamanda insan ilişkilerinde ve okulda
başarının anahtarıdır. Ana dilini etkili bir şekilde kullanan bireyler çevresiyle sağlıklı ilişkiler
kurdukları gibi eğitim hayatlarında daha başarılı olurlar. Ayrıca yabancı bir dil öğrenmenin yolu
da ana dilini iyi bilmekten geçer (Calp, 2003, s. 37).
Türkçenin son zamanlarda sıkça dile getirilen sorunlardan biri, medyada yaşanan dil
kirliliğidir. Bu durum özellikle genç bireyler arasında teknolojik ortamda deforme olmuş ve millî
kimlikten uzak bir e-Türkçe kullanımını gündeme getirmiştir (Aktaş ve Şentürk, 2014, s. 415).
Dil yozlaşması olarak nitelendirilen bu durum, kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir.
Bu yozlaşmayla birlikte ana dile karşı umursamazlık, bilinçsizlik, dile ve kültüre yabancılaşma
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda genç bireylerin dile karşı tutumu ve algıları önem
kazanmaktadır. Ana dil eğitiminde öncelikle öğrencilerin ana dillerine karşı olumsuz tutum ve
algılarını belirlemek ve bunu gidermek gerekmektedir.
Türkçe sözlükte mecaz ile aynı anlamda kullanılan (TDK, 2011) metafor, “Latince ve Grekçe
‘bir yerden başka bir yere götürmek’ anlamına gelen metafora kökünden gelmektedir. “Metafor;
bir şeyi daha iyi ve daha güzel anlatmak amacıyla benzer özelliklere sahip başka bir şey ile ‘gibi’
ve ‘benzer’ sözcüklerini kullanarak ifade etmektir.” (Aydın, 2006, s. 10). Metafor, dilin sembolik
amaçlı kullanımına bağlı olarak anlatıma üslup güzelliği kazandırmaktadır.
“Bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel
haritalama ve modelleme mekanizması” olarak kabul edilen metaforlar, eğitimde de sıklıkla
kullanılmaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006: 103). Çünkü metaforlar, öğrencilerin özellikle
anlaşılması zor kavramları daha kolay bir şekilde anlamalarına, görselleştirmelerine ve soyut
kavramları somutlaştırmalarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğrenilen bilgilerin kalıcılığını
sağlaması, öğrenenin motivasyonunu artırması, hatırlamayı kolaylaştırması, kavram yanılgılarını
ortaya çıkarması, ön bilgileri harekete geçirerek yeni bilgileri somutlaştırması metaforların eğitsel
açıdan faydaları arasında gösterilmektedir (Arslan ve Bayrakçı, 2006, s. 104-106; Senemoğlu,
2007, s. 564).
Türkçede mecaz, benzetme, eğretileme gibi farklı kavramların yerine kullanılan metafor, son
dönemlerde nitel araştırmaların en önemli veri toplama araçlarından biri olarak da
kullanılmaktadır. Bilim insanları dünyayı anlamada kullandıkları kuramsal çerçeveler
oluştururken metaforları yaygınlıkla kullanmaktadır. “İnsanların düşünce yapılarını
yansıttığından tutum ve algıları saptamada faydalanılan metafor, nitel bir veri toplama yöntemi
olarak kullanıldığında, bir durum, olay ya da olgu var olduğu hâliyle betimleyen yaşantıya anlam
kazandırmasının yanında bilmeye de olanak sağlar.” (Yıldırım ve Şimşek, 2015). Türkçede istiare
kavramıyla da açıklanan metafor, kişilerin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir
olguyu anlamada ve açıklamada kullanabileceği güçlü bir zihinsel araçtır (Morgan, 1998, s. 14).
Metaforlar, tecrübeleri de yansıttığından bireylerin dünya görüşlerinin belirlenmesinde, hayatı
anlamlandırmalarında oldukça önemlidir (Erdem, Bülbül, Gül ve Oran, 2014).
Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin ana dillerinin yanında, Arapça ve İngilizceye ilişkin
algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevaplar aranmıştır:
 Lise öğrencileri Türkçeye, İngilizceye ve Arapçaya ilişkin hangi metaforları
kullanmaktadırlar?
 Ortak özellikleri dikkate alındığında metaforlar hangi kategoriler altında toplanmaktadır?
Yöntem
Araştırma Deseni
Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden “Olgubilim (fenomenoloji)” deseninde
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tasarlanmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel
algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek,
2015). Bu yaklaşımda sonuçlar betimsel bir anlatımla ortaya çıkar ve doğrudan alıntılara yer
verilir. Olgubilim araştırmaları genel sonuçlar vermemekle birlikte bir olguyu daha iyi anlamaya
yardımcı olur (Yıldırım ve Şimşek, 2015). Bu çalışmada da, imam hatip lisesi öğrencilerinin
Türkçe, İngilizce ve Arapçaya ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla betimlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmanın katılımcıları, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzincan ili İmam Hatip Kız
Lisesinde öğrenim gören 255 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların İmam Hatip Lisesi
öğrencilerinden seçilmesinin nedeni, öğrencilerin birinci sınıftan itibaren kendi ana dilleri dışında
farklı iki dilde (Arapça, İngilizce) yoğun bir eğitim almalarıdır. Şekil 1’de öğrencilerin sınıf
düzeyine göre frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir.
Şekil 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Düzeyine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları

Sınıf Düzeyi
9.sınıf
10. sınıf
11.sınıf

Frekans (f)
92
87
76

Yüzde (%)
36
34
30

Toplam
255
100
Şekil 1`e göre öğrencilerin %36’sı 9, %34’ü 10, %30’u ise 11.sınıfta eğitim görmektedir.
Veri Toplama Aracı
Metaforlar sosyal, kültürel ve kişisel deneyimlere dayalı olarak üretildikleri için (Lakoff &
Johnson, 2005, s. 25-28) bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Buna göre
katılımcılardan ana dilleri Türkçe başta olmak üzere 9. sınıftan itibaren yoğun bir şekilde öğrenim
gördükleri İngilizce ve Arapçaya ilişkin gerekçeleriyle birlikte birer adet metafor üretmeleri
istenmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların metaforik algılarını tespit etmek amacıyla
“Türkçe………. gibidir; çünkü……./ İngilizce……..gibidir; çünkü…………./ Arapça …….
gibidir; çünkü……..” tümcelerini tamamlamaları istenmiştir. Form uygulanmadan önce
öğrencilere metaforun tanımı, amacı ve ne şekilde kullanıldığı konusunda örneklerle bilgi
verilmiştir.
Metaforun veri toplam aracı olarak kullanıldığı durumlarda ‘gibi’ edatı metaforun konusu ile
kaynağı arasındaki ilişkiyi daha açık bir şekilde ortaya koymak için kullanılır. Ayrıca metafor
üretilirken ‘çünkü’ kavramına yer verilmesi oluşturulan metaforların gerekçelerini de belirtmek
açısından önemlidir (Saban, 2009). Bu çalışmada da ‘gibi’ ve ‘çünkü’ kelimelerine yer verilmiştir.
Verilerin Analizi
Katılımcıların ürettikleri metaforlar, nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi kullanılarak
çözümlenmiştir. İçerik analizi yoluyla birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2015). İçerik analizi
yapılırken aşağıdaki değerlendirme süreci dikkate alınmıştır:
(1) adlandırma,
(2) tasnif etme,
(3) kategori geliştirme,
(4) geçerlik ve güvenirliği sağlama,
(5) verileri bilgisayar ortamına aktarma.
Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerin ürettikleri metaforlar alfabetik olarak sıralanmıştır.
Ardından tasnif etme aşamasında öğrencilerin ürettikleri geçerli metaforlar tespit edilmiştir.
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Ardından öğrenciler tarafından oluşturulan Türkçe için 85, Arapça için 89, İngilizce için 92
geçerli metafor, kendi aralarında benzer özellikler açısından sınıflandırılarak Şekil 1’deki
kategoriler elde edilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için iki uzman tarafından ayrı
ayrı yapılan kodlama karşılaştırılmış ve Miles ve Huberman’ın (1994) fomülüne başvurulmuştur.
Formüle göre sonucun %70’in üzerinde olması araştırmanın güvenilir olduğunu göstermektedir.
Bu araştırmada da iki araştırmacı arasındaki görüş birliği %97 olarak hesaplanmıştır. Son olarak
veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak düzenlenmiştir.
Bulgular
Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin Türkçe, Arapça ve İngilizce kavramlarına ilişkin ürettikleri
metaforlara ilişkin kategoriler Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. Metaforlara İlişkin Kategoriler
Türkçe
Aydınlatıcı ve yol gösterici
Koruyucu ve bağlayıcı
Kıymetli
Derin ve köklü
Gerekli ve faydalı
İletişim Aracı
Zor
Güzel ve estetik

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arapça
Aydınlatıcı ve yol gösterici
Koruyucu ve bağlayıcı
Kıymetli
Derin ve köklü
Gerekli ve faydalı
İletişim Aracı
Zor
Güzel ve estetik
Kutsal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İngilizce
Aydınlatıcı ve yol gösterici
Koruyucu ve bağlayıcı
Kıymetli
Gerekli ve faydalı
İletişim Aracı
Zor
Güzel ve estetik
Yabancı
Sevilmeyen

Şekil 1

Lise öğrencilerinin ürettikleri metaforların incelenmesi sonucu Türkçeye yönelik 8,
Arapçaya yönelik 9, İngilizceye yönelik 10 kategori oluşturulmuştur. Üç dil için 6 kategorinin
ortak olduğu tespit edilmiştir: “aydınlatıcı ve yol gösterici”, ” koruyucu ve bağlayıcı”, “kıymetli”,
“gerekli ve faydalı”, “iletişim aracı”, “zor”.
Tablo 2. Lise Öğrencilerinin Türkçeye İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Toplam
Nu.

Kavramsal
Kategoriler

Metaforlar

f

%

Örnekler

1-

hayat (19), su (15), nefes (5), nar (2),
Gerekli ve
toprak (2), yol (2), süpürge, mont,
faydalı bir dil
yem, yemek, soba, anahtar, kilit, arı, 60 27,5
1
olarak
göz, yağmur, yonca, büyüteç, ceviz,
Türkçe
defter, elma.

“Türkçe su gibidir; çünkü onsuz
hayat olmaz.”
“Türkçe nefes gibidir; çünkü onsuz
yaşayamayız.”

2-

Korucuyu ve
bağlayıcı
olarak
Türkçe

ata, anne (20), baba (5), babaanne,
millet (3), bina, yuva, vatan (12), 50 22,9
ayna, öz, vücut, bayrak (4)

“Türkçe annem gibidir; çünkü ilk
gözümü
açtığımda
onunla
karşılaşırız.”
“Türkçe atalarımız gibidir; çünkü
geçmişi bugüne taşır.”

3-

Aydınlatıcı
ve yol
gösterici
olarak
Türkçe

ışık (11), ay (5), yıldız (4), güneş (3),
alev, fener, ayyıldız, floransan, 30 13,7
jeneratör, ansiklopedi, kitap.

“Türkçe güneş gibidir; çünkü
yolumuzu aydınlatır.”
“Türkçe ışık gibidir; çünkü pırıl
pırıl parlar.”
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4-

Derin ve
Köklü bir dil
olarak
Türkçe

ağaç (11), dünya (4), arkadaş/dost (2),
dağ (2), tohum, ova, zaman, tarih, 28
okyanus, nehir, orman, saat, beyaz.

5-

Kıymetli bir
dil olarak
Türkçe

aşk (4), hazine (4), altın (3), ev (2),
elmas, eskimiş eşya, kumbara, gül, 21
nefes, oksijen, özgürlük.

6-

İletişim aracı
olarak
Türkçe

kitap (6), anahtar (3), günlük, kâğıt,
kalem, kırmızı kalem, sözlük.

7-

Güzel ve
estetik bir dil
olarak
Türkçe

şiir (3), çiçek (3), sanat eseri (2),
11
şeker, çikolata, tablo.

8-

Zor bir dil
olarak
Türkçe

çöl, sınav, gece.

15

3

12,8

“Türkçe orman gibidir; çünkü
derinlerinde bir sürü hazine
barındırır.”
“Türkçe dünya gibidir; çünkü onun
kadar eskidir.”

9,6

“Türkçe altın gibidir; çünkü hiç
değer kaybetmez.”
“Türkçe hazine gibidir; çünkü çok
değerlidir.”

6,9

“Türkçe günlük gibidir; çünkü
kendimizi onunla anlatırız.”
“Kitap günlük gibidir; çünkü oku
oku bitmez.”

5

“Türkçe şeker gibidir; çünkü
konuştukça ağzın tatlanır.”
“Türkçe şiir gibidir; çünkü
konuştukça zarifleşir.”

1,4

“Türkçe gece gibidir; çünkü onu
ayrıntılarıyla öğrenmek zordur.”
“Türkçe sınav gibidir; çünkü onsuz
hayatta başarılı olamayız.”

Tablo 2`ye bakıldığında lise öğrencilerinin Türkçeye ilişkin toplamda 218, farklı 85 metafor
ürettikleri ortaya çıkmıştır. İlk üç sırada yer alan kavramsal kategoriler sırasıyla şunlardır:
Toplamda 60 frekansla “gerekli ve faydalı bir dil olarak Türkçe” (%27,5), 50 frekansla “korucuyu
ve bağlayıcı olarak Türkçe” (%22,9) ve 30 frekansla “aydınlatıcı ve yol gösterici olarak Türkçe”
(% 13,7). Son sırada yer alan “zor bir dil olarak Türkçe” kategorisi lise öğrencilerinin Türkçeye
yönelik ürettikleri olumsuz metaforlardan oluşmaktadır. Bu kategori toplamda 3 frekans ve %1,4
orana sahiptir.
Tablo 3. Lise Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Nu.

Kavramsal Kategoriler

Toplam

Metaforlar
f

Kutsal bir dil olarak
Arapça

Kuran (31), cennet (4), gül
(4) İslam (2), teşbih (2),
49
Kabe, sahabe, merdiven,
,anahtar ahiret, hadis.

2.

Gerekli ve faydalı bir dil
olarak Arapça

su (8), hayat (2), imam hatip
(2), kapı (2), öğretmen (2),
toprak, tuz, yaşam, yağmur, 26
yemek, yol ayna, ek bilgi,
nefes.

3.

Aydınlatıcı ve yol
gösterici olarak Arapça

ay (7), güneş (6), yıldız (6)
25
ışık (4), fener, ateş.

1.

Örnekler

%

25,5

“Arapça Kuran gibidir;
çünkü onun dilidir.”
“Arapça cennet gibidir;
çünkü
bize
cennetin
kapılarını açar.”

13,5

“Arapça nefes gibidir; çünkü
onsuz yaşayamayız.”
“Arapça su gibidir; çünkü
Kuran’a hayat verir.”

13

“Arapça ay gibidir; çünkü
onunla yolumuz aydınlanır.”
“Arapça güneş gibidir;
çünkü imanımızı aydınlatır.”
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Zor bir dil olarak
Arapça

bulmaca (3), gece (3), x (2),
karışık
pizza,
beyin,
cehennem, kilitli bir sandık,
20
kördüğüm, su doku, yabancı
şehir, sır, kutu, küp, sandık,
yamaç.

5.

Güzel ve estetik bir dil
olarak Arapça

çiçek (6), sanat (2), yaz (2),
ebru sanatı, hikâye, kayısı,
20
masal, ney, renk, resim,
şeker, gökkuşağı, kuş

6.

Derin ve köklü bir dil
olarak Arapça

Ağaç
(5),
dağ
(4),
arkadaş/dost (2), deniz (2),
19
beyaz, göl, mavi, orman,
sonsuzluk, uzay.

Kıymetli bir dil olarak
Arapça

altın (3), övünç (3), aşk,
bulut, gül bahçesi, hazine, 12
kalp, zümrüt.

Korucuyu ve bağlayıcı
bir dil olarak Arapça

teyze (3), bebek (2), akraba,
baba, bina, kardeş, vatan, 11
zincir.

4.

7.

8.

9.

İletişim aracı olarak
Arapça

kitap (4), sözlük (4), kalem
10
(2), anahtar.

10,4

“Arapça bulmaca gibidir;
çünkü
bir
türlü
tam
çözülmez.”
“Arapça X gibidir; çünkü
bilinmeyendir.”

10,4

“Arapça ney gibidir; çünkü
dinledikçe huzur verir.”
“Arapça sanat gibidir;
çünkü dünyanın en estetik
dilidir.”

9,9

“Arapça uzay gibidir; çünkü
keşfetmekle bitmez.”
“Arapça sonsuzluk gibidir;
çünkü ucu bucağı yoktur.”

6,2

“Arapça hazine gibidir;
çünkü
bize
cennetin
kapılarını açar.”
“Arapça altın gibidir; çünkü
paha biçilemez.”

5,7

“Arapça zincir gibidir;
çünkü
Müslümanları
birbirine bağlar.”
“Arapça teyze gibidir; çünkü
ana dilimizin kardeşidir.”

5,2

“Arapça sözlük gibidir;
çünkü her şey anlatabilecek
bir sözcük bulabiliriz.”
“Arapça anahtar gibidir;
onun sayesinde iletişim
anlam kazanır.”

Tablo 3`e bakıldığında lise öğrencilerinin Arapçaya ilişkin farklı 89, toplamda da 192
metafor ürettikleri tespit edilmiştir. İlk üç sırada yer alan kavramsal kategoriler sırasıyla şunlardır:
Toplamda 49 frekansla “kutsal bir dil olarak Arapça” (%25,5), 26 frekansla “gerekli ve faydalı
bir dil olarak Arapça” (%13,5) ve 25 frekansla “aydınlatıcı ve yol gösterici olarak Arapça” (%
13). Son sırada yer alan kategori ise “iletişim aracı olarak Arapça”dır. Bu kategori toplamda 10
frekans ve %5,2 oranla son sırada yer almaktadır.
Tablo 4. Lise Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Toplam
Nu.

Kavramsal Kategoriler

Metaforlar
f

1.

Gerekli ve faydalı bir dil
olarak İngilizce

2.

Güzel ve estetik bir dil
olarak İngilizce

3.

Yabancı bir dil olarak
İngilizce

su (10), hayat (9), oksijen (3),
iş kapısı (2), yol (2), dağ (2),
gelişim, değişim, hava, ilim,
43
kalp, kültür, merdiven, meyve,
yelpaze, yoldaş, ayran, balık,
kravat, ağaç, çınar.
çiçek (6), çikolata (2),
gökkuşağı (2) , havalı (2),
hayal, huzurevi, inci, İstanbul,
24
kedi, kelebek, masal, şeker,
şöhret, Tarkan, umut, kuş,
bahar.
dünya (9), turist (4), ecnebi,
kayınvalide, yabancı, sepet
Avrupa.

18

Örnekler

%

27,5

“İngilizce hava gibidir; çünkü
her
yerde
onunla
karşılaşırız.”
“İngilizce oksijen gibidir;
çünkü
tüm
dünyayı
sarmıştır.”

15,4

“İngilizce çikolata gibidir;
çünkü konuştukça tat verir.”
“İngilizce çiçek gibidir;
çünkü dillerin en güzelidir.”

11,5

“İngilizce
kayınvalide
gibidir; çünkü tam olarak
bizden değildir.”
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“İngilizce dünya gibidir;
çünkü tüm dünya onunla
iletişim kurar.”

4.

Sevilmeyen bir dil olarak
İngilizce

ateş (2), boşluk (2), bataklık,
bencil, iğne, kaktüs, düşman,
siyah, soğan, soğuk, taş, 17
tümsek, uçurum, uyuşturucu,
ateş.

10,9

5.

Aydınlatıcı ve yol
gösterici olarak İngilizce

güneş (4), ışık (3), lamba,
10
yıldız, ay.

6.

Korucuyu ve bağlayıcı
olarak İngilizce

arkadaş/dost (6), kardeş (2),
9
bebek.

5,7

7.

İletişim aracı olarak
İngilizce

kalem (2), pencere (2),
anahtar, devrik cümle, dünya,
internet, okul.

5,7

8.

9.

9

Kıymetli bir dil olarak
İngilizce

okyanus (3), hazine (2), altın,
7
aşk.

Zor bir dil olarak
İngilizce

gece (5), matematik (3), acı
biber, Arap saçı, bulmaca,
çerez, falez, kış, kömür, 19
problem, sakız, satranç, yap
boz.

6,4

“İngilizce bencil gibidir;
çünkü dilimizi istila etmiştir.”
“İngilizce ateş gibidir; çünkü
bilmeyeni yakar geçer.”
“İngilizce lamba gibidir;
çünkü çok alanda kullanılır.”
“İngilizce lamba gibidir;
çünkü her daim yolumuzu
aydınlatır.”
“İngilizce kardeş gibidir;
çünkü Türkçe dışında en çok
kullandığımız dildir.”
“İngilizce arkadaş gibidir;
çünkü onsuz kendimizi yalnız
hissederiz.”
“İngilizce internet gibidir;
çünkü internetteki çoğu şey
İngilizcedir.”
“İngilizce anahtar gibidir;
çünkü
bize
dünyanın
kapılarını açar.”

4,5

“İngilizce altın gibidir; çünkü
onu konuşabilenin değeri
çoktur.”
“İngilizce altın gibidir; çünkü
çağımızda onu bilmeyen
değersizdir.”

12,2

“İngilizce Arap saçı gibidir;
çünkü.
bir
türlü
tam
öğrenemeyiz.”
“İngilizce matematik gibidir;
çünkü onun gibi zor ve
karmaşıktır.”

Tablo 4`e bakıldığında lise öğrencilerinin İngilizceye ilişkin farklı 92, toplamda da 156
metafor ürettikleri tespit edilmiştir. İlk üç sırada yer alan kavramsal kategoriler sırasıyla şunlardır:
Toplamda 43 frekansla “gerekli ve faydalı bir dil olarak İngilizce” (%27,5), 24 frekansla “güzel
ve estetik bir dil olarak İngilizce” (%15,4) ve 19 frekansla “zor bir dil olarak İngilizce” (% 12,2).
Son sırada yer alan kategori ise toplamda 7 frekans ve %4,5 oranla “kıymetli bir dil olarak
İngilizce” kategorisidir.
Sonuç ve Tartışma
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin Türkçeye ilişkin en sık ürettikleri metaforlar
sırasıyla anne, hayat, ışık, ağaç, vatan; Arapçaya ilişkin en sık ürettikleri metaforlar sırasıyla
Kuran, su, ay, çiçek, güneş; İngilizceye ilişkin en sık ürettikleri metaforlar ise sırasıyla su, dünya,
hayat, çiçek ve güneştir. Ayrıca metaforlara ilişkin kategoriler incelendiğinde genel olarak
öğrencilerin İngilizce ile Türkçeyi faydalı ve gerekli, Arapçayı ise kutsal bir dil olarak
algıladıkları tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar, ilgili alanyazındaki diğer araştırma sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir.
Buna göre katılımcıların ana dilleri olan Türkçeye ilişkin çoğunlukla olumlu metafor ürettiklerini
ve ana dilin daha çok koruyuculuk, millîlik vasfına vurgu yaptıklarını ortaya koymuştur.
Sevim, Veyis ve Kınay (2012), Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümü son sınıf
öğrencilerinin Türkçeyle ilgili algılarını metaforlar yoluyla belirlemişlerdir. Araştırmanın
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sonucunda öğretmen adaylarının Türkçeyi kültürel değerleri aktarmada bir araç ve millet olma
düşüncesinin simgesi olan bir değer olarak algıladıkları tespit edilmiştir.
Pilav ve Elkatmış (2013) tarafından yapılan bir diğer çalışmada da öğretmen adaylarının
Türkçeyle ilgili algıları metaforlar aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda üretilen
metaforların “bir toplumu millet yapan bağlayıcı unsur olarak Türkçe, iletişim aracı olarak
Türkçe, kurallı, etkileyici ve zengin yapısıyla Türkçe ve hayatımıza yön veren, kültürel aktarım
aracı olarak Türkçe” şeklinde dört ayrı kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar,
öğretmen adaylarının ürettikleri “Türkçenin gücünü, ritmik yapısını ve dil sevgisini ortaya koyan”
metafor kategorilerinin fazla olduğunu belirtmişlerdir.
Erdem, Bülbül, Gün ve Oran (2014), araştırmalarında ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine
yönelik metaforik algılarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada öğrencilerin Türkçe dersi
için 133 adet geçerli metafor ürettikleri, bunlardan %96’sının olumlu, %8’inin ise olumsuz
nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin Türkçe dersini genel olarak sevdiklerini
ancak %8 oranında olumsuz algıya sahip olduklarını ortaya koymuştur.
Balta (2015), çalışmasında okul öncesi, sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının “ana dili”
kavramına ilişkin ürettikleri metaforları tespit etmiştir. Araştırma sonucunda 8 kategoride
toplanan 65 metaforun büyük bir çoğunluğunun ana dilin bağlama, düzenleme, koruma,
tanımlama, taşıma işlevlerine vurgu yaptığı tespit edilmiştir.
Göçer’in (2013) çalışmasında ise Türkçe öğretmeni adaylarının kültür-dil ilişkisine yönelik
algıları metaforlar yoluyla belirlenmiştir. Buna göre Türkçe öğretmeni adaylarının kültürün dil
ile ilişkisine yönelik çoğu olumlu olmak üzere geliştirdikleri 38 metaforun, ‘parça-bütün ilişkisi’,
‘ayrılmazlık’, ‘işlevsellik’, ‘araç’ ve ‘uyum’ gibi 9 kategoride toplandığı tespit edilmiştir.
Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin ana dillerine yönelik olumsuz algılarının sebeplerini
irdeleyen çalışmalar yapılabilir. Öğrencilere dil bilinci ve sevgisi kazandırmada dile karşı
olumsuz tutum ve algıların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
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ERZİNCAN İLİNDE COĞRAFİ FAKTÖRLERİN ÖRGÜN EĞİTİME
ETKİLERİ
GEOGRAPHIC FACTORS’ EFFECTS ON FORMAL EDUCATION IN ERZİNCAN
Alpaslan AY*
Ahmet YILMAZ**
Özet
Erzincan ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kuzey Batı Bölümü’nün Yukarı Fırat havzasında
bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 11.815 km² olup 2015 yılı nüfusu 222.918’dir. Erzincan, yüksek ve engebeli
bir arazi yapısına sahip olup genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Dağlık alanlar il topraklarının yaklaşık
olarak % 60’ını oluşturmaktadır. İl merkezi, yüksek dağlarla çevrili doğu-batı istikametinde uzanan ova
üzerine kurulmuştur. Erzincan ilinde karasal iklim özellikleri görülmektedir.
Bir bölgedeki eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanmasında, coğrafî faktörlerin
etkisi büyüktür. Erzincan ilinde doğal şartların olumsuzluğu nüfusun dağılışına da etki etmektedir. Olumsuz
coğrafi şartların yanında, bölgenin birinci derece deprem kuşağında yer alması tarih boyunca büyük
depremlere maruz kalmasına neden olmuştur. Özellikle 1939 ve 1992 yıllarında gerçekleşen iki büyük
depremle Erzincan ili büyük hasar görmüş ve binlerce insanını kaybetmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle
yöre insanı hem ülke içerisine hem de yurt dışına göç etmiştir. Bu durum günümüzde de devam etmektedir.
Bu çalışmada, coğrafi faktörler ile göç olgusunun ortaya çıkardığı olumsuz koşulların, Erzincan ilindeki
eğitim-öğretim faaliyetleri üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Eğitim, Erzincan, Nüfus
Abstract
The province of Erzincan is located in the Upper Euphrates Basin, northwestern part of the Eastern
Anatolia Region. The territory of the city is 11.903 km2 and the population of the year 2015 is 222.918.
Erzincan has a high and rugged area type and it is covered with generally mountains and steps. Mountainous
terrain consists approximately 60% of the lands of the province. The city centre is settled on the plain, lies
from the east to the west and is surrounded by high mountains. In Erzincan, the specificattons of continental
climate is seen.
To provide the educational service at a region the affects of the geographical factors is considerable.
In Erzincan, the negativity of the geographical conditions influences the distribution of population. Besides
the inconvenient geographical conditions, the fact that Erzincan is on the first-degree seismic zone caused
the incur of great earthquakes throughout the history. Especially with the two earthquakes that occurred in
the years 1939 and 1992 the province of Erzincan damaged dramatically and lost thousands of people.
Because of these obstacles, the local people migrated to other cities inland as well as other countries. This
situation still continues at present. In this study, the influences of geographical factors and migration on
educational service is tried to be analysed.
Key Words: Geography, Education, Erzincan, Population

Giriş
Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Havzasında yer alan 11.815 m² yüz ölçüme
sahip bir ilimizdir. İlin doğusunda Erzurum, batısında Sivas, güneyinde Tunceli, kuzeyinde
Bayburt ve Gümüşhane; güneydoğusunda Bingöl, güneybatısında Malatya ve Elazığ,
kuzeybatısında ise Giresun illeri bulunmaktadır (Harita 1). Erzincan ilinin 2015 nüfusu 222.918
olup il merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1185m’dir.
Erzincan ilinin dokuz ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler Merkez, Üzümlü, Tercan, Çayırlı,
Refahiye, Kemaliye, İliç ve Kemah ilçeleridir. Topraklarının %60’nın dağlarla kaplı olan ilde
karasal iklim koşulları hüküm sürmektedir. Ancak il merkezi, etrafının dağlarla çevrili
olmasından dolayı diğer ilçelere göre daha ılımandır.
Bölgesel bir geçiş sahası durumunda olmasının yanında, Erzincan ili aynı zamanda kuzeygüney ve doğu-batı yönlü ulaşım güzergâhları açısından da tarihi devrelerden beri önemli bir yere
*
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sahiptir. Değişik ortam özelliklerinin bir arada bulunduğu il, ilkçağlardan günümüze kadar farklı
kültürlerin bir arada yaşatılması ya da farklı kültürlerden kendine özgü zengin kültür oluşturup
yaşatma gibi bir rol üstlenmiştir(Gül&Başıbüyük,2011, s.7).

Harita 1: Erzincan Haritası (http://www.cografyaharita.com).

Erzincan ili birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fayının etkisi
ile oluşmuş olan tektonik kökenli Erzincan Ovası, sismik bakımdan ülkemizin en aktif
alanlarından birisidir (Gül&Başıbüyük,2011, s.9). Bu sebeple Erzincan ve çevresinde tarih
boyunca birçok depremin meydana geldiği ve bu depremlerde çok sayıda can kaybının yaşandığı
bilinmektedir.
Bölgede yaşanan büyük depremlerden dolayı bölge halkı Erzincan ilinden göç etmektedir.
Erzincan ili depreme bağlı olarak günümüzde dâhil olmak üzere göç veren illerimiz arasındadır.
İlde yaşanan büyük depremler ve buna bağlı yaşanan göç hareketleri başta ekonomi olmak üzere
sosyal ve kültürel yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir.
Eğitim toplumların geleceğine yön veren bir faaliyettir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri,
eğitim düzeyleriyle değerlendirilmekte olup, ülkeler halklarına daha iyi eğitim verme çabası
içerisindedirler(Coşkun, 2008, s.2). Coğrafi faktörler bir bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel
yapısına etki etmektedir. Bu etki hizmet alanına özellikle de eğitim hizmetlerine yansımaktadır.
Coğrafi faktörler eğitim üzerinde kimi zaman olumlu etki bırakırken kimi zaman olumsuz etkiler
bırakabilmektedir(Ay,2009,s.2).
Bir bölgenin coğrafi yapısı o bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına doğrudan etki
etmektedir. Bu etki özellikle eğitim alanında daha fazla hissedilmektedir. Bölgenin konumu,
nüfusu, gelişmişlik düzeyi, alınan ve verilen göçler gibi birçok etken bölgeye olumlu ya da
olumsuz olarak etki eder. Bu çalışmada Erzincan ilinin genel coğrafi yapısı ve özelliklerinin örgün
eğitim faaliyetleri üzerine etkileri ele alınmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada Erzincan ilinde coğrafi etkenlerin örgün eğitim hizmetlerine yansımaları
incelenmiş ve bu kapsamda araştırmada dokuman analizi yapılmıştır. İlin coğrafi yapısı ile eğitim
verileri incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Böylece Erzincan ilinin coğrafi yapısının
eğitim üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri TUİK, Milli Eğitim
İstatistikleri ve Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmıştır. Alınan veriler doğrultusunda
Erzincan iline ait nüfusun okullaşma oranları, eğitim kademelerine göre öğrenci- öğretmen ve
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okul sayıları, mezun öğrenci sayıları ile resmi pansiyon kapasiteleri ile mevcut öğrenci sayıları
verilmiştir. Elde edilen veriler tablolaştırılarak daha anlaşılır hale getirilmiştir.
Eğitim Durumu
Bir coğrafyada okulun bulunması okuryazar nüfusun dağılışını belirlemede büyük bir paya
sahiptir. Günümüzde ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin kalkınmasında nüfusun eğitim olanakları
ve eğitim düzeyi büyük oranda belirleyici durumdadır. Eğitim yoluyla bireylerde oluşturulan
mesleki bilgi ve kültürel birikim kalkınmada temel dinamik unsurdur. Eğitim insan gücünün
nitelikli hale gelmesinde etkili olan bir faktördür. Ancak her coğrafyada eğitim faaliyetleri eşit
düzeyde olmadığı gibi eğitim kalitesinin meydana getirdiği sonuçlarda aynı değildir. Ayrıca bir
yerdeki eğitim durumu ele alındığında her ne kadar okuryazar olan ve olmayan nüfus ilk akla
gelen durum olsa da okuryazar nüfus içindeki düzeyler büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan
okullaşma oranı ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci ve eğitim kadroları oranları
önemlidir(Şahin, 2012, s.305-306).
Erzincan il nüfusunun okuryazar oranına bakıldığında 2015 yılı 15 yaş ve üzeri okuryazar
oranı % 91.81 iken okuryazar olmayan nüfusun oranı % 7.28’dir. Okuma yazma bilmeyenlerin
oranı 2014 yılında %7.37, 2013 yılında ise %7.55’tir. Ayrıca nüfusun 6 yaş ve üzeri okuryazar
oranına %92.75’tir(Tablo 1).
Tablo 1: Erzincan İli Cinsiyete Göre Okuryazar Oranı
Okuryazar
Erkek
Kadın
203438 %92,75 103179 %97,12 100259
6+ Yaş
15+ Yaş 176872 %91,81 89577
%96,85 87295
Kaynak: Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü

%88,15
%86,65

Erzincan ili bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 240 resmi 15 özel olmak üzere
toplam 255 değişik türde okul bulunmaktadır. Bu okullardan 20’si okul okulöncesi, 109’u ilkokul,
67’si ortaokul, 15’i lise ve 29 okul ise mesleki ve teknik lisedir(Tablo 2).
Tablo 2: Erzincan ili Eğitim Kademelerine Göre Okul Sayıları
Okul Türü
Resmi
Özel
Okulöncesi
20
0
İlkokul
109
4
Ortaokul
67
4
Lise
15
7
Mesleki ve teknik liseler
29
0
Alt Toplam
240
15
Genel toplam
255

Kaynak: Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü
İl genelinde 2015-2016 eğitim öğretim yılı tüm eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen
sayısı 3224’tür. Bu öğretmenlerin 3043’ü resmi eğitim kurumlarında 181 öğretmen ise özel eğitim
kurumlarında görev yapmaktadır. Okulöncesi eğitim kademesinde 177’si resmi 6’sı özel olmak
üzere toplamda 183 öğretmen görev yapmaktadır. İlkokullarda resmi okullarda 818 öğretmen,
özel okullarda 35 öğretmen toplamda ise 853 öğretmen görev yapmaktadır. Ortaokullarda 997
resmi, 57 özel olmakla birlikte 1054 öğretmen görev yapmaktadır. Lise, mesleki ve teknik
liselerde 1051 öğretmen resmi okullarda görev yaparken özel okullarda 83 öğretmen görev
yapmaktadır.
Tablo 3: Erzincan ili Eğitim Kademelerine Göre Öğretmen Sayıları
Okul Türü
Resmi
Özel
Okulöncesi
177
6
İlkokul
818
35
Ortaokul
997
57
Lise
398
83
Mesleki ve teknik liseler
653
0

360 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2
Alt Toplam
Genel toplam

3043

181
3224

Kaynak: Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim-öğretim veren bu okullarda toplam 39464 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu
öğrencilerin 20356’sı erkek öğrenci olup 19108’ini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Okul öncesi
eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı 3363’tür. Bu öğrencilerin 1597’si kız
öğrenciler 1766’sını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. İlkokullarda toplamda 12119 öğrenci
öğrenim görmekte olup bunlardan 5997’si kız 6122’si erkek öğrencidir. Ortaokullarda öğrenim
gören öğrenci sayısı toplamda 11557 öğrencidir. Bu sayı kız öğrencilerde 5539 iken erkek
öğrencilerde bu sayı 6018’dir. Liselerde 5286 öğrenci öğrenim görmekte olup bunlardan 2854’ü
kız öğrenci 2432’si erkek öğrencidir. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerdeki öğrenci sayısına
bakılacak olursa bu okullarda toplam 7139 öğrencini öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin
3121’i kız öğrenci 4018’i erkek öğrencidir.
Tablo 4: Erzincan ili Eğitim Kademelerine Göre Öğrenci Sayıları
Okul Türü
Erkek
Kız
Toplam
Okulöncesi
1766
1597
3363
İlkokul
6122
5997
12119
Ortaokul
6018
5539
11557
Lise
2432
2854
5286
Mesleki ve teknik liseler
4018
3121
7139
Genel Toplam
20356
19108
39464

Kaynak: Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü
İlde yükseköğretim kademesine bakılacak olursa daha 2006 yılında Erzincan Üniversitesi
kurulmuştur. Üniversite daha önce Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdürmüş, 2006 yılında Erzincan Üniversitesi olarak eğitim öğretim hizmetlerine
devam etmiştir. Erzincan ilinde yükseköğretim kademesinde öğrenim gören öğrenci sayıları tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5: Erzincan Üniversitesi Öğrenci Sayıları (Mayıs 2016)
Okul Türü
Öğrenci Sayısı
Ön lisans
7373
Lisans
10950
Lisansüstü
1799
Genel Toplam
20122

Kaynak: Erzincan Üniversitesi
Yukarıdaki tabloya göre Erzincan ilinde yükseköğretim kademesinde öğrenim gören öğrenci
sayısı 20122’dir. Ön lisans programlarında 733 öğrenci, lisans programlarında 10950 öğrenci ve
lisansüstü programlarda ise 1799 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca bu öğrencilerin 16967’si
il merkezinde 3155’i ise ilçelerde öğrenim görmektedirler. Üniversitede öğrenim gören
öğrencilerin 15338’i birinci öğretimde 4542’si ikinci öğretimde öğrenim görmektedirler. Son
olarak üniversite bünyesinde açılan uzaktan eğitim merkezinde ise 242 öğrenci eğitim almaktadır.
Erzincan ilinde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde ilkokulda öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı 13’tür. Bu oran ortaokulda ise 11 öğrencidir. Aynı dönemin ülke ortalaması ilkokul
için 18 öğrenci iken ortaokul için 11 öğrencidir. Ortaöğretim kurumlarında öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı 11’dir. Ülke ortalamasına bakıldığında ise bu oranın 12 olduğu görülmektedir(Milli
Eğitim İstatistikleri, s.18).
İl genelindeki okullardan mezun olan öğrenci sayısı eğitim kademelerine göre farklılık
göstermektedir. 2014/2015 eğitim öğretim yılında eğitim seviyelerine göre mezun öğrenci sayıları
tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Erzincan ili Eğitim Kademelerine Göre Mezun Öğrenci Sayıları
Okul Türü
Erkek
Kız
Toplam
8. sınıfı bitiren öğrenci sayısı
1707
1878
3585
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Ortaöğretim Toplam
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

1532
893

1491
789

3023
1682

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.26.
Tablo 6’da görüldüğü gibi Erzincan ilinde sekizinci sınıfı bitiren öğrenci sayısı 3585’tir. Bu
öğrencilerin 1707’sini erkek öğrenciler, 1878’ini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Bu eğitim
kademesinde öğrenim gören erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısından fazla olmasına
rağmen mezun kız öğrenci sayısının daha fazla olması dikkat çekmektedir. Ortaöğretim
toplamında mezun öğrenci sayısı 3023’tür. 2014/2015 eğitim öğretim yılı itibariyle ortaöğretimde
1532 erkek, 1491 kız öğrenci mezun olmuştur. Aynı dönem mesleki ve teknik ortaöğretimden
893 erkek, 789 kız öğrenci olmak koşulu ile toplamda 1682 öğrenci mezun olmuştur.
Erzincan ilinde resmi yurtlarda kalan öğrenci sayısı ve yurtların kapasitesi eğitim yapısını
değerlendirme açısından önemli bir etken olacaktır. Milli Eğitim İstatistikleri 2015/2016
verilerine göre resmi yurtların sayısı, kapasitesi ve mevcut öğrenci sayıları tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Erzincan İlinde Resmi Yurt Sayısı, Kapasitesi ve Mevcut Öğrenci Sayıları
Pansiyon Sayısı Yatak Kapasitesi Yatılı Öğrenci Sayısı Boş Yatak Kapasitesi
20
4367
2007
2360

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.216.
Yukarıdaki tabloya bakıldığında il genelinde 20 resmi yurt olduğu görülmektedir. Bu
yurtların toplam yatak kapasitesi 4367’dir. Yurtlarda kalan öğrenci sayısı 1007’si erkek, 930’u
kız öğrenci toplamda ise 2007’dir ve boş yatak sayısı 2360’tır. Yükseköğretimde yurt sayılarına
bakıldığında ise il genelinde 10 yurt hizmet vermektedir. Bu yurtlarda 2653’ü erkek, 3707’si kız
toplamda ise 6360 öğrencinin kaldığı görülmektedir. Erzincan ilinde öğrenim gören
yükseköğrenim öğrenci sayısının yirmi binlerde olduğu düşünülürse yurtlarda kalan öğrenci
sayısının az olduğu bu bağlamda da yurt sayısının yetersiz olduğu söylenebilir.
Tablo 8: Erzincan İlinde Yükseköğretimde Resmi Yurt Sayısı, Mevcut Öğrenci Sayıları
Yurt
Mevcut
Öğrenci
Erkek
Öğrenci
Kız
Öğrenci
Sayısı
Toplam
Sayısı
Sayısı
10
6360
2653
3707

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016,
Coğrafi Faktörlerin Eğitime Etkileri
Her mekânın kendine has fiziki ve beşeri özellikleri vardır. Mekânların özelliklerine bağlı
olarak göç alması ve vermesi etkilendiği gibi, nüfusun sıklığı veya seyrekliği de etkilenir. Ayrıca
mekânların kendilerine has özellikleri eğitim yapısını büyük oranda belirler. Bununla birlikte
mekânların eğitim durumları coğrafi özelliklerle, ekonomik ve beşeri şartlarla yakından ilişkilidir.
Bu şartların daha iyi olduğu yerlerde eğitim düzeyi genel olarak daha yüksektir. Diğer yönden
eğitim ve öğretim çeşitli kademelerden meydana gelmektedir. Temel olarak bir mekândaki
nüfusun eğitim basamakları arasında benzerlikler görülse de birçok yönden bu basamaklar
arasında farklılıklar ve kendine has özellikler bulunur(Şahin, 2015, s.45).
Ülkelerin bölge ve yöreleri arasında gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasında, ülkenin
coğrafi özellikleri büyük rol oynar(Şahin, 2011, s.52). Bu coğrafi etkenler gelişmeye olumlu katkı
sağlayabildiği gibi olumsuz olarak da yansıyabilmektedir. İklimin ılıman olduğu verimli ovalara
sahip, akarsu kenarları ve düzlük bölgelerde nüfus yoğunlaşmakta, iklimin sert, toprağın az
olduğu engebeli bir arazi yapısına sahip bölgelerde ise nüfus yerleşmeleri seyrek görülmektedir.
Erzincan iline ait yıllara göre nüfus, nüfus artış hızı ve nüfus yoğunlukları Tablo 9’da
gösterilmiştir.
Tablo 9: Erzincan ili Yıllara Göre Nüfusu, Nüfus Artış Hızı ve Nüfus Yoğunluğu
Yıllar
Nüfus
Nüfus Artış Hızı
Nüfus Yoğunluğu
2007
213 538
18
---2008
210 645
18
% -1,35
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

213 288
224 949
215 277
217 886
219 996
223 633
222 918

% 1,25
% 5,47
% -4,30
% 1,21
% 0,97
% 1,65
% -0,32

18
19
19
19
19
19
19

Kaynak: www.nufusu.com.
Tablo 9’a bakıldığında Erzincan ilinde nüfus 2007 yılında 213,538 iken 2015 yılında 222,918
olmuştur. 2007 ile 2015 arasındaki yıllara bakıldığında nüfusun bazı yıllar arttığı bazı yıllar ise
azaldığı görülmektedir. Örneğin 2010 yılında il nüfusunun % 5,4 gibi önemli bir oranda artış
görülmektedir. 2011 yılında ise %-4,3 gibi önemli bir azalma meydana gelmiştir. 2015 yılına
bakıldığında ise il nüfusunun %-0,32 azaldığı görülmektedir. Bu durum Erzincan ilinin halen göç
verdiğinin göstergesidir.
Erzincan iline ait 2015 verilerine göre il ve ilçe nüfusları ile bu nüfusun erkek kadın oranı ve
yüzdeleri tablo 10’da gösterilmektedir. Tablo 10’na göre Erzincan ilinde nüfusun büyük bir
bölümünün merkez ve merkeze yakın arazi bakımından düzlük kesimlerde toplandığı
söylenebilir. Nüfusun %68,4’ü il merkezinde bulunmaktadır. İl merkezinin arazi olarak müsait
olması, kamu kurum ve kuruluşların il merkezinde toplanması ve 2006 yılında üniversitenin
kurulması nüfusun merkezde toplanmasının en önemli nedenleridir. İlçelere bakıldığında merkez
ilçeden sonra ikinci büyük ilçe Tercan ilçesidir. Tercan ilçesinin nüfusu 17,318’dir. Bu oran
toplam nüfusun %7,7’sini oluşturmaktadır. İlin nüfus bakımında en küçük ilçesi Otlukbeli
ilçesidir. Bu ilçenin nüfusu 2,405’tir. Otlukbeli ilçesinin nüfusu toplam nüfusun %1’ni
oluşturmaktadır. Ayrıca nüfusun erkek kadın oranlarına bakıldığında il genelinde erkek nüfusun
daha fazla olduğu görülmektedir. İl nüfusunun %50,76’sını erkek nüfus, %49,24’ünü ise kadın
nüfus oluşturmaktadır. Üzümlü ve Kemah ilçelerinde kadın nüfus erkek nüfustan fazladır. İlde
ilçelerin nüfus artış hızına bakıldığında sadece merkez ilçede nüfus artışı olduğu diğer ilçelerde
nüfus artışının eksilerde olduğu görülmektedir.
Tablo 10: İlçelere Göre Erzincan Nüfusu (2015)
İlçeler
İlçe Nüfusu Erkek Nüfus Kadın Nüfusu
Merkez
152.477
77.529
74.948
Tercan
17.318
8.905
8.413
Üzümlü
11.273
5.530
5.743
Refahiye 10.815
5.685
5.130
Çayırlı
8.980
4.524
4.456
İliç
7.495
3.816
3.679
Kemah
7.176
3.397
3.779
Kemaliye 4.979
2.526
2.453
Otlukbeli 2.405
1.246
1.159
Toplam
222.918
113.158
109.760

Nüfus Yüzdesi
% 68,40
% 7,77
% 5,06
% 4,85
% 4,03
% 3,36
% 3,22
% 2,23
% 1,08
------

Nüfus Artış Hızı
‰ 17,2
‰ -25,8
‰ -9,1
‰ -75,2
‰ -67,0
‰ -29,2
‰ -78,2
‰ -50,7
‰ -89,4

Kaynak: TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2015.
İnsanların daha iyi bir yaşam sürebilmeleri, eğitim alabilmeleri, sağlık olanaklarından
yararlanabilmeleri ve en önemlisi de iş bulabilmeleri için kente göç ettikleri görülmektedir(Koçak
&Terzi, 2012, s.182). Türkiye’de nüfus artışının 1945’lerden bu yana çok hızlanması ve
Anadolu’daki toprakların artan nüfusu barındırıp besleyecek yeterlilikte olmaması göç ve
kentleşme hareketlerini de hızlandırmış ve içinden çıkılamayan sorunların yaşanmasına neden
olmuştur(Çakır, 2011, s.211). Erzincan ilinde de nüfus üzerinde göç olgusu önemli bir etkendir.
Yukarıdaki belirtilen sebeplerin yanında bölgede yaşanan büyük depremler göç olgusunu
tetikleyen en önemli nedenler arasındadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2015 verilerine göre
ülke genelinde ise toplam 620.609 Erzincanlı yaşamaktadır. Bu nüfusun 222.918’i Erzincan ilinde
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yaşarken 397.691 kişi başka illerde yaşamaktadır. Erzincan’dan göç eden nüfus genel olarak
büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. Örneğin 2015 yılı itibariyle İstanbul ilinde yaşayan Erzincan
nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 306.536’dir. Başka bir deyişle Erzincan ili dışında yaşayan nüfusun
%77’si İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’u 36.462 kişi ile Ankara, 25.766 kişiyle İzmir, 12.912
kişiyle Kocaeli illeri takip etmektedir. 2015 yılında 2.720.438 kişinin göç ettiği ülkemizde 2.704
kişi Erzincan ilinden başka illere göç etmiştir(www.milliyet.com.tr).
Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatı köşesindeki Erzincan, yeryüzü şekilleri bakımından
üzerinde yer aldığı bölge ile benzerlik gösterir. Gerçekten de engebeli ve yüksek arazilerin geniş
yer tuttuğu ilde, düz veya düze yakın alanlar Erzincan ve Tercan ovaları ile
sınırlıdır(Gül&Başıbüyük,2011, s.9). Dağlık alanların %60’ını oluşturduğu Erzincan’da nüfus
daha çok düzlük ve ovalık bölümlerde yoğunlaşmıştır. Nüfusun yoğun olduğu bu bölgelerde
gerek okul sayısı gerekse öğrenci sayıları diğer bölgelere oranla daha fazladır. Örneğin 20152016 yılı itibariyle resmi ve özel okul sayısı merkez ilçede 144, Tercan ilçesinde 34’tür. 255
okulun bulunduğu ilde 144 okul merkezde 111 okul ise diğer ilçelerde bulunmaktadır.
Erzincan ilinde nüfusun göç sebeplerinden birisi de özellikle kırsal kesimde eğitim
hizmetlerinde yaşanan olumsuzluklardır. Çünkü çalışma ve geçim şartları kıt olan yöre halkı
çocuklarını daha iyi şartlarda okutmak ve aynı zamanda iş bulmak için büyük şehirlere göç
etmiştir. Ailelerin çocuklarının geleceğini kurtarmak ve yörenin zor doğal şartlarının dışında bir
hayat kurmasını sağlamak için okumayı bir tercih olarak görmüştür. Bu durum kırsal sahadaki
okulların sayısının azalmasına veya tamamen kapanmasına yol açan başka bir faktör
olmuştur(Şahin, 2012, s.314). İlde kırsal kesimden daha iyi eğitim olanaklarında yararlanmak için
merkez ilçeye ya da başka illere göç hareketleri yaşanmaktadır.
Erzincan İli genel olarak karasal iklim özelliğine sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer
alan, Elazığ ve Malatya dışındaki diğer tüm illerden daha ılıman bir iklimi vardır. Doğu Anadolu
ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşıyan Erzincan iklimi Doğu Anadolu Bölgesi
basınç kuşaklarına, ilin yüzey şekilleri ve yükseltilerine göre yer yer farklılıklar göstermektedir.
İl çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi yaşamaktadır(Kaya, 2011, s.35). Özellikle il
merkezinin iklim koşulları bakımından diğer ilçelere göre daha ılıman olması ve uluslararası yol
güzergâhı üzerinde bulunması gibi etkenlerden dolayı il merkezinde nüfus fazladır. Bu durum il
merkezinin hem diğer ilçelerden hem de komşu illerden göç almasına neden olmaktadır. Bu
yüzden nüfusun büyük bir bölümü il merkezinde yaşamaktadır.
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik sıralaması
araştırmasına göre ilerleme kaydeden illerden birisi de Erzincan’dır. Bölgede yer alan diğer illere
nazaran daha ileri sosyal gelişmişlik göstergelerine sahip olan Erzincan bu dönemde 45’inci
sırada bulunmaktadır(İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Sıralaması Araştırması, 2013, s.80).
Erzincan iline komşu illerden Erzurum 59, Bayburt 64, Bingöl 72, Tunceli 58, Gümüşhane 62 ve
Sivas 49’uncu sırada yer almaktadır. Çevre iller ile kıyaslandığında Erzincan ili sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyi bakımından daha üst sıralarda yer almaktadır.
2006 yılında açılan Erzincan Üniversitesi ilde yükseköğretim alanında önemli bir eksiği
gidermiştir. Daha önce Atatürk Üniversitesi’ne bağlı fakülte olarak eğitim veren kurum, 2006
yılında üniversite statüsüne kavuşmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren fiziki şartlar anlamında da
hızlı bir gelişme kaydeden Erzincan Üniversitesi gerek öğrenci sayısı gerekse akademik personel
olarak hızlı bir artış göstermiştir. Kurulduğu ilk yılda 2006-2007 eğitim öğretim yılında 5966
öğrencisi var iken bu sayı 2010-2011 eğitim öğretim yılında 11232, 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 17758 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise bu sayı 21197 olmuştur. Üniversitede
öğrenim gören öğrencilerin büyük bir bölümü il merkezinde bulunmaktadır. İl merkezinde
öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık olarak 17000 civarındadır. İlde üniversitenin bulunması
başta nüfus olmak üzere ekonomi gibi birçok alana olumlu katkıda bulunmaktadır.
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Sonuç
Erzincan ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan topraklarının %60’ı dağlarla kaplı olan ve
karasal iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir ilimizdir. Bölgenin birinci derece deprem kuşağında
olması Erzincan ilinde büyük depremler yaşanmasına neden olmuştur. Bu büyük depremler, ilden
başka illere ve yurtdışına göçlere sebebiyet vermiş ve il nüfusu zaman içerisinde giderek azalma
göstermiştir.
İl nüfusunun daha çok düz ve ovalık kesimde toplandığı görülmekte olup buna bağlı olarak
ilde öğrenci, öğretmen ve okul sayılarının nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fazla olduğu
görülmektedir. Dağlık ve engebeli alanlarda ise öğrenci, okul ve öğretmen sayısının az olduğu ve
bu sayının nüfusun göç vermesi ile eğitim politikalarında yaşanan gelişmeler kapsamında giderek
azaldığı görülmektedir. Nüfusun belirli bölgelerde toplanması eğitim hizmetlerini de belirli
bölgelerde yoğunlaşmasını sağlamıştır.
Erzincan ili, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan iller arasında sosyo-gelişmişlik düzeyi
bakımından diğer illere oranla daha iyi durumdadır. İlerleme kaydeden illerden birisi de
Erzincan’dır. Bölgede yer alan diğer illere nazaran daha ileri sosyal gelişmişlik göstergelerine
sahip olan Erzincan bu dönemde 45’inci sırada bulunmaktadır(İllerin ve Bölgelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2013, s.80). İlde öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı, derslik ve okul sayıları ülke ortalamasının üzerindedir.
İlde daha iyi bir eğitim hizmeti alabilmek için kırsal kesimlerden il merkezine ya da il dışına
göç hareketleri yaşanmaktadır. Bu durum özellikle bazı ilçelerde okul sayılarının ciddi bir şekilde
azalmasına neden olmaktadır. Bu durum ilçelerin mevcut fiziki yapılarının düzeltilmesi ile il idari
sınırlarının yeniden gözden geçirilmesini konusunu gündeme getirmektedir.
Araştırma sonucunda genel olarak şu kanıya varılmıştır. Erzincan ilinde coğrafi faktörler
eğitim hizmetlerinin dağılımına ve kalitesine etki etmektedir. İl topraklarının büyük kısmının
dağlık alandan oluşması, karasal iklim koşullarının hüküm sürmesi ve bölgenin deprem kuşağında
yer alması gibi etmenler eğitim hizmetlerine olumsuz yansımaktadır. Ancak il nüfusunun az
olması eğitim uygulamalarına nitel anlamda daha olumlu yansımaktadır. Bu durum özellikle il
merkezinde eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ve kalitesine olumlu etki etmektedir.
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BENLİK SAYGISININ HEDEF YÖNELİMLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ
(ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
THE PREDICTION OF SELF-ESTEEM ON ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATION
(ERZINCAN EDUCATION FACULTY SAMPLE)
Hüseyin Hüsnü BAHAR
Özet
Benlik algısı, kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu değerlendirmesidir. Genel Benlik
Saygısı (GBS), Sosyal Benlik Saygısı (SBS), Ev-Aile Benlik Saygısı (EABS) ve Okul-Akademik Benlik
Saygısı (OABS) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Başarı yönelimleri öğrencilerin öğrenme
bağlamındaki bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini etkileyen kişisel bakış açılarını ifade eder. Başarı
yönelimleri Öğrenme-Yaklaşma Başarı Yönelimi (ÖYBY), Öğrenme-Kaçınma Başarı Yönelimi (ÖKBY),
Performans-Yaklaşma Başarı Yönelimi (PYBY) ve Performans-Kaçınma Başarı Yönelimi (PKBY) olmak
üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının GBS, SBS, EABS ve
OABS puanlarının ÖYBY, ÖKBY, PYBY ve PKBY puanlarının anlamlı birer yordayıcısı olup olmadığını
belirlemektir. Veri toplama aracı olarak Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri 2 x 2 Başarı Yönelimleri
Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubunda, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin beş farklı öğretmen
yetiştirme programına kayıtlı olan 687 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma sorularını cevaplamak üzere
çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre GBS puanlarının ÖYBY, ÖKBY ve
PKBY puanlarının, OABS puanlarının ÖYBY ve PKBY puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit
edilmiştir. SBS ve EABS puanları başarı yönelimleri alt boyutlarının anlamlı yordayıcıları değildir. Benlik
saygısı alt boyutlarının PYBY puanlarını da yordamadığı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: benlik saygısı, hedef yönelimleri, başarı yönelimleri, Erzincan Eğitim Fakültesi
Abstract
Self-perception of one's position on the various areas of the evaluation itself. Self-esteem is composed
of four sub-dimensions. These are General Self-Esteem (GSE), the Social Self-Esteem (SSE), HomeFamily Self-Esteem (HFSE) and School-Academic Self-Esteem (SASE). Achievement goals in students'
cognitive learning contexts, expresses personal perspectives affecting the emotional and behavioral
reactions. Achievement goals is composed of four sub-dimension. These are Learning Approach Success
Orientation (LASO), Learning-Avoidance Achievement Orientation (LAAO), Performance-Approach
Success Orientation (PASO) and Performance-Avoidance Achievement Orientation (PAAO). The aim of
this study was to determine predictive power of GSE, SSE, HFSE and SASE scores on LASO, LAAO,
PASO and PAAO scores. Coopersmith Self-Esteem Inventory and 2 x 2 Achievement Goals Scale were
used for data collection. The study group consisted of 687 students from Faculty of Education they enrolled
five different teacher training program. Multiple regression analysis was used for data analysis. According
to analysis results that GSE scores predict LASO, LAAO and PAAO scores, SASE scores predict LASO
and PAAO scores. The others results showed that SSE and HFSE scores don’t a significant predictor four
sub-dimension of achievement goals. In addition, self-esteem sub scores don’t predict PASO scores.
Key words: self-esteem, goal orientation, performance orientation, Erzincan Education Faculty

Giriş
Psikolojide benlik konusunun ele alınışı James ile başlar (Bacanlı, 2004, 11). Bir yapı, bir
oluşum olarak görülen benlik, doğumdan itibaren sayısız olay ve yaşantı çevresinde oluşmaktadır
(Baymur, 1994). Ben, benlik ve kişilik çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılan kavramlardır
(Yörükoğlu, 1986, 89). Onur’a (1995) göre benlik (self) kendimizi ayrı bir birey olarak
tanımamızı sağlayan tüm özellikler, yaşantılar dizgesidir. Yavuzer’e (2002, 17) göre benlik
bireyin fiziksel ve sosyal çevresiyle olan etkileşimleri sonucu kazandığı birtakım kişisel duygu,
değer ve kavramlar sistemidir. Benlik kavramı bir anlamda bireyin kendi kimliğinin farkında
olmasıdır (Pişkin 1999). Benlik saygısı (self esteem) ise benlik kavramının, benlik imgesinin
beğenilip benimsenmesi durumundur. Diğer bir ifadeyle benlik saygısı, kişinin kendini
değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kavramını onaylamasından doğan beğeni durumudur
(Yörükoğlu, 1986, 93). Yavuzer’e (2002, 19) göre bireyin kendini değerlendirmesi sonunda
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ulaştığı, benlik kavramını onaylamasından doğan kabul durumudur. Morganett’e (2013, 119) göre
benlik saygısı, kendini kabul duygusu, kişinin kendi benliğine yönelik bir kişisel hoşlanma ve
kişinin kendine yönelik öznel saygısının bir biçimi olarak tanımlanabilir. Sosyal etkileşimlerin
sonucunda oluşan benlik, sosyal konumda yer alır. Bu yüzden sosyal bir üründür. Benliği
kişilikten de bu ayırır. Kişinin kendini nasıl algıladığı, kendisi ile ilgili farkındalığı benliktir
(Kağıtçıbaşı, 2010, 126).
Benlik saygısının aile, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, aile ekonomik durumu
gibi pek çok değişkenle ilişkili olabileceği düşünülerek araştırma yapılmıştır (Yörükoğlu, 1986,
94). Özkan’ın (1994) çalışmasında benlik saygısının cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, anne
mesleği, ailenin gelir düzeyi ve ailenin ilgisinden etkilendiği bulunmuştur. Coopersmith’e (1967)
göre benlik saygısı, kişiliğin önemli bir boyutu ve olumlu bir kişilik özelliğidir. Bireylerin sosyal,
duygusal, bilişsel ve akademik yaşamlarını etkilemektedir.
Yavuzer’e (2002, 19-21) göre yüksek benlik saygısına sahip çocuklar, başarılarını büyük
ölçüde kendi emek ve becerisinin ürünü olarak görürken, düşük benlik saygısına sahip çocukların
çoğunun başarılarının büyük bölümünü kendi kontrolleri dışındaki etkenlere dayadıklarını ifade
etmektedir. Yüksek benlik saygısına sahip çocuklar başarısızlığa uğradığında daha iyisini yapmak
için motive olurken, düşük benlik saygısına sahip çocukların kendilerine olan güvenlerini ve
gelecekteki başarı şanslarını azalttıklarını ifade etmektedir.
Sosyal – bilişsel temele dayalı olarak gelişen başarı yönelimleri teorisi bireylerin
performans ve görevlerini düşünme biçimlerini vurgular (Ames, 1992). Bireylerin performansları
hakkındaki düşüncelerini ele alan başarı amaç teorisi, kişinin herhangi bir olay karşısında vereceği
tepki ve yorum biçimleri hakkında bilgiler sunar (Akın, 2006). Başarı yönelimi, başarılacak
olayın başında bireyin kendisi için oluşturduğu hedef olarak bilinmektedir (Ames, 1992). Başarı
amaçları öğrencinin performansı (Huang, 2012), öğretmenin özellikleri ve öğretim tercihleri
(Senko, Belmonte, & Yakhkind, 2012; Pulka & Niemivirta, 2015) ile bağlantılıdır.
Başarı hedef yönelimleri motivasyonel bir süreç olarak yaklaşma ve kaçınma temelinde ele
alınır. Olumlu uyarıcılara (obje, olay ve ihtimaller) yaklaşmak için davranışın harekete
geçirilmesi yaklaşma güdüsünü tanımlarken, olumsuz uyarıcılardan (obje, olay ve ihtimaller)
uzaklaşmak için davranışın harekete geçirilmesi ise kaçınma güdüsünü tanımlar (Elliot, 2006).
Öğrencilerin başarı hedefi yönelimleri farklı pedagojik uygulamaların bir fonksiyonu olarak
öğrenci performansını etkileyebilir (Pulkka & Niemivirta, 2013). Bu kapsamda iki tür başarı
yöneliminden bahsedilmektedir. Bunlardan birisi yeteneği geliştirmeye yönelik olan öğrenme
yönelimi, diğeri ise yeteneği ispatlamaya, yeteneksiz görünmekten kaçınmaya yönelik olan
performans yönelimidir (Dweck & Leggett, 1988). Öğrenme yönelimli olanlar, öğrenme
çalışmalarına merak ve becerilerini geliştirme, yeni şeyler öğrenme ve öğrenecekleri şeyleri tam
anlamıyla anlama amacıyla motive olmaktadır. Performans yönelimli olanları öğrenme
çalışmalarına motive eden temel faktör ise öz-değer duygularını koruma ve artırmadır (Akın,
2006). Kaçınma yönelimi başarısız olmak, hata yapmak gibi olumsuz durumlardan kaçınmayı
hedefler. Bu nedenle kendilerinin yetersiz görünmesine sebep olacağını düşündükleri işlere
girmekten kaçınırlar. Performans yaklaşma yöneliminde ise iki başarı hedefi vardır. Performans
ispatlama ve ustalaşma hedefi (Ames, 1992; Nichols, 1984). Performans yaklaşma amacı
öğrencilerin yüksek not alma isteğindeki artış olarak da ifade edilebilir (Kandemir, 2012).
Bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Genel Benlik Saygısı (GBS), Sosyal Benlik Saygısı (SBS), Ev Aile Benlik Saygısı
(EABS) ve Okul Akademik Benlik Saygısı (OABS) puanlarının Öğrenme Yaklaşma
Başarı Yönelimi (ÖYBY) puanını yordama gücü nedir?
2. GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının Öğrenme Kaçınma Başarı Yönelimi (ÖKBY)
puanını yordama gücü nedir?
3. GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının Performans Yaklaşma Başarı Yönelimi (PYBY)
puanını yordama gücü nedir?
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4. GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının Performans Kaçınma Başarı Yönelimi (PKBY)
puanını yordama gücü nedir?
Yöntem
Çalışma grubu
Çalışmaya Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği
ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarına kayıtlı 800 öğrenci katılmıştır. Ancak
Coopersmith Özsaygı Envanterinde yalan maddelerden beş veya daha fazlasına evet cevabı veren
öğrenciler çalışmaya dahil edilmemiştir. Böylece çalışmaya katılan öğrenci sayısı 687’dir.
Çalışmada kasti (karasal) örnekleme tekniği kullanılmıştır. Karasal örnekleme tekniğinde seçilen
elemanlar, araştırma problemine cevap olabileceğine inanılan bireylerdir. Araştırmacının
yargısına göre seçim yapılır.
Ölçme Araçları
Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri
Özsaygı düzeyini belirlemek için geliştirilen bu ölçek 58 madde ve Genel Benlik Saygısı
(GBS), Sosyal Benlik Saygısı (SBS), Ev Aile Benlik Saygısı (EABS) ve Okul Akademik Benlik
Saygısı (OABS) ve yalan maddeler olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek
Coopersmith (1967) tarafından geliştirilmiş ve Pişkin (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak
geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. CBSE bireyin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki
tutumunu değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ölçekte bulunan sorulara verilen cevaplar
“evet” veya “hayır” şeklinde yapılandırılmıştır. Alınacak puanların yüksekliği özsaygı düzeyinin
yüksekliğine, düşük puanlar ise özsaygı düzeyinin düşüklüğüne işaret etmektedir. CBSE’nin 26
maddesi GBS’nı ölçmektedir. Geriye kalan 32 maddenin 8’i SBS, 8’i EABS, 8’i OABS ve 8’i de
yalan maddelerden oluşmaktadır. Savunucu tutumlara karşılık gelen yalan maddelerinin beş veya
daha fazlasına evet cevabı verenlerin değerlendirmeden çıkarılması önerilmektedir (Pişkin,
1996). Mevcut çalışmada 113 katılımcı ilgili envanterleri cevaplamasına rağmen, beş veya daha
fazla yalan maddeden puan aldıkları için çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Mevcut
uygulamada envanterin test sorularını yarılama yöntemiyle bulunan güvenirlik katsayısı ,87’dir.
2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği
Araştırmada öğretmen adaylarının hedef yönelimlerinin belirlenmesinde 2X2 Başarı
Yönelimleri Ölçeği (2X2BYÖ) (Akın, 2006) kullanılmıştır. Beşli Likert tipi derecelendirmeye
sahip olan ölçme aracı 26 madde ve dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek bireyin hedef
yönelimlerini ÖYBY, ÖKBY, PYBY ve PKBY olmak üzere dört farklı boyut çerçevesinde
ölçmektedir. Beşli Likert tipi derecelendirmeye sahiptir.
Tablo 1
Başarı Yönelimleri Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Güvenirlik Katsayıları

Başarı Yönelimleri
Öğrenme Yaklaşma Başarı Yönelimi (ÖYBY)
Öğrenme Kaçınma Başarı Yönelimi (ÖKBY)
Performans Yaklaşma Başarı Yönelimi (PYBY)
Performans Kaçınma Başarı Yönelimi (PKBY)

Madde Sayısı
8
5
7
6

Cronbach’s Alpha
,83
,66
,77
,62

Başarı yönelimleri ölçeğinin dört alt boyutuna ait bu çalışma için tespit edilen güvenirlik
katsayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. Bulunan katsayılar .62 ile .83 arasında değişmektedir.
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Tablo 2
Değişkenlere İlişkin Puanlar Arasındaki Korelasyon Katsayıları

Değişkenler
SBS
EABS
OABS
ÖYBY
ÖKBY
PYBY
PKBY
*
p < .05

GBS
,541**
,467**
,504**
,225**
-,140**
-,066
-,330**

SBS
,384**
,361**
,154**
-,032
-,040
-,192**

EABS

OABS

ÖYBY

ÖKBY

PYBY

,240**
,078*
-,038
-,061
-,191**
**
p < .01

,249**
-,037
,005
-,265**

,443**
,166**
,073

,232**
,426**

,510**

Araştırma değişkenlerine ilişkin puanların korelasyon katsayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.
GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının ÖYBY puanları ile pozitif yönde ilişkisi olduğu
görülürken, PKBY puanları ile negatif yönde ilişkilerinin olduğu görülmektedir. ÖKBY puanını
GBS puanı ile negatif yönde ilişkisi gözlenmektedir. Bunun dışında GBS, SBS, EABS ve OABS
puanlarının PYBY puanları ve ÖKBY puanı ile GBS puanı arasındaki negatif ilişkisi dışında
herhangi bir anlamlı ilişkilerinin olmadığı görülmemektedir.
Bulgular
GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının ÖYBY puanını yordama gücü nedir?
Tablo 3
GBS, SBS, EABS ve OABS Puanlarının ÖYBY Puanını Yordama Gücüne İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları

Değişkenler
(Sabit)
GBS
SBS
EABS
OABS
R: .277

B
24,605
,098
,067
-,065
,278
2
R : .077

Standart Hata
β
1,199
,036
,137
,096
,032
,068
-,040
,067
,178
F: 14.162
p: .000

t
20,522
2,722
,704
-,951
4,148
*
p < .01

p
,000*
,007*
,481
,342
,000*

GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının ÖYBY puanını yordama gücüne ilişkin çoklu
doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. Kurulan regresyon modelinin genel
olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F: 14.162, p < .01). Regresyon katsayılarının anlamlılığına
ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, GBS ve OABS puanlarının anlamlı birer yordayıcı olduğu,
SBS ve EABS puanlarının anlamlı yordayıcılar olmadığı anlaşılmaktadır. ÖYBY puanındaki
gözlenen değişkenliğin % 7.7’sinin yordayıcı değişkenler tarafından açıklandığı tespit edilmiştir
(R: .277, R2: .077).
GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının ÖKBY puanını yordama gücü nedir?
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Tablo 4
GBS, SBS, EABS ve OABS Puanlarının ÖKBY Puanını Yordama Gücüne İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları

Değişkenler
(Sabit)
GBS
SBS
EABS
OABS
R: .154

B
18,043
-,095
,074
,027
,040
2
R : .024

Standart Hata
β
,813
,024
-,200
,065
,052
,046
,026
,045
,039
F: 4.167
p: .002

t
22,199
-3,873
1,134
,592
,877
*
p < .01

p
,000*
,000*
,257
,554
,381

GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının ÖKBY puanını yordama gücüne ilişkin çoklu
doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. Kurulan regresyon modelinin
anlamlı olduğu (F: 4.167, p < .01), t-testi sonuçları ise sadece GBS puanının anlamlı bir yordayıcı
olduğunu, SBS, EABS ve OABS puanlarının anlamlı yordayıcılar olmadığını göstermektedir.
ÖKBY puanında gözlenen değişkenliğin % 2.4’ünün GBS ile açıklanabileceği anlaşılmaktadır
(R: .154, R2: .024).
GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının PYBY puanını yordama gücü nedir?
Tablo 5
GBS, SBS, EABS ve OABS Puanlarının PYBY Puanını Yordama Gücüne İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları

Değişkenler
(Sabit)
GBS
SBS
EABS
OABS
R: .087

B
20,425
-,049
-,011
-,058
,078
2
R : .007

Standart Hata
β
1,182
,036
-,072
,094
-,005
,067
-,038
,066
,052
F: 1.286
p: ,274

t
17,284
-1,376
-,112
-,866
1,175
*
p < .01

p
,000*
,169
,911
,387
,240

GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının PYBY puanının yordama gücüne ilişkin çoklu
doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Kurulan regresyon modelinin genel
olarak anlamlı olmadığı ANOVA testi sonuçlarından anlaşılmaktadır (F: 1.286, p > .05). GBS,
SBS, EABS ve OABS puanlarının PYBY puanlarının anlamlı birer yordayıcısı olmadığı
anlaşılmaktadır.
GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının PKBY puanını yordama gücü nedir?
Tablo 6
GBS, SBS, EABS ve OABS Puanlarının PKBY Puanını Yordama Gücüne İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları

Değişkenler
(Sabit)
GBS
SBS

B
22,991
-,129
,010

Standart Hata
,858
,026
,068

β
-,244
,006

t
26,800
-4,989
,141

p
,000*
,000*
,888
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EABS
OABS
R: .351

-,057
-,152
2
R : .124

,049
,048
F: 24.028

-,048
-,133
p: .000

-1,165
-3,172
*
p < .01

,245
,002*

GBS, SBS, EABS ve OABS puanlarının PKBY puanını yordama gücüne ilişkin çoklu
doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. ANOVA testi sonuçları genel olarak
kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğunu gösterirken (F: 24.028, p < .01), t-testi sonuçları
GBS ve OABS puanlarının PKBY puanını negatif yönde anlamlı olarak yordadığını; SBS ve
EABS puanlarının PKBY puanının anlamlı yordayıcıları olmadığını göstermektedir (R: .351, R2:
.124). GBS ve OABS puanları PKBY puanlarının % 12,4’ünü açıklamaktadır.
Sonuç ve Tartışma
1.
GBS, ve OABS puanları ÖYBY puanının anlamlı birer yordayıcısıdır. Bu iki
puan ÖYBY puanının % 7.7’sini açıklamaktadır. SBS ve EABS puanları ÖYBY puanının
anlamlı yordayıcıları değildir.
Öğrencilerin GBS ve OABS puanlarının artması ile öğrenmeye yaklaşma eğiliminin arttığı,
öğrenmeden kaçınma eğiliminin azaldığı görülmektedir. Bu sonuç, ilgili literatür ile uyumlu,
beklenen bir sonuç olarak görülmektedir.
Benlik saygısı ile umut, motivasyon ve gelecek beklentisi arasında pozitif yönde anlamlı
ilişki tespit edilmiştir (Baumeister, Campbell, Krueger, and Vohs, 2003). Akademik erteleme
davranışı ile benlik saygısı arasında anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir (Solomon and
Rothblum, 1984).
Kandemir’in (2012) çalışmasında, performans yaklaşma başarı amacı ile akademik erteleme
davranışı arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir çalışmada (Kandemir, 2010),
benlik saygısının öğrenme yaklaşma ve öğrenme kaçınma başarı amaçlarını anlamlı düzeyde
yordadığı bulunmuştur.
Performans yaklaşma başarı amacı ile akademik erteleme davranışı arasında negatif yönlü
ilişki tespit edilmiştir (Kandemir, 2012).
2.
GBS puanı ÖKBY puanının anlamlı bir yordayıcısıdır. GBS puanı ÖKBY
puanının % 2.4’ünü açıklamaktadır. SBS, EABS ve OABS puanları ÖKBY puanının
anlamlı birer yordayıcısı değildir.
Başarı statüsünün performans kaçınma yönelimi üzerindeki olumsuz etkileri sadece benlik
saygısı düzeyi yüksek öğrenciler için geçerli iken, benlik saygısı düşük öğrencilerde başarı statüsü
beklenenin aksine daha yüksek düzeyde performans kaçınma yönelimiyle ilişkilidir (Özgüngör,
2014).
Yapılan bir araştırmada (Palancı, Özbay, Kandemir ve Çakır, 2010), öğrencilerin öğrenme
yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performanskaçınma yönelimlerinin kişisel özellik ve beklentileri ile önemli düzeyde ilişki gösterdiği
bulunmuştur.
3.
GBS, SBS, EABS ve OABS puanları PYBY puanlarının anlamlı birer yordayıcısı
değildir.
4.
GBS ve OABS puanları PKBY puanını negatif yönde anlamlı olarak
yordamaktadır. GBS ve OABS puanları arttıkça PKBY puanı azalmakta veya GBS ve
OABS puanları azaldıkça PKBY puanı artma eğilimi göstermektedir. Bu iki değişkenin
PKBY puanını yordama gücü % 12.4’tür. SBS ve EABS puanları PKBY puanının anlamlı
birer yordayıcısı değildir.
SBS ve EABS puanlarının başarı yönelimlerinin anlamlı birer yordayıcısı olmadığı
anlaşılmaktadır.
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Saldırganlık davranışı, problem çözme ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelendiği bir
araştırmada (Chang, D’Zurilla and Sanna, 2004), düşük benlik saygısına sahip olan üniversite
öğrencilerinin probleme daha az olumlu yaklaştıkları, problemden kaçınma davranışını daha çok
sergiledikleri tespit edilmiştir. Diğer bir çalışmada (Hamarta, 2009), benlik saygısının probleme
negatif yönelme ile negatif ilişkili, akılcı problem çözme ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Özer’in (2001) çalışmasında olumsuz benlik imgesi sergileyen bireylerin kaçınma stratejilerini
daha çok kullandığı tespit edilmiştir.
Düşük benlik saygısına sahip olan kişiler karşılaştıkları problem çözümlerinde akılcı
olmayan düşünce yollarına daha çok başvurmaktadır (Bektaş, 2002). Diğer bir araştırmada
(Parmaksız ve Avşaroğlu, 2012), benlik saygısı ile iyimserlik arasındaki ilişkinin oldukça güçlü
olduğu bulunmuştur.
Akademik erteleme ve başarı amaçları ile ilgili olarak yapılan bazı araştırmalarda
(Kandemir, 2012; Seo, 2009; Özer ve Altun, 2011), performans kaçınma başarı amacı ile
akademik erteleme davranışı arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Yapılan diğer bazı
araştırmalarda (Ferrari, Driscoll and Díaz-Morales, 2007; Kandemir, 2010; Ferrari and Patel,
2004), benlik saygısı ile akademik erteleme davranışı arasında negatif yönlü ilişki tespit
etmişlerdir.
Öğrencilerin başkaları tarafından olumsuz algılanmama isteği performans kaçınma davranışı
ile sonuçlanabilir. Aslında bu davranışı da öğrencinin benliğini koruma çabasının bir sonucu
olarak değerlendirilebilir.
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
AN ANALYSIS ON KNOWLEDGE OF OF PRE SCHOOL TEACHERS ABOUT CHILD
HEALTH AND DISEASES (A SAMPLE OF ERZİNCAN)
Çiğdem Kaya BAĞDAŞ*
Meltem ÖZCAN**
Özet
Sağlıklı çocuk yetiştirmek toplumu gelişmiş kılan en önemli unsurların başında gelir. Sağlıklı
nesillerin eğitimi ve gelişiminde en büyük sorumluluk hiç şüphesiz çocuğun ilk sosyal çevresini oluşturan
anne baba ve öğretmenlerdir. Özellikle okul öncesi öğretmenlerinin çocuğun karşılaşabileceği hastalıkları
bilmesi, olası sağlık sorunlarını erken fark etmesi, aile ile iletişimi ve gerektiğinde aileyi yönlendirmesi,
gerekli koruyucu önlemleri alabilmesi ve günlük yaşamda ailelerle paylaşması toplum sağlığının
gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.
Bu çalışmada amaç, Erzincan ili okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında
bilgilerini tespit etmektir. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan ve üç uzman görüşü alınarak
geliştirilen Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bilgilerinin Belirlenmesi Soru
formu ile toplanmıştır. Soru formunda; okul öncesi öğretmeninin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, çocuk
sahibi olma durumu ile ilgili sorular yer almaktadır. Ayrıca çocuk sağlığı ve hastalığı ile ilgili belirtiler,
alınabilecek önlemler, kaza ve yaralanmalar ve bu durumda okul öncesi öğretmenini yapabilecekleri ile
ilgili sorular bulunmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 22.0 paket program ve yüzdelik
dağılımlar, ortalamalar kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan 114 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılan anket soru formunun doldurulması gönüllülük esasına bağlı olduğundan Erzincan
il merkezinde bulunan 100 okul öncesi öğretmeni örneklemi oluşturmuştur. Gerekli yasal izinler
alındıktan sonra, araştırma kapsamındaki okul öncesi okullarının müdürleriyle görüşülmüş ve çocuk
sağlığı ve hastalıkları anket soru formu okul öncesi öğretmenlere uygulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hastalık, Okul Öncesi Öğretmeni, Okul Öncesi Dönem Çocuğu, Sağlık
Abstract
Growing up healthy children is one of the crucial elements which make a society develop. Parents
and teachers which constitue the first social environment of children play an important role in
development and education of healty children. The knowledge of pre school teachers on the diseases to be
faced by the children, their realisation on probable health problems of the children earlier, their
communication with the parents and their motivation for the parents when required, their awareness on
the necessary protective precautions and sharing these points with parents will contribute significantly to
the community health care.
The aim of this study is to determine the knowledge of pre school teachers in Erzincan on child
health and diseases. The data were collected with the questionnare named “Determination of Knowledge
of Prescool Teachers about Child Health and Diseases” created by the researches and developed with help
of opinions of 3 specialists working in the field. The aforementioned data were commented statistically
and the results were explained in detail in the complete form of the proceeding. Evaluation of the data
SPSS 22.0 software package and percentage distributions, averages are used. It constitutes 114 pre-school
teachers in the universe of the study Erzincan province. 100 prescool teachers in the city centre of
Erzincan constitue the sample of this study. After obtaining the necessary regulatory approvals have been
discussed with the director of the school, preschool and child health and disease in the survey was
administered to pre-school teacher questionnaire.
Key Words: Disease, Preschool Teacher, Child in Preschool Period, Health.

Giriş
Çocuklar, geleceğin yetişkini olarak düşünüldüğü için tüm toplumlarda özenle eğitilen,
yetiştirilen ve eldeki imkânlar en iyi şekilde kullanılarak, tüm gereksinimleri karşılanan önemli
bireylerdir. Okul öncesi kurumlar çocukların ailelerinden ayrılıp topluma karıştıkları ilk yerdir.
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Okul öncesi eğitim; kişiliğin şekillendiği, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel
açıdan en sağlıklı şekilde olgunlaştığı bir dönem olmasının yanı sıra çocukları hayata hazırlamayı
ve ebeveynleri okul öncesi eğitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi
eğitimde öğretmen, yerine göre öğrenciler için bir anne-baba konumunda olarak onların her türlü
sorunlarıyla ilgilenmeli ve çocuğun gelişimi ve eğitimi, beslenmesi ve sağlığı hakkında bilgi
sahibi olmalıdır (Soydemir 2011).
Dünya Sağlık Örgütü WHO: World Health Organization sağlığı şöyle tanımlamıştır: “
Sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil; bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam
bir iyilik halinde bulunmaktır ( http://www.who.int/ about/definition/en/print.html) .
Hastalık belirtisi göstermeyen, yaşına uygun fizyolojik gelişme ve bedensel olgunlaşma,
zekâ ve ruh gelişimi gösteren çocuk sağlıklı çocuk olarak tanımlanmaktadır (Erdem 2013).
Sağlık bakımından nüfusun en hassas kesimi olarak hastalıkların ve birtakım şikâyetlerin en
çok görüldüğü kesim çocuklar ve özellikle 0-6 yaş grubunda olanlarıdır. Çocukların sürekli özenli
bir bakıma gereksinimleri vardır. Bu dönemde yani çocuklukta pek önemsenmeyen basit sanılan
pek çok belirti, şikâyet ve hastalık sonraki yaşlarda farklı birçok probleme ve kalıcı hasara sebep
olabilir (Acar 2015).
Bütün çocuklar hayatın bir döneminde bir ya da birden çok rahatsızlık ve hastalıkla
karşılaşmaktadır. Hastalık; hücre ve dokularda normal olmayan yapıca ve işlevce değişikliklerin
ortaya çıkardığı haldir ( Aydoğan 2015). Her hastalığın kendine has belirtileri vardır. Çocuklarda
sıklıkla; kusma, ishal, ateş, ağrı, halsizlik ve döküntü gibi hastalık belirtileri olabilmektedir(
Erdem 2013).
Çocuğun yaşı ile ilgili olarak oluşabilecek komplikasyonlar açısından son derece önemi olan
ateş, çocukluk döneminde sık görülen hastalık belirtilerinden biridir ve acil tedavi gerektiren bir
durumdur.
Bilinçsizce, zamanında ve yerinde yapılmayan uygulamalar, tedavisi kolay olmasına karşın
olumsuz sonuçlara ortam hazırlayabilmektedir (Celasin ve Ark 2008). Yüksek ateş esnasında
uygulanacak olan yanlış tutum ve davranışlar çocuklarda ölüme götürecek komplikasyonlara
sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden ateş anında alınması gereken önlemler ve zamanında
yapılacak işlemler hayati önem taşımaktadır.
Okulda kronik hastalığı olan çocukların olması ihtimali de vardır. Çocukta kronik hastalık
mevcut ise bu hastalığın çocuk, aile ve eğitim üzerindeki etkilerinin üzerinde önemle durulmalı
ve bu etkilerle mücadele edilmelidir. Örneğin astım rahatsızlığında çevre kontrolü ve
enfeksiyonları önlemesi için çaba harcanmalıdır. Çünkü bu etkiler astım atağına neden olabilirler
( Şahin 2000).
Astım, solunum yollarında ataklar halinde gelen tıkanmalarla belirti gösteren kronik bir
hastalıktır.
Astım genellikle çocukluk çağlarında başlar ve tedavi edilmediğinde ölüme bile neden
olabilir. Astım bulgularını tetikleyen faktörler egzersiz, viral enfeksiyonlar, alerjenler, sigaraya
maruz kalmak, daha nadir olarak kalabalık ortam, keskin kokular, soğuk ve rüzgârlı hava, çok
ağlama, çok gülme, stres gibi solunum yollarını rahatsız edici durumlardır. Astım ataklar halinde
geldiği için belirti ve bulguların olmadığı dönemlerde çocuk gayet sağlıklı bir görünüme sahip
olabilir. Buna rağmen hastalık ilerlemesini sürdürebilir( Çalışkan 2007 ). Bu nedenle okul öncesi
öğretmeninin astım rahatsızlığı olan çocuklar için sınıf içerisinde astımı tetikleyen uyaranlara
karşı gereken önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.
Çocuklar okulda toplu halde bulundukları için bulaşıcı hastalıkların görülme oranı ve
yayılma hızı daha yüksek olabilir. Öğretmen, çok sık görülen bazı bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi
sahibi olmalıdır. Bu hastalıklar ortaya çıktığında bulaşıcılık dönemi bitene kadar hasta olan
öğrenci okula gelmemeli fakat diğer çocuklar okula gitmeli, okul açık tutulmalıdır (Şahin2000).
Sosyal ve fiziksel çevresiyle okul ortamı sağlığı doğrudan etkiler. Okulda güvenli şartların
sağlanması ve sağlıklı çevre; okul binasının, mutfak ve tuvaletlerin, oyun alanlarının,
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havalandırma, ısıtma, aydınlatma gibi durumların ve çocuklar için kullanılan malzemelerin
sağlığa uygun olmasıyla mümkündür(Erdem 2013). Öğrenme faaliyetlerinin ve oyun
etkinliklerinin fazlaca yer aldığı okul öncesi dönemde gelişim görevlerinin uygulanması
önemlidir. Bunun yanında büyüme açısından sağlıklı fiziksel koşulların yani çocukların girip
çıktıkları çevrenin ve davranış alanlarının öğrenme yaşantılarına ve gelişim amaçlarına uygun
yapılandırılması önemlidir. Duvarlarda ve yerde yangına dayanıklı ve zararlı ve zehirli madde
içermeyen malzemeler, su bazlı boyalar kullanılmalı; kaymayan, toz tutmayan, tüy içermeyen,
kolay temizlenen ürünlerle zemin kaplanmalıdır. Sıvı sabun, kâğıt havlu ya da özel havlular
bulundurulmalıdır. Bu uygulamalar hijyen ve çocuk sağlığı bakımından büyük önem taşır
(Karaküçük 2008).
Çocukların sağlıklı bir çevre içinde doğup büyümesi, çağın değerlerine göre eğitilip
yetişkinliğe hazırlanması, bütün risklere karşı korunması sağlıklı toplumların oluşmasında önem
arz eder. Bu yüzden özellikle kaza ve yaralanmalar; sık görülmesi, fiziksel ve ruhsal engellere
sebep olması, çocuk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle tüm toplumu ve bireyleri ilgilendiren
önemli bir konudur (Öntürk 2015).
Kazalar sonucunda oluşan istemsiz yaralanmalar küresel bir halk sağlığı problemi olup
çocukluk yıllarında ölüm ve engelli yaşam nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Tehlikelerin farkında olmamaları, hareketli bir yapıya sahip olmaları gibi gelişimsel ve
davranışsal özellikleri bunun yanında beden kütlelerinin küçük, hava yollarının dar olması,
ciltlerinin daha ince ve hassas olması gibi bedensel özellikleri nedeniyle de çocuklar
yaralanmalara karşı daha riskli ve duyarlıdırlar (Sönmez 2014).
Okul öncesi kurumlarda öğretmenler çocuğun hastalıklarla karşılaşması, yaralanma ve
kazaya maruz kalması durumunda çocuğa müdahale edebilecek ilk kişilerdir. Hastalıklara, kaza
ve yaralanmalara yapılacak çok basit müdahaleler, çocuğun daha fazla oranda zarar görmesini
hatta ölümlerini engellemesi bakımından önemlidir. Bu nedenle bu çalışma okul öncesi
öğretmenlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgilerinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Amacı ve Türü: Bu çalışma Erzincan ilinde bulunan okul öncesi
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Araştırmanı Çalışma Grubu:
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öğretmeni oluşturmaktadır. Gerekli yasal izinler alındıktan sonra, araştırma kapsamındaki okul
öncesi okullarının müdürleriyle görüşülmüş ve çocuk sağlığı ve hastalıkları anket soru formu okul
öncesi öğretmenlere uygulanmıştır.
Veri Toplama Araçları:
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durumu, çocuk sahibi olma durumu ile ilgili sorular yer almaktadır. Ayrıca çocuk sağlığı ve
hastalığı ile ilgili belirtiler, alınabilecek önlemler, kaza ve yaralanmalar ve bu durumda okul
öncesi öğretmenini yapabilecekleri ile ilgili sorular bulunmaktadır.
Verilerin Değerlendirilmesi:
Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 22.0 paket program ve yüzdelik dağılımlar,
ortalamalar kullanılmıştır.
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Bulgular
Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin demografik özellikleri ve okul öncesi
öğretmeninin çocuk sağlığı ve hastalığı ile ilgili bilgilerine ait bulgular yer almaktadır.
Çalışma kapsamına alınan okul öncesi öğretmenlerine ait demografik özellikler tablo 1
sunulmuştur. Elde edilen verilere göre araştırma kapsamındaki öğretmenlerin %75’ i (n=75) evli,
%25’i (n=25) çocuk sahibi değil, % 42’i 5-10 yıl arasında çalışmış, %78’i bağımsız anaokulunda
çalışmakta, %33’ünün ise 31-35 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerinin Dağılımı.
TANITICI ÖZELLİKLER
N
%
MEDENİ DURUM?
Evli
Bekâr
Toplam

75
25
100

75,0
25,0
100,0

75
25
100

75,0
25,0
100,0

18
42
21
19
100

18,0
42,0
21,0
19,0
100,0

ÇALIŞT. OKUL TÜRÜ?
Bağımsız anaokulu
Anasınıfı
Toplam

78
22
100

78,0
22,0
100,0

YAŞINIZ?
21-25
26-30
31-35
36 ve üzeri
Toplam

13
22
33
32
100

13,0
22,0
33,0
32,0
100,0

ÇOCUK SAHİBİ MİSİNİZ?
Evet
Hayır
Toplam
MESLEKTE KAÇINCI YILINIZ?
1-5
6-10
11-15
16 VE ÜZERİ
Toplam

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin anket sorularına ilişkin verdiği cevaplar.
SORULAR
N
%
EN SIK GÖRÜLEN
HASTALIK NEDİR?
Üst solunum yolu hastalıkları
95
95,0
Astım
2
2,0
Döküntülü hastalıklar(suçiçeği,
kızamık vs.)
1
1,0
Hepsi
2
2,0
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Toplam
EN SIK GÖRDÜĞÜNÜZ
HAST. BELİRTİSİ NEDİR?
Ateş
Kusma
İshal
Halsizlik
Hepsi
Toplam

100

100,0

61
8
4
19
8
100

61,0
8,0
4,0
19,0
8,0
100,0

KAÇ DERECE ÜSTÜ ATEŞ
KABUL EDERSİNİZ?
36.5-37
37.5-38
38.5 ve üstü
Toplam

12
45
43
100

12,0
45,0
43,0
100,0

ATEŞLİ ÇOCUĞA İLK
YAKLAŞIM NASILDIR?
Ateş takibi
Veli ile iletişim
Ateş düşürücü verme
Soğuk uygulama
Hepsi
Toplam

32
50
3
4
11
100

32,0
50,0
3,0
4,0
11,0
100,0

BUL. HAST. KARŞI HANGİ
ÖNLEMLERİ ALIRSINIZ?
Hijyene dikkat ederim.
Veliyi bilgilendiririm.
Çocuğu eve gönderirim
Hepsi
Toplam
HAST.BEL.OLAN
ÇOCUĞA
YAKLAŞIM.NASILDIR?
Belirtileri takip
Aileyi arama
Ortamdan izole etme
İlaç verme
Hepsi
Toplam

43

43,0
31
11
15
100

33

31,0
11,0
15,0
100,0

33,0
53
8
1
5
100

53,0
8,0
1,0
5,0
100,0

Tablo 2’ de çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin bilgi soruları ve okul öncesi öğretmenlerinin
bu sorulara verdiği yanıtların dağılımı yer almaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin % 95 i en sık
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üst solunum yolu hastalıklarının görüldüğünü, en sık görülen hastalık belirtisinin de % 61
oranında ateş olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 37. 5 -38 derece üstünü ateş kabul eden öğretmenlerin
%45 olduğu, bu durumda veli ile iletişime geçen öğretmenlerin oranı ise % 50 olarak
belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerin %43’ü bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşma durumunda
hijyene dikkat ettiğinin, %31’i ise veli ile iletişime geçtiğini belirtmiştir. Çocuk hastalık belirtisi
gösterdiğinde % 33’ünün belirtileri takip ettiği, %53’ünün ise aileyi aradığı tespit edilmiştir.

Tablo 3. Çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin bilgi soruları ve okul öncesi öğretmenlerinin
bu sorulara verdiği yanıtların dağılımı
Maddeler
N
%
ASTIMI OLAN ÇOCUK İÇİN NE TÜR
ÖNLEMLER ALIRSINIZ?
Ortamı havalandırmak
Veli ile iletişim
Olası krize karşı ilaç bulundurmak
Uyaranlara karşı önlem almak
Hepsi
Toplam
MATERYAL SEÇERKEN NELERE
DİKKAT EDERSİNİZ?
Doğal malzemeden olmasına
Kimyasal içermemesi
Kesici, delici vs. olmamasına
Gelişimine uygun olmasına
Hepsi
Toplam
ÇOCUK SAĞLIĞI KONUSUNDA
ÖĞRETMENİN GÖREVİ NEDİR?
Sınıf araç gereçlerin. hijyenine dikkat etmek
Ebeveyni bilinçlendirmek
Çocuklara eğit.-öğretimle bilgi vermek
Okul idaresi ile denetime katkı sağlamak
Hepsi
Toplam

İLYARDIM EĞİTİMİ ALDINIZ MI?
Evet
Hayır
Toplam
SAĞLIK GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI
ÇEVRE NASIL MÜMKÜN OLUR?
İl sağlık müd. Taramaları ile

39

39,0
19

4

4,0
14
24
100

23

14,0
24,0
100,0

23,0
16
20
15
26
100

30

16,0
20,0
15,0
26,0
100,0

30,0
8
37

7
18
100

59

8,0
37,0
7,0
18,0
100,0

59,0
41
100

32

19,0

41,0
100,0

32,0
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Eğitim, seminer vs ile
Sağlık ve temiz için okul bütçesinde ayrı bir
yer ayırılması ile
Hepsi
Toplam
KAZA VE YARALANMALARDA İLK
OLARAK NE YAPARSINIZ?
Aileyi ararım
Ambulans çağırırım
Kanama varsa baskı ile durdurmaya çalışırım
Çocuğu sakinleştirir, ebeveynin gelmesini
beklerim.
Hepsi
Toplam

27
16
15
10
100

27,0
16,0
15,0
10,0
100,0

13
16
31

13,0
16,0
31,0

21

21,0

19

19,0
100

100,0

Tablo 3 de astım rahatsızlığı olan çocuklar için okul öncesi öğretmenlerinin %39 ‘u ortamı
havalandırmak, % 14’ünün ise önlem almak cevabını işaretlediği saptanmıştır. Çalışma
kapsamına alınan okul öncesi öğretmenleri materyal seçerken % 23’ ü doğal malzemeden
olmasına, % 16’ sı ise kimyasal içermemesine dikkat ettiğini belirtmiştir.
Çalışma kapsamındaki öğretmenlerin %30 ‘u çocuk sağlığı konusunda öğretmenin görevi
sorusuna sınıf araç gereçlerinin hijyenine dikkat etmek, %37’si çocuklara eğitim öğretimle bilgi
vermek olarak yanıtlamıştır. Öğretmenlerin %32’si il sağlık müdürlüğü taramaları ile sağlık
güvenliği ve sağlıklı çevrenin mümkün olduğunu, %27’si ise eğitim ve seminerle bunun
mümkün olduğunu belirtmiştir.
Araştırma kapsamında öğretmenlerin İlk yardım eğitimi alma durumuna da bakılmış ve
öğretmenlerin %59 ‘unun ilk yardım eğitimi aldığı saptanmıştır. Kaza ve yaralanma durumunda
ilk olarak ne yaparsınız sorusuna öğretmenlerin % 13’ü aileyi ararım, %16’ sı ambulans
çağırırım, % 31’i ise kanama varsa baskı ile durdurmaya çalışırım cevabını vermiştir.
Tartışma ve Sonuç
Erzincan ili okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları bilgi düzeylerinin
incelendiği bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.
Solunum sistemi, sürekli olarak çok sayıda enfeksiyon ajanının saldırısına uğrar. ÜSYE
anneden geçen antikorların kaybolması ile birlikte altı aylıktan büyük çocuklarda çok sık görülür.
Yaşamın ilk 10 yılı boyunca her sene ortalama 3 ila 8 ÜSYE atağı geçirilir (Ender,2008). Çalışma
kapsamına alınan öğretmenler de Okul öncesi kurumlarında en sık görülen hastalığın üst solunum
yolları enfeksiyonları olduğu belirtmiştir. Bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle, çocukların
birbiriyle yakın teması ve hasta olan çocuğun ortamdan uzaklaştırılması, ortamın sık sık
havalandırılması, hijyene önem verilmesi ile üst solunum enfeksiyonu azaltılabilir.
Astımı olan çocuk için ne tür önlemler alırsınız sorusuna araştırma grubunun verdiği cevap
% 39 oranında, ortamı havalandırdığını söylemiştir. Astım insidansının en yüksek olduğu dönem
çocukluk dönemidir. Hastaların % 30’u bir yaşında belirti verirken, % 80 - % 90’ı dört-beş
yaşlarında semptomatik hale gelmektedir (Kaya ve ark 2009). Bu nedenle öğretmenlerin astım
konusunda bilgi sahibi olması, bu gibi rahatsızlığı olan çocukları bilmesi, gerekliyse ilaçlarını her
ihtimale karşı aileden temin etmelidir. Ayrıca astımı tetikleyen uyaranlara karşı önlem almalı,
materyal seçerken de alerjik olmayan çocuklar için en uygun olan materyalleri kullanmalıdır.
Erzincan ili bulunduğu coğrafi özellikleri ve çevresinde bulunan taş ocaklarının da sebep olduğu
toz nedeniyle astım hastalığının görülme oranını artmaktadır.
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Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin en sık gördüğü hastalık belirtisi % 61 oranında ateş
olarak görülmektedir(Tablo 2). Yüksek ateş anında uygulanacak olan yanlış tutumlar çocuklarda
ölüme kadar giden komplikasyonlara neden olmaktadır. Ateş anında zamanında yapılacak
girişimler ve alınması gereken önlemler büyük önem taşımaktadır.(Celasinve ark 2008). Ateş,
küçük çocuğu olan aileler için önemli bir korkudur. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerin ateşi
olan çocuklara ilk yaklaşımı çok önemlidir. Araştırmamızda öğretmenler, ateş gibi hastalık
belirtisi gösteren çocuğa ilk yaklışımı %53 oranında aileyi aramak olarak yanıtlamışlardır. Okul
öncesi öğretmenin bu gibi belirtiler görüldüğünde aileyi telaşlandırmadan haberdar etmesi
oldukça önemlidir. Özellikle bu gibi durumlarda öğretmenin çocuk sağlığı ve hastalığı konusunda
da eğitimli olması ailede güven oluşturacak ve ailenin korkusunu ve telaşını azaltacaktır.
Araştırma grubunun anket sorularına verdikleri cevaplara bakıldığında, ilkyardım alan okul
öncesi öğretmen sayısının % 59 olduğu saptanmıştır. Sönmez ve arkadaşlarının okul öncesi
öğretmenlerin temel ilkyardım bilgi düzeylerini saptamak amacıyla yaptıkları araştırmada
çalışma grubunun tamamına ulaşılmış, öğretmenlerin tamamına yakını ilkyardım konusunda
bilgili olarak bulunmuştur. Bazı değişkenler açısından bakıldığında yaş ve meslekte çalışma
süresi ile ilkyardım bilgi puanı arasında zayıf ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmamızda
öğretmenlerin %41 oranında ilk yardım eğitimi almadıkları görülmektedir. Bu aslında büyük bir
orandır. İlk yardım uygulamaları çok basit müdahalelerle daha fazla oranda zarar görmeyi ve hatta
ölümü engellemesi bakımından oldukça önemlidir. Okul öncesi kurumlarda öğretmenler çocuğun
hastalıklarla karşılaşması, yaralanma ve kazaya maruz kalması durumunda çocuğa müdahale
edebilecek ilk kişilerdir. Bu neden ile ilk yardım eğitimi almadığını belirten öğretmenlerin ilk
yardım eğitimi alması sağlanmalıdır.
Okul öncesi öğretmenlere sorulan okullarda sağlıklı çevre ve sağlık güvenliği ne ile
mümkündür anket sorusuna öğretmenlerin çoğunluğunun il sağlık müdürlüğünün taramaları ve
eğitim, seminerler ile olacağını söylemiştir(Tablo 3).
Seçginli ve arkadaşlarının, okul sağlığı tarama programını konu alan pilot çalışmalarında
okul çocuklarının sağlık sorunlarının erken dönemde belirlenmesi ve çözümlenmesinde okul
sağlığı tarama programlarının önemli olduğu vurgulanmıştır.
Erzincan ili okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları bilgi düzeylerini
belirlemek amacıyla yaptığımız araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sağlığı ve
hastalıkları bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir.
Literatüre bakıldığında benzer çalışmaların azlığından söz edilmesi mümkündür. Buna göre
örneklem sayısı daha fazla olan, farklı eğitim basamaklarını konu alan çalışmalar yapılabilir.
İl sağlık müdürlüğü tarafından okullarda gerçekleştirilen taramalar daha düzenli rutinler
şeklinde gerçekleştirilebilir.
Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları, materyal seçimi, hijyen ile ilgili
bilgi düzeyleri eğitim, seminer ve konferanslarla arttırılabilir.
Okul Öncesi öğretmenleri belirli aralıklarla aile katılımı ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek,
okul ev işbirliği içinde çocuklara sağlık, temizlik ve hastalıklar hakkında bilgi düzeylerinin
arttırılması sağlanabilir.
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ERZİNCAN’DA ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION IN ERZİNCAN
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Özet
Her bireyin her gün gelişmekte ve değişmekte olan dünyaya uyum sağlamak ve yaşantısının bir
parçası olabilmek için eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim , insan hayatının büyük bir bölümünü kapsayan
önemli bir süreçtir. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi, demokratik toplumun temel koşullarından birisidir. Özel
gereksinimli çocuklara özel eğitim hizmetleri sunulmadan eğitimde fırsat eşitliği sağlandığı söylenemez.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre gelişmekte olan ülkelerde özel gereksinimli bireylerin nüfusa oranı
% 12,29’dur. Birleşmiş Milletler tarafından sunulan 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilk
maddesinde “bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar; akıl ve vicdana sahiptirler ve
birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmektedirler.” denilmektedir. Özel gereksinimli bireyleri
eğiterek topluma kazandırmak, onlara iş imkânları oluşturmak her insanın temel görevi olmalıdır. Bu
çalışmada Erzincan’da özel eğitim hizmetleri ve kaynaştırma uygulamalarının mevcut durumu, sorunları
ve yapılması gerekenler çok boyutlu olarak ele alınacak, değerlendirilecek ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Erzincan İlindeki Özel Eğitim, Engelli sorunları
Abstract
Every individual needs education in order to adapt to the rapidly changing and developing world and
to be a part of his life. Education is an important period that covers most of the part of a person’s life. The
principle for equal opportunities in education is one of the main conditions of a democratic society. It cannot
be said that the principle for equal opportunities in education is supplied without providing special
education to the children who have special needs. According to the World Health Organization (WHO), the
rate of the individuals who have special needs to the whole population in developing countries is 12,29%.
At the first article of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, it is stated that “All human beings
are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.” The main duty of every human being must be to educate
and reintroduce the people with special needs to the society and to generate some occupational opportunities
to them. In this study the current status, problems and solution suggestions of the special education services
in the province of Erzincan will be multi-dimensionally evaluated and some suggestion will be put forth.
Key words: Special education, Special Education in Erzincan, Problems of the disabled

Giriş
Özel gereksinimli olan çocukların kimler olduğunun doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için
bu terimin yanı sıra yetersizlik ve engel terimlerinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Yetersizlik, zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da duyu organlarının zedelenmeye bağlı olarak
tüm ya da kısmen işlevlerinde gözlenen kayıpların ortaya çıkardığı durumu ifade eder
(Ataman,1997).
Engel, yetersizliği ya da özrü olan bireyin çevreyle etkileşiminde karşılaştığı problemi
tanımlamaktadır. Yetersizlik bazı ortamlarda engele yol açabilir, bazı ortamlarda yol açmayabilir.
Bir bacağında protez olan çocuk spor ya da oyun alanında problem yaşarken, sınıfında hiçbir
problemle karşılaşmayabilir. (Ataman,2003).
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel gereksinimi olan
çocuklar “özel eğitim gerektiren birey” terimi altında “ Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve
eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey”
olarak tanımlanmaktadır.

Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/TÜRKİYE.
Erzincan RAM Müdürü, Erzincan/TÜRKİYE.
*** Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/TÜRKİYE.
*

**
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Dünya Sağlık Örgütünün belirlemelerine göre, 6-18 yaş arasındaki çocukların % 14’ü, özel
gereksinimi olan çocukları belirtmektedir. Okul çağı dikkate alındığında bu oran daha da
artmaktadır. Örneğin İngiltere’de bu oran %20, ABD’de ise % 28 lere kadar ulaştığı
belirtilmektedir.(Eripek,2002).
Özel Eğitim Ortamları
Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olarak yaşamlarını sürdürmelerinin
temelinde, eğitimlerinde fırsat eşitliğinden yararlanmaları yer almaktadır. Özel gereksinimli
bireylerin eğitimi ele alındığında, ayrı ve birlikte eğitim olmak üzere iki farklı uygulama göze
çarpmaktadır. Ayrı eğitim; özel gereksinimli bireylerin, özür türüne ve derecesine bağlı olarak
geliştirilen özel programlar çerçevesinde, özel eğitim personeli tarafından gerçekleştirilen
eğitimdir. Birlikte eğitim ise; özel gereksinimli ve normal bireylerin bir arada, normal sınıf
öğretmenleri tarafından eğitilmerini kapsamaktadır ( Kırcaali-İftar ve Batu,2005).
Özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarıyla ilgili olarak “en az kısıtlayıcı eğitim ortamı”
kavramı sıklıkla karşılaşılan kavramdır. En az kısıtlayıcı ortamı, bir öğrencinin ailesi ve
akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde
karşılanabileceği eğitim ortamıdır. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı, öğrencinin özelliklerine ve
gereksinimlerine göre bireysellik gösterebilir. Aşağıda yer alan şekilde görüldüğü gibi hastane ya
da bakımevi az sayıda öğrenci için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olarak görülürken, çok az
destekli ya da desteksiz genel eğitim sınıfı çok sayıda öğrenci için en aza kısıtlayıcı eğitim
ortamıdır.
Hastane ya da bakımevi
Evde Öğretim
Yatılı Özel Eğitim Okulu
Gündüzlü Özel Eğitim Okulu
Tam Gündüzlü Özel Eğitim Sınıfı
Genel Eğitim Sınıfına Yarı Zamanlı Katılımla Özel Eğitim Sınıfı
Kaynak Oda Destekli Özel Eğitim Sınıfı
Yardımcı Öğretmen Destekli Genel Eğitim Sınıfı
Danışman Destekli Genel Eğitim Sınıfı
Çok Az Destekli ya da Desteksiz Genel Eğitim Sınıfı
Kaynak: Salend, J.S.(2001). Creating inclusive classrooms. Effective and reflective practices. Newjersey,
Prentice Hall.

Kaynaştırma
Kaynaştırma: “ Özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak tam ya da
yarım zamanlı olarak kendisi için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında
eğitim görmesidir.” ( Kırcaali-iftar,1992)
Şu anda yürürlükte olan özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde (2000) Kaynaştırma: ‘Özel
eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerinin
resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim ortamlarında sürdürmeleri
esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.’ Şeklinde
tanımlanmıştır.
Kaynaştırmanın Tarihçesi ve Yasal Dayanakları
1950’li yılların başlarında ABD’de çocukları özel eğitim okulunda okuyan aileler bir araya
gelerek, çocuklarının kendilerine şans verildiğinde öğrenebildiklerini; dolayısıyla bu şansın
kendilerine verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 1960’lı yıllarda ise eğitimciler çeşitli özür
gruplarında ki çocukların normal yaşıtlarıyla eğitim almaları olasılığını sorgulamaya
başlamışlardır.
Kaynaştırma 1960’lı yıllarda tüm çocuklara eşit eğitim fırsatları sağlanması gerektiği
görüşünden yola çıkan bir felsefe olarak başlamıştır. Bu felsefi görüş sonucunda özel gereksinimli
çocuklar normal sınıflara yerleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonraları kaynaştırma ile ilgili
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yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kaynaştırmanın; etiketlemeyi ortadan kaldıran, çocuğun
sosyal statüsünü yükselten, daha iyi bir öğrenme çevresi sağlayan, öğrencinin özelliğine daha
uygun hizmet alabilmesini kolaylaştıran bir uygulama olduğu belirlenmiştir.
Tam Zamanlı Kaynaştırma; özel gereksinimli öğrencinin kaydının normal sınıfta olduğu;
öğrencinin tüm gün boyunca normal sınıfta, normal sınıf öğretmeninden eğitim aldığı durumdur.
Bu durumda sınıf öğretmeni öğrencinin sınıf içinde ki tüm gereksinimlerini karşılamakla
sorumludur. Ancak bireysel gereksinimlerine bağlı olarak, öğrencinin destek ve ek hizmetlerden
yararlanması söz konusu olabilecektir.
Özel Eğitim Destek Hizmetleri
Kaynak Oda
Kaynak oda eğitimi normal sınıfta eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrencilerin,
önemli derecede eksiklik gösterdikleri veya ek çalışmaya gereksinim duydukları alanda normal
sınıftan çıkarılarak kaynak odaya alınmasıdır. Kaynak odada, kaynak öğretmen (örneğin, özel
eğitim öğretmeni) veya uzman (örneğin, konuşma terapisti) özel gereksinimli öğrenciye bireysel
ya da küçük grup eğitimi sağlar (Kırcaali-İftar.1998).
Sınıf İçi Yardım
Sınıf içi yardımda destek hizmet uzmanı sınıf öğretmenine çeşitli şekillerde yardımcı
olabilir. Ancak destek hizmet uzmanı ve sınıf öğretmeni aynı zamanlarda aynı sınıf içinde
olacaklarından, çok iyi eşgüdüm içinde çalışmaları, aynı dili konuşuyor olmaları gerekmektedir.
Sınıf içi yardım sağlayacak olan destek hizmet uzmanı, konuşma terapisti, özel eğitim öğretmeni
veya öğrencinin gereksinimine bağlı olarak başka bir uzman olabilir (Salend,1998).
Özel Eğitim Danışmanlığı
Özel eğitim danışmanlığında ise danışman, hakkında danışılan yardımcı olmak için
danışmana başvurur. Örneğin, sınıf öğretmeni, kaynaştırılmış özel gereksinimli öğrenciye daha
iyi hizmet verebilmek için özel eğitim danışmanına başvurur (Batu,2000).
Amaç
Bu çalışmada Erzincan ilindeki özel eğitim hizmetlerinin mevcut durumu, sorunları ve
yapılması gerekenler çok boyutlu olarak ele alınacak, değerlendirilecek ve önerilere yer
verilecektir.
Metod
Erzincan’daki özel eğitim ve kaynaştırma hizmetleriyle ilgili nicel veriler kullanılarak analiz
yapılacağı için çalışma nicel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini Erzincan’daki özel eğitim
hizmetleri veren kurumlar oluşturmaktadır.
Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1988 yılında açılmış ve 2006 tarihine kadar farklı
adreslerde hizmet vermiştir. 2006 yılında bugün ki adresi olan Atatürk Mahallesi Erzincan Lisesi
bahçesindeki Prefabrik binaya taşınmıştır. Kurumun misyonu
Duygusal ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin yetişebilmesi için gerekli davranış modelleri
geliştirebilmelerinde, ebeveyn ve öğretmenlere destek olmak, bilinçli ana-baba olmaları yolunda
onlara rehberlik hizmeti vermek.
-Farklı gelişen çocukların var olan kapasitelerini ortaya çıkarmaları ve sosyalleşmeleri
amacıyla gerekli eğitim-öğretim alanlarına yönlendirmelerini sağlamak.
-Yetenek ve ihtiyaçlarını fark etmeleri ve var olan yeteneklerini en üst düzeyde kullanmaları
hususunda öğrencilere destek olmak.
-Etkili ders çalışma becerilerini kazanmalarını sağlamak.
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-Mesleki yönlendirme, mesleki alanlar ve çalışma alanları konusunda öğrencileri
bilinçlendirmek.
-Öğrencilerin gerekli yaşam becerilerini geliştirmelerini ve travmatik yaşantılara karşı
direnç kazanmalarını sağlamak.
olarak verilmiştir. Kurumun vizyonu ise içgörü sahibi, bireysel özelliklerinin, yetenek ve
ihtiyaçlarının farkında, özgüvene sahip, yaşam becerilerinde yeterli, toplum hayatına uyumlu
bireylerin meydana getirdiği sağlıklı bir toplumun oluşumuna destek olmak olarak belirtilmiştir.
Kurumun verdiği temel hizmetler aşağıdaki gibi verilmiştir:
Öğrenci Tanıma ve Tanılamaya İlişkin Çalışmalar Yapılması ve Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulu Raporu Çıkartılması
Evde Eğitim Kararı İçin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu Çıkartılması
Aile Danışmanlığı Yapılması
Bireysel Danışma-Görüşme Yapılması
Mesleki Yönlendirme Yapılması
Veli Eğitimi Yapılması
Öğretmen Eğitimleri Düzenlenmesi
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 17 Nisan 2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği “ ne uygun olarak aşağıdaki bölümlerden oluşan kurumsal bir yapıya
sahiptir:
1- Merkez Müdürlüğü
2- Merkez Müdür Yardımcılığı
3- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
4- Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm BaşkanlığıRehberlik ve Araştırma Merkezi;
1-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2-Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun.
3-573 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
5-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
ile Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan diğer yönetmelik, emir ve genelgeler
doğrultusunda iş ve işlemlerine yürütmektedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat doğrultusunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve istidatlarına göre ve
gelişim ihtiyaçlarına göre gelişimlerini destekleyecek, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin
tespiti, eğitsel tanılarının yapılması ve yerleştirilmesi, izleme hizmetlerini yürütmek, öğrencilerin
sosyal, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, karşılaştıkları psikolojik sorunların çözümünde
onlara yönelik psikolojik yardım hizmetlerini yürütmek, öğrenci ihtiyaçları, eğitim ve pedagojik
konularla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmekle görevli kılınmıştır.
Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü temel iki alanda çalışmalarını mevzuat
doğrultusunda yürütmekle sorumludur.
a)Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü
b)Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü
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Şekil 1. Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü sanal ortamda da
hazırladığı veya hazırlanmış el kitapçıkları

Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü sanal ortamda da hazırladığı veya
hazırlanmış el kitapçıklarıyla bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapmaktadır. El kitapçıkları
incelendiğinde Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi, Çocuğa Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Rehber Öğretmen Kitabı, Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları Kitabı, Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi, Aile Eğitim Programı, Öğrenci Tanıma
Dosyası, Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu, Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu, Bireysel
Gelişim Raporu kitapçıkları bulunmaktadır. Bu kitapçıklar Erzincan Rehberlik ve Araştırma
Merkezi’nin daha çok çocuğa yönelik şiddeti önleme ile ilgili olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde uygulanan testler ve uygulama sayısı.
TESTADI

UYGULAMA_SAYISI

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R)

2

STANFORD BINET ZEKA TESTİ

104

Performans Belirleme Formu

2406

LEITER ULUSLARARASI PERFORMANS ÖLÇEĞİ

28

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ--Test Alamadı

2

GÖRÜŞME FORMU

74

GESELLE--Test Alamadı

1

Özel Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

1

PEABODY RESİM KELİME TESTİ--Test Alamadı

1

GESELL

179

LEITER PERFORMANS TESTİ

46

STANFORD BINET ZEKA TESTİ--Test Alamadı

9

Performans Belirleme Formu--Test Alamadı

1

LEITER ULUSLARARASI PERFORMANS ÖLÇEĞİ--Test Alamadı

10

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

48

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

1

Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde uygulanan testler ve uygulama
sayısı incelendiğinde yaklaşık 2913 kişiye çeşitli testler uygulandığı görülmektedir. En çok testin
performans belirleme ve zeka testleri olduğu düşünüldüğünde bu yönde talebin daha çok olduğu
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söylenebilir (Tablo 1). Tablo 2 ve Tablo 3’de ise yapılan eğitsel tanı türleri, önerilen eğitim türleri
ve sayısı verilmiştir. Tablolar incelendiğinde en çok önerilen eğitim türünün Tam Zamanlı
Kaynaştırma Eğitimi (799) olduğu görülmektedir. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik (866),
Bedensel Yetersizlik (608), Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik (621), Özel Öğrenme Güçlüğü
(267), Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik (157) olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde önerilen eğitim ve tanı sayısı
ONERILEN EGITIM

TANI_SAYISI

Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi

799

Eğitime Devamı

123

Özel Eğitim Anaokulu (37- 66 Ay)

45

Özel Eğitim Anaokulu (67-78 Ay)

8

Evde Bakım Hizmeti

141

Halk Eğitim Merkezi Kursları (Sosyal ve Kültürel)

29

Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe (Otistik)

14

Mesleki Açıköğretim Lisesi

1

Okul Öncesi Eğitim Tam zamanlı kaynaştırma ( 37-66 Ay)

83

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III. Kademe (Otistik)

4

Evde Eğitim

48

Özel Eğitim Sınıfı (İşitme Yetersizliği)

5

Evde Eğitim+Evde Bakım Hizmeti

1

Özel Eğitim Sınıfı (Görme Yetersizliği)

3

Halk Eğitim Merkezi Kursları (Mesleki ve Teknik)

26

Özel Eğitim Uygulama Merkezi I.Kademe (Orta ve ağır düzeyde zihin yetersizlik) 72
Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik)

103

Özel Eğitim Ortaokulu ( Ortopedik Engelliler)

1

Erken Çocukluk Eğitim Birimi (0-36 Ay)

10

Özel Eğitim Anasınıfı (48-66)

21
524

Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.Kademe (Orta ve ağır d üzeyde zihinsel
engelliler)

99

Okul Öncesi Eğitim Tam zamanlı kaynaştırma (67-78 Ay)

32

Özel Eğitim İlkokulu ( Hafif düzey zihinsel yetersizlik)

1

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III. Kademe (Orta ve a ğır düzeyde zihinsel
yetersizlik)

148

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Hafif düzey zihinsel yetersizlik
III.Kademe)

127

Özel Eğitim Sınıfı (Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik)

23

Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe (Otistik)

14

Özel Yetenek- Kaynaştırma Eğitimi

4

Tablo 3. Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan
eğitsel tanı ve sayısı
EGITSELTANI

TANI_SAYISI

Görme Yetersizliği Az Gören

14
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Görme (Tedbir Gerektirmeyen)

8

Dil ve Konuşma Güçlüğü (Tedbir Gerektirmeyen)

3

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

866

Bedensel Yetersizlik

608

Bedensel Yetersizlik (Tedbir Gerektirmeyen)

5

Dil ve Konuşma Güçlüğü

16

İşitme Yetersizliği-Total

21

Görme Yetersizliği Total

3

İşitme (Tedbir Gerektirmeyen)

7

Özel Yetenekli Birey

4

İşitme Yetersizliği Az İşiten

83

Otizm

55

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

157

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

32

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

29

Süregelen Hastalık

7

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

621

Özel Öğrenme Güçlüğü

267

Normal

117

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2

Tablo 4. Okula Yönlendirilen Bireyler İçin
Okul Durumu İstatistikleri(Bölgede bulunan
okul istatistikleri):
YONLE
NDIRIL
EN
INCELE
MESAY
ST_RAM_ETH_ADI
ISI
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III.
Kademe (Orta ve a ğır düzeyde zihinsel
yetersizlik)
148
Okul Öncesi Eğitim Tam zamanlı
kaynaştırma ( 37-66 Ay)

BOLGEDEOK BOLGEDEOK
ULYOK_BIRE ULVAR_BIRE
YSAYISI
YSAYISI

OKULD
ASIRAV
ARMI

0

0

0

3

80

3

0

32

2

0

0

0

1

66

2

4

0

0

0

14

0

7

0

1

0

1

0

83

Okul Öncesi Eğitim Tam zamanlı
kaynaştırma (67-78 Ay)
32
Halk Eğitim Merkezi Kursları (Mesleki
ve Teknik)
26
Özel Eğitim Uygulama Merkezi
II.Kademe (Orta ve ağır d üzeyde zihinsel
engelliler)
99
Özel Yetenek- Kaynaştırma Eğitimi
Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.
Kademe (Otistik)
Özel Eğitim Ortaokulu ( Ortopedik
Engelliler)
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Özel Eğitim İlkokulu ( Hafif düzey
zihinsel yetersizlik)

1

0

1

0

Özel Eğitim Anasınıfı (48-66)
Özel Eğitim Uygulama Merkezi I.
Kademe (Otistik)

21

1

20

3

14

0

13

1

Özel Eğitim Anaokulu (37- 66 Ay)

45

20

25

1

4

0

0

0

127

0

3

0

Mesleki Açıköğretim Lisesi
Özel Eğitim Uygulama Merkezi
I.Kademe (Orta ve ağır düzeyde zihin
yetersizlik)

1

0

0

0

72

1

71

2

Özel Eğitim Anaokulu (67-78 Ay)
Halk Eğitim Merkezi Kursları (Sosyal ve
Kültürel)

8

3

4

0

29

0

0

0

Erken Çocukluk Eğitim Birimi (0-36 Ay)

10

0

0

0

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III.
Kademe (Otistik)
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
(Hafif düzey zihinsel yetersizlik
III.Kademe)

Tablo 4’te Okula yönlendirilen bireyler için okul durumu istatistikleri(bölgede bulunan okul
istatistikleri) verilmiştir. Tablo’4 de verilen verileri Şekil 2’deki gibi ele alırsak yönlendirme
sayısının 700’ün üstünde olduğu bu sayı içinden bölgesinde gerekli okulun olduğu birey sayısının
323 ihtiyaç olmasına rağmen okulun olmadığı yerlerdeki birey sayısının ise 29 olduğu
görülmektedir. Tablo 4’te veriler eğitim kademesi ve tanı türüne göre daha detaylı bir şekilde
incelenmiştir.
800
700
600

500
400
Seri1

300
200
100
0
Yönlendirilen Bölgede Okul Bölgede Okul
İnceleme sayısı yok Birey saysı Var Birey saysı

Okulda Sıra
Sayısı

Şekil 2. Okula Yönlendirilen Bireyler İçin Okul Durumu İstatistikleri
(Bölgede bulunan okul istatistiklerinin toplam verileri.
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Sonuç
Erzincan İlindeki Özel Eğitim İle İlgili Belli Başlı Sorunlar
 Özel eğitime yönlendirilecek bireylerin incelemelerini yapan Rehberlik ve
Araştırma merkezlerinin personel sayısı yetersiz ve çalışan personelin iş deneyimi
yeterli olduğu düşünülmemektedir.
 Özel eğitim hizmetleri alanında çalışan eğitimcilerin çoğunun sınıf öğretmeni
olmaları ve kısa bir eğitim ardından özel eğitim öğretmeni olmaları ve özel gereksinimli
bireyin birçok ihtiyacını giderme konusunda gerekli bilgi ve beceriyi deneme yanılma
yoluyla kazanmaları
 Gerek devlet okullarının gerek özel eğitim merkezlerinin bireyin ihtiyaçlarını
tamamen karşılayacak fiziki donanıma sahip olmamaları.
 Özel eğitime muhtaç bireylerin sosyal yaşam alanlarının kısıtlı olması, özel
eğitime muhtaç bireylerin faydalanabileceği spor alanı, sinema ve oyun parkı gibi
alanların olmaması
 Özel eğitime muhtaç bireylerin ailelerinin yeterince bilgi sahibi olmamaları,
ayrıca ailelerin durumu kabul ve sonraki psikolojik süreçleri için gerekli psikolojik
desteğin sağlanmaması
 Özel eğitime muhtaç kişilerin ailelerinin özür türü, bakımı hakkında gereken
eğitimlerin yapılmaması
 Yapılan araştırmalar neticesinde edinilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda ülke
norm ve özelliklerine göre eğitim programlarının yapılmaması
 Özel eğitime muhtaç kişileri bütünleştirecek şekilde, tüm engellilere bir okulda
eğitim vermek yerine engel türüne göre farklı okullarda eğitim verilmesi.
Bu çalışma sonucunda aşağıdaki önerilere yer verilebilir.
Öneriler
 Özel eğitim konusunda tüm toplumun bilinçlendirilmesi,
 Ailelere kendi ortamlarında verilecek eğitimleri de kapsayan aile eğitimlerinin
yapılması
 Ailelerin yapılan eğitimler hakkında bilgilendirilmesi ve aile ortamında da
sürece etkin katılımın sağlanması
 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin personel sayı ve yetersizliklerinin süratle
giderilmesi
 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılmakta olan birey incelemelerinin
sürece yayılması, birkaç saat sınırlı kalmaması
 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışan tüm bireylerin sürekli eğitim
sürecinden geçirilmesi
 Okullarda çalışan öğretmenlerin, eğitim gören öğrencilerin ve öğrenci
ailelerinin engel, engelli birey gibi konularda bilgilendirilmeleri, imkanlar dahilinde
eğitime tabi tutulmaları
 Birlikte yaşam becerilerinin geliştirilmesi konusunda toplumsal duyarlılık
çalışmalarının yapılması
 Özel eğitim alanında hizmet veren eğitimci adaylarının ya da psikolojik
danışman/rehber öğretmenlerin lisans eğitimlerinde teorik bilgi yanı sıra uygulama
becerileri kazanımına yönelik çalışmaların yapılması.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERZİNCAN’DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
PAST TO PRESENT PRE-SCHOOL EDUCATION IN ERZİNCAN
Hatice BEKİR*
Remzi AYDIN**
Özet
Bu çalışmada Erzincan İli’nde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının, öğretmenlerin ve bu
kurumlara devam eden çocuk sayılarının belirlenmesi ve bu sayıların son 4 yıldaki gelişim hızını ortaya
konması ve ülke göstergelerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Erzincan İli’nde konu ile ilgili bir
çalışmanın yapılmamış olması, ildeki okul öncesi eğitimin niceliğinin değerlendirilmesi ve planlanmasında
konu ile ilgili ilin durumunu göstermesi ve ayrıca ilde okul öncesi eğitim ile ilgili yapılacak diğer
araştırmalara ışık tutması açısından önemlidir.
Tanımlayıcı-kesitsel araştırma tipinde planlanan bu çalışmada “Millî Eğitim İstatistikleri” MEB (Milli
Eğitim Bakanlığı) tarafından Türkiye ve Erzincan iline ait 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve en son
yayınlanan 2015-2016 yılı istatistiksel verileri kullanılmıştır. Son 4 yıl boyunca ilde ve ülkemizde okul
öncesi eğitimin durumu belirlenecektir. İstatistikler yüzdeler hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur.
Araştırma sonucunda, Erzincan ilinde ve ülkemizde son 4 yılda okul öncesi kurum sayısının bir artış
göstermediği görülmesine rağmen okul öncesi dönemde eğitim alan çocuklarda her geçen yıl artış
görülmektedir. Bu artış ülke ortalamalarının üzerindedir. Öğretmen sayısının ülkemizde yıllara göre
artmasına rağmen Erzincan İli'nde bazen artış bazen azalış gösterdiği görülmektedir. Erzincan ilinde okul
öncesi kurumlarında ilgili yıllar boyunca okullaşma oranları ülke göstergelerinin üzerinde olduğu
saptanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi eğitimin niceliği kadar niteliğin de önemli olduğunun il ve ülke
genelinde vurgulanması, okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmeni, çocuk, okul öncesi eğitim
kurumları
Abstract
This study aims to determine the number of preschool institutions, teachers and the children enrolled
to these institutions, to present the growth rate of these numbers in the last 4 years and to compare according
to country charts. As there has not been any research on this issue carried out in the city Erzurum, this study
is important in terms of offering useful insight into the quantitative evaluation and the planning of the
preschool education in the city and into paving the way for future studies that could be done in the city
about preschool education.
In this study, designed with descriptive cross sectional research design, the statistical data “Statistics
of National Education”, published by MEB (Ministry of National Education), belonging to Erzurum and
Turkey in 2012-2013 academic years and the latest publication of 2015-2016 academic years were utilized.
Thereby, the situation of preschool education in the above mentioned city and the country in the last 4 years
will be defined. Statistics will be presented with percentages in the tables.
Through this study, although there has not been any increase in the number of preschool institutions
in Erzincan and in the whole country, an increase in the number of children enrolled to these institutions
has been observed. This increase is above the country averages. The number of teachers shows increase in
the country by years, while there has been ups and downs in the number of teachers in Erzurum. Schooling
rate of preschool education in Erzurum by the aforementioned years is defined to be over the country charts.
In this regard, it can be suggested that the quality of the preschool education is as important as the quantity
and studies in order to promote the quality of preschool education can be done.
Key words: Erzincan, preschool education, preschool teacher, children, preschool institutions
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şekillendiği “Erken çocukluk çağı” diye adlandırılan gelişim ve eğitim süreci olarak
tanımlanabilir (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2003, s.14). Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların
bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime
hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı
sağlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır (Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), 2016, s.XIII).
Bir çok kritik dönemi içeren okul öncesi dönem için ülkemizde uygulanan "Ulusal Okul
Öncesi Eğitim Programı", Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belli aralıklarla gözden geçirilmekte
ve yeni düzenlemelere gidilmektedir. Şu andaki program (MEB (2013a)), 2013 yılından itibaren
uygulanmakta olup Fen, Türkçe, Matematik, Okuma-Yazmaya Hazırlık, Müzik, Alan Gezileri,
Hareket, Oyun, Drama ve Sanat etkinlerini içermektedir.
Okul öncesi eğitim; MEB (2016, s.XIII)'de belirtildiği gibi isteğe bağlı olarak zorunlu
ilköğretim çağına gelmemiş, 3 yaş (36 ayını dolduran), 4 yaş ve 5 yaş (66 aydan küçük olan)
grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları
olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları
halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır. Bu
denli önemli olan ve bir çok kritik dönemi içeren okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Dolaysıyla
her çocuk okul öncesi eğitimden yararlanamamaktadır. Fırsat eşitliği açısından her çocuğun okul
öncesi eğitimi alması gerekli ve önemlidir.
Nitekim, cumhuriyetin ilanından sonra her geçen gün, okulöncesi eğitimden yararlanan
çocuk sayısı, okulöncesi eğitim veren kurumların sayısı ve kurumlarda istihdam edilen öretmen
sayısında yıllara göre gittikçe artan bir sayısal gelişme olmuştur. Okulöncesi eğitim 1739 sayılı
Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesi ile zorunlu eğitim kapsamı dışında tutulmuştur. Bunun
sonucunda da okulöncesi eğitimden büyük bir kesim yararlanamamakta, öğrenmenin en hızlı
olduğu dönemde alınması gereken ve çocuğun ilerideki yaşamı için büyük önem teşkil eden
okulöncesi eğitimden okulöncesi çağ çocuklarının büyük çoğunluğu yoksun kalmaktadır (TanerDerman ve Başal, 2010, s.564 ).Konu ile ilgili Erzincan İli’nde bir çalışmanın yapılmamış olması,
ildeki okul öncesi eğitimin niceliğinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Tüm bu
nedenlerden dolayı bu çalışmada Erzincan İli’nde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının,
öğretmenlerin ve bu kurumlara devam eden çocuk sayılarının belirlenmesi ve bu sayıların son 4
yıldaki gelişim hızını ortaya konması ve ülke göstergelerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışma tanımlayıcı-kesitsel araştırma tipinde planlanmıştır. Kesitsel araştırmalar araştırma
konusunun zamanda belirli bir noktadaki halini, yani bir kesitini inceleyen araştırmalardır (GönçŞavran, 2012, s.116).Bu çalışmada “Millî Eğitim İstatistikleri” MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)
tarafından Türkiye ve Erzincan iline ait 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve en son yayınlanan 20152016 yılı istatistiksel verileri kullanılmıştır. Son 4 yıl boyunca ilde ve ülkemizde okul öncesi
eğitimin durumu belirlenecektir. İstatistikler yüzdeler hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur.
Bu Türkiye ve Erzincan iline ait 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve en son yayınlanan 2015-2016
yılı okul öncesi eğitime ilişkin sayısal değişkenleri incelemek, son 4 yıl boyunca Bu bağlamda
Türkiye ve Erzincan ilinin okul öncesi eğitimin durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.
a) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve en son yayınlanan 2015-2016 yılları arasında Türkiye
ve Erzincan’da okul öncesi eğitimde sayısal gelişmeler nasıldır?
b) İlgili dönemde Türkiye ve Erzincan’da okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayılarının
zamansal gelişimi nasıldır?
c) İlgili dönemde Türkiye ve Erzincan’da okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmen sayılarının zamansal gelişimi nasıldır?
d) İlgili dönemde Türkiye ve Erzincan’da okul öncesi eğitim kurumlarında okullaşma oranı
yüzde (%) olarak nasıldır?
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Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde Erzincan ilinde ve Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarında okullaşma
oranları okul öncesi eğitim kurumu, öğretmen, şube ve bu kurumlarda eğitim alan çocuklara
ilişkin verilerin yıllara göre dağılımları tablolar halinde verilmiş ve yorumlanmıştır.
Tablo 1. Erzincan İlinde ve Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Öğretmen, Şube ve Bu Kurumlarda
Eğitim Alan Çocuklara İlişkin Verilerin Yıllara Göre Dağılımı
Okul

Çocuk

Şube

Öğretmen

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın Toplam

Derslik

112

175

1563

1400

2963

11

181

192

129

62

122

1193

1046

2239

10

146

156

40

50

53

370

354

724

1

35

36

89

Toplam

27197

61920

562179

515754 1077933

3620

59313

62933

49372

Şehir

15706

47497

444047

404935

848982

2681

48503

51184

36329

Köy

11491

14423

118132

110819

228951

939

10810

11749

13043

110

3051

1597

1454

3051

197

179

376

104

73

2254

1184

1070

2254

147

117

264

67

37

797

413

384

797

50

62

112

37

Toplam

26698 1059495

555194

504301 1059495

63327

50466

113793

22771

Şehir

15739

681458

357121

324337

681458

52111

38085

90196

11920

Köy

10959

378037

198073

179964

378037

11216

12381

23597

10851

103

206

1729

1568

3297

7

196

203

186

54

152

1369

1210

2579

4

157

161

128

49

54

360

358

718

3

39

42

58

Toplam

26972

67387

607247

549414 1156661

4070

63968

68038

52788

Şehir

22786

62485

570368

514706 1085074

3666

60383

64049

48081

Köy

4186

4902

36879

34708

71587

404

3585

3989

4707

111

211

3618

1900

5518

1718

228

1946

227

57

150

2773

1453

4226

1320

202

1522

195

447

Toplam
Erzincan Şehir
Köy
2012-2013
Türkiye

Toplam
Erzincan Şehir
Köy
2013-2014
Türkiye

Toplam
Erzincan Şehir
Köy
2014-2015
Türkiye

Toplam
Erzincan Şehir
Köy

54

61

845

1292

398

26

424

32

Toplam

27 793

71 003

633349

575757 1209106

3871

68357

72228

58265

Şehir

23 508

65 873

595325

540050 1135375

3391

64527

67918

53152

Köy

4 285

5 130

38024

480

3830

4310

5113

2015-2016
Türkiye

35707

73731

Kaynak: (MEB, 2013b; 2014; 2015; 2016).

Tablo 1 incelendiğinde Erzincan ilinde ve ülkemizde son 4 yılda okul öncesi kurum sayısının
bir artış göstermediği görülmesine rağmen okul öncesi dönemde eğitim alan çocuklarda her geçen
yıl artış olduğu görülmektedir. Bu artış ülke ortalamalarının üzerindedir. Öğretmen sayısının
ülkemizde yıllara göre artmasına rağmen Erzincan İli'nde bazen artış bazen azalış gösterdiği göze
çarpmaktadır.
Tablo 2. Erzincan İlinde ve Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okullaşma Oranları
Erzincan-Türkiye
Öğretim Yılı

Yaş
Toplam
Brüt

2012-2013

Net
Brüt

Türkiye

Erzincan

35,98

Erkek
37,06

Kadın Toplam
34,86

3-5 Yaş
49,96

51,21

48,66

Erkek

(E-T)
Kadın

Toplam Erkek

30,93

31,42

30,41 5,05

26,63

26,94

26,31

44,04

44,86

43,18 5,92

Kadın

5,64

4,45

6,35

5,48
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Net

4-5 Yaş

Brüt
Net

61,08

Brüt
Net

3-5 Yaş

Brüt
2013-2014
Net

4-5 Yaş

Brüt
Net

5 Yaş

Brüt
Net

3-5 Yaş

Brüt
2014-2015
Net

4-5 Yaş

Brüt
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33,63

32,87
6,75

7,37

9,09

58,72

61,1
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63,51
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62,51
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Kaynak: (MEB, 2013b; 2014; 2015; 2016).

Tablo 2 incelendiğinde Erzincan ilinde okul öncesi eğitim kurumlarında ilgili yıllar boyunca
okullaşma oranları ülke göstergelerinin üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi
eğitimin niceliği kadar niteliğin de önemli olduğunun il ve ülke genelinde vurgulanması, okul
öncesi eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması önemlidir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda, Erzincan ilinde ve ülkemizde son 4 yılda okul öncesi kurum sayısının
bir artış göstermediği görülmesine rağmen okul öncesi dönemde eğitim alan çocuklarda her geçen
yıl artış olduğu görülmektedir. Bu artış ülke ortalamalarının üzerindedir. Öğretmen sayısının
ülkemizde yıllara göre artmasına rağmen Erzincan İli'nde bazen artış bazen azalış gösterdiği
görülmektedir. Erzincan ilinde okul öncesi eğitim kurumlarında ilgili yıllar boyunca okullaşma
oranları ülke göstergelerinin üzerinde olduğu saptanmıştır.
Araştırma sonucuna yönelik olarak;
 Çalışmanın diğer illerde tekrarlanarak Erzincan ili ile karşılaştırılması,
 Okul öncesi eğitimin niceliği kadar niteliğin de önemli olduğu düşünüldüğünden
il ve ülke genelinde niteliği belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması,
 Okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması,
 Erzincan ilinde okul öncesi eğitime katılım oranını arttırmaya yönelik
ebeveynlerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik aile eğitim programlarının
düzenlenmesi ve uygulanması,
 Okul öncesi eğitime ebeveynlerin aktif katılımını sağlamaya yönelik aile katılım
çalışmalarının yapılması (Örn. Erzincan iline ait geleneksel kültürel oyunlar ile aile
eğitime katkı sağlayabilir),
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 Okul öncesi öğretmenlerinin değişen ve gelişen topluma yönelik hazırlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki kazanımları çocuklara verimli
aktarmalarına yönelik farkındalıklarının arttırılması,
önerilebilir.
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1923-1950 YILLARI ARASINDA ERZİNCAN’DA EĞİTİM
EDUCATION IN ERZINCAN BETWEEN 1923 AND 1950
Fatma Kaya DOĞANAY*
Özet
Cumhuriyet döneminin ilk eğitim istatistiğine göre Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde 51 erkek,
4 kız ilk mektebi, 1 tane bir devreli erkek lisesi ve 1 mıntıka ziraat mektebi mevcuttur. Aynı ders senesinde
bu mekteplere ilaveten 1 tane de askeri mektep tespit edilmiştir. Bu bildiride bu tarihten 1950 yılına kadar
geçen sürede Erzincan ilinde ilk, orta, lise ve teknik eğitim veren kurumların sayısal gelişimi, öğrenciöğretmen durumları ve bu okulların bölgenin eğitim yaşamına katkıları incelenmiştir. Çalışmada nitel
araştırma yöntemine başvurulmuş ve veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi seçilmiştir. Kaynak
olarak Devlet Salnameleri, Milli Eğitim İstatistikleri ve çeşitli telif eserler kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, eğitim tarihi, ilkokul, lise, ortaokul.
Abstract
According to the first educational statistics, there were 51 boys’ and 4 girls’ primary schools, 1 boys’
timeshare high school, and 1 agricultural district school in Erzincan in 1923-1924 academic year.
Additionally, a military school was found in the same year. In this study, numerical development of the
primary, secondary, high, and technical schools in Erzincan during the period between 1923 and 1950, their
conditions in terms of teachers and students, and the contributions of these schools to the educational life
of the region were investigated. Qualitative research was applied in the study, and documentary analysis
was selected as the data collection tool. Public annuals, Statistics of National Education and variable
copyrighted works were used as sources.
Key Words: Erzincan, history of education, primary school, high school, secondary school.

1. Giriş
Osmanlı Devleti, son döneminde geleceği için eğitimin ne kadar önemli olduğunu kavramış
ve modern anlamda okullar açmak için çabalamıştır. Fakat çabaları yeterli olmamış ve kurulan
yeni Cumhuriyet güçlü bir eğitim mirası devralamamıştır.
Osmanlı döneminde ilköğretim konusunda çok fazla ilerleme sağlanamadığından 1923’ten
sonra eğitim alanında üzerinde en çok durulan konu ilköğretim aşaması olmuştur. Daha Milli
Mücadele döneminde ilköğretim politikasının temelinde ilkokulların kapanmasını engellemek,
kapalı olanları açmak ve yeniden ilkokul kurmak olduğunu görülür (Kırpık vd., 2012, s. 254-255).
İlköğretim açısından gelişmeler incelendiğinde 1924 Anayasasında ilköğretimin zorunluluğu ve
devlet okullarında parasız oluşu kabul edilir (Akyüz, 2015, s. 346). Aynı yılın Ağustos ayında
ilkokullarda karma eğitim uygulamasına başlanır (Binbaşıoğlu, 2009, s. 377). 1924 tarihli İkinci
Heyet-i İlmiye toplantısı ilköğretim süresini altı yıldan beş yıla indirmiştir. 1926 tarihli ve 789
sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun şehirlerde beş yıl eğitim yapan ilkokulların, köylerde ise en
az üç yıl eğitim yapan ilkokulların bulunmasını kararlaştırmıştır. Yasa beş yıllık ilkokulları şehirkasaba gündüz, şehir ve kasaba yatılı, köy gündüz ve köy yatılı okulları olarak belirlemiştir
(Kırpık vd., 2012, s. 256-257). Böylece ilk defa köy okulları şehir okullarından ayrılmıştır. Ayrıca
kanun, gündüz ilk mekteplerinin illerin özel idare bütçeleri ile açılacağını karara bağlamıştır
(Cicioğlu, 1982, s. 35, 37). Cumhuriyet her ne kadar eğitimle ilgilenmeye çalışsa da 1929
ekonomik buhranı gelişmelerin önüne geçmiş ve her köye öğretmen gönderilememiştir. Bu
durumu çözmek için de eğitmen kursları açılmıştır. Kurslar, öğretmen gönderilmesi için
genellikle 150’den az kişinin yaşadığı nüfusları yeterli olmayan köylerde eğitim işlerini yürütmek
ve aynı zamanda köylüye ziraat işlerini fenni bir şekilde nasıl yapacaklarını gösterecek kişileri
yetiştirecektir (Erdem, 2008, s. 192). 1939 tarihli I. Eğitim Şurasında ise üç sınıflı ve tek
öğretmenli köy ilkokullarının beş sınıflı olmasına karar verilmiştir. Köy okullarındaki yapı
değişikliği devam etmiş, 1942 tarih ve 4274 no’lu Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilatı Kanunu
Köy okulları tiplerini şu şekilde belirlemiştir:
a-Eğitmenli Köy Okulları
*
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b-Öğretmenli Köy Okulları
c-Öğretmenli ve Eğitmenli Köy Okulları
d-Pansiyonlu ve Pansiyonsuz Bölge Köy Okulları
e-Akşam Okulları
f-Köy ve Bölge Meslek Kursları (Cicioğlu, 1982, s. 50-51)
Milli Mücadele döneminde ortaöğretim politikası, ilköğretimin aksine, öğretim kurumlarını
ülke geneline yaygınlaştırmak değil, onları birleştirmek ve belirli merkezlerde toplayarak
eğitimin kalitesinin arttırılmasına öncelik vermektir (Kırpık vd., 2012, s. 265). Ortaöğretim Millet
Meclisleri döneminde, ödeneği genel bütçeden karşılanan bir ve iki devreli sultanilerle, ödeneği
il özel bütçelerine bağlı idadilerden meydana gelmiştir. Birinci Heyet-i İlmiye toplantısı
Sultanilerin adını lise yapmış ve liseleri bir ve iki devreli olmak üzere iki kademeye ayırmıştır.
1924’teki İkinci Heyet-i İlmiye’de bir devreli liselerin ortaokul haline getirilmesi ve bunların tek
bir öğrenim bütünü sayılması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla ortaokul ve liseler üçer yıllık ayrı
okullar olacaktı (Cicioğlu, 1982, s. 50-51). Tam devreli liseler, lise ismiyle devam etmiş bir
devreli liseler ise 1 Eylül 1924’ten sonra orta mektep adını almıştır (Yücel, 1938, s. 47, 192)
Cumhuriyet döneminde mesleki ve teknik eğitim meselesi de ele alınmış ve halkın ihtiyacına
göre yeni düzenlemeler yapılmıştır. Fakat meslek okulu açma yetkisi, 1927 yılına kadar vilayet
ve belediyelere ait olduğundan bu okullar arasında bir birlik oluşmamıştır. Sonuç olarak bu
kurumların ıslahı ve gelişmesi için Atatürk’ün önderliğinde, mesleki ve teknik öğretimin
kurucusu ve ilk müsteşarı Mustafa Rüştü Uzel’in sorumluluğunda önemli adımlar atılmıştır. İlk
olarak erkek sanat okulları, 1927 yılında 1052 sayılı kanunla Maarif Vekâleti’ne devredilmiştir.
Maarif Vekâleti okulları ortaokul ve lise düzeyinde örgütlemiş, okulların öğretmen ihtiyaçlarını
karşılamak için öğrencileri yurt dışına göndermiş ve yabancı uzmanlar getirtmiştir (Demirtaş,
2008, s. 170). Bu dönemin eğitim durumu iller bazında gözlenebilmektedir. Bu bildiride de
1923’ten 1950 yılına kadar geçen sürede Erzincan ilinde ilk, orta, lise ve teknik eğitim veren
kurumların sayısal gelişimi, öğrenci-öğretmen durumları ve bu okulların bölgenin eğitim
yaşamına katkıları incelenmiştir.
2. Yöntem
Çalışmada nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırma olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 39). Veri toplama yöntemi olarak
doküman incelemesi seçilmiştir. Doküman incelemesi, “araştırılması hedeflenen olgu ve olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” ve birçok aşamadan oluşur. Bu
aşamalar “dokümanlara ulaşma, orijinalliğini kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz
etme, veriyi kullanma”dır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 187-193). Bu çalışmada kaynak olarak
Devlet Salnameleri, Milli Eğitim İstatistikleri ve çeşitli telif eserler kullanılmıştır.
3. Bulgular ve Yorum
Cumhuriyet döneminin ilk eğitim istatistiğine göre Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde
51 erkek, 4 kız ilk mektebi, 1 tane bir devreli erkek lisesi ve 1 tane mıntıka ziraat mektebi
mevcuttur (Maarif Vekâleti İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 42, 50, 78). Bunlara ilaveten 1 tane de
askeri mektep tespit edilmiştir (Şahin, 1987, s. 505). Bu tarihten 1950 senesine kadar geçen sürede
meydana gelen değişmeler ilkokullar, ortaokullar, liseler, il geneli, teknik eğitim ve diğer okullar
başlıkları altında ele alınmıştır.
3.1. İlkokullar
3.1.1.Okul durumu
Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde 51 erkek, 4 kız ilk mektebi bulunmaktadır. Bunların
6’sı sıhhi 49’u sıhhi değildir. Bahçe durumuna bakıldığında ise 5’nin bahçeli, 45’nin bahçeye
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müsait olmadığı ve 5’nin bahçesinin olabileceği anlaşılmıştır. Okulların 1’i tuğla veya taştan, 1’i
ahşap, 1’i yarı tuğla veya taştan ve 52’si kerpiçtendir. Kapalı mektep sayısı 2’dir (Maarif Vekâleti
İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 50, 51, 54, 55). 1925-1926 Devlet Salnamesinde de (1926, s. 167,
383) 1923-1924 yani 1339-1340 ders senesine ait mektep sayısı 51 erkek 4 kız şeklindedir.
Erzincan Vilayeti bahsinde ise sayı 57 olarak verilmiştir. Bunun 1924-1925 ders senesine ait
olduğu düşünülmüştür. 1927-1928’de ise sayı 59’a çıkmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Salnamesi 1927-1928, 1928, s. 502). Bu ders senesinde başka bir kaynakta ise okul sayısı 65’tir
(Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü [BİUM], 1933, s. 16). 1927-1928 ders senesinden
itibaren maarif istatistikleri aracılığıyla ilin öğretmenli kaza merkezi ilkokulları, öğretmenli köy
ilkokulları ve eğitmenli ilkokul sayıları tespit edilebilmiştir.
Tablo 1
1927-1950 yılları arası ilkokul sayıları 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ders
senesi
19271928
19281929
19291930
19301931
19311932
19321933
19331934
19341935
19351936
19361937
19371938
19381939
19391940
19401941
19411942
19421943
19441945

Öğretmenli şehir/kaza
merkezleri
12

Öğretmenli
köy
53

Toplam
65

Eğitmenli
köy
-

Genel
toplam
65

23

44

67

-

67

11

55

66

-

66

11

56

67

-

67

11

43

54

-

54

11

33

44

-

44

12

31

43

-

43

12

30

42

-

42

10

22

32

-

32

10

24

34

-

34

13

37

50

28

78

13

32

45

82

127

3

13

16

49

65

7

36

43

114

157

8

36

44

119

163

9

41

50

114

164

8

66

74

127

201

Tablo 1’deki veriler 1-5 BİUM (1933, s. 16), 6 BİUM (1934, s. 2), 7 BİUM (1935, s. 24), 8 Baş Bakanlık İstatistik
Genel Direktörlüğü [BİGD] (t.y, s. 13), 9 BİGD (1937, s. 10), 10 BİGD (1938, s. 12), 11 Başvekâlet İstatistik Umum
Direktörlüğü [BİUD] (1939, s. 12, 35), 12 BİUM (1942a, s. 22, 70), 13 BİUM (1942b, s. 12, 36), 14 BİUM (1943, s.
12, 36), 15 BİUM (1944, s. 12, 36), 16 Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü [BİGM] (1945, s. 12, 36), 17 BİGM
(1947a, s. 13, 42), 18 BİGM (1947b, s. 13, 42), 19 BİGM (1949a, s. 12, 40), 20 BİGM (1949b, s. 74), 21 BİGM (1950a,
s. 74), 22 BİGM (1952a, s. 76) gibi kaynaklardaki veri ve tablolardan uyarlanmıştır. 1943-1944 yılı verilerine
ulaşılamamıştır.
1
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18
19
20
21
22

19451946
19461947
19471948
19481949
19491950

8

76

84

135

219

8

92

100

146

246

10

110

120

143

263

9

127

136

119

255

9

150

159

115

274

Tablo 1’e bakıldığında öğretmenli kaza merkezlerindeki okul sayısı istikrarlı bir artış
göstermemiştir. En yüksek sayı 1928-1929 öğretim yılında gerçekleşmiştir. En düşük okul sayısı
1939-1940’a aittir. 1939’da Erzincan’da nüfus gelişimin etkileyen bir deprem yaşanmıştır
(Erzincan 1973 İl Yıllığı, 1973, s. 25). Depremden önceki okul sayısına 1949-1950 yılında da
ulaşılamamıştır.
Öğretmenli köy ilkokullarında en yüksek, okul sayısı 1949-1950 öğretim yılında olmuştur.
Yine en düşük okul sayısı depremin olduğu 1939-1940’da gerçekleşmiştir. Öğretmenli köy
ilkokulları sayısı 1940-1941’den itibaren giderek artış göstermiştir.
Toplam öğretmenli okul sayıları 1928-1929 yılına kadar artmıştır. 1931-1932’den itibaren
azalma başlamış ve 1930-1931’deki sayı ancak 1944-1945 öğretim yılında geçilebilmiştir.
Toplamda en yüksek sayı 1949-1950 yılına aittir. En düşük sayı ise 1939-1940’dadır. 1940-1941
öğretim yılından itibaren hiç düşüş yaşanmadan okul sayısı giderek artmıştır.
Eğitmenli köy ilkokullarında en yüksek, okul sayısı 1946-1947’ye aittir. En düşük sayı
eğitmenli okulların yeni uygulanmaya başlandığı 1937-1938 yılındadır. Bu okul türünün sayısı
1944-1945 öğretim yılından 1947-1948’e kadar öğretmenli köy okullarıyla paralel şekilde artmış,
1947-1948’den 1949-1950’ye kadar öğretmenli köy ilkokulları sayısı artarken eğitmenli köy
ilkokullarının sayısı azalmıştır.
Genel toplam okul sayısı açısından değerlendirildiğinde en düşük okul sayısının 1935-1936
öğretim yılında, en yüksek okul sayısının ise 1949-1950’de olduğu görülür. Cumhuriyetin
başından itibaren meydana gelen artış 1929-1930 yılında bozulmuş ve 1931-1932’den 19371938’e kadar düşüş sürmüştür. 1936-1937’de eğitmenli köy okullarının açılması ilkokulların
sayısını önemli ölçüde arttırmış, fakat 1939 depremi okul sayısında düşüşe sebep olmuştur.
Bundan sonra 1948-1949 yılındaki bir düşüş hariç diğer öğretim yıllarında sayı artmıştır.
3.1.2. Öğrenci durumu
Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde ilk mekteplerde öğrenci sayısı 349 kız, 2344 erkek,
toplam 2693’tür. Orta tahsil mektepleri ibtidai kısımlarından liselerde, 420 erkek öğrenci vardır.
Dolayısıyla genel toplam 3113 olmuştur (Maarif Vekâleti İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 56, 60,
61). 1925-1926 Devlet Salnamesinde de (1926, s. 167, 383) 1923-1924 yani 1339-1340 ders
senesinde 349 kız, 2344 erkek, toplam 2693 öğrenci sayısı verilmiştir. Fakat 1 orta erkek mektebi
ibtidai kısmında 170, 1 erkek lisesi ibtidai kısmında 420 talebe toplamda da 3283 talebe sayısı
gösterilmiştir. İki istatistik arasında fark görülmüştür. Erzincan Vilayeti bahsinde ise sadece ilk
mekteplerde öğrenci sayısı 2326 olarak verilmiştir. Bunun 1924-1925 ders senesine ait olduğu
düşünülmüştür. 1927-1928’de ise sayı 3119’a çıkmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi
1927-1928, 1928, s. 502). Bu ders senesinde başka bir kaynakta ise öğrenci sayısı 3430’dur
(BİUM, 1933, s. 16). 1927-1928 ders senesinden itibaren maarif istatistikleri aracılığıyla ilin
öğretmenli kaza merkezleri, öğretmenli köy ilkokulları ve eğitmenli ilkokul öğrenci sayıları tespit
edilebilmiştir.
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Tablo 2
1927-1950 yılları arasında ilkokullar öğrenci durumu2
Ders
senesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

19271928
19281929
19291930
19301931
19311932
19321933
19331934
19341935
19351936
19361937
19371938
19381939
19391940
19401941
19411942
19421943
19441945
19451946
19461947
19471948
19481949
19491950

Öğretmenli
Öğretmenli köy Öğretmenli ilkokullar Eğitmenli köy ilkokulları
Genel toplam
şehir/kaza
ilkokulları
toplamı
merkezleri
ilkokulları
E
K T3
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
1162 316 1478 1572 380 1952 2734 696 3430
2734
696
3430
1330 451 1781 1258 252 1510 2588 703 3291

-

-

-

2588

703

3291

939 372 1311 1383 450 1833 2322 822 3144

-

-

-

2322

822

3144

920 420 1340 1230 319 1549 2150 739 2889

-

-

-

2150

739

2889

1036 495 1531 1205 384 1589 2241 879 3120

-

-

-

2241

879

3120

1153 527 1680 1108 319 1427 2261 846 3107

-

-

-

2261

846

3107

1233 609 1842 1087 310 1397 2320 919 3239

-

-

-

2320

919

3239

1398 634 2032 1297 352 1649 2695 986 3683

-

-

-

2695

986

3683

1257 636 1893 1099 402 1501 2356 1038 3394

-

-

-

2356

1038

3394

1422 719 2141 1118 430 1548 2540 1149 3689

-

-

-

2540

1149

3689

1956 955 2911 1827 676 2503 3783 1631 5414

569

317

886

4352

1948

6300

1964 990 2954 1748 630 2378 3712 1620 5332

1619

881

2500

5331

2501

7832

430 135 565

927

500

1427

2064

916

2980

1343 555 1898 1924 537 2461 3267 1092 4359

2160

808

2968

5427

1900

7327

1499 593 2092 2161 668 2829 3660 1261 4921

2323

826

3149

5983

2087

8070

1492 629 2121 2302 602 2904 3794 1231 5025

2138

821

2959

5932

2052

7984

1594 908 2502 4060 1786 5846 5654 2694 8348

2106

1039

3145

7760

3733

11493

1549 899 2448 4373 2257 6630 5922 3156 9078

2813

1645

4458

8735

4801

13536

1533 937 2470 4862 2802 7664 6395 3739 10134

2772

1667

4432

9167

5406

14566

1523 910 2433 5583 2909 8492 7106 3819 10925

2443

1336

3779

9549

5155

14704

1467 884 2351 6005 3319 9324 7472 4203 11675

1816

1067

2883

9288

5270

14558

1580 957 2537 7161 4150 11311 8741 5107 13848

1503

970

2473

10244

6077

16321

707 281 988

1137 416 1553

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmenli kaza merkezleri ilkokullarında en yüksek erkek öğrenci
sayısı 1938-1939 öğretim yılına aittir. Artış düzenli olmamış, 1946-1947 ve 1948-1949 arasında
ise düşüş yaşanmıştır. 1949-1950 yılında sayı artmaya başlamış fakat 1938-1939 yılı sayısına
ulaşamamıştır.
Öğretmenli kaza merkezleri ilkokullarında kız öğrenci sayısı da erkek öğrenci sayısı gibi en
yüksek değere 1938-1939 yılında sahip olmuştur. En düşük sayı ise 1939-1940 yılına aittir. 1929Tablo 2’deki veriler 1-5 BİUM (1933, s. 16), 6 BİUM (1934, s. 2-3), 7 BİUM (1935, s. 120-121), 8 BİGD (t.y, s. 8081), 9 BİGD (1937, s. 49), 10 BİGD (1938, s.54-55), 11 BİUD (1939, s. 56, 57, 110, 111), 12 BİUM (1942a, s. 93-95,
153), 13 BİUM (1942b, s. 58, 59, 117), 14 BİUM (1943, s. 61, 118, 119), 15 BİUM (1944, s. 60, 61, 118, 119), 16
BİGM (1945, s. 60, 611, 118, 119), 17 BİGM (1947a, s. 88-91, 156, 157), 18 BİGM (1947b, s. 89-91, 156, 157), 19
BİGM (1949a, s. 88, 89, 156, 157), 20 BİGM (1949b, s. 74-75), 21 BİGM (1950a, s. 74-75), 22 BİGM (1952a, s. 7677) gibi kaynaklardaki veri ve tablolardan uyarlanmıştır. 1943-1944 yılı verilerine ulaşılamamıştır.
3 E: Erkek K: Kadın T: Toplam
2
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1930 yılından sonra kız öğrenci sayısı 1939-1940’a kadar düzenli olarak artmıştır. Bu yıldan sonra
ise düşüş ve artışlar söz konusu olmuştur. 1949-1950 yılında 1938-1939 kız öğrenci sayısına
ulaşılamadığı görülmüştür.
Öğretmenli kaza merkezleri ilkokullarında toplam öğrenci sayısı 1938-1939 yılında en
yüksek, 1939-1940’ta ise en düşük sayıya sahiptir. 1949-1950 yılına gelindiğinde deprem öncesi
1938-1939 öğrenci sayısına ulaşamamıştır.
Öğretmenli köy ilkokullarında erkek öğrenci sayısı en yüksek 1949-1950’de, en düşük 19391940’da olmuştur. 1939-1940 yılına kadar düzenli bir artış olmazken, 1940-1941’den itibaren
artış sağlanmıştır.
Öğretmenli köy ilkokulları kız öğrenci durumunda en yüksek sayı 1949-1950 yılındadır. En
düşük sayı 1928-1929 yılına aittir. Kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısına göre daha geç, 19441945’ten itibaren artışı yakalayabilmiştir.
Öğretmenli köy ilkokullarındaki toplam öğrenci sayısı en düşük 1939-1940’da, en yüksek
1949-1950’dedir. 1940-1941’den itibaren istikrarlı artış olmuştur.
Eğitmenli köy ilkokulları erkek ve kız öğrenci sayıları hemen hemen aynı ders senesinde
artmış ve düşmüştür. Toplam öğrenci sayısı eğitmenli ilkokullar yeni açıldığında en düşük
sayıdadır. En yüksek sayı ise 1945-1946 yılına aittir. Genelde istikrarlı artış olmamış, düşüş ve
artışlar gerçekleşmiştir.
Erzincan’da ilköğretim genel öğrenci sayısı en düşük 1930-1931, en yüksek 1949-1950
öğretim yılındadır. Bu toplamda da istikrarlı artışlar olmamıştır.
3.1.3. Öğretmen-eğitmen durumu
Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde, resmi ve umumi ilk mekteplerde 72 erkek muallim,
orta tahsil mektepleri ibtidai kısımlarından orta mekteplerde 6 erkek muallim, liselerde 4 erkek
muallim toplam 82 muallim mevcuttur. Fakat orta tahsil mektepleri ibtidai kısımlarından orta
mektep kısmında mektep ve öğrenci sayısı yoktur. Dolayısıyla orta mektep ilk kısmında öğretmen
ve öğrenci konusunda farklılık söz konusudur (Maarif Vekâleti İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 6465). 1925-1926 Devlet Salnamesinde de (1926, s. 167) 1923-1924 yani 1339-1340 ders senesine
ait muallim sayısı aynı şekildedir. 1927-1928 ders senesinden itibaren maarif istatistikleri
aracılığıyla ilin kaza merkezleri öğretmen, köy ilkokulları öğretmen ve eğitmen sayıları tespit
edilebilmiştir.
Tablo 3
1927-1950 yılları arasında ilkokullar öğretmen-eğitmen sayısı4
Ders senesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936

Şehir/kaza
merkezleri
öğretmen
E
K
32
7
56
7
43
7
33
9
33
13
36
13
37
15
36
17
32
16

T
39
63
50
42
46
49
52
53
48

Köyler öğretmen

Öğretmen
Toplam

E
70
47
57
55
55
38
35
35
28

E
102
103
100
88
88
74
72
71
60

K
1
1
1

T
70
47
57
55
55
38
36
36
29

K
7
7
7
9
13
13
16
18
17

Eğitmen

T
109
110
107
97
101
87
885
89
77

Genel Toplam

109
110
107
97
101
87
85
89
77

Tablo 3’deki veriler 1-5 BİUM (1933, s. 16), 6 BİUM (1934, s. 2), 7 BİUM (1935, s. 196-197), 8 BİGD (t.y, s. 170),
9 BİGD (1937, s. 107), 10 BİGD (1938, s. 112), 11 BİUD (1939, s. 115, 121), 12 BİUM (1942a, s. 158, 164), 13 BİUM
(1942b, s. 124, 131), 14 BİUM (1943, s. 126, 133), 15 BİUM (1944, s. 126, 133), 16 BİGM (1945, s. 126, 133), 17
BİGM (1947a, s. 206, 214), 18 BİGM (1947b, s. 206, 214), 19 BİGM (1949a, s. 201, 218), 20 BİGM (1949b, s. 238),
21 BİGM (1950a, s. 244), 22 BİGM (1952a, s. 254) gibi kaynaklardaki veri ve tablolardan uyarlanmıştır. 1943-1944
yılı verilerine ulaşılamamıştır.
5
BİUM (1935, s. 196-197)’da köyler bahsinde erkek muallim sayısı 53, erkek muallim toplam sayısı da 87 olarak
verilmiştir. Fakat asil muallim toplamı 85 olduğundan, s. XXII deki genel tabloda öğretmen sayısı 88 verildiğinden köy
erkek muallim sayısının 35 olduğu bulunmuştur.
4
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950

35
32
44
27
25
25
27
32
33
33
32
28
29

14
16
21
8
13
18
18
21
24
25
28
31
28

49
48
65
35
38
43
45
53
57
58
60
59
57

27
34
49
26
45
56
56
87
75
110
134
140
178

2
2
1
1
1
1
3
2
3
8
5
8
14

29
36
50
27
46
57
59
89
78
118
139
148
192

62
66
93
53
70
81
83
119
108
143
166
168
207

16
18
22
9
14
19
21
23
27
33
33
39
42

78
84
115
62
84
100
104
142
135
176
199
207
249

28
82
49
114
125
114
127
136
145+1=1466
?
?
?

78
112
197
111
198
225
218
269
271
322
?
?
?

Kaza merkezlerinde erkek öğretmen sayısı en yüksek 1928-1929 yılındadır. En düşük sayı
ise 1940-1941 ve 1941-1942 yılına aittir.
Kaza merkezlerinde kadın öğretmen sayısı en yüksek 1948-1949’dadır. En düşük sayı ise
1927-1930 yılları arasında görülmüştür. 1930-1931’den 1935-1936’e kadar, yine 1940-1941’den
1949-1950’ye kadar artış söz konusudur.
Kaza merkezlerindeki toplam öğretmen sayısı en yüksek 1938-1939’da, en düşük 19391940’dadır. 1939-1940’dan 1948-1949’a kadar artış olmuştur.
Köylerdeki erkek öğretmen sayısı en yüksek 1949-1950, en düşük 1939-1940 yılına aittir.
1931-1932’den 1937-1938’e kadar sayıda düşüş yaşanırken 1946-1947’den sonra ise düzenli artış
gerçekleşmiştir.
Köylerdeki kadın öğretmen sayısı en yüksek 1949-1950’dedir. 1927-1933 yılları arasında ise
köyde kadın öğretmen yoktur.
Köylerdeki toplam öğretmen sayısı en yüksek 1949-1950, en düşük 1939-1940 öğretim
yılındadır. 1930-1931’den 1937-1938’e kadar sayıda düşüş olmuş, 1946-1947’den 1949-1950
(dâhil)’ye kadar ise artış yaşanmıştır.
Öğretmenlerin toplam sayısı en yüksek 1949-1950, en düşük 1939-1940’dadır. Sayı ancak
1946-1947’den sonra istikrarlı artışa kavuşmuştur.
Eğitmen sayısı 1937-1938’de yani uygulama yeni başladığında en düşük, 1946-1947’de ise
en yüksektir. Bu yıl yine ilk defa kadın eğitmen görülmüştür.
Öğretmen ve eğitmen genel toplamında sayı en düşük 1935-1936’da, en yüksek 19461947’dedir. 1944-1945’ten 1946-1947’ye kadar düzenli artış olmuştur. 1947-1950 yılları arasında
istatistiklerde eğitmen sayısı verilmediğinden genel toplama ulaşılamamıştır.
3.2.Ortaokullar
Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde bir devreli 1 erkek lisesi mevcuttur. İbtidai
sınıflarında 250 gündüzlü öğrenci vardır. Birinci devre sınıflarında 10’u gündüzlü parasız, 25’i
gündüzlü ücretli 35 öğrenci mevcuttur. İbtidai kısmında 6, tali kısımda 8 asil muallim görev
yapmaktadır. 2 tane de memur vardır (Maarif Vekâleti İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 42). 1924
senesinden itibaren bir devreli liseler orta mektep adını aldığından (Yücel, 1938, s. 47, 192) bu
okula ait bilgiler bu bölümde verilmiştir. 1925-1926 Devlet Salnamesinde de (1926, s. 167, 383)
1924-1925 yani 1340-1341 ders senesine ait cetvelde geçtiği ismiyle Erzincan İkinci Erkek
Mektebi, gündüzlü ücretsiz 22, ücretli 39 toplam 61 öğrenciye sahiptir. Okulda 3 asil memur, 9
asil muallim, 1 vekil muallim toplam 13 görevli yer almaktadır. Erzincan Vilayeti bahsinde ise
öğrenci sayısı (muhtemelen ibtidai kısmı ile birlikte) 283 olarak verilmiştir. 1927-1928’de öğrenci
sayısı 94’tür. (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1927-1928, 1928, s. 502). Ali Kemali’ye
(1932, s. 408) göre öğrenci sayısı 157’dir. Bu ders senesinde Erzincan Ortaokulu muhtelit
olmuştur (Yücel, 1938, s. 51). 1927-1928 ders senesinden itibaren Ali Kemali ve maarif
istatistikleri aracılığıyla ilin ortaokullarının öğretmen ve öğrenci sayıları tespit edilebilmiştir.
Tablo 4
6

İlk defa bu ders senesinde 1 tane kadın eğitmene rastlanmıştır.
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1927-1948 yılları arasında Erzincan Ortaokulu7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ders senesi

Öğretmen sayısı

1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948

E
10
8
13
12
11
12
5
6
5
6
5
3
5

K
1
1
1
2
2
3
2
2
2
6
7
6
9

T
8
6
11
11
10
11
9
10
14
14
13
15
7
8
7
12
12
9
14

Ders kesimindeki öğrenci sayısı
Sınıf 1
Sınıf 2
E
K
T
E
K
60
24
84
44
10
74
12
86
51
18
82
9
91
60
13
62
15
77
64
7
99
9
108
54
12
95
23
118
46
19
101
14
115
51
19
142
33
175
76
16
138
268
164
103
34
148
34
182
130
339
156
44
200
111
25
90
20
110
41
9
97
14
111
63
22
151
27
178
71
12
123
25
148
79
26
79
28
107
69
18
78
19
97
58
20
106
14
120
55
7

T
54
69
73
71
66
63
70
92
137
163
136
50
85
83
105
87
78
62

Sınıf 3
E
K
19 21 7
36 13
24 10
14 3
40 10
58 19
31 14
66 18
80 27
65 21
29 8
51 9
49 14
63 10
63 17
64 12
62 14

T
19
28
49
34
17
50
77
45
84
107
86
37
60
63
73
80
76
76

Toplam
E
K
123
34
146
37
178
35
150
32
167
24
171
32
181
52
210
52
249
63
307
78
358
94
332
90
160
37
211
45
271
53
265
61
211
63
200
51
223
35

T
157
183
213
182
191
203
233
262
312
385
452
422
197
256
324
326
274
251
258

Tablo 4’e bakıldığında Erzincan Ortaokulu erkek öğretmen sayısı 1935-1936’da, kadın
öğretmen sayısı 1947-1948’de, toplam öğretmen sayısı ise 1935-1936, 1936-1937, 1947-1948
yıllarında en yüksek değere ulaşmıştır.
Erkek ve kız öğrenci sayısı ile genel toplam öğrenci sayısı 1937-1938 öğretim yılında en
yüksek değeri bulmuştur. Erkek öğrenci sayısı 1927-1928’de, kız öğrenci sayısı 1931-1932’de,
genel toplam öğrenci sayısı ise 1927-1928 yılında en düşük değerdedir. Genel toplam öğrenci
sayısının en istikrarlı artış gösterdiği dönem 1931-1932, 1937-1938 arası dönemdir. 1939-1940
istatistiğinde ise bu okul hakkında bilgi yoktur.
1948-1949 istatistiğinde Erzincan Ortaokulu, Erzincan Lisesinin orta devresi haline
gelmiştir. Aynı yıl Kemaliye Ortaokulu görüldüğünden ortaokul sayısı yine 1 olmuştur (BİGM,
1950b, s. 18, 19, 152, 153). 1949-1950 istatistiğine Kemah Ortaokulu da girmiş ve böylece sayı
2’ye ulaşmıştır (BİGM, 1952b, s. 28).
Tablo 5
1948-1950 yılları arasında Kemaliye Ortaokulu (1-BİGM, 1950b, s. 18, 19, 84, 2-BİGM, 1952b,
s. 28, 113)

1
2

Ders senesi

Öğretmen sayısı

1948-1949
1949-1950

E
4
4

K
3
4

T
7
8

Ders kesimindeki öğrenci sayısı
Sınıf 1
Sınıf 2
E
K
T
E
K T
56
1
57
7
7
34
3
37
37
37

Sınıf 3
E
K
8
11
-

T
8
11

Toplam
E
K
71
1
82
3

T
72
85

Tablo 5’e bakıldığında Kemaliye Ortaokulu’nun ikinci senesinde hem öğretmen hem de
öğrenci sayısını artırabildiği görülür.
Tablo 6
Kemah Ortaokulu (BİGM, 1952b, s. 28, 113)
Ders senesi

Öğretmen sayısı

Ders kesimindeki öğrenci sayısı
Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

Toplam

Tablo 4’deki veriler 1-5 Ali Kemali (1932, s. 408), 6 BİUM (1934, s. 172),7 BİUM (1935, s. 252, 286), 8 BİGD (t.y,
s. XXIV, 218), 9 BİGD (1937, s. 153, 168), 10 BİGD (1938, s. 159, 174), 11 BİUD (1939, s. 172, 188), 12 BİUM
(1942a, s. 226, 227, 269), 13 BİUM (1942b, s. 12, 36, 58, 58, 117, 124, 131), 14 BİUM (1943, s. 202, 203, 249), 15
BİUM (1944, s. 196, 197, 255), 16 BİGM (1945, s. 200, 259), 17 BİGM (1947c, s. 14, 73), 18 BİGM (1947d, s. 14,
73), 19 BİGM (1948, s. 14, 15, 69), 20 BİGM (1949c, s. 16-75) gibi kaynaklardaki veri ve tablolardan uyarlanmıştır.
1943-1944 yılı verilerine ulaşılamamıştır.
8 BİGD (1938, s. 159)’de, 1. sınıf kız öğrenci sayısı 36 verilmiş fakat toplama bakıldığında sayı 26 olmalıdır.
9 BİUD (1939, s.172) )’da, 2. sınıf kız öğrenci sayısı 32 verilmiş fakat toplama bakıldığında sayı 33 olmalıdır.
7
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1

1949-1950

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

3

1

4

44

7

51

12

1

13

-

-

-

56

8

64

Tablo 6’ya bakıldığında Kemah Ortaokulu’nun, Kemaliye Ortaokuluna göre öğretmen ve
öğrenci sayısı açısından daha az sayıya sahip olduğu anlaşılır.
3.3. Liseler
Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde bir devreli 1 erkek lisesi mevcuttur (Maarif Vekâleti
İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 42). 1924 senesinden itibaren bir devreli liseler orta mektep adını
aldığından (Yücel, 1938, s. 47, 192) bu okula ait bilgiler ortaokul kısmında yer almıştır.
İstatistiklerde ilk defa liseye 1948-1949 öğretim yılında rastlanmıştır ( BİGM, 1950b, s. 152, 153).
Bu tarihe kadar ilde bir lise açılmadığından halk lise eğitimi için Erzurum, Sivas ve Trabzon’daki
liselere başvurmuştur (T.C Erzincan Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, 1998, s. 23)
Tablo 7
1948-1950 yılları arasında Erzincan Lisesi ( 1-2-3 BİGM, 1950b, s. 152, 153, 225), 4-5-6 BİGM,
1952b, s. 190, 191, 259)
Ders senesi

Öğretmen sayısı

Ders kesimindeki öğrenci sayısı
Sınıf 1

1

1948-1949

Sınıf 2

Sınıf 3

Toplam

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

1

7

8

98

13

111

56

6

62

44

9

53

198

28

226

28

-

28

Orta Devre
2

Lise Devre

2

7

9

28

28

3

Toplam

3

14

17

226

28

254

4

1949-1950
Orta Devre

5

8

13

79

11

90

79

11

90

36

3

39

194

25

219

5

Lise Devre

4

3

7

28

3

31

24

-

24

-

-

-

52

3

55

6

Toplam

9

11

20

246

28

274

Erzincan Lisesinde orta devre öğretmen sayısı ikinci senede artarken lise devresi öğretmen
sayısında azalma olmuştur. Buna karşılık ikinci senede orta devre öğrenci sayısında düşüş
yaşanmıştır.
3.4.İl geneli
Erzincan’da, 1923-1924 ders senesinde 51 erkek, 4 kız ilk mektebi, 1 tane bir devreli erkek
lisesi mevcuttur. İlk mekteplerde öğrenci sayısı 349 kız, 2344 erkek, toplam 2693’tür. Orta tahsil
mektepleri ibtidai kısımlarından liselerde, 420 erkek öğrenci vardır. Dolayısıyla genel toplam
3113’tür. Bir devreli lisede ibtidai sınıflarında 250 öğrenci, lise kısmında 35 öğrenci söz
konusudur. Lise ibtidai sınıfları öğrenci sayısının ilk mektepler öğrenci sayısına ilave edilip
edilmediği tam anlaşılamamış ve orta mektepler ibtidai kısımları öğrenci sayısı tartışmalı
bulunmuştur. Bu ders yılı resmi ve umumi ilk mekteplerde 72 erkek öğretmen, orta mektepler ilk
kısımlarında 6 erkek öğretmen, lise ilk kısımlarında 4 erkek öğretmen olmak üzere toplam 82
öğretmene sahiptir. Bir devreli erkek lisesinin ibtidai ksımı muallimleri 6, tali kısmı muallimleri
8 adettir (Maarif Vekâleti İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 42, 50, 56, 60, 61, 78). Fakat lisenin
ibtidai kısmındaki 6 muallimin, ilk mektepler bahsine ilave edilip edilmediği açık değildir. Ayrıca
orta mektep ifadesiyle hangi okulun kastedildiği tam anlaşılamamış ve ilk mektepler öğrenci
bahsinde orta mektep ibtidai kısmı öğrencisi bulunmazken, öğretmen sayısı verilmiştir. 19271928 ders senesinden itibaren Ali Kemali ve maarif istatistikleri aracılığıyla ilin okul sayısı,
öğretmen+eğitmen ve öğrenci sayıları tespit edilebilmiştir.
Tablo 8
1927-1950 yılları arasında Erzincan’da okul, öğretmen, öğrenci durumları10
Tablo 8’deki veriler 1-5 BİUM (1933, s. 16, 17, 78, 79), Ali Kemali (1932, s. 408), 6 BİUM (1934, s. 2, 3, 172), 7
BİUM (1935, s. 24, 120, 121, 196, 197, 252, 286), 8 BİGD (t.y, s. 13, 80, 81, 170, XXIV, 218), 9 BİGD (1937, s. 10,
49, 107, 153, 168), 10 BİGD (1938, s. 12, 54, 55, 112, 159, 174), 11 BİUD (1939, s. 12, 35, 56, 57, 110,111, ), 12
BİUM (1942a, s. 22, 93-95, 153,158, 164, 226, 227, 269), 13 BİUM (1942b, s. 12, 36, 58, 58, 117, 124, 131), 14 BİUM
10
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Ders senesi

Okul sayısı

Öğretmen +eğitmen sayısı

Öğrenci sayısı

İlk

Orta

Lise

T

İlk

Orta

Lise

T

İlk

Orta

Lise

T

1

1927-1928

65

1

-

66

109

8

-

117

3430

157

-

3587

2

1928-1929

67

1

-

68

110

6

-

116

3291

183

-

3474

3

1929-1930

66

1

-

67

107

11

-

118

3144

213

-

3357

4

1930-1931

67

1

-

68

97

11

-

108

2889

182

-

3071

5

1931-1932

54

1

-

55

101

10

-

111

3120

191

-

3311

6

1932-1933

44

1

-

45

87

11

-

98

3107

203

-

3310

7

1933-1934

43

1

-

44

88

9

-

97

3239

233

-

3472

8

1934-1935

42

1

-

43

89

10

-

99

3683

262

-

3945

9

1935-1936

32

1

-

33

77

14

-

91

3394

312

-

3706

10

1936-1937

34

1

-

35

78

14

-

92

3689

385

-

4074

11

1937-1938

78

1

-

79

112

13

-

125

6300

452

-

6752

12

1938-1939

127

1

-

128

197

15

-

212

7832

422

-

8254

13

1939-1940

65

?

-

?

111

?

-

?

2980

?

-

?

14

1940-1941

157

1

-

158

198

7

-

205

7327

197

-

7524

15

1941-1942

163

1

-

164

225

8

-

233

8070

256

-

8326

16

1942-1943

164

1

-

165

218

7

-

225

7984

324

-

8308

17

1944-1945

201

1

-

202

269

12

-

281

11493

326

-

11819

18

1945-1946

219

1

-

220

271

12

-

283

13536

274

-

13810

19

1946-1947

246

1

-

247

322

9

-

331

14566

251

-

14817

20

1947-1948

263

1

-

264

199+Eğ

14

-

?

14704

258

-

14962

21

1948-1949

255

1

1

257

207+Eğ

1511

9

?

14558

29812

28

14884

22

1949-1950

274

2

1

277

249+Eğ

2513

7

?

16321

36814

55

16744

Tablo 8’e bakıldığında il genelinde okul ve öğretmen-eğitmen sayısının en düşük olduğu yıl
1935-1936’dır. Öğrenci sayısı ise verilerin tam olduğu 1930-1931 senesinde en düşük değere
sahiptir.
Okul ve öğrenci sayısı 1949-1950 öğretim yılında en yüksektir. Öğretmen-eğitmen sayısı ise
verilerin tam olduğu 1946-1947 senesinde en yüksektir. Okul sayısı 1939 depreminden 1 sene
sonra, öğretmen-eğitmen ve öğrenci sayısı ise 2 sene sonra depremden bir önceki yıldan daha
fazla olmuştur.
3.5. Teknik eğitim ve diğer okullar
Erzincan’da 1923-1924 ders senesinde Mıntıka Ziraat Mektebi vardır. Bu mektep yeni
açılmıştır. Birinci sınıfında 24 yatılı ücretsiz talebe yer almıştır. 4 memur, 6 muallim olmak üzere
10 görevliye sahiptir (Maarif Vekâleti İhsaiyyat Müdiriyeti, 1341, s. 78-79). 1925-1926 Devlet
Salnamesinde de (1926, s. 383) öğrenci sayısı 36 olarak gösterilmiştir. 1927-1928’de ise bu
mektepten bahsedilmemektedir (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1927-1928, 1928, s.
502). Erzincan’da millet mektepleri de faaliyet göstermiştir. 1928-1929 öğretim yılında 228 adet
mektep mevcuttur (BİUM, 1934b, s. 16).
1931-1932 öğretim yılında 1 muallimi, 35 talebesi olan ve 8 mezun veren İpekböçekçilik
Mektebi eğitim vermektedir (BİUM, 1933, S. 61). Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının yürürlüğe
(1943, s. 12, 36, 61, 118, 119, 126, 133, 202, 203, 249), 15 BİUM (1944, s. 12, 36, 60, 61, 118, 119, 126, 133, 196,
197, 225), 16 BİGM (1945, s. 12, 36, 60, 61, 118, 119126, 133, 200, 259), 17 BİGM (1947a, s. 13, 42, 88-91, 156, 157,
206, 214), BİGM (1947c, s. 14, 73), 18 BİGM (1947b, s. 13, 42, 89-91, 156, 157, 206, 214), BİGM (1947d, s. 14, 73),
19 BİGM (1949a, s. 12, 40, 88-89, 156, 157, 210, 218)- BİGM (1948, s. 14, 15, 69), 20 BİGM (1949b, s. 74, 75, 238)BİGM (1949c, s. 16-75), 21 BİGM (1950a, s. 74, 75, 244); BİGM (1950b, s. 18, 19, 84, 152, 153, 225), 22 BİGM
(1952a, s. 76, 77, 254); BİGM (1952b, s. 28, 113, 190, 191, 259) gibi kaynaklardaki veri ve tablolardan uyarlanmıştır.
1943-1944 yılı verilerine ulaşılamamıştır.
11 Erzincan Lisesinin orta devresinin öğretmen sayısı ortaokul öğretmen sayısına ilave edilmiştir.
12
Erzincan Lisesinin orta devresinin öğrenci sayısı ortaokul öğrenci sayısına ilave edilmiştir.
13 Erzincan Lisesinin orta devresinin öğretmen sayısı ortaokul öğretmen sayısına ilave edilmiştir.
14 Erzincan Lisesinin orta devresinin öğrenci sayısı ortaokul öğrenci sayısına ilave edilmiştir.
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girmesiyle 1933 yılında Tatbikat-ı Ameliye Okulu (Ziraat Mektebi) açılmıştır. Bu okul 1939
depreminden dolayı 1963 yılına kadar öğretime ara vermiştir (Erzincan İlinde Cumhuriyet Öncesi
ve Sonrasında Eğitim, 1998, s. 24). Ziynet Balkan Biçki Dikiş Yurdu ve Halkevi Nakış Biçki
Dikiş Yurdu, 1935-1936 öğretim yılında (BİGD, 1937, s. 226), Ülkü Biçki Dikiş Yurdu 19381939’da (BİUM, 1942a, s. 372-373) faaliyet gösteren dershanelerdir. 1937-1938’de Köy Eğitmen
Kursu (BİUD, 1939, s. 242), 1938-1939’da Kur’an Öğretme Kursu (BİUM, 1942a, s. 366-367)
görülmüştür. İlde 1945 yılında Erkek Sanat Okulu, 1946’da ise Kız Sanat Okulu açılmıştır (T.C
Erzincan Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, 1998, s. 24).
Askeri mektep, 1923-1924 ders yılında 173 talebe ve 22 muallimiyle mevcuttur (Şahin, 1987,
s. 505). 1925-1926 Devlet Salnamesinde de (1926, s. 162-163, 383) 1924-1925 yani 1340-1341
ders senesine ait Erzincan Birinci Askeri Erkek Lisesi birinci devresinde yatılı ücretsiz 187, ikinci
devresinde yatılı ücretsiz 42 öğrenci yer almaktadır. Erzincan Vilayeti bahsinde ise (muhtemelen
ibtidai kısmı ile birlikte) 637 talebesi olduğu belirtilmiştir. 1927-1928’de ise öğrenci sayısı 450
olarak verilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1927-1928, 1928, s. 502). Başka bir
kaynakta ise öğrenci sayısı 459 olarak verilmiş ve muallim sayısı da 22 olarak gösterilmiştir. Daha
sonraki senelerde öğrenci sayısında düşmenin nedeni olarak okulun 1928’de 9, 10 ve 11.
sınıflarının kapatılması olarak açıklanmıştır. Askeri Orta Mektepte, 1930-1931 ders senesinde 6,
7 ve 8. sınıflarda 302 talebe ve 9 muallim mevcuttur (Şahin, 1987, s.505). 1939 depremi nedeniyle
bu okul 1954 yılına kadar kapalı kalmıştır (T.C Erzincan Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, 1998,
s. 24).
4. Sonuç
1923-1924 ders senesinde okul durumu 55 ilk mektep 1 tane bir devreli lise olmak üzere
56’dır. Öğrenci durumu ilk mekteplerde 3113, bir devreli lisede ibtidai sınıflarında 250, lise
kısmında 35’tir. Öğretmen durumu ilk mekteplerde 72, orta mektepler ilk kısımlarında 6, lise ilk
kısımlarında 4; bir devreli erkek lisesi ibtidai kısımda 6, lisenin tali kısmındaki 8 öğretmen
şeklindedir (Bir devreli lise ibtidai sınıfları öğrenci ve öğretmen sayısının ilk mektepler kısmına
ilave edilip edilmediği tam anlaşılamamıştır). Bu mektep durumlarına ilaveten 1 tane mıntıka
ziraat mektebi ve 1 askeri mektep de söz konusudur. 1949-1950 ders senesine gelindiğinde
mevcut durum değişmiştir. Okul durumu 274 ilkokul, 2 ortaokul, 1 lise toplam 277 ve çeşitli sanat
okullarıdır. Öğretmen durumu ise ilkokullarda 249, ortaokullarda 12, lise ve orta kısmında 20
olmak üzere 281’dir. Eğitmen adeti ise tespit edilememiştir. Öğrenci durumu ilkokullarda 16321,
ortaokullarda 149, lise ve orta devresinde 274 toplam 16744 olmuştur. 1923-1950 yılları arasında,
1927-1928’den sonra ilin eğitim verileri istatistiklerle takip edilmiştir.
Erzincan’da genel olarak okul, öğrenci ve öğretmen durumlarında istikrarlı bir artış
yaşanmamış, inişli çıkışlı bir seyir göstermiştir. Artışın sürekli olmamasının nedenleri olarak ilin
idari yapısındaki değişiklikler, dışa verilen göçler, 1929 ekonomik bunalımı ve 1939 depremi ileri
sürülebilir. İlkokullarda okul, öğrenci ve öğretmen sayısının artmasıyla, ilin okuryazar
seviyesinin doğru orantılı olarak arttığı düşünülmüştür. İlde, lise geç bir tarihte kurulduğundan,
halk lise eğitimi alabilmek için çevre illere başvurmak zorunda kalmıştır.
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CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA SAYILARLA
ERZİNCAN’DA EĞİTİM (1923-1938)
EDUCATION IN ERZINCAN BY NUMERICALLY IN THE FIRST
YEARS OF THE REPUBLIC (1923-1938)
Önder DUMAN
Özet
Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile birlikte eğitim sahasında ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecine
girildi. Öncelikle Heyet-i İlmiye toplantıları, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Maarif Teşkilatına Dair Yasa ve
Talim ve Terbiye Kurulu vasıtası ile değişim ve dönüşümün hukuki ve idari temelleri oluşturuldu. Bunlarla
eş zamanlı olarak eğitim programları yenilenmeye ve yeni okullar açılmaya başlandı. 1928 yılına
gelindiğinde ise okur-yazar oranını yükseltmek, öğretimi kolaylaştırmak ve Türkçe’yi ortak dil yapmak
amacıyla Lâtin temelli yeni bir alfabe kabul edildi. Yeni harflerin kabulü ile gerek okul çağında ve gerekse
de toplumun tüm kesimlerine yönelik olmak üzere bir eğitim seferberliği başlatıldı. Yeni harfler bir taraftan
okullarda öğrencilere öğretilirken, bir taraftan da okul ders ve araçları buna yeni duruma göre
düzenlenmeye çalışıldı. Yeni harfleri toplumun tüm kesimlerine öğretebilmek, sıfır noktasına gelen okuma
yazma oranını bir an önce arttırmak üzere millet mektepleri faaliyete geçirildi. 1935 yılında millet
mektepleri ulus okulları adı altında faaliyetlerine devam etti. İşte mevcut bildiride eğitim alanındaki tüm
bu gelişmelerin Erzincan vilayeti ölçeğindeki durumu Maarif Vekâleti tarafından yayımlanan maarif
yıllıklarına istinaden tespit edilecek, okul, öğrenci, öğretmen ve diğer kültürel parametrelerin yıllara göre
değişimleri sayısal olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Cumhuriyet, eğitim
Abstract
Turkey witnessed a considerable change and conversion process in the field of education after the
proclamation of the Republic. Initially, legal and administrative basis of this change and transformation
was provided by means of Heyet-i İlmiye meetings, Tevhid-i Tedrisat, the Law on Organization of the
Ministry of Education and Talim Terbiye Kurulu. Simultaneously, training programs were redeveloped and
new schools were established. In 1928, a new alphabet based on the Latin alphabet was adopted in order to
increase the literacy rate, to facilitate teaching and a to make Turkish a common language. With the
adoption of the new letters, an education campaign was launched aiming both school students and all the
other segments of society. The new letters were, on one hand, being taught to students in schools and on
the other hand school lessons and tools were reorganized according to the new situation. Public schools
were activated to teach the new alphabet to all sections of society, to improve the literacy rate-decreasing
to the zero level- immediately. Public schools continued to operate under the name of national schools in
1935. The situation of all these developments in the field of education in Erzincan province will be
determined according to the reports issued by the Ministry of Education. Besides, the annual changes in
school, student, teacher and other cultural parameters will be evaluated numerically.
Keywords: Erzincan, Republic, education

Osmanlı son döneminden başlamak üzere II. Meşrutiyet ve onu takip eden Cumhuriyet’in
ilk yıllarında eğitim sahasında ciddi bir değişim ve dönüşüm arayışının var olduğu bir gerçektir.
Osmanlı döneminde II. Mahmut’la beraber başlayan bu değişim ve dönüşüm arayışı Tanzimat ve
onu takip eden II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde yeni sistem ve okullar ortaya
çıkarmıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise bu değişim ve dönüşüm arayışı daha net
sonuçlar doğurmuş, maarif kongresi, Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabulü ve uygulanması, aşamalı
biçimde karma eğitime geçilmesi, yabancı uzmanların ülkeye daveti ve bunların hazırladıkları
raporlar üzerinden bir gelecek provizyonu çizilmesi, harf inkılabı uygulaması ve millet
mekteplerinin faaliyete geçirilmesi, okulların adedi ve fiziki imkânlarını arttırma çabaları bu
dönemin en dikkat çekici hamleleri olmuştur1. Mevcut bildiride Cumhuriyetin ilk yıllarında


Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Maarif sahasında Osmanlı’dan Cumhuriyete yaşanan değişim ve dönüşüm için bkz. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi,
İstanbul 1977.; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1988’e), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Yayınları No:160, Ankara 1989 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Öğretim
Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1999.
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eğitim sahasındaki bu değişim ve dönüşümün Erzincan yerelindeki boyutu maarif yıllıklarına
dayanılarak rakamsal nitelikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. Esas konuya geçmeden önce
Cumhuriyetin ilk yılları itibariyle Erzincan idari durumu ve nüfusu hakkında bazı bilgiler vermek
yerinde olacaktır.
Osmanlı son dönemine sancak statüsünde giren Erzincan, Cumhuriyet döneminde vilayete
dönüştürülmüş olup, ilk yıllarda Erzincan merkez, Kemah, Kuruçay, Pülümür ve Refahiye
kazalarından müteşekkildi2. 1926 yılında Kiğı ve Nazimiye kazalarının katılımı ile kaza sayısı
7’ye yükseldi3. 1929 yılına gelindiğinde Nazimiye kazası Elaziz vilayetine aktarıldı ve kaza sayısı
6’ya düştü. 1935 yılında Tunceli vilayeti kurulunca Pülümür kazası da adı geçen vilayete aktarıldı
ve dolayısıyla Erzincan’ın kaza sayısı Atatürk döneminin sonunda Cumhuriyetin ilk yıllarında
olduğu gibi 5’e düşmüş oldu4.
1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti devlet salnamesine göre Erzincan vilayetinin nüfusu
101.878 olarak kaydedilmişken5, 1927 nüfus sayımına göre ise vilayetin toplam nüfusu 134.443
olarak gerçekleşti6. 1935 sayımına göre ise nüfus 157.344’e yükselmiş bulunuyordu7.
A. Cumhuriyet’in İlanından Harf İnkılabına Erzincan’da Eğitim
1. İlköğretim
Osmanlı son döneminde genellikle iptidai mektebi olarak adlandırılan ilkokullarda eğitim
zorunlu ve aynı zamanda ücretsizdi. II. Meşrutiyet döneminde, 1913’te çıkarılan Tedrisat-ı
İptidaiye Kanun-ı Muvakkatı ile ilköğretime yönelik tüm okullar birleştirilerek, Mekâtib-i
İptidaiye-i Umumiye adını aldı ve eğitim süresi de 6 yıl olarak belirlendi8.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 1923-1924 eğitim öğretim yılı başında tüm Türkiye’de
4.894 ilkokul, 341.941 öğrenci ile 10.280 öğretmen vardı9. Aynı dönemde Erzincan’da ise 51’i
erkek, 4’ü kız toplam 55 ilkokul, bu okullarda 2.344’ü erkek ve 349’u kız toplam 2693 öğrenci
ile bu öğrencilere eğitim vermek üzere 72 erkek öğretmen bulunmaktaydı10.
Cumhuriyet’in ilanı sonrasında ilköğretime yönelik ilk önemli düzenleme 1924’te
gerçekleştirilen II. Heyet-i İlmiye Toplantısı’nda alındı. Söz konusu toplantıda ilkokulun
kesintisiz beş yıl süre ile yürütülmesi karara bağlanırken, müfredat da yenilendi ve haftalık 26
saatlik ders öngören yeni program uygulamaya konuldu11. İlkokullara yönelik bu program sadece
iki yıl yürürlükte kaldı. 1926’da ilköğretim programı şehir ve köy biçiminde ikiye ayrıldı. Yeni
düzenlemede şehir ve kasabalardaki okullar I. ve II. devre olarak ikiye ayrılırken, ilk üç sınıf ilk
devre, son iki sınıf ikinci devre kabul edilmiş, her iki devrede de yine 26 saatlik bir ders programı
öngörülmüştür. Köy okulları için ise üç sınıf ve tek öğretmeni esas alacak biçimde haftada 24
saatlik bir ders programı yürürlüğe konuldu12.
1928’e kadar ülkede ilköğretim alanında bu düzenlemeler yapılırken, Erzincan’da da okullar
bu düzenlemelere uydurulmaya çalışılmaktaydı. Aşağıdaki tabloda da ayrıntısı ile görüleceği
üzere Erzincan’da 1924-1925 döneminde ilkokul adedi önceki yılla aynı kalırken, öğrenci
sayısında bir azalma kaydedilmiş, 1925-1926 döneminde ise öğrenci sayısı ile beraber bu sefer
1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, İstanbul 1926, s. 382-384.
1926-1927 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, İstanbul 1926, s. 584-586.
4 Musa Şaşmaz, Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013), TTK Yayınları, Ankara 2014, s. 102.
5 1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti…, s. 384.
6 28 teşrinievvel 1927 umumi nüfus tahriri vilayet, kaza, şehirler ve köyler itibariyle, s. 32.
7 Genel Nüfus Sayımı 20 İlkteşrin 1935 Kati ve Mufassal Neticeler Erzincan, Hüsnütabiat Basımevi, İstanbul 1937, s.
5.
8 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültğr Üniversitesi Yayınları, İstanbul 197, s. 72-233.
9 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924, Haz: Mehmet Ö. Alkan, c: 6,
Ankara 2000, s. 165-168.
10 Maarif Vekâleti 1339-1340 Ders Senesi İhsaiyyat Mecmuası, Matbaa-i Amire, İstanbul 1342, s. 50-51.
11 Hasan Cicioğlu, Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihi Gelişim), Ankara 1985, s. 94.; Erdal Aslan,
“1924 İlk Mektepler Müfredat Programı”, İlköğretim Online, 10 (2), 2011, s. 724.
12 İlk Mekteplerin Müfredat Programı, İkinci Tab, Devlet Matbaası, İstanbul 1927, s. 5.; Köy Mektepleri Müfredat
Programı, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi, İstanbul 1927, s. 10.
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okul sayısı da azalmıştır. Bu azalma hali 1926’dan itibaren tersine dönmeye başlamış, bu yıldan
itibaren vilayet dahilinde hem okul, hem de öğrenci sayısı artma eğilimine girmiştir. 1928’e kadar
olan dönemde vilayet dahilinde ilkokullarda görev yapan öğretmenlere bakıldığında son döneme
kadar öğretmen adedinin sürekli olarak arttığı, ancak 1927-1928 eğitim öğretim yılında öğretmen
sayısının 97’den 39’a düştüğü dikkati çekmektedir. Bu düşüşe şüphe ile bakmak gerektiği açık
olmakla beraber, bu rakamı başka bir kaynak ile teyit etme imkânımız olmamıştır. Dolayısıyla
yıllık tanzim edilirken rakamlar yanlış yazılmış olabilir mi biçiminde bir soru akla geliyor.
Yıl
192324
192425
192526
192627
192728

Okul Adedi
Erkek Kız
51
4

Karma

Toplam
55

Öğrenci sayısı
Erkek Kız
Toplam
2344
349 2693

Öğretmen Sayısı
Erkek
Kadın
72
-

Toplam
72

55

1805

438

2243

10

76

51

4

32

3

16

51

1783

406

2189

Tes.
edilemedi
66

6

3

52

61

2954

175

3129

86

11

97

3430

32

7

39

65

2. Ortaöğretim
Cumhuriyet dönemine geçildikten hemen sonra sultanilerin adı lise olarak değiştirilirken,
liseler bir ve iki devreli olmak üzere iki kademeye ayrılmış, beş yıllık ilköğretim üzerine, üç yıllık
birinci devre ve bunun üzerine üç yıllık ikinci devre liseleri kurulmuştur. 1 Eylül 1924 tarihinden
itibaren ise tam devreli liseler, yine lise adı altında bırakılırken, bir devreli liselere ise
“Ortamektep” adı verilmiştir13. İşte Cumhuriyetin ilanı itibariyle Erzincan’da da bir devreli lise
hüviyetinde bir okul mevcuttu. Okulun birinci devre kısmında nehari (gündüzlü-yatısız) statüde
35 öğrenci ve bu öğrencilere eğitim veren 6 erkek öğretmen mevcuttu. 1 Eylül tarihli
düzenlemenin sonucu olarak Erzincan’daki bir devreli lise de orta mektep statüsüne indirilmiş ve
1924-1925 döneminden itibaren erkek orta mektep olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Aşağıdaki
tabloda da görüleceği üzere bu dönemde okulda 61 öğrenci ve 10 öğretmen bulunmaktaydı.
Tablodaki verilere bakıldığında okulun 1926-1927 döneminde öğrenci sayısını ciddi biçimde
arttırdığı dikkati çekmektedir. 1927-1928 dönemi ile ilgili yıllıklarda bir veri mevcut olmadığı
için o dönem boş bırakılmıştır.
Yıl

Okul adedi

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28

1
1
1
1

35
61
53
94

6
10
10
9

3. Mesleki Eğitim
a. Erzincan Ziraat Mektebi
1923-1924 eğitim öğretim yılı itibariyle Erzincan’da Ziraat Vekâletine bağlı bir okul açılmış
olup, okulun ziraat kısmının birinci sınıfına 24 öğrenci kaydedilmiş bulunuyordu. Okulda 6
öğretmen ve 4 memur görev yapmaktaydı14. Yıllıklardan takip edebildiğimiz kadarıyla 1927 yılı

13
14

Hasan Cicioğlu, Türkiye Cumhuriyetiinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihi Gelişim), Ankara 1985, s. 133-134.
Maarif Vekâleti 1339-1340 İhsaiyyat Mecmuası, Matbaa-i Amire 1341, s. 78-79.
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sonuna kadar Erzincan Ziraat Mektebi’nin öğrenci ve öğretmen durumu aşağıdaki tabloda
gösterildiği şekildeydi15:
Yıl
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927

Öğrenci
I.Sınıf
24
23
11
7

Öğretmen
II.Sınıf
20
22
22

Sınıf
16
16

6
5
4
Tespit Edilemedi

Tabloda da görüldüğü üzere Erzincan Ziraat Mektebi ilk açıldığı günden itibaren gerek
öğrenci ve gerekse de öğretmen adedi bakımından sürekli olarak gerilemiştir. 1927-1928 dönemi
ve sonrası için okulun faaliyeti ile ilgili bir bilgiye tesadüf edilememiştir. Bununla birlikte okulun
1930 yılı itibariyle faaliyette olmadığı hususu net olarak ifade edilebilir16. Muhtemelen yıllar
geçtikçe okula kaydolan öğrenci sayısındaki azalma ile birlikte 1928 yılından itibaren okula yeni
öğrenci alınmamış ve okuldaki öğrenciler de 1930’a kadar olan dönemde mezun edilerek, okul
kapanmıştır.
B. Harf İnkılabı Sonrası Erzincan’da Eğitim
1. İlköğretim
Harf İnkılabı sonrası 1928-1929 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de 6.599 ilkokul mevcut
olup, bu okullarda 477.569 öğrenci ve bu öğrencilere eğitim vermek üzere 15.718 öğretmen
bulunmaktaydı17. Dolayısıyla ülke ortalaması itibariyle bir okula 72 öğrenci ve her bir öğretmene
30 öğrenci düşmekteydi. Aynı dönemde Erzincan’da ise 67 okul, 1588’i erkek ve 703’ü kız
toplam 3291 öğrenci ve 63 öğretmen bulunmaktaydı. Diğer bir ifadeyle her okula 49 öğrenci ve
her öğretmene 52 öğrenci düşmekteydi. Dolayısıyla harf inkılabının başladığı yıl itibariyle
Erzincan’ın Türkiye ortalamasına nazaran okul sayısının yeterli olduğu ancak buna karşılık
öğretmen sayının ise arttırılması gerektiği ortaya çıkıyordu.
Aşağıdaki tabloya bakıldığında sonraki yıllarda Erzincan’da 1937-1938 dönemine kadar okul
adedinde hemen hemen her yıl aşamalı bir düşüş gözlenmektedir. Öyle ki 1936-1937 dönemine
gelindiğinde vilayet dahilindeki okul adedi 34 olup, bu rakam 7 yıl öncesinin yarısı anlamına
gelmekteydi. Aradan geçen 7 yıl içinde okul sayısının tersine Erzincan’da gerek öğrenci ve
gerekse de öğretmen adedi artış göstermiştir. 1936-1937 döneminde Erzincan’da ilkokullarda
3689 öğrenci ve bu öğrencilere eğitim vermek üzere 78 öğretmen bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu
dönemde Erzincan’da her bir okula 108 öğrenci ve her öğretmene 47 öğrenci düşmekteydi. Aynı
dönemde Türkiye genelinde her okula 86 öğrenci ve her öğretmene 48 öğrenci tekabül ediyordu18.
Tablodaki verilere bakıldığında 1937-1938 döneminden itibaren Erzincan’da okul ve öğrenci
adedi bakımından ciddi bir artış yaşandığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Öyle ki söz konusu
dönemde okul adedi önceki yıla nazaran neredeyse % 130’luk bir artışla 78’e, öğrenci sayısı da
yaklaşık %50 artışla 5414’e yükselmiştir. Aynı dönemde öğretmen sayısı da nisbi bir atışla 84’e
çıkmıştır. Bu dönemde bu nispette bir artışın meydana gelmesinde hiç şüphesiz bu yıl vilayet
dahilinde ilk kez açılan 28 adet resmi eğitmenli köy okulunun etkisi büyüktür19. Bu artış durumu
1938-1939 döneminde okul ve öğretmen bazında devam etmiş olup, söz konusu eğitim
döneminde okul adedi 127’ye, öğretmen adedi ise 115’e yükselmiştir. Bu artışta da yine bu yıl
vilayet dahilinde önceki yıla ilaveten 52 yeni resmi eğitmenli köy okulunun açılmasının etkisi

Maarif Vekâleti 1340-1341 Ders Senesi İhsaiyyat Mecmuası, Dersaadet 1927, s. 220-221.; Maarif Vekâleti 19251926 Ders Senesi İhsaiyyat Mecmuası, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, s. 244-245.; Maarif Vekâleti 1926-1927
İstatistik Yıllığı, Devlet Matbaası 1929, s. 178.
16 Bkz. Maarif 1923-32 İstatistikleri, Devlet Matbaası, İstanbul 1933, s. 61.
17
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.10/211.938.7.
18 Kültür 1936-1937 İstatistiği, Sakarya Matbaası, İstanbul 1938, s. I-II.
19 Maarif 1937-1938 İstatistiği, Sühulet Basımevi, İstanbul 1939, s. 35.
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vardır20. Yıllıklardaki verilerden hareketle düzenlenen ve tüm bu tespitlere kaynaklık eden
tablonun ayrıntısı aşağıda verilmiştir21.
Yıl
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39

Okul
Adedi
67
66
67
54
44
43
42
32
34
78
127

Öğrenci Sayısı
Erkek
Kız
1588
703
2322
822
2150
739
2241
879
2261
846
2320
919
2695
986
2356
1038
2540
1149
3783
1631
3712
1620

Toplam
3291
3144
2889
3120
3107
3239
3683
3394
3689
5414
5332

Öğretmen Sayısı
Erkek
Kadın
56
7
43
7
33
9
33
13
74
13
30
12
71
18
60
17
62
16
66
18
93
22

Toplam
63
50
42
46
87
42
89
77
78
84
115

2. Ortaöğretim
Harf İnkılabının yürürlüğe girdiği 1928-1929 dönemi itibariyle Erzincan’da önce erkek orta
mektebi hüviyetinde olan ve zamanla karma hale gelen bir ortaokul mevcuttu. Maarif yıllıklarında
1928-1932 yılları arasında okulla ilgili bir veri olmadığı için aşağıdaki tabloya bununla ilgili bilgi
girişi yapılamamıştır. Ancak maarif yıllıklarında veri olmaması okulun faaliyette olmadığı
anlamına gelmemelidir. Bu ara dönemde de okul faaliyette olup, en azından 1930-31 döneminde
okulda 116 öğrencinin eğitim aldığını bilmekteyiz22.
1932 yılından itibaren ortaokulun öğrenci ve öğretmen sayılarına bakıldığında her iki
parametre açısından tedrici bir artışın olduğu dikkati çekmektedir. Öğrenci sayısı bilhassa ritmik
olarak artmıştır. Okulda 1932-33 döneminde 203 öğrenci mevcut iken, 1938-39 döneminde bu
sayı 422 olarak gerçekleşmiş, öğretmen sayısı da yine bu beş yıllık dönemde 11’den 15’e
yükselmiştir. Tablonun ayrıntısı aşağıda verilmiştir23.
Yıl
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39

Okul
Adedi

Öğrenci Sayısı
Erkek
Kız

Toplam

Öğretmen Sayısı
Erkek
Kadın

Toplam

1
1
1
1
1
1
1

171
181
210
249
307
358
332

203
233
262
312
385
452
422

10
8
9
13
12
11
12

11
9
10
14
14
13
15

32
52
52
63
78
94
90

1
1
1
1
2
2
3

Maarif İstatistiği 1938-1939, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 152.
Maarif 1923-32 İstatistikleri, Devlet Matbaası, İstanbul 1933.; Maarif 1932-33 İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul
1934.; Maarif 1933-34 İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul 1935.; Kültür 1934-35 İstatistiği, Köyhocası Matbaası,
Ankara.; Kültür 1935-1936 İstatistiği, Mehmed İhsan Matbaası, Ankara 1937.; Kültür 1936-1937 İstatistiği, Sakarya
Matbaası, İstanbul 1938.; Maarif 1937-1938 İstatistiği, Sühulet Basımevi, İstanbul 1939.; Maarif İstatistiği 1938-1939,
Ulusal Matbaa, Ankara 1942.
22Bkz.http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/24/01/972837/dosyalar/2012_12/07104934_erzncanlisesitarihesi.p
df. Erişim: 28.06.2016.
23 Maarif 1932-33 İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul 1934.; Maarif 1933-34 İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul
1935.; Kültür 1934-35 İstatistiği, Köyhocası Matbaası, Ankara.; Kültür 1935-1936 İstatistiği, Mehmed İhsan Matbaası,
Ankara 1937.; Kültür 1936-1937 İstatistiği, Sakarya Matbaası, İstanbul 1938.; Maarif 1937-1938 İstatistiği, Sühulet
Basımevi, İstanbul 1939.; Maarif İstatistiği 1938-1939, Ulusal Matbaa, Ankara 1942.
20
21

418 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

3. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitimi
a. Mesleki Eğitim
Ziraat Mektebinin 1930’da kapanması sonrası Erzincan’da mesleki eğitim kapsamında ilk
kurs ipekböcekçiliğine yönelik olmak üzere 1931-1932 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirildi.
Bir öğretmen nezaretinde açılan kursa 35 erkek katılmış olup, kurs sonunda 8 kişiye başarı belgesi
verilmiştir24. Yıllıklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla bu kurs ertesi yıl açılmamış, bir yıl ara
verilmiş ve 1933-1934 döneminde tekrar faaliyete geçirilmiştir. Yine bir öğretmen nezaretinde
yürütülen kursa ise bu kez sadece 3 erkek iştirak etmiş, kurs sonunda bunlardan ikisine başarı
belgesi verilmiştir25. Bu kadar düşük bir katılımın sonucu olsa gerek, incelediğimiz dönem içinde
sonraki yıllarda Erzincan’da ipekböcekçiliği kursu açılmadığı tespit edilmektedir.
1930 sonrası dönemde Erzincan’da mesleki eğitim kapsamında bir diğer kurs faaliyeti ise
kadınlara yönelik biçki, dikiş ve nakış kursudur. 1935-1936 döneminde Erzincan’da biri Halkevi
bünyesinde ve diğeri de özel statüde iki dikiş-nakış kursu açıldı. Halkevi bünyesindeki kurs
ücretsiz olup, üç öğretmen nezaretinde iki dershanede yürütülmüş, kursa 46 kadın katılmış ve
katılanların tümü başarı ile kursu tamamlamıştır. Aynı dönemde Ziynet Balkan Biçki, Dikiş
Yurdu adı ile açılan diğer kurs ise ücretli olup, kursa 41 kadın katılmış ve bunların da tümü başarı
belgelerini almışlardır. Özel statüdeki bu kursa katılanlardan toplam 1.216 lira ücret alınmıştı26.
Kadınlara yönelik bu kurslar sonraki iki yılda açılmamış, ancak 1938-1939 döneminde
Erzincan’da yine bu tür bir kurs faaliyete geçmiştir. Erzincan Ülkü Biçki Dikiş Yurdu adı ile özel
olarak ücret mukabilinde açılan bu kursa ise sadece 11 kadın katılmış ve bu kişilerden 141 lira
ücret alınmıştır27.
b. Millet Mektepleri ve Ulus Okulları
Okuma yazma bilmeyen kitlelerin eğitimi için daha Cumhuriyet’in ilanının hemen
sonrasında “Halk Mektepleri”, “Halk Dershaneleri” ve “Halk Evi” adı ile bazı kurumların
faaliyete geçirilmesi hususu uzun süre tartışılmış ise de bu konuda ilk adımlar 1927’de Mustafa
Necati Bey’in Maarif Vekilliği döneminde atıldı. Halk Dershanesi adı ile faaliyete geçirilen bu
okulların adedi 1928’de 3.304’ü bulmuş olup, bu okullarda 64.302 kişi okuma yazma
öğrenmekteydi28.
Latin harflerinin kabulü sonrasında halka okuma yazma öğretmek üzere ne yapılabileceği
sorusu gündeme geldiğinde bu halk dershaneleri deneyiminden hareketle, buna benzer bir
kurumun ihdasına karar verildi. Nitekim Başvekil İsmet İnönü 1 Kasım 1928’de TBMM’de
yaptığı konuşmada “Millet Mektepleri” adı ile halkın okuma yazma eğitimine yönelik okullar
açılacağını ifade etmiş29, bu açıklamanın 10 gün sonrasında 11 Kasım 1928’de İcra Vekilleri
Heyeti “Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi”ni onaylamış, söz konusu talimatname 24
Kasım 1928’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir30. Millet Mektepleri ile ilgili
ikinci talimatname ise yaklaşık bir yıl sonra 16 Ekim 1928’de Resmi Gazete’de yayımlandı31. Her
iki talimatname bir bütün olarak değerlendirildiğinde Millet Mekteplerinin temel amacının yeni
Türk harflerini kısa bir zamanda ve kolay bir biçimde her bir ferde öğretmek, dolayısıyla büyük
halk kitlelerini okur-yazar hale getirmek olduğu görülmektedir. Bu amaca yönelik olarak açılacak
millet mektepleri A ve B kursları biçiminde örgütlenecek, A kurslarına hiçbir şekilde okuma
yazma bilmeyenler, B kurslarına ise eski yazıyı okuyup yazabilenler devam edecekti. İlk yıl A
kurslarının 4, B kurslarının ise 2 ay içinde tamamlanması öngörülmüşken, 1929’da B kursları da
4 aya yükseltildi. Talimatnamelere göre okullar sabit, gezici ve özel adı altında üç grupta faaliyet
yürütecek, bu gruplar da kendi içinde A, B, köy yatı dershaneleri ve halk okuma odaları adı altında
24

Maarif 1923-32…, s. 61.
Maarif 1933-34 İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul 1935, s. 384.
26 Kültür 1935-1936 İstatistiği, Ahmed İhsan Matbaası, Ankara 1937, s. 226-227.
27 Maarif İstatistiği 1938-1939, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 372-373.
28 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, 1997, s. 125-126.
29
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre: 3, c: 5, s. 9.
30 Resmi Gazete, S: 1048, 24 Teşrin-i Sani 1928, s. 6102-6107.
31 Resmi Gazete, S: 1321, 16 Teşrin-i Evvel 1929, s. 8396.
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dörde ayrılacaktı. Kurslar her yıl Kasım ayı başında başlayacak, 4 ay boyunca haftada üç gün en
az altı saat ders yapılması sağlanacaktı. Her kurs döneminin sonunda A kurslarında alfabe,
okuma-yazma, imlâ kuralları ve basit hesap işlemleri, B kurslarında ise yine okuma yazma, hesap
ve ölçüler, sağlık ve yurt bilgisi alanlarında sınavlar yapılacak, başarılı olanlara belgeleri
verilecekti. Sınavlar sonunda ilk üç dereceye girenlere Gazi Mustafa Kemal Paşa imzalı birer
anayasa kitapçığı verilecek iken, derslere devam etmeyenlere 5-60 lira arasında değişen
miktarlarda para cezasına çarptırılacağı belirtilmekteydi. Talimatnamelerde ayrıca okula devam
ederek belgesini almayanların Mayıs 1931’den itibaren köy ve mahalle kurulları, devlet
kurumları, belediye, banka, tekel, demiryolu ve liman idarelerinde görev alamayacakları hususu
da özellikle belirtilmekteydi. 1 Kasım 1928’de törenlerle açılan millet mektepleri 1935’e kadar
bu isimle faaliyetlerine devam ederken, 1936’dan sonra ulus okulları adını almıştır.
Gazi Mustafa Kemal’in Ağustos 1928 başında İstanbul’da Sarayburnu’nda yaptığı konuşma
ile fiili olarak başlayan harf inkılabı tüm ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da hemen
yankısını buldu. İlk etapta memurlar ve öğretmenler için kurslar açılarak, bunların okuma yazma
öğrenmesi sağlandı. 1929 yılı başına gelindiğinde ise tüm ülke genelinde olduğu gibi törenlerle
millet mektepleri açılarak, halkın yeni harfleri öğrenmesi için çalışmalara başlandı. Aşağıdaki
tabloda da görüleceği üzere ilk yıl Erzincan’da 145’i erkek ve 57’si kadınlara yönelik toplam 202
A ve 19’u erkek ve 7’si kadınlara yönelik olmak üzere toplam 26 B kursu açıldı. A kurslarına
5356 erkek ile 1760 kadın toplam 7116, B kurslarına ise 573 erkek ve 157 kadın toplam 730 kişi
katılırken, kurs sonunda A kurslarından 2950 ve B kurslarından 700 kişi başarılı olmuş ve
şehadetnamelerini almışlardır. Sonraki yıllara ait veriler ise aşağıdaki tabloda gösterildiği
şekildeydi32:
Yıl

Dershane Adedi
A
B
Er. Ka To Er
.
p
.
1928 14 57 202 19
-29 5
1929 91 41 132 68
-30
1930 56 20 76 31
-31
1931 43 20 63 28
-32
1932 26 10 36 9
-33
1933 -34
1934 24 12 36 9
-35
1935 1 1
-36
1936 2 2
1
-37
1937 -38

Katılım
A
Ka To Er
Ka
.
p
7 26 535 176
6
0
18 86 213 104
2
0
3 34 157 556
6
3 31 101 374
1
5 14 649 282
-

B
Top Er
711
6
317
2
213
2
138
5
931
-

Başarılı Olanlar
A
B
Ka Top Er
Ka Top Er

573 15
7
123 32
1
8
770 57

730 186
0
155 126
9
0
827 783

104 295 55
0
0
0
508 176 90
8
4
156 939 45
8
515 18 533 488 136 624 33
7
224 12 345 308 107 415 14
1
5
-

-

-

-

4

13

499 203 702 171 68 239 284 68

1

1

-

60

60

-

29 29

-

-

1

60

-

60

35

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

Ka Top
15
0
22
5
52

700

14

351

75

220

-

-

112
9
510

154

28

352 10 53
1
28 15

24

-

24

5

-

5

-

-

-

-

-

-

15

Tablodaki veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde ilk dikkat çeken husus hiç şüphesiz
kurslara katılım adedinin yıllar itibariyle ciddi biçimde düşmüş olmasıdır. Yukarıda ilk yıl için
ifade edilen rakamlar sonraki yıllarda hem dershane adedi, hem de katılım adedi bakımından
Maarif 1928-33 Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul 1934, s. 16.; Maarif 1928-35 Millet
Mektepleri Faaliyeti İstatistiği, Devlet Matbaası, İstanbul 1934, s. 20.; Maarif 1928-35 Millet Mektepleri Faaliyeti
İstatistiği, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul 1935, s. 28.
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önemli ölçüde azalmıştır. Bu azalma bilhassa ilk yıl ile ikinci yıl arasında dikkat çekici boyuttadır.
Nitekim rakamlar ikinci yılda katılım adedinin ilk yıla nazaran % 60 civarında bir azalma
olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum B kurslarının sadece ilk ve ikinci yılı için geçerli
değildir. B kursları gerek dershane ve gerekse de katılım noktasında ilk yıla nazaran önemli
ölçüde artmış, söz konusu artış % 50’ler civarında gerçekleşmiştir. Ancak üçüncü yıldan itibaren
B kursları da tıpkı A kursları gibi düşüş eğilimine girmiştir.
Tablodaki verilerde bir diğer çeken husus ise A ve B kurslarına katılanların kurs sonunda
ortaya koydukları başarı oranlarının düşüklüğüdür. Rakamlara bakıldığında A kurslarına
katılanların başarı oranının bir hayli düşük olduğu, kimi yıllarda oranın % 40’lar seviyesine kadar
düştüğü görülmektedir. Buna karşılık B kurslarında ise tam tersi olarak başarı oranının %
80’lerden düşmediği kimi yıllarda oranın 95’lere kadar çıktığı müşahede edilmektedir. Tabii B
kurslarının eski yazıyı bilen, eğitimli kişilere yönelik olmasının bunda payı yüksektir.
Tabloya bakıldığında açılan kurs ve katılımcı sayısının 1932-1933 döneminde ciddi biçimde
azaldığı ve bunun sonucu olarak ertesi dönemde Erzincan’da millet mektebi açılmadığı tespit
edilmektedir. 1934 yılında tekrar millet mektebi açılan Erzincan’da, ertesi yıl okulun adı tüm ülke
genelinde olduğu gibi ulus okuluna dönüşmüştür. Ulus okulları vilayet dahilinde sadece iki yıl
faaliyet göstermiş olup, 1937-38 döneminden itibaren adı geçen okullar kapanmıştır.
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ADAYLARIN SEMPTOMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF SYMPTOMS OF CANDIDATES ACCORDING TO SOME
VARIABLES: THE CASE OF THE PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND
GUIDANCE APPLICATION AND RESEARCH CENTER OF ERZINCAN UNIVERSITY
Fikret GÜLAÇTI*
Esra DEMİREL**
Özet
Bu çalışmanın amacı, Erzincan Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulama ve
araştırma merkezine (ERDAM) başvuran öğrencilerin ruhsal belirti düzeylerinin bazı değişkenlere göre
incelenmesi ve ortaya çıkan bulgular ışığında önerilerde bulunmaktır. Araştırmada öğrencilerin
semptomlarını belirlemek amacıyla Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır.
Araştırmaya 43 erkek (% 26,1), 122 (% 73,9) Bayan öğrenci katılmıştır.
Araştırma sonucunda katılımcıların cinsiyet değişkeni ile KSE ile cinsiyet arasında herhangi anlamlı
bir fark olmadığı, psikolojik destek alıp almama değişkeni ile KSE arasındaki anlamlı bir fark olduğu
ortaya çıkmıştır.
Yapılan varyans analizi sonuçlarında katılımcıların kse ile yaş değişkeni ortalamaları incelendiğinde
anlamlı farklar bulunmuştur. Kse puan ortalamaları ile akademik başarı puan değişkeni arasında anlamlı
bir farklar bulunmuştur. Katılımcıların Anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, hostilite ve genel puan
ortalamaları arasında anlamı fark bulunmuş ancak somatizasyon ile sınıf değişkeni arasında anlamlı fark
bulunmamıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Anne, Baba Eğitim Düzeyleri ve gelir
düzeyi ile KSE alt boyutları ile genel puanları değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulanamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan Üniversitesi, rehberlik, danışma.
Abstract
This study aims to investigate the level of psychological symptoms of students who applied to the
psychological counseling and guidance application and research center of Erzincan University. The study
used “Short Symptom Inventory” (SSI) and “Personal Information Sheet” to determine the symptoms of
students. 43 male (%26,1) and 122 (%73,9) female students were included in the study.
The findings of the study showed that there was a significant difference between the SSI level and the
variable that asked for receiving psychological support or not. Moreover, a significant difference was found
between the SSI level and age and academic success, respectively. Additionally, there was a significant
difference between the SSI level and class level in all sub-factors other than somatization. However, there
is not a significant difference between the SSI level of students and gender, mother and father education
level and income level.
Keywords: Erzincan University, guidance, counseling.

Giriş
Üniversite yılları gençlerin erişkinliğe geçiş yıllarıdır. Bu dönemde gençlerin ilişkilerinin
çok hızlı değişim gösterdiği bilinmektedir. Özellikle üniversitede okuma şansı elde edenler,
üniversiteyi kazanma sevincinin yanı sıra; aileden ayrılma, yeni çevre ve arkadaş edinme, yalnız
kalma korkusu, ekonomik güçlükler, yurt hayatına alışma, gelecekteki mesleği ve çalışma hayatı
ile ilgili kaygı gibi bir çok sorunla da yüz yüze kalır. Bu sosyal, kültürel ve ekonomik değişiklik
gençleri ruhsal açıdan olumsuz etkileyebilir.
Bu anlamda özel olarak ergenlik, kişinin genetik altyapısı, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönleri
açısından çok fazla değişim ve gelişimin meydana geldiği, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi
olarak tanımlanabilmektedir (Kulaksızoğlu, 1998; Ergin ve Yıldız, 2010;Eroğul ve Yurtal, 2014;
Santrock, 2015) Ergenlik çağı hızlı büyüme, cinsel dürtü artışı, kendiliğin henüz tam
*
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olgunlaşmamış olması, toplumsal yerin henüz kesinleşmemesi ve aileye bağımlılığın sürmesi gibi
etkenlerle genellikle sorunlarla yüklü fırtınalı bir dönem olarak bilinir (Öztürk, 1998) Ergenlik
dönemi kendilik gelişimi açısından en önemli evrelerden biridir ve ruhsal gelişimin yalnızca
bireysel değil, toplumsal açıdan da incelenmesini gerektirir. Ergenin kendilik algısı kişilik
gelişiminde anahtar rol oynamaktadır. Kendilik algısının gelişiminde cinsel farklılığın algılanışı,
ebeveyn, eğitimciler ve akranlarla ilişkilerden sağlanan geri bildirimler önemlidir. Erken
ergenlikte kendilik algısı büyük oranda sosyal karşılaştırmalara, benzerliklere, onaya, standart
normlara ve kişilerarası ilişkilere bağlı olarak algılanırken, geç ergenlikte içselleştirilmiş
toplumsal normlarla kişisel inançlar bütünleştirilmektedir (Öztürk, 1998) Ergenin arkadaş ve
akran ilişkileri, sosyal becerilerinin ve yetişkinlik işlevlerinin (sorumluluk alma, rollere ilişkin
davranışlara sahip olma v.b) gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır (Kulaksızoğlu, 1998; Ergin
ve Yıldız, 2010; Eroğul ve Yurtal, 2014; Santrock, 2015). Bu dönemde kendilik algısı, yani kim
olduğuna ilişkin sorgulamalar ergenin kendini diğerleriyle karşılaştırmasına dayanmaktadır.
Kendini değerlendirmede özellikle ilişkileri ve diğerlerinin onunla ilgili yargıları önemli
olmaktadır (Tezcan, 1996). Ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkileri ergenin yakınlaşma,
etkileşim, yeni sosyal ortamlara uyum sağlama ve sosyal becerilerini arttırma gibi nitelikler
kazanmasında önemli bir yer tutmakta, aynı zamanda kendine saygısını ve güvenini de olumlu
etkilemektedir. Ergenin sosyal ilişkilerindeki doyumu kendiliğini algılayışını olumlu yönde
etkileyerek okul başarısına da katkı sağlamaktadır Gülaçtı, 2009). Okul başarısını da
gösterebilecekleri diğer olumlu olumsuz davranışlarının temelinde kaldıkları yerin dahi önemi
olmaktadır (Gülaçtı, 2016).
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERDAM) Erzincan
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak 15.04.2011 tarihinde kurulmuştur. Bu doğrultuda
daha önce Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yürütülen Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti Merkez bünyesine alınmıştır. Merkezin amacı, üniversite
öğrencilerinin kendilerini tanımasını, çevrelerine uyum sağlamasını, problem çözme ve iletişim
becerisi kazanmasını, üniversite yaşamına uyum sağlamasını, ders başarılarının arttırılmasını,
sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerinin izlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda psikolojik
danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektir. Üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal anlamda
kendilerini tanımaya ve geliştirmeye yönelik farkındalıklarını arttırmak hedeflenmektedir. Bu
doğrultuda durum tespiti amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
Üniversite yaşamı gençler için yeni bir uyum sürecini de beraberinde getirmektedir. Daha
fazla bağımsızlık ve daha fazla sorumluluk, gençlerin yaşam becerilerini geliştirmelerini gerekli
hale getirmektedir. Bu süreç içinde olabilecek ruhsal süreçler ve bunların bazı değişkenlerle olan
ilişkileri bu araştırmanın konusudur.
Yöntem
Çalışma grubunu Erzincan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezine başvuran öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin 43’ü erkek (% 26,1),
122’si (% 73,9) bayan toplam 165 kişi olup yaş ortalamaları 21.4 tür.
Veri toplama araçları
Kısa Semptom Envanteri-KSE: 53 maddeden oluşan ve Likert tipi bir kendini Değerlendirme
ölçeği olana KSE çeşitli psikolojik belirtileri taramak için kullanılmaktadır. KSE, SCL-90-R’nin
(Symptom Check List) kısa formudur. SCL-90-R’nin dokuz faktöre dağılmış olana 90 madde
arasından,
her
faktörde
en
yüksek
yükü
almış
toplam
53
madde
seçilmiş ve benzer yapıda kısa bir ölçek elde edilmiştir. Derogatis (1992’den akt., Savaşır ve
Şahin, 1997) tarafından kısaltılan KSE’nin Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları Şahin ve Durak (1994) tarafından yapılmış ve ölçeğin Anksiyete, Depresyon,
Olumsuz Benlik, Somatizasyon ve Hostilite olmak üzere beş faktörden oluştuğu bulunmuştur
Ölçeğin toplam puanlarından elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları .96 ve .95, alt
ölçekler için elde edilen katsayılar ise .55 ile .86 arasında değişmektedir.
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, katılımcıların
cinsiyet, yaş, öğrenim gördüğü fakülte/bölüm, anne baba öğrenimi gibi demografik değişkenlerle
ilgili veri toplamak amacıyla kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 19 veri analiz programı kullanılmıştır. Yapılan istatistiki
işlemlerin anlamlılık derecesi p <.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizinde korelasyon yöntemi,
t testi ve anova testleri kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmada bulgular, araştırmada yer alan değişkenlerin birbiriyle arasındaki farklar t testi,
ilişkiler ise korelasyon analizi ve anova analizi bağlamında ele alınmıştır.
Tablo 1 Araştırmada Kullanılan Kısa Semptom Envanteri (KSE) alt boyutları ve Genel Belirti Puanlarına
İlişkin Betimsel İstatistikler (n=165)
İstatistiki Değerler
Ortalama

Standart Sapma

Alınabilecek En düşük - En yüksek
değerler

KSE Anksiyete
KSE Depresyon
KSE Olumsuz Benlik

31,7636
33,7879
27,0303

10,52
10,68
9,79

0-52
0-48
0-48

KSE Somatizasyon

19,0848

7,19

0-36

18,4545
130,1212

5,97
39,50

0-28
0-212

KSE Hostilite
KSE GENEL BELİRTİ

Yaş

Pearson Correlation

Cinsiyet

Pearson Correlation

-,022

Sınıf

Pearson Correlation

,601** -,197*

Doğum yeri

Pearson Correlation

-,145

,067

-,001

1

Anne eğitim D.

Pearson Correlation -,293** -,067

,001

,014

,003

-,066 ,526**

,052

-,011

,503**

,585**

,006

,010

,235**

-,124

-,137 -,054

Baba eğitim D.
Ortalama gelir D
Kalınan yer

Pearson Correlation

-,195*

Pearson Correlation

-,173*

1

-,012
-,091

1
1
1
1

,060

Psikolojik destek A/Alm Pearson Correlation

,076

,038

,010

,061

-,114

-,125 -,102 ,050

Algılanan başarı

Pearson Correlation

,056

-,059

,109

-,106

-,099

-,025 -,007 -,033 ,208**

KSE anksiyete

Pearson Correlation

-,410**

,003

-,336**

,036

,094

,017

,029 -,015

-,215**

KSE depresyon

Pearson Correlation -,339** -,014 -,300**

,034

,104

,040

-,025 -,151 -,275** -,290** ,821**

1
1
-,282**

1
1

Pearson Correlation

KSE somatizasyon

Pearson Correlation

-,214**

-,099

-,101

-,083

,072

,088

,065 -,063

KSE hostilite

Pearson Correlation -,236**

,001

-,211**

,082

,100

,015

,075 -,121 -,157* -,288** ,699** ,686** ,746** ,639**

-,014

-,295**

**. p <0.01 *. p <0.05

Pearson Correlation

-,342**

,028

-,299**

1

-,270**

KSE Genel

KSE Genel

1

Pearson Correlation

KSE olumsuz benlik

KSE hostilite

KSE
somatizasyon

KSE Olumsuz
benlik

KSE depresyon

KSE anksiyete

Algılanan başarı

Psikolojik
Destek A/Alm

Kalınan yer

Ortalama Gelir
D.

Baba Eğitim D.

Anne Eğitim D.

Doğum yeri

Sınıf

Cinsiyet

Yaş

Tablo 2 Araştırmada Kullanılan Yordayıcı Değişkenler ve Yordanan Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları (n=165)

,077

,035

,117

,111

-,025

,027

,010 -,041

-,213**

-,334**

,827**

,820**

1

-,262**

-,235**

,723**

,729**

,614**

,027 -,085

-,256**

-,323**

,931**

,929**

,915**

1
,820**

1
,824**

1
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Yapılan korelasyon analizi sonucunda Anksiyete ile yaş arasında -,410 (p<.01), sınıf
arasında -,336 (p<.01), psikolojik destek alma/almama arasında -,215 (p<.01) , algılanan başarı
düzeyi arasında -,282 p<.01); depresyon ile yaş arasında -,339 (p<.01), sınıf arasında -,300
(p<.01), başarı arasında -,290; olumsuz benlik ile yaş arasında -,270 (p<.01), sınıf arasında -,299
(p<.01), psikolojik destek alma/almama arasında -,213 (p<.01), algılanan başarı arasında -,334
(p<.01); somatizasyon ile yaş arasında -,214 (p<.01), psikolojik destek alma/almama arasında ,262 (p<.01), algılanan başarı arasında -,235 (p<.01); hostilite ile yaş arasında -,236 (p<.01),
sınıf arasında -,211 (p<.01), psikolojik destek alma/almama arasında -,157 (p<.05), algılanan
başarı arasında -,288 (p<.01), genel belirti düzeyi değişkeni ele alındığında yaş ile arasında ,236 (p<.01), sınıf ile arasında -,295 (p<.01), psikolojik destek alma/almama arasında -,256
(p<.01), algılanan başarı açısından ele alındığında -,323 (p<.01), anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Yine tablo 2 ele alındığında kse alt ölçeklerinin ve genel puanın kendi arasında da yüksek
düzeyde ilişki olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyeti ile KSE Alt Boyutları ve Genel Puanlarına göre t-testi Sonuçları
Kseanksiyete
Depresyon
olumsuzbenlik
somatizasyon
Hostilite
Genel Puan

𝑋̅

cinsiyet

N

Kadın

122

31,7459

Erkek

43

31,8140

9,82770

Kadın

122

33,8770

10,93072

Erkek

43

33,5349

10,06964

Kadın

122

26,8689

10,04037

Erkek

43

27,4884

9,14531

Kadın

122

19,5082

7,35886

Erkek

43

17,8837

6,63041

Kadın

122

18,4508

6,12825

Erkek

43

18,4651

5,58207

Kadın

122

130,4505

40,9137

Erkek

43

129,1860

35,6232

t

P

S

Sd

10,80217

163

-,036

,971

163

,180

,857

163

-,356

,722

163

1,276

,204

163

-,013

,989

163

,180

,857

p>.05

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların cinsiyet değişkeni ile KSE genel puan düzeyi ve alt
boyut puan düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında bütün alt ve genel boyutlar ile cinsiyet
arasında herhangi anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların Psikolojik Destek alıp almama durumları ile KSE Alt Boyutları ve Genel
Puanlarına göre t-testi Sonuçları
Anksiyete

Depresyon

Olumsuzbenlik

Somatizasyon

Hostilite

Genel Puan

p<.05* p<.01**

Psikolojik
Destek
Alan

t

N
47

𝑋̅
35,3404

S
10,60819

Almayan

118

30,3390

10,19403

Alan

47

38,4255

10,70503

Almayan

118

31,9407

10,14198

Alan

47

30,3191

9,35555

Almayan

118

25,7203

9,68997

Alan

47

22,0638

8,07951

Almayan

118

17,8983

6,46938

Alan

47

19,9362

6,04837

Almayan

118

17,8644

5,86590

Alan

47

146,0851

40,4554

Almayan

118

37,4235

37,4235

P

Sd
163

2,812

,006*

163

3,649

,000**

163

2,778

,006*

163

3,469

,001*

163

2,030

,044

163

3,379

,001**
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Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların psikolojik destek alıp almama değişkeni ile KSE genel
puan düzeyi ve alt boyut puan düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında bütün alt ve genel
boyutlar ile psikolojik destek alma/almama düzeyleri arasında p<.05 ile p<.01 düzeyinde anlamlı
bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların anksiyete alt boyutunda psikolojik destek alıp
almama durumları puan ortalamalı (Xalan=35,34) almayanların puan ortalaması
(Xalmayan=30,33) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t163=2,812, p<.05). Yine tabloda
görüldüğü üzere depresyon puanlarında alanların puan ortalaması ile (Xalan=38,42) almayanların
puan ortalaması (Xalmayan=31,94) arasında anlamı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür
(t163=3,649, p<.05). Yine tabloda görüldüğü üzere olumsuz benlik puanlarında psikolojik destek
alanların puan ortalaması ile (Xalan=30,31) almayanların puan ortalaması (Xalmayan=25,72)
arasında anlamı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür(t163=2,778, p<.05). Tabloda görüldüğü
üzere somatizasyon puanlarında psikolojik destek alanların puan ortalaması ile (Xalan=22,06)
almayanların puan ortalaması (Xalmayan=17,89) arasında anlamı düzeyde farklılık olduğu
görülmüştür (t163=3,469, p<.05). Yine tabloda görüldüğü üzere hostilite puanlarında psikolojik
destek alanların puan ortalaması ile (Xalan=19,93) almayanların puan ortalaması
(Xalmayan=17,86) arasında anlamı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür(t163=2,030, p<.05).
Son olarak tablo da görüldüğü üzere genel puan açısından alanların puan ortalaması ile
(Xalan=146,08) almayanların puan ortalaması (Xalmayan=37,42) arasında anlamı düzeyde
farklılık olduğu görülmüştür (t163=3,379, p<.05)
Tablo 5. Katılımcıların Yaşları ile KSE Alt Boyutları ile Genel Puanlarına Göre Varyans Analizi
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Anksiyete
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Depresyon
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Olumsuz Benlik
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Somatizasyon
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Hostilite
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Genel Puan
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler
Toplamı
4007,647
14168,135
18175,782
2799,144
15920,432
18719,576
2054,379
13668,469
15722,848
818,675
7664,137
8482,812
707,373
5145,536
5852,909
44283,257
211612,319
255895,576

Sd
6
158
164
6
158
164
6
158
164
6
158
164
6
158
164
6
158
164

Ortalama
Kare
667,941
89,672

F
7,449

P
,000**

466,524
100,762

4,630

,000**

342,397
86,509

3,958

,001*

136,446
48,507

2,813

,013**

117,895
32,567

3,620

,002**

7380,543
1339,318

5,511

,000**

p<.05* p<.01**

Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Anksiyete puan ortalamaları ile yaş
değişkenine göre (F= 7,449, p<,01), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar
arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. LSD sonucuna göre 18 yaş
ortalamasının 21, 22, 23, 24 yaş ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde
19 yaş ortalamasının 21, 22, 23 ,24 yaş ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 20
yaş ortalaması ele alındığında 21,22,23 ve 24 yaş ortalamalarından daha yüksek olduğu
bulunmuştur. 21 yaş ortalaması ile 18, 19 ve 20 yaş ortalamaları ele alındığında 18, 19 ve 20 yaş
ortalaması 21 yaş ortalamasından yüksek olduğu, 22, 23 ve 24 yaş ortalamalarından ise yüksek
olduğu ortaya çıkmıştır. 22 yaş ortalaması açısından 18, 19 ve 20 yaş ortalamalarından düşük
olduğu ortaya konulmuştur. 23 yaş ortalaması ele alındığında ise 18, 19, 20, 21 yaş
ortalamalarından düşük olduğu bulunmuştur. Son olarak 24 yaş ortalaması ele alındığında ise 18,
19, 20 yaş ortalamalarının 24 yaş ortalamasından yüksek olduğu tablodan anlaşılmaktadır.
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Yine tablo 5 incelenmeye devam edildiğinde depresyon puan ortalamaları ile yaş değişkenine
göre (F=4,630, p<,01) anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar arasında
olduğunu incelemek adına LSD testi uygulanmıştır. LSD sonuçlarına göre 18 yaş ortalamalarının
22, 23 ve 24 yaş ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. 19 yaş ortalamaları ise 22, 23 ve
24 yaş ortalamalarından yüksek çıkmıştır. 20 yaş ortalamaları 21, 22 ve 23 yaş ortalamalarından
yüksek bulunmuştur. 21 yaş ortalamaları ise 22 ve 23 yaş ortalamalarından yüksek bulunmuştur.
22 yaş ortalaması ele alındığında ise 19, 20 ve 21 yaş ortalamalarından düşük çıkmıştır. 23 yaş
ortalaması da ele alındığında 19, 20 yaş ortalamalarından düşük bulunmuştur.
Olumsuz benlik değişkeni ortalamaları ile yaş değişkeni ortalamaları ele alındığında
(F=3,958, p<,05), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu
incelemek için LSD testi uygulanmıştır. LSD sonucuna göre 19 yaş ortalaması 22 ve 23 yaş
ortalamalarından yüksek bulunmuştur. 20 yaş ortalaması 22, 23 ve 24 yaş ortalamalarından
yüksek olduğu belirlenmiştir. 21 yaş ortalaması 22 ve 23 yaş ortalamalarından yüksek
bulunmuştur. 22 yaş ortalaması 19, 20 ve 21 yaş ortalamalarından düşüktür. 23 yaş ortalaması 19,
20 ve 21 yaş ortalamalarından daha düşük olduğu otaya çıkmaktadır. Son olarak 24 yaş ortalaması
ele alındığında 20 yaş ortalamasından düşük olduğu ortaya çıkmıştır.
Bir başka boyut olan somatizasyon ortalamaları ele alındığında yaş değişkeni ortalamaları
ele alındığında (F=2,813, p<,01), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar
arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. 19 yaş ortalaması 21 ve 23 yaş
ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. 20 yaş ortalaması ele alındığında ise 21, 22 ve 23 yaş
ortalamalarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 21 yaş ortalaması baz alındığında 19 ve
20 ortalamalarından düşük olduğu görülmektedir. 22 yaş ortalaması ele alındığında 20 yaş
ortalamasından daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 23 yaş ortalaması ele alındığında 19 ve 20
yaş ortalamalarından düşük olduğu bulunmuştur.
Hostilite boyutu ele alındığında hostilite değişkeni ortalamaları ile yaş değişkeni ortalamaları
incelendiğinde (F=3,620, p<,01), anlamlı fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar
arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. 19 yaş ortalaması 22 ve 23 yaş
ortalamasından yüksek çıkmıştır. 20 yaş ortalaması 21, 22, 23 ve 24 yaş ortalamalarından
yüksektir. 21 yaş ortalaması 20 yaş ortalamasından düşüktür. 22 yaş ortalaması ele alındığında 19
ve 20 yaş ortalamalarından daha düşüktür. 23 yaş ortalaması da 19 ve 20 yaş ortalamalarından
daha düşüktür. En son olarak 24 yaş ortalaması 20 yaş ortalamasından düşük olarak bulunmuştur.
Son boyut olan Genel toplam boyutu ele alındığında toplam puan değişkeni ortalamaları ile
yaş değişkeni ortalamaları incelendiğinde (F=5,511, p<,01), anlamlı fark bulunmuştur. 18 yaş
ortalaması 22 ve 23 yaş ortalamalarından yüksek bulunmuştur. 19 yaş ortalaması 21, 22, 23 ve 24
yaş ortalamalarından yüksek bulunmuştur. 20 yaş ortalaması 21, 22, 23 ve 24 yaş
ortalamalarından yüksektir. 21 yaş ortalaması 19 ve 20 yaş ortalamalarından düşük bulunmuştur.
22 yaş ortalaması 18, 19, 20 ve 21 ortalamalarından düşüktür. 23 yaş ortalaması 18, 19, 20 ve 21
ortalamalarından düşüktür. Son olarak 24 yaş ortalaması 19 ve 20 yaş ortalamalarından düşüktür.
Tablo 6. Katılımcıların Sınıf Değişkenleri ile KSE Alt Boyutları ile
Genel Puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Ortalama
Kaynağı
Toplamı
Sd
Kare
F
Kseanksiyete
Gruplar Arası
2224,086
3
741,362
7,483
Gruplar İçi
15951,696
161
99,079
Toplam
18175,782
164
Depresyon
Gruplar Arası
1846,057
3
615,352
5,871
Gruplar İçi
16873,518
161
104,804
Toplam
18719,576
164
Olumsuzbenlik Gruplar Arası
1586,375
3
528,792
6,022
Gruplar İçi
14136,474
161
87,804
Toplam
15722,848
164

P
,000**

,001*

,001*
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Somatizasyon

Hostilite

Genel Puan

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

128,231
8354,581
8482,812
329,988
5522,921
5852,909
24911,071
230984,50
5
255895,57
6

3
161
164
3
161
164
3
161

42,744
51,892

,824

,483

109,996
34,304

3,207

,025*

8303,690
1434,686

5,788

,001*

164

p<.05* p<.01**

Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Anksiyete puan ortalamaları ile sınıf
değişkenine göre (F= 7,483, p<,01), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar
arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. LSD sonucuna göre 1.sınıf 2.sınıf ve
3.sınıf ortalamalarının 4.sınıf ortalamasından ayrı ayrı daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Katılımcıların depresyon puan ortalamaları ile sınıf değişkenine göre (F= 5,871, p<,05), anlamlı
bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu incelemek için LSD testi
uygulanmıştır. LSD sonucuna göre 1. .sınıf 2.sınıf ve 3.sınıf ortalamalarının 4.sınıf
ortalamasından ayrı ayrı daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların olumsuz benlik puan
ortalamaları ile sınıf değişkenine göre(F= 6,022, p<,05), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen
farkın hangi gruplar arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. LSD sonucuna
göre 1. .sınıf 2.sınıf ve 3.sınıf ortalamalarının 4.sınıf ortalamasından ayrı ayrı daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Katılımcıların somatizasyon puan ortalamaları ile sınıf değişkenine göre (F=,824,
p>,05), anlamlı bir fark bulunmamıştır. Katılımcıların hostilite puan ortalamaları ile sınıf
değişkenine göre(F= 3,207, p<,05), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar
arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. LSD sonucuna göre 1. .sınıf
öğrencileri ortalamaları 4.sınıf ortalamalarından yüksek bulunmuştur. 2. .sınıf öğrencileri
ortalamaları 4.sınıf ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Son boyut olan genel toplam puan
değişkeni ortalamaları ile sınıf değişkeni ortalamaları incelendiğinde (F= 5,788, p<.05), anlamlı
bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu incelemek için LSD testi
uygulanmıştır. LSD sonucuna göre 1.sınıf 2.sınıf ve 3.sınıf ortalamalarının 4.sınıf ortalamasından
ayrı ayrı daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Tablo 7. Katılımcıların Anne Eğitim Düzeyleri ile KSE Alt Boyutları ile
Genel Puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Ortalama
Kaynağı
Toplamı
Sd
Kare
F
Kseanksiyete
Gruplar Arası
482,298
5
96,460
,867
Gruplar İçi
17693,484
159
111,280
Toplam
18175,782
164
Depresyon
Gruplar Arası
332,865
5
66,573
,576
Gruplar İçi
18386,710
159
115,640
Toplam
18719,576
164
Olumsuzbenlik Gruplar Arası
397,165
5
79,433
,824
Gruplar İçi
15325,684
159
96,388
Toplam
15722,848
164
Somatizasyon
Gruplar Arası
183,889
5
36,778
,705
Gruplar İçi
8298,923
159
52,194
Toplam
8482,812
164
Hostilite
Gruplar Arası
139,114
5
27,823
,774
Gruplar İçi
5713,796
159
35,936

P
,505

,719

,534

,621

,570
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Toplam
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Genel Puan

5852,909
5035,456
250860,120
255895,576

164
5
159
164

1007,091
1577,737

,638

,671

p>.05

Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Anne Eğitim Düzeyleri ile KSE alt
boyutları ile genel puanları değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulanamamıştır (p>.05).
Tablo 8. Katılımcıların Baba Eğitim Düzeyleri ile KSE Alt Boyutları ile
Genel Puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Kseanksiyete

Depresyon

Olumsuzbenlik

Somatizasyon

Hostilite

Genel Puan

Gruplar Arası

Kareler
Toplamı

Ortalama
Kare

Sd

442,715

5

88,543

Gruplar İçi

17733,067

159

111,529

Toplam

18175,782

164

314,966

5

62,993

Gruplar İçi

18404,610

159

115,752

Toplam

18719,576

164

334,957

5

66,991

Gruplar İçi

15387,892

159

96,779

Toplam

15722,848

164

218,125

5

43,625

Gruplar İçi

8264,687

159

51,979

Toplam

8482,812

164

29,753

5

5,951

Gruplar İçi

5823,156

159

36,624

Toplam

5852,909

164

Gruplar Arası

4227,839

5

845,568

Gruplar İçi

251667,73
7

159

1582,816

Toplam

255895,57
6

164

Gruplar Arası

Gruplar Arası

Gruplar Arası

Gruplar Arası

F

P

,794

,556

,544

,743

,692

,630

,839

,524

,162

,976

,534

,750

p>.05

Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Baba Eğitim Düzeyleri ile KSE alt
boyutları ile genel puanları değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulanamamıştır (p>.05).
Tablo 9. Katılımcıların Gelir Düzeyleri ile KSE Alt Boyutları ile
Genel Puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
kseanksiyete

depresyon

Kareler
Toplamı

Sd

Ortalama
Kare

Gruplar Arası

20,551

F

P

3

6,850

,061

,980

Gruplar İçi

18155,231

161

112,765

Toplam

18175,782

164

Gruplar Arası

141,419

3

47,140

,409

,747

Gruplar İçi

18578,156

161

115,392

Toplam

18719,576

164
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olumsuzbenlik

somatizasyon

hostilite

Genel Puan

Gruplar Arası

198,319

3

66,106

Gruplar İçi

15524,530

161

96,426

Toplam

15722,848

164

Gruplar Arası

48,750

3

16,250

Gruplar İçi

8434,062

161

52,385

Toplam

8482,812

164

Gruplar Arası

179,136

3

59,712

Gruplar İçi

5673,773

161

35,241

Toplam

5852,909

164

Gruplar Arası

1119,373

3

373,124

Gruplar İçi

254776,203

161

1582,461

Toplam

255895,576

164

,686

,562

,310

,818

1,694

,170

,236

,871

p>.05

Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Gelir Düzeyleri ile KSE alt boyutları ile
genel puanları değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulanamamıştır (p>.05).
Tablo 10. Katılımcıların Algıladıkları Akademik Başarı Düzeyleri ile KSE Alt
Boyutları ile Genel Puanlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
kseanksiyete

depresyon

olumsuzbenlik

somatizasyon

hostilite

Genel Puan

Kareler
Toplamı

Sd

Ortalama
Kare

F

P

Gruplar Arası

1469,248

2

734,624

7,124

,001*

Gruplar İçi

16706,534

162

103,127

Toplam

18175,782

164

Gruplar Arası

1600,794

2

800,397

7,574

,001*

Gruplar İçi

17118,781

162

105,671

Toplam

18719,576

164

Gruplar Arası

1831,385

2

915,693

Gruplar İçi

13891,463

162

85,750

Toplam

15722,848

164

Gruplar Arası

550,942

2

275,471

Gruplar İçi

7931,870

162

48,962

Toplam

8482,812

164

Gruplar Arası

511,399

2

255,699

Gruplar İçi

5341,510

162

32,972

Toplam

5852,909

164

Gruplar Arası

26689,738

2

13344,869

Gruplar İçi

229205,838

162

1414,851

Toplam

255895,576

164

10,679 ,000**

5,626

,004*

7,755

,001*

9,432

,000**

p<.05* p<.01**

Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Anksiyete puan ortalamaları ile akademik
başarı puan değişkenine göre (F= 7,124, p<,05), anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın
hangi gruplar arasında olduğunu incelemek için LSD testi uygulanmıştır. LSD sonucuna göre
akademik başarıyı kötü olarak algılayan grubun ortalamasının iyi olarak algılayanların
ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde orta olarak algılayanların
ortalamaları iyi olarak algılayanların ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. Dolayısıyla iyi
olarak algılayanların ortalaması kötü ve orta olarak algılayanların ortalamalarından daha düşük
olarak belirlenmiştir.
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Tablo incelendiğinde depresyon puan ortalamaları ve algılanan akademik başarı ortalamaları
değişkenlerine göre (F=7,574, p<,05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi gruplar
arasından olduğunu belirlemek için LSD testi uygulanmış ve LSD sonuçlarına göre kötü olarak
algılayanların ortalaması orta ve iyi olarak algılayanların ortalamalarından yüksek çıkmıştır. Yine
LSD sonuçlarına göre orta olarak algılayanların ortalamaları kötü olarak algılayanların
ortalamalarından düşük iyi olarak algılayanların ortalamalarından ise yüksektir.
Tablo 10 incelendiğinde olumsuz benlik puan ortalamaları ve algılanan akademik başarı
ortalamaları değişkenlerine göre (F=10,679, p<,01) anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen
farkın hangi gruplar arasından olduğunu belirlemek için LSD testi uygulanmış ve LSD
sonuçlarına göre kötü olarak algılayanların ortalaması iyi olarak algılayanların ortalamalarından
yüksek çıkmıştır. Yine LSD sonuçlarına göre orta olarak algılayanların ortalamaları iyi olarak
algılayanların ortalamalarından yüksektir.
Tablo incelendiğinde somatizasyon puan ortalamaları ve algılanan akademik başarı
ortalamaları değişkenlerine göre (F=5,626, p<,05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın
hangi gruplar arasından olduğunu belirlemek için LSD testi uygulanmış ve LSD sonuçlarına göre
kötü olarak algılayanların ortalaması orta ve iyi olarak algılayanların ortalamalarından yüksek
çıkmıştır. Yine LSD sonuçlarına göre orta olarak algılayanların ortalamaları kötü olarak
algılayanların ortalamalarından düşük bulunmuştur.
Tablo 10 incelenmeye devam edildiğinde hostilite puan ortalamaları ve algılanan akademik
başarı ortalamaları değişkenlerine göre (F=10,679, p<,01) anlamlı bir fark bulunmuştur.
Gözlenen farkın hangi gruplar arasından olduğunu belirlemek için LSD testi uygulanmış ve LSD
sonuçlarına göre kötü olarak algılayanların ortalaması orta ve iyi olarak algılayanların
ortalamalarından yüksek çıkmıştır. Yine LSD sonuçlarına göre orta olarak algılayanların
ortalamaları kötü olarak algılayanlara göre düşük, iyi olarak algılayanların ortalamalarından ise
yüksektir.
Son olarak genel toplam puan ortalamaları ve algılanan akademik başarı ortalamaları
değişkenlerine göre (F=10,679, p<,01) anlamlı bir fark bulunmuştur. Gözlenen farkın hangi
gruplar arasından olduğunu belirlemek için LSD testi uygulanmış ve LSD sonuçlarına göre kötü
olarak algılayanların ortalaması orta ve iyi olarak algılayanların ortalamalarından yüksek
çıkmıştır. Yine LSD sonuçlarına göre orta olarak algılayanların ortalamaları kötü olarak
algılayanlara göre düşük, iyi olarak algılayanların ortalamalarından ise yüksektir.
Sonuç ve Tartışma
Araştırma sonucunda Yapılan korelasyon analizi sonucunda Anksiyete ile yaş, sınıf,
psikolojik destek alma/almama, algılanan başarı düzeyi arasında; depresyon ile yaş, sınıf,
algılanan başarı arasında; olumsuz benlik ile yaş, sınıf, psikolojik destek alma/almama, algılanan
başarı arasında; somatizasyon ile yaş, psikolojik destek alma/almama, algılanan başarı arasında;
hostilite ile yaş, sınıf, psikolojik destek alma/almama ve algılanan başarı arasında; genel belirti
düzeyi değişkeni ele alındığında yaş, sınıf, psikolojik destek alma/almama ve algılanan başarı
açısından ele alındığında p<,05 ve p<.01 düzeylerinde anlamlı bir ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca
Kısa semptom envanteri alt ölçeklerinin ve genel puanın kendi arasında da yüksek düzeyde
ilişkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuç
T testi sonuçları incelendiğinde katılımcıların cinsiyet değişkeni ile KSE genel puan düzeyi
ve alt boyut puan düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında bütün alt ve genel boyutlar ile cinsiyet
arasında herhangi anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Bulgular Yüksel (2015)’ın yaptığı
araştırma ile tutarlıdır. Yine katılımcıların psikolojik destek alıp almama değişkeni ile KSE genel
puan düzeyi ve alt boyut puan düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında bütün alt ve genel
boyutlar ile psikolojik destek alma/almama düzeyleri arasında p<.05 ile p<.01 düzeyinde anlamlı
bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Psikolojik destek alan öğrencilerin kısa semptom envanterinin
ölçebildiği boyutlarda daha az puana sahip oldukları görülmektedir. Bu da psikolojik destek
almanın kişilerin ruh sağlığını artırdığını göstermektedir.
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Yapılan varyans analizi sonuçlarında katılımcıların Anksiyete, depresyon, olumsuz benlik,
somatizasyon, hostilite ve genel puan ortalamaları ile yaş değişkeni ortalamaları incelendiğinde
anlamlı farklar bulunmuştur. Yapılan testlerde özellikle 18 yaş grubunun genel ve alt boyut
ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu genel puan açısından en düşük ortalamanın ise 23
yaşında olanlar tarafından elde edildiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların Anksiyete, depresyon,
olumsuz benlik, hostilite ve genel puan ortalamaları ile sınıf değişkeni arasında anlamı fark
bulunmuştur. Ancak somatizasyon ile sınıf değişkeni arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu
bulgu Yüksel (2015) yaptığı araştırma ile tutarlıdır. Özellikle 4. Sınıf öğrencilerinin genel
semptom puanları ara sınıflara göre daha düşük bulunmuştur. Bunun sebebi özellikle son sınıfa
doğru kişinin kendini daha iyi tanıması ve özellikle oryantasyon becerilerini daha hızlı devreye
koyarak olumsuz durumlarla baş edebilmesini artıracağı öngörülebilir. Yine araştırma sonucunda
katılımcıların Anksiyete , depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite ve genel puan
ortalamaları ile akademik başarı puan değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Özellikle
akademik başarısını kötü olarak algılayanların genel puanlarına bakıldığında orta ve yüksek
algılayanlara göre düşük puan aldıkları ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile akademik başarısını
iyi olarak algılayanların daha az sempton gösterdikleri görülmüştür bu sonuç Özdel ve ark (2002)
tarafından yapılan araştırma sonuçları ile tutarlıdır. Bu bulguya bağlı olarak öğrencilerin
akademik ortamlarda verimli ders çalışmaları ve başarılı olmaları sağlanarak semptom düzeyleri
düşürülebilir.
Yapılan varyans analizi sonucunda katılımcıların Anne, Baba Eğitim Düzeyleri ve gelir
düzeyi ile KSE alt boyutları ile genel puanları değişkenleri arasında anlamlı bir fark
bulanamamıştır. Gelir düzeyi ile anlamlı fark bulunmamış olması Yüksel (2015)’ın yaptığı
araştırma ile tutarlıdır.
Bu yapılan araştırma farklı üniversitelerde ve rehberlik araştırma merkezlerinde
tekrarlanarak sonuçların genellenebilirliği tartışılabilir. Grup rehberliği ve bireysel danışmalar
yoluyla öğrencilerin ruh sağlıklarının iyileştirilmesine katkıda bulunulabilir.
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II. MAHMUD DÖNEMİNDE ERZİNCANLI İSTANBUL MÜDERRİSLERİ
MUDARRİSAS OF ISTANBUL FROM ERZİNCAN IN THE REİGN OF MAHMUD II
Arzu GÜLDÖŞÜREN*
Özet
II. Mahmud dönemi İstanbul müderrislerinin bölgesel arka planını incelediğimizde, İstanbullu
müderrisler yanında, Anadolu’dan, Rumeli’den, Kafkaslardan ve Arap vilayetlerinden gelen müderrislerin
ilmiye teşkilatı içinde görev aldığını görüyoruz. Anadolu’dan gelerek İstanbul medreselerinde görev alan
müderrislerin 18’i Erzincanlıdır. Bu tebliğde ilk olarak Erzincanlı müderrislerin sosyal kökenleri
incelenmiş, İstanbul medreselerindeki görevleri yanında Huzur derslerindeki faaliyetleri, Galatasaray’daki
hocalık vazifeleri, Padişah imamlıkları gibi diğer vazifeleri üzerinde durulmuştur. Bunun yanında Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılması gibi devrin mühim meseleleri karşısındaki tavırlarından, aldıkları nişanlardan ve
katıldıkları teşrifat merasimlerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Kemah, Eğin/Kemaliye, II. Mahmud, Ulema, İlmiye, Müderris,
Medrese.
Abstact
When we examine the regional background of İstanbul mudarrises of Mahmud II reign, besides the
mudarrises from İstanbul, we see that the mudarrises who come from Anatolia, Rumeli, the Caucasus, Arab
provinces take office in the ilmiye institution. 18 of the mudarrises who take office in the madrasas of
İstanbul by coming from Anatolia are from Erzincan. In this communique, firstly, social origins of the
mudarrisas from Erzincan are examined, besides their offices in the madrasas of İstanbul, their other
missions are emphasized like their services in the Huzur lessons, their teacher duties in Galatasaray and
their duties of imam for Sultan. In addition, their attitudes towards crucial issues of the reign like removing
the Janissary, the medals which they get and the ceremonies of the protocol which they take part are
mentioned.
Key words: Erzincan, Kemah, Eğin/Kemaliye, Mahmud II, Ulema, İlmiye, Mudarris, Madrasa.

İlmiye teşkilatı içerisinde görev alan müderris ve kadıları incelediğimiz zaman bunların bir
kısmının İstanbul merkezli önemli ulema ailelerine mensup olduğunu aralarında devlet teşkilatı
içerisinde görev alan kişilerin çocuklarının da bulunduğunu geriye kalan kısmını taşradan İstanbul
dışından gelenlerin teşkil ettiğini görüyoruz. Osmanlı ulemasıyla ilgili son yıllarda yapılan
çalışmaların artmasıyla birlikte İstanbul merkezli ulema aileleri ile ilgili birtakım araştırmalar
yapılsa da Anadolu’dan İstanbul’a gelerek İstanbul medreselerinde ve kaza teşkilatında
kendilerine yer bulmaya çalışan taşra kökenli müderris ve kadılarla ilgili araştırmalar hala alanın
ihtiyacına cevap verecek seviyeye ulaşmamıştır. İşte tam da bu sebeple haklarında bugüne kadar
herhangi bir çalışma yapılmamış olan II. Mahmud dönemi Erzincan müderrislerini araştırmayı
seçtik. Zira Erzincanlı müderrisler arasında medrese ve ardından da kaza teşkilatı içinde
ilerleyerek önemli mevkilere yükselen kendilerine ve ardından gelen çocuklarına İstanbul’da yer
bulan/yer açan müderrisler olmuştur. Bunlar bir taraftan medrese ve kaza teşkilatı içinde
ilerlerken diğer taraftan başka önemli vazifeler de icra etmiş, devlet teşkilatıyla ilgili önemli
hadiselerde rol almışlardır.
1. Müderrislerin Sosyal Kökenleri
II. Mahmud döneminde ilmiye teşkilatı içerisinde görev alan müderrislerin bölgesel arka
planını incelediğimizde, İstanbulluların yanında Anadolu’dan, Rumeli’den, Kafkaslardan ve Arap
vilayetlerinden gelen müderrislerin medrese derecelerinde görev aldığını görürüz. Bu dönemde
ilmiye tarikinde vazife alan müderrisler arasında Anadolu vilayetlerinden gelenler 443 kişi ile
birinci sırada yer almaktadır.1 Anadolu vilayetlerden gelen 443 müderrisin 18’i Erzincanlıdır. Bu
müderrisler Tarik Defterleri’nde sadece “Erzincanlı” olarak değil kimi zaman bağlı bulundukları
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Basılmamış Doktora Tezi, 2013. s. 114-115.
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kazaya nispetle “Kemahlı” ve “Eğinli” olarak kaydedilmiştir.2 Nitekim II. Mahmud döneminde
medreselerde görev alan 18 müderristen sadece birisi Erzincanlı, diğeri Kemahlı3 olarak
defterlerde yer alırken 7 müderris Eğinli4 olarak kayıtlara geçmiştir. Geriye kalan 9 müderris
Eğinli olmalarına rağmen memleketlerine değil de ailelerine nispetle defterlerde yer almıştır. Bu
dönemde görev alan müderrislerden 16’sı Eğinli biri Kemahlı diğeri Erzincanlıdır. Nitekim II.
Mahmud döneminde Anadolu’dan gelen müderrislerin sayıca en fazla olduğu vilayetler sırasıyla
Kastamonu, Konya, Bursa ve Eğin’dir.5
II. Mahmud döneminde İstanbul medreselerinde görev alan Erzincanlı müderrisleri
incelerken onları üçlü bir tasnife tabi tuttuk. Şöyle ki birinci grubu Sultan II. Mahmud’un imamı
Zeynelabidin Efendi’nin oğulları, torunları ve yeğeninden oluşan Zeynelabidin Efendizadeler
teşkil etmektedir. İkinci grubu yine Sultan Mahmud dönemi müderrislerinden, Galatasaray
hocalığında da bulunan Eğinli İbrahim Efendi’nin oğulları ve yeğeninden oluşan Eğinli İbrahim
Efendizadeler oluşturmaktadır. Üçüncü grubu ise bir aile olarak değil de bu dönemde tek başlarına
ilmiye basamaklarında yer alan Eğin, Kemah ve Erzincanlı beş müderris teşkil etmektedir.
Neticede birinci ve ikinci grupta yer alan müderrisler bir aile olarak ilmiye basamaklarında
ilerlerken son grupta yer alan müderrisler böyle bir yapıdan uzak bir şekilde bireysel olarak tarikte
görev almışlardır.
II. Mahmud dönemi Erzincanlı İstanbul müderrislerden ve onların sosyal kökenlerinden
bahsedecek olursak, bunlar arasında sayıca en kalabalık grubu Sultan II. Mahmud’un imamı
Mehmed Zeynelabidin Efendi ve onun beş oğlu, iki torunu ile bir yeğeninden oluşan Zeynelabidin
Efendizadeler ya da diğer adıyla Zeynizadeler oluşturmaktadır. 6 Zeynelabidin Efendi’nin 1236
(1820-1821)’de Sultan Mahmud’un ikinci imamlığına yükselmesinden sonra 1239-1252 (18231824/1836-1837) yılları arasında bu aileden toplam sekiz kişi 14 yıllık süreçte ilmiye teşkilatına
müderris olarak girmiştir. Zeynelabidin Efendi, İbtida-i Haric müderrisliğiyle ilgili bilgilerin
verildiği Tarik Defteri’nde memleketine nispetle yani Eğinli olarak değil, imamlığında bulunduğu
Reiszade Mustafa Aşir Efendi’ye nisbetle “Hafid Efendi İmamı” olarak kaydedilmiştir.7 Bu
durum sonrasında da devam etmiş bu sefer Sultan II. Mahmud’un imamlığında bulunması üzerine
padişah imamlığı görevine atıfta bulunularak “imam-ı sâni-i hazret-i şehriyari” ya da “imam-ı
evvel-i hazret-i şehriyari” Mehmed Zeynelabidin Efendi olarak defterlerde yer almıştır. Ondan
sonra gelen çocukları, torunları ve yeğeni de yine memleketlerine nispetle değil de atalarına
nispetle “Zeynelabidin Efendizade” olarak kaydedilmiştir. Mehmed Zeynelabidin Efendi, 1236
(1820-1821)’de “imam-ı sâni-i sultani” yani Sultan II. Mahmud’un ikinci imamı olmuş, 1241
(1825-1826)’da ise “imam-ı evvel” yani birinci imamlığa getirilmiştir.8 Zeynelabidin Efendi’nin
padişah imamlığına getirilmesinden vefatına kadar geçen sürede beş oğlu, iki torunu ve bir yeğeni
ilmiye tarikine müderris olarak girmiştir. Tarike giriş sırasına göre Zeynelabidin Efendizadeler,
Mehmed Cemaleddin Efendi, İbrahim Halil Efendi, Mehmed Afif Efendi, Mehmed Hulusi
Çalışmamıza konu olan Erzincanlı müderrisleri seçerken Cumhuriyet dönemindeki idari taksimatı göz önüne aldık.
Böylece bugün Erzincan ilinin sınırları içerisinde yer alan Kemah ve Eğin ilçelerine mensup müderrisler de
araştırmamıza dahil edildi.
3 Tanzimat’ın ilanıyla birlikte yapılan düzenlemeler sonrasında Erzurum eyaletine bağlı Erzincan sancağının bir kaza
merkezi olan Kemah, 1867 Vilayet Nizamnamesi’nde yine Erzincan’a bağlı bir kaza merkeziydi. 1914 yılında da
Erzincan sancağının kaza merkeziydi. Cumhuriyet döneminde de bu konumunu sürdürdü. İlhan Şahin. (2005).
“Kemah”. DİA, XXV, s. 220.
4 Eğin, XIX. yy’ın ikinci yarısında Mamüretü’l-aziz vilayetine bağlandı. Cumhuriyetin başlarında ise Elazığ vilayetine
bağlı bir kaza merkeziydi. 1926 yılında Malatya’ya, 11 Mayıs 1938 tarihli kanunla da Erzincan iline bağlandı. Erdoğan
Akkan, Metin Tuncel. (2005). “Kemaliye”, DİA, XXV, s. 237.
5 Güldöşüren, II. Mahmud Dönemi Osmanlı Uleması, s. 116.
6 Yılmaz Öztuna. Devletler ve Hanedanlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996. (c. II). s. 917. Mehmed Süreyya.
Sicill-i Osmani. Matbaa-i Amire. 1308. (c. IV). s. 693. Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmani. hazırlayan Nuri Akbayar.
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996. (c. V). s. 1713.
7 Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr.56, vr. 54a.
8
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, IV, 1727. Zeynelabidin Efendi’nin imamlığı sırasında
cereyan eden bir olay için bkz. Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İstanbul: Tarih
ve Tabiat Vakfı, 2001, s. 21.
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Efendi, Mehmed Sunuhi Efendi, Mehmed Ruhi Efendi, Mehmed Mahir Efendi ve Mehmed
İmadeddin Efendi’dir.
Mehmed Zeynelabidin Efendi’den sonra aile Mehmed Cemaleddin Efendi ve Mehmed
İmadeddin Efendi üzerinden yürümüştür. Mehmed İmadeddin Efendi’nin tespit edebildiğimiz tek
oğlu Mehmed Zeynelabidin Efendi’dir. Kaynaklarda Mehmed Afif Efendi’nin Mehmed
İmadeddin Efendi’nin oğlu olduğuna dair bir bilgi olsa da9 Tarik Defterleri’nde sadece
Zeynelabidin Efendi Hafidi es-Seyyid Mehmed Afif Efendi olarak kaydedildiği için babasının
kimliği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Kaynaklarda Zeynelabidin Efendi’den
bahsedilirken babasının adı İmadeddin Efendi olarak zikredilirken Afif Efendi için böyle bir şey
sözkonusu değildir. Sicill-i Osmani’de, İmadeddin Efendi’nin Ali Efendi isminde bir oğlu daha
olduğu bilgisi vardır ki onun hakkında herhangi bir kayda ulaşamadık. 10 Kaynaklarda İbrahim
Hali Efendi’nin, Veliyüddin Efendi’nin oğlu olup Zeynelabidin Efendi’nin kızkardeşinin çocuğu
olduğu bilgisi verilmiştir.11 Tarik Defterleri’nde Zeynelabidin Efendi Hafidi es-Seyyid İbrahim
Halil Efendi olarak geçtiği ve babasının adı açıkça zikredilmediği için bu konuda kesin bir şey
söyleyemiyoruz. Cemaleddin Efendi’nin üç oğlu olup ikiz oğulları Hikmet ve Muhyiddin Efendi
büyük oğlu ise Mehmed Şemseddin Efendi’dir. Ailenin bir sonraki neslinden tespit edebildiğimiz
tek üyesi Şemseddin Efendi’nin oğlu Mehmed Bey’dir.12
Zeynelabidin Efendi’nin babasının mesleği ve eğitim süreçleri hakkında herhangi bir bilgi
elde edemesek de çocuklarının müderris bir babaya sahip olduğunu biliyoruz ki aynı şekilde
torunlarının babaları da ilmiyedendir. Zeynelabidin Efendi’nin çocuklarının ve torunlarının
eğitim süreçleri hakkında sarih bilgiler elimizde olmasa da babalarının görevi dolayısıyla İstanbul
medreselerinde eğitim almış olmalıdırlar.
Zeynelabidin Efendizadeler
Padişah
İmamı/Müderris

Müderrisler
Mehmed Cemaleddin
Efendi
İbrahim Halil Efendi

İmam-ı evvel-i
şehriyari es-Seyyid Mehmed
Zeynelabidin Efendi

Mehmed Afif Efendi
Mehmed Hulusi
Efendi
Mehmed Sunuhi
Efendi
Mehmed Ruhi Efendi
Mehmed Mahir
Efendi
Mehmed İmadeddin
Efendi

Tarike Giriş
Tarihi
12 Rebiülevvel
1239
3 Ramazan 1243
29 Cumadelahire
1247
11 Muharrem 1251
11 Muharrem 1251
17 Ramazan 1251
17 Ramazan 1251
7 Safer 1252

II. Mahmud dönemi Erzincanlı İstanbul müderrisleri içerisinde ikinci grubu teşkil eden
Eğinli İbrahim Efendizadelere gelince, Eğinli İbrahim Efendi II. Mahmud dönemi
müderrislerinden olduğu gibi Galatasaray’da hocalık yapmış, Huzur derslerinde görev almış,
yeniçeri ocağının kaldırılması sırasında Sultan Mahmud’a destek olmuş önemli müderrislerden
biridir. Eğinli İbrahim Efendi’nin iki oğlu ve bir yeğeni 1247-1253 (1831-1832/1837-1838) yılları
arasında ilmiye tarikine girmiştir. İbrahim Efendi’nin oğulları ve yeğeni hem memleketlerine hem
de babalarına nispetle tarikte “Eğinli İbrahim Efendizadeler” olarak yer almıştır. İbrahim
Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, II, 917.
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazılayan Nuri Akbayar, V, 1713.
11 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, III, 583. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III, 797.
12 Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, V, 1713.
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Efendi’nin oğulları Mehmed Tahir Efendi ve Ahmed Şakir Efendi, yeğeni ise Kasım Efendi’dir.
Kasım Efendi ile ilgili Sicill-i Osmani’de yer alan bilgide o da İbrahim Efendi’nin oğlu olarak
gözükmektedir. 13 Fakat Tarik Defterleri’nde “Eğinli İbrahim Efendi Biraderzadesi es-Seyyid
Kasım Efendi” olarak geçtiği için oğlu değil yeğeni olduğunu düşünüyoruz.
İbrahim Efendi’nin babasının mesleği ya da eğitim süreçleri hakkında yeterli bilgiye
ulaşamadık. Fakat kendisinin Yasincizade Abdülvehhab Efendi’nin yetiştirdiği ulemadan
olduğunu ve ondan icazet aldığını biliyoruz.14 Çocukları da tıpkı Zeynelabidin Efendizadeler gibi
müderris bir babaya sahip oldukları için İstanbul medreselerinde eğitim almış olmalıdırlar.
Eğinli İbrahim Efendizadeler
Müderris

Müderrisler
Mehmed Tahir Efendi

Eğinli

İbrahim

Efendi

Tarike Giriş
Tarihi
9 Receb 1247

Ahmed Şakir Efendi

6 Ramazan 1253

Kasım Efendi

6 Ramazan 1253

Medrese teşkilatında görev alan üçüncü grubu teşkil eden Eğinli, Kemahlı ve Erzincanlı
müderrislere gelince bunların üçü defterlerde memleketlerine nispetle Eğinli olarak yer almış, biri
yine bağlı bulunduğu kazaya nispetle Kemahlı sonuncusu ise Erzincanlı olarak zikredilmiştir. Bu
müderrislerin biri hariç dördü 1246-1251 (1830-1831/1835-1836) yılları arasında tarike girmiştir.
Eğinli müderrisler Mehmed Efendi, Mehmed Tahir Efendi ve Ömer Efendi’dir. Kemahlı olarak
kayda geçen tek müderris Halil Efendi’dir. Erzincan nisbesiyle Tarik Defterleri’nde yer alan
müderris ise Erzincani Sururi Efendizade olarak anılan Ahmed Sıdkı Efendi’dir.
Son grupta yer alan müderrislerin sosyal kökenleri, babalarının meslekleri ya da eğitim
süreçleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Yine aynı şekilde bu müderrislerin
çocuklarının var olup olmadığı ya da ilmiye basamaklarında görev alıp almadığıyla ilgili de
herhangi bir bilgi elde edemedik.
Eğinli/Kemahlı/Erzincanlı Müderrisler
Müderrisler

Tarike Giriş Tarihi

Mehmed Efendi (Eğinli)

19 Muharrem 1246

Mehmed Tahir Efendi (Eğinli)

27 Rebiülevvel 1250

Ömer Efendi (Eğinli)
Halil Efendi (Kemahlı)
Ahmed Sıdkı Efendi (Erzincani
Sururi Efendizade)

18 Muharrem 1200
27 Rebiüelvvel 1250
1 Rebiülahir 1251

2. Meslek Hayatları
II. Mahmud dönemi İstanbul müderrislerini incelediğimiz bu çalışmamızın sınırları içerisine
bu dönemde ilmiye tarikinde görev almış müderrisler giriyordu. Bu müderrislerin Sultan Mahmud
dönemi sonrasında da medrese derecelerinde görev aldığını hatta bir kısmının kaza tarikine intikal
ederek kadılık vazifesini yerine getirdiğini içlerinde bazılarının ise Anadolu ve Rumeli
kadıaskerliği gibi yüksek makamlara çıktığını tespit ettik. Bu müderrislerin sadece II. Mahmud
dönemindeki görevlerini verdiğimiz takdirde onlar hakkındaki bilgilerin ve yapılan yorumların
eksik kalacağını gördük. Bu nedenle çıkış noktamız II. Mahmud dönemi Erzincanlı İstanbul
müderrisleri olmakla birlikte müderrislerin tespit edebildiğimiz kadarıyla bütün görevlerini
vermeyi ve değerlendirmelerimizi de bunlar üzerinden yapmayı tercih ettik.
13
14

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, 50-51. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III, 874.
Fethi İsfendiyaroğlu. Galatasaray Tarihi. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1952. (c. I), s.450.
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Başlangıçta yaptığımız üçlü tasnifi sürdürerek müderrisleri üç grup altında inceleyeceğiz. İlk
grubu teşkil eden Zeynelabidin Efendizadelerden başlayacak olursak, Sultan II. Mahmud’un
imamı Mehmed Zeynelabidin Efendi,15 15 Şevval 1213 (22 Mart 1799)’da16 Evliya Mehmed
Efendi (Salise-i) Medresesi İbtida-i Haric müderrisliği ile tarike girmiştir.17 1226 (1811-1812)’de
Dersiyye-i Emetullah Hatun (Vefa Camii’ndeki) Medresesi’ne Musıla-i Sahn, 1234 (18181819)’da Cedide-i Abdurrahim Efendi Medresesi’ne İbtida-i Altmışlı, 1235 (1819-1820)’de
Etmekcizade Ahmed Paşa Medresesi’ne Hareket-i Altmışlı, 20 Cumadelula 1237 (12 Şubat
1822)’de Etmekcizade Ahmed Paşa Medresesi’ne 40 akçe ile Hamise-i Süleymaniye müderrisi
tayin edilmiştir.18 Bundan sonra kaza tarikine geçmiştir. 1 Rebiülahir 1239 (5 Aralık 1823)’te
Selanik kadılığına getirilmiştir.19 1 Rebiülahir 1240 (23 Kasım 1824)’te görev süresinin
dolmasıyla Selanik kadılığından mazul olmuştur.20 19 Cumadelula 1240 (9 Ocak 1825)’de Mekke
payesi ile 900 guruş Kuşadası arpalığı ile Haremeyn mazulü olmuştur.21 7 Safer 1242 (10 Eylül
1826)’da İstanbul payesi ile yine 900 guruş Kuşadası arpalığı ile İstanbul kadılığından mazul
olmuştur.22 3 Şevval 1243 (18 Nisan 1828)’de yine paye ile İslimye ve Mihalic arpalıkları ile
Anadolu kadıaskerliğinden mazul olmuştur.23 20 Şaban 1246 (3 Şubat 1831)’de Anadolu
kadıaskerliğine getirilmiş, görev süresi 3 ay 10 gün uzatılmıştır.24 3 Rebiülahir 1247 (11 Eylül
1831)’de 1500 guruş Mihalic, 2500, 1250 guruş İslimye, 2000, 3500 guruş Tırnovi arpalıkları ile
Rumeli kadıaskerliğinden mazul olmuştur.25 1 Zilhicce 1247 (2 Mayıs 1832) Anadolu kadıaskeri
tayin edilmiştir.26 1 Şevval 1249 (11 Şubat 1834)’de Rumeli kadıaskerliğine getirilmiş ve görev
süresi 5 ay uzatılmıştır.27 1 Rebiülevvel 1251 (27 Haziran 1835)’de ikinci kez Anadolu
kadıaskerliğinden mazul olmuştur28 7 Şevval 1251 (26 Ocak 1836)’da imamlıktan azledilmiştir.

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II, 435. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, V, 1711.
15 Ramazan 1213 (20 Şubat 1799)’da tariki girdiği bilgisi verilmiştir. İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi,
Tarik Defteri (TD), nr. 13. Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 64, vr. 9a.
17 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 8879, vr. 69a. Millet Kütüphanesi, Tarik
Defteri (TD), nr. 56, vr. 54a.
18 Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 66, vr. 38b.
19 (TD), nr.64, vr. 25a. “1239 (1823-1824) Selanik” kaydı vardır. (TD), nr. 8879, vr. 69a. 1 Rebiülevvel 1238 (16 Kasım
1822)’de Etmekcizade Ahmed Paşa müderrisi imam-ı sâni Zeynelabidin Efendi’ye Selanik kadılığı tevcih edilmiştir.
BOA, AE.SMHD. II., 114/9663. (TD), nr. 56, vr. 54a.
20 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 855, vr. 109a
21
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 8882, vr. 22b. “Paye şud” ifadesi kayıtlıdır.
(TD), nr. 855, vr. 89a. “1240 (1824-1825) Paye-i Mekke” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 8879, vr. 69a. “Paye Mekke şud”
ifadesi vardır. (TD), nr. 855, vr. 109a. “Mekke payesi 1240 (1824-1825)” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 54a.
22 (TD), nr. 8882, vr. 20a. “1243 (1827-1828) Paye şud” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 855, vr. 81b. “1242 (1826-1827)
İstanbul payesi” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 54a. “Paye-i İstanbul şud” kaydı vardır. (TD), nr. 8882, vr. 22b.
23 Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 59, vr. 13b. “Anadolu payesi 1243 (1827-1828)” kaydı vardır. (TD), nr.
56, vr. 54a. 3 Zilhicce 1243 (16 Haziran 1828)’de paye ile İslimye ve Mihalic arpalıkları ile Rumeli kadıaskerliğinden
mazul olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 59, vr. 12b. “3 Şevval 1243 (18 Nisan 1828)’de 4600, 1400 guruş Mihalic,
İslimye arpalıkları ile mazul olduğu kaydedilmiştir. (TD), nr. 13. “3 Şevval Mihalic, İslimye” kaydı vardır. (TD), nr.
855, vr. 75b.
24 (TD), nr. 59, vr. 3a. “Müşarünileyh hazretlerine kırk yedisinin Zilkadesi gayetine kadar med olunmuştur” ifadesi yer
almaktadır. Ayrıca “Bilfiil Saderet-i Anadolu 20 Şaban 1246 (3 Şubat 1831) kaydı da vardır. (TD), nr. 13. (TD), nr.
855. “Bilfiil şud 20 Şaban 1246 (3 Şubat 1831)” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 59, vr. 13b. (TD), nr. 56, vr. 54a. Görev
süresinin uzatılmasıyla ilgili bir belge için bkz. BOA, C.ADL, 34/2037.
25 Süleymaniye Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 3844. “Tırnovi 6500” guruş kaydı vardır. (TD), nr. 855, vr. 70a.
3 Zilhicce 1247 (4 Mayıs 1832)’de paye ile 6500 guruş Tırnovi, 1100 guruş İslimye, 1500 guruş Mihalic, Molova,
Gemlik arpalıkları ile mazul olduğu bilgisi verilmiştir. Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr 58, vr. 31b. ”3
Zilhicce 1247 (4 Mayıs 1832) 1600, 1400 guruş, Mihalic, İslimye, 3600 guruş Tırnovi” arpalıkları ile mazul olduğu
bilgisi verilmiştir. “Paye-i Rumeli şud”, (TD), nr. 13. 3 Rebiülahir 1243 (24 Ekim 1827) Paye şud (TD), nr. 855, vr.
75b. “Rumeli payesi 1248 (1832-1833) ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 54a.
26 (TD), nr. 64, vr. 9a.
27 (TD), nr 59, vr. 2b. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 855, vr. 1 “Bilfiil Rumeli şud Şevval 1249 (Şubat-Mart 1834)” ifadesi
kayıtlıdır. (TD), nr. 13. (TD), nr. 56, vr. 54a. “Bilfiil şud Şevval 1249 (Şubat-Mart 1834)” bilgisi verilmiştir. TD), nr
59, vr. 2b. Şevval 1249 (Şubat-Mart 1834) bilfiil şud kaydı da vardır. (TD), nr 58, vr. 31b.
28 (TD), nr. 64, vr. 9a.
15
16
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1 Rebiüleahir 1255 (14 Haziran 1839)’da Rumeli kadıaskerliğine getirilmiştir.29 24 Cumadelula
1255 (1 Ağustos 1839)’da vefat etmiştir.30
Zeynelabidin Efendi’nin ilk oğlu Mehmed Cemaleddin Efendi,31 12 Rebiülevvel 1239 (16
Kasım 1823)’de Davud Paşa (Saniye-i) Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi olmuş,32 7 Şaban
1241 (17 Mart 1826)’da Dersiyye-i Osman Efendi Medresesi’ne Hareket-i Haric,33 7 Safer 1242
(10 Eylül 1826)’da Mehmed Paşa (Edirnekapı’daki) Medresesi’ne İbtida-i Dahil,34 12 Muharrem
1244 (25 Temmuz 1828)’de Dersiyye-i Katib-i Bosnavi es-Seyyid Mustafa Efendi Medresesi’ne
Hareket-i Dahil,35 9 Cumadelula 1248 (4 Ekim 1832)’de Saray-ı İbrahim Paşa (Rabia-i)
Medresesi’ne 12 akçe ile Musıla-i Sahn,36 1251 (1835-1836)’da Saray-ı İbrahim Paşa (Rabia-i)
Medresesi’ne itibari olarak Sahn-ı Seman, 37 25 Rebiülahir 1252 (9 Ağustos 1836)’da Haydar
Paşa Medresesi’ne İbtida-i Altmışlı, 38 17 Şevval 1252 (25 Ocak 1837)’de Malulzade
Medresesi’ne 50 akçe ile Hareket-i Altmışlı,39 27 Rebiülahir 1255 (10 Temmuz 1839)’da
muvakkaten getirildiği İzmir kadılığından Mahrec mazulü olmuştur.40 1 Cumadelula 1257 (21
Haziran 1841)’de İzmir kadısı olarak tayin edilmiş, görev süresi 5 ay uzatılmıştır.41 1 Şevval 1262
(22 Eylül 1846)’da Bursa kadılığına getirilmiş, görev süresi 2 ay uzatılmıştır.42 1 Rebiülevvel
1262 (27 Şubat 1846)’da 787,5 guruş Çirmen arpalığı ile Bursa kadılığından mazul olmuştur. 43
21 Şevval 1262 (12 Ekim 1846)’da 883 guruş Muğla arpalığı ve paye ile Haremeyn
mevleviyetinden mazul olmuştur.44 23 Şevval 1264 (22 Eylül 1848)’de 883 guruş Muğla arpalığı
ile ve paye ile İstanbul kadılığından mazul olmuştur.45 7 Ramazan 1270 (3 Haziran 1854)’de

29

BOA, AE.SMHD. II., 112/9555.
“Sudurdan olduğu halde rahimehullah” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr.64, vr. 25a. “24 Cumadelula 1255 (1 Ağustos
1839) Rahimehullah” kaydı vardır. (TD), nr 58, vr. 31b. “24 Cumadelula 1255 (1 Ağustos 1839) Rahimehullau teala”
bilgisi kayıtlıdır. (TD), nr. 3844. “Fevt şud” kaydı vardır. (TD), nr. 855, vr. 70a. “1255 (1839-1840) Rahimehullah”
bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 64, vr. 9a. (TD), nr. 56, vr. 54a.
31 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II, 84-85. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, II, 391.
32 (TD), nr. 8879, vr. 98a. (TD), nr. 855, vr. 362a.
33 (TD), nr. 855, vr. 348b.
34 (TD), nr. 855, vr. 309a.
35 (TD), nr. 59, vr. 67a.
36 (TD), nr. 59, vr. 58a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 97b.
37 (TD), nr. 3844.
38
(TD), nr. 3844.
39 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 76b.
40 (TD), nr. 3844. “Muvakkaten kadı” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 58, vr. 49a. İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri
Arşivi, Tarik Defteri (TD), nr. 15. “İzmir şud ve azli yevmi tevcihinden tafra 1255 (1839-1840)” ifadesi kayıtlıdır.
(TD), nr. 58, vr. 76b.
41 “Yevmi tevcihinden azli muteberdir ve rütbesi tevcihinden muteber” ifadeleri kayıtlıdır. “Ba-irade 1258 (1842-1843)
bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 64, vr. 38a. Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 67, vr. 10b. “Safer 1257 (MartNisan 1841)” ve “7600 guruş” kaydı vardır. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58 vr. 20b. (TD), nr. 855, vr. 51b. “İzmir 1256”
ifadesi kayıtlıdır. (1840-1841) (TD), nr. 56, vr. 76a.
42
(TD), nr. 67, vr. 6a. (TD), nr. 58, vr. 11b. Taksim Atatürk Kitaplığı, Tarik Defteri (TD), nr. 094, vr. 7a. (TD), nr. 855.
“Bursa 1263 (1846-1847)” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 76a. “Bursa şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 58, vr. 49a. “1
Şevval, medd-i mah 2” kaydı vardır. (TD), nr. 15.
43 (TD), nr. 64, vr. 96b. “Şevval 1262 (Eylül-Ekim 1846) Mekke payesi şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 855, vr. 102a.
44 “21 Şevval 1262 (12 Ekim 1846) Paye-i Mekke şud” kadyı vardır. (TD), nr. 67, vr. 75a. “782 Muğla ve Paye şud”
ifadesi kayıtlıdır. Taksim Atatürk Kitaplığı, Tarik Defteri (TD), nr. 080, vr. 17a. (TD), nr. 15. İstanbul Müftülüğü
Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri (TD), nr. 16. “782 Muğla” kaydı vardır. (TD), nr. 094, vr. 26b. “776 Muğla, 25
Şevval 1262 (16 Ekim 1846) Paye şud” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 855, vr. 94a. “Mekke payesi 1262 (1845-1846)”
kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 76a.
45 (TD), nr. 67, vr. 73a. “783,5 Muğla, 2433 Bayramic” kaydı vardır. Tarih “25 Şevval” olarak verilmiştir. İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 2560, vr. 41a. (TD), nr. 58, vr. 41b. “2433 Bayramic,
782 Muğla” ve Paye şud” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 080, vr. 16a; (TD), nr. 094, vr. 23b. “776 Muğla, 2433 Bayramic”
kaydı vardır. (TD), nr. 855, vr. 84a. Ay “Rebiülevvel” olarak kaydedilmiş,“783 Muğla” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 64,
vr. 135b. “1 Cumadelula 1265 (25 Mart 1849) 2133,5 guruş Bayramic” ve “Paye şud 29” kaydı vardır. (TD), nr. 64, vr.
78b. “25 Şevval” ve “787 Muğla, 2433 Bayramic” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 15. “İstanbul payesi 1264 (1847-1848)”
ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 76a.
30
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Anadolu payesi ile 3433 guruş Bayramic arpalığı ile Anadolu kadıskerliğinden mazul olmuştur.46
7 Rebiülahir 1274 (25 Kasım 1857)’de 3433 guruş Bayramic arpalığı ile Rumeli
kadıaskerliğinden mazul olmuştur.47 1 Rebiülevvel 1273 (30 Ekim 1856)’da Anadolu
kadıaskerliğine getirilmiştir.48 9 Rebiülahir 1274 (27 Kasım 1857)’de Rumeli kadıaskerliğinin
payesi ile mazul olmuştur.49 1 Cumadelhire 1278 (4 Aralık 1861)’de Rumeli kadıaskerliğine tayin
edilmiştir.50 Muharrem 1285’de ikinci kez Rumeli kadıaskeri olmuştur.51 Muharrem 1291 (ŞubatMart 1874)’de üçüncü kez Rumeli kadıaskeri tayin edilmiştir.52 15 Şaban 1297 (23 Temmuz
1880)’de dördüncü kez Rumeli kadıaskeri tayin edilmiştir.53
Zeynelabidin Efendi’nin torunu İbrahim Halil Efendi,54 3 Ramazan 1243 (19 Mart 1828)’de
Dersiyye-i Hace Ataullah Efendi Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmiş,55 15
Rebiülahir 1244 (25 Ekim 1828)’de Osman Efendi (Rabia-i) Medresesi’ne Hareket-i Haric,56 21
Şaban 1245 (15 Şubat 1830)’da Pirincci Sinan Medresesi’ne İbtida-i Dahil,57 25 Şevval 1247 (28
Mart 1832)’de Darülhadis-i Kariye Medresesi’ne Hareket-i Dahil,58 1 Rebiülahir 1252 (16
Temmuz 1836)’da Kadıasker Mehmed Efendi Medresesi’ne 20 akçe ile Musıla-i Sahn,59 21
Muharrem 1262 (19 Ocak 1846)’da Sahn-ı Seman,60 1 Şaban 1262 (25 Temmuz 1846)’da
Kirmastı Medresesi’ne 30 akçe ile İbtida-i Altmışlı61 21 Muharrem 1263 (9 ocak 1847)’de
Kirmastı Medresesi’ne 30 akçe ile itibari olarak Hareket-i Altmışlı,62 5 Zilhicce 1264 (2 Kasım
1848)’de Kirmastı Medresesi’ne 40 akçe ile itibari olarak Hamise-i Süleymaniye müderrisi tayin
edilmiştir.63 Bundan sonra kaza tarikine geçmiş, 1 Şaban 1267 (1 Haziran 1851)’de Kudüs kadısı
tayin edilmiştir.64 1 Şaban 1268 (21 Mayıs 1852)’de görev süresinin dolmasıyla Kudüs

Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 62, vr. 19a. (TD), nr. 080, vr. 15a. “2461 Bayramic, 5000 Ankara” ve
Paye şud” kaydı vardır. (TD), nr. 16. “Ankara 5000, Bayramic 2433” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 094, vr. 8b. “Anadolu
payesi bilfiil şud 1265 (1848-1849)” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 56, vr. 76a. “2133 Bayramic” ve “Paye şud 7 Ramazan
1270 (3 Haziran 1854)” ifadeleri kayıtlıdır. (TD), nr. 16.
47 (TD), nr. 62, vr. 15a. “Birgi 4003, 5996,5” kaydı vardır. İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri
(TD), nr. 18, vr. 44b. “Birgi 3326 4497” guruş bilgisi verilmiştir. İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik
Defteri (TD), nr. 17, vr. 72b. “Rebiülahir 1274 (Kasım-Aralık 1857) Bayramic 2133” ve “Paye şud” ifadesi kayıtlıdır.
(TD), nr. 080, vr. 15a.
48 “Kısmet bedeli 6250 guruş” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 080, vr. 3a. 16.
49 Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 61, vr. 22b. (TD), nr. 080, vr. 13a. “3336, 4497 Birgi” kaydı vardır.
İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri (TD), nr. 19. “5000 Ankara, 5996 Birgi” bilgisi verilmiştir.
(TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 18.
50
BOA, A.DVN, 174/44. (TD), Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri nr. 65, vr. 5b. (TD), nr. 17, vr. 6b. “Rumeli payesi
bilfiil şud 1277 (1860-1861)” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 76a.
51 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II, 84-85. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, II, 391.
52 “2308 guruş” kaydı vardır. (TD), nr. 61, vr. 3b.
53 “Rahimehullah” kaydı vardır. Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 68, vr. 2b.
54 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, I, 163. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan, III, 764-765.
55 (TD), nr. 855, vr. 345b. Göreve geldiği tarih “20 Ramazan” Medrese “Salise-i Pertev” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 56,
vr. 79a.
56 (TD), nr. 59, vr. 73b. (TD), nr. 25. (TD), nr. 855, vr. 332a.
57
(TD), nr. 59, vr. 69b. Zeyrekteki “Dersiyye-i Abdülkadir” Medresesi’ne müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr.
855, vr. 222b.
58 (TD), nr. 59, vr. 63a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 108a.
59 Hareket-i Altmışlı müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 100b.
60 (TD), nr. 15. (TD), nr. 855, vr. 233b.
61 (TD), nr. 15. “21 Safer 1263 (8 Şubat 1847) “Tafra şud” kaydı vardır. (TD), nr. 855, vr. 215a. “Kirmastı Medresesi’ne
30 akçe ile” İbtida-i Dahil müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 29b.
62 (TD), nr. 67, vr. 98b. Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 57, vr. 80a. (TD), nr. 080, vr. 34b. (TD), nr. 15.
(TD), nr. 094, vr. 61b. (TD), nr. 855, vr. 158a; 195b. “Ba tafra ez-İbtida-i Altmışlı” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 57, vr.
80a. “Ba-irade-i şahane tafra kerd “ bilgisi vardır. (TD), nr. 56, vr. 79a. “İbtida-i Altmışlı Kirmastı Tafra kerd ila
Hareket-i Altmışlı” kaydı vardır. (TD), nr. 58, vr. 86a.
63 (TD), nr. 2560, vr. 59b. (TD), nr. 080, vr. 27a. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 48a. “Terfi ba-Hamise 47 kaydı vardır.
(TD), nr. 080, vr. 34b. “5 Zilhicce 1264 (2 Kasım 1848) ba-irade-i şahane Hamise şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 15.
(TD), nr. 094, vr. 61b. “İbtida-i Altmışlı Kirmastı Tafra kerd ila Hareket-i Altmışlı” kaydı vardır. (TD), nr. 58, vr. 86a.
64 (TD), nr. 62, vr. 8a. (TD), nr. 64, vr. 14b. (TD), nr. 2560, vr. 7b. (TD), nr. 29. (TD), nr. 15. (TD), nr. 855. (TD), nr.
080, vr. 8a. (TD), nr. 56, vr. 79a. “Kudüs-i şerif şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 855, vr. 158a; (TD), nr. 15. “Kudüs
46
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kadılığından mazul olmuştur.65 17 Muharrem 1274 (7 Eylül 1857)’de 950 guruş Piravişte, 1200
guruş Eskişehir arpalıkları ile Medine kadılığından mazul olmuştur.66 1 Şaban 1275 (6 Mart
1859)’da Şam kadılığına getirilmiştir.67 17 Muharrem 1278 (25 Temmuz 1861)’de 50, 950 guruş
Piravişte ve 1200, 1000 guruş ve 1000 guruş Eskişehir arpalıkları ile Medine kadılığından
Haremeyn mazulü olmuştur.68 1 Muharrem 1279 (29 Haziran 1862)’de Medine kadılığına tayin
edilmiştir.69 1285 (1868-1869)’da vefat etmiştir.70
Zenelabidin Efendi’nin diğer torunu Mehmed Afif Efendi, ilk olarak 29 Cumadelahire 1247
(5 Aralık 1831)’de Dersiyye-i Hace Ataullah Efendi Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi
olmuş,71 11 Şaban 1248 (3 Ocak 1833)’de Keşfi Osman Efendi Medresesi’ne Hareket-i Haric,72
17 Şaban 1249 (30 Aralık 1833)’de Dersiyye-i Kırımi el-Hac Mustafa Ağa (Sultan Bayezid
Camii’ndeki) Medresesi’ne İbtida-i Dahil,73 3 Rebiülevvel 1252 (18 Haziran 1836)’da Yorgani
Mustafa Ağa Medresesi’ne Hareket-i Dahil,74 13 Şevval 1257 (28 Kasım 1841)’de İskender Paşa
Medresesi’ne 20 akçe ile Musıla-i Sahn,75 21 Muharrem 1263 (9 Ocak 1847)’de İskender Paşa
Medresesi’ne itibari olarak Sahn-ı Seman,76 13 Rebiülahir 1264 (19 Mart 1848)’de Molla Kırımi
Medresesi’ne 30 akçe ile İbtida-i Altmışlı,77 17 Cumadelula 1265 (10 Nisan 1849)’da Cenabi
Ahmed Efendi Medresesi’ne 40 akçe ile Hareket-i Altmışlı,78 13 Ramazan 1267 (12 Temmuz
1851)’de Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi’ne 117 akçe ile Musıla-i Süleymaniye,79 9
Şaban 1270 (7 Mayıs 1854)’te Süleymaniye (Çorlu’daki) Medresesi’ne 222 akçe ile Hamise-i
Süleymaniye müderrisi olduktan sonra80 21 Cumadelahire 1273 (16 Şubat 1857)’de Süleymaniye
müderrisliğine tayin edilmiştir.81 Bundan sonra kaza tarikine geçmiş, 1275 (1858-1859)’da Galata
kadısı tayin edilmiştir.82 Muharrem 1285 (24 Nisan 1868)’de Mısır kadılığı vazifesine
getirilmiştir.83 25 Şevval 1303 (27 Temmuz 1886) Mahkeme-i Teftiş-i Evkaf-ı hümayun’da görev
almıştır.84

şud” kaydı vardır. (TD), nr. 080, vr. 27a. “15 Rebiülevvel 1265 (8 Şubat 1849) Kudüs şud” olarak kayıtlıdır. (TD), nr.
094, vr. 48a.
65 (TD), nr. 62, vr. 33a. (TD), nr. 080, vr. 7b. İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri (TD), nr. 29,
(TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 38b. (TD), nr. 855, vr. 119a.
66 (TD), nr. 65, vr. 43b.
67 (TD), nr. 16. “1276 (1859-1860) Şam” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 79a.
68 (TD), nr. 18, vr. 61a. “Piravişte 1000, 1000” kaydı vardır. (TD), nr. 17, vr. 89a.
69 (TD), nr. 17, vr. 18b. 1268 (1851-1852)’de Medine kadısı olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 56, vr. 79a. 1 Muharrem
1279 (29 Haziran 1862)’de Medine kazası rütbesi yevmi tevcihinden muteber olmak üzere eski Şam kadısı
Zeynelabidin Efendi Hafidi İbrahim Halil Efendi’ye verilmiştir. BOA, A.DVN, 168/17.
70 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, I, 163. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan, III, 764-765.
71 (TD), nr. 59, vr. 80b. (TD), nr. 13. (TD), nr. 855, vr. 349a. (TD), nr. 56, vr. 82a.
72 (TD), nr. 59, vr. 85a. (TD), nr. 855, vr. 335a.
73 (TD), nr. 59, vr. 73a. (TD), nr. 58, vr. 120a. (TD), nr. 855, vr. 325b. “12 Şaban’da Kırımi el-Hac Mustafa”
Medresesi’ne müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 3844.
74
(TD), nr. 67, vr. 108a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 855, vr. 295b.
75 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 77b. (TD), nr. 855, vr. 263b. Hareket-i Altmışlı müderrisi olarak
kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr.67, vr. 102b.
76 (TD), nr. 67, vr. 92a. “Ba tafra” kaydı vardır. (TD), nr. 58, vr. 92a. (TD), nr. 15. (TD), nr. 855, vr. 234a. “Ba-irade-i
şahane Tafra kerd 21 Muharrem 1263 (9 Ocak 1847)” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 15. 21 Safer 1263 (7 Şubat 1847)’de
İskender Paşa Medresesi’ne itibari olarak 20 akçe ile Musıla-i Süleymaniye müderrisi olarak kaydedilmiş sonra yanına
yanlışlıkla yazıldığını belirtmek için “Sehv şud” kaydı düşülmüştür. (TD), nr. 67, vr. 89a.
77 (TD), nr. 080, vr. 37b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 67b. (TD), nr. 855, vr. 215b. (TD), nr. 2560, vr. 73b.
78 (TD), nr. 080, vr. 35b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 855, vr. 196b. “60 akçe ile” görev aldığı bilgisi verilmiştir. (TD), nr.
67, vr. 57b. (TD), nr. 2560, v. 70a.
79 (TD), nr. 67, vr. 53a. (TD), nr. 094, vr. 55b. (TD), nr. 855, vr. 179a. (TD), nr. 2560, vr. 67a. “150 akçe ile” göreve
geldiği bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 15; (TD), nr. 16.
80 (TD), nr. 67, vr. 47b. “220 akçe ile” görev aldığı kayıtlıdır. (TD), nr. 16. “149 akçe ile” göreve geldiği bilgisi
verilmiştir. (TD), nr. 094, vr. 49b.
81 (TD), nr. 16.
82
(TD), nr. 56, vr. 82a. “Galata şud” kaydı vardır. (TD), nr. 16.
83 (TD), nr. 18, vr. 15a. (TD), nr. 56, vr. 82a.
84 (TD), nr. 68, vr. 5b.
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Zeynelabidin Efendi’nin oğlu Mehmed Ruhi Efendi, ilk olarak 17 Ramazan 1251 (6 Ocak
1836)’da Saniye-i Hayreddin Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmiş,85 21
Rebiülevvel 1257 (13 Mayıs 1841)’de Saniye-i Haremiye Medresesi’ne Hareket-i Haric,86 27
Rebiülevvel 1258 (8 Mayıs 1842)’de Dersiyye-i Muslihiddin Medresesi’ne İbtida-i Dahil,87 21
Muharrem 1262 (19 Ocak 1846)’da Dersiyye-i Saniye-i Katib-i Bosnavi Mustafa Efendi
Medresesi’ne Hareket-i Dahil,88 17 Cumadelula 1265 (10 Nisan 1849)’da Saniye-i Yusuf Paşa
Medresesi’ne Musıla-i Sahn, 89 9 Şaban 1270 (7 Mayıs 1854)’de Sahn-ı Seman,90 17 Zilhicce
1270 (10 Eylül 1854)’de Haydar Paşa Medresesi’ne 36 akçe ile İbtida-i Altmışlı,91 3 Rebiülevvel
1272 (13 Kasım 1855)’de Hadice Sultan Medresesi’ne 60 akçe ile Hareket-i Altmışlı,92 3 Safer
1274 (23 Eylül 1857)’de Atik Ali Paşa Medresesi’ne 150 akçe ile Musıla-i Süleymaniye,93 9
Şaban 1276 (2 Mart 1860)’da Hankah-ı Vefa Medresesi’ne Hamise-i Süleymaniye,94 7 Safer 1279
(4 Ağustos 1862)’de Süleymaniye müderrisi tayin edilmiştir.95 Bundan sonra kaza tarikine
geçmiş, 1 Rebiülevvel 1280 (16 Ağustos 1863)’de Mahrec mevleviyetinden Kudüs kadısı tayin
edilmiştir.96 1 Rebiülvvel 1281 (4 Ağustos 1864)’de görev süresinin dolmasıyla Kudüs
kadılığından mazul olmuştur.971 Şevval 1287 (25 Aralık 1870)’de Edirne kadılığına
getirilmiştir.98
Mehmed Mahir Efendi 99 ilk olarak 17 Ramazan 1251 (6 Ocak 1836)’da Saniye-i Şecaeddin
Bey Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi olmuş,100 21 Rebiülevvel 1257 (13 Mayıs 1841)’de
Saniye-i Sadi Efendi Medresesi’ne Hareket-i Haric,101 27 Rebiülevvel 1258 (8 Mayıs 1842)’de
Dersiyye-i Naziki Hatun Medresesi’ne İbtida-i Dahil,102 21 Muharrem 1262 (19 Ocak 1846)’da
Hızır Çelebi Medresesine Hareket-i Dahil,103 17 Cumadelula 1265 (10 Nisan 1849)’da Dersiyye-

(TD), nr. 3844. (TD), nr. 67, vr. 32b. İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri (TD), nr. 14. (TD), nr.
855, vr. 355b. (TD), nr. 56, vr. 88b. Medresenin ismi “Saniye-i Nasreddin” olarak kaydedilmiştir. (TD), nr. 16.
86 (TD), nr. 58, vr. 134a. (TD), nr. 094, vr. 106b. (TD), nr. 855, vr. 342a. Göreve geldiği ay “Rebiülahir” olarak
kaydedilmiştir. (TD), nr. 3844. İbtida-i Dahil müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr.
26b.
87 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 125b. (TD), nr. 094, vr. 98a. (TD), nr. 855, vr. 332b. Göreve geldiği ay “Zilkade”
olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 67, vr. 118b.
88 (TD), nr. 67, vr. 113a. (TD), nr. 58, vr. 116a. (TD), nr. 80, vr. 48b. (TD), nr. 094, vr. 83a. (TD), nr. 2560, vr. 90b.
(TD), nr. 15.
89 (TD), nr. 2560, vr. 86a. (TD), nr. 080, vr. 45a. (TD), nr. 15. (TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 75a. (TD), nr. 855, vr.
268b.
90
(TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 36b. İbtida-i Dahil müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr.
67, vr. 67a.
91 (TD), nr. 16.
92 (TD), nr. 67, vr. 61a. (TD), nr. 16.
93 “Maişet 320” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 67, vr. 56a. “155 akçe ile” müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 16.
94 (TD), nr. 65, vr. 61a. (TD), nr. 17.
95 (TD), nr. 17.
96
(TD), nr. 65, vr. 16b. (TD), nr. 18, vr. 18b. (TD), nr. 17, vr. 32b. “1280 (1863-1864) Kudüs” kaydı vardır. (TD), nr.
56, vr. 88b. “Kudüs şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 17.
97
(TD), nr. 18, vr. 79a.
98 (TD), nr. 61, vr. 5b. (TD), nr. 19. Mehmed Ruhi Efendi’nin kendisine ve vefatından sonra hanımı ve kızına maaş
tahsis edilmiştir. 1 Cumadelula 1317 (7 Eylül 1899)’da İzmir’de mukim Ruhi Efendi’ye maaş tahsisi. BOA, BEO,
1377/103203. 14 Cumadelula 1317 (20 Eylül 1899)’da Bilad-ı hamse payelilerinden İzmir’de sakin Ruhi Efendi’ye
ilmiye tekaüd sandığından tahsis edilen maaşla idare olunamadığından hazineden maaş tahsisi talebi. BOA, İ.ML,
34/21. 9 Muharrem 1318 (9 Mayıs 1900)’de İzmir’de ikamet eden Ruhi Bey’in hanımıyla kızına maaş tahsisi. BOA,
İ.ML, 38/2.
99 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II. s. 435. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III, 906.
100 (TD), nr. 67, vr. 33a. (TD), nr. 3844. TD), nr. 58, vr. 146b. (TD), nr. 56, vr. 88b. (TD), nr. 14 (TD), nr. 855, vr. 356a.
Medresenin ismi “Saniye-i Şecaeddin” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 13.
101 (TD), nr. 094, vr. 106b. (TD), nr. 58, vr. 134b. “21 Rebiülahir 1257 (12 Haziran 1841)’de Saniye-i Sadi Bey”
Medresesi’ne müderris olduğu bilgisi kayıtlıdır. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 67, vr. 27a.
102 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 128b. (TD), nr. 094, vr. 98a. (TD), nr. 855, vr. 332b. Göreve geldiği ay “Zilkade”
olarak verilmiştir. (TD), nr. 67, vr. 118b.
103 (TD), nr. 67, vr. 113a. (TD), nr. 58, vr. 116a. (TD), nr. 080, vr. 48b. (TD), nr. 855, vr. 302a. (TD), nr. 2560, vr. 90b.
15. (TD), nr. 094, vr. 81b.
85
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i el-Hac Rıdvan (İskender Çelebi Mescidi’ndeki) Medresesi’ne Musıla-i Sahn,104 9 Şaban 1270
(7 Mayıs 1854)’de Sahn-ı Seman,105 19 Cumadelahire 1271 (9 Mart 1855)’de Molla Kırımi
Medresesi’ne İbtida-i Altmışlı,106 3 Rebiülevvel 1272 (13 Kasım 1855)’de Malulzade
Medresesi’ne 55 akçe ile Hareket-i Altmışlı, 107 5 Zilhicce 1274 (17 Temmuz 1858)’de Rüstem
Paşa Medresesi’ne 92 akçe ile Musıla-i Süleymaniye,108 20 Şaban 1277 (3 Mart 1861)’de Hazreti Halid Medresesi’ne 179 akçe ile Hamise-i Süleymaniye müderrisi tayin edildikten sonra109 7
Şevval 1282 (23 Şubat 1866)’da Süleymaniye müderrisi olmuştur.110 Bundan sonra kaza tarikine
geçmiş, 1 Rebiülevvel 1284 (3 Temmuz 1867)’de Kudüs kadısı tayin edilmiş, sonrasında vefat
etmiştir.111
Mehmed Sunuhi Efendi, 11 Muharrem 1251 (9 Mayıs 1835)’de Saniye-i Hayreddin Efendi
Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi olmuş,112 21 Şevval 1254 (7 Ocak 1839)’da el-Hac İlyas
Medresesi’ne Hareket-i Haric,113 3 Zilhicce 1255 (27 Şubat 1840)’da Dersiyye-i Abdülkadir
(Zeyrek’teki) Medresesi’ne İbtida-i Dahil,114 19 Şevval 1259 (12 Kasım 1843)’de Dersiyye-i elHac Ali (Timurtaş Mescidi’ndeki) Medresesi’ne Hareket-i Dahil,115 19 Şevval 1263 (30 Eylül
1847)’de Samine-i Saray-ı İbrahim Paşa Medresesi’ne Musıla-i Sahn,116 21 Şevval 1269 (28
Temmuz 1853)’de Sahn-ı Seman,117 23 Rebiülevvel 1270 (24 Aralık 1853)’de Tevkii Cafer
Efendi Medresesi’ne 40 akçe ile İbtida-i Altmışlı,118 25 Şevval 1270 (21 Temmuz 1854)’de
Mustafa Ağa Medresesi’ne 59 akçe ile Hareket-i Altmışlı müderrisi tayin edilmiştir.119 5
Rebiülahir 1271 (26 Aralık 1854)’de Hareket-i Altmışlı müderrisi iken vefat etmiştir.120
Mehmed Hulusi Efendi’nin ilmiyeye girişi 11 Muharrem 1251 (9 Mayıs 1835)’de Salise-i
Efdalzade Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmesiyle olmuştur.121 21 Şevval 1254
(7 Ocak 1839)’da Dersiyye-i Hace Ataullah Efendi Medresesi’ne Hareket-i Haric,122 23 Zilhicce
1255 (27 Şubat 1840)’da Pirincci Sinan Medresesi’ne İbtida-i Dahil,123 19 Şevval 1259 (12 Kasım

104

(TD), nr. 2560, vr. 86a. (TD), nr. 080, vr. 48b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 74a. (TD), nr. 855, vr.
268b.
105 (TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 36b.
106(TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 67a.
107 (TD), nr. 16.
108 “Maaş 50” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 16. (TD), nr. 17. (TD), nr. 67, vr. 56b. Göreve geldiği ay “Rebiülahir” olarak
kaydedilmiştir. (TD), nr. 65, vr. 63b.
109 (TD), nr. 65, vr. 61b. (TD), nr. 18, vr. 111b.
110
(TD), nr. 18, vr. 111a.
111 “Rahmetullahi aleyh” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 88b. “Kudüs şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 18, vr. 18b. 111a.
Müderris iken 1267 (1851)’de vefat etmiştir denilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II.
s. 435. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III, 906. Zira Mahir Efendi 1 Rebiülevvel 1284 (3
Temmuz 1867)’de vefat etmiştir.
112 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 144b, 146a. “Ba-irade-i şahane” kaydı vardır. (TD), nr. 13. (TD), nr. 14. (TD), nr.
855, vr. 354a. (TD), nr. 56, vr. 87a.
113
(TD), nr. 3844. Medresenin ismi “Dersiyye-i Hace Ataullah Efendi” olarak verilmiştir. (TD), nr. 58, vr. 133a.
Medresenin ismi “Dersiyye-i İlyas” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 855, vr. 340b.
114
(TD), nr. 67, vr. 117a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 124a. (TD), nr. 094, vr. 97a. (TD), nr. 855, vr. 331a.
115 (TD), nr. 67, vr. 111b. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 84. (TD), nr. 855, vr. 300b.
116 (TD), nr. 67, vr. 32a. (TD), nr. 2560, vr. 84b. (TD), nr. 58, vr. 105a. (TD), nr. 15. (TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 76a.
(TD), nr. 855, vr. 267a.
117 (TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 35b. (TD), nr. 094, vr. 82a.
118 (TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 66b. (TD), nr. 094, vr. 70b.
119 (TD), nr. 67, vr. 60b. (TD), nr. 094, vr. 65a. “19 Şevval’de 80 akçe ile” müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr.
16. “Zilkade 1267 (Ağustos-Eylül 1851)’de Saniye-i Saray-ı İbrahim Paşa Medresesi’ne 12 akçe ile” Hareket-i Altmışlı
müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 105a. “19 Şevval’de 80 akçe ile” müderris
olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 16.
120 “5 Rebiüahir 1271 (26 Aralık 1854) Rahimehullah” kaydı vardır. (TD), nr. 16. “Der-Hareket-i Altmışlı
Rahimehullah” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 87a.
121 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 144b. “Ba-irade-i şahane” kaydı vardır. (TD), nr. 13. (TD), nr. 14. (TD), nr. 855, vr.
354a. (TD), nr. 56, vr. 87a
122 (TD), nr. 855, vr. 340b. (TD), nr. 3844.
123 (TD), nr. 67, vr. 117a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 124a. (TD), nr. 094, vr. 97a. (TD), nr. 855, vr. 331a.
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1843)’te Saniye-i Kepenekci Sinan Medresesi’ne Hareket-i Dahil müderrisi olmuştur.124
Muharrem 1261 (Ocak-Şubat 1845)’de ilmiye tarikinden ayrılmış, kalemiyeye geçerek Mektubi
Sadaret Kalemi’nde çalışmaya başlamıştır.125
Zeynelabidin Efendi’nin tarike son giren oğlu Mehmed İmadeddin Efendi, 126 7 Safer 1252
(24 Mayıs 1836)’da Dersiyye-i Osman Efendi (Firuz Bey Camii’ndeki) Medresesi’ne İbtida-i
Haric müderrisi tayin edilmiştir.127 1 Ramazan 1251 (21 Aralık 1835)’de Erzurum kadılığı tevcih
edilmiştir.128 7 Safer 1252 (24 Mayıs 1836)’da Üsküdar payesi ile Kuşadası arpalığı ile Erzurum
kadılığından mazul olmuştur.129 27 Safer 1262 (24 Şubat 1846)’da Mısır kadılığından mazul
olmuştur.130 1 Şaban 1263 (15 Temmuz 1847)’de Mısır kadısı olarak tayin edilmiş ve görev süresi
2 ay uzatılmıştır.131 21 Muharrem 1264 (29 Aralık 1847)’de Mekke kadılığından 2075 guruş
Beypazarı, 1000 guruş Trablus-ı şam arpalıkları ile mazul olmuştur.132 1 Muharrem 1265 (27
Kasım 1848)’de Mekke kadısı tayin edilmiştir.133 1 Rebiülahir 1268 (24 Ocak 1852)’de 2075
guruş Beypazarı arpalığı ile İstanbul kadılığından mazul olmuştur.134 1 Şevval 1273 (25 Mayıs
1857)’de İstanbul kadılığına tayin edilmiştir. 135 7 Rebiülahir 1274 (25 Kasım 1857)’de 2666,5
guruş Isparta arpalığı ile Anadolu kadıaskerliğinden mazul olmuştur.136 1 Rebiülevvel 1279 (27
Ağustos 1862)’de Anadolu kadıaskeri tayin edilmiştir.137 25 Zilhicce 1281 (21 Mayıs 1865)’de

124

(TD), nr. 67, vr. 111b. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 094, vr. 84a. (TD), nr. 855, vr. 300b.
“Dahil-i tarik hacegan şud 1261 (1845)” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 58, vr. 115a. “Hacegan olup Mektubi Sadaret
kalemine memur şud” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 87a. “Hacegan şud” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 855, vr. 300b.
126 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, III, 583. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III, 797.
127 (TD), nr. 56, vr. 92a.
128
“Ez-tarik-i Anadolu” kaydı vardır. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 28b. “Anadolu kuzatından iken ba-itibar-ı Mahrec
Erzurum şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 92a.
129 (TD), nr. 3844. Mazul olduğu tarih “10 Safer” olarak verilmiştir. “1 Şevval 1258 (5 Kasım 1842) Kuşadası” ve
Kaza” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 58, vr. 48a. Mazul olduğu tarih “10 Safer” olarak verilmiştir. “Kuşadası, paye-i
Üsküdar” kaydı da vardır. (TD), nr. 094, vr. 34b. “Mahrec payesi 1252 (1836-1837)” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 56,
vr. 92a. “1 Cumadelula 1258 (10 Haziran 1842) 510 guruş Kuşadası” kaydı vardır. Burada “Ez-Devriye” kaydı vardır.
(TD), nr. 64, vr. 116b. “7 Safer 1252 (24 Mayıs 1836) Paye-i Üsküdar” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 58, vr. 28b
130 (TD), nr. 67, vr. 76b. Mazul olduğu tarih “21 Safer” olarak verilmiştir. (TD), nr. 58, vr. 44a; (TD), nr. 094, vr. 31a.
(TD), nr. 855, vr. 102a. “Ez-kaza yevm-i tevcihinden azli muteber 21 Safer 1262 (18 Şubat 1846)” bilgisi verilmiştir.
Millet Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 60, vr. 12a.
131 (TD), nr. 67, vr. 7a. (TD), nr. 60, vr. 12a. “Medd-i mah 2” kaydı vardır. (TD), nr. 15. (TD), nr. 1”094, vr. 19a.
“Yevmi tevcihinden muteber” ifadesi kaydedilmiştir. (TD), nr. 855 “Mısır” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 56, vr. 92a.
132 (TD), nr. 080, vr. 17a. “1000 Trablus-ı şam” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 15. “1000 Trablus-ı şam” olarak verilmiştir.
(TD), nr. 16. TD), nr. 67, vr. 75b. “Paye şud”, “Eytam mazulü şud”, “Ez-kaza”, “Trablus-ı şam” ifadeleri kayıtlıdır.
(TD), nr. 2560, vr. 44b. “Rütbesi yevmi tevcihinden” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 15.
133 (TD), nr. 2560, vr. 5b. (TD), nr. 67, vr. 4b. (TD), nr. 080, vr. 4b. (TD), nr. 094. 5b. (TD), nr. 855. “1 Şaban 1265 (22
Haziran 1849) 1000 Trablus-ı şam”, “ez kaza” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 64, vr. 107b. “Mekke payesi” kaydı
düşülmüştür. (TD), nr. 56, vr. 92a. “Mekke-i mükerreme şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 67, vr. 76b; (TD), nr. 094, vr.
31a. “Mekke şud” kaydı vardır. (TD), nr. 67, vr. 7a. “Mekke şud” ifadesi kaydedilmiştir. (TD), nr. 855.
134 (TD), nr. 62, vr. 21a. Mazul olduğu tarih “5 Zilhicce” olarak verilmiş, “Ez-kaza, 1000 Trablus-ı şam, 2750
Beypazarı” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 2560, vr. 42a. Mazul olduğu tarih “5 Zilhicce” olarak verilmiş, “2075
Beypazarı” ve “Paye şud” kaydı düşülmüştür. (TD), nr. 080, vr. 16a. Tarih “Zilkade 1268 (Ağustos-Eylül 1852) olarak
verilmiş, “Ez-Kaza” ve “2075 Beypazarı”, “Paye şud” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 29. Tarih “5 Zilhicce” olarak
verilmiş, “2075 Beypazarı, 2666 Isparta” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 16. “2666,5 Isparta, 2075 Beypazarı” olarak
kaydedilmiştir. (TD), nr. 094, vr. 23b. “2070 Beypazarı, 1200 Trbalus-ı şam” olarak geçmektedir. (TD), nr. 855, vr.
84b. “Paye-i İstanbul şud 1268 (1851-1852)” olarak verilmiştir. (TD), nr. 16. “Beypazarı 2075, 1000 Trbalus-ı şam” ve
“Paye şud 8” kaydı vardır. (TD), nr. 094, vr. 27a. (TD), nr. 855, vr. 94b. “Ez-kaza” ve “Ba-paye-i İstanbul şud 29”
kaydı vardır. (TD), nr. 094. 5b. (TD), nr. 16. “İstanbul payesi 1268 (1851-1852)” olarak verilmiştir. (TD), nr. 56, vr.
92a.
135 “Gedüs” kaydı vardır. (TD), nr. 080, vr. 4a.”Gedüs 1716” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 16. (TD), nr. 56, vr. 92a.
136 (TD), nr. 080, vr. 14a. Mazul olduüu tarih “1 Rebiülahir” olarak verilmiş, “4166 Gümülcine” ve “Paye şud” bilgisi
eklenmiştir. (TD), nr. 65, vr. 38b. (TD), nr. 18, vr. 45b. (TD), nr. 17, vr. 76b. “2666 Isparta, 500, 1000, 1834, 4166,
Gümülcine” kaydı vardır. (TD), nr. 16. 4164 “2666, 5 Gümülcine, Isparta” olarak verilmiştir. (TD), nr. 094, vr.
8b.”Paye-i Anadolu 1274 (1857-1858) kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 92a.
137 (TD), nr. 65, vr. 5b. (TD), nr. 17, vr. 6b; vr. 8b. 1 Zilkade 1279 (20 Nisan 1863)’de Anadolu payesi olan İstanbul
eski kadısı Mehmed İmadeddin Efendi’nin Anadolu kadıaskerliğine tayini. BOA, İ.DH, 1291/101568.
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4166 guruş Gümülcine arpalığı ile Rumeli kadıaskerliğinden mazul olmuştur. 138 1 Muharrem
1285 (24 Nisan 1868)’de Rumeli kadıaskeri olmuştur.139 1 Muharrem 1288 (23 Mart 1871)’de
tekrar Rumeli kadıaskerliğine getirilmiştir.140
Sultan II. Mahmud döneminden sonra ilmiyeye giren Zeynelabidin Efendizadelerin
görevlerine gelince, Mehmed Cemaleddin Efendi’nin oğlu Mehmed Şemseddin Efendi’nin
ilmiyeye girişi 23 Cumadelahire 1261 (29 Haziran 1845)’de Dersiamzade İsmet Efendi
Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmesiyle olmuş,141 Selh Muharrem 1269 (13 Kasım
1852)’de Haremiye Medresesi’ne Hareket-i Haric,142 3 Cumadelahire 1270 (3 Mart 1854)’de
İskender Ağa Medresesi’ne İbtida-i Dahil, 143 3 Safer 1273 (3 Ekim 1856)’da Salise-i Yahya
Efendi Medresesi’ne Hareket-i Dahil,144 11 Cumadelahire 1273 (6 Şubat 1857)’de Salise-i Yahya
Efendi Medresesi’ne itibari olarak Musıla-i Sahn,145 27 Şaban 1276 (20 Mart 1860)’da Salise-i
Yahya Efendi Medresesi’ne itibari olarak İbtida-i Altmışlı,146 20 Şaban 1277 (3 Mart 1861)’de
Debbağzade Medresesi’ne Hareket-i Altmışlı,147 21 Rebiülahir 1279 (16 Ekim 1862)’de Ahmed
Paşa (Topkapı’daki) Medresesi’ne 80 akçe ile Musıla-i Süleymaniye,148 3 Rebiülevvel 1282 (27
Temmuz 1865)’de Sultan Selim Han Medresesi’ne 217 akçe ile Hamise-i Süleymaniye müderrisi
tayin edilmiştir. Sonrasında Havass-ı refia kadılığına getirilmiştir.149
Mehmed İmadeddin Efendi’nin oğlu Mehmed Zeynelabidin Efendi,150ilk olarak 23
Cumadelahire 1261 (29 Haziran 1845)’de Vefalızade Mesud Efendi Medresesi’ne İbtida-i Haric
müderrisi olmuş,151 Selh Muharrem 1269 (13 Kasım 1852)’de Salise-i Yusuf Paşa Medresesi’ne
Hareket-i Haric,152 3 Safer 1273 (3 Ekim 1856)’da Kenan Efendi Medresesi’ne Hareket-i Dahil ,153
21 Rebiülevvel 1275 (29 Ekim 1858)’de Salise-i Perviz Efendi Medresesi’ne 20 akçe ile Musılai Sahn ,154 9 Rebiülevvel 1283 (22 Temmuz 1866)’da Molla Kırımi Medresesi’ne 30 akçe ile
İbtida-i Altmışlı,155 13 Şevval 1283 (18 Şubat 1867)’de Saniye-i Hüsrev Kethüda Medresesi’ne
60 akçe ile Hareket-i Altmışlı,156 13 Rebiülevvel 1284 (15 Temmuz 1867)’de Musıla-i
Süleymaniye,157 13 Rebiülahir 1287 (13 Temmuz 1870)’de Ayasofya-i Kebir (Saniye-i)

(TD), nr. 65, vr. 36b. (TD), nr. 18, vr. 45a. “Paye-i Rumeli 1282 (1865-1866)” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 92a.
25 Rebiülahir 1281 (27 Eylül 1864)’de Rumeli kadıaskerliği payesi almış, Rumeli mazulü olmuştur. (TD), nr. 61, vr.
22b. “4347, 3986 Tokat” kaydı vardır. (TD), nr. 19.
139 (TD), nr. 18, vr. 6b.
140
“2308” bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 61, vr. 2b. (TD), nr. 19. Arşivde Cumadelahire 1274 (Ocak-Şubat 1858)
İmadeddin Efendi’nin mahsul defteri bulunmaktadır. BOA, ML.VRD.d. 2915.
141 (TD), nr. 2560, vr. 123b. (TD), nr. 16. (TD), nr. 56, vr. 100b. (TD), nr. 855, v. 369a. İbtida-i Dahil müderrisi olarak
kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 133b.
142 (TD), nr. 094, vr. 115a. (TD), nr. 855, vr. 354a. (TD), nr. 2560, vr. 116b. (TD), nr. 16.
143 (TD), nr. 16. Şehzade’deki “Dersiyye-i İsmail Paşazade” Medresesi’ne İbtida-i Dahil müderrisi olarak kaydedilse
de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 16.
144
(TD), nr. 16.
145 (TD), nr. 16. “21 Cumadelahire 1273 (16 Şubat 1857)’de Salise-i Yahya Efendi” Medresesi’ne itibari olarak İbtidai Dahil müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. “Maaş 320” ifadesi de burada kayıtlıdır. (TD), nr. 67,
vr. 25b.
146 (TD), nr. 16. (TD), nr. 17. “27 Şaban 1276 (20 Mart 1860) Tafra kerd” kaydı vardır. (TD), nr. 16.
147 (TD), nr. 17.
148 (TD), nr. 18, vr. 129b. (TD), nr. 17.
149 (TD), nr. 18, vr. 119a.
150 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani. Matbaa-i Amire. II. s. 435. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri
Akbayar, V, 1712.
151 (TD), nr. 2560, vr. 123b. (TD), nr. 16. (TD), nr. 56, vr. 100b. (TD), nr. 855, vr. 369a. İbtida-i Dahil müderrisi olarak
kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 133a.
152 (TD), nr. 2560, vr. 117b. (TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 114b. (TD), nr. 855, vr. 353b.
153 (TD), nr. 16.
154 (TD), nr. 16. Medresenin ismi “Saniye-i Perviz Efendi” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 17.
155
(TD), nr. 18, vr. 164b.
156 (TD), nr. 18, vr. 150b.
157 (TD), nr. 61, vr. 60a.
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Medresesi’ne 180 akçe ile Hamise-i Süleymaniye müderrisi tayin edilmiştir.158 1291 (18741875)’de İzmir kadılığına getirilmiştir.159
Zeynelabidin Efendizadeler sadece ilmiye tariki içinde vazife almamış, tarik dışında da
çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bunlardan Mehmed Hulusi Efendi ilmiye mesleğinden ayrılarak
kalemiyeye intikal etmiştir. Mehmed Cemaleddin Efendi, 10 Cumadelula 1264 (14 Nisan
1848)’de İstanbul payelilerinden Yahya Beyzade İsmet Efendi’nin yerine “erbab-ı ehliyet ve
liyakatten” olması sebebiyle Meclis-i Ziraat Azalığı’na tayin edilmiş, İstanbul kazasını zabtından
itibaren maaşının da verilmesi emredilmiştir.160 Cemaleddin Efendi, sonrasında 1266 (1850)’de
Zabtiye müftüsü olmuş, Cumadelahire 1268 (Mart-Nisan 1852)’de Meclis-i vala azası olup
ardından Ramazan 1269 (Haziran-Temmuz 1853)’de Tıbbiye nazırlığına da getirilmiştir.161
Mehmed İmadddein Efendi, Meclis-i maarif azasından olup bir ara reislik ve bir aralık Maarif
Nezareti’ne vekalet etmiştir. Muharrem 1294 (Ocak- Şubat 1877)’de Rumeli müşavir-i muvakkati
olmuştur.162 Mehmed Şemseddin Efendi, ilmiyedeki görevleri dışında Şehrameneti’nde ve
Tophane-i Amire mübayaat-ı müstacale komisyonunda aza ve askeri idadide ser-tabib olarak da
görev yapmıştır. Onun oğlu Mehmed Efendi, babasının yerine Meclis-i emanet azalığında da
bulunmuştur.163 Kasım Efendi
II. Mahmud döneminde medrese teşkilatı içinde bir aile olarak görev alan ikinci grup Eğinli
İbrahim Efendi ve oğullarıdır.164 Eğinli İbrahim Efendi’nin ilmiye tarikine girişi 19 Receb 1226
(9 Ağustos 1811)’de Tercüman Yunus Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmesiyle
olmuş,165 13 Zilkade 1227 (18 Kasım 1812)’de Dersiyye-i Abdullah Paşa (Saniye-i) Medresesi’ne
Hareket-i Haric,166 5 Safer 1230 (17 Ocak 1818)’de Dersiyye-i el-Hac Ahmed Ağa (Azablar
Camii’ndeki) Medresesi’ne İbtida-i Dahil,167 15 Zilhicce 1233 (16 Ekim 1818)’de Dersiyye-i
Fatıma Sultan Medresesi’ne 10 akçe ile Hareket-i Dahil,168 20 Rebiülahir 1237 (14 Ocak 1822)’de
ba-misleyh ile Tetimme (Ula-yı) Medresesi’ne 60 akçe ile ve Eyyuhum Medresesi’ne 20 akçe ile
Musıla-i Sahn,169 17 Ramazan 1241 (25 Nisan 1826)’da itibari olarak Tetimme (Ula-yı)
Medresesi’ne Sahn-ı Seman,170 5 Rebiülahir 1242 (6 Kasım 1826)’da Mimar Kasım Medresesi’ne
40 akçe ile İbtida-i Altmışlı, 29 Rebiülevvel 1243 (20 Ekim 1827)’de Nuh Efendi Medresesi’ne
172 akçe ile Hareket-i Altmışlı,171 17 Şevval 1245 (11 Nisan 1830)’da ba-misleyh ile Hazret-i
Halid Medresesi’ne 179 akçe ile ve Darülhadis-i Sinan Paşa Medresesi’ne 140 akçe ile Musıla-i
Süleymaniye,172 18 Rebiülahir 1251 (13 Ağustos 1835)’de itibari olarak Hazret-i Halid
Medresesi’ne 72 akçe ile Hamise-i Süleymaniye müderrisi olduktan sonra173 17 Safer 1254 (12
Mayıs 1838)’de Süleymaniye müderrisliğine yükselmiştir. 11 Şevval 1254 (28 Aralık 1838)’de
Süleymaniye müderrisi iken vefat etmiştir.174

158

(TD), nr. 61, vr. 54a.
İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Tarik Defteri (TD), nr. 20.
160 BOA, İDH, 171/9059.
161
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II, 84-85. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, II, 391.
162 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, III, 583. Mehmed Süreyya, hazırlayan, Sicill-i Osmani, III. 797.
163
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, 693. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan, V, 1713.
164 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, I, 157. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III, s. 752.
Ebülula Mardin. Huzur Dersleri. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1996. (c. II-III), s. 142. İsfendiyaroğlu, Galatasaray
Tarihi, I, 450-451.
165 (TD), nr. 8879, vr. 65b. (TD), nr. 56, vr. 66b.
166 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 8881, vr. 60a. (TD), Süleymaniye
Kütüphanesi Tarik Defteri (TD) , nr. 3845, vr. 78a.
167 (TD), nr. 3845, vr. 71b.
168 “Nısf-ı Mirgün 60 akçe, Keçenos 50 akçe” kaydı vardır. (TD), nr. 66, vr. 70a.
169 “Nısf-ı Mirgün 60 akçe, Keçenos 50 akçe” kaydı vardır. (TD), nr. 66, vr. 65b. (TD), nr. 8882, vr. 70b.
170 (TD), nr. 8882, vr. 63b.
171 (TD), nr. 59, vr. 38b.
172 (TD), nr. 3844.“Tafra kerd” kaydı vardır. (TD), nr. 58, vr. 67a.
173
(TD), nr. 3844. “Ba-Musıla-i Süleymaniye Hazret-i Halid bil-itibar” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 58, vr. 62a.
174(TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 60a. “1254 (1838-1839) der-Süleymaniye’den Rahimehullah” ifadesi kayıtlıdır.
(TD), nr. 56, vr. 66b.
159
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İbrahim Efendi’nin ilmiye tarikinde görev alan ilk oğlu Mehmed Tahir Efendi,175 9 Receb
1247 (13 Ocak 1832)’de Ferhad Efendi Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmiş,176 3
Receb 1249 (16 Kasım 1833)’de Ayşe Hatun Medresesi’ne Hareket-i Haric,177 15 Rebiülahir 1250
(21 Ağustos 1834)’de Piri Usta (Salise-i) Medresesi’ne İbtida-i Dahil,178 17 Şevval 1252 (25 Ocak
1837)’de Ali Paşa (Çatalca’daki) Medresesi’ne 15 akçe ile Hareket-i Dahi,179 27 Rebiülevvel
1258 (8 Mayıs 1842)’de Saniye-i Yahya Efendi Medresesi’ne 15 akçe ile Musıla-i Sahn,180 7
Rebiülevvel 1265 (31 Ocak 1849)’da Sahn-ı Seman,181 11 Rebiülevvel 1266 (25 Ocak 1850)’de
Vani Efendi Medresesi’ne 20 akçe ile İbtida-i Altmışlı,182 13 Ramazan 1267 (12 Temmuz
1851)’de Saniye-i Ankaravi Medresesi’ne 40 akçe ile Hareket-i Altmışlı,183 23 Rebiülevvel 1270
(24 Aralık 1853)’de Ahmed Paşa (Topkapı’daki) Medresesi’ne 80 akçe ile Musıla-i
Süleymaniye,184 3 Safer 1273 (3 Ekim 1856)’da Sinan Paşa Medresesi’ne 119 akçe ile Hamise-i
Süleymaniye,185 13 Cumadelula 1275 (19 Aralık 1858)’de Süleymaniye müderrisi olmuş,186 21
Rebiülevvel 1275 (29 Ekim 1858)’de son müderrislik derecesi olan Darülhadis müderrisliğine
kadar yükselmiştir.187 Bundan sonra kaza tarikine geçmiş, 1 Receb 1277 (13 Ocak 1861)’de
Yenişehir kadısı tayin edilmiştir.188 Sonrasında 7 Rebiülevvel 1299 (27 Ocak 1882)’de vefat
etmiştir.
İbrahim Efendi’nin ikinci oğlu Ahmed Şakir Efendi’nin ilmiyeye girişi 6 Ramazan 1253 (4
Aralık 1837)’de Hace Sadeddin Efendi (Saniye-i) Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin
edilmesiyle olmuştur.189 1258 (1842-1843)’de hücre arkadaşlarının başını yarmasından dolayı
ilmiye tarikinden çıkarılmıştır.190
İbrahim Efendi’nin yeğeni Mehmed Kasım Efendi’nin tarike girişi191 6 Ramazan 1253 (4
Aralık 1837)’de Saniye-i Abdülkerim Bey Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin
edilmesiyle olmuştur.192 13 Şevval 1262 (4 Ekim 1846)’da Dersiyye-i Mir Piyade Mustafa Ağa

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, III, 250. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, V, 1614.
(TD), nr. 59, vr. 81a. (TD), nr. 58, vr. 140b. “Ba-irade-i şahane” kaydı vardır. (TD), nr. 13. (TD), nr. 855, vr. 349b.
(TD), nr. 56, vr. 82b.
177 (TD), nr. 59, vr. 75b. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 131a. (TD), nr. 855, vr. 335b.
178 (TD), nr. 59, vr. 73b. (TD), nr. 25. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 120b. (TD), nr. 855, vr. 326a.
179 (TD), nr. 67, vr. 108a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 094, vr. 85b. (TD), nr. 855, vr. 296a. “Zülfikar Hatun” Medresesi’ne
müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. nr. 58, vr. 111a.
180 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 15. Medresenin ismi “Samine-i Yahya Efendi” olarak geçmektedir. (TD), nr. 58, vr. 101b.
“Salise-i Yahya Efendi Medresesi’ne 150 akçe ile” müderris olduğu kayıtlıdır. (TD), nr. 094, vr. 77b; (TD), nr. 80, vr.
43a. “290 akçe ile Abdurrahman Paşa Medresesi’ne” müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 2560, vr. 81a.
Hareket-i Altmışlı müderrisi olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 103a.
181 (TD), nr. 080, vr. 41a. (TD), nr. 094, vr. 72b. Müderris olduğu ay “Zilkade” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 2560, vr.
78b.
182 (TD), nr. 080, vr. 38b. (TD), nr. 2560, vr. 75b. (TD), nr. 094, vr. 68b. (TD), nr. 855, vr. 216b. Müderris olduğu ay
“Zilkade” olarak verilmiştir. (TD), nr. 15; (TD), nr. 67, vr. 64b.
183
(TD), nr. 2560, vr. 71b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 63b. (TD), nr. 67, vr. 58b. (TD), nr. 080, vr. 36a. (TD), nr.
16. (TD), nr. 855, vr. 198a.
184
(TD), nr. 67, vr. 54a. (TD), nr. 2560, vr. 28a. (TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 57a.
185 (TD), nr. 67, vr. 48b. (TD), nr. 16.
186 (TD), nr. 67, vr. 44b. (TD), nr. 16.
187 (TD), nr. 16.
188 (TD), nr. 65, vr. 20b. (TD), nr. 17, vr. 40b. (TD), nr. 16. (TD), nr. 56, vr. 82b. Darülhadis-i Süleymaniye müderrisi
Mehmed Tahir Efendi’ye 1 Receb 1277 (13 Ocak 1861)’de Yenişehir-i Fenar mevleviyeti verilmiştir. BOA, A.DVN,
150/41.
189 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 14. (TD), nr. 855, vr. 359b. (TD), nr. 56, vr. 92b.
190 “Hücre-i kebirlerinin başını cerh eylediğinin arz olunmasından ikrar etdikde tariki hak şud 1258 (1842-1843)”
ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 92b. “Ba-irade-i şahane merkumun tariki hak olunmuştur 1258 (1842-1843)” kaydı
vardır. (TD), nr. 14. “Hak şud” kaydı düşülmüştür. (TD), nr. 67, vr. 125a. (TD), nr. 58, vr. 150a.
191 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV. s. 50-51. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III,
874.
192
(TD), nr. 855, vr. 359b. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 137a. 150a. “Ba-irade-i şahane” kaydı ve mim harfi vardır.
(TD), nr. 14. (TD), nr. 094, vr. 118b. (TD), nr. 56, vr. 92b. İbtida-i Dahil müderrisi olarak kaydedilse de yanlış olmalıdır.
(TD), nr. 67, vr. 125a.
175
176
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Medresesi’ne Hareket-i Haric,193 20 Rebiülevvel 1262 (18 Mart 1846)’da Salise-i Piri Usta
Medresesi’ne İbtida-i Dahil,194 25 Receb 1265 (16 Muharrem 1849)’da Ali Paşa (Çatalca’daki)
Medresesi’ne 15 akçe ile Hareket-i Dahil,195 21 Cumadelula 1268 (13 Mart 1852)’de Dersiyye’ye
(Murad Efendi Camii’ndeki) Musıla-i Sahn,196 5 Zilhicce 1274 (117 Temmuz 1858)’de Sahn-ı
Seman,197 13 Cumadelula 1275 (19 Aralık 1858)’de Piri Paşa (Silivri’deki) Medresesi’ne İbtidai Altmışlı,198 21 Rebiülevvel 1275 (29 Ekim 1858)’de Çerağı Hamza Medresesi’ne 40 akçe ile
Hareket-i Altmışlı,199 15 Cumadelula 1278 (18 Kasım 1861)’de Minkarizade (Üsküdar’daki)
Medresesi’ne 59 akçe ile Musıla-i Süleymaniye,200 23 Zilhicce 1280 (30 Mayıs 1860)’da Hankahı Vefa Medresesi’ne 192 akçe ile Hamise-i Süleymaniye,20113 Cumadelahire 1283 (23 Ekim
1866)’da Süleymaniye müderrisi olduktan sonra irade-i seniyye ile 1283 (1866-1867)’de Mekke
payesi verilmiştir.202 1283 (1866-1867)’de Galata kadılığına da tayin edilmiştir.203 1297 (18791880)’de vefat etmiştir.
Eğinli İbrahim Efendizadelerden sadece Kasım Efendi ilmiye mesleği dışında bir görev almış
ve Meclis-i Maarif azalığında bulunmuştur.204
II. Mahmud döneminde medrese teşkilatında görev alan üçüncü grubu teşkil eden Eğinli,
Kemahlı, Erzincanlı diğer müderrislerin ilmiye teşkilatı içindeki vazifelerine gelince; Eğinli
Mehmed Efendi’nin müderrislik hayatı 19 Muharrem 1246 (10 Temmuz 1830)’da Hayreddin
Efendi (Salise-i) Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi tayin edilmesiyle başlamış, ardından
sırasıyla205 11 Rebiülevvel 1246 (30 Ağustos 1830)’da Dersiyye-i Mir Piyade Mustafa Ağa
Medresesi’ne Hareket-i Haric,206 23 Receb 1247 (28 Aralık 1831)’de Enbar Gazi (Rabia-i)
Medresesi’ne İbtida-i Dahil,207 9 Safer 1250 (17 Haziran 1834)’de Mehmed Paşa (Saniye-i)
Medresesi’ne Hareket-i Dahil,208 3 Receb 1255 (12 Eylül 1839)’da Çoban Çavuş Medresesi’ne
10 akçe ile Musıla-i Sahn,209 13 Rebiülahir 1264 (19 Mart 1848)’de Sahn-ı Seman,210 11
Rebiülevvel 1264 (16 Şubat 1848)’de Ahmed Paşa Medresesi’ne (Sultan Selim kurbündeki)
İbtida-i Altmışlı,211 19 Safer 1266 (4 Ocak 1850)’de Hadice Sultan Medresesi’ne 60 akçe ile
Hareket-i Altmışlı,212 21 Cumadelula 1268 (13 Mart 1852)’de Debbağzade Mehmed Efendi
(TD), nr. 15. Göreve geldiği tarih “12 Şevval” Medrese “Salise-i Pertev Paşa” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 855, vr.
345b.
194 (TD), nr. 2560, vr. 101a. (TD), nr. 58, vr. 128a. (TD), nr. 094, vr. 100b. (TD), nr. 855, vr. 336a. TD), nr. 080, vr.
54a. Göreve geldiği ay “Zilkade” Medrese “Piri Usta” olarak kaydedilmiştir. (TD), nr. 67, vr. 121a. Göreve geldiği ay
“Zilkade” olarak verilmiştir. (TD), nr. 15.
195 (TD), nr. 2560, vr. 94b. (TD), nr. 080, vr. 50b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 91b. (TD), nr. 855, vr. 305a.
196
(TD), nr. 2560, vr. 89b. (TD), nr. 855, vr. 271b. Murad Paşa Camii’ndeki Dersiyye’ye müderris olduğu bilgisi
verilmiştir. (TD), nr. 094, vr. 87b; (TD), nr. 080, vr. 47a. 15.
197 (TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 38a.
198 (TD), nr. 67, vr. 69b. (TD), nr. 16.
199 (TD), nr. 65, vr. 68a. (TD), nr. 16. (TD), nr. 17. Göreve geldiği ay “Zilkade” olarak kaydedilmiştir. (TD), nr. 67, vr.
63b.
200 (TD), nr. 65, vr. 65b. (TD), nr. 18, vr. 128b. (TD), nr.17.
201
(TD), nr. 18, vr. 117b.
202 “Ba-irade-i seniyye Mekke payesi şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 18, vr. 111a. (TD), nr. 56, vr. 92b.
203
(TD), nr. 56, vr. 92b.
204 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV. s. 50-51. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, hazırlayan Nuri Akbayar, III,
874.
205 (TD), nr. 855, vr. 347b. (TD), nr. 59, vr. 78b. Medresesini ismi “Saniye-i Hayreddin” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 56,
vr. 81a.
206 (TD), nr. 855, vr. 333b.
207 (TD), nr. 59, vr. 71b. (TD), nr. 855, vr. 324a. (TD), nr. 3844. Göreve geldiği tarih “21 Receb” olarak kaydedilmiştir.
(TD), nr. 855, vr. 324a.
208 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 109b. (TD), nr. 855, vr. 294a.
209 (TD), nr. 094, vr. 78b. (TD), nr. 3844. “15 akçe ile” görev aldığı bilgisi verilmiştir. Hareket-i Altmışlı müderrisi
olarak kaydedilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 101b.
210 (TD), nr. 67, vr. 92b. (TD), nr. 080, vr. 40b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 71b. (TD), nr. 855, vr. 234b.
211 (TD), nr. 2560, vr. 74a. (TD), nr. 855, vr. 216a. Topkapı’daki “Ahmed Paşa” Medresesi’ne müderris olduğu bilgisi
verilmiştir. (TD), nr. 080, vr. 38a; (TD), nr. 094, vr. 68a.
212 (TD), nr. 67, vr. 58a. (TD), nr. 15. (TD), nr. 094, vr. 62b. (TD), nr. 855, vr. 197a. (TD), nr. 2560, v. 70b. Medresenin
ismi “Cedide-i Hadice Sultan” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 080, vr. 35b.
193
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Medresesi’ne 80 akçe ile Musıla-i Süleymaniye müderrisi olmuştur.213 Müderrislik mesleğinden
sonra kaza tarikinde de görev almış, 1 Cumadelahire 1271 (19 Şubat 1855)’de Halep kadısı tayin
edilmiştir.214 7 Muharrem 1271 (30 Eylül 1854)’de Halep kadısı iken vefat etmiştir.215

Eğinli ikinci müderris Mehmed Tahir Efendi’nin mesleğe girişi imtihan neticesinde görev
aldığı İbtida-i Haric müderrisliğiyle olmuş. 27 Rebiülevvel 1250 (3 Ağustos 1834)’de Dersiyye-

213

(TD), nr. 67, vr. 53b. (TD), nr. 080, vr. 31b. (TD), nr. 15. (TD), nr. 16. (TD), nr. 094, vr. 56a. (TD), nr. 855, vr. 179b.
(TD), nr. 2560, v. 67b.
214 (TD), nr. 62, vr. 8b. “Haleb şud” kaydı da vardır. (TD), nr. 16. (TD), nr. 080, vr. 8a.
215 “Mutasarrıf iken Rahimehullah” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 81a. “Rahimehullah” kaydı vardır. (TD), nr. 62,
vr. 8b. (TD), nr. 16. Vefatından sonra veresesi ile ilgili işlemler yapılmış, 8 Zilkade 1276 (28 Mayıs 1860)’da Halep
mollası Eğinli Mehmed Efendi’nin ölümünden sonra üç aylık hasılatının ortaya çıkarılarak verese ve vekiline verildiği
yalnız bir miktar paranın müteveffanın zevcesi tarafından vekili olan Şam kadısının kethüdası ve Halep mahkemesi
mukayyidi Mehmed Emin Efendi zimmetinde kaldığı bildirilmiştir. BOA, A.MKT.UM, 408/82
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i Rabia Hanım (Sultanahmed’deki) Medresesi’ne İbtida-i Haric,216 17 Şevval 1252 (25 Ocak
1837)’de Sadi Bey (Saniye-i) Medresesi’ne Hareket-i Haric,217 17 Safer 1254 (12 Mayıs 1838)’de
Behram Kethüda Medresesi’ne İbtida-i Dahil müderrisi olmuştur.218 1254 (1838-1839)’da İbtidai Dahil müderrisi iken vefat etmiştir.219
Eğinli son müderris olan Hafız Ömer Efendi’nin durumu II. Mahmud döneminde görev alan
diğer müderrislerden farklıdır. Ömer Efendi, II. Mahmud öncesinde ilmiye tarikine girmiş,
müderrislik vazifelerinde yükselmiştir. Bu dönemdeki tek müderrislik derecesi Hamise-i
Süleymaniye müderrisliği olsa da tespit edebildiğimiz kadarıyla önceki görevlerini de sırasıyla
zikredeceğiz. 18 Muharrem 1200 (21 Kasım 1785)’de Dersiyye-i el-Hac Mustafa Medresesi’ne
İbtida-i Haric müderrisi olmuş,220 27 Receb 1215 (14 Aralık 1800)’de Sahn-ı Seman,221 9 Receb
1218 (25 Ekim 1803)’de Behramiye Medresesi’ne 30 akçe ile Hareket-i Altmışlı,222 15 Şevval
1220 (6 Ocak 1806)’da Kürkcübaşı Medresesi’ne 100 akçe ile Musıla-i Süleymaniye müderrisi
olmuştur. 223 II. Mahmud dönemindeki tek müderrislik görevi 1 Cumadelula 1228 (2 Mayıs
1813)’de Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi’ne 155 akçe ile Hamise-i Süleymaniye
müderrisi tayin edilmesidir.224 1228 (1813) yılında bu görevdeyken Hamise-i Süleymaniye
müderrisi iken vefat etmiştir.225
II. Mahmud döneminde ilmiye teşkilatında görev alan Kemahlı tek müderris olan Halil
Efendi 1250 (1834-35) yılında yapılan ruus imtihanında başarılı olarak ilmiye tarikine girmiştir.
Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi’nin tertibi üzere mülazemetleri yedi seneyi bulan
“müntehiban-ı talebe-i ulumdan doksan beş mülazım” Rebiülevvel’in on yedinci Perşembe günü
şeyhülislamlıkta imtihan edilmiştir. İmtihan daha öncekilerde olduğu gibi Mutavvel’den
yapılmıştır. Mümeyyiz olarak Saray-ı hümayun hocalarından Ders vekili Akşehirli el-Hac Ömer
Efendi, Konevi es-Seyyid Hüseyin Efendi, Evkaf-ı hümayun müfettişi İmamzade Esad Efendi,
Ahıskavi Ahmed Efendi, Denizlili Yahya Efendi ve Çeharşenbeli Mustafa Efendi
görevlendirilmiştir. Mülazımlar zikredilen şahısların huzurunda sekiz gün süresince imtihan
edilmişlerdir. İmtihan neticesinde içlerinden ikisi ala, altısı karib-i ala, altısı vasat-ı akva, otuz
biri vasat-ı kavi, dokuzu vasat derece almıştır. Yapılan imtihandan sonra Halil Efendi, 27
Rebiülevvel 1250 (3 Ağustos 1834)’de Yorgani Mustafa Ağa Medresesi’ne İbtida-i Haric
müderrisi olmuştur.226 25 Rebiülahir 1251 (20 Ağustos 1835)’de Dersiyye-i Mir Piyade Mustafa
Ağa Medresesi’ne Hareket-i Haric, 17 Şevval 1252 (25 Ocak 1837)’de İsa Bey Medresesi’ne
İbtida-i Dahil,227 1 Şevval 1255 (8 Aralık 1839)’da Çavuşbaşı Hüseyin Ağa Medresesi’ne
Hareket-i Dahil,228 21 Şevval 1260 (3 Kasım 1834)’de Arifiye (Eyüp’deki) Medresesi’ne 30 akçe

216

(TD), nr. 59, vr. 84a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 143a. (TD), nr. 13. (TD), nr. 855, vr. 352b. (TD), nr. 56, vr.
85b.
217
(TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 131b. (TD), nr. 855, vr. 339a.
218 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 122b. (TD), nr. 855, vr. 229b.
219 “1254 (1838-1839) der-İbtida-i Dahil Rahimehullah” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 85b.
220 (TD), nr. 8879, vr. 45b. (TD), nr. 56, vr. 38a.
221 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Tarik Defteri (TD), nr. 1649, vr. 32a.
222 (TD), nr. 8879, vr. 45b
223 (TD), nr. 8881, vr. 31b. (TD), nr. 8874, vr. 40a.
224 (TD), nr. 3845.
225 “1228 (1813) der-Hamise Rahimehullah” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 56, vr. 38a. “Rahimehulah” kaydı vardır. TD),
nr. 3845.
226 Takvim-i Vekâyi, 18 R 1250, nr. 88, s. 1-2. (TD), nr. 3844. 59, vr. 83a. (TD), nr. 855, vr. 351b. (TD), nr. 56, vr. 84b.
Şehzade Mescidi’ndeki “Dersiyye-i Vahid Bey” Medresesi’ne müderris olduğu bilgisi verilmiştir. (TD), nr. 58, vr.
151b.
227
(TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 121b. (TD), nr. 855, vr. 228b; 337a. Ömer Menekşe. (1996). Kemah Alimleri
(Geçmişten Günümüze). İstanbul. s. 45.
228 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 855, vr. 298a. (TD), nr. 67, vr. 109b.
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ile Musıla-i Sahn müderrisliğine getirilmiştir.229 12 Ramazan 1267 (11 Temmuz 1851)’de Sahn-ı
Seman müderrisi olduktan sonra vefat etmiştir. 230
Tarik Defterleri’nde Erzincani nisbesiyle görev alan tek müderris olan Erzincani Sururi
Efendizade es-Seyyid Ahmed Sıdkı Efendi, 1 Rebiülahir 1251 (27 Temmuz 1835)’de Darülhadisi Burhan Efendi Medresesi’ne İbtida-i Haric müderrisi olmuş,231 sonrasında 3 Receb 1255 (12
Eylül 1839)’da Saniye-i Sadi Efendi Medresesi’ne Hareket-i Haric,232 21 Rebiülevvel 1257 (13
Mayıs 1841)’de Dersiyye-i İsmail Paşa (Şehzade’deki) Medresesi’ne Hareket-i Dahil,233 21
Şevval 1260 (3 Kasım 1834)’de Dersiyye-i Osman Efendi (Sultan Selim Camii’ndeki)
Medresesi’ne Hareket-i Dahil,234 17 Cumadelahire 1264 (21 Mayıs 1848)’de Dersiyye-i Mir
Piyade Ahmed Ağa (Nurullah Efendi Camii’ndeki) Medresesi’ne 15 akçe ile Musıla-i Sahn,235 23
Rebiülevvel 1270 (24 Aralık 1853)’de Sahn-ı Seman,236 9 Şaban 1270 (7 Mayıs 1854)’de
Etmekcizade Ahmed Paşa Medresesi’ne 40 akçe ile İbtida-i Altmışlı,237 29 Cumadelahire 1271
(19 Mart 1855)’de Kadı Abdülhalim Efendi Medresesi’ne 51 akçe ile Hareket-i Altmışlı,238 21
Cumadelahire 1273 (16 Şubat 1857)’de Yahya Efendi Medresesi’ne 40 akçe ile Musıla-i
Süleymaniye,239 15 Cumadelahire 1276 (9 Ocak 1860)’da Mehmed Paşa (Kadırga Limanı’ndaki)
Medresesi’ne Hamise-i Süleymaniye müderrisi olmuş,240 9 Şevval 1278 (9 Nisan 1862)’de
Süleymaniye müderrisliğine yükselmiştir.241 Bundan sonra kaza tarikine girmiş, 1 Rebiülevvel
1280 (16 Ağustos 1863)’de Trabzon kadısı olarak tayin edilmiştir.242
II. Mahmud döneminde medrese teşkilatında görev alan Erzincanlı müderrislerin
yükselmeleri sırasında herhangi bir iltimas yapılmış mıdır? Bu sorunun cevabı olarak sadece
münferit bazı hadiselerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Müderrisler, II. Mahmud döneminde
ilmiye teşkilatına girmekle beraber medrese derecelerinde ilerlemeleri Sultan Abdülmecid
döneminde de olmuştur. Mehmed Zeynelabidin Efendi’nin oğlu Mehmed Cemaleddin Efendi,
Musıla-i Sahn müderrisi iken Sahn-ı Seman derecesine itibari olarak terfi etmiştir.243 Mehmed
Afif Efendi Sahn-ı Seman müderrisliğinde itibari olarak görev almıştır. İbrahim Halil Efendi,
Hareket-i Altmışlı ve Hamise-i Süleymaniye derecelerinde itibari olarak görev almış, Hamise
müderrisliğine tafra ile yükselmiştir. Sonraki yıllarda Cemaleddin Efendi’nin oğlu Şemseddin
Efendi de Musıla-i Sahn ve İbtida-i Altmışlı derecelerinde itibari olarak görev almış, İbtida-i
Altmışlı derecesine tafrayla yükselmiştir. Zeynelabidin Efendi’nin çocuklarının ve torunlarının
itibari görev almalarında babalarının ilmiye tarikinin üst makamlarında bulunmuş olması etkili
olabilir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki bu uygulama Zeynelabidin Efendi’nin bütün

(TD), nr. 67, vr. 40b. (TD), nr. 3844. 094, vr. 77a. (TD), nr. 855, vr. 265a. (TD), nr. 15. (TD), nr. 080, vr. 43b. “11
Şevval” de göreve geldiği bilgisi kayıtlıdır. (TD), nr. 2560, vr. 82a. “39 akçe ile” Hareket-i Altmışlı müderrisi olduğu
bilgisi verilse de bu bilgi yanlış olmalıdır. (TD), nr. 67, vr. 106a.
230 (TD), nr. 15. “Rahimehullah” ifadesi vardır. (TD), nr. 855, vr. 235b. “Rahmetullahi aleyh” kaydı vardır. (TD), nr.
56, vr. 84b. “Rahimehullah” ifadesi kaydedilmiştir. (TD), nr. 855, vr. 265a
231
(TD), nr. 3844. “Ba irade-i şahane” kaydı vardır. (TD), nr. 13. (TD), nr. 14. (TD), nr. 855, vr. 354b. Göreve geldiği
ay “Rebiülevvel” olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 58, vr. 145b. (TD), nr. 56, vr. 87b.
232
(TD), nr. 855, vr. 341a. (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 133b.
233 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 124b. (TD), nr. 094, vr. 97b. (TD), nr. 855, vr. 331b. Göreve geldiği ay “Rebiülahir”
olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 67, vr. 117b.
234 (TD), nr. 3844. (TD), nr. 58, vr. 115b. (TD), nr. 094, vr. 82b. (TD), nr. 855, vr. 301a. Medrese el-Hac Osman Efendi
vakfından Süleymaniye Camii’ndeki Dersiyye olarak kayıtlıdır. (TD), nr. 67, vr. 112b.
235 (TD), nr. 2560, vr. 85a. (TD), nr. 080, vr. 45a. (TD), nr. 094, vr. 74b. (TD), nr. 855, vr. 267b.
236 (TD), nr. 2560, vr. 17a. (TD), nr. 16. (TD), nr. 67, vr. 36a. (TD), nr. 094, vr. 80b.
237 (TD), nr. 67, vr. 66b. (TD), nr. 16.
238 (TD), nr. 67, vr. 61a. 18 Cumadelahire 1271 (8 Mart 1855)’de “40 akçe ile” göreve geldiği bilgisi verilmiştir. (TD),
nr. 16.
239 (TD), nr. 67, vr. 56a.”Maişet 172, maaş 100” kaydı vardır. (TD), nr. 16.
240 (TD), nr. 65, vr. 61a. (TD), nr. 16. (TD), nr. 17.
241 (TD), nr. 65, vr. 58b. (TD), nr. 17.
242
(TD), nr. 65, vr. 24b. (TD), nr. 18, vr. 26b. “Trabzon 1280 (1863-1864)” kaydı vardır. (TD), nr. 56, vr. 87b. “Trabzon
şud” ifadesi kayıtlıdır. (TD), nr. 17.
243 BOA, HAT 1597/71 1251 Z. 29.
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çocuklarına ve torunlarına yapılmamış, sırasıyla medrese derecelerini geçerek ilmiye
basamaklarında yükselenler de olmuştur.
Müderrislerden Eğinli İbrahim Efendi iki medrese derecesinde itibari olarak, iki medrese
derecesinde de ba-misleyhle görev almıştır. Sahn-ı Seman ve Hamise-i Süleymaniye müderrisliği
sırasında itibari olarak Musıla-i Sahn ve Musıla-i Süleymaniye derecelerinde ise ba-misleyhle
vazife almıştır. Eğinli İbrahim Efendi, yalnız başına değil bir grup müderrisle birlikte itibari
olarak görev almıştır. Padişahın takdirini kazanan dersiamlar bulundukları medrese derecelerinde
itibari olarak yükseltilmiştir. Esad Efendi, bu müderrisleri ismen zikrettiği gibi itibari görev
alışları sırasında kaç kişinin önüne geçtiklerini de kaydetmiştir. “Tefsir-i şerif derslerinin sonunda
rütbeleri Musıla-i Süleymaniye derecesinde olan Kilar-ı hassa hocası Kırımi Mehmed Efendi on
kadar müderrise, Şeyhülislam’ın Ders Vekili ve aynı zamanda Hazine-i hümayun hocası
Etmekcizade Hafız Ahmed Efendi on altı zata takdimen Hamise’ye yükselmiştir. Rütbesi
Hareket-i Altmışlı’da olan Kitabhane hocası Akşehirli Ömer Efendi on beş aded müderrisine
takdimle Musıla-i Süleymaniye’ye yine İbtida-i Altmışlı müderrisliğinde bulunan Seferli hocası
Konevi es-Seyyid Hüseyin Efendi dört efendiye takdim ederek Hareket-i Altmışlı derecesine
yükselmiştir. Rütbeleri Musıla-i Sahn’da olan müderrislerden, Galata Sarayında Oda hocası
Zeyrek İmamı-zade Hafız Mehmed Esad Efendi yirmi altı efendiye ve yine saray-ı mezkurda
Kitabhane hocası Eğinli İbrahim Efendi kırk beş efendiye, Büyük Oda Hocası Denizlili Yahya
Efendi altmış efendiye, Küçük Oda hocası Çerkeşi Mehmed Efendi doksan dört efendiye
takdimen uhdelerinde olan medreselerle itibari olarak Musıla-i Sahn müderrisliğine”
yükselmiştir.244 Müderrisler dereceleri itibari olarak yükseltilirken diğer müderrislere tekaddüm
etmiş, kaideye aykırı olarak onların önüne geçmişlerdir.
Eğinli İbrahim Efendi’nin de aralarında bulunduğu bu müderrisler Galatasaray’ında hocalık
yaptıkları gibi huzur derslerinde de görev almışlardır. Aynı zamanda yeniçeri ocağının
kaldırılması sırasında oluşturulan meşveret meclisinde de bulunmuşlardır. Müderrislerin itibari
görev almalarında “hacelik” vazifeleri ve huzur derslerindeki görevleri kadar yeniçeri ocağının
kaldırılması sırasındaki cansiparane faaliyetlerinin de etkisi olduğunu düşünüyoruz. Nitekim daha
sonra zikredeceğimiz üzere Eğinli İbrahim Efendi’yle birlikte bazı müderrisler Yeniçeri ocağının
kaldırılması sırasında Sultan Mahmud’dan yana tavır koymuş, mevaliye payeler tevcih edildiği
sırada müderrislerin bir kısmı da tafrayla ya da itibari olarak terfi etmiştir. Cevdet Paşa, Tarihi’nde
bu şekildeki terfilere “Bu esnada sınıf-ı ulemayı taltif için mütehayyizan-ı mevaliden bazı zevata
payeler verildiği sırada meşahir-i dersiamdan olan hace efendilere tafra ettirilerek rütbeleri terfi
buyuruldu”245 ifadeleriyle yer vermiştir. Musıla-i Süleymaniye ile Hazret-i Halid medresesi
müderrisi Eğinli İbrahim Efendi’ye, yerinde Hamise-i Süleymaniye246 müderrisliği verilmiş,
müderrislerin tamamı itibari olarak yükselmiştir.
İlmiye teşkilatında müderrislerin yükselmesi sırasında karşılaşılan hadiselerden bir diğeri bamisleyhle görev almadır. Ba-misleyhle görev alan müderrislerle ilgili dikkat çekici nokta bunların
huzur derslerindeki vazifeleriyle temeyyüz etmiş şahıslar olmalarıdır. Fakat onlar bu vazifeleri
yanında birtakım önemli özelliklere de sahiptiler. İçlerinden bazıları dönemin önemli eğitim
kurumlarından biri olan Galatasaray’ında hocalık yapmıştır. Bir diğer kısmı yine II. Mahmud’un
devletin merkezileşmesi ve modernleşmesi yolunda en fazla önem verdiği hadiselerden biri olan
yeniçeri ocağının kaldırılması sırasında şeyhülislamlıkta toplanan meşveret meclisinde birebir
bulunarak son derece önemli bir fonksiyon icra etmişlerdir.247 Eğinli İbrahim Efendi ba-misleyhle
görev alan müderrislerden biridir.
Kaza teşkilatında durum neydi diye baktığımızda Zeynelabidin Efendizadelerden
müderrislik derecesindeyken vefat eden Mehmed Sunuhi Efendi ile tarik değiştiren Mehmed
Hulusi Efendi hariç diğerleri kadılık vazifesini de yerine getirmiştir. Mahir Efendi, Mahrec
Esad Efendi. Vakanüvis Esad Efendi Tarihi. hazırlayan Ziya Yılmazer. İstanbul: OSAV, 2000, s. 546-547.
Ahmed Cevdet Efendi. Tarih-i Cevdet. Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye, 1309. (c. XII)), s. 168.
246
Takvim-i Vekâyi, 29 R 1251, nr. 110, s. 2.
247 Mardin, Huzur Dersleri, II, 124-125; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, I, 297; Ahmed Cevdet Efendi. Tarih-i
Cevdet, XII, 20;184.
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kadılıklarından Kudüs’e; Ruhi Efendi, Bilad-ı erbaa kadılıklarından Edirne’ye; Afif Efendi,
Bilad-ı Erbaa’dan Mısır’a; İbrahim Halil Efendi, Haremeyn’den Medine kadılığına kadar
yükselmiş; Zeynelabidin Efendi ile oğulları İmadeddin ve Cemaleddin Efendi Rumeli
kadıaskerliğine kadar yükselmiştir. Eğinli İbrahim Efendizadelere gelince İbrahim Efendi vefat
ettiği için kadılık derecesine yükselememiştir. Oğlu Mehmed Tahir Efendi Mahrec
kadılıklarından Yenişehir’e kadar yükselmiş, yeğeni Kasım Efendi ise Mekke payesi almıştır.
Ahmed Şakir Efendi ise müderrislik derecesindeyken tarikten çıkarılmıştır. Üçüncü grupta yer
alan müderrislerden Eğinli Mehmed Efendi, Mahrec kadılıklarından Halep’e kadar yükselmiş,
Ahmed Sıdkı Efendi Devriye kadılıklarından Trabzon’a tayin edilmiştir. Diğerleri müderrislik
derecelerindeyken vefat etmiştir.
Zeynelabidin Efendizadelerden daha fazla sayıda kişinin diğerlerine göre kadılık
derecelerine yükseldiğini görmekteyiz, bunda babalarının meslekleri etkili olmuş olsa bile uzun
süre yaşamaları sebep teşkil etmiştir. Zira diğer müderrislerin çoğunun ömrü vefa etmediği için
medrese derecelerindeyken vefat etmiştir.
Erzincanlı müderrisler arasında ilmiye mesleği dışında farklı vazifeler icra edenler de
olmuştur. Modernleşme dönemiyle birlikte yeni kurulan “Meclis-i Ziraat, Meclis-i Vala, Meclisi Maaarif, Meclis-i Emanet gibi meclislerde görev almışlardır. Bunlar daha çok Zeynelabidin
Efendizadelerden olup diğer müderrislerden sadece Kasım Efendi Meclis-i Maarif azalığında
bulunmuş, diğerleri için ise böyle bir durum söz konusu olmamıştır. Üzerinde durulması gereken
bir diğer nokta bu müderrislerden birinin ilmiye tarikinde ayrılarak meslek değiştirmesidir ki
Mehmed Hulusi Efendi müderrislikten Sadaret Mektubi kalemine geçmiştir.
3. Huzur Dersi Muhatablıkları ve Mukarrirlikleri
Osmanlı müderrislerinin pek çoğu gibi Erzincanlı müderrisler de Ramazan ayında padişahın
huzurunda yapılan derslerde muhatap ve mukarrir olarak görev almıştır. Müderrislerden dördü
Eğinli İbrahim Efendi, Eğinli Mehmed Efendi, Erzincani Sururi Efendizade Ahmed Sıdkı Efendi
ve Eğinli İbrahim Efendi’nin yeğeni Kasım Efendi II. Mahmud döneminde huzur derslerinde
vazife almıştır. Eğinli İbrahim Efendi ve yeğeni Kasım Efendi hem muhatap hem de mukarrir
olarak Eğinli Mehmed Efendi ile Ahmed Sıdkı Efendi ise sadece muhatap olarak görev almıştır.
Bu müderrislerden ilki olan Eğinli İbrahim Efendi ile başlayacak olursak İbrahim Efendi
huzur derslerinde önce muhatap olarak görev almıştır.248 Muhataplığa 1227 (1812-1813) yılında
tayin edilmiş, 1236 (1820-1821)’de Galatasaray hocalığı vazifesine getirilince bu görevi son
bulmuştur.249 İbrahim Efendi’nin muhataplık görevlerini sırasıyla verecek olursak, Ramazan 1227
(Eylül-Ekim 1812) ve250 Ramazan 1228 (Ağustos-Eylül 1813)’de Hareket-i Haric rütbesi ile VIII.
Ders muhatabı,251 Ramazan 1235 (Haziran-Temmuz 1820) ve252 Ramazan 1236 (HaziranTemmuz 1821)’de Hareket-i Dahil rütbesi ile V. Ders muhatabı253 olarak görev yapmıştır. Bundan
sonra huzur derslerinde mukarrir olarak vazife almıştır. 1237 (1821-1822) ve 1254 (1838-1839)
yılları arası mukarrirlik yapmıştır. Bu görevinden 14 Şevval 1254 (31 Aralık 1838)’de vefatıyla
ayrılmıştır.254Eğinli İbrahim Efendi’nin mukarrirliklerine gelince Ramazan 1237 (MayısHaziran1822)’de Musıla-i Sahn derecesiyle VII. Ders mukarriri,255 Ramazan 1238 (MayısEğinli İbrahim Efendi için, Eğinli olup Hareket-i Haric rütbesinde iken muhatap sıfatı ile 1255 senesi Ramazan’ında
(Kasım-Aralık 1839) huzur derslerine katılmıştır denilse de muhataplığa tayini 1227 (1812-1813)’dir. Yine aynı eserde
Eğinli İbrahim Efendi için verilen 1237 (1821-1822)’de tayin edilmiş 1254 (1838-1839)’da vefatı dolayısıyla
ayrılmıştır bilgisi mukarirlik görevi için geçerlidir. Her Yönüyle Kemaliye (Eğin). İstanbul: T.C. Kemaliye
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayını, 1996, s. 738.
249 İstanbul Müftülüğü Şerʻiye Sicilleri Arşivi, Huzur-ı Hümayun Müderrisleri Defteri, (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur
Dersleri, I, 124.
250 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 186.
251 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 194.
252 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 198.
253
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 203.
254 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 111.
255 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 208.
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Haziran 1823)’de Musıla-i Sahn derecesiyle VI. Ders mukarriri,256 Ramazan 1239 (NisanMayıs1824) ve257 Ramazan 1240 (Nisan-Mayıs 1825)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle V. Ders
mukarriri,258 Ramazan 1241 (Nisan-Mayıs 1826)’da Musıla-i Sahn rütbesiyle VI. Ders
mukarriri,259 Ramazan 1242 (Mart-Nisan 1827)’de İbtida-i Altmışlı rütbesiyle VI. Ders
mukarriri,260 Ramazan 1243 (Mart-Nisan 1828),261 Ramazan 1244 (Mart-Nisan 1829) ve262
Ramazan 1245 (Şubat-Mart 1830)’da Hareket-i Altmışlı rütbesiyle V. Ders mukarriri,263 Ramazan
1246 (Şubat-Mart 1831),264 Ramazan 1247 (Şubat-Mart 1832),265 Ramazan 1248 (Ocak-Şubat
1833),266 Ramazan 1249 (Ocak-Şubat 1834) ve267 Ramazan 1250 (Ocak 1835)’de Musıla-i
Süleymaniye rütbesiyle V. Ders mukarriri,268 Ramazan 1251 (Aralık-Ocak 1835-1836) ve269
Ramazan 1252 (Aralık-Ocak 1836-1837)’de Hamise rütbesiyle III. Ders mukarriri,270 Ramazan
1253 (Kasım-Aralık 1837)’de Hamise rütbesiyle II. Ders mukarriri,271 Ramazan 1254 (KasımAralık 1837)’de Süleymaniye rütbesiyle II. Ders mukarriri olarak görev yapmıştır.272
Eğinli İbrahim Efendi meclis harici olarak toplanan mukarrirler meclisinde de görev almıştır.
1228 (Eylül-Ekim 1813)’den 1242’ye kadar Ramazan’larda (Mart-Nisan 1827) meclis harici
olarak bir mukarrirler meclisi toplantısı tertip edilmemiştir. 1242 senesi Ramazan’ında (MartNisan 1827) huzur dersleri ikmal edildikten sonra irade-i seniyye ile mukarriler meclisi toplanmış,
bu meclise iştirak edenlerin ittifakı ile Musıla-i Süleymaniye müderrisliğinden emekli Konevi
Mehmed Efendi dersi takrir etmiştir. Meclise iştirak eden zevat Akşehirli Hacı Ömer Efendi,
Karabaği Ahmed Efendi, Konyalı Hüseyin Efendi, İmamzade Hafız Mehmed Esad Efendi,
Denizlili Yahya Efendi, Harputlu Abdurrahman Efendi, Babakaleli Mustafa Efendi, Çarşambalı
Mustafa Efendi, Manastırlı Mehmed Emin Efendi, Manastırlı Recep Efendi, İstanbullu Mehmed
Emin Efendi, Buhari Murtaza Efendi, Mardini Mahmud Efendi (arandığı halde bulunamadığından
derse katılmamıştır), Vonevi Mustafa Efendi ve Eğinli İbrahim Efendi’dir. Aynı şekilde Ramazan
1243 (Mart-Nisan 1828)’de mukarrirler meclisi toplanmış ve Akşehirli Hacı Ömer Efendi ders
takririnde bulunmuştur. Bu derste muhatap olarak Konyalı Seyyid Hüseyin Efendi, Ahıskalı
Dersiam Ahmed Efendi, İmamzade Hafız Mehmed Esad Efendi, Denizlili Yahya Efendi, Çerkeşli
Mehmed Efendi, Çarşambalı Mustafa Efendi, Manastırlı Mehmed Emin Efendi, Kırımlı Ahmed
Efendi, Adanalı Ali Remzi Efendi, Ahıskalı Mehmed Tahir Efendi, İstanbullu Mehmed Emin,
Buhari Murtaza Efendi, Mardinli Seyyid Mehmed Efendi, Vonevi Mustafa Efendi ve Eğinli
İbrahim Efendi bulunmuştur. Bu tarihten sonra mukarrirler meclisi bir daha 1250 Ramazan’ında
(Ocak 1835) toplanmış, dersi yine Akşehirli Hacı Ömer Efendi vermiştir. Bu derse Konyalı
Hüseyin Efendi, İmamzade Hafız Mehmed Esad Efendi, Ahıskalı Dersiam Ahmed Efendi,
Denizlili Yahya Efendi, (davet olunduğu halde na-mizaçlığı sebebiyle gelememiştir) Babakaleli
Mustafa Efendi, Çarşambalı Mustafa Efendi, Kütahyalı Müzellef Ahmed Efendi, İstanbullu
Mehmed Emin Efendi, Mardinli Mahmud Efendi, Antakyalı Mehmed Said Efendi, Yakovalı
İbrahim Efendi, Ahıskalı Dersiam İsmail Efendi ve Eğinli İbrahim Efendi, katılmıştır.273

256

(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 212.
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 215.
258
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 219.
259 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 223.
260 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 227.
261 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 230.
262 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 234.
263 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 238.
264 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 242.
265 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 246.
266 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 250.
267 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 254.
268 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 258.
269 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 261.
270 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 265.
271
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 268.
272 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 272.
273 Mardin, Huzur Dersleri. I. 86.
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Huzur dersi hocalarından Eğinli Mehmed Efendi’ye gelince,2741248 (1832-1833)’de
muhataplık görevine başlamış, 1269 (1852-1853)’de Halep Kadılığına tayin edilince görevinden
ayrılmıştır. 275 Ramazan 1248’de (Ocak-Şubat 1833)’de İbtida-i Dahil rütbesiyle VIII. Ders
muhatabı,276 Ramazan 1249 (Ocak-Şubat 1834)’de İbtida-i Dahil rütbesiyle VII. Ders
muhatabı,277 Ramazan 1250 (Ocak 1835),278 Ramazan 1251 (Aralık-Ocak 1835-1836) ve279
Ramazan 1252 (Aralık-Ocak 1836-1837)’de Hareket-i Dahil rütbesiyle VII. Ders muhatabı,280
Ramazan 1253 (Kasım-Aralık 1837) ve281 Ramazan 1254 (Kasım-Aralık 1837)’de Hareket-i
Dahil rütbesiyle VI. Ders muhatabı,282 Ramazan 1255 (Kasım-Aralık 1839)’da Musıla-i Sahn
rütbesiyle VI. Ders muhatabı,283 Ramazan 1256 (Ekim-Kasım 1840),284 Ramazan 1257 (EkimKasım 1841) ve285 Ramazan 1258 (Ekim-Kasım 1842)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle V. Ders
muhatabı,286 Ramazan 1259 (Eylül-Ekim 1843),287 Ramazan 1260 (Eylül-Ekim 1844),288
Ramazan 1261 (Eylül-Ekim 1845),289 Ramazan 1262 (Ağustos-Eylül 1846) ve290 Ramazan 1263
(Ağustos-Eylül 1847)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle IV. Ders muhatabı,291 Ramazan 1264 (Ağustos
1848)’de Sahn rütbesiyle IV. Ders muhatabı292 Ramazan 1265 (Temmuz-Ağustos 1849)’da
İbtida-i Altmışlı rütbesiyle III. Ders muhatabı,293 Ramazan 1266 (Temmuz-Ağustos 1850) ve294
Ramazan 1267 (Haziran-Temmuz 1851)’de Hareket-i Altmışlı rütbesiyle III. Ders muhatabı,295
Ramazan 1268 (Haziran-Temmuz 1852) ve296 Ramazan 1269 (Haziran-Temmuz 1853)’de
Musıla-i Süleymaniye rütbesiyle II. Ders muhatabı,297 Ramazan 1270 (Mayıs-Haziran 1854)’de
Hamise rütbesiyle I. Ders muhatabı298 olarak görev yapmıştır.
Erzincani Sururi Efendizade Seyyid Ahmed Sıdkı Efendi, 1264 (1847-1848)’de muhatap
olarak tayin edilmiş 1266 (1849-1850)’de bu görevinden ihraç edilmiştir.299 Ramazan 1264
(Ağustos 1848) ve300 Ramazan 1265 (Temmuz-Ağustos 1849)’da Musıla-i Sahn rütbesiyle VI.
Ders muhatabı,301 Ramazan 1266 (Temmuz-Ağustos 1850)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle V. Ders
muhatabı olarak görev almıştır.302

Eğinli Mehmed Efendi için, Eğinli olup İbtida-i Haric rütbesinde iken 1249 senesinde (Ocak-Şubat 1834)’de
muhatap sıfatı ile huzur derslerine katılmıştır. Sahn rütbesinde muhatap olarak 1264 (Ağustos 1848)’de huzur derslerine
katılmıştır denilmiş, ayrıca Musıla-i Sahn rütbesinde iken 1255 senesi (Kasım-Aralık 1839) Ramazan’ında huzur
derslerine katıldığı bilgisi de verilmiştir. Her Yönüyle Kemaliye (Eğin), s. 739.
275 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 132.
276 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 252.
277 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 255.
278
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 259.
279 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 263.
280 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 267.
281 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 270.
282 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 274.
283 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 278.
284 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 282.
285
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 286.
286 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 290.
287
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 294.
288 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 298.
289 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 302
290 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 306.
291 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 310.
292 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 314.
293 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 318.
294 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 322.
295 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 326.
296 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 329.
297 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 333.
298 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 336.
299 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 136.
300
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 315.
301 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 319.
302 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 323.
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Eğinli İbrahim Efendi’nin yeğeni Kasım Efendi, 1268 (1851-1852) ve 1279 (1862-1863)
tarihleri arasında muhataplık görevinde bulunmuştur. Mukarrirliğe tayin edilince bu görevinden
ayrılmıştır.303 Ramazan 1268 (Haziran-Temmuz 1852) ve304 Ramazan 1269 (Haziran-Temmuz
1853)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle V. Ders muhatabı,305 Ramazan 1270 (Mayıs-Haziran 1854)
ve306 Ramazan 1271 (Mayıs-Haziran 1855)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle IV. Ders muhatabı,307
Ramazan 1272 (Mayıs-Haziran 1854),308 Ramazan 1273 (Nisan-Mayıs 1857) ve309 Ramazan 1274
(Nisan-Mayıs 1858)’de Musıla-i Sahn rütbesiyle III. Ders muhatabı,310 Ramazan 1275 (NisanMayıs 1859)’da İbtida-i Altmışlı rütbesiyle II. Ders muhatabı,311 Ramazan 1276 (Mart-Nisan
1860) ve312 Ramazan 1277 (Mart-Nisan 1861)’de Hareket-i Altmışlı rütbesiyle II. Ders
muhatabı,313 Ramazan 1278 (Mart 1862)’de Musıla-i Süleymaniye rütbesiyle II. Ders
muhatabı,314 Ramazan 1279 (Şubat-Mart 1863)’de Musıla-i Süleymaniye rütbesiyle I. Ders
muhatabı315 olarak görev almıştır. 1280-1283 (Şubat-Mart 1854/Ocak-Şubat 1867) arası mukarrir
olarak görev yapmış, Kudüs kadılığına tayin edilince görevinden ayrılmıştır.316 Mukarrirlik
görevlerine gelince Ramazan 1280 (Şubat-Mart 1864)’de Musıla-i Süleymaniye derecesiyle I.
Ders mukarriri (I. Meclis mukarriri Hafız Muhammed Emin Efendi’ye vekaleten bu dersi bairade-i seniye VI. Meclis mukarriri Kasım Efendi takrir etmiştir.),317 Ramazan 1281 (Ocak-Şubat
1865)’de Hamise derecesiyle I. Ders mukarriri (I. Meclis mukarriri Hafız Muhammed Emin
Efendi’ye vekaleten bu dersi ba-irade-i seniye VI. Meclis mukarriri Kasım Efendi takrir
etmiştir.)318 Ramazan 1282 (Ocak-Şubat 1866)’da Hamise derecesiyle IV. Meclis mukarriri,319
Ramazan 1283 (Ocak-Şubat 1867)’de Süleymaniye derecesiyle I. Meclis mukarriri320 olarak
görev almıştır.
4. Galatasaray Hocalığı Vazifesi
II. Mahmud dönemi Erzincanlı İstanbul müderrislerinden Eğinli İbrahim Efendi,
Galatasaray’da hocalık vazifesinde bulunmuştur. İbrahim Efendi, dönemin önemli eğitim
kurumlarından biri olan ve II. Mahmud’un da özel bir önem verdiği Galatasaray’da ve ardından
da Enderun Mektebi’nde vazife almıştır. 1820 tarihinde Galatasaray’a hoca tayin edilmiş. Bir
müddet bu mektepte ders verdikten ve sırasıyla bir üst sınıfa terfi ettikten sonra derece itibariyle
mektebin en üst sınıfı olan Kütüphane hocalığına getirilmiştir. Buradan sonra saraydaki Enderun
Mektebi’nde göreve başlamış, son sınıflardan olan Hazine Odası’nın muallimi Etmekcizade
Ahmed Efendi vefat edince münhal olan derslere girmiştir. 1242 (1826-1827)’de Galatasaray
muallimliğinden Enderun Mektebi’nin Hazine Odası hocalığına nakledilerek terfi etmiştir. İlmiye
rütbesi yükseltilerek mollalık ünvanı da verilmiştir. 321

303

(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 138.
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 330.
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(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 334.
306 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 338.
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(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 340.
308 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 344.
309 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 348.
310 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 352.
311 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 359.
312 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 363.
313 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 366.
314 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 370.
315 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 374.
316 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 113.
317 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 380.
318 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 384.
319 (HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 390.
320
(HHMD), nr. 45; Mardin, Huzur Dersleri, I, 392.
321 İsfendiyaroğlu, Galatasaray Tarihi, I, 339-467. Ülker Akkutay. Enderun Mektebi. Ankara: Gazi Üniversitesi
Yayınları, 1984, s. 79.
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5. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması Sırasındaki Faaliyetleri
Yeniçeri ocağının kaldırılması sırasında ulemanın bir kısmı Sultan II. Mahmud’un yanında
yer alarak padişaha destek olmuştur. Bunlar arasında yüksek rütbeli ulema olduğu gibi
müderrislerden bazıları da sarayda bulunarak bu sırada önemli bir vazife ifa etmiştir. Ocağın
kaldırılması girişimleri sırasında ilk önce Şeyhülislamlıkta bir meclis-i has akd olunmuş, bu
toplantıya yüksek rütbeli ulema katılmıştır. Toplantı sonunda eşkinci tahririne karar verildiği gibi
eşkinciler hakkında da bir kanunname layihası hazırlanmıştır. Nitekim ocağın kaldırılması
sırasında sarayda hazır bulunan ve bu faaliyetin içinde yer alanlardan biri de padişah imamı
Mehmed Zeynelabidin Efendi’dir. Toplantı sırasında diğer padişah imamı Mehmed Arif Efendi
ile birlikte birer aşr-ı şerif okudukları gibi Kuran-I Kerim tilavetinde de bulunmuşlardır.322
Bu hadiseden sonra Şeyhülislamlıkta bir meclis-i umum toplanmıştır. Bu seferki toplantıya
sadece üst rütbeli ulema katılmamış, dönemin önemli ve seçkin müderrisleri de bu mecliste hazır
bulunmuştur. Müderrislerden Fetva Emini Yabanabadi Ali Efendi, el-Hac Fethullah Efendi,
Saray-ı cedid hocalarından Kütüphane hocası Akşehirli Ömer Efendi, Hazine hocası ve
Şeyhülislamın Ders Vekili Etmekcizade Hafız Ahmed Efendi, Seferli hocası Konevi es-Seyyid
Hüseyin Efendi, Büyük oda hocası Denizlili Yahya Efendi, Orta oda hocası Zeyrek İmamızade
Esad Efendi, Küçük oda hocası Çerkeşi Mehmed Efendi, diğer dersiam müderrislerden Karabaği
Ahmed Efendi, Bafralı es-Seyyid Ahmed Revnaki Efendi, Ahıskavi Ahmed Efendi, Kürd
Abdurrahman Efendi, Babakaleli Mustafa Efendi, Çeharşenbevi Mustafa Efendi, Selaniki
Mehmed Emin Efendi, Tirevi Keşşaf Arec Abdullah Efendi, Seyyid Ali Efendi yanında
Galatasaray’da Kütüphane hocası Eğinli İbrahim Efendi de bu meşveret meclisinde bulunmuştur.
Yapılan görüşmeler neticesinde ulema da dahil mecliste bulunan herkes “şimdi bil-cümle
müminine funun-ı harbiyeyi taallüm emr-i lazım u lazib ve bu babda itaat-i emirü’l-müminin
üzerimize elzem ü vacibdir” mefhumunu şeri ve akli delillerle ortaya koymuştur. Alınan karar
neticesinde fetva Fetva eminine, hüccet Esad Efendi’ye, layihalar Yeniçeri ağasına verilmiştir.
İstanbul kadısı, mevali, müderrisler ve meşayih alay ile Bab-ı ali’den Ağa kapısına gitmiştir.
Fetva, hüccet ve layiha sırasıyla burada okunmuştur. Yeniçeri ağasının okuduğu fetva ve hüccet
ocaklı tarafından kabul edilip mühürlendikten sonra Bab-ı ali’den gelen heyet bunu alıp alay ile
şeyhülislam konağına dönmüştür. Meşveret-i ammede bulunan fetva emini, mevali, müderris ve
meşayih yeni elbiseleri ve silahları verilen askerlerin ilk taliminde de bulunmuştur.323
Bu hadise sırasında yüksek rütbeli ulema kadar İstanbul müderrisleri de önemli bir rol
oynamıştır. Padişahın yanında yer almışlar, yeniçerilere karşı padişahı ve halkı birleştiren büyük
bir ittifakın önemli bir parçasını teşkil etmişlerdir. Yeniçeri ocağının kaldırılması sırasındaki
görüşmelere katılan müderrislerden Akşehirli Ömer Efendi, Konevi Hüseyin Efendi, Ahıskavi
Ahmed Efendi, İmamzade Mehmed Esad Efendi, Denizlili Yahya Efendi, Babakaleli Mustafa
Efendi, Manastırlı Mehmed Emin Efendi ve Eğinli İbrahim Efendi’nin verilen fetvada imzaları
bulunmaktadır. Neticede gerek padişah imamı Zeynelabidin Efendi ve gerekse de Kütüphane
hocası Eğinli İbrahim Efendi bu son derece önemli hadisede görev almışlardır.324
6. Nişan Tevcihi
İlmiye mensupları birtakım önemli vasıflara sahip olmaları yanında vazifelerini en iyi şekilde
yerine getirdikleri zaman da nişan tevcihi ile ödüllendirilirdi. Kimi zaman vuku bulan bir galibiyet
sebebiyle padişahın lütfu olmak üzere askeriye mensupları ile beraber ilmiye mensuplarına da
nişan tevcih edilmiştir. Sultan II.Mahmud döneminde Erzincanlı İstanbul müderrislerinden üç
kişiye nişan tevcih edilmiştir. Bunların ilki padişah imamı ve aynı zamanda Anadolu kadıaskeri
Mehmed Zeynelabidin Efendi, ikincisi müderrislerden Eğinli İbrahim Efendi üçüncüsü ise ilmiye
mesleğinden ayrılarak kalemiyeye geçen Zeynelabidin Efendi’nin oğlu Mehmed Hulusi
Efendi’dir.
Esad Efendi. Üss-i Zafer. hazırlayan Mehmet Arslan. İstanbul: Kitabevi, 2005, s. 86.
Esad Efendi, Üss-i Zafer, s. 18-29.
324 Takvim-i Vekâyi, 4 Z 1247, nr. 25.
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Nişan tevcihine sebep olan hadiselere gelince, Sadrazam’ın da bilfiil katıldığı Pirlepe
taraflarındaki muharebede İşkodra’lıları mağlup eden Asâkir-i mansure alaylarından bazı
taburların büyük ve küçük zabitanına ve neferatına rütbe ve derecelerine göre altın ve gümüş
iftihar nişanı ünvanıyla birer kıta nişan, berat ve atiyye verilmiştir. Padişah, vezirler yanında,
Asâkir-i hassa ve mansurelerinin, ulema ve ricalin, doğrulukta ve sadakatte birbirlerinden asla
farkı olmadığını belirttikten sonra, serdar-ı erkemden başka aralarında huzur dersi hocası
müderrislerinin de bulunduğu ilmiye mensuplarına nişan tevcih etmiştir. Şeyhülislam
Yasincizade Abdülvehhab Efendi, Reisü’l-ulema Arif Beyefendi, Yahya Beyefendi, Rumeli
Kadıaskeri Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi, Mehmed Rahmi Beyefendi, Mehmed Sadullah
Efendi, biraderi Mehmed Hamdullah Efendi, Emin Beyefendizade Abdülkadir Beyefendi,
İstanbul rütbesinde olan Nakibü’l-eşraf Ahmed Arif Beyefendi, Cabbarzâde Abdülfettah
Beyefendi, İstanbul kadısı Servet Efendi, Mekke-i mükerreme rütbesinde olan Hekimbaşı Efendi
biraderi Abdülhak Efendi’yle Takvim-i Vekayi nazırı Seyyid Mehmed Esad Efendi, imam-ı sani
Mustafa Nuri Efendi ile imam- evvel ve aynı zamanda Anadolu kadıaskeri Mehmed Zeynelabidin
Efendi nişanla taltif edilmiştir. Bunların tamamına Rebiülevvel’in on yedinci günü Çırağan
sarayında padişahın huzurunda rütbelerince göre mücevher iftihar nişanı verilmiştir. Zeynelabidin
Efendi’yle birlikte diğer yüksek rütbeli ulemaya nişan tevcih edilmesine yeniçeri ocağının
kaldırılması sırasındaki faaliyetleri sebep olmuş olmalıdır.
Birkaç gün geçtikten sonra eski Şeyhülislam Kadızade Mehmed Tahir Efendi, Mekke-i
mükerreme rütbesinde olup Edirne’ye giderek padişahın yanında bulunan Çerkeşi Mehmed
Efendi, mevaliden Abdi Paşazade Nuri Bey ve oda hocalarından Kütübhane-i saray-ı hümayun
hocası Akşehirli Ömer Efendi, Hane-i Seferli hocası Konevi Seyyid Hüseyin Efendi, Kilar-ı
Hassa hocası Yahya Efendi, Galatatasaray Kütübhane hocası Ahıskavi Ahmed Efendi ile Hazinei hümayun hocası Eğinli İbrahim Efendi’ye de nişan takdim edilmiştir. Nişan verilen zevatın
sadakat üzere aynı şekilde çalışmalarına devam etmeleri istenmiş, henüz nişan sahibi
olmayanların ise bir hizmete tayin edildiklerinde sadakat ve gayretle çalıştıkları takdirde bu şerefe
nail olacaklarının müjdesi verilmiştir. İbrahim Efendi’ye nişan tevcihinde Galatasaray’daki
hocalık görevi, huzur derslerindeki vazifesi yanında Yeniçeri ocağının kaldırılması sırasındaki
tavrı da etkili olmuş olmalıdır.325
Nişan tevcih edilen üçüncü kişi Mehmed Hulusi Efendi’dir. Hulusi Efendi, Hareket-i Dahil
müderrisliğinden sonra ilmiye tarikinden ayrılmış, kalemiye silkine geçmiştir. 1 Ramazan 1261
(3 Eylül 1845)’de Saadet Mektubi kalemi hulefasından ve hacegandan imam-ı evvel Zeynelabidin
Efendi’nin oğlu Hulusi Bey’e Hamise rütbesine mahsus nişanın verilmiştir.326
Bazı zamanlarda padişah tarafından nişan tevcih edilmez fakat ulema çeşitli yollarla taltif
edilirdi. Bunlardan biri Mora’nın kazalarından Meselon’un zabt edildiği sırada gerçekleşmiştir. 1
Kasım 1822’de gelen zabt haberini o gün nöbretçi olan ikinci imam Zeynelabidin Efendi okumuş,
Padişah “senin kudümünde meymenet var ne zaman nöbetçi olsan sevinçli haberler alıyorum”
efendi duacımız yalı almış iki ayrı bin altın verilsin, demiştir.327
7. Entelektüel Faaliyetleri
II. Mahmud dönemi Erzincanlı İstanbul müderrisleri arasında hat, musiki gibi sanat
dallarıyla ilgilenenler de vardı. Bu müderrisler Zeynelabidin Efendi ve oğulları arasından
çıkmıştır. Zeynelabidin Efendi’nin oğlu Cemaleddin Efendi hattat olup, İbnülemin Mahmud
Kemal İnal’ın Son Hattatlar adlı eserinde bir hat örneği bulunmaktadır. 328 Cemaleddin Efendi
bunun yanında aynı zamanda musikişinastı. Tarihçi Ahmed Lütfi Efendi, ondan bahsederken
“Sultan Mahmud’un baş imamı Zeynelabidin Efendi’nin konağına devam ederdim, Oğlu
Cemaleddin Efendi ile musiki meşk ederdik” demiştir.329 Sadece Cemaleddin Efendi değil babası
Takvim-i Vekâyi, 25 CA 1247, nr. 1.
BOA, İ.DH, 109/5487. BOA, İDH, 133/6833. CDH, 217, 10816.
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328 İbnülemin Mahmut Kemal İnal. Son Hattatlar. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1955, s. 78-79.
329 İbnülemin Mahmut Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergah Yayınları, 1988. (c. II), s. 895.
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Zeynelabidin Efendi’nin de musikiye ilgisi vardır. Nitekim II. Mahmud dönemi musiki
meclislerinden bahseden bir kaynakta “sazlarıyla, sesleriyle, sözleriyle padişahın meclisine
kimler iştirak etmezdi ki … birinci imam Zeynelabidin Efendi” ifadelerine yer verilmiştir ki bu
Zeynelabidin Efendi’nin bu alanda behresi olduğuna işaret etmektedir.330 Zeynelabidin
Efendi’nin diğer oğlu Mehmed Hulusi Efendi’nin şair olduğu hakkında kaynaklarda bir kayda
rastlasak da meselenin detaylarıyla ilgili başka bir bilgiye ulaşamadık.
Burada zikretmemiz gereken diğer bir husus daha vardır ki bu müderrislerin meşayihle olan
münasebetleridir. Müderrislerden sadece Mehmed Cemaleddin Efendi’nin Tarik-i aliyye-i
Rıfaiye bendeganından olduğuna dair bir bilgiye ulaştık.331
8. Teşrifat Merasimleri
Sultan II. Mahmud dönemindeki teşrifat merasimlerine Erzincanlı müderrisler arasından da
katılanlar olmuştur. Padişah imamı Zeynelabidin Efendi ile Eğinli İbrahim Efendi Sultan
Mahmud’un oğlu Abdülaziz Efendi’nin bed-i besmele merasiminde bulunmuş, yine
Zeynelabidim Efendi Ramazan ayında yapılan iftar davetlerine de katılmıştır.
Şehzadelerin Okumaya Başlama “Bed-i Besmele” Merasimleri
Şehzadelerin beş, altı yaşlarına -tahsil çağına- geldiklerinde törenle okumaya
başlamalarından ibaret olan Bed-i Besmele merasimine, Şeyhülislam, kadıaskerler, nakibüleşraf
ve diğer üst düzey ilmiye ricali katılırdı.332 Merasim gayet kısa bir şekilde icra edilir, Şeyhülislam
önce teberrüken şehzadeye eliften başlayarak harfleri okutur ardından dua eder ve böylelikle
merasim son bulurdu. Şehzade’nin merasimin sonunda Şeyhülislamın elini öpmesi lazım gelse de
Şeyhülislam buna izin vermez, şehzadeyi omzundan öperdi. Şehzadenin bundan sonraki
eğitiminden ise tayin edilen hocası sorumlu olurdu.333
II. Mahmud’un oğlu Şehzade Abdülaziz Efendi’nin Kuran-ı Kerim’e başlamasına 9
Muharrem 1251 (7 Mayıs 1835)’de irade buyrulmuştur. Bundan sonra merasime davet
edileceklere sadrazamlıktan tezkireler gönderilmiştir. İstanbul’da ve Bilad-ı selase’de bulunan
mektep talebelerinin hocalarıyla birlikte merasime katılmaları istenmiştir.334 Ulema, telli amame
ve tören elbiseleriyle merasimde hazır bulunmuştur.335 Merasime katılanlardan biri de Rumeli
kadıaskeri ve aynı zamanda padişahın imamı olan Mehmed Zeynelabidin Efendi’dir.336
Samiha Ayverdi. Türk Tarihinde Osmanlı Asırları. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1999. s. 511.
Mehmet Nermi Haskan. Yüzyıllar Boyunca Üsküdar. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2001. (c. II), s. 749-750.
332 İlhami Yurdakul. Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (1826-1876). İstanbul: İletişim Yayınları, 2008. s.
256.
333 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı. Ankara: TTK, 1998. s. 110.
334 Takvim-i Vekâyi, 6 S 1251, nr. 102, s. 1.
335 Şeyhülislam, Şerif Abdülmuttalib Efendi ve kardeşi Şerif Ali ile birlikte sadrazamın çadırında, eski Rumeli
kadıaskerleri Halil Hamid Paşazade Arif Beyefendi, Yahya Beyefendi, Ahmed Reşid Efendi, Arabzade Sadullah
Efendi, Rumeli payeli Mustafa Paşazade Tahir Beyefendi ile bilfiil Rumeli kadıaskeri imam-ı evvel-i şehriyari esSeyyid Mehmed Zeynelabidin Efendi kethüda Pertev Efendi’nin; eski Anadolu kadıaskerleri es-Seyyid Ali Rıza
Beyefendi, Melek Paşazade Abdülkadir Beyefendi, Arabzade Hamdullah Efendi, Meşrebzade Abdurrahman Efendi,
bilfiil Anadolu kadıaskeri Emin Beyefendizade Abdülkadir Beyefendi, rütbe-i sadaret ile müteşerrif Yusuf Paşazade
Nazif Beyefendi, İsmet Beyefendizade es-Seyyid Arif Hikmet Beyefendi, Nakibüleşraf Abdürrahim Efendi Defterdar
Ali Necib Beyefendi’nin; İstanbul payeli eski Mekke-i mükerreme kadısı Cabbarzade Abdülfettah Efendi, rütbe-i
mezkure ile müteşerrif Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, eski İstanbul kadısı Mollacıkzade Mehmed Servet Efendi,
Çerkeşi Mehmed Rafi Efendi, rütbe-i merkume ile müstesid reis-i etibba-i sultani Abdülhak Efendi ve bilfiil Darü’lhilafeti’l-aliyye kadısı, Takvim-i Vekayi Nazırı ve Vekayinüvis es-Seyyid Mehmed Esad Efendi, ile İmam-ı sani
Mustafa Nuri Efendi reisülküttab Akif Efendi’nin; eş-Şeyh Hace Şakir Efendi ile Meveleviye, Nakşibendiye, Kadiriye,
Sünbüliye, Halvetiye, Şabaniye, Celvetiye, Rıfaiye, Bedeviye, Sadiye ve Şazeliye tarikatlerinde otuz beş aded meşayih
çavuşbaşı Necib Efendi; … bab-ı ali hacesi Ayni Efendi, Buhari Abdüssettar Efendi, bab-ı defteri hacesi el-Hac Pertev
Efendi Evkaf-ı hümayun nazırı Hasib Efendi’nin; Ayasofya-i kebir camii vaizi eş-Şeyh el-Hac Yusuf Efendi,
Sultanahmed camii vaizi el-Hac Abdullah Efendi ile diğer on sekiz selatin camiinin vaizleri Darbhane-i amire nazırı
Rıza Efendi’nin; yirmi aded selatini camiinin hatipleriyle, imamları ve Sadabad’daki mabed-i latiflerin hatib ve
imamları Tophane-i amire nazırı Saib Efendi’nin çadırında bulunmuştur; bkz. Takvim-i Vekâyi, 6 S 1251, nr. 102, s. 12.
336 Ahmed Lütfi Efendi. Lütfi Tarihi. Dersaadet: Darü’t Tıbaatil Amire, 1291. (c. V), s. 4.
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Merasime müderrisler arasından da katılım geniş olmuştur. Müderrislerden, mukarririnden
Akşehirli el-Hac Ömer Efendi, Konevi Hüseyin Efendi, Ahıskalı Ahmed Efendi, Eğinli İbrahim
Efendi, Denizlili Yahya Efendi, Babakaleli Mustafa Efendi, Çeharşenbeli Mustafa Efendi, huzurı hümayun dersinde hazır bulunan müderrislerden Kürd Abdurrahman Efendi, Kozanlı Mehmed
Efendi, Karsi Hace Mehmed Efendizade Cemaleddin Efendi, Müzellef Ahmed Efendi, Harputi
Seyyid Numan Efendi, Manastırlı Receb Efendi, Harputi Seyyid Abbas Efendi, Şehri Hafız
Mehmed Emin Efendi, Mardinli Mahmud Efendi, Antakyalı Said Efendi ve Yakovalı İbrahim
Efendi bed-i besmele merasimi sırasında hazır bulunmuştur.
İftar Davetleri
Ramazan ayında padişah da dahil olmak üzere ilmiye teşkilatının üst makamlarında bulunan
ulema arasında iftar davetleri olurdu. Bunlardan birinde Kadıasker Arif Beyefendi, padişahın
birinci imamı Zeynelabidin Efendi’ye iftara gitmiştir. Hadiseden bahsedecek olursak, Sultan
Mahmud, Mevlid geceleri dışında da tevhid-i şerif ibadetiyle meşgul olurdu. Yine bir gün Eyüp
Sultan Camii’nde yatsı namazından sonra birkaç saat tevhid-i şerifle meşgul olmuştur. Bu gecenin
aynı zamanda Cuma gecesi olması hasebiyle Kadıasker Arif Beyefendi, imam-ı evvel
Zeynelabidin Efendi’ye iftara gelmiş, padişahın izni üzerine tevhid halkasına da katılmıştır.337
Zeynelabidin Efendi’nin de hazır bulunduğu bir başka iftar 1247 (1831-1832) Ramazan’ında
olmuştur. Bab-ı ali iftarına katılan padişah, Rumeli kadıaskeri Arif Beyefendi ile reisü’l- etibbba
Behcet Efendi’yi de iftara çağırmış, hatta Şeyhülislamın da iftarda bulunmasını istemiştir. Fakat
sonrasında havanın bozuk olması sebebiyle onun rahatsızlanacağını düşündüğünden bu fikrinden
vazgeçmiştir. Padişah başka bir gün, Bab-ı fetva iftarına katılarak Şeyhülislamı taltif buyurmuş
ve ona bir aded mücevher kutu hediye etmiştir. Padişah, Arif Bey ve Behcet Efendi’nin de
Şeyhülislamlık iftarında bulunmalarını istemiş, onlarla birlikte Anadolu kadıaskeri birinci imam
Zeynelabidin Efendi de iftara katılmıştır.338
9. Hazireleri
İlmiye sınıfı mensuplarının en önemli özelliklerinden biri aile üyelerinin tıpkı hal-i
hayatlarında aynı tarikte yer almaları gibi vefat ettikten sonra da genellikle aynı hazireye
defnedilmesidir. Sultan II. Mahmud döneminde medrese teşkilatı içerisinde görev alan Erzincanlı
müderrislerden bir kısmı da bu geleneğe uyarak aynı hazireye defnedilmiştir. Bunlar Zeynelabidin
Efendizadeler ya da diğer adıyla Zeynizadelerdir. Aile üyelerinden bazıları Karacaahmet
Mezarlığında 7. Ada A Bölümü’nde Zeynelabidin Efendi Sofası olarak bilinen aynı zamanda
İncirli Sofa da denen yere defnedilmiştir. Burada 22 Cumadelula 1255 (3 Ağustos 1839)’da vefat
eden imam-ı evvel Mehmed Zeynelabidin Efendi,339 1271 (1854-1855)’de vefat eden Mehmed
Sunuhi Efendi,340 22 Muharrem 1294 (6 Şubat 1877)’de vefat eden Mehmed İmadeddin Efendi,341
17 Rebiülevvel 1296 (11 Mart 1879)’da vefat eden Mehmed İmadeddin Efendi’nin oğlu İzmir
kadısı Mehmed Zeynelabidin Efendi, 18 Receb 1300 (25 Mayıs 1883)’de vefat eden Mehmed
Mehmet Yıldız. Abdülhak Molla ve Tarih-i Liva’sı: tahlil ve tenkidli metin. İstanbul: Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, 1995, s. 56.
338 Takvim-i Vekâyi, Selh N 1247, nr. 16, s. 1. “Padişahın 1249 yılı Ramazan’ın (1 Şubat 1834) yirmi birinci günü babı fetvada katıldığı bir diğer iftarda yukarıdaki şahıslarla beraber İstanbul payelilerinden reis-i etibba Abdulhak Efendi
de bulunmuştur” bkz. Takvim-i Vekâyi, 27 N 1249, nr. 77, s. 1.
339 Etrafı demir parmaklıklı sütun şahide. İmam-ı evvel-i Sultani es-Seyyid Mehmed Zeyenlabidin Efendi. Kitabesi
Hamdi imzalıdır. 22 Cumadelula 1255. (3 Ağustos 1839) Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, II, 749.
340 İmam-ı evvel-i Mahmud Han Zeyni Efendi havf, Çeküb aldı fenadan mahdumunu nâgâh, Diriga erdi hükm-i “İrci”
nâibdi Beykoz’da, İderdi hidmet şeri mübeyyin ol fazıl âgâh, Bu gençlikde vasiyyet eyledi teçhiz ve tekfinin, Civan
sanurduk ol bir pir-i fâni imiş eyvallah, Kodu matemde gitdi mâder ü evlâd ü hâhişkârın, Veremle mevte yok çare dü
ihlak olmamış eyler ah, Mu’in et lutfını bi vasıta yâ Rab bilâ mâni, Ola ruz-ı ceza hem nâm-ı ceddinden şefaat-hâh,
Yazılsın çıkdı bir tarih-i mu’cem taşına yâ Rabb, Sünuhi Beyefendi dâr-ı huldi itsün ârâmgâh 1271. (1854-1855)
Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, II, 749.
341Efâhim-i sudur-ı âzâmdan/İmam-ı evvel-i hazret-i Şehriyari/esbâk Cennetmekân es-Seyyid el-Hac/Mehmed
Zeynelabidin Efendi’nin/mahdum-ı mükerremleri esbak sadr-ı/Rumeli Cennetmekân Firdevs-aşiyan/es-Seyyid el-Hac
Mehmed İmadeddin/Efendi’nin ruh-ı şerifleri çün el-Fatiha. 22 Muharrem 1294. (6 Şubat 1877) Haskan, Yüzyıllar
Boyunca Üsküdar, II, 749.
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Cemaleddin Efendi,342 14 Muharrem 1270 (17 Ekim 1853)’de vefat eden İmadeddin Efendi’nin
kızı Emine Hanım,343 27 Receb 1289 (30 Eylül 1872)’de vefat eden Cemaleddin Efendi’nin eşi
Emine Melekfer hanım, 4 Receb 1291 (17 Ağustos 1874)’de vefat eden İmadeddin Efendi’nin eşi
Merzuka Hanım ile 7 Şevval 1274 (21 Mayıs 1858)’de vefat eden Zeyni Efendi’nin emektarı
Ömer Ağa da vardır.344
Molla Beyler diye ünlü olan bu ailenin yani Zeynelabidin Efendizadelerin İstanbul’da Sultan
Selim Camii mihrabı tarafında büyük konakları ve Salacak Bahçesi yerinde de köşkleri varmış.345
Sonuç
II. Mahmud dönemi İstanbul müderrisleri arasında Anadolu vilayetlerinden gelen
müderrisler arasında Erzincanlı müderrisler önemli bir sayı teşkil etmektedir. Bunda padişah
imamlığına yükselen Zeynelabidin Efendi ve çocukları ile Eğinli İbrahim Efendi ve çocuklarının
önemli bir yeri vardır. Zeynelabidin Efendi bulunduğu makamın ve padişaha yakınlığının tesiriyle
ve de sahip olduğu ilmi kudretin bir sonucu olarak oğullarını ilmiye teşkilatına sokmuştur. Aynı
şekilde dönemin önemli müderrislerinden Eğinli İbrahim Efendi’nin çocukları da ilmiye
teşkilatına girmiştir.
Zeynelabidin Efendi ve çocukları ilmiye teşkilatında müderris, kadı olarak hizmet etmiş,
içlerinden Rumeli ve Anadolu kadıaskeri olanlar, Mahrec, Haremeyn ve Bilad-ı Erbaa
kadılıklarında görev alanlar olmuştur. Eğinli İbrahim Efendi ve çocukları genelde müderrislik
derecelerinde görev almış sadece içlerinden biri Mahrec kadılıklarında görev almıştır. Son grupta
yer alan müderrisler de medrese derecelerinde vazife almış, içlerinden biri Mahrec diğeri Devriye
mevleviyetine kadar yükselebilmiştir. Gerek sahip oldukları ilmi kudretin ve de gerekse
babalarının vazifeleri dolayısıyla Zeynelabidin Efendi ve çocukları diğerlerine göre daha ön
planda yer almışlardır.
II. Mahmud dönemi Erzincanlı müderrisler arasından huzur derslerinde görev alanlar olduğu
gibi, Galatasaray’da hocalık yapanlar da vardır. İçlerinden bazıları ilmiye tariki dışında da
birtakım vazifelerde bulunmuştur. Medrese ve kaza teşkilatı dışında hat ve musiki gibi sanat
dallarıyla da ilgilenmişlerdir.
Zeynelabidin Efendi ve İbrahim Efendi yeniçeri ocağının kaldırılması gibi mühim bir
hadisede görev almıştır. Yerine getirdiklerin vazifenin sonucu olarak nişanla taltif edilmişlerdir.
Hem İbrahim Efendi hem de Zeynelabidin Efendi bulundukları vazifeler dolayısıyla padişahın da
katıldığı teşrifat merasimlerinde yer almışlardır. Özellikle Zeynelabidin Efendizadeler
hayatlarındaki birbiri ardına medrese derecelerinde görev aldıkları gibi aynı hazireye de
defnedilmişlerdir.

Tarik-i aliyye-i Rıfaiyye bendegânından rabien sadaret-i Rumeli’den infisal Zeynelabidin Efendizade reisü’l-ulema
es-Seyyid Mehmed Cemaleddin Efendi. 18 Receb 1300. (25 Mayıs 1883) Kitabesi İlmi imzalıdır. İlmi, Tuğrakeş İsmail
Hakkı Altunbezer’in babasıdır. Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, II, 750.
343 Emine Hanım’ın mezar taşı kitabesi: “İmadeddin Efendi’nin duhter-i pâkizesi eyvah/Açmadan soldu güller misali
bağ-ı mihnetde/Esüb bâd-ı ecel nâgâh ayırdı validinden/Nice ağlayub ah etmesünler genç-i hasretde/… Tarih beyti
şudur: Dua eyler Kerimi cevher ârâ yazdı tarihin, Mekan olsun Emine Hanım’a gülzâr-ı Cennet de. 14 Muharrem 1270.
(17 Ekim 1853) Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, II, 749.
344 Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, II, 749-750.
345 Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, II, 749.
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ORTAOKUL 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDAKİ
KAVRAM YANILGILARI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
6TH AND 7TH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ MISCONCEPTIONS
ABOUT FRACTIONS (THE CASE OF ERZINCAN)
Zeynep ÇAKMAK GÜREL*
Muzaffer OKUR**
Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki yaygın kavram
yanılgılarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Erzincan il merkezindeki bir ortaokulda öğrenim
görmekte olan 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak, kesirler konusuna ilişkin literatürde var olan dört adet kavram yanılgısı belirlenmiş
ve ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımlar da dikkate alınarak her bir kavram
yanılgısına yönelik ikişer soru olmak üzere toplam 8 soruluk bilgi testi geliştirilmiştir. Veriler; sayının sıfıra
bölümü, sıfırın bir sayıya bölümü, kesirlerde sıralama ve parça-bütün ilişkisi şeklindeki dört adet kavram
yanılgısına ilişkin doğru, yanlış, boş ve kavram yanılgısı kategorileri oluşturularak analiz edilmiştir.
Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin en fazla parça-bütün ilişkisi konusunda kavram yanılgısına
sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kesirler, Kavram Yanılgısı, Ortaokul
Abstract
The aim of this research is to determine the common misconceptions of 6th and 7th class secondary
school students on fractions. The sample of the research includes 60 secondary school students in a
secondary school in Erzincan city centre. Case study method was applied in the research. As data collection
tool, four misconceptions were determined existing in the literature related to the topic of fractions and an
information test was developed including 8 questions, two of which were related to the each misconception
regarding gains in the secondary school mathematics lesson curriculum. Data were analysed developing
the categories of correct, incorrect, empty and misconception related to the four misconceptions as dividing
the number by zero, dividing zero by a number, ordering fractions and the relationship between the part
and the whole.
As a result of the data analysis, it was found out that the students had the misconceptions related to
the relationship between the part and whole mostly and ordering fractions the least.
Keywords: Fractions, Misconceptions, Secondary school.

Giriş
Kavram yanılgısı kavramı literatürde farklı araştırmacılar tarafından benzer şekilde
tanımlanmaktadır. Örneğin Yılmaz ve Yenilmez (2007) “öğrencilerin kavramları bilimsel olarak
kabul edilen kavram tanımından farklı olarak algılamasıdır” şeklinde tanımlarken; Eryılmaz,
Sürmeli (2002), “zihinde bir kavramın yerine oturan fakat bilimsel olarak o kavramın tanımından
farklı olması anlamına gelmektedir” tanımını ileri sürmüştür. Sistemli bir şekilde insanı hataya
teşvik eden bir kavrayış biçimi (Bingölbali ve Özmantar, 2012) olarak da tanımlanan kavram
yanılgısı Zembat (2008) tarafından basit hatadan ziyade sistemli bir şekilde insanı hataya teşvik
eden algı biçimidir; Riccomini (2005) tarafından da yanlış cevabın sürekli tekrarlanması şeklinde
belirtilmiştir. Tüm bu tanımlardan hareketle kavram yanılgısı, öğrenciler tarafından kavramların
bilimsel olarak kabul edilen kavram tanımından farklı algılanıp; öğrencinin bu algıyı sistemli ve
ısrarcı bir şekilde sürdürmesi şeklinde tanımlanabilir.
Bu alana ilişkin mevcut literatürde iki tür kavram yanılgısından söz edilmektedir. Bunlardan
birincisi belli bir sınıfa ait kural, teorem veya kavramın diğer sınıflarda da geçerliymiş gibi
düşünülmesi anlamına gelen aşırı genellemedir. İkincisi ise bir kuralın, prensibin veya kavramın
kısıtlı bir kavrayışa indirgenerek düşünülmesi ve kullanılmasıdır (Bingölbali ve Özmantar, 2012;
Demiri, 2013). Diğer taraftan kavram yanılgısının oluşmasının temelinde; epistemolojik,
*
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psikolojik ve pedagojik olmak üzere üç fark sebep yatmaktadır (Bingölbali ve Özmantar, 2012).
Epistemolojik olarak adlandırılan bu sebeplerden bir tanesi o konunun kendinden kaynaklı olarak
zor olmasıdır. Bu bağlamda zor olarak adlandırılan matematiğin hemen hemen her konusunda
öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarından dolayı hataya düşmeleri söz konusudur
(Bingölbali ve Özmantar, 2012). Özellikle kesirler konusu öğrencilerin en çok hataya düştükleri
konulardan biridir. Bunun nedenlerinden biri bu konunun tam sayılara nazaran günlük hayattaki
kullanımının az olması nedeniyle matematiğin hem soyut hem de en zor konularının başında yer
almasıdır (Kocaoğlu ve Yenilmez, 2010; Albayrak, 2000). Mevcut literatür incelendiğinde tüm
öğretim kademelerindeki öğrencilerin kesirler konusunda birçok kavram yanılgısına sahip
oldukları görülmektedir (Alacaci, 2012; Biber, Tuna ve Aktaş, 2013; Soylu ve Soylu, 2005;
Pesen, 2007; Pesen, 2008; Kocaoğlu ve Yenilmez, 2010; Taşkın ve Yıldız, 2011; Yılmaz ve
Yenilmez, 2007; Yetim ve Alkan 2010).
Genel olarak kesirler ile ilgili kavram yanılgıları; sayının sıfıra bölümü, sıfırın sayıya
bölümü ve tam sayılar ile rasyonel sayıların ilişkisi (Yetim ve Alkan, 2010); kesirlerin sayı
doğrusunda gösterimi (Demiri, 2013; Pesen, 2008; Yetim ve Alkan, 2010); kesirlerde sıralama,
toplama ve çarpma (Biber, Tuna ve Aktaş, 2013; Haser ve Ubuz, 2002; Soylu ve Soylu, 2005;
Stafylidou ve Vosniadou, 2004; Vamvakoussi ve Vosniadou 2004); parça-bütün ilişkisi (Alacacı,
2012; Demiri, 2013; Haser ve Ubuz, 2002; Karaağaç ve Köse, 2015; Kocaoğlu ve Yenilmez,
2010; Pesen, 2007); şeklinde sınıflandırılabilir. Mevcut çalışmada literatürde geçen sayının sıfıra
bölümü, sıfırın bir sayıya bölümü, kesirlerde sıralama ve parça-bütün ilişkisine yönelik kavram
yanılgıları incelenmiştir.
Sayının sıfıra bölümü, sıfırın sayıya bölümü ile ilgili kavram yanılgıları incelendiğinde;
Yetim ve Alkan (2010), öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını; sıfırın pay ve paydada
olduğunda sonucu ifade edememe özellikle sıfırın paydada olduğunda sonucun yine sıfır olması
gerektiğini düşünmeleri şeklinde belirlemiştir. Soylu ve Soylu (2005) tarafından yapılan
çalışmada beşinci sınıf öğrencilerinin kesirlerde sıralama konusunda kavram yanılgısına sahip
oldukları ifade edilirken; Yine Biber, Tuna ve Aktaş (2013) tarafından yapılan çalışmanın
sonucunda ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun kesirlerde sıralama konusunda
kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür. Haser ev Ubuz (2002) ise öğrencilerin paydası
farklı kesirlerin sıralanması ile ilgili durumlarda öğrenciler zorluk yaşadıklarını tespit ederken;
Stafylidou ve Vosniadou (2004) genel olarak kesirlerin sıralamasında öğrencilerin kavram
yanılgılarına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmacı, 10-16 yaş arasındaki 200 öğrenci
üzerinde yapılan araştırmada, öğrencilerin kesirleri sıralamada iki kavram yanılgısına sahip
olduklarını belirlemiştir. Birincisi payın veya paydanın değeri arttığında fonksiyonun değeri artar;
ikincisi ise payın veya paydanın değeri azaldığında kesrin değeri artar şeklindedir.
Bir bütünün eşit büyüklükteki parçalara ayrılması ve kesir miktarının referans alınan bütüne
bağlı olması şeklinde ifade edilen parça-bütün ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde
ise; öğrencilerin parça-bütün ilişkisine sahip olmadıkları (Kocaoğlu ve Yenilmez, 2010)
görülmektedir. Bu kavram yanılgısına yönelik Pesen (2007) tarafından yapılan çalışmada, 3. sınıf
öğrencilerin bir bütünü parçalara ayırırken eş parçalara ayırmadıkları ya da eş parçalara
ayrılmamış bir bütünün kesir sayısı ile ifade edilebileceğini düşünmedikleri tespit edilmiştir. Bu
yanılgıyı Karaağaç ve Köse (2015) 7. sınıf öğrencilerin aynı sembollerle gösterilen kesirlerin aynı
miktarı temsil ettiğini (her şeyin 1/2 ’sinin aynı miktara karşılık geldiğini) düşündüklerini ve
referans alınan bütünü hesaba katmadıkları şeklinde açıklamıştır. Haser ev Ubuz (2002)
çalışmalarında 5. Sınıf öğrencilerinin kesir gösterimleri ile ilgili durumlarda eş parçalara ayırma
kuralını göz ardı ettikleri görülmüş olup; özellikle birden fazla bütün içeren sorularda öğrencilerin
verdikleri gösterimler ve belirttikleri kesirler arasında tutarsızlıklar tespit edilmiştir.
Literatürde kesirler konusunda birçok çalışma yer almaktadır. Bunlardan birçoğu farklı
kavram yanılgılarına vurgu yapmaktadır. Fakat bu kavram yanılgıları incelendiğinde;
çalışmaların genellikle kesirlerde toplama, kesirlerde çarpma ve kesirlerde sayı doğrusu üzerine
yoğunlaştıkları; bir sayının sıfıra bölümü veya sıfırın bir sayıya bölümü konusunda daha az
çalışma yer aldığı görülmüştür. Mevcut araştırma hem bu alanı iyileştirme hem de bu alanı
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iyileştirme amacıyla yapılan çalışmaların izlenmesi ve süreç hakkında bilgi vermesi adına önem
arz etmektedir. Ayrıca farklı kavram yanılgılarından yaygın bir şekilde öğrenciler tarafından
düşülen kavram yanılgılarının belirlenmesi ve tüm sınıf düzeylerinde ortak bir payda
oluşturulması; alana yönelik öğretim programları, kazanımlar ve öneriler geliştirilmesi adına
gerekli görülmektedir. Tüm bunlardan hareketle araştırmanın amacı, ortaokul 6. ve 7. sınıf
öğrencilerinin kesirler konusundaki yaygın kavram yanılgılarının belirlenmesidir. Bu amaca
yönelik araştırmanın alt problemleri şu şekildedir:
1. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Bir sayının sıfıra bölümü” ile ilgili kavram
yanılgıları nelerdir?
2. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Sıfırın bir sayıya bölümü” ile ilgili kavram
yanılgıları nelerdir?
3. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Kesirlerde sıralama” ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir?
4. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Parça-bütün ilişkisi” ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın amacı, ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki yaygın
kavram yanılgılarının belirlenmesi olup; bu amaç doğrultusunda derinlemesine incelemelerin
yapılarak yanılgıların ortaya çıkarılacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada nitel
yaklaşımın etkileşimli desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması
yöntemi, araştırmaya dair durumun belirlenmesi ve belirlenen durumun daha derinlemesine
incelenmesi (Bogdan ve Biklen, 2007, s. 59) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle konusunun
etraflıca ortaya konulabilmesi ve konuya dair derinlemesine incelemelerin yapılması amacıyla
(McMillan, 2000, s. 316; Patton, 2002, s. 447) araştırmada durum çalışması yöntemi tercih
edilmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, Erzincan ilinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullar
arasından bir adet merkez ortaokulunun 2015–2016 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında
öğrenim görmekte olan, 60 altıncı ve yedinci sınıf (26 altıncı sınıf ve 34 yedinci sınıf) öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde örnekleme birimi merkez ortaokullar olmak
üzere seçkisiz olmayan örnekleme yoluna gidilmiş ve “para ve işgücü açısından var olan
sınırlılıklar nedeniyle örneklemin uygulama yapılabilir ve kolay ulaşılabilir birimlerden
seçilmesi” (Büyüköztürk ve diğ., 2010) şeklinde tanımlanabilecek uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak, kesirler konusuna ilişkin literatürde var olan kavram
yanılgılarından dört adet kavram yanılgısı belirlenmiş ve ortaokul matematik dersi öğretim
programındaki kazanımlar da dikkate alınarak her bir kavram yanılgısına yönelik ikişer soru
olmak üzere toplam 8 soruluk açık uçlu bilgi testi geliştirilmiştir. Bilgi testi oluşturulurken ilk
olarak bu alanda yapılmış çalışmalar incelenerek mevcut kavram yanılgıları belirlenmiştir.
Kavram yanılgıları belirlenirken özellikle Alacacı (2012) ’nin, Demiri (2013)’ün ve Biber, Tuna
ve Aktaş (2013)’ın çalışmaları dikkate alınmış ve bu doğrultuda dört temel başlık belirlenmiştir.
Bunlar;

“Bir sayının sıfıra bölümü” ile ilgili kavram yanılgıları

“Sıfırın bir sayıya bölümü” ile ilgili kavram yanılgıları

“Kesirlerde sıralama” ile ilgili kavram yanılgıları

“Parça-bütün ilişkisi” ile ilgili kavram yanılgıları
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şeklindedir. Bir sonraki aşamada öğrencilerin yaptıkları hatalarda sistematik ve ısrarcı olup
olmadıklarını tespit edip; kavram yanılgısı mı yoksa yanlış mı yaptıklarını belirleyebilmek için
her bir kavram yanılgısına ilişkin ikişer adet soru hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken yine
Alacacı (2012) ’nin, Demiri (2013)’ün ve Biber, Tuna ve Aktaş (2013)’ün çalışmalarında yer alan
sorulardan yararlanılmıştır. Aynı zamanda ilköğretimde kullanılan matematik ders kitapları da
incelenerek söz konusu alana ilişkin kazanımlar belirlenmiştir. Bu sorular 2 uzmana ve uygulama
yapılan okulda görev yapan bir matematik öğretmenine gösterilerek teyit edilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler belirlenen dört adet kavram
yanılgısına ilişkin doğru, boş, yanlış ve kavram yanılgısı kategorileri oluşturularak analiz
edilmiştir. Kavram yanılgısını tespit etmede iki yöntem kullanılmıştır. Birincisi; her bir kavram
yanılgısına yönelik hazırlanan iki soruyu da benzer bir mantık ile yanlış yapması sonucu;
araştırmacılar tarafından iki sorunun birlikte değerlendirilmesi sonucu belirlenen kavram
yanılgısıdır. İkincisi öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplara yönelik yaptıkları açıklamalarda
kalıplaşmış hatalı düşüncelerine yönelik belirlenen kavram yanılgısıdır. Böylece her bir kavram
yanılgısı ya kendine ait hazırlanan iki sorunun birlikte değerlendirilmesi sonucu belirlenmiş ya
da öğrencilerin açıklamalarına yönelik olarak oluşturulmuştur.
Birinci kavram yanılgısını tespit etme yöntemine göre; örneğin 1. ve 2. sorular “bir sayının
sıfıra bölümü” ile ilgili kavram yanılgısını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle 1.
Soruya ait doğru cevaplar ve boş cevaplar belirlenmiş ve frekansları verilmiştir. Aynı zamanda
öğrenci 1. ve 2. soruya ait cevaplarda aynı hatalı cevabı veriyorsa bu durum kavram yanılgısı
olarak belirlenmiş ve KY1 kodu altında verilmiştir. Nitekim öğrenci herhangi bir açıklama
yapmamış ve sorulardan birincisini yanlış ikincisini doğru yapmış ise bu konudaki algısını
sistemli, ısrarcı bir şekilde sürdürmediği için kavram yanılgısı olarak değerlendirilmemiş ve bu
durumda olan öğrencinin birinci sorudaki yanlış cevap frekansı bir ve ikinci sorudaki doğru
frekansı bir arttırılarak analiz yapılmıştır. Eğer her ikisinde de aynı hatayı tekrarlamış ise bunu
kavram yanılgısı kategorisine alınıp hangi alt kavram yanılgısında yer alıyorsa o alt kavram
yanılgısının frekansı bir arttırılmıştır.
Diğer taraftan bazı sorularda öğrencilerin açıklamaları dikkate alınarak kavram yanılgısı
olduğuna karar verilmiştir. Mesela öğrenci kavram yanılgısı türlerinden aşırı genellemeye yönelik
bir açıklama yazdıysa bu durum kavram yanılgısı olarak nitelendirilmiştir. Örneğin sayının sıfıra
bölümüne yönelik öğrenci “bölme işleminde sıfır yutan elemandır” şeklinde bir genel ifade
yazıyorsa bu durum kavram yanılgısı olarak değerlendirilmiştir. Öğrenci eğer soruya ilişkin bir
açıklama yazmadıysa onun cevabı yanlış kategorisine alınmıştır.
Böylece araştırmanın amacına yönelik 4 temel kavram yanılgısı ve her bir kavram
yanılgısına ilişkin alt kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Örneğin kavram yanılgısı 1 (KY1) olan
“bir sayının sıfıra bölümü” ile ilgili belirlenen alt kavram yanılgıları KY1a “sıfır etkisiz
elemandır” ve KY1b “sıfır yutan elemandır” şeklinde iki kategoriye ayrılmıştır. Dört adet kavram
yanılgısı benzer şekilde analiz edilmiştir.
Bulgular
 Birinci alt probleme ilişkin bulgular
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Bir sayının sıfıra bölümü” ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir? alt problemine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: “Bir sayının sıfıra bölümü” ile ilgili kavram yanılgısına (KY1) ait frekans ve yüzdeler
Doğru
(f)

Boş
(%)

(f)

Yanlış
(%)

(f)

KY1
(%)

(f)

(%)
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1. soru

11

18,33

22

36,67

4

6,67

23

38,33

2. soru

11

18,33

22

36,67

4

6,67

23

38,33

KY1’e ilişkin alt kavram yanılgıları
3

7

KY1a : 0 =3; − 0 = -7

3

7

KY1b : 0 =0; − 0 =0

Tablo 1’de sunulduğu üzere öğrencilerin ortalama %38,33’ü “sıfırın sayıya bölümüne”
dair kavram yanılgısı yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda söz konusu kavram yanılgısına ilişkin iki
alt kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Birincisi KY1a alt kavram yanılgısı; 0’ı etkisiz eleman
3
olarak görüp payda yer alan sayının doğru cevap olduğunu düşünen öğrencilerin verdikleri = 3
0

7
−
0

ve
= -7 cevabına yönelik oluşturulan kavram yanılgısıdır. KY1a’ya ilişkin Ö33 kodlu
öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:

İkincisi olan KY1b alt kavram yanılgısı ise; 0’ı yutan eleman olarak görüp doğru cevabın
3
7
0 olduğunu düşünen öğrencilerin verdikleri = 0 ve = 0 cevaba yönelik oluşturulan kavram
0
0
yanılgısıdır. KY1b’ye ilişkin Ö34 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:

 İkinci alt probleme ilişkin bulgular
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Sıfırın bir sayıya bölümü” ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir? alt problemine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: “Sıfırın bir sayıya bölümü” ile ilgili kavram yanılgısına (KY2) ait frekans ve yüzdeler
Doğru

Boş

Yanlış

KY2

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

6. soru

18

30

27

45

1

1,67

14

23,33

7. soru

19

31,67

25

41,67

2

3,33

14

23,33

KY2’ye ilişkin alt kavram yanılgıları
0

0

0

0

KY2a : 15, − 3 Pay 0 olamaz; KY2b : 15 , − 3 Belirsiz

Tablo 2’den görüldüğü üzere, öğrencilerin ortalama %23,33’ü sıfırın bir sayıya bölümü
ile ilgili kavram yanılgısı yaşamaktadırlar. Araştırmada söz konusu kavram yanılgısına ilişkin iki
0
alt kavram yanılgısı belirlenmiştir. Birincisi KY2a alt kavram yanılgısı; pay 0 ise
,
15
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0

− sayılarının rasyonel sayı olmadığını düşünen öğrencilerin cevabına yönelik oluşturulan
3
kavram yanılgısıdır. KY2a’ya ilişkin Ö33 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:

İkincisi olan KY2b alt kavram yanılgısı ise; 0’ın herhangi bir sayıya bölünemeyeceği
düşünen öğrencilerin verdikleri belirsiz cevabına yönelik oluşturulan kavram yanılgısıdır.
KY2b’ye ilişkin Ö27 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:

 Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Kesirlerde sıralama” ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir? alt problemine ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 3: “Kesirlerde sıralama” ile ilgili kavram yanılgısına (KY3) ait frekans ve yüzdeler
Doğru

Boş

Yanlış

KY3

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

11. soru

27

45,01

14

23,33

14

23,33

5

8,33

12. soru

42

70

9

15

2

3,33

7

11,67

KY3’e ilişkin alt kavram yanılgıları
KY3a = Paydası büyük olan büyük sayıdır.
KY3b = Sadece payı veya paydayı genişletme

Tablo 3’te sunulduğu üzere kesirlerin sıralanmasına ilişkin öğrencilerin %8,33’ü pay dikkate
alınarak yapılan sıralamaya ilişkin; %11,67 si ise payda dikkate alınarak yapılan sıralamaya
ilişkin kavram yanılgısı yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda kesirlerin sayı doğrusunda gösterimine
ilişkin iki alt kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Birincisi KY3a alt kavram yanılgısı; paydası
büyük olan sayı büyüktür şeklinde düşünen öğrencilerin verdikleri cevaba yönelik oluşturulan
kavram yanılgısıdır. KY3a’ya ilişkin Ö4 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:
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İkincisi olan KY3b alt kavram yanılgısı ise; pay veya paydayı eşitlemek isteyen öğrencilerin
yalnızca payı yada paydayı genişletmeleri sonucu ortaya çıkan kavram yanılgısıdır. KY3b’ye
ilişkin Ö31 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:

 Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Parça-bütün ilişkisi” ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir? alt problemine ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: “Parça-bütün ilişkisi” ile ilgili kavram yanılgısına (KY4) ait frekans ve yüzdeler
Doğru

Boş

Yanlış

KY4

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

(f)

(%)

1. soru

30

50

2

3,33

0

0

28

46,67

2. soru

12

20

7

11,66

1

1,67

40

66,67

KY4’e ilişkin alt kavram yanılgıları
KY4a = Eş parçalara ayrılmamış bir bütünü kesir ile ifade etme
KY4b = Referans alınan büyüklüğü hesaba katmama

Tablo 4’te sunulduğu üzere öğrencilerin %46,67 ’si görsel şekilde verilen bir soruda “parçabütün ilişkisine” yönelik; %66,67’si sözel bir problem şeklinde verilen bir soruda “parça-bütün
ilişkisine” yönelik kavram yanılgısı yaşamaktadırlar. Söz konusu kavram yanılgısına ilişkin iki
alt kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Birincisi KY4a alt kavram yanılgısı; eş parçalara
ayrılmamış bir bütünü kesirli bir ifade ile sembolleştiren öğrencilerin verdikleri cevaba yönelik
oluşturulan kavram yanılgısıdır. KY4a’ya ilişkin Ö51 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:

İkincisi olan KY4b alt kavram yanılgısı; referans alınan büyüklüğü hesaba katmadan kesirli
ifadelerin eşit olduğunu düşünen öğrencilerin verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. KY4b’ye
ilişkin Ö51 kodlu öğrencinin cevabı aşağıdaki gibidir:
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Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada mevcut literatürde var olan kavram yanılgılarının ele alınması hedeflenmiş
ve bu doğrultuda ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki yaygın kavram
yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında ifade edilen 4 alt probleme yönelik
sonuçlar aşağıda sırasıyla ifade edilmiştir.
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Bir sayının sıfıra bölümü” (KY1) ile ilgili kavram
yanılgıları nelerdir? şeklindeki birinci alt probleme ilişkin iki adet alt kavram yanılgısı tespit
edilmiştir. KY1a olarak sınıflandırılan birinci alt kavram yanılgısı “Bir sayının sıfıra bölümünde
0’ın etkisiz eleman olduğu ve bölümün payda yer alan sayıya eşit olması gerektiği” şeklindedir.
KY1b olarak sınıflandırılan ikinci alt kavram yanılgısı da “bir sayının sıfıra bölümünde 0’ın yutan
eleman olduğu ve bölümün 0 olması gerektiği” şeklindedir. KY1’i belirlemek için sorulan iki
soruda (1. ve 2. Sorular) söz konusu kavram yanılgısına düşen öğrencilerin ortalama yüzdesi
yaklaşık %38 olarak belirlenmiştir. Yetim ve Alkan (2010) tarafından yapılan çalışmada
öğrencilerin sayının sıfıra bölümünde bölümün sıfır olması şeklinde bir kavrayışa sahip oldukları
mevcut çalışmada belirlenen 0’ın yutan eleman olması kavram yanılgısı (KY1b) ile benzerlik
göstermektedir. Ayrıca bu durum literatürde var olan aşırı genelleme kavram yanılgısı türüne bir
örnek teşkil etmektedir. Örneğin; öğrencilerin tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken 0’ın yutan
eleman olma durumunu rasyonel sayılarda sıfırın sayıya bölümüne genelledikleri söylenebilir.
Yetim ve Alkan (2010) tarafından yapılan çalışmada belirlenen bu kavram yanılgısının dışında
mevcut çalışmada sayının sıfıra bölümünde sıfırın etkisiz eleman olduğu kavram yanılgısı da
ayrıca tespit edilmiştir.
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Sıfırın bir sayıya bölümü” (KY2) ile ilgili kavram
yanılgıları nelerdir? Şeklindeki ikinci alt probleme ilişkin iki adet alt kavram yanılgısı tespit
edilmiştir. KY2a olarak sınıflandırılan birinci alt kavram yanılgısı “Sıfırın bir sayıya bölümü
şeklinde verilen ifadenin rasyonel sayı olmadığı; payın 0 olmaması gerektiği” şeklindedir. KY2b
olarak sınıflandırılan ikinci alt kavram yanılgısı da sıfırın herhangi bir sayıya bölünemeyeceğini
düşünen öğrencilerin verdikleri belirsiz cevabına yönelik oluşturulan kavram yanılgısıdır. KY2’yi
belirlemek için sorulan iki soruda söz konusu kavram yanılgısına düşen öğrencilerin ortalama
yüzdesi yaklaşık %23 olarak belirlenmiştir. Bu yanılgıya yönelik bulgularda öğrencilerin sayının
sıfıra bölümünde olduğu gibi bölümün belirsiz olması gerektiği düşüncesini sıfırın sayıya
bölümüne aşırı genelledikleri görülmüştür.
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Kesirlerde sıralama” (KY3) ile ilgili kavram yanılgıları
nelerdir? Şeklindeki beşinci alt probleme ilişkin iki adet alt kavram yanılgısı tespit edilmiştir.
KY3a olarak sınıflandırılan birinci alt kavram yanılgısı “paydası büyük olan sayı büyüktür”
şeklindedir. KY3b olarak sınıflandırılan, ikinci alt kavram yanılgısı da “pay veya paydayı
eşitlemek isteyen öğrencilerin yalnızca payı ya da paydayı genişletmeleri” şeklindedir. KY3’ü
belirlemek için sorulan iki soruda söz konusu kavram yanılgısına düşen öğrencilerin ortalama
yüzdesi yaklaşık %10 olarak belirlenmiştir. KY3a kavram yanılgısı Bingölbali ve Özmantar,
(2012) ve Demiri (2013) tarafından yapılan çalışmalarda bazı öğrencilerin sıralama yaparken
sadece paydaya odaklanarak paydası büyük olan kesir büyüktür şeklinde bir kavrayışa sahip
oldukları sonucu ile örtüşmektedir. Yine bu durum Stafylidou ve Vosniadou (2004) tarafından
belirlenen payın veya paydanın değeri arttığında fonksiyonun değeri artar kavram yanılgısı ile
örtüşmektedir. KY3b kavram yanılgısı ise Biber, Tuna ve Aktaş, (2013) tarafından genişletme
işleminin paydaya uygulanıp paya uygulanmaması şeklinde kesirlerde toplama işlemi sırasında
ortaya çıkan bir kavram yanılgısı olduğu belirlemiş; mevcut çalışmada bu durum kesirlerde
sıralama sırasında ortaya çıkan bir kavram yanılgısı olduğu belirlenmiştir.
Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin “Parça-bütün ilişkisi” ( KY4) ile ilgili kavram
yanılgıları nelerdir? şeklindeki dördüncü alt probleme ilişkin iki adet alt kavram yanılgısı tespit
edilmiştir. KY4a olarak sınıflandırılan birinci alt kavram yanılgısı “eş parçalara ayrılmamış bir
bütünü kesirli bir ifade ile sembolleştirilmesi” şeklindedir. KY4b olarak sınıflandırılan, ikinci alt
kavram yanılgısı da “referans alınan büyüklüğü hesaba katılmadan kesirli ifadelerin eşit
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büyüklüğe sahip olduğu” şeklindedir. KY4’ü belirlemek için sorulan iki soruda söz konusu
kavram yanılgısına düşen öğrencilerin ortalama yüzdesi yaklaşık %57 olarak belirlenmiştir.
Bingölbali ve Özmantar (2012) ve Pesen (2007) tarafından belirlenen “öğrencilerin eş parçalara
ayrılmamış bir bütünün kesir sayısı ile ifade edilebileceğini düşündükleri” kavram yanılgısı
mevcut çalışmada ki KY4a kavram yanılgısı ile örtüşmektedir. KY4b kavram yanılgısı ise
Bingölbali ve Özmantar (2012), Demiri (2013) ve Karaağaç ve Köse (2015) tarafından yapılan
çalışmalarda belirlenen “öğrencilerde kesirlerle temsil edilen miktarın, referans alınan bütüne
göre değişeceği düşüncesinin oturmadığı ve aynı sembollerle gösterilen kesirlerin, aynı miktarı
göstereceğini düşündükleri ve bütünü hesaba katmadıkları” bulguları ile örtüşmektedir.
Çalışmada dört adet kavram yanılgısı ait ortalama yaklaşık yüzdelerin; KY1 %38; KY2 %23;
KY3 %10; KY4 %57 olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle en fazla kavram yanılgısının
“parça-bütün ilişkisi” (KY4) ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgısını sırasıyla “bir
sayının sıfıra bölümü” (KY1), “Sıfırın bir sayıya bölümü” (KY2) kavram yanılgıları takip
etmektedir. En az düşülen kavram yanılgısının “Kesirlerde sıralama” (KY3) kavram yanılgısı ile
ilgili olduğu belirlenmiştir. Kesirlerde “parça-bütün ilişkisi” en sık kullanılan ve kavramsal olarak
kesirler konusunun diğer anlamlarının (bölüm, oran, işlem ve ölçü gibi) temelini oluşturan önemli
bir konudur (Bingölbali ve Özmantar, 2012). Çalışmada elde edilen sonuçlar bağlamında, kesir
kavramının öğretiminde öğretmenlerin tespit edilen yanılgıları dikkate alarak öğretim sürecini
yeniden yapılandırmaları, öğrencilerin söz konusu kavram yanılgılarına düşmelerinin
önlenmesine ve böylece kesir kavramının daha anlamlı öğrenilmesine katkı sağlayabilir.
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ERZİNCAN GENÇLİK MERKEZİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ (ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ)
TEACHERS’ VIEWS UPON THE EFFECTS OF ERZINCAN YOUTH CENTRE ON
THE ACADEMIC SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Fethi KAYALAR*
Türkan GÜLER ARI**
Özet
Bu çalışmanın amacı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Erzincan Gençlik Merkezinin ilköğretim
öğrencilerine kazandırdığı edinimler, beceriler, olumlu tutum ve davranışların öğretmen gözüyle incelemek
ve bu merkezlerin öğrencilerin akademik başarılarına katkısının olup olmadığını araştırmaktır. Nitel
araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada Erzincan’daki ilkokullarda çalışan 5 öğretmene yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.
Öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinden sonra, Erzincan
Gençlik Merkezi’nin öğrencilerin kendilerini motive etmelerine ve gençlik merkezlerindeki kurs ve okul
sonrası programlara katılmayan öğrencilere nazaran daha fazla motive oldukları ve daha yüksek bir
akademik başarı elde ettikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca İlkokul öğrencilerinin gençlik merkezindeki
kurslara ve okul sonrası programlara katılmalarının teşvik edilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Erzincan Gençlik Merkezi, Motivasyon, Okul-dışı Eğitim,
Sınıf Yönetimi
Abstract
The purpose of the study is to determine and evaluate the teachers’ views upon the effects of Erzincan
Youth Centres on the academic success of the students in various Primary Schools. We interviewed with
twenty-five teachers in primary schools in city of Erzincan, Turkey and obtained essential data necessary
for the determination of the effects of Erzincan Youth Centre on academic success of school children. To
obtai the data concerned with Youth Centre and the students in Primary Schools in Erzincan, we interviewed
with the teachers of the students having participated in the activities and educational courses in Youth
Service. We used a qualitative research method with semi structured interview form to gather data and we
transferred and digitalized the data into computer in order to form digital data. Having analysed, compared
and discussed the views of the teachers, we concluded that the Youth Centre in Erzincan helps the students
motivate themselves and achieve more academic achievement than non-participants in thecourses and afterschool programs in Youth Centre, thus suggesting that the students in Primary Schools should be
encouraged to take part in the courses and the activities offered by Youth Centres.
Keywords: Academic success, After-school programs, Classroom Management, Erzincan Youth
Centre, Motivation

1. Giriş
Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları ve varsayımları ile ilgili bilgiler yer
almaktadır.
1.1. Amaç
Bu çalışmanın amacı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Erzincan Gençlik Merkezi’nin
ilköğretim öğrencilerine kazandırdığı edinimler, beceriler, olumlu tutum ve davranışların
öğretmen gözüyle incelemek ve bu merkezlerin öğrencilerin akademik başarılarına katkısının
olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak araştırmanın problem cümlesi şu şekilde
tespit edilmiştir:
 Erzincan Gençlik Merkezi’nin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısı üzerine etkisine
yönelik öğretmen görüşleri nelerdir?
Bu probleme yönelik daha ayrıntılı sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alt problem
cümlelerinden yararlanılmıştır:
*
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 Erzincan Gençlik Merkezine katılan öğrencilerde gözlenen gelişmeler hakkında
öğretmen görüşleri nelerdir?
 Erzincan Gençlik Merkezi’nin öğrencilerin akademik başarılarına katkısı konusunda
öğretmen görüşleri nelerdir?
1.2. Önem
Bu araştırmanın sonuçları gençlik merkezlerinin faydası konusunda Gençlik ve Spor
Bakanlığına, okullara, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere veri sağlayacaktır.
1.3. Sınırlılıklar
Bu çalışma, Erzincan gençlik merkezinde herhangi bir kurs, seminer, spor etkinliği ya da
kamplara katılmış öğrencileri olan 5 öğretmene uygulanan görüşme formu ile sınırlıdır.
1.4. Varsayımlar
Bu çalışmada, katılımcı öğretmenlerin doğru ve samimi cevaplar verdiği varsayılmaktadır.
1.5. İlgili Araştırmalar
Gençlerin gelişimiyle ilgili Hamilton ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir çalışmada,
Gençlik Kulüplerinin amacının gençlerin fiziksel, entelektüel, psikolojik ve duygusal
gelişimlerine pek çok faydası olduğu vurgulanmıştır.
Zeldin ve arkadaşları (2000), Gençlik merkezlerindeki programlara katılan gençlerin karar
verme becerilerinin çok yüksek olduğu, hızlı ve doğru karar verebildikleri, sorumluluk
duygularının geliştiği ve okul başarılarının yüksek olduğunu ileri sürmektedirler.
Villarruel ve arkadaşlarının (2003) yapmış olduğu bir çalışma, gençlik organizasyonlarının
ve genç gelişiminin önemine değinmektedir. Bu çalışmada gençlik organizasyonlarının gençlerin
birbirleriyle olumlu ilişkiler kurmalarına son derece katkı sağladığı, özgüvenlerinin geliştiği ve
kendilerini daha iyi ifade edebildiklerinden dolayı sınıf içi başarılarının da yüksek olduğu iddia
edilmektedir.
Gençlik merkezlerinde uygulanan programların katılımcılara sağladığı yararların yer aldığı,
Benson ve Saito (2002) tarafından yapılan bir çalışma, Gençlik merkezlerinin ve buna benzer
organizasyonların öğrencilere sağladığı becerilerin sadece kendini kontrol edebilme becerisi,
problem çözme becerisi, kişilerarası ilişki kurabilme becerisi, sosyal kabul, ebeveyn güveni, öz
yeterlik ve özgüvenle kalmayıp, aynı zamanda okul başarısına da oldukça fazla katkısı olduğuna
yer vermektedir.
Costello ve arkadaşlarına göre (2002), gençlerin yaşamı okul, okulsonrası kulüpler, spor
kulüpleri, kültürel programlar, dini eğitim veren kuruluşlar, spor kortları, zihin sağlığı merkezleri
gibi yerlerle muhakkak kesişmektedir. Gençlere hizmet veren bu merkezlerin her yerde bulunması
ve gençlerin buralarda geçirdiği zamanın miktarı bu kurumların özellikle destekleyici aileye ve
çevreye sahip olmayan bu yüzden de kötü alışkanlıklara yatkın olan gençlerin gelişimini
etkilemede büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
Gençlerde şiddet eğiliminin silah, uyuşturucu ve rastgele cinsel yaşamla doğrudan ilişkisi
olan bir yaşam tarzıyla içi içe olduğunu ileri süren Payne (2006), gençlere sağlanan okul sonrası
ya da boş zaman faaliyetlerini bir arada sürdürebilecekleri gençlik merkezleriyle kontrol altına
alınabileceğini, okula devamlılığın bu şekilde artırılabileceği ve dolayısıyla akademik başarının
sağlanabileceğini iddia etmektedir.
Zarrett ve arkadaşlarına göre (2008), okul dışında boş zaman aktiviteleri olarak organize
edilen spor etkinliklerine katılım gençlerin fiziksel, sosyal, psikolojik ve başarıyla ilgili davranış
ve gelişimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Eccles ve arkadaşları (2003) ile Barber ve arkadaşları
(2001) gençlik merkezleri ve gençlik kulüplerindeki spor programlarına katılmayanlara nazaran
katılan bireylerin dersleri sevme ve derslere katılma oranlarının daha yüksek olduğunu, daha sık
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eğitim ve mesleki destek aldıklarını, liselerde daha yüksek bir akademik başarı sergilediklerini,
üniversiteye gitme oranlarının daha yüksek olduğunu, erken yaşta işe girebildiklerini tespit
etmişlerdir.
Connell ve Wellborn’a göre (1991), otonom davranışlar için olanak sağlayan ve beceriler
kazanmalarına yardımcı olan gençlik merkezleri gibi okul dışı kurumsal etkinlikler öğrencilerin
gelişmelerine katkı sağlamakta ve okuldaki başarılarını artırmaktadır . Eccles ve arkadaşları
(1993; 1997) bu etkinliklerin öğrencilerin ilgisini artırdığını ve olumlu bir duygusal iklim
yarattığını ileri sürmektedirler.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Gençlik Merkezleri
Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına bağlı
olarak, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle
değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini
planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile
kurulmuştur.
Ülkenin her ilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik
merkezlerinin asıl amacı gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı,
araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak
katılmalarını sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,
sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde yer almalarını teşvik ederek gençlerin ruh ve beden
sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek, kültürel, psikolojik ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik
geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ilgi ve yeteneklerini
ortaya çıkararak bilgi ve becerilerini artırmak, sorunlarına daha yapıcı bir şekilde yardımcı
olabilmek için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, başka illerdeki gençlik merkezleriyle
ortak projeler üretmek, değişim programlarıyla daha çok sayıda gencin maksimum düzeyde bu
etkinliklerden faydalanmalarını sağlamaktır.Kâr gütmeyen kuruluşlar olan gençlik merkezleri ve
gençlik kulüpleri sanat, spor ve kişisel gelişim gibi bir tür eğitim merkezleri olarak faaliyet
gösterirler (Kayalar, 2016).
Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel
gelişimlerini sağlamak amacıyla gençlik merkezleri tarafından ücretsiz olarak 6-24 yaş grubu için
planlanan faaliyetler, Tablo 1 de gösterildiği gibi resim, müzik, dans, bale, halk dansları, tiyatro,
heykel, edebiyat, çinicilik, fotoğrafçılık ve karikatür gibi Uygulamalı Güzel Sanatlar; madeni eşya
işlemeciliği, takı tasarım, ağaç oymacılık ve ağaç yakma, kumaş boyama, vitray, model uçak
çalışmaları, ahşap boyama, ipek pentur, alüminyum folyo ve kırk yama gibi el sanatları ve bu
etkinliklerde ortaya çıkarılan eserlerin sergilenmesi olarak sıralanabilir (Kayalar, 2016).
Tablo 1: Gençlik merkezleri tarafından sağlanan Uygulamalı güzel sanatlar, El sanatları ve Sergiler
Uygulamalı güzel •Resim •Müzik •Dans, bale, halk dansları
sanatlar
•Tiyatro •Heykel •Edebiyat •Çinicilik •Fotoğrafçılık•Karikatür
•Madeni eşya işlemeciliği •Takı tasarım
•Ağaç oymacılık ve ağaç yakma•Kumaş boyama
El sanatları
•Vitray•Model
uçakçalışmaları•Ahşapboyama•İpekpentur•Alüminyumfolyo•Kırk yama
•El sanatları•Resim•Heykel•Çinicilik•Fotoğrafçılıkvekarikatür
Sergiler

Gençlik merkezlerinin yoğun bir şekilde yürüttüğü Eğitim faaliyetleri Tablo 2 de gösterildiği
gibi, sempozyum, konferans ve panel gibi Eğitsel Çalışmalar şeklinde sağlanmaktadır. Bilimsel
ve teknolojik çalışmalar kapsamında bilgisayar, internet, araştırma ve buluşlar, amatör TV, radyo
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ve telsizcilik dersleri verilmektedir. Gençlerin yabancı ülke insanlarıyla sosyal ve kültürel
etkileşimlerini geliştirebilmeleri amacıyla İngilizce, Fransızca, Almanca ve Çince gibi yabancı
dil kursları düzenlenmektedir. Çevre bilincini artırmak için çevre koruma, kuş gözleme ve kazı
ya da yenileme faaliyetlerini yakından izleme imkanları sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra
okullarda verilmekte olan Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya gibi temel derslerin daha da
iyi pekiştirilebilmesi için öğrencilere bu dersler de verilmektedir.
Tablo 2: Gençlik merkezleri tarafından sağlanan Eğitim Faaliyetleri
•Sempozyum •Konferans •Panel
•Bilgisayar, internet, •Araştırma ve buluşlar,
•Amatör TV, radyo ve telsizcilik,
Doğal ve tarihi çevreyi koruma ve •Çevre koruma •Kuş gözleme •Kazı ve restorasyon
öğrenme çalışmaları
•İngilizce •Fransızca •Almanca •Türkçe •Arapça •Osmanlıca
Dil Eğitimi
Eğitsel Çalışmalar
Bilimsel ve teknolojik çalışmalar

Gençlik merkezlerinin diğer faaliyet alanları Tablo 3 de gösterildiği gibi, gösteriler,
kutlamalar, yarışmalar, kampanyalar, çevre gezileri ve bunların yanı sıra Tekvando, Masa Tenisi,
Eskrim, Badminton, Tenis, Aikido, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, Yüzme, Bowling ve
Güreş gibi spor dallarıyla ilgili eğitim çalışmaları, izcilik gibi uyum çalışmaları, satranç,
kütüphanecilik ve basın yayın ile ilgili diğer çalışmalardır.
Tablo 3: Gençlik merkezleri tarafından sağlanan Gösteri, Kutlama, Yarışma, Kampanya ve Çevre
gezileri
Gösteri ve
kutlamalar

•Belirli gün ve haftalarda faaliyet düzenlenmesi
•Ulusalbayramlarvekurtuluşgünlerikutlamalarınakatılma•Şenlikler•Festivaller

Kampanyalar

•Değişik branşlarda spor karşılaşmaları•Dans ve ses
•Resim, şiir, karikatür, slogan ve benzeri•Tiyatro fotoğraf ve benzeri
•Temizlik •Ağaç dikme •İlaç, kitap, gazete ve benzeri toplama •Zararlı
alışkanlıklarla mücadele ve benzeri çalışmalar

Çevre gezileri

•Piknik, tarihi yerlere gezi ve benzeri •Huzurevi, hastane, yetiştirme yurdu ve
benzeri ziyaretler

Yarışmalar;

Gençlik merkezlerinin bir başka önemli faaliyet alanı da İlkokul, Ortaokul ve Lise
müfredatında olmayan fakat kişisel gelişim açısından çok önemli olan hızlı okuma, beden dili,
etkili iletişim, zaman yönetimi, işaret dili, hitabet, kariyer planlama, değerler eğitimi, proje
döngüsü, liderlik, problem çözme ve karar alma, , diksiyon, motivasyon, stres ve stresle mücadele,
öfke kontrolü, yaratıcı drama ve takım çalışması gibi etkinliklerdir (Kayalar, 2016).
2.2. Erzincan Gençlik Merkezi
Erzincan Gençlik Merkezi 2003 yılında Atatürk Mahallesi’nde faaliyete başlamış ve 2015
yılında Taksim Mahallesi’nde yer alan, daha geniş ve daha ferah bir ortama sahip, yeni binaya
taşınmıştır. Bu merkezde 15 idari personel ve 20 den fazla eğitmen yer almaktadır. Erzincan
Gençlik Merkezi bünyesinde internet evi, müzik odası, kütüphane, çalışma salonları, konferans
ve toplantı odası yer almaktadır. Burası gençlerin vakitlerini dolu dolu geçirecekleri donamına
sahip güzel bir mekan görünümünde olup, 8-18 yaş grubu gençler için ney, gitar, bağlama, resim,
bilgisayar, İngilizce, ebru, halk oyunları, hüsnü hat, mangala, satranç ve pek çok kursları tamamen
ücretsiz olarak sunmaktadır. Gençler için kültürel ve sosyal faaliyet olarak, gençlik kampları,
şehirler ve kültürler, gençlik treni gibi projeler düzenlenmektedir. Bu projeler, gençlere doğa ve
deniz kamplarına katılma, onların çeşitli illeri gezerek yeni arkadaşlıklar edinme ve çeşitli
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kültürleri yerinde görme imkanını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra gençlik merkezinde gençlik
haftası kutlamaları, konferans, panel, gençlik değişim programları düzenlenmektedir.
Gençlik merkezlerinde gençlere sunulan eğitim ve kültürel faaliyetlerden Ağustos 2016 ya
kadar yurt genelinde 223 merkezde 689.830 erkek üye, 719.425 bayan üye faydalanmıştır.
Erzincan ilinde faaliyet gösteren gençlik merkezinde 2015/2016 da toplam 2100 öğrenci
faydalanmıştır.
3. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklem, veri toplama ve veri analizine ilişkin bilgiler
yer almaktadır.
3.1. Araştırma Modeli
Bu çalışmada Erzincan Gençlik Merkezindeki faaliyetlere katılan İlköğretim öğrencilerinin
edindiği kazanımların ve becerilerin okullarında akademik başarıya katkısı olup olmadığının
öğretmen görüşleriyle belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma
herhangi bir şekilde istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin
üretildiği araştırma yaklaşımıdır (Altunışık, 2005). Nitel araştırma tekniklerinin doğal ortama
duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması, bütüncül bir yaklaşıma sahip olması,
algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı bir
analize sahip olması önemli özellikleridir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu araştırmada,
ölçülemeyen veriler hakkında yargıda bulunmak ve yorum yapmak için bu model kullanılmıştır.
3.2. Örneklem
Araştırmada amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Nitel araştırmalarda, örneklemi
derinlemesine araştırabilmek için örneklem grubu küçüktür. Bu nedenle rastgele örneklem seçimi
yerine, amaçlı örnekleme tercih edilir (Miles ve Huberman, 1994). Bu örneklemede seçim için
önemli olduğu düşünülen ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere göre seçilen örneklemin,
araştırma evrenini bütün nitelikleri ile temsil edebildiği düşünülmektedir (Tavşancıl ve Aslan,
2001). Buna göre görüşmeler, Erzincan gençlik merkezinde herhangi bir kurs, seminer, spor
etkinliği ya da kamplara katılmış öğrencileri olan öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir.
Bu öğretmenler ilköğretim birinci ve ikinci kademe okullarda, beden eğitimi, yabancı dil,
Türkçe, fen bilgisi ve din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerine girmektedir. Ayrıca bu öğretmenler
içinde sınıf öğretmenleri de bulunmaktadır.
3.3. Veri Toplama
Çalışmada veri toplama aracı olarak toplam iki açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular;
Erzincan Gençlik Merkezine katılan öğrencilerinizde ne gibi gelişmeler gözlemliyorsunuz?
Erzincan Gençlik Merkezi’nin öğrencilerin akademik başarılarına katkısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Araştırmacılar tarafından, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle ön görüşme yapılmış,
araştırmanın amacı anlatılarak görüşme formu gösterilmiş, kimlik bilgilerinin gizli kalacağı
garantisi verilmiştir. Gönüllülük esasının arandığı belirtilerek, gönüllü olan öğretmenlerden
randevu alınmıştır. Araştırmacı tarafından, randevu alınan gönüllü katılımcılarla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, ses kayıt cihazıyla, katılımcıların onayı
alınarak kaydedilmiştir. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler, metne dönüştürülmüştür. Daha
sonra metinler katılımcılara verilerek, kayıtların yanlışsız ve eksiksiz olduğunun doğrulanması ve
bu yolla verilerin güvenirliği sağlanmıştır.
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3.4. Veri Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesinde içerik analizi yönteminden
yararlanılmıştır. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla, bir metnin bazı sözcüklerinin
daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak
tanımlanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2008). Görüşme yapılan öğretmenlerin görüşlerini
aktarırken isimlerinin baş harfleri kodlanarak belirtilmiştir.
4. Bulgular
4.1. Alt Problemlere İlişkin Bulgular
“Erzincan Gençlik Merkezine katılan öğrencilerinizde ne gibi gelişmeler
gözlemliyorsunuz?” ve “Erzincan Gençlik Merkezi’nin öğrencilerin akademik başarılarına
katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorularına öğretmenlerin verdikleri yanıtlar şu şekildedir:
(Bayan N.K. Resim Öğretmeni, İkinci Kademe): “…. Tüm ideali akıl, gönül ve hümanizm
temeline dayalı bir gençlik yetiştirmek olan bir öğretmen olarak, yetiştireceğim öğrencilerde
modern bir Türkiye inşa ederken geçmişimizi günümüz dokusuyla örerek gönül dünyamızı sanat
ile dile getirmek ve kadim kültürümüzün ayrılmaz parçası olan el sanatlarımızı yaşatmak
ülküsüne çok önem vermekteyim. Çalıştığım okulda her ne kadar bu arzumu gerçekleştirmeye
çalışsam da müfredatın dışına çıkamıyorum. Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik faaliyetler
arasında kültürel el sanatları kursları olduğunu duyunca öğrencilerimi oraya yönlendirdim. Bir
iki ay kurslara katılan öğrencilerde muazzam gelişmeler gözlemledim. Özellikle geçmişe
duydukları saygı artmış, işbirlikçi öğrenme, karar verme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
projeye dayalı öğrenmenin farkında ve iletişim becerileri maksimum düzeyde birer öğrenci
olmuşlar. Bu kazanımlar akademik başarılarına da yansımış ve sınıfın en başarılı öğrencileri
arasında yer almışlardır ….Elbette ki tüm öğrencilerin muhakkak Gençlik Merkezlerinden
faydalanmalarını öneriyorum….”
İçinde sanat eğitimi bulunan etkinliklerin kişiye estetik yargı becerisi kazandırmakla birlikte
yeni biçimler algılamayı, kendini doğru ifade etmeyi, yaratıcılık becerilerini artırmayı sağladığı
ileri sürülmektedir (Uysal, 2005).Sanat eğitimiöğrencinin bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal
eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Buna ilaveten, öğrencinin yaratıcılığını geliştirir; öğrenciye
estetik düşünce ve bilinç kazandırmaya yardımcı olur. Bireylerin sosyal ilişkilerinde, işbirliği ve
yardımlaşmayı sağlamakla birlikte, pratik zekâyı geliştirir ve bireylerin el becerilerini artırır.
Çalışmaya katılan resim öğretmeni de yapılan bu çalışmalar doğrultusunda gözlemlerde
bulunmuş, Gençlik Merkezinde sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilerde işbirlikçi öğrenme
becerilerinin geliştiğini, karar verme ve problem çözme yeteneklerinin arttığını, akademik
başarılarının dikkat çektiğini belirtmiştir.
(Bay T.O. Beden Eğitimi Öğretmeni, İkinci Kademe): “… öğrencilerime spor yapmalarının
fiziksel zindeliklerini artırmalarından çok, toplum kurallarına göre hareket etmeleri, çevresiyle
iyi ilişkiler kurabilmeleri, dürüst davranabilmeleri, düşünce ve karar verme becerilerinin
gelişmesi için çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Gençlik merkezinde düzenlenen
futbol, basketbol, hentbol, yüzme, badminton gibi spor etkinliklerine, gençlik kamplarına ve çevre
etkinliklerine düzenli olarak katılan on onbeş öğrencim var. …..gözlemlediğim şeylerden en
önemlisi öğrencilerimin takım ruhu, centilmenlik, dostluk ve kardeşlik duygularının çok geliştiği,
mücadeleci bir kişilik geliştirdikleri, özgüvenlerinin arttığı, derslere olan ilgilerinin arttığı,
arkadaşları arasında daha çok sevildikleri olmuştur. Okul başarılarının gözle görülür bir şekilde
artmasını ben buna bağlıyorum, … her zaman olduğu gibi her gencin muhakkak gençlik
merkezlerindeki faaliyetlere, kurslara, seminerlere, kamplara katılmalarını teşvik ediyorum…”
Yapılan çalışmalarda (Robert &Brodie, 1992; Scully ve ark. 1998 ) sporla uğraşan bireylerin
günlük faaliyetlere istekli başladıkları, toplumsal sorumluluklarının ve kendini kontrol etme
becerilerinin geliştiği, kurallara daha saygılı oldukları, takım ruhlarının geliştiği, rekabetçi bir
kişilik kazandıkları belirtilmiştir. Sporun çok etkili bir eğitim unsuru olduğu, bireyi topluma
kazandırdığı, sosyal kaynaşmayı sağladığı, toplumlarda saygıyı ön plana çıkardığı, kültürel
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kalkınmaya çok etkisi olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmamıza katılan beden eğitimi öğretmeninin
gözlemleri yapılan çalışmaları desteklemektedir. Zorba (2008)yaşam boyu spor, sağlıklı yaşam
için spor, fiziksel uygunluk, aerobik, jogging vb. gibi sloganlar ile çeşitli spor kulüplerinin ve
gençlik merkezlerinin faaliyetleriyle spor yapan insanların sayısının artırılmasına çalışıldığını
ileri sürmektedir. Sağlam ve sıhhatli bir kuşak yetiştirilmesinde spor ana eğitim araçları arasında
kabul edilmektedir. Devletin sporla ilgili faaliyetleri, gençlik merkezleri aracılığı ile sporun
topluma yönlendirilmesine, okul ve halk sporuna öncelik verilmesine olanak sağlamaktadır. Bu
amaçla okula ilgisi az olan öğrencilerin okul başarılarının artırılmasında gençlik merkezlerinin
çok sayıda gence hizmet veren kuruluşlar haline getirilmesi teşvik edilmektedir.
(Bayan K. E. K. Sınıf Öğretmeni, Birinci Kademe): “… sınıfımdan altı öğrenci düzenli olarak
okul sonrası boş vakitlerinde gençlik merkezine gidiyorlar. Aileleri eğitimli olmadığı için
ödevlerini orada gönüllü öğretmenlerle birlikte etüt şeklinde yapıyorlar. İlköğretim seviyesinde
düzenlenen matematik, Türkçe, Yabancı Dil kurslarına katılıyorlar. Şu anda sınıfımın en başarılı
öğrencileri ve sosyal sorumluluklarının farkındalar, empati becerileri gelişmiş, toplumsal
değerlerin ve paylaşımın öneminin farkında,milli ve manevi değerlere düşkün bireyler haline
geldiler. İki yılda akademik başarıları en üst seviyede. Çok iyi yerlere geleceklerinden hiç şüphem
yok…”
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların serbest zamanlarının artması özellikle bu konuda
hizmet veren kurumların çoğalmasını sağlamıştır. Bu kurumlardan biri de gençlik merkezleridir.
Özellikle gençlerin okul dışında serbest zamanlarında katılabilecekleri etkinliklerin sunulmasında
bu merkezler önemli görevler üstlenmektedir. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
çerçevesinde serbest zamanlarını değerlendirmelerine fırsat veren ve ortam hazırlayan kurumlar
olan gençlik merkezlerinin, amaçları ve etkinlik çeşitlerine bakıldığında, sanattan spora, çevre
kampanyalarından temel kurslara, kişisel gelişim faaliyetlerinden kültürel çalışmalara kadar
gençlerin çok yönlü gelişmelerinde ve serbest zamanlarını değerlendirmelerinde önemli görevler
yerine getirmektedirler (Polat ve ark., 2013). Bu konuda bilgisine başvurduğumuz sınıf
öğretmeni, gençlik merkezine düzenli olarak giden öğrencilerinde bir takım olumlu gelişmeler
gözlemlemiş ve bu öğrencilerin empati becerilerinin geliştiğini, milli ve manevi değerlerinin
arttığını ve en önemlisi akademik başarılarının da buna paralel olarak arttığını ileri sürmektedir.
(Bay E. K. Türkçe Öğretmeni, İkinci Kademe): “… Okulumdaki öğrencilerin yaklaşık
yarısına Türkçe dersi veriyorum. Girdiğim sınıflarda gençlik merkezine üye olup sürekli oradan
faydalanan öğrenciler olduğunu biliyorum…..benim dersimden en başarılı olan öğrencilerim
bunlar… dikkatimi çeken özellikleri girişimci, yenilikçi, çevre bilinci yüksek, toplumsal değerlerin
farkında, zihinsel gelişimleri yerinde, sosyal çevreleri mükemmel, kişisel gelişimlerine önem
veriyorlar, özgüvenleri yüksek ve inançlılar, iletişim becerileri de çok iyi… benim dersimden
aldıkları notlar ve derse katılımları diğer öğrencilere göre çok daha iyi….Ben de çocuk sahibiyim
ve kesinlikle çocuğum okul çağına geldiğinde gençlik merkezine üye yapacağım, gençlik
kamplarına katılmasını sağlayacağım. Öğrenme güçlüğü olan, dikkat dağınıklığı olan ve içine
kapanık olan öğrencilerimin velilerine bu merkezlerden yararlanmalarını sürekli öğütlüyorum…
“
Serbest zaman, bireyin günlük mutluluğunda önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin boş
zamanlarında özgürce seçtikleri etkinlikler memnuniyetlerine olanak sağlar ve tatmin duygusu
yüksek bir yaşam sürebilirler (Broughton ve Beggs, 2006). Farklı şekillerde olsa da, bireyler
kendilerini ifade edebilmeyi, fiziksel ve zihinsel gelişim sağlamayı, bir gruba ait hissetmeyi,
duyarlı olmayı boş zaman aktivitelerinden kazanmaktadırlar. Gençler için gençlik kulüplerinde
ihtiyaçlarına göre düzenlenen faaliyetler, aynı zamanda sosyalleşme, sosyal çevre oluşturma,
hayatın getirdiği monotonluğun ve stresin giderilmesinde ve psikolojik olarak kendini iyi
hissetmesinde önemli rollere sahiptir (Karlı ve ark., 2008). Gençlik merkezlerinde ki bu
etkinliklerin bahsi geçen bu rolleri sayesinde birey üzerinde bir tatmin duygusu oluşturmaktadır.
Bu da öğrencilerin okul başarılarını ve derslere olan ilgilerini artırmaktadır.
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(Bayan M.Ö. Sınıf Öğretmeni, Birinci Kademe): “… gençlik merkezlerinin en çok
beğendiğim yönü, gençlere evrensel değerleri, milli ve manevi değerleri öğretecek etkinlikler
yapmaları, teknolojiye uyum sağlamaları için bilgisayar kursları düzenlemeleri, sorumluluk
almalarını sağlamaları, demokrasi kültürünü öğretmeleri, öğrenme motivasyonu
kazandırmaları… merkeze düzenli giden birkaç öğrencim var ve psikolojileri çok iyi,
motivasyonları, iletişim becerileri, özgüvenleri, iyi ilişki kurabilme becerileri çok
yüksek…derslere olan ilgileri, sınavlardaki başarılarını da artırdı… özgür düşünebiliyorlar,
öğrenmeye meraklı, duygu ve düşüncelerini çok kolay dile getirebiliyorlar… “
Sönmezoğlu ve ark. göre (2014), gençlik merkezlerinde boş zamanlarını değerlendirmek için
düzenlenen etkinliklerin bireye kattığı psikolojik faydalar özgürlük hissi, eğlence, bir etkinlik
içerisinde yer alma, entelektüel gelişim, başarı ve özgüven gibi durumlardır. Eğitim boyutu
dikkate alındığında, zihinsel olarak uyarılmış, kendisini, toplumu ve çevreyi iyi tanıyan, yeni
şeyler öğrenmeye hevesli, beceri düzeyleri artmış, kişisel gelişimine önem veren bireyler olarak
dikkat çekmektedirler. Fizyolojik olarak zinde kalmak, sağlıklı olmak, tatmin gücü yüksek olmak
gibi özellikler öne çıkmaktadır. Sosyal olarak, yeni ve iyi ilişkiler kurabilme, yeni çevre edinme,
kendini kabul ettirme, farklı ortamlarda bulunma gibi girişkenliği artırıcı özellikler katar. Ayrıca
stresten uzaklaşma, iyi hissetme, tasarım becerilerini artırma gibi olumlu boyutlar sayılabilir.
Sonuç ve Öneriler
Gençlik merkezlerinin hedefleri arasında, küreselleşen dünyada gençlerimizin Atatürk
ilkeleri doğrultusunda, milli birlik ve beraberlik duygusuna önem veren, ülkesine ve milletine
yararlı, araştırıcı, yaratıcı ve birleştirici olarak yetişmelerine yardımcı olmak, onların
yeteneklerini geliştirmek, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek yer
almaktadır. Bu doğrultuda gençlik merkezlerine katılan öğrencilerde, olumlu davranışların
gözlenmesi beklenmektedir. Öğretmenler yapılan görüşmelerin sonunda, bu merkezlere giden
öğrenciler ile ilgili olarak olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmenler bu merkeze giden
öğrencilerin gitmeyen öğrencilere oranla akademik başarılarının daha yüksek olduğunu dile
getirmişlerdir. Sonuçlara göre bu merkezlerin öğrencilere akademik olarak kazandırdıklarını şu
şekilde sıralayabiliriz:
 Öğrencilerin işbirlikçi öğrenme, düşünme, karar verme ve problem çözme becerileri
gelişir.






İletişim becerileri gelişir.
Öğrencilerde, projeye dayalı öğrenmenin farkındalığı oluşur.
Öğrencilerin derse olan ilgileri artar.
Öğrencilerin özgüvenleri geliştiği için soru sormaktan ve yanlış cevap vermekten
çekinmezler ve bu yüzden derste daha aktif olurlar.

Öğrencilerin sorumluluk duygusu gelişir ve buna bağlı olarak verilen ödevleri yapma
oranları artar.
 Öğrencilerin dikkatleri gelişir ve odak süreleri artar.
 Öğrencilerin okul başarıları yükselir.
Bu merkezlerin öğrencilere kazandırdıklarına bakıldığında, her öğrencinin karşılaşabileceği
sorunların çözümü için bir yolun bu merkezlerdeki kurslara katılmak olduğu ortaya
konulmaktadır. Öğrencilere okul dışı boş zamanlarını kontrollü ve denetimli bir şekilde rehberler
eşliğinde geçirebileceği gençlik kulüplerinin önerilmesi ve bu kurumlardan düzenli olarak
faydalanmaları teşvik edilmelidir. Okullarda öğretmenlerin ve rehber öğretmenlerin belirleyeceği
fiziksel, eğitimsel, psikolojik, fizyolojik ve akademik gelişimleri yeterli olmayan, maddi gücü
yetersiz olan öğrencilerin kendilerini yetiştirebilmeleri, diğer öğrencilerden geriye kalmamaları
için, gençlik merkezlerinin her türlü olanaklarından yararlanmaları sağlanmalıdır. Bu doğrultuda
gençlik merkezlerinin öğrencilere okul dışı zamanlarda daha iyi hizmet verebilmesi için
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imkânlarının genişletilmesi ve daha fazla sayıda gence hizmet verecek kapasitelere ulaşması
sağlanmalıdır.
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EBEVEYNLERİN ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ:
ERZİNCAN ÖRNEKLEMİ
THE VIEWS OF PARENTS ABOUT CHILD FRIENDLY CITY: THE SAMPLE OF
ERZINCAN
Müge YURTSEVER KILIÇGÜN*
Şeymanur BATTAL**
Ayşe KILIÇKAYA***
Özet
Bu araştırmanın temel amacı, ebeveynlerin bakış açısından şehirlerin çocuk dostu olma durumlarını
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma betimsel olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın
örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Örneklemde, Erzincan İlinde ikamet eden 77 anne
ve 46 baba olmak üzere toplam 123 ebeveyn yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuk
Dostu Şehir Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların yaş, eğitim
durumu, gelir durumu, çocuk sayısı gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 9 soru bulunmaktadır.
Anketin ikinci bölümde ise şehrin çocuk dostu olma durumunu değerlendirmeye yönelik 38 madde yer
almaktadır. Araştırma kapsamında yaşanılan şehrin çocuk dostu olma durumu; "oyun ve boş zaman",
"katılım ve yurttaşlık", "güvenlik ve korunma", "sağlık ve sosyal hizmetler", "eğitim" ve "ev ortamı ve özel
yaşam" olmak üzere 6 başlıkta değerlendirmektedir. Araştırmadan elde edilen veriler, frekans, yüzde ve kikare analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; Erzincan’da yaşayan ebeveynler, "ev ortamı
ve özel hayat" alanında yüksek, "eğitim" alanın da ise ortalama düzeyde memnuniyete sahiplerdir. Erzincan
ili özellikle "oyun ve boş zaman", "katılım ve yurttaşlık", "güvenlik ve korunma" ve "sağlık ve sosyal
hizmet" alanlarında desteklenmelidir. Ebeveynlerin Erzincan iline ait çocuk dostu görüşlerinde; ebeveynin
cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, gelir durumuna, mesleğine, doğup büyüdüğü yere, Erzincan’da
yaşama süresine, çocuk sayısına ve çocukların yaşlarına göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Anahtar kelimeler: Ebeveyn, Erzincan, çocuk dostu şehir, çocuk hakları.
Abstract
The basic purpose of this study is to evaluate the state of being cities’ child friendly from perspective
of parents. It was designed as a descriptive research for this purpose. The study sample was determined by
randomly. The sample is included 77 mothers and 46 fathers total 123 parents who are staying in Erzincan.
It was used “Child Friendly Cities Assessment Survey” as a data collection tool in the study. It takes part
in the first part of survey. There are 9 questions to determine participants’ demographic properties such as
age, educational level, income level and the number of children in the first part of the survey. In the second
part of survey, there are 38 items to evaluate the state of being the child friendly city. It was evaluated the
state of being child friendly city in 6 categories: “play and leisure”, “participation and citizenship”, “security
and protection”, “health and social services”, “education” and “home environment and private life”. The
data obtained from this study were analyzed by the frequency, percent and chi-square analysis. When the
views of parents relating to the state of being child friendly city were examined, it was seen to provide
service that “home environment and private life” area is high field and “education” area is above average.
It was found to need support the areas of “play and leisure”, “participation and citizenship”, “security and
protection”, “health and social services” in Erzincan especially. There is no significant differences between
parents’ gender, age, educational level, parents’ income, occupation, the number of children and theirs age.
Key Words: Child friendly city, children’s rights, Erzincan, parent.

Giriş
Çocuk Dostu Şehirler Girişimi (Child Friendly Cities Initiative), 1996 yılında Birleşmiş
Milletler tarafından yapılan İkinci İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda (Habitat II) alınan
kararların bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır (UNITED NATIONS, 1996). Bu Girişim, Çocuk
Hakları Sözleşmesi ile kabul edilen hakların politikalara, yasalara, programlara ve bütçelere
yansıdığı yerel yönetim sistemlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
Çocuk Dostu Şehirlerde çocuklar, yüksek yararları gözetilerek hak sahibi olarak kabul
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edilmektedir. Çocukların; (1) Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri alabilmeleri, (2) Caddede tek
başına güven içinde yürüyebilmeleri, (3) Arkadaşları ile oyun oynayabilmeleri, (4) Yeşil alanlara
sahip olabilmeleri, (5) Kültürel ve sosyal etkinliklere katılabilmeleri ve (6) Etnik köken, din, gelir,
cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, tüm hizmetlere eşit erişime sahip olabilmeleri
önceliklendirilmiş haklar olarak görülmektedir (UNICEF, 2016).
Ülkemizde Çocuk Dostu Şehir Girişimi, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
UNICEF arasında imzalanan 2006-2010 dönemi Ülke Programı Eylem Planı kapsamında
gündeme gelmiştir (Resmi Gazete, 2007). İçişleri Bakanlığı 2006 yılı faaliyet raporunda
belirtildiği üzere; Çocuk Dostu Şehir Girişimi ile çocukların yüksek yararını temel alan ve çocuk
odaklı politikalar üreten yerel yönetim sistemlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda Çocuk Dostu Şehir Girişiminin hayata geçirilmesi için pek çok kurum ve
kuruluşun desteği alınarak ortak çalışmalar başlatılmıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu
çalışmalardan biri de 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen Çocuk Dostu Şehirler Projesi’dir.
Bu proje kapsamında çocuk dostu politika ve programların geliştirilmesi ve çocuk dostu
mekânların oluşturulması konusunda belediyelere destek sağlamıştır. Projede pilot olarak
belirlenen 10 belediye yer almıştır. Projenin finansal desteği, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve
IKEA tarafından sağlamıştır. Projenin ulusal koordinasyon mekanizmasında; İçişleri Bakanlığı,
Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya
Bölgesel Teşkilatı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi ve UNICEF bulunmaktadır.
Araştırma için pilot bölgelerde gönüllü gruplar oluşturulmuştur. Gönüllüler aldıkları eğitimin
ardından dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların ebeveynleri ile yüz yüze anket çalışması
yapmışlardır. Anket çalışmaları aracılığıyla, “oyun ve boş zaman”, “katılım ve yurttaşlık”,
“sağlık”, “eğitim”, “güvenlik ve koruma”, “ev ortamı ve özel hayat” başlıkları altında
ebeveynlerin görüşleri alınmıştır. Ebeveyn görüşleri her çalışma bölgesinde düzenlenen Çocuk
Eylem Planı Çalıştaylarında tartışılarak tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Geliştirilen öneriler doğrultusunda yaşanılan bölge ile ilgili Çocuk Eylem Planı çıkarılmıştır. Bu
proje ülkemiz için örnek bir projedir. Bu projeden elde edilen bulgular ve geliştirilen çözüm
önerileri, başta yerel yönetimlerde hizmet sağlayıcılara ve politika yapıcılara iyi bir örnek
oluşturmaktadır (UNICEF, 2015). Ancak bu tür projelerin Ülkemiz genelinde
yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.
Dünya genelinde çocuğa saygı kültürünün var olabilmesi için ilk olarak bütün çocuklar, hak
sahibi bireyler olarak kabul edilmelidir. Çocuğun yaşama ve gelişme, korunma, katılım ve
ayrımcılığın önlenmesi hakları; hayatın bütün alanlarında benimsenmeli ve yaşanmalıdır (Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012; Şahin ve Polat, 2012). Bu bağlamda yasa ve ilgili mevzuatta
yer alan çocuk, kamusal alanda da fiili olarak temsil edilmelidir. Örneğin ilgili mevzuatta çocuklar
için serbest zamana sahip olma kavramının bir “hak” olarak tanımlanmış olması, tüm çocukların
serbest zaman faaliyetlerine sahip olduğu anlamına gelmemektedir (Çukur, 2003). Bu nedenle
ülke yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. Hemen her ülkede yönetimsel görevler ve
sorumluluklar, genel ve yerel yönetimler arasında yapılan işbölümü ile gerçekleştirilir. Ülkemizde
de mahalli idare sistemi içerisinde üç tür yerel yönetim yapısı (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve
Köyler) bulunmaktadır. Çocuğa saygı kültürünün hayata geçirilmesinde her üç yapının da temel
görevi; çocuklara gerekli olanakları sağlamak, var olan koşulları iyileştirmek ve toplumun her
kesimini bu konuda bilinçlendirmektir. Bu da ancak yerel yönetimlerin çocukların problemlerinin
tartışıldığı ve çocuk katılımı ile bunların çözümlendiği platformları bünyelerinde barındırmaları
ile mümkündür (Roche, 1999).
Yerel yönetimler, sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların durumu en iyi bilen kurumlardır
(Toksöz ve ark., 2009). Hart ve Schwab (1997) ve Ökmen’in (2007) belirttiği üzere; yerel
yönetimlerin karar alma ve bu kararları uygulama başarısı, gerçekleştirilen işbirlikleri ile
yakından ilişkilidir. Çocuk katılımı da bir şehrin sürdürülebilirliği noktasında çok önemli bir
işbirliğidir (Hickey ve Phillips, 2013). Nitekim UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, şehirlerin
sürdürülebilirliği için çocuk katılımının önemli bir bileşen olduğunu belirtmektedirler (Özer,
2013).
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Erzincan nüfusunun %21.97’si 0-19 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır. Çocuk nüfusunun
%63’ü Erzincan il merkezinde, %37’si ise ilçe ve köylerde ikamet etmektedir (TUİK, 2015). Bu
nedenle Erzincan’da neredeyse nüfusun dörtte birini oluşturan çocuklar, şehrin sorunlarına ilişkin
çözümlerin bir paydaşı olarak görülmeli ve değişimin ana öncüleri olarak kabul edilmelidir. Bu
bağlamda çocukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yürüten yerel yönetimlere, çocuk
haklarının gerçekleşmesine yönelik önemli görevler düşmektedir. Özellikle coğrafi ve toplumsal
cinsiyet farklılıklarının çocuklar açısından azaltılması, hizmetlere hakkaniyetli erişimin
sağlanması, çocuk yoksulluğunun azaltılması, çocuk katılımının arttırılması ve yerel ve ulusal
düzeyde çocukların iyiliğinin desteklenmesi önemli görevlerdir (UNICEF, 2015; 64. Hükümet
Programı, 2015). Yapılan alan taramasında, Erzincan’ın çocuk dostu bir şehir olup olmadığının
değerlendirilmesine ilişkin çok fazla veriye rastlanmamıştır. Var olan veriler daha çok
Erzincan’ın nüfus, eğitim, sağlık, fiziksel yapı gibi sayısal verilerini içeren bilgilerdir. Çocukların
mevcut yaşam koşullarına ilişkin çok daha detaylı bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırma
Erzincan’da çocuklar için yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında yerel yetkililerin il genelindeki
eylemlerine rehberlik etmek amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında
Erzincan’ın çocuk dostu şehir durumu, ebeveynlerin görüşlerine göre değerlendirilmiştir.
Yöntem
Araştırma, tarama modeline uygun olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemi basit
tasadüfi örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir (Karasar, 2012). Araştırmadan elde edilen veriler;
frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve ki-kare analizi ile çözümlenmiştir (Arıcı,
1998; Dişçi, 2008). Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 22 ve Microsoft Excel 2010 paket
programları kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Çocuk Dostu Şehir Değerlendirme Anketi
kullanılmıştır. Çocuk Dostu Şehir Değerlendirme Anketi, araştırmacılar tarafından araştırma
kapsamında geliştirilmiştir. Anketin geliştirilmesinde Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında
kullanılan değerlendirme araçları örnek alınmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin
birinci bölümünde katılımcıların yaş, eğitim durumu, gelir durumu, çocuk sayısı gibi demografik
özelliklerini belirlemeye yönelik 9 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümde ise şehrin çocuk
dostu olma durumunu değerlendirmeye yönelik 38 madde yer almaktadır. Ankette yaşanılan
şehrin çocuk dostu olma durumu; “oyun ve boş zaman”, “katılım ve yurttaşlık”, “güvenlik ve
korunma”, “sağlık ve sosyal hizmetler”, “eğitim” ve “ev ortamı ve özel yaşam” olmak üzere 6
başlıkta değerlendirmektedir.
Örneklem
Bu araştırmanın evreni, Erzincan İli’nde ikamet eden ebeveynlerdir. Araştırmanın
örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir (Arıcı, 1998). Örneklemde 123 ebeveyn
yer almıştır. Bu ebeveynlerin 77’sini (%62.6) anneler, 46’sını (%37.4) babalar oluşturmaktadır.
Örneklemde yer alan anne ve babalara ait demografik özellikler ise şöyledir:
- Annelerin 32’si (%41.6) 21-30, 34’ü (%42.2) 31-40, 6’sı (%7.8) 41-50 ve 5’i
(%6.5) 50 ve üzeri yaştadır. Babaların ise 3’ü (%6.5) 21-30, 16’sı (%34.8) 31-40, 16’sı
(%34.8) 41-50 ve 11’i (%23.9) 50 ve üzeri yaştadır.
- Annelerin 8’i (%10.4) okur yazar, 13’ü (%16.9) ilkokul, 13’ü (%16.9) ortaokulu,
23’ü (%29.9) lise, 13’ü (16.9) üniversite ve 7’si (%9.1) lisansüstü eğitim mezunudur.
Babaların ise 4’ü (%8.7) okur yazar, 4’ü (%8.7) ilkokul, 5’i (%10.9) ortaokulu, 8’i
(%17.4) lise, 8’i (17.4) üniversite ve 17’si (%37) lisansüstü eğitim mezunudur.
- Annelerin 21’i (%27.3) köy, 8’i (%10.4) kasaba, 10’u (%13) ilçe ve 38’i (%49.4)
şehir merkezinde doğup büyümüşlerdir. Babaların ise 11’i (%23.9) köy, 5’i (%10.9)
kasaba, 7’si (%15.2) ilçe ve 23’ü (%50) şehir merkezinde doğup büyümüşlerdir.
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- Ailelerin gelir durumu annelerin 5’i (%6.5) tarafından dar, 6’sı (%7.8) tarafından
ortanın altı, 46’sı (%59.7) tarafından orta ve 20’si (%26) tarafından ortanın üstü olarak
tanımlamıştır. Babaların ise 3’ü (%6.5) tarafından dar, 4’ü (%8.7) tarafından ortanın altı,
27’si (%58.7) tarafından orta ve 12’si (%26.1) tarafından ortanın üstü olarak
tanımlamıştır.
- Annelerin 50’si (%64.9) ev hanımı, 4’ü (%5.2) işçi, 12’si (%15.6) memur, 6’sı
(%7.8) esnaf ve 5’i (%6.5) çiftçidir. Babaların ise 4’ü (%13) işçi, 26’sı (%56.5) memur,
5’i (%10.9) esnaf ve 9’u (%19.6) çiftçidir.
- Annelerin 7’si (%9.1) 2 yıl ve altı, 9’u (%11.7) 3-5 yıl, 10’u (%13) 6-10 yıl, 6’sı
(%7.8) 11-20 yıl ve 45’i (%58.4) 21 yıl ve üstü yıl Erzincan’da yaşamaktadır. Babaların
ise 3’ü (%6.5) 2 yıl ve altı, 4’ü (%8.7) 3-5 yıl, 9’u (%19.6) 6-10 yıl, 8’i (%17.4) 11-20
yıl ve 22’si (%47.8) 21 yıl ve üstü yıl Erzincan’da yaşamaktadır.
- Annelerin 15’inin (%19.5) bir, 35’inin (%45.5) iki, 17’sinin (%21.1) üç, 7’sinin
(%9.1) dört ve 3’ünün (%3.9) beş ve üzeri sayıda çocuğu vardır. Babaların ise 5’inin
(%10.9) bir, 17’sinin (%37) iki, 10’unun (%21.7) üç, 9’unun (%19.6) dört ve 5’inin
(%10.9) beş ve üzeri sayıda çocuğu vardır.
- Annelerin 39’unun (%50.6) 0-8 yaş, 11’inin (%14.3) 9-15 yaş, 27’sinin (%35.1)
hem 0-8 yaş hem de 9-15 yaş grubu çocuğu bulunmaktadır. Babaların ise 16’sının
(%34.8) 0-8 yaş, 17’sinin (%37) 9-15 yaş, 13’ünün (%28.3) hem 0-8 yaş hem de 9-15 yaş
grubu çocuğu bulunmaktadır.
Bulgular
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda Tablo 1 ve Şekil 1’de sunulmuştur. Tablo
1’de ebeveyne ilişkin demografik değişkenler ile ebeveyn görüşleri arasında yapılan ki-kare
analizi sonuçları, Şekil 1’de ise ebeveynlerin Erzincan’ın çocuk dostu şehir olma durumuna
ilişkin görüşleri yer almaktadır.
Tablo 1’de görüldüğü üzere ebeveynlerin Erzincan iline ait çocuk dostu görüşlerinde;
ebeveynlerin cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, doğup büyüdüğü yere, gelir durumuna,
mesleğine, Erzincan’da yaşama süresine, çocuk sayısına ve çocukların yaşlarına göre anlamlı bir
fark bulunmamaktadır.
Tablo 1: Ebeveyne ilişkin değişkenler ile ebeveyn görüşleri
arasında yapılan ki-kare analizi sonuçları
Ebeveyne ilişkin değişkenler
X2
sd
p
Cinsiyet

70.39

58

0.13

Yaş
Eğitim durumu
Doğup büyünülen yer
Gelir durumu
Meslek
Erzincan’da yaşam süresi
Sahip olunan çocuk sayısı

181.03
260.94
153.66
178.24
200.08
213.57
222.76

174
290
174
174
232
232
232

0.34
0.89
0.86
0.40
0.94
0.80
0.66

Sahip olunan çocukların yaşları

103.50

116

0.79

N=123
Ebeveynlerin yaşadıkları şehrin çocuk dostu olma durumlarına ilişkin görüşlerinden elde
edilen aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri incelendiğinde; “ev ortamı ve özel hayat”
alanında 3.67±0.67, “eğitim” alanında 2.45±0.79, “sağlık ve sosyal hizmet” alanında 2.2±0.68,
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“güvenlik ve korunma” alanında 2.16±0.63 “katılım ve yurttaşlık” alanında ve “oyun ve boş
zaman” alanında 1.73±0.78 değer aldığı görülmüştür (Şekil 1).
Şekil 1: Ebeveynlerin Erzincan’ın çocuk dostu şehir olma durumuna ilişkin görüşleri
Ebeveynlerin Erzincan'a ilişkin Çocuk Dostu Şehir Görüşleri
4,5

Aritmetik Ortalama

4
3,5
3
2,5
2
1,5

Seri1

1
0,5
0

Oyun ve Katılım ve Güvenlik Sağlık ve
Boş Zaman Yurttaşlık
ve
Sosyal
Korunma Hizmetler

Eğitim

Özel
Yaşam

Çocuk Dostu Şehir Değerlendirme Boyutları
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada Erzincan ilinin çocuk dostu olma durumu, ebeveynlerin görüşlerine göre
değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda betimsel olarak tasarlanan araştırmada, veri toplama
aracı olarak “Çocuk Dostu Şehir Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
yaşanılan şehrin çocuk dostu olma durumu; "oyun ve boş zaman", "katılım ve yurttaşlık",
"güvenlik ve korunma", "sağlık ve sosyal hizmetler", "eğitim" ve "ev ortamı ve özel yaşam"
olmak üzere 6 başlıkta değerlendirmiştir. Araştırma bulgularına göre ebeveynlerin Erzincan’ın
çocuk dostu olma durumuna ilişkin memnuniyetleri; "ev ortamı ve özel hayat" alanında
ortalamanın üzerinde, "eğitim" alanında ortalama, "oyun ve boş zaman", "katılım ve yurttaşlık",
"güvenlik ve korunma" ve "sağlık ve sosyal hizmet" alanlarının ise ortalamanın altındadır. Ayrıca
ebeveynlerin Erzincan iline ait çocuk dostu görüşleri; ebeveynlerin cinsiyetine, yaşına, eğitim
durumuna, doğup büyüdüğü yere, gelir durumuna, mesleğine, Erzincan’da yaşama süresine,
çocuk sayısına ve çocukların yaşlarına göre anlamlı bir fark göstermemektedir.
Erzincan ili yaşadığı yıkıcı depremler nedeniyle çok göç veren bir şehir olmuştur. Bu nedenle
nüfus çok yoğun değildir. Kilometrekareye başına yaklaşık 19 kişi (19/km2) düşmektedir (TÜİK,
2015). Ayrıca depremlere bağlı yıkım ve şehirden geçen fay hatları, şehir merkezinin günümüze
kadar pek çok kez yer değiştirmesine ve şehrin yeniden inşa edilmesine neden olmuştur. Aslında
olumsuz gibi gözüken bu yaşantılar, şehrin düzenli gelişen bir konut yapısına sahip olmasını
sağlamıştır. Erzincan’da evler genellikle az katlıdır ve bahçe içerisinde yer almaktadır. Ayrıca
şehrin yerleşim planı incelendiğinde; eğitim, sağlık, yeşil alan, eğlence gibi mekanların inşası için
yeteli alanın bulunduğu görülmektedir (Erzincan Belediyesi Kent Yerleşim Planı, 2016).
Araştırma kapsamında ebeveynlerin Erzincan’daki ev ortamı ve özel hayata ilişkin memnun
olmalarının nedeni, şehrin düzenli konutlaşması ve evlerin bahçe içerisinde yer alıyor olması
olabilir. Çünkü yaşanılan daire dışında çocuğun güvenle oynayabileceği yaşam alanlarının
olması, hem aileler için hem de çocuklar için çok önemli bir imkan oluşturmaktadır.
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Eğitim kalitesinin belirlenmesinde; okullaşma oranı, fırsat eşitliği, eğitim hizmetlerine
erişim, okuma yazma oranı ve eğitime devam süresinin uzunluğu önemli göstergelerdir. Erzincan
ili genelinde her eğitim seviyesinde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir, sunulan
eğitim olanaklardan ayrım yapılmaksızın herkes eşit biçimde yararlanabilmektedir ve evleri
eğitim kurumlarına uzak olan öğrenciler için taşımalı ve yatılı eğitim hizmetleri verilmektedir.
2014 yılı Erzincan ili MEB istatistiklerine göre; il merkezinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden
en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı %53.34’tür ve kız ve erkek öğrencilerin
neredeyse tamamına yakını ilköğretimden ortaöğretime geçmektedir (Erzincan Valiliği İl Milli
Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, 2015). 2015 yılı Türkiye okumaz yazmazlık
haritasına incelendiğinde; 15 yaş ve üzeri Erzincan nüfusunun %7.28’inin okuma yazma
bilmediği görülmektedir. Bu oran Türkiye’nin batısındaki iller ile karşılaştırıldığında oldukça
yüksektir. Tüm bu veriler araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Çünkü araştırma bulgularına
göre; ebeveynler, Erzincan’da verilen eğitime ilişkin ortalama düzeyde memnuniyete sahip
oldukları görülmektedir (Şekil 1).
Araştırma bulgularına göre; ebeveynler Erzincan’da “oyun ve boş zaman”, “katılım ve
yurttaşlık”, “güvenlik ve korunma”, “sağlık ve sosyal hizmetler” alanlarında verilen hizmetlerden
çok memnun değillerdir (Şekil 1). Ebeveynlerin bu kategorilerdeki hizmetlerden memnun
olmamalarına ilişkin pek çok sebep düşünülebilir. Örneğin Erzincan ili genelinde halkın büyük
bir çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılık yüksek katma
değeri olan sektörler arasında yer almakla birlikte Erzincan’da hala geleneksel tarım ve
hayvancılık uygulamaları yapılmaktadır. Geleneksel tarım ve hayvancılık uygulamaları maalesef- çok fazla insan gücü gerektirmektedir. Özellikle çocukların iş gücü olarak görülmesi
ve mevsimlik işçi aileleri için gerekli şartların sağlanamaması gibi durumlar, riskli gruplar olarak
görülen çocukların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Yine bazı ilçelerin şehir merkezine
uzaklığının çok olması ve ilçelerdeki coğrafi ve iklim yapısındaki farklılar, hizmetlere
ulaşılabilirlik noktasında sınırlılık oluşturmaktadır. Ayrıca kırsal bölgelerde sıklıkla rastlanan
yenidoğan ölümleri, çocuk başına düşen uzman doktor sayısının azlığı, akraba evliliklerinin
yaygın olması, 16-19 yaş arası yapılan evlilikler, okuma yazma oranındaki yükseklik, taşımalı ve
yatılı eğitiminin daha yaygın olması, okul öncesi eğitimde okullaşma ve ilköğretimden
ortaöğretime geçiş oranlarındaki düşüklük, özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonu ve
eğitimindeki sınırlılıklar gibi durumlar Erzincan ilinin karşı karşıya olduğu diğer problemlerdir.
Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise, ebeveynlerin Erzincan iline ait çocuk dostu
görüşlerinde; ebeveynlerin cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, doğup büyüdüğü yere, gelir
durumuna, mesleğine, Erzincan’da yaşama süresine, çocuk sayısına ve çocukların yaşlarına göre
anlamlı bir farkın bulunmamasıdır. Bu bulgu, ebeveynlerin Erzincan’ın çocuk dostu bir şehir olup
olmadığına ilişkin görüşlerinin benzerlik gösterdiğine işaret etmektedir. Ebeveynlerin Erzincan
şehri için ortak düşüncelere sahip olması; aslında şehrin memnun olunmayan yönlerinin
değiştirilmesi ve şehrin gelişimi için atılacak adımlarda birlikteliğin sağlanabilmesi açılarından
kolaylık sağlayacak bir unsur olarak düşünülebilir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Erzincan’ın daha yetkin bir çocuk dostu
şehir olabilmesi için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
 Oyun ve boş zaman alanı: Çocukların oyun oynayabileceği, spor yapabileceği, doğa ile iç
içe olabileceği, okul dışı zamanlarını etkili geçirebileceği mekanların oluşturulmasında
çocuk görüşlerine yer verilmesi.
 Katılım ve yurttaşlık alanı: Yerel yönetimlerin yaşanılan çevre hakkında çocuklardan görüş
alması, fırsat eşitliğinin ve erişilebilirliğin sağlandığı mekanların arttırılması, yetişkinlere ve
çocuklara yönelik çocuk hakları konulu bilgilendirme çalışmaları yapılması, kamusal alanda
çocuklara kendilerini ifade etme fırsatı verilmesi.
 Güvenlik ve korunma alanı: Çocukların suça karışmalarını önleyici tedbirlerin alınması,
şiddet, ihmal ve istismara yönelik gerekli önleyici ve koruyucu uygulamaların şehir
genelinde yaygınlaştırılması, cadde ve sokaklardaki taşıt yoğunluğunu azaltacak

EBEVEYNLERİN ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: ERZİNCAN ÖRNEKLEMİ • | • 491







uygulamaların yapılması, çocukların şehir içinde kendi başlarına seyahat edebilecekleri
düzenlemelerin yapılması, internet ve madde bağımlılığını önleyici bilinçlendirme
çalışmalarının yapılması.
Sağlık ve sosyal hizmetler alanı: Sağlığın korunması ve sürdürülmesine yönelik
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, sağlığın bozulması durumunda il genelinde verilen
sağlık hizmetlerinin neler olduğu konularında bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
kimsesiz ve risk altındaki çocukların barınmalarındaki sınırlılıkların giderilmesi, doğal
afetlerde yaşanabilecek can kayıplarının en aza indirilmesine yönelik bilgilendirme
çalışmalarının yapılması.
Eğitim alanı: Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin il genelindeki tüm eğitim kurumlarında
yaygınlaştırılması, okullarda yabancı uyruklu çocukların uyumlarını kolaylaştırıcı
çalışmalarının yapılması, il genelinde internet, televizyon ve gazete gibi iletişim araçlarına
rahatlıkla ulaşılabilmesinin sağlanması.
Ev ortamı ve özel yaşam alanı: Günümüzde hızla yok olmaya başlamış mahalle kültürünün
yeniden canlandıracağı uygulamaların yapılması.
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ERZİNCAN’DA ÇOCUK OLMAK: ÇOCUK DOSTU ŞEHİR GİRİŞİMİ
CHILD IN ERZINCAN: INITIATIVE FOR CHILD-FRIENDLY CITY
Müge YURTSEVER KILIÇGÜN*
Ayşe KILIÇKAYA**
Şeymanur BATTAL***
Özet
Bu çalışmanın amacı, Çocuk Dostu Şehir olmanın Erzincan iline yararlarını tartışmak, Erzincan’ın
Çocuk Dostu Şehir girişimini değerlendirmek ve Erzincan İlinin daha iyi bir Çocuk Dostu Şehir olabilmesi
için öneriler geliştirmektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Erzincan çocuk nüfusunun
%63’ü il merkezinde ikamet etmektedir. Ayrıca Erzincan nüfusunun neredeyse dörtte biri çocuklardan
oluşmaktadır. Bu nedenle çocukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yürüten yerel yönetimlere
ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda tüm yerel yönetimler ve sivil
toplum kuruluşları tarafından; çocukların da ihtiyaçları, öncelikleri ve görüşleri dikkate alınmalı ve
çocuklar da şehir yönetiminin aktif katılımcıları olarak görülmelidir. Çocuk Dostu Şehirler, Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin temel ilkelerine uygun bir yaklaşımla, çocukların haklarının korunmasını ve çocukların
yönetim sistemleri içinde yer almasını sağlamalıdır. Erzincan, İçişleri Bakanlığı’nın 2006 yılı faaliyet
raporunda belirtildiği üzere, Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında pilot il olarak seçilmiştir. Araştırma
kapsamında Erzincan’ın Çocuk Dostu Şehir girişimi değerlendirilirken; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört
temel ilkesi olan ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, çocuğun yaşama ve gelişme hakkı ve çocuğun
katılımı ilkeleri temel alınmıştır. Bu çalışmada SWOT analizi yöntemi ile Erzincan’ın Çocuk Dostu Şehir
girişiminin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehdit oluşturabilecek durumları belirlenmiştir. Erzincan’ın
daha iyi bir Çocuk Dostu Şehir olabilmesi için çocuk hakları konusunda gelişim önceliklerinin ve
stratejilerinin neler olabileceğine dair öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk dostu şehir, çocuk hakları, Erzincan.
Abstract
The purposes of this study are to discuss the benefits of Child Friendly City for Erzincan province, to
evaluate the Child Friendly Cities initiative of Erzincan and develop the recommendations. According to
the results of Address Based Population Registration System; 63% of Erzincan's children population lives
in cities centers. In addition, almost quarter of Erzincan’s population consists of children. Therefore, an
important role must have been taken by local governments and non-governmental organizations carrying
out the many services that affect the daily lives of children as locally. In this context, children’s needs
priorities and their views must be taken into consideration and children should be seen as active participants
in the city government by all local and non-governmental organizations. Child Friendly Cities should ensure
the protection of children's rights with an appropriate approach to the fundamental principles of the
Children's Rights Convention and should ensure that the children involved in the management systems. As
stated in the 2006 annual report of Republic of Turkey Ministry of Interior, Erzincan was selected as the
pilot province for Child-Friendly Cities Project. While Child Friendly Cities initiative of Erzincan was
assessing in the scope of the research; four fundamental principles of Convention on the Rights of the Child
were taken into consideration which were non-discrimination, best interests of the child, survival and
development rights of child and principles of child participation. In this study, the strengths and weaknesses,
opportunities and cases that could pose a threat of Erzincan's Child Friendly Cities initiative were identified
with the SWOT analysis method. Also new suggestions have been developed in order to make Erzincan
better to be a child-friendly city with priorities and strategies issues on children's rights.
Key Words: Child friendly cities, children’s rights, Erzincan.

Giriş
Şehirler yaşam biçimleri ve etkileri bakımından farklılık göstermekle birlikte, günümüzde
“şehirlerin tüm bireyler için kaliteli yaşam olanaklarına sahip olması” temel amaç olarak
görülmektedir (Torlak ve Yavuzçehre, 2008). Ancak sosyal, kültürel, fiziksel ve ekonomik
nedenlerle şehirlerin yapıları ve yönetimleri, bazı insan gruplarının ihtiyaçlarının
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karşılanamamasına veya göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Özellikle şehirlerde yaşayan
çocuk sayısının azımsanmayacak kadar çok olması, çocukların şehir yaşamında önemli bir hizmet
grubu haline gelmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda çocuklar, insanlığın ve şehirlerin geleceği
olarak görülmeli, hak ettikleri hizmetlere ulaşabilmeli ve yaşam alanları hakkında söz sahibi
olabilmelidir (Akıncı, 2011; UNICEF, 2016).
Şehir yaşamı bireylere konforlu bir hayat sunmakla birlikte; hızlı ve karmaşık yaşam
pratikleri, kalabalık, gürültü, hava kirliliği vb. durumlar, bireylerin yorgunluk, stres gibi
olumsuzluklar yaşanmasına, beslenme, dinlenme ve uyku düzenlerinin bozulmasına ve
dolayısıyla sağlıklarının olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. Benzer şekilde apartman
yaşamının getirmiş olduğu sınırlılıklar ve çocuk oyun alanlarındaki yetersizlikler de çocukların
gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sorunlar nedeniyle çocuklar yetişkinlere göre çok
daha ciddi problemler yaşamaktadır. Bu bağlamda şehirler çocukların gereksinimlerini,
beklentilerini ve isteklerini karşılayabilecek güvenli ortamlar sunabilmelidir (Tandoğan, 2014).
Ayrıca şehirler planlanırken, çocuklar da düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilmelidirler
(Birol, 2008; Hart, 1992). Tüm bu süreçte çocuğun sosyalleşmesinde, fiziksel, bilişsel ve
duygusal gelişiminde yaşadığı çevrenin önemi unutulmamalıdır.
Çocukların ve dezavantajlı bireylerin hem yaşadıkları sorunlara çözüm aramak hem de
onların güvenli, sağlıklı, ayrımcılığın olmadığı, fikirlerini özgürce ifade edebildikleri ve şehir
yönetimlerine aktif katılabildikleri imkanlar sağlamak amacı ile dünya çapında çalışmalar
başlatılmıştır. Ülkemizde de çocuğa ve çocuk haklarına yönelik yapılan çalışmalarda evrensel
standartlara ulaşmak için önemli adımlar atılmıştır (Çakırer-Özservet, 2015). Yürütülen
çalışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 27. özel oturumunda kabul edilmiş
olan “Çocuğa Uygun Bir Dünya” önerisi ile devletin ve mahalli idarelerin ödev ve sorumlulukları
belirlenmiştir (UN, 2016). BM, İçişleri Bakanlığı İl İdareleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) da desteğiyle; 2007 yılında Türkiye’deki çocukların durumunu izlemeye
yönelik 25 Yaşam Kalitesi Göstergesi geliştirmiştir (UNICEF, 2007). Yine UNICEF’in üstlendiği
Çocuk Dostu Şehirler projesi kapsamında yerel yönetimlerin çocuklara; şehirlerde alınan
kararlara katılma, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma, sokaklarda güvenle dolaşma, ailetoplum ve sosyal hayata katılma, temiz bir çevrede yaşam, dili-dini-ırkı ne olursa olsun
imkânlardan eşit düzeyde yararlanma gibi fırsatların sunabilmesi hedeflenmiştir (Akıncı, 2011).
Bu süreçte yerel yönetimlerin sundukları tüm hizmetlerde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin “ayrım
gözetmeme (madde 2)”, “çocuğun yüksek yararı (madde 3)”, “çocuğun yaşama ve gelişme hakkı
(madde 6)” ve “çocuğun katılım hakkı (madde 12)” ilkelerini temel almaları beklenmektedir.
Ayrıca şehir yönetiminin önemli bir paydaşı olan çocukların katılımıyla; çocukların en az
yetişkinler kadar yaşadıkları ortamları sahiplenmeleri, benimsemeleri, bu ortamlara karşı aidiyet
duygusu geliştirmeleri, tüm toplum için yaşanılabilir ve nitelikli kentsel mekânlar oluşturulması
gibi önemli çıktıların da gerçekleşmesi hedeflenmektedir (Ter, 2015). Tüm bu hedeflerin
gerçekleştirilmesinde, sınırları içinde yaşayan bireylerin ve çevrenin ihtiyaçlarını ve yeterliklerini
en iyi bilen yetkili mercii olan yerel yönetimlere ya da belediyelere büyük bir sorumluluk
düşmektedir (Çakırer-Özservet, 2015).
Maslow'un(1970) ihtiyaçlar hiyerarşisine ve Ardelt’in(2000) bilgelik ve mutluluk
hakkındaki görüşlerine göre; bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için temel ihtiyaçlarının
karşılanmasının yanı sıra, bireylerin sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmesi de çok önemlidir.
Buna göre çocukların fizyolojik, güvenlik, bir yere ait olma, değer ve kendini gerçekleştirme
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortam ve fırsatlara sahip olmaları gerekmektedir. Yerel
yönetimler, çocukların bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve çocukların şehir yaşamına aktif
olarak katılabilmelerini sağlayabilmek için sağlık, eğitim, kültür, eğlence gibi pek çok alanda
çocuklara hizmet sunabilmelidir. Dünya genelinde Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında pek
çok uygulama bulunmaktadır. "Yürüyen Okul Otobüsleri" (Walking School Buses), "Sağlıklı
Okullar" (Healthy School), “Yaşayan Sokak” (Woonerf), “Yerleşim Yeri” (Home Zone), “Çocuk
Dostu Okullar”, “Bebek Dostu Hastaneler”, “Çocuk Dostu Sokaklar”, “Çocuk Dostu Yollar” gibi
uygulamalar bunlardan bazılarıdır (Çakırer-Özservet ve Küçük, 2015).
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Erzincan ili, İçişleri Bakanlığı’nın 2006 yılı faaliyet raporunda belirtildiği üzere Çocuk
Dostu Şehirler Projesi kapsamında seçilen pilot iller arasında yer almaktadır. Ancak yapılan alan
taramasında Erzincan ili bünyesinde yapılan Çocuk Dostu Şehir Çalışmalarını anlatan herhangi
bir rapora ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında, Erzincan ilinin Çocuk dostu şehir
olma durumu konusunda bilgi toplanması ve var olan çalışmaların çocuklara olan katkısının
değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Erzincan’ın Çocuk Dostu Şehir
girişiminin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve şehirde yaşayan çocuklar için tehdit oluşturabilecek
durumlar belirlenmiştir. Erzincan’ın daha iyi bir Çocuk Dostu Şehir olabilmesi için çocuk hakları
konusunda gelişim önceliklerinin ve stratejilerinin neler olabileceğine dair öneriler
geliştirilmiştir.
Yöntem
Bu çalışmadaki temel olgu, Erzincan ilinin çocuk dostu olma durumunun değerlendirmesidir.
Bu nedenle çalışmada, betimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırmalar içerisinde yer alan
doküman analizi ve yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ise
SWOT analizi kullanılmıştır.
Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren farklı
nitelikteki materyallerin (yazılı, görsel, işitsel vb) bir araya getirilerek kullanımına olanak sunan
bir analiz türüdür (Maxwell, 2005; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada dokuman analizi
yoluyla Erzincan iline ait istatistiksel verilere ve ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haberlere
ulaşılmıştır.
Yüz yüze görüşme tekniği, sözlü iletişim yoluyla veri toplama (soruşturma) yoludur
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada Erzincan’ın çocuk dostu şehir olma durumuna ilişkin
bilgiler, Erzincan ili bünyesinde yer alan kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan
görüşmeler ile toplanmıştır. Görüşmeler sırasında Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi’nde çocuklarla
ilgili birimlerde görev yapan 6 uzmandan bilgi alınmıştır. Görüşmeler sırasında araştırma
kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda, Erzincan
ilinde çocuklara yönelik yapılan faaliyetler ve çocuk dostu şehir olma durumuna ilişkin sorular
yer almaktadır.
SWOT analizinin temel amacı, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönlerden
ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanılmasını ve zayıf yanların ve tehditlerin etkisini en aza
indirilmesini sağlayan plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT kelimesi İngilizce “strength”
(güçlü yönler), “weakness” (zayıf yönler), “opportunity” (fırsatlar), “threat” (tehditler)
kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. SWOT analizinde ilk olarak
incelenen olgunun mevcut durumuna dair güçlü ve zayıf yönler ortaya konulmalıdır. Ardından
olguya yönelik var olan fırsatlar ve tehditler tespit edilmelidir (Aktan, 2008). Araştırma
kapsamında 4 kategoride SWOT analizi yapılmıştır. Bu kategoriler Birleşmiş Milletler tarafından
belirlenen Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkeleri olan; (1) ayrım gözetmeme, (2) çocuğun
yüksek yararı, (3) çocuğun yaşama ve gelişme hakkı ve (4) çocuğun katılım hakkıdır.
Bulgular
Türkiye İstatistik Kurumunu 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre;
Erzincan’da 222.918 kişi ikamet etmektedir. Nüfusunun %21.97’si 0-19 yaş grubu çocuklardan
oluşturmaktadır. Çocuk nüfusunun %63’ü Erzincan il merkezinde, %37’si ile ilçe ve köylerde
ikamet etmektedir. Tüm bu veriler, Erzincan nüfusunun yaklaşık dörtte birlik kısmının
çocuklardan oluştuğunu ve çocukların önemli bir bölümünün şehir merkezinde ikamet ettiğini
göstermektedir.
Milli Eğitim Bakanlığımızın 2015-2016 yılı Erzincan iline ait eğitim istatistiklere göre;
- 111 okul öncesi eğitim kurumunda 183 derslikte 209 öğretmen görev yapmaktadır. Bu
kurumlarda 36-66 aylık 3618 çocuk eğitim almaktadır. Bu çocukların 1900’ü erkek, 1718’i kız
çocuklardan oluşmaktadır. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 20’dir.
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- 113 ilköğretim kurumunda 899 derslikte 924 öğretmen görev yapmaktadır. Bu
kurumlarda 12119 öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin 6122’si erkek, 5997’si kız
çocuklardan oluşmaktadır. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 13’tür.
- 71 ortaöğretim kurumunda 682 derslikte 1003 öğretmen görev yapmaktadır. Bu
kurumlarda 12433 öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin 6252’si erkek, 6181’i kız
çocuklardan oluşmaktadır. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 18’dir.
- 52 lisede 696 derslikte 1138 öğretmen görev yapmaktadır. Bu kurumlarda 16657 öğrenci
eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin 8792’si erkek, 7865’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Derslik
başına düşen ortalama öğrenci sayısı 24’tür.
- TEOG başarısı Türkiye ortalamasının üzerindedir.
- İl merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan Rehberlik ve Araştırma
Merkezinde, özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
- Merkezden uzak yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar için taşımalı ve yatılı eğitim
hizmetleri verilmektedir.
Erzincan Valiliği’nin resmi internet sayfasındaki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilere göre:
- İl merkezde 3, ilçelerde ise 8 hastanede sağlık hizmeti vermektedir.
- İl genelinde 24 Aile Sağlığı Merkezi, 61 Sağlık Evi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1
Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır.
- İl Halk Sağlığı Laboratuvarınca çeşitli hizmetler sunulmaktadır.
- Sağlık Müdürlüğüne bağlı 121 uzman tabip, 132 pratisyen tabip, 28 diş tabibi, 6 eczacı,
402 hemşire, 212 ebe, 60 sağlık teknisyeni, 392 sağlık memuru, 170 hizmetli, 97 memur ve 44
şoför görev yapmaktadır.
- 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimliği binası ile birlikte 11 adet 112 Acil İstasyonunda
acil işlemler için 35 araç görev yapmaktadır. Ayrıca hasta nakil işlemleri için de 10 araç hizmet
vermektedir.
- İl genelinde 11 çevre sağlığı teknisyeni görev yapmaktadır. Merkez ve merkeze bağlı
köylerde hizmetler; Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce, ilçelerde ise Sağlık Grup
Başkanlıklarında bulunan sağlık memurları tarafından yürütülmektedir.
- İl Sağlık Müdürlüğünce bebek kontrolleri ve mahalle izlemleri ile birlikte okullarda
gerekli aşılarda yapılmaktadır. Ayrıca yatağa bağımlı hastalar için de evde bakım hizmetleri
sunulmaktadır.
- İl genelinde Bebek Dostu Hastane programı yürütülmektedir.
Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasındaki bilgilere
göre:
- Çocuk Hizmetleri ve Aile ve Toplum Hizmetleri Müdürlüklerinde korunma ve bakım
altında olan çocuklara hizmet verilmektedir.
2012 yılı İl Çevre Durum Raporlarına göre:
- Erzincan’da su ve hava kirliliği ilk öncelikli sorunlar olarak görülmüştür. Bu nedenle il
merkezinde temiz içme suyunun sağlanabilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
- Kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önüne geçilebilmesine için ise il merkezinde doğal
gaz kullanımı teşvik edilmektedir.
- Atık kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulamalar bulunmadır.
- İl genelinde gürültü kirliliği bulunmamaktadır.
Erzincan ilinde var olan sosyal ve kültürel faaliyetler incelendiğinde;
- İl merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 25 m2’dir.
- Kültür ve Turizm ve Bakanlığına bağlı 2 merkez ve 8 ilçe olmak üzere 10 tane kütüphane
bulunmaktadır. Merkezdeki kütüphanelerden biri çocuk kütüphanesidir. Ayrıca Erzincan Valiliği
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imkanları ile Erzincan il sınırları içerisinde bulunan merkeze uzak mahallelere ve yakın köylere
gezici kütüphane ile hizmet götürülmektedir.
- Şehir merkezinde ise 2 sinema ve 1 tiyatro bulunmaktadır.
- Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uhdesinde 17 farklı şenlik ve festival
düzenlenmektedir.
- Erzincan İli Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre il genelinde 387 taşınmaz
kültür varlığı ve 59 sit alanı bulunmaktadır.
Erzincan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü resmi internet sayfasındaki bilgilere göre:
- Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Gölü, Ekşi Su Sazlığı, Ardıç Ağacı (Kara Ardıç), Dut
Ağaçları ve Ala Mağarası tabiat varlıkları olarak kayıt altına alınmıştır.
Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sayfasındaki bilgilere göre:
- Erzincan genelinde 1 gençlik merkezi, 4 spor salonu, 1 şehir stadı ve 1 olimpik yüzme
havuzu bulunmaktadır.
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Şekil 1: SWOT Analizi: Erzincan’da Çocuk Olmak

GÜÇLÜ YÖNLER
√ Eğitim hizmetleri

ZAYIF YÖNLER
√ Sağlık hizmetleri

- Okullaşma oranı
- Derslik sayısı
- Öğretmen sayısı
- Taşımalı ve yatılı eğitim olanakları
- Özel eğitim merkezleri ve oyun parkları
√ Eğitimde fırsat eşitliği
√ Sosyal-kültürel faaliyetler ve eğlence
- Kişi başı düşen yeşil alan miktarı
- Kütüphane, tiyatro ve sinema vb mekanlar
- Spor salonu ve şehir stadı
- Bisiklet yolları
- Olimpik yüzme havuzu
√ Çevre durum raporları
- Temiz su, hava ve toprak
- Atık ve gürültü kirliği

- 16-19 yaş arası evlilikler
- Sezeryan doğumlar
- Yenidoğan ölümleri
- Çocuk başına düşen uzman doktor sayısı
√ Eğitim hizmetlerine erişim
- Gezici anaokulları
- Hastane okulları
- Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları
- Okuma yazma oranı
√ Bakım ve korunma hizmetleri
- Yetiştirme yurtları
- Özel gereksinimli bireylere yönelik
uygulamalar
√ İl genelinde yapılan faaliyetlerin
duyurulması
- Çocuk meclisleri
- Çocuk hakları komitesi
√ İl genelinde yapılan projelerin
raporlaştırılmaması
√ Kamu hizmeti veren birimler arasındaki
koordinasyon zayıflığı

ERZİNCAN’DA ÇOCUK OLMAK

TEHDİTLER

FIRSATLAR
√ Coğrafi konumu

√ Yargıyla tanışan çocuk sayısındaki artış

√ Sahip olduğu doğal güzellikler

√ Anne baba bakımından yoksun çocukların

√ Turizm potansiyeli

barınma

- Kayak, yamaç paraşütü, rafting vb doğa
sporları
- Kamp ve doğa yürüyüşleri
- Festivaller ve şenlikler
- Jeotermal yapı
√ Düzenli gelişen konut alanları

sınırlılıklar

√ Kültürel özellikleri
- Efsaneler, yerel yemekler, halk edebiyatı,
türküleri ve oyunları, yerel giysileri, karagördüm,
çelik çomak, aşık, lep vb geleneksel çocuk
oyunları, el sanatları, cirit gibi ata sporları
- Farklı din, kültür, millet vb birlikte yaşaması

ihtiyaçlarının

karşılanmasındaki

√ Şiddet ve istismara uğramış çocukların
rehabilitasyonu konusundaki sınırlılıklar
√ Çocuk hakları konusunda bilinç düzeyinin
düşük olması
- Yaşama ve gelişme
- Ayrımcılığa uğramama
- Yüksek yararlılık
- Katılım
√ Kamuda çocuk katılımına yer verilmesinde
yaşanan sınırlılıklar
√ Okul dışı faaliyetlerin şehir geneli için
planlanamaması
√ Tarım toplumu olması nedeniyle çocukların iş
gücü olarak görülmesi
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma Erzincan’da çocuklar için yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında yerel
yetkililerin il genelindeki eylemlerine rehberlik edebilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma
kapsamında ilk olarak Erzincan’ın çocuk dostu bir şehir olup olmadığının değerlendirilmesine
ilişkin veriler toplanmıştır. Bu verilerin toplanmasında doküman analizi ve yüz yüze görüşme
tekniği kullanılmıştır. İkinci olarak elde edilen veriler, SWOT analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. En son aşamada ise; Erzincan’ın daha iyi bir Çocuk Dostu Şehir olabilmesi için gelişim
önceliklerinin ve stratejilerinin neler olabileceğine dair öneriler geliştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nın 2006 yılı faaliyet raporunda belirtildiği üzere Erzincan ili, Çocuk
Dostu Şehirler Projesi kapsamında pilot şehir olarak seçilmiştir. Ancak UNICEF’in 2015 tarihli
Çocuk Dostu Şehirler Proje Raporu incelendiğinde; Erzincan ilinin -maalesef- ilgili raporda yer
almadığı görülmüştür. Erzincan ili bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda görev yapan yetkili
kişilerle yapılan görüşmelerde de “böyle bir bilgiye sahip olunmadığı” bilgisine ulaşılmıştır.
Sonuç olarak Erzincan 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen Çocuk Dostu Şehir Projesinde
paydaş olarak görev almamıştır.
Yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında edilen bir diğer bilgi ise; çocuk haklarına yönelik
proje ve uygulamaların Erzincan il genelinde sürdürüldüğüdür. Bebek Dostu Hastane, Çocuk
Dostu Okul, Çocuk Meclisi, Huzurlu Yaşam İçin Toplumsal Duyarlılık, Mutlu Çocuklar Aydınlık
Yarınlar, Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda, 24 Ayar Değerlerimiz EDEP il genelinde
yürütülen projelerden birkaçıdır. Ancak yetkililer bu uygulamalara yönelik yeterli duyuru ve
raporlandırma çalışmalarının yapılmadığını, kamu kurumları arasında koordinasyonun yetersiz
olduğunu ve gönüllü çocuk sayısında artış sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular ışığı altında, Erzincan’ın daha iyi bir Çocuk Dostu
Şehir olabilmesi için geliştirilen öneriler şöyledir:
- Erzincan il genelini kapsayacak “Çocuk Eylem Planı”nın hazırlanması,
- Erzincan ili bünyesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda Çocuk Dostu Şehir Eylem
Planı hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
- Erzincan merkez ve ilçe belediyelerinde çocukların gelişimi ve refahına yönelik Çocuklar
için Bütçe çalışmalarının yapılması,
- İl genelinde yapılacak uygulamalar sırasında çocukları ilgilendiren konularda çocukların
aktif katılımının sağlanması ve karar alma süreçlerinde çocuk görüşlerine yer verilmesi,
- Yerel yönetim düzeyinde çocukların bakış açılarını dikkate almayı öncelik haline getiren
daimi yapıların oluşturulması,
- Şehir genelinde yapılan/yapılacak uygulamalardaki mevzuatta çocukların haklarını
destekleyecek ve koruyacak şekilde düzenlemelerin yapılması,
- Erzincan’ın Çocuk Dostu Şehir olabilmesine yönelik kapsamlı stratejilerin belirlenmesi
ve stratejilere yönelik gündemlerin oluşturulması,
- İl genelinde “çocuk etki değerlendirmesi” çalışmalarının yapılması,
- Çocuklarla ilgili uygulamaların etkilerini uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında
ölçen araçların oluşturulması,
- İl genelindeki çocukların mevcut durumu izleyen, raporlaştıran ve ilgili kurum ve
kuruşlarla işbirliği sağlayan birimlerin kurulması,
- Yetişkinler ve çocuklar için çocuk hakları ile ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması,
- İl genelinde yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları izleyen
çocuk ombudsmanı veya çocuk hakları komiseri gibi bağımsız yapıların kurulması,
- Çocukların katılımının önemli bir göstergesi olan Çocuk Meclislerine daha fazla çocuk
katılımının sağlanması,
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- Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki yerel yönetimlerin yaptığı iyi uygulama örneklerinin
araştırılması ve Erzincan ili için uyarlanması,
- Erzincan’ın Çocuk Dostu Şehir olabilmesi için yapılan faaliyetlerde il ve ülke genelinde
bulunan sivil toplum kuruluşlardan destek alınması,
- Çalışma kapsamında geliştirilen “Erzincan’da Çocuk Olmak” isimli SWOT analizinde
belirlenen Erzincan iline ait güçlü ve zayıf yönlerden yola çıkarak, şehre ait fırsatların en etkili
şekilde kullanıldığı ve tehditlerin en aza indirildiği projelerin üretilmesi.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YERİ SEÇİMİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ(AHS) İLE
AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ: KEMAH MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖRNEĞİ
DETERMINING THE SEVERITIES OF FACTORS WHICH AFFECTS THE
INTERSHIP LOCATION CHOOSING PERIOD FOR VOCATİONAL SCHOOL
STUDENTS VIA USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP): KEMAH
VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE.
Alparslan OĞUZ*
Talha USTASÜLEYMAN**
Özet
Nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasında Meslek Yüksekokulları önemli bir yere sahiptir. Bu
okullarda eğitim alan öğrencilerin, deneyim kazanabilmeleri, aldıkları teorik eğitimi uygulamaya
dökebilmeleri, iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlara hazırlıklı olmaları ve meslek hayatlarına daha
iyi uyum sağlayabilmeleri açısından eğitim programlarında zorunlu staj yer almaktadır.
Öğrencilerin staj uygulamasını yapacağı alternatif yerler bulunmaktadır. Bu alternatifler arasından
seçim yaparken bazı kriterleri göz önüne alarak karar vermektedirler. Alternatifler arasından en uygun
seçenek belirlenirken çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılması verilecek kararın doğruluğunu
artırabilir.
Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj yeri seçimini etkileyen kriterler belirlenerek
bir hiyerarşi oluşturulmuştur. Ardından Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS) yaklaşımı kullanılarak ağırlıkları
saptanıp kriterler arası karşılaştırma yapılmıştır. Değerlendirme sonucu en yüksek ağırlığa sahip ana
kriterin Ekonomik Koşullar olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Staj Yeri Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS), Karar Verme
Abstract
Vocational schools have an important place to meet the needs of qualified staff. The students that
studying in this schools, are in terms of able to better adapt to professional life after their college education,
gain experience, translate their theoretical training in to practice and can be prepared for the problems that
they might encounter in business life, the compulsory intern ship takes part in training programs.
There are alternative places that the students would make their internship application. They decide by
considering some criteria while making choice between these alternatives. The use of multi-criteria
decision-making when determining the most appropriate choices among alternatives methods can improve
the accuracy of decision to be made.
In this study, a hierarchy has been established by determining the criteria that affect the selection of
Vocational School students’s internship place.Then by using Analytic Hierarchy Process approach the
weights determined and comparison was made between criteria. The evaluation results showed that the
main criterion of having the highest weight is Ekonomik Conditions.
Key Words: Internship Place Selection, Analytic Hierarchy Process(AHP), Decision Making

Giriş
Günümüz teknolojik gelişmeleri ve yoğun rekabet ortamı işletmelerin nitelikli insan gücü
gereksinimi artırmıştır. Alanında eğitim almış nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında
meslek yüksekokulları büyük öneme sahiptir. Meslek yüksekokullarında alınan teorik eğitim,
uygulamalı eğitim ile beraber pratiğe dönüşme imkanı sağlamaktadır. Uygulamalı eğitimde staj
önemli bir yere sahiptir. Staj, kuramsal meslek bilgisine sahip kişilerin, aldıkları akademik

bilgileri gerçek yaşamda kullanma ve deneme, diğer bir deyişle, edindiği bilgileri
yaparak-yaşayarak davranışa dönüştürme deneyimi biçiminde tanımlanabilir (Demir,
2015: 77).
*
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Staj, öğrencilerin iş hayatını tanıma, mesleklerine ilişkin uygulama yapma ve tecrübe
kazanma, bunun yanında öğrendiği teorik bilgileri sahada nasıl kullanıldığını görme imkanı
sağlanmaktadır. Arıca staj; Daha geniş bir tanımlamayla staj, kuramsal meslek bilgisine sahip
kişilerin, aldıkları akademik bilgileri gerçek yaşamda kullanma ve deneme, diğer bir deyişle,
edindiği bilgileri, yaparak-yaşayarak davranışa dönüştürme deneyimidir (Çetin, 2005;154).
Öğrencilerin yapmış olduğu staj aynı zamanda onların meslek hayatını tanımalarını sağlayan
ilk süreçtir. Staj yapan öğrenci öğrenim gördüğü alanda meslek hayatına devam edip
etmeyeceğinin kararını bu süreçte verebilir. Doğru yapılan staj yeri seçimi ile hem uygulama
yapma imkanı sağlanabilir hem de kariyer imkanları geliştirilebilir. Bu açıdan bakıldığında staj
yapılan yer ve koşulları öğrencinin kariyerini etkilemektedir
Bu çalışmanın amacı, staj yapacak olan öğrencilerin staj yeri seçerken hangi kriterleri göz
önüne aldığını ve bu kriterlerin önem derecesini belirlemektir. Bu nedenle çok kriterli karar verme
tekniği olan Analitik Hiyerarşi süreci (AHS) kullanılarak staj yeri seçimini etkileyen kriterlerin
öğrencilerin kararı üzerine önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Erzincan Üniversitesi Kemah
Meslek Yüksekokulu öğrencilerine AHS yöntemine uygun anket soruları uygulanmış ve
değerlendirilmiştir.
1. Metodoloji
1.1.
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Saaty tarafından 1970'lerin sonlarında geliştirilmiştir . AHS
eğitim, mühendislik, devlet, sanayi, yönetim, üretim, spor vb. alanlarda kullanılmaktadır (Vaidya
ve Kumar, 2006, s. 187). Büyük kullanım esnekliği, kullanımının kolay ve sade olması nedeniyle
AHS’nin geniş uygulanabilirliği vardır.
AHS altı adımı içermektedir (Chaudhary vd, 2016, s.63).
i. Problemin Tanımlanması
Bu aşamada yapılandırılmamış problem ve onun karakteristikleri amaç ve sonuçları açıkça
belirleyecek şekilde tanımlanır.
ii. Problemin Amaç Ve Sonuçları İle İlişkili Bileşen Faktörlerin Çerçevesinde
Problemin Geliştirilmesi Ve Hiyerarşik Yapının Oluşturulması
AHS tüm karar alma sürecinde kriterlerin ağırlığını belirleyerek hiyerarşik yapıyı kurmak
için alt kriterleri, kriter gruplarının oluşturulması için kullanır. Ağırlıklar her bir kriterin göreli
önemini yansıttığı için özenle seçilir (Mishra vd., 2015, s.188). Kriterlerin seçiminde uzman
görüşleri ve literatürden yararlanılır.
Şekil 1. Karar Probleminin Hiyerarşik Yapısı

Amaçlar

C1

Cn

C3

C2

A1

Amaç

A2

Am

Kriter

Alternatif

iii. İkili Karşılaştırma Ölçeği Kullanarak Sayısal Değerlerin Belirlenmesi
AHS kriterler arasında ikili karşılaştırmalar yapmak için uygulanabilir ve bu nedenle
karmaşıklığı azaltabilir. Aynı anda iki farklı kriter alınır ve kriterlerin göreli önemi
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karşılaştırılarak ağırlıkları türetilir. Karşılaştırmalar için Satty (1980) tarafından geliştirilen
Tablo1 deki 1-9 ölçeği kullanılır.
Tablo 1. İkili Karşılaştırma Ölçeği
Önem Derecesi
1
3
5

Tanım
Eşit Önemli
Birinin Diğerine Göre Çok
Az Önemli Olması.
Kuvvetli Derecede Önemli

9

Çok Kuvvetli Derecede
Önemli
Aşırı Derecede Önemli

2,4,6,8

Ortalama Değerler

7

Açıklama
İki faaliyet amaca eşit düzeyde katkıda bulunur.
Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine çok az
derecede tercih ettirir.
Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine kuvvetli
derecede tercih ettirir
Bir faaliyet güçlü bir şekilde tercih edilir ve
baskınlığı uygulamada rahatlıkla görülür.
Bir faaliyetin diğerine tercih edilmesine ilişkin
kanıtlar çok büyük güvenirliliğe sahiptir
Uzlaşma gerektiğinde kullanmak üzere yukarıda
listelenen yargılar arasına düşen değerler

İkili karşılaştırma matrisi, kriterler arasında eşit öneme sahip olduğunda 1 ve aşırı derecede
öneme sahip olduğunda 9 değeri alan 1-9 arasında bir ölçek kullanılarak elde edilir. Farklı
kriterlerin ikili karşılaştırmaları Tablo 2’de görüldüğü gibidir.
Burada n kriter, i=1,2,..,n ‘e kadar, ve j=1,2,..,n’e kadar olmak üzere satır ve sütunlarda
sıralanarak
karşılaştırma matrisini oluşturmaktadır. Matristeki wi/wj terimi, karşılaştırma matrisinde
amaca ulaşmada i. kriterin j. kriterden ne kadar daha önemli olduğunu ifade etmektedir (García
vd., 2014, s. 65).
Tablo 2. Kriterler Karşılaştırma Matrisi
Kriter-1
Kriter-2

Kriter-1
w1/w1 =1
a21= w2/w1

Kriter-2
a12 = w1/w2
a22=w2/w2=1

Kriter …
…..
…..

Kriter-n
a1n=w1/wn
a2n=w2/wn

Kriter..
Kriter-n

…..
a1n=wn/w1 =1/

…..
an2=wn/w2

…..
…..

…..
ann= 1

A
=

Kaynak:(Garcia vd., 2014, s.65)
İkili karşılaştırma matrisi elemanlarının n sayısı için n(n-1)/2 formulü ile matematiksel
olarak ifade edilir ve matris karşılıklılık özelliğine sahiptir.
iv. Her Bir Kriter İçin Rastgele Tutarlılık İndeksi(RI) ve Tutarlılık Oranı(CR),
Maksimum Özdeğer Tutarlılık İndeksi Ve Normalize Ana Özvektörün Hesaplanması
İkili karşılaştırma matrisi yoluyla AHS, bileşenlerin toplamının normalleştirilmesinden
sonra matrisin en büyük özdeğer vektörüne karşılık gelen öz vektörünü alarak her bir kriter için
ağırlıkları hesaplar (Feizizadeh vd., 2014. s. 85). AHS karar vericilerin tutarsızlıklarını hesaba
katar ve tanımlar. AHP etkinlik kriteri Formül 1’ deki eşitliğe göre tahmin eden tutarlılık ilişkisi
tarafından ölçülür.
CR=CI/RI
(1)
Burada CR tutarlılık veya tutarsızlık derecesinin bir göstergesi yada karar vericileri
tarafından yapılan hatanın ölçümünü temsil etmektedir. Rastgele oluşturulan matris kararlar
olasılığını gösterir. CR indeksi tutarlılık indeksi(CI) ve rassal indekse (RI) bağlıdır.
CI= Tutarlılık Göstergesi = ((𝜆𝑚𝑎𝑥 – 𝑛))/(𝑛 − 1)
(2)
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Formül 2’ de verilen CI da 𝜆𝑚𝑎𝑥 matrisin en büyük özvektör değeri ve ne ise matrisin
boyutudur.
RI Tablo 3’ te gösterilen, matrisin sırasına bağlı olarak elde edilen tutarlılık indeksi
sonuçlarının ortalamasıdır.
Tablo 3. Rassallık Göstergeleri
N
1
Rassallık göstergesi 0

2
0

3
0,58

4
0,9

5
1,12

6
1,24

7
1,32

8
1,41

9
1,45

10
1,49

11
1,51

(Tang vd., 2014, s. 478)
v. Karar Sürecinde Tutarsızlık Varsa Bir Uzlaşma Oluncaya Kadar Süreci Gözden
Geçirme
Eğer CR<0,10 ise ikili karşılaştırma matrisi kabul edilebilir ve ağırlık değerleri geçerlidir.
Çalışmamızda tüm matrislerde CR değerleri 0,10 dan küçüktür.
vi. En Uygun Değeri Elde Etmek İçin Ağırlık Değerlerini Birleştirme
Karar hiyerarşisinin herseviyesinde en yüksek puana sahip olan eleman daha önemlidir.
Alternatifler arasındanseçim yapabilmek için son seviyedeki her bir elemanın göreli bileşik
ağırlığı hesaplanmalıdır(Cheng vd., 2002: 35). Bunun için 2, 3 ve 4. adımlar hiyerarşinin her
adımına uygulanır (Yoo ve Choi, 2006: 138).

2. Uygulama
2.1. Verilerin Toplanması
İkili karşılaştırmalar matrisinin oluşturulmasında Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek
Yüksekokulu’nda staj yapmayan öğrencilere uygulanan anketten yararlanılmıştır. Anket,
öğrencilerin staj yeri seçimini etkileyen kriterlerin birbirine göre ikili karşılaştırmalarını
içermektedir. Anketlerle elde edilen karşılaştırmaların geometrik ortalaması alınarak karar
matrisleri oluşturulmuştur. Çalışmamızda farklı bölümlerden 15 öğrenciye anket uygulanmıştır.
2.2. Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanması
Çalışmada, öğrencilerin staj yeri seçimi üzerine etki eden kriterlerin ağırlıklarının
belirlenmesi amacıyla hiyerarşi oluşturulmuştur. Kriterler, uzmanların ve staj yapan öğrencilerin
görüşü alınarak oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan hiyerarşi şekil 2’de görülmektedir.
Şekil 2. Staj yerinin belirlenmesinde öğrencilerin kararları üzerine
etki eden değerlendirme kriterleri.
Staj Yeri Seçimi

Konum
Barınma(B)
Ulaşım(U)
Mesafe(M)
Güvenlik(G)

Ekonomik Koşullar
Stajyer ücreti(SÜ)
Yemek ücreti(YÜ)
Ulaşım ücreti(UÜ)

Çalışma Koşulları
Teknoloji-Ekipman(TE)
Çalışma saatleri(ÇS)
Uygulama imkanı(Uİ)
Kılık-kıyafet(KK)
Alana uygunluk(AU)
Sosyal imkanlar(S)

Kariyer
İmkanları
Tecrübe imkanı(T)
Kurs-Sertifika(KS)
İş imkanı(İ)
Referans(R)

Çalışmada ana ve alt faktörler için ikili karşılaştırma matrisleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
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Tablo 4. Ana kriterler için ikili karşılaştırma matrisi
Ekonomik Çalışma
Koşullar Koşulları

Kariyer
İmkanları

Kriterler

Konum

Konum

1

1

1/2

1/2

Ekonomik Koşullar

1

1

2

1

Çalışma Koşulları

2

1/2

1

1

Kariyer İmkanları

2

1

1

1

Tablo 5. Konum Kriterli İçin İkili Karşılaştırma Matrisi
B

U

M

G

B

1

2

1

1/2

U

1/2

1

1

1/2

M

1

1

1

1/2

G

2

2

2

1

Tablo 6. Ekonomik koşullar için ikili karşılaştırma matrisi
SÜ

YÜ

UÜ

SÜ

1

2

2

YÜ

1/2

1

1

UÜ

1/2

1

1

Tablo 7. Ekonomik koşullar için ikili karşılaştırma matrisi
TE

ÇS

Uİ

KK

AU

S

TE

1

1

1/2

1

1/2

1/2

ÇS

1

1

3

2

1

1

Uİ

2

1/3

1

1

1

1/2

KK

1

1/2

1

1

2

1/2

AU

2

1

1

1/2

1

1

S

2

1

2

1

1

1

Tablo 8. Ekonomik koşullar için ikili karşılaştırma matrisi
T

KS

R

İ

T

1

1

1

1/5

KS

1

1

2

1/3

R

1

1/2

1

1/2

İ

5

3

2

1

2.3.
Kriterler İçin Ağırlıkların Belirlenmesi
AHS metodundan yararlanarak Şekil 2’de hiyerarşi ile gösterilen staj yeri seçimini etkileyen
kriterler değerlendirilmiştir ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmektedir. Tablo 9’da verilen sonuçlara
göre değerlendirmeye katılan dört ana kriter içinden ağırlığı en fazla olan kriter Ekonomik
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Koşullar (0,296) olduğu görülmektedir. Bu kriteri Kariyer İmkanları (0,282), Çalışma Koşulları
(0,246) ve Konum (0,177) kriterleri izlemektedir.
Ana kriterler içinden ağırlığı en fazla olan Ekonomik Koşullar için alt kriterler
incelendiğinde Stajyer Ücreti (SÜ:0,5) en fazla ağırlığa sahip kriter olduğu görülmektedir. Bu
kriteri aynı ağırlığa sahip olan Yemek Ücreti (YÜ:0,25) ve Ulaşım Ücreti (UÜ:0,25) alt kriterleri
izlemektedir.
Tablo 9. Ana ve Alt Kriterlerin Ağırlıkları.
Bölüm
Ağırlığı

Genel
Ağırlığı

Barınma(B)

0,239

0,060

Mesafe(M)

0,170

0,042

Ulaşım(U)

0,197

0,049

Güvenlik(G)*

0,395

0,099

Stajyer Ücreti(SÜ)*

0,500

0,125

Yemek Ücreti(YÜ)

0,250

0,063

Ulaşım Ücreti(UÜ)

0,250

0,063

Teknoloji-Ekipman(TE)

0,120

0,030

Çalışma Saatleri(ÇS)*

0,226

0,056

Çalışma Koşulları Uygulama İmkanı(Uİ)
(0,246)
Kılık-Kıyafet(KK)

0,138

0,034

0,151

0,038

Alana Uygunluk(AU)

0,167

0,042

Sosyal İmkanlar(S)

0,199

0,050

Tecrübe İmkanı(T)

0,143

0,036

Kurs-Sertifika(KS)

0,201

0,050

Referans(R)

0,157

0,039

İş İmkanı(İ)*

0,499

0,125

Konum
(0,177)

Ekonomik
Koşullar*
(0,296)

Kariyer
İmkanları
(0,282)

CR

0,011

0,000

0,048

0,065

Kariyer İmkanları ana kriteri için alt kriterler incelendiğinde Çalışma Saatleri (ÇS:0,226)
kriteri ağırlığı en fazla olan alt kriterdir. Bu kriteri Sosyal İmkanlar (S:0,199), Alana Uygunluk
(AU:0,167), Kılık-Kıyafet (KK:0,151), Uygulama İmkanı(Uİ:0,138) ve Teknoloji-Ekipman
(TE:0,120) alt kriterleri izlemektedir.
Çalışma Koşulları ana kriteri için alt kriterler incelendiğinde İş İmkanı (İ:0,499) kriteri
ağırlığı en fazla olan alt kriterdir. Bu kriteri Kurs-Sertifika(KS:201), Referans(R:0,157) ve
Tecrübe İmkanı (T:0,143) alt kriterleri izlemektedir.
Konum ana kriteri için alt kriterler incelendiğinde Güvenlik(G:0,395) kriteri ağırlığı en fazla
olan alt kriterdir. Bu kriteri Barınma (B0,239), Ulaşım (U:0,197) ve Mesafe (M:0,170) alt
kriterleri izlemektedir.
Tüm alt kriterlerin genel ağırlığına bakıldığında Stajyer Ücreti(SÜ:0,125) ve İş
İmkanı(İ:0,125) alt kriterleri en fazla ağırlığa sahip iki alt kriter olduğu görülmektedir.
3. Sonuç
Staj ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada görme
imkanı yakalamaktadırlar. Staj aynı zamanda öğrencilerin iş hayatını gördükleri ilk yer
olabilmektedir. Öğrencilerin birçoğu staj yapacağı yere gelecekte çalışacağı yer olarak
bakmaktadır.
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İşletmelerin günümüz rekabet koşullarında ihtiyaç duyduğu nitelikli elemana staj yapan
öğrencilerle ulaşma imkanı olabilmektedir. Öğrencilerin staj yapmasına imkan veren işletmeler
hem öğrencinin işletmeyi hem de işletmenin öğrenciyi tanımasını sağlamaktadır. Bu sayede
işletmeler ihtiyacı olan çalışanı bu öğrenciler içinden alabilmektedir.
Çalışma ile öğrencilerin staj yapacağı yerin seçiminde Ekonomik Koşullar ana kriterinde
“Stajyer Ücreti” (SÜ:0,5), Kariyer İmkanları ana kriterinde “Sosyal İmkanlar” (S:0,199), Çalışma
Koşulları ana kriterinde “İş İmkanı” (İ:0,499), Konum ana kriterinde “Güvenlik” (G:0,395) alt
kriteri en yüksek öneme sahip alt kriter olarak belirlenmiştir.
Çalışma sadece tek meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanmıştır. Staj yapan farklı
öğrenci gruplarına uygulama yapılabilir. Ayrıca çalışmada AHS yöntemi kullanılmıştır. Bundan
sonraki çalışmalarda diğer çok kriterli karar verme yöntemleri TOPSIS, ANS, PROMETHE,
ELECTRE gibi yöntemlerin kullanılması da mümkündür.
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ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE,
ALAN VE HACİM ÖLÇME KONULARINA İLİŞKİN
KAVRAM YANILGILARI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
7TH AND 8TH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ MISCONCEPTIONS
ABOUT PERIMETER, AREA AND VOLUME (THE CASE OF ERZINCAN)
Muzaffer OKUR*
Zeynep ÇAKMAK GÜREL*
Özet
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyine göre çevre, alan ve hacim konularına ilişkin
kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 58 yedinci sınıf ve 95
sekizinci sınıf olmak üzere toplam 153 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, çevre, alan ve
hacim konularına ilişkin kavram yanılgılarına ilişkin var olan durumun ortaya konulması nedeniyle durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, çevre, alan ve hacim konularına ilişkin
literatürde var olan sekiz adet kavram yanılgısı belirlenmiş ve her birine yönelik ikişer soru olmak üzere 16
soruluk bilgi testi hazırlanmıştır. Veriler; sekiz adet kavram yanılgısına ilişkin doğru, yanlış, boş ve kavram
yanılgısı kategorileri oluşturularak sınıflar bazında betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın
sonucunda hem yedinci sınıf öğrencilerinin hem de sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre, alan ve birim
küplerle hacim konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları fakat yedinci sınıf öğrencilerinin, sekizinci
sınıf öğrencilerinden daha fazla kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin
çevre, alan ve birim küplerle hacim hesabı göz önüne alındığında en fazla alan hesabı konusunda kavram
yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kavram Yanılgısı, Çevre Hesabı, Alan Hesabı, Hacim Hesabı
Abstract
In this study, it was aimed to determine the secondary school students’ misconceptions related to the
perimeter, area and volume topics according to the class level. The sample of the research consisted of
totally 153 secondary school students, 58 of them were 7th graders and 95 were eight graders. The case
study method was applied as the current case of the misconceptions related to the perimeter, area and
volume topics were investigated in the research. As data collection tool, eight misconceptions in the
literature related to the perimeter, area and volume topics were determined and an information test with 16
questions, including two questions for each, was prepared. Data were analysed descriptively within the
scope of the classes constituting the misconception categories as; correct, incorrect and misconceptions
related to the eight misconceptions.At the end of the research, it was found out that both seventh and eighth
grade students had misconceptions related to the topics of perimeter, area and volume with unit cubes, but
seventh graders had more misconceptions compared with the eight graders. In addition, when the students’
perimeter, volume, area and volume in cubic calculation was taken into consideration, it was determined
that they had the misconceptions on the area calculation most among the others.
Key words: Misconceptions, Perimeter Calculation, Area Calculation, Volume Calculation
Giriş

Matematiksel zorlukların aşılması; öğrencilerin yaşadığı kavram yanılgılarının tespit
edilmesi ve giderilmeye çalışılması özellikle son 40 yıldır farklı ülkelerdeki birçok matematik
eğitimcisinin ilgisini çekmiş ve araştırmalara yön vermiştir (Bingölbali ve Özmantar, 2012).
Literatüre bakıldığında kavram yanılgısı farklı araştırmacılar tarafından benzer şekilde
tanımlanmaktadır. Örneğin Baki (1998) kavram yanılgısını, öğrencilerin yanlış deneyimleri ve
inançları sonucu ortaya çıkan davranışlar olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Bingölbali ve
Özmantar (2012) tarafından sistemli bir şekilde insanı hataya teşvik eden bir kavrayış biçimi
olarak tanımlanırken; Çakır ve Yürük (1999)’ e göre kavram yanılgısı, kişisel deneyimler sonucu
oluşmuş bilimsel gerçeklere aykırı olan ve kavramların öğrenilmesini ve öğretilmesini engelleyici
bilgiler olarak tanımlamaktadır. Buradan hareketle kısaca kavram yanılgısı, öğrenciler tarafından
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kavramların bilimsel olarak kabul edilen kavram tanımından farklı algılanıp; öğrencinin bu algıyı
sistemli ve ısrarcı bir şekilde sürdürmesi şeklinde tanımlanabilir.
Geometri öğreniminde kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik çalışmalar incelendiğinde;
özellikle nokta, doğru, doğru parçası, ışın, düzlem gibi temel kavramlara ait kavram yanılgılarını
belirlemeyi amaçlayan birçok çalışma (Güngörmüş,2002; Dane 2008; Yenilmez ve Yaşa, 2008;
Şengül ve Dereli; 2009; Öksüz, 2010; Kiriş, 2008) literatürde yer almaktadır. Temel kavramlara
yönelik yapılan çalışmalara nazaran açılar, üçgende açılar ve üçgen konusundaki (Ubuz, 1999; İç
ve Demirkol, 2008; Özsoy ve Kemankaşlı, 2004; Kemankaşlı ve Gür, 2005) ve çevre, alan ve
hacim hesaplarındaki kavram yanılgılarını belirlemeyi amaçlayan çalışmaların (Dağlı, 2010;
Dağlı ve Peker, 2011; Şişman ve Aksu, 2009; Zembat, 2012) literatürde daha az yer aldığı dikkat
çekmektedir.
Zembat (2012) yaptığı derlemede öğrencilerin çevre, alan ve hacim ölçme alanlarıyla ilgili
kavram yanılgılarına sahip olduğunu belirtmiştir. Bu durum detaylandırılacak olursa; Kidman ve
Cooper (1997) yaptıkları çalışmada 4. 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin dikdörtgenin alanını bulmada
yaşadıkları kavram yanılgılarını tespit etmeyi amaçlamış ve sınıf farkı olmaksızın, öğrencilerin
yaklaşık %50’sinin alan kavramını, dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayarak ifade ettikleri
ortaya koymuştur. Şişman ve Aksu, (2009) ise; 7. Sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konularındaki
başarılarını incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, öğrencilerin alan ve çevre kavramları
arasındaki farkı tam olarak bilmedikleri tespit edilmiştir. Dağlı (2010); öğrencilerin kenar
uzunlukları verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını kolayca hesaplayabildiklerini, fakat
alan hesabına gelindiğinde çevre hesabı ile alan hesabını karıştırdıkları tespit edilmiştir. Özel
olarak çalışmada karenin, dikdörtgenin, üçgenin çevresini hesaplamada sıkıntı yaşamadıklarını
fakat paralelkenarın çevresini hesaplamada öğrencilerin zorlandıkları belirlenmiştir. Yine hacim
konusunda yaşanan kavram yanılgıları incelendiğinde Dağlı (2010) öğrencilerin noktalı kağıt
üzerindeki şeklin kaç birim küpten oluştuğunu hesaplamada zorluk yaşamadıklarını; karşılaşılan
sorunun genel olarak birim küplerden oluşan bir cismin içerdiği birim küp adedini fiziksel
anlamda saymaktan kaynaklandığını belirlemişlerdir.
Tüm bunlardan hareketle bu çalışmada ise ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyine
göre çevre, alan ve hacim konularına ilişkin kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaktadır.
 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin çevre uzunluğunu hesaplama konusunda kavram
yanılgıları nelerdir?
 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin alan hesaplama konusunda kavram yanılgıları
nelerdir?
 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin birim küplerle hacim hesaplama konusunda kavram
yanılgıları nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın amacı, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre, alan ve hacim ölçme hesabı
konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi olup; bu amaç doğrultusunda derinlemesine
incelemeler yapılarak yanılgılar ortaya çıkarılacaktır. Bu bağlamda araştırmada nitel yaklaşımın
etkileşimli desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması yöntemi,
araştırmaya dair durumun belirlenmesi ve belirlenen durumun daha derinlemesine incelenmesi
(Bogdan ve Biklen, 2007, s. 59) şeklinde tanımlanmaktadır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, Erzincan ilinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullar
arasından iki adet merkez ortaokulunun 2015–2016 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında
öğrenim görmekte olan, 153 yedinci ve sekizinci sınıf (58 yedinci sınıf ve 95 sekizinci sınıf)
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde örnekleme birimi merkez
ortaokullar olmak üzere seçkisiz olmayan örnekleme yoluna gidilmiş ve “para ve işgücü açısından
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var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin uygulama yapılabilir ve kolay ulaşılabilir birimlerden
seçilmesi” (Büyüköztürk ve diğ., 2010) şeklinde tanımlanabilecek uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak, ölçme öğrenme alanına ait çevre, alan ve hacim hesabı konusuna
ilişkin literatürde var olan kavram yanılgılarından sekiz adet kavram yanılgısı belirlenmiş ve
ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımlar da dikkate alınarak her bir kavram
yanılgısına yönelik ikişer soru olmak üzere toplam 16 soruluk açık uçlu bilgi testi geliştirilmiştir.
Bilgi testi oluşturulurken ilk olarak bu alanda yapılmış çalışmalar incelenerek mevcut kavram
yanılgıları belirlenmiştir. Kavram yanılgıları belirlenirken özellikle Dağlı (2010)’nın çalışması
dikkate alınmış ve bu doğrultuda sekiz temel başlık belirlenmiştir. Bunlar;
 “Karenin çevre uzunluğunu hesaplama” ile ilgili kavram yanılgıları
 “Standart olmayan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu hesaplama” ile ilgili
kavram yanılgıları
 “Paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplama” ile ilgili kavram yanılgıları
 “Karesel bölgenin alanını hesaplama” ile ilgili kavram yanılgıları
 “Dikdörtgensel bölgenin içini parçalama” ile ilgili kavram yanılgıları
 “Paralelkenarın alanını hesaplama” ile ilgili kavram yanılgıları
 “Verilen birim küplerle hacim hesaplama” ile ilgili kavram yanılgıları
 “Hacmi belli olan bir yapıdaki birim küplerin sayısını bulma ve hacmini hesaplama” ile
ilgili kavram yanılgıları
şeklindedir. Bir sonraki aşamada öğrencilerin yaptıkları hatalarda sistematik ve ısrarcı olup
olmadıklarını tespit edip; kavram yanılgısı mı yoksa yanlış mı yaptıklarını belirleyebilmek için
her bir kavram yanılgısına ilişkin ikişer adet soru hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken MEB 6.
Sınıf ders kitabından ve Dağlı (2010)’nın çalışmalarında yer alan sorulardan faydalanılarak
uyarlanmıştır. Bu sorular 2 uzmana ve uygulama yapılan okulda görev yapan bir matematik
öğretmenine gösterilerek teyit edilmiştir.
Bilgi testinde yer alan 1. ve 9. sorular “karenin çevre uzunluğunu hesaplama” ile; 2. ve 11.
sorular “Paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplama” ile; 3. ve 10. sorular “Hacmi belli olan bir
yapıdaki birim küplerin sayısını bulma” ile; 4. ve 13. sorular “Karesel bölgenin alanını
hesaplama” ile; 6. ve 8. sorular “Paralelkenarın alanını hesaplama” ile; 7. ve 14. sorular “Verilen
birim küplerle hacim hesaplama” ile; 5. ve 15. sorular “Dikdörtgensel bölgeyi parçalama” ile; 12.
ve 16. sorular “Standart olmayan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu hesaplama” ile
ilgili kavram yanılgılarına yönelik hazırlanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler belirlenen sekiz adet
kavram yanılgısına ilişkin doğru, boş, yanlış ve kavram yanılgısı kategorileri oluşturularak analiz
edilmiştir. Kavram yanılgısını tespit etmek amacıyla öğrencilerden kendi çözümlerine ilişkin
açıklama yapmaları istenmiştir. Yaptıkları açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin kalıplaşmış bir
düşünceye sahip oldukları tespit edildiği takdirde bu durum kavram yanılgısı olarak
değerlendirilmiştir. Ayrıca herhangi bir kavram yanılgısını belirlemeye yönelik sorulan iki adet
sorunun her ikisine de öğrenci aynı hatalı cevabı veriyorsa bu durum kavram yanılgısı olarak
belirlenmiştir. Örneğin “karenin alanını hesaplamaya” yönelik sorulan 4. ve 13. soruda öğrenciler
aynı hatalı cevabı vermiş iseler, bu durum kavram yanılgısı olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle
hem 7. sınıf hem de 8. sınıf öğrencilerine ait kavram yanılgısı yüzdesi her iki soruda da aynı
verilmiştir. Bu duruma örnek olarak Ö11 kodlu öğrencinin 4. ve 13. soruya verdiği cevaplar
incelendiğinde;
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Görüldüğü üzere, 4. soruda öğrenci karenin alanını bulmak için kenar uzunluğunu 4 ile
çarparken; 13. soruda karenin kenar uzunluğunu bulmak için verilen alanı 4’e bölmüştür. Bu
noktada karenin alanının hesaplanmasına yönelik paralel hazırlanan iki soruya da öğrencinin
benzer bir kavram yanılgısı yaşadığı aşikârdır. Bu nedenle bu durum araştırmacılar tarafından
kavram yanılgısı olarak değerlendirilmiştir.
Böylece araştırmanın amacına yönelik olarak yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin cevap
kâğıtları ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yine araştırmanın amacına yönelik olarak çevre, alan ve
hacim şeklinde ayrı ayrı analiz edilmiştir.
Bulgular
 Birinci alt probleme ilişkin bulgular
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre uzunluğunu hesaplama konusunda kavram yanılgıları
nelerdir? şeklindeki birinci alt probleme ilişkin kare, dikdörtgen ve paralelkenarın çevre
uzunluğunu hesaplamaya yönelik oluşturulan sorular ayrı ayrı başlıklar halinde analiz edilmiş ve
aşağıda sunulmuştur.


Öğrencilerin “karenin çevre uzunluğunu hesaplama” ile ilgili kavram yanılgılarına
yönelik bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Karenin çevre uzunluğunu hesaplamaya yönelik öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler

Soru-9

Soru-1

Doğru

Yanlış

Kavram
Yanılgısı

Boş

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7. sınıf

55

94,83

3

5,17

0

0

0

0

58

100

8. sınıf

93

97,90

1

1,05

1

1,05

0

0

95

100

7. sınıf

35

60,34

11

18,97

12

20,69

0

0

58

100

8. sınıf

56

58,95

26

27,37

13

13,68

0

0

95

100

Tablo 1’de sunulduğu üzere karenin çevresini hesaplamaya yönelik hazırlanan birinci ve
dokuzuncu soruya hem 7. sınıf öğrencilerinin (yaklaşık %95; %60) hem de 8. sınıf öğrencilerinin
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(yaklaşık %98; %60) büyük çoğunluğunun doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca karenin
çevre uzunluğunu hesaplamaya yönelik hazırlanan iki soruya ilişkin öğrencilerin hiçbirinin
kavram yanılgısı yaşamadıkları tespit edilmiştir.
 “Standart olmayan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu hesaplama” ile ilgili
kavram yanılgılarına yönelik bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Standart olmayan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu hesaplamaya yönelik
öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler
Kavram
Yanılgısı

Boş

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Soru-12

Yanlış

7. sınıf

12

20,69

27

46,55

14

24,14

5

8,62

58

100

8. sınıf

26

27,36

30

31,58

30

31,58

9

9,48

95

100

Soru-16

Doğru

7. sınıf

3

5,17

27

46,55

23

39,66

5

8,62

58

100

8. sınıf

17

17,89

33

34,73

36

37,90

9

9,48

95

100

Tablo 2’de sunulduğu üzere standart olmayan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu
hesaplamaya yönelik hem 7. sınıf. hem de 8. sınıf öğrencilerin büyük çoğunluğunun yanlış cevap
verdikleri ya da soruyu boş bıraktıkları görülmüştür. Ayrıca 7. sınıf öğrencilerinin ortalama
yaklaşık %8,6’sı; 8. sınıf öğrencilerinin ortalama yaklaşık %9,5’inin kavram yanılgısı yaşadıkları
tespit edilmiştir. Bu noktada iki kavram yanılgısı ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi “sadece
verilen değerleri toplama”; ikincisi ise “çevre ile alanı karıştırma” olarak belirlenmiştir.


“Paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplama” ile ilgili kavram yanılgılarına yönelik
bulgular tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3: Paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplamaya yönelik öğrenci cevaplarına ait frekans ve
yüzdeler

Soru-11

Soru-2

Doğru

Yanlış

Kavram
Yanılgısı

Boş

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7. sınıf

43

74,14

9

15,51

4

6,90

2

3,45

58

100

8. sınıf

67

70,53

25

26,31

3

3,16

0

0

95

100

7. sınıf

23

39,66

25

43,10

8

13,79

2

3,45

58

100

8. sınıf

63

66,31

13

13,69

19

20,00

0

0

95

100

Tablo 3’de sunulduğu üzere Paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplamaya yönelik
hazırlanan ikinci ve on birinci soruya ilişkin sadece 7. sınıf öğrencilerinin az bir kısmının kavram
yanılgısı yaşadıkları (3,5); söz konusu alana ilişkin 8. sınıf öğrencilerinin ise hiçbirinin kavram
yanılgısı yaşamadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kavram yanılgısının “öğrencilerin
çevre hesabı ile alan hesabını birbirlerine karıştırdıkları ve çevre hesabı yapmak yerine alan hesabı
yaptıkları” şeklinde belirlenmiştir. Örneğin Ö5 kodlu katılımcının verdiği cevap aşağıdaki gibidir:
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 İkinci alt probleme ilişkin bulgular:
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin alan hesaplama konusunda kavram yanılgıları nelerdir?
şeklindeki ikinci alt probleme ilişkin kare, dikdörtgen ve paralelkenarın alanını hesaplamaya
yönelik oluşturulan sorular ayrı ayrı başlıklar halinde analiz edilmiş ve aşağıda sunulmuştur.
 Öğrencilerin “Karesel bölgenin alanını hesaplama” ile ilgili kavram yanılgılarına yönelik
bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4: Karesel bölgenin alanını hesaplamaya yönelik öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler

Soru-13

Soru-4

Doğru

Yanlış

Boş

Kavram Yanılgısı

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7. sınıf

16

27,59

18

31,03

2

3,45

22

37,93

58

100

8. sınıf

53

55,78

25

26,32

8

8,40

9

9,50

95

100

7. sınıf

14

24,14

12

20,69

10

17,24

22

37,93

58

100

8. sınıf

57

60,00

7

7,37

22

23,13

9

9,50

95

100

Tablo 4’de sunulduğu üzere karesel bölgenin alanını hesaplamaya yönelik hem 7. sınıf.
hem de 8. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgısı yaşadıkları görülmüştür. 7. sınıf öğrencilerinin
ortalama yaklaşık %38’i; 8. sınıf öğrencilerinin ortalama yaklaşık %10’u kavram yanılgısı
yaşadıkları tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kavram yanılgısının “öğrencilerin alan
hesabı ile çevre hesabını birbirlerine karıştırdıkları ve alan hesabı yapmak yerine çevre hesabı
yaptıkları” şeklinde belirlenmiştir. Ö52 kodlu öğrenciye ait örnek alıntı aşağıdaki gibidir:



Öğrencilerin “Dikdörtgensel bölgenin içini parçalama” ile ilgili kavram yanılgılarına
yönelik bulgular Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5: Dikdörtgensel bölgenin içini parçalamaya yönelik öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler

Doğru
Sınıflar

f

%

Yanlış

f

%

Kavram
Yanılgısı

Boş

f

%

f

%

Toplam

f

%

Soru-15

Soru-5
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7. sınıf

3

5,17

23

39,66

20

34,48

12

20,69

58

100

8. sınıf

7

7,37

25

26,32

54

56,84

9

9,47

95

100

7. sınıf

6

10,34

11

18,97

29

50

12

20,69

58

100

8. sınıf

12

12,63

26

27,37

48

50,53

9

9,47

95

100

Tablo 5’de sunulduğu üzere dikdörtgensel bölgenin içini parçalamaya yönelik hem 7. Sınıf
hem de 8. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgısı yaşadıkları görülmüştür. 7. sınıf öğrencilerinin
ortalama yaklaşık %21’inin; 8. sınıf öğrencilerinin ortalama yaklaşık %9’unun kavram yanılgısı
yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kavram yanılgısının “öğrencilerin alan hesabı
ile çevre hesabını birbirlerine karıştırdıkları ve dikdörtgenin alanını hesaplamak yapmak yerine
çevresini hesaplamaları” şeklinde belirlenmiştir.
 Öğrencilerin “Paralelkenarın alanını hesaplama” ile ilgili kavram yanılgılarına yönelik
bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Paralelkenarın alanını hesaplamaya yönelik öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler

Soru-8

Soru-6

Doğru

Yanlış

Boş

Kavram Yanılgısı

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7. sınıf

2

3,44

9

15,52

17

29,30

30

51,72

58

100

8. sınıf

17

17,90

11

11,58

34

35,78

33

34,74

95

100

7. sınıf

4

6,90

8

13,79

16

27,59

30

51,72

58

100

8. sınıf

18

18,95

11

11,57

33

34,74

33

34,74

95

100

Tablo 6’da sunulduğu üzere paralelkenarın alanını hesaplamaya yönelik hem 7. sınıf hem de
8. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgısı yaşadıkları görülmüştür. 7. sınıf öğrencilerinin ortalama
yaklaşık %52’sinin; 8. sınıf öğrencilerinin ortalama yaklaşık %35’inin kavram yanılgısı yaşadığı
tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu kavram yanılgıları “öğrencilerin alan hesabı ile çevre
hesabını birbirlerine karıştırdıkları ve paralelkenarın alanını hesaplamak yapmak yerine çevresini
hesaplamaları” veya dikdörtgenin alan hesabı ile karıştırarak paralelkenarın iki kenarının
uzunluğunu birbirleri ile çarpmaları” şeklinde belirlenmiştir. Ö8 kodlu öğrenciye ait alıntı
aşağıdaki gibidir:

 Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular:
“7. ve 8. sınıf öğrencilerinin hacim hesaplama konusunda kavram yanılgıları nelerdir?”
şeklindeki ikinci alt probleme ilişkin birim küplerle hacim hesaplamaya yönelik oluşturulan
sorular ayrı ayrı başlıklar halinde analiz edilmiş ve aşağıda sunulmuştur.
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 Öğrencilerin “Verilen birim küplerle hacim hesaplama” ile ilgili kavram
yanılgılarına yönelik bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7: Verilen birim küplerle hacim hesaplamaya yönelik öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler

Soru-14

Soru-7

Doğru

Yanlış

Kavram
Yanılgısı

Boş

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7. sınıf

26

44,83

9

15,52

12

20,69

11

18,96

58

100

8. sınıf

59

62,11

13

13,69

20

21,05

3

3,15

95

100

7. sınıf

32

55,15

11

18,97

4

6,9

11

18,96

58

100

8. sınıf

68

71,58

18

18,95

6

6,32

3

3,15

95

100

Tablo 7’de sunulduğu üzere verilen birim küplerle hacim hesaplamaya yönelik hem 7. sınıf
hem de 8. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgısı yaşadıkları görülmüştür. 7. sınıf öğrencilerinin
ortalama yaklaşık %19’unun; 8. sınıf öğrencilerinin ortalama yaklaşık %3’ünün kavram yanılgısı
yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin kavram yanılgıları “verilen
şekillerde sadece görünen yüzdeki birim küplerin dışında da birim küp olacağını algılayamama”
şeklinde belirlenmiştir.


Öğrencilerin “Hacmi belli olan bir yapıdaki birim küplerin sayısını bulma ve hacmini
hesaplama” ile ilgili kavram yanılgılarına yönelik bulgular Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8: Hacmi belli olan bir yapıdaki birim küplerin sayısını bulma ve hacmini hesaplamaya yönelik
öğrenci cevaplarına ait frekans ve yüzdeler

Soru-10

Soru-3

Doğru

Yanlış

Kavram
Yanılgısı

Boş

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7. sınıf

36

62,07

9

15,52

7

12,07

6

10,34

58

100

8. sınıf

66

69,49

12

12,63

15

15,78

2

2,10

95

100

7. sınıf

20

34,48

22

37,93

10

17,25

6

10,34

58

100

8. sınıf

32

33,68

39

41,06

22

23,16

2

2,10

95

100

Tablo 8’de sunulduğu üzere hacmi belli olan bir yapıdaki birim küplerin sayısını bulma ve
hacmini hesaplamaya yönelik hem 7. sınıf hem de 8. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgısı
yaşadıkları görülmüştür. 7. sınıf öğrencilerinin ortalama yaklaşık %10’unun; 8. sınıf
öğrencilerinin ortalama yaklaşık %2’sinin kavram yanılgısı yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan
analizler sonucu öğrencilerin kavram yanılgıları “verilen şekillerde sadece görünen yüzdeki birim
küplerin dışında da birim küp olacağını algılayamama” şeklinde belirlenmiştir. Ö33 kodlu
öğrenciye ait örnek alıntı aşağıdaki gibidir:
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Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyine göre çevre, alan ve hacim
konularına ilişkin kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ifade
edilen 3 alt probleme yönelik sonuçlar aşağıda sırasıyla ifade edilmiştir.
“7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre uzunluğunu hesaplama konusunda kavram yanılgıları
nelerdir?” şeklindeki birinci alt probleme ilişkin kare, dikdörtgen ve paralelkenarın çevre
uzunluğunu hesaplamaya yönelik elde edilen bulgular ışığında; üç temel sonuç elde edilmiştir.
Birincisi; araştırmada karenin, dikdörtgenin ve paralelkenarın çevre uzunluğunu hesaplamaya
yönelik hem 7. sınıf öğrencilerinin (kare= %0; dikdörtgen= %9; paralelkenar= %4), hem de 8.
sınıf öğrencilerinin (kare= %0; dikdörtgen= %10; paralelkenar= %0) söz konusu alana ilişkin çok
az kavram yanılgısı yaşadıkları tespit edilmiştir. İkincisi; genel olarak öğrenciler en fazla
dikdörtgenin, daha sonra paralelkenarın çevresini hesaplamada kavram yanılgısı yaşamaktadırlar.
Karenin çevresini hesaplamada ise kavram yanılgısı yaşamadıkları görülmüştür. Üçüncüsü ise,
yapılan analizler sonucu çevre uzunluğunu hesaplama konusunda öğrencilerin yaşadıkları kavram
yanılgısı “öğrencilerin çevre hesabı ile alan hesabını birbirlerine karıştırdıkları ve çevre hesabı
yapmak yerine alan hesabı yaptıkları” şeklindedir. Genel olarak çevre uzunluğunu hesaplamaya
yönelik hazırlanan sorulara öğrencilerin büyük çoğunluğunun doğru cevap verdiği; yanlış cevap
verenlerin ise genellikle işlem hatası yaptıkları, çok az bir kısmının ise kavram yanılgısı yaşadığı
söylenebilir. Benzer durum Dağlı (2010) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin kenar
uzunlukları verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını kolayca hesaplayabildikleri şeklinde
belirtilmiştir. Özel olarak bu çalışmada karenin ve dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamada
sıkıntı yaşamazken; paralel kenarın çevre uzunluğunu hesaplamada sıkıntı yaşadıkları tespit
edilmiştir. Mevcut çalışmada ise bu durumun aksine diğerlerine nazaran dikdörtgenin çevre
uzunluğunu hesaplamada daha fazla sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu durumun veri toplama
aracında yer alan sorunun standart olmayan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunun
hesaplanmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.
7. ve 8. sınıf öğrencilerinin alan hesaplama konusunda kavram yanılgıları nelerdir?
şeklindeki ikinci alt probleme ilişkin kare, dikdörtgen ve paralelkenarın alanını hesaplamaya
yönelik bulgular ışığında üç temel sonuç elde edilmiştir. Birincisi; araştırmada karenin,
dikdörtgenin ve paralelkenarın alanını hesaplamaya yönelik 7. sınıf öğrencilerinin (kare= %38;
dikdörtgen= %21; paralelkenar= %52), 8. sınıf öğrencilerinden (kare= %10; dikdörtgen= %9;
paralelkenar= %35) daha fazla kavram yanılgısı yaşadıkları tespit edilmiştir. İkincisi; genel olarak
öğrenciler en fazla paralelkenarın, daha sonra dikdörtgenin, en az da karenin alanını hesaplamada
kavram yanılgısı yaşamaktadırlar. Üçüncüsü yapılan analizler sonucu söz konusu üç geometrik
cisimde de öğrencilerin yaşadıkları kavram yanılgısı “öğrencilerin alan hesabı ile çevre hesabını
birbirlerine karıştırdıkları ve alan hesabı yapmak yerine çevre hesabı yaptıkları” şeklindedir.
Kidman ve Cooper (1997) yaptıkları çalışmada 4. 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin dikdörtgenin alanını
bulmada yaşadıkları kavram yanılgılarını tespit etmeyi amaçlamış ve sınıf farkı olmaksızın
öğrencilerin yarısının kavram yanılgısı yaşadıklarını tespit etmiştir. Bu durum mevcut çalışmanın
aksine bir sonuç belirtmektedir. Diğer taraftan Kidman ve Cooper (1997), Şişman ve Aksu, (2009)
ve Dağlı (2010) tarafından yapılan çalışmalarda belirlenen öğrencilerin alan hesabı ile çevre
hesabını birbirlerine karıştırdıkları sonucu mevcut çalışmanın sonucu ile benzerlik
göstermektedir.
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7. ve 8. sınıf öğrencilerinin hacim hesaplama konusunda kavram yanılgıları nelerdir?
şeklindeki üçüncü alt probleme ilişkin verilen birim küplerle hacim hesaplamaya (a) ve hacmi
belli olan bir yapıdaki birim küplerin sayısını bulma ve hacmini hesaplamaya (b) yönelik bulgular
ışığında iki temel sonuç elde edilmiştir. Birincisi; birim küplerle hacim hesaplama yönelik 7. sınıf
öğrencilerinin (a= %19; b= %10), 8. sınıf öğrencilerinden (a= %3; b= %2) daha fazla kavram
yanılgısı yaşadıkları tespit edilmiştir. İkincisi; yapılan analizler sonucu öğrencilerin yaşadıkları
kavram yanılgısı “verilen şekillerde sadece görünen yüzdeki birim küplerin dışında da birim küp
olacağını algılayamama” şeklindedir. Benzer durum; Dağlı (2010)’nın çalışmasında,
“öğrencilerin şeklin kaç birim küpten oluştuğunu hesaplamada; birim küplerden oluşan bir cismin
içerdiği birim küp adedini fiziksel anlamda saymakta sıkıntı yaşadıklarını kaynaklandığı”
şeklinde ifade edilmiştir. Fakat bu durum mevcut çalışmada “sadece birim küpleri saymakta
sıkıntı yaşamaları değil üç boyutlu düşünemedikleri için görünmeyen birim küpleri saymadıkları
bu nedenle birim küpleri saymakta sıkıntı yaşadıkları şeklinde açıklanmıştır.
Araştırmanın sonucunda hem yedinci sınıf öğrencilerinin hem de sekizinci sınıf
öğrencilerinin çevre, alan ve birim küplerle hacim konusunda kavram yanılgılarına sahip
oldukları fakat yedinci sınıf öğrencilerinin, sekizinci sınıf öğrencilerinden daha fazla kavram
yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çevre, alan ve birim küplerle hacim
hesabı göz önüne alındığında en fazla alan hesabı konusunda kavram yanılgısına sahip oldukları
tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar bağlamında; çevre, alan ve hacim konularının
öğretiminde öğretmenlerin tespit edilen yanılgıları dikkate alarak öğretim sürecini yeniden
yapılandırmaları, öğrencilerin söz konusu kavram yanılgılarına düşmelerinin önlenmesine ve
böylece bu konuların daha anlamlı öğrenilmesine katkı sağlayabilir.
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BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİNİN ERZİNCAN HALK
SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE EFFECTS OF INFORMATION SECURITY AWARENESS
TRAINING ON STAFF OF ERZINCAN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
Durmuş ÖZDEMİR*
Fulya ASLAY**
Özet
Günümüzde hızla gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırmakla birlikte bir takım sorunları da
beraberinde getirmektedir. Bilgisayarlar, cep telefonları ve akıllı sistemler, internet ile birlikte yaşamın her
alanında ulaşım, alışveriş, eğitim, sağlık vb. kullanılmakta olup, farklı yazılım uygulamaları ile gün
geçtikçe kullanım alanları yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte bilginin toplanması, değerlendirilmesi,
raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde, özellikle güvenliğin sağlanması noktasında kurum çalışanlarının
ve yöneticilerinin etkili önlemler almaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir. Bilgi güvenliğinin, sistemlerde
kullanılan teknoloji açıklarının yanı sıra, kasıtlı veya farkında olmadan kullanıcı kaynaklı oluşabilen
tehditlerden dolayı sağlanamadığı literatürde dikkat çekmektedir. Kamu kurumları arasında özellikle sağlık
alanında çalışan kurum personelinin, hastaların kişisel mahremiyetini ve bilgilerini içeren veriye erişmeleri
yetkileri seviyesinde mümkün olmaktadır. Bu nedenle sağlık sektöründe yer alan kapsamlı kişisel verilerin
kullanımı esnasında oluşabilecek insan kaynaklı güvenlik açıklarının verebileceği zararlar özellikle önem
arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada, Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına bilgi güvenliği
farkındalık eğitimleri verilmiş ve teknolojinin doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi hususunda verilen
eğitimin etkisi araştırılmıştır. Çalışanların bilgi güvenliği konusundaki farkındalıkları; yaş, cinsiyet, eğitim
seviyesi, ünvan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım deneyimi gibi özellikleri esas alınarak, “Bilgi
Güvenliği Farkındalık Ölçeği” ile değerlendirilmiş, eğitim öncesi ve sonrası durum analizi yapılmıştır.
Araştırmada verilen eğitimin faydalı olduğu, siber ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı farkındalık
oluşturduğu sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi, Bilgi Güvenliği Politikaları, Kişisel ve
Kurumsal Verilerin Korunması.
Abstract
Today, rapidly developing technology facilitates human life and also brings about some problems.
The use of computers, mobile phones, and smart systems with the internet has examples in every field of
life (transportation, shopping, education, health, etc.), and different software applications and their usage
are becoming more widespread day by day. Concerning these applications used with the internet
technology, institutional staff and administrators have to take effective measures and pay attention in the
process of collecting, evaluating, reporting, and sharing information and especially providing the security
of information. The fact that information security may not be provided due to threats caused by users
deliberately or involuntarily rather than the gaps in the technologies being used in the systems draws
attention in the literature. It becomes possible for particularly the institutional staff members working in
medical fields among the public institutions to reach the data that contains the personal privacy and
information of the patients through their authorization. The damages likely to be caused by the human
sourced security gaps during the extensive use of personal data in the health field are important. For this
purpose, trainings were carried out for the staff of Erzincan Public Health Administration concerning
information security awareness, and the effects of the training was investigated concerning accurate and
effective use of the technology. The awareness of the staff members concerning information security was
analyzed by using “Information Security Awareness Scale” based on their characteristics such as age,
gender, educational level, title, experience in using information and communication technology, and the
situation analysis was carried out before and after the training. It was found in the study that the provided
training was useful and created awareness against cyber and social engineering attacks.
Keywords: Information Security Awareness Training, Information Security Policies, Personal and
Corporate Data Protection.
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Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, bilginin dijital ortamlarda kullanımı, paylaşımı ve
saklanması hususlarında işlevsellik ve kolaylık sağlamıştır (Buyya, Yeo, Venugopal, Broberg &
Brandic, 2009). Bu nedenle insanlar kaçınılmaz olarak gerek günlük yaşamlarında gerekse iş
hayatında bilgi teknolojilerinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanmaktadırlar ((Marston, Li,
Bandyopadhyay, Zhang, & Ghalsasi, 2011). Bu durum literatürde “Yaygın Bilişim” (Pervasive
Computing) ve “Her Zaman Her Yerde Bilişim” (Ubiquitous Computing) kavramlarının
yerleşmesini sağlamıştır (Krumm, 2016). Bilişim teknolojilerinin bu kadar sık kullanımı
beraberinde bilgi güvenliği noktasında oldukça tehlikeli açıklara yol açmaktadır (Doherty,
Anastasakis, & Fulford, 2009). Kişisel ve kurumsal verilerin kullanıcıların isteği dışında ve
zararına olacak şekilde izinsiz kullanımı istemeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Kamu
kurumları arasında özellikle sağlık alanında çalışan kurum personellerinin hastaların kişisel
mahremiyetini ve bilgilerini içeren veriye erişmeleri yetkileri seviyesinde mümkün olmaktadır
(Öğütçü, Gürel ve Cula, 2011). Ancak bilgiye erişim, raporlama, saklama ve taşınabilirlik
aşamalarında çeşitli insan kaynaklı hatalardan dolayı, yasal olmayan şekillerde erişime açık
kaldığı tespit edilmiştir (Tübitak, 2014). Kurumların bilgi güvenliği önlemlerinin genellikle
teknik ve prosedürel (güvenlik duvarı, sanal özel ağ, saldırı tespit/önleme sistemi, antivirüs, içerik
kontrolcü, veri şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme) güvenlik önlemlerine
odaklandıklarını tespit edilmiştir (Canbek ve Sağıroğlu, 2006). Fakat ağ ve bilgi güvenliği
noktasında son teknoloji sistemlere sahip olan kurumların dikkat etmesi gereken ve göz ardı
edilen diğer bir önemli husus ise, bilgi güvenliğinin en zayıf halkası olan personel kaynaklı
hataların mümkün olan en alt seviyeye indirilmesi olmalıdır. Bu amaçla kurumlarda çalışan
personele bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak adına, insan kaynaklı yapılan hataları önlemeye
yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir (TSE, 2006).
1.1. Bilgi Güvenliği ve Standartlar
Bilgi güvenliği, “bilginin korunduğu bilgi sistemlerinin ve bilginin yetkisiz erişimine,
kullanımına, ifşa edilmesine, değiştirilmesine, incelenmesine, hasar verilmesine veya yok
edilmesine karşı korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak
bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önleme olarak”
tanımlanır (Güngör, 2015). Eski çağlarda yazışma ve haberleşmenin gizliliği mühürler ve özel
yapıştırıcılarla korumaktaydı. Romalı yönetici ve asker Jül Sezar tarafından geliştirilen “Sezar
Şifrelemesi Tekniği”’nin özellikle o dönemde oldukça etkili olduğu bilinmektedir (Bahadır ve
Özdemir, 2012; Yerlikaya, Buluş ve Buluş, 2006). İkinci Dünya Savaşı sürecinde Polonyalı
kriptoloji uzmanları ve matematikçiler tarafından Enigma Şifreleme Sistemi’nin kırılması
Almanların savaşı kaybetmelerinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Koyuncu, 2015).
Günümüzde ise insan yaşamını kolaylaştıran ve her alanda farklı fırsatlar sunan internet
teknolojileri, diğer yandan da saldırgan kişi veya grupların hedeflerine ulaşmaları için elverişli
bir ortam hazırlamıştır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile e-ticaret
uygulamalarının hızla yayılması, kamu kurumlarında elektronik belgelerin üretim ve kullanım
ortamı ile ilgili çeşitli standartların geliştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaç,
özellikle gelişmiş ülkeler tarafından 2000’li yıllardan itibaren algılanmış ve çeşitli standartlaşma
çalışmaları başlatılmıştır. Amerikan Savunma Bakanlığı (The United States Department of
Defense [DoD], 2002) tarafından yayınlanan bir genelge ile uygulamaya konulmuş olan
“elektronik belge yönetimi yazılımları için tasarım standartları” hazırlanmıştır. Avrupa’da ise
elektronik belge yönetim sistemleri açısından standart sayılabilecek iki en önemli çalışma
“Elektronik Belge Yönetimi için Model Gereksinimler” olarak ifade edilen MoReq’ ve
yazılımlarda bulunması gerekli ölçütleri ve elektronik belge yönetimi prosedürlerini belirleyen
DoD 5015-2 tir. (Kandur, 2011). Ülkemizde bu alandaki ilk faaliyet 2003 yılında e-Dönüşüm
Türkiye İcra Kurulu’nun oluşturularak, 2005 yılında kabul edilen eylem planı yayınlanmasıdır
(E-Dönüşüm, 2003). Yapılan çalışmalar sonucunda 13 Temmuz 2005 tarihinde “Elektronik Belge
Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli (v.1.0)” DPT’nin organize ettiği bir toplantı ile kamu
kurumlarının görüşlerine sunulmuş ve internet üzerinden kullanıma açılmıştır. Kamu
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kurumlarından ve özel sektörden gelen görüşler doğrultusunda referans model daha da
geliştirilerek 2006 yılında ikinci sürüm olarak yayınlanmıştır. Bu yayına paralel olarak Nisan
2006 tarihinde Referans Model standart formatına dönüştürülerek Türk Standartları Enstitüsü’ne
sunulmuş ve Haziran 2007 tarihinde “TS 13298 – Elektronik Belge Yönetimi Standardı”
yayınlanmıştır (TSE, 2007). Daha sonra bu standardın kullanımı bir Genelge ile tüm kamu
kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. Şuan ülkemizde ve dünyada öncesinde bir İngiliz
standardı olan BS 7799-2, 2005 yılında ISO standardına dönüşerek ISO/IEC 27001 adını alması
ve 2013 yılında güncellenmesi ile halen kullanılmaya devam etmektedir. Dünyada kabul edilmiş
olan bu standart, ISO/IEC 27000 Standart Ailesi Bilgi Güvenliği ve BGYS (Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi) ile ilgilidir. Ülkemizde de TSE tarafından “TS ISO IEC 27001” adıyla kabul
edilerek sistem belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır. TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi güvenliğini üç başlık altında incelemektedir.

Gizlilik: Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması.

Bütünlük: Bilgilerin eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olması.

Erişilebilirlik: Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir olması.
Türkiye’de 2006-2014 yılları arasında ISO IEC 27001 belgesi almaya hak kazanan kurum ve
kuruluş sayılarının her geçen yıl arttığı Şekil-1’de görülmektedir (ISO, 2015). Bununla birlikte
2013 yılı verilerine göre ülkeler sıralamasında Türkiye’nin 17.sırada olduğu bilinmektedir.

Şekil 1. 2006-2014 Yılları Arasında ISO IEC 27001 Belgesi Almaya
Hak Kazanan Kurum Ve Kuruluş Sayıları

Ülkemizde kamu kurumları arasında “TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardı” kapsamında yapılan çalışmalarda öncü kamu kuruluşu olarak Sağlık Bakanlığının
yaptığı çalışmalar ve uygulamalar dikkat çekmektedir (Öğütçü, 2010).
1.2. Sağlık Sektöründe Bilgi Güvenliği Politikaları
Sağlık kayıtlarının dijital veritabanlarında saklanarak kullanımı, etkin sağlık hizmetleri için
önem arz etmektedir. Fakat dijital ortamlardaki bu kayıtlar kişisel sağlık bilgilerinin mahremiyeti
açısından bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kişisel sağlık bilgilerini tehdit
eden riskler için güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir. Kişisel sağlık bilgileri,
kişinin doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar geçen süreyi kapsayan sağlık bilgilerinin
tümüdür (Sağlık Bakanlığı, 2014). Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 28/02/2014 tarih ve 5181.1272
sayılı, onayı eki ile yürürlüğe konulan “Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesinin” ilgili
hükümleri çerçevesinde “Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu” yayınlanmıştır.
Kılavuzda temel amaç; Sağlık Bakanlığının görevleri kapsamında bilginin toplanması,
değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik
tedbir almak, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içerden
veya dışardan kasıtlı ya da kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak, son
kullanıcı, idareci, sistem ve veri tabanı yöneticileri ve teknik personelin bilgi sistem ve ağları
üzerinde yapacakları çalışmalarda bilgi güvenliği farkındalık, duyarlılık ve teknik bilgi
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düzeylerinin artırılması ile sistemsel güvenlik açıklarının ortadan kaldırılmasını sağlayarak, insan
kaynaklı zafiyetlerin önlenmesi ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanmış bilişim alt
yapısının kullanılması ve sürdürebilirliğinin temin edilmesi sureti ile; veri ve bilgi kayıplarının
önlenmesi bu yolla ekonomik zarara uğranılmaması ve kurumsal prestij kaybı yaşanmaması ana
ilke ve amaçlar olarak öngörülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2014).
TS ISO/IEC 27001 standardının her kurumun kendi çabaları ve kurumsal kapasitelerince
gerçekleştirilebilecek bir alan olduğu belirtilmiş ve “Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu”
içeriğinde bilgi güvenliğinin; I) Yönetsel Önlemler, II) Teknoloji Uygulamaları III) Eğitim ve
Farkındalık Yaratma ile sağlanabileceği belirtilmiştir.
1.3. Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü Personeline Verilen Eğitim İçeriği
Bilgi Güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak “Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu”nda
C.1.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi politikaları gereğince sağlık personelinin bilgi
güvenliği noktasında eğitilmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla Ülkemiz genelinde çeşitli
eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğünün talebi
doğrultusunda insan kaynaklı zafiyetlerin önlenmesi ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği
sağlanmış bilişim alt yapısının kullanılması ve sürdürebilirliğinin temin edilmesi, veri ve bilgi
kayıplarının önlenmesi ve kurumsal prestij kaybı yaşanmaması için aşağıda belirtilen başlıklar
halinde Erzincan Halk Sağlığı personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” verilmiştir.






Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı
Sosyal Mühendislik Saldırıları
Zararlı Yazılım Türleri ve Önlemler
Bilgi Çeşitleri ve Korunacak Nitelikleri
Güvenlik Açıkları (Donanım, Yazılım, Veri)





Fiziksel Önlemler
Güçlü Parola ve Son Kullanıcı Güvenliği
Yasal Sorumluluklar

1.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Yapılan çalışmada Sağlık Bakanlığı 28/02/2014 tarih ve 5181.1272 sayılı, onayı ile yürürlüğe
konulan “Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesinin” ilgili hükümleri çerçevesinde Erzincan Halk
Sağlığı Müdürlüğü personeline verilen bilgi güvenliği farkındalık eğitiminin etkileri belirlenmeye
çalışılmıştır. Personele verilen eğitim öncesinde ve sonrasında “Bilgi Güvenliği Farkındalık
Düzeyi Belirleme Ölçeği” uygulanmış ve bu sayede verilen eğitimin katkısı olup olmadığı
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada personel kaynaklı hataları azaltma amaçlı verilen
eğitimin; cinsiyet, unvan, mesleki, bilgisayar ve internet deneyimi gibi farklı kriterlere göre
farklılık olup olmadığını ve etkilerini görmek adına alana katkı sağlayacağı öngörülmüştür.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışmada
sağlık çalışanlarının demografik özellikleri (cinsiyet, mesleki kıdem, unvan, bilgisayar ve
internet kullanımı) ile bilgi güvenliği farkındalık eğitiminin sonrası farklılık olup olmadığı ve
etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
2.2. Araştırmanı Örneklemi
Bu çalışmanın örneklemini, Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde çalışan sağlık personeli
oluşturmaktadır. Çalışmaya 33 kadın, 27 erkek olmak üzere toplam 60 personel katılmıştır.
Ancak 7 katılımcının anketinin eksik veri içerdiği belirlendiğinden değerlendirmeye
alınmamıştır. 31 kadın ve 22 erkek olmak üzere toplamda 53 sağlık personeli çalışmada
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değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya Doktor, Ebe, Hemşire, Diyetisyen, Memur,
Tekniker/Teknisyen ve Yönetici unvanlarından katılım olmuştur.
2.3. Demografik Özellikler
Katılımcıların tanımlayıcı istatistik analizi ile elde edilmiş cinsiyetleri, ünvanları, mesleki
kıdemleri ve öğrenim türleri ile ilgili demografik verileri Tablo1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Örneklem Profillerinin Genel Demografik Dağılımları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Frekans Yüzde Ünvan
31
58,5 Doktor
22
41,5 Ebe

Toplam
Mesleki Kıdem
1-5
6-10
11-25
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
Toplam

53
Frekans
15
10
9
8
8
2
1
53

%100 Hemşire
Yüzde Diyetisyen
28,3 Memur
18,9 Tekniker/Teknisyen
17,0 Yönetici
15,1 Toplam
15,1 Eğitim
3,8 İlkÖğretim
1,9 OrtaÖğretim
Lise
ÖnLisans
%100 Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

Frekans Yüzde
7
13,2
11
20,8
12
1
10
10
2
53
Frekans
6
17
28
2
53

22,6
1,9
18,9
18,9
3,8
%100
Yüzde
11,3
32,1
52,8
3,8
%100

2.4. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyi Belirleme’ ölçeğinin güncellenerek
kullanılması ile toplanmıştır (Keser ve Güldüren, 2015). Anket formunda üç grup soru türü yer
almıştır: Birinci grupta; eğitime katılan kişilerin demografik özellikleri ile ilgili sorular, İkinci
grupta; ‘Bilgi Güvenliği’ ile ilgili detaylı sorular, üçüncü grupta ise eğitimin faydalı bulunup
bulunmadığı ile ilgili sorularla görüş ve önerilerin olduğu sorular bulunmaktadır. Verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistiki yöntemler ve T- Testi analizi kullanılmıştır. 60 kişinin katıldığı
‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ eğitiminin öncesinde ve sonrasında uygulanan anketler sonucunda
7 anket eksik veri içerdiği için elenmiş olup, 53 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada
kullanılan “Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeğinde” bilgi güvenliği ile ilgili maddeler “kesinlikle
katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde
belirtilen 5’li dereceleme ölçeğinde düzenlenmiştir (Keser ve Güldüren, 2015). Soru
maddelerinde 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum”, 5
“kesinlikle katılıyorum” olarak alınmıştır.
2.5. Verilerin Analizi
Verilerin istatistiksel analizi için SPSS paket programının 19.0 versiyonu kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan sağlık personellerinin cinsiyetleri ve daha önce bilgisayar eğitimi alıp
almadıkları ile bilgi güvenliği farkındalıklarının farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için
bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Ayrıca eğitim öncesi ve sonrası Bilgi Güvenliği
farkındalığı arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız T testi uygulanmıştır.
Katılımcıların demografik özelliklerinden olan ünvanları, mesleki kıdemleri ve öğrenim türleri
ile bilgi güvenliği farkındalıklarının farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için ANOVA testi
uygulanmıştır. Katılımcıların bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin genel olarak bilgisayar ve
internet kullanım bilgilerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için ise verilere ANOVA
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testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak anlamlılığını test etmek için hata payı
üst sınırı 0,05 kabul edilmiştir.
2.6. Güvenirlik ve Geçerlilik Analizleri
Çalışmada, çıkarımsal istatistik bazında verilere öncelikle güvenilirlik analizi uygulanmıştır.
Güvenilirlik analizi, bir ölçekte yer alan maddeler arasındaki iç tutarlılığı ölçer ve bu maddeler
arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sunar (Bayram, 2004). Analiz sonucunda anketin genel
Cronbach Alpha’sı 0,957 olarak saptanmıştır ve elde edilen bu değer, oldukça yüksek bir
güvenirlik sonucunu işaret etmektedir (Özdamar, 1999; Akgül ve Çevik 2005).
3. Bulgular
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular verilmiştir.
3.1. Katılımcıların Bilgisayar ve Internet Tecrübesi
Katılımcıların yıllara göre bilgisayar kullanım süreleri Şekil 2’de görülmektedir. Buna göre sağlık
personeli çalışanlarının çoğunlukla 10 yıldan daha uzun bir süredir bilgisayar kullandıkları
görülmektedir.

Şekil 2. Personelin Bilgisayar Kullanma Tecrübesi

Şekil 3. Personelin Internet Kullanma Tecrübesi

Katılımcıların yıllara göre Internet kullanma süreleri ise Şekil 3’de görülmektedir. Buna göre
sağlık personeli çalışanlarının çoğunlukla 5 yıldan daha uzun bir süredir internet kullandıkları
görülmektedir.
Katılımcıların daha önce bir bilgisayar eğitimi alıp almadıkları Şekil 4’de görülmektedir. Buna
göre sağlık personeli çalışanlarının %62,26’sının daha önce en az bir bilgisayar eğitimi almalarına
rağmen %37,7’sinin ise hiçbir bilgisayar eğitimi almadıkları görülmektedir.

Şekil 4. Bilgisayar Eğitimi Alma

Şekil 5. Bilgisayar Eğitimi Alma Şekli
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Bilgisayar eğitimi alan personellerin eğitim alma şekillerine bakıldığında ise çoğunlukla
(%26,4) özel bir bilgisayar eğitimi aldıkları, ayrıca lise/lisans gibi öğrenim hayatları süresince
bilgisayar eğitimi aldıkları gözlenmektedir. Katılımcıların aldıkları bilgisayar eğitimlerinin şekli
Şekil 5’de gösterilmektedir.
3.2.
İstatistiksel Analiz Sonuçlarına Yönelik Bulgular
Bu bölümde ‘Cinsiyet’, ‘Unvan’, ‘Mesleki Kıdem’ ve ‘Öğrenim Durumu’ gibi demografik
değişkenler ile ‘Genel Bilgisayar Kullanımı’, ‘Genel Internet Kullanımı’ değişkenlerinin, ‘Bilgi
Güvenliği Farkındalığı’ ile olan ilişkilerine yönelik oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Ayrıca
katılımcıların eğitim öncesi ve eğitim sonrası ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık Seviyeleri’ arasında
bir farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Bu hipotezleri test etmek amacıyla t testi ve anova testi
(tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Parametrik testler arasında yer alan bu testlerden, t testi;
iki bağımsız örneklem ortalamaları arasındaki farkın; anova testi ise, bağımsız üç veya daha fazla
örneklem ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını sınamak
amacıyla geliştirilmiştir (Bayram, 2004).
Çalışma kapsamında eğitim sonrasında bilgi güvenliği farkındalığı ile ‘cinsiyet’, ‘bilgisayar
eğitimi alma’, ‘ünvan’, ‘mesleki kıdem’, ‘öğrenim durumu’, ‘bilgisayar kullanma tecrübesi’, ve
‘internet kullanma tecrübesi’ parametreleri arasında aşağıdaki hipotezler kurulmuştur;
 H1: ‘Cinsiyet’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı bir ilişki vardır.
 H2: ‘Daha Önce Bir Bilgisayar Eğitimi Alınıp Alınmaması’ ile ‘Bilgi Güvenliği
Farkındalığı’ arasında anlamlı bir ilişki vardır.
 H3: ‘Ünvan’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı bir ilişki vardır.
 H4: ‘Mesleki Kıdem’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı bir ilişki vardır.
 H5: ‘Öğrenim Durumu’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
 H6: ‘Bilgisayar Kullanma Tecrübesi’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
 H7: ‘Internet Kullanma Tecrübesi’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
Ayrıca verilen eğitimin faydalı olup olmadığını ölçmek amacıyla, katılımcıların eğitim
öncesi bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri ile eğitim sonrası bilgi güvenliği farkındalık
düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin H8 hipotezi geliştirilmiştir.
 H8: Ankete katılanların eğitim öncesi ve eğitim sonrası ‘Bilgi Güvenliği Farkındalıkları’
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
T testi sonucuna göre, kadın ve erkeklerin bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri arasında
farklılık bulunmamaktadır (t=-0,264; p=0,905). Bu durumda H1 hipotezi reddedilmiştir. T testi
sonucuna göre, daha önce bir bilgisayar eğitimi alıp almadıklarına göre çalışanların eğitim
sonundaki bilgi güvenliği farkındalığı düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır (t=-2,804;
p=0,007). Sonuçta, H2 hipotezi reddedilmiştir.
Anova testi sonucuna göre ünvanın bilgi güvenliği farkındalık düzeyi ile farklılık
göstermediği görülmektedir (F=1,400, p=0,235). H3 hipotezi reddedilmiştir.
Anova testi sonucuna göre mesleki kıdemin bilgi güvenliği farkındalık düzeyi ile farklılık
göstermediği görülmektedir (F=0,899, p=0,504). H4 hipotezi reddedilmiştir.
Anova testi sonucuna göre öğrenim durumunun bilgi güvenliği farkındalık düzeyi ile
farklılık göstermediği görülmektedir (F=0,712, p=0,550). H5 hipotezi reddedilmiştir.
Anova testi sonucuna göre bilgisayar kullanma tecrübesinin bilgi güvenliği farkındalık
düzeyi ile farklılık göstermediği görülmektedir (F=1,034, p=0,399). H6 hipotezi reddedilmiştir.
Anova testi sonucuna göre internet kullanma tecrübesinin bilgi güvenliği farkındalık düzeyi
ile farklılık göstermediği görülmektedir (F=0,860, p=0,495). H7 hipotezi reddedilmiştir.
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Eğitime katılan sağlık personellerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası “Bilgi Güvenliğinin ne
anlama geldiğini biliyorum” sorusuna verdikleri cevapların ön test-son test puanlarının ilişkisinin
incelenmesi için bağımlı gruplar için t-testi analizi yapıldığında elde edilen veriler ise Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2. Bilgi Güvenliği Farkındalığına İlişkin Ön Test-Son Test Puanları
Farkının İncelenmesi İçin Bağımlı Gruplar T-Testi Sonuçları
Deney
Ortalama N
Standart Serbestlik
t
p
Grubu
Sapma
Derecesi
Ön test
2,91
53
1,181
52
17,911
.000
53
0,622
52
49,032
.000
Son test
4,19

Tablo 2 incelendiğinde, p=0.05 anlamlılık düzeyinde eğitime katılan sağlık personellerinin
ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 1ile 5 arasındaki
dereceleme yöntemine göre öntest sonucunda katılımcıların bilgi güvenliği ile ilgili düzeylerinin
ortalama 2,91 seviyesinde iken sontest ile bu düzeyin 4,19’a yükseldiği görülmektedir.
Buna göre sağlık personeli çalışanlarının çoğunluğunun eğitim öncesinde bilgi güvenliği ile
ilgili pek bilgi sahibi olmadıkları, eğitim sonrasında ise bilgi güvenliğine ilişkin bilgi seviyelerini
artırdıkları görülmektedir. Böylece H8 hipotezi kabul edilmiştir.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Kamu kurumları arasında özellikle sağlık sektöründe çalışan kurum personeli, hastaların
kişisel mahremiyetini ve bilgilerini içeren veriye erişmeleri, ancak yetkileri seviyesinde
mümkündür. Bu nedenle personel kaynaklı güvenlik açıklarının verebileceği zararlar, hasta
hakları ve kurumsal prestij açısından sağlık alanında özellikle önem arz etmektedir. Bu amaçla
çalışmada, Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalığı test
edilmiş, ardından bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri verilmiş ve verilen eğitimin etkisi
araştırılmıştır. Çalışanların bilgi güvenliği konusundaki farkındalıkları; yaş, cinsiyet, eğitim
seviyesi, ünvan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım deneyimi gibi özellikleri esas alınarak,
“Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği” ile değerlendirilmiş, eğitim öncesi ve sonrası durum analizi
yapılmıştır.
Araştırmada ‘Cinsiyet’ ile ‘Bilgi Güvenliği Farkındalığı’ arasında anlamlı bir fark
oluşmadığı, yani hem kadın hem de erkeklerde verilen eğitim sonrası farkındalığın arttığı tespit
edilmiştir. Ancak Yıldırım ve Varol (2013), kadınların internet ortamında daha çok paylaşım
yapmalarına rağmen daha temkinli olduklarını ve kişisel iletişim verilerini daha az paylaştıklarını
belirtmişlerdir (Jackson ve Ark., 2008). Akgül ve Topal (2015), üniversite öğrencileri üzerinde
yaptıkları araştırmada, bilgi güvenliği farkındalığının cinsiyet faktörüne göre farklılık
gösterdiğini belirtmektedirler. Bu sonuçların araştırmamızla kıyaslanabilmesi için çalışmamızda
yer alan örneklemin sağlık sektörü dışındaki kurumlara genişletilerek değerlendirilmesi faydalı
olacaktır.
Önceden bilgisayar eğitimi alıp almadıklarına, ünvanlarına ve öğrenim durumlarına göre
katılımcılar değerlendirildiklerinde, çalışanların eğitim sonundaki bilgi güvenliği farkındalığı
düzeyleri arasında farklılık tespit edilememiştir. Yani daha önceki öğrenimlerinde bilgisayar
eğitimi alan ya da almayan personelin eğitim sonrası bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin
eşdeğer ölçüde arttığı söylenebilir. Nitekim İlbaş (2009)’da yapmış olduğu çalışmada eğitim
düzeyinin bilişim suçları algısı kategorisinde homojen dağılım gösterdiğini belirtmiştir. Bunun
nedeni olarak özellikle internet ve sosyal ağ ortamının sürekli olarak değişkenlik gösteren
platformlar olması ve kişilerin örgün eğitimlerinde almış oldukları bilgisayar eğitiminin
güncelliğini yitirmiş olmasından kaynaklanabileceği söylenebilir.
Mesleki kıdem yılına göre verilen eğitimin farkındalık düzeyleri arasında farklılık tespit
edilememiştir. Mesleğin ilk yıllarında olan personel ile kıdemli personelin verilen eğitim sonrası
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bilgi güvenliği farkındalıklarının eşdeğer şekilde arttığı tespit edilmiştir. Ancak yapılan
çalışmalarda kıdem yılı arttıkça, bilgisayar güvenliği konusunda hassasiyetin azaldığı fakat web
güvenliği konusunda farkındalık ve duyarlılığın arttığı belirtilmektedir (Bostan ve Akman, 2011).
Aynı şekilde bilgisayar kullanma tecrübesi ve internet kullanma tecrübesi faktörlerinin verilen
eğitim sonrası bilgi güvenliği farkındalığı düzeyleri arasında farklılık oluşturmadığı tespit
edilmiştir. Araştırmamızda elde edilen bu sonuçların sosyal medya ve bilgisayar okuryazarlık
düzeyinin genç personelde daha fazla olmasından dolayı kıdemin ve kullanım tecrübesinin
farkındalık düzeyi arasında farklılık oluşturmadığı düşünülmektedir (Akman & Mishra, 2010).
Araştırmaya katılan halk sağlığı personelinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası ‘Bilgi
Güvenliği Farkındalıkları’ arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Çalışanlarının
çoğunluğunun eğitim öncesinde bilgi güvenliği ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları, eğitim
sonrasında ise bilgi güvenliğine ilişkin bilgi seviyelerini artırdıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Nitekim araştırmalarda gerek hizmet içi eğitimler gerekse dışarıdan personelin hizmet almasına
yönelik fırsatlar tanınarak bilgi güvenliği farkındalığının önemine işaret eden ve destekleyen
çalışmalar yer almaktadır (Canbek ve Sağıroğlu, 2006; Kritzinger & Smith, 2008; Schlienger &
Teufel, 2002; Zang, 2005). Araştırmada katılımcılara verilen eğitimin faydalı olduğu ve siber ve
sosyal mühendislik saldırılarına karşı bilgi güvenliği hususunda farkındalık oluşturduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Eğitim öncesi halk sağlığı personelinin bilgi güvenliği farkındalıklarının yetersiz
olduğu, verilen eğitim ile bu farkındalığın üst seviyede oluşturulduğu tespit edilmiştir. Daha sonra
yapılacak çalışmalarda farklı kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çalışmanın genişletilmesinin
gerekli ve faydalı olduğu düşünülmektedir.
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ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-SUFFICIENCY
AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION OF TEACHERS
(ERZINCAN PROVINCE SAMPLE)
Kevser ŞENOCAK*
Özet
Bu çalışma Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan öğretmenlerin öz yeterlilikleri ve
örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Erzincan ilinde görev
yapan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 200 öğretmene 42 sorudan oluşan anket çalışması
yöneltilmiştir. Araştırmada öz yeterlilik ve örgütsel özdeşleşmeye ilişkin literatür taramasının ardından,
ilgili değişkenler SPSS paket programı kullanılarak demografik değişkenler ile ilişkilendirilmiştir ve
öğretmenlerin öz yeterliliklerinin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Son
bölümünde araştırma bulguları değerlendirilerek öğretmenlerin öz yeterlilik ve örgütsel özdeşleşme
algılarına ilişkin farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlilik, Örgütsel Özdeşleşme, Öğretmen, Erzincan
Abstract
This study was carried out to ascertain the relationship between the self-sufficiency and organizational
identification of the teachers working under the Ministry of National Education.200 randomly selected
teachers working in Erzincan province were asked to reply to a survey consisting of 42 questions. After
reviewing the literature with regard to self-sufficiency and organizational identification, the related
variables were correlated with demographic variables using SPSS program andthe impacts of the selfsufficiency of the teachers on their organizational identification were evaluated. In the last section the
findings were evaluated and different results were obtained regarding teachers' perceptions of selfsufficiency and organizational identification.
Keywords: Self-sufficiency, organizational identification, teacher, Erzincan

1. Giriş
Öz yeterlik inancı kişilerin hoşuna gitmediği durumlarla karşılaştığı zaman sergilediği
mücadele gücü ve bu sorunlarla ne kadar süre karşı karşıya kalabildiğine işaret etmektedir. Diğer
bir ifadeyle yeteneklerine ve kendine güvenmeyen bir birey sorunlar ile mücadele ediyor
olmaktan vazgeçerken, yeteneklerine ve kendine inanan güvenen birey sorunlarla karşı karşıya
gelebilecek ve bunun için mücadele edebilecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmenlerin
öz yeterlik seviyelerinin yüksek olmasının gerekliliği ve bu durumun da öğretimin verimlilik ve
etkililiğini sağlayacağı söylenebilir (Bıkmaz, 2004: 165).
Kişilerin bir işi veya olayı başarmaya dönük bireysel değerlendirmeleri olarak ifade edilen öz
yeterlik inancı, eğitim faaliyetlerinde belirli davranışların ya da yeterliklerin nasıl algılanıyor
olduğuna dair belirli ipuçları vermektedir. Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin nitelikli ve
kaliteli bir şekilde eğitim-öğretimi gerçekleştirmeleri ve bu süreçlerde karşı karşıya kaldıkları
olumsuzlukların üstesinden gelebilmede bireysel beceri ve yeteneklerine ait kişisel yargı ve
tutumları önemli bir rol oynamaktadır (Özdemir, 2008: 279). Öğrencilerin derslere karşı olan
tutum-davranışlarında ve öğretme-öğrenme durumlarında öğretmenlerin genel öz yeterliği etkili
bir faktördür. Bunun yanında öz yeterliği düşük olan bir öğretmenin, öğrencilere karşı otoriter
olabilmesi ve onlara güven vermesi zordur (Aksu, 2008: 195). Bu nedenle öğretmenlerin öz
yeterlilik bilincinin yüksek olması eğitim ve öğretim için önemli bir faktör oluşturmaktadır.
Örgütsel özdeşleşme “çalışanların örgütün başarı ve başarısızlığını kendi başarı ve başarısızlığı
olarak algılamaları, kendilerini çalıştıkları örgüte ait hissetmeleri,” şeklinde tanımlanmaktadır
(Mael, Ashforth, 1992: 103). Kişiler örgütler ile bağlılık ihtiyacını karşılamak ve kendi
belirsizliklerini en aza indirmek için özdeşleşirler. Örgütler ise çalışanların özdeşleşmesini güçlü
kılmak istemektedirler, çünkü özdeşleşme algısı çalışanların performanslarını olumlu yönde
*
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etkileyeceğine inanılmaktadır (Tüzün ve Çağlar, 2008: 1012). Bu çalışmanın temel amacı
öğretmenlerin öz yeterliliğinin örgütsel özdeşleşmeye etkisini incelenmesidir. Öz yeterlilik
bilincinin yüksek olması çalışanların örgüt ile aralarındaki bağı güçlendirip güçlendirmediği diğer
bir ifade ile çalışanların örgütsel özdeşleşme bilincini arttırıp arttırmadığı mevcut çalışmanın
amacını oluşturmaktadır.
1.1. Öz Yeterlilik
Öz yeterlik psikolojik durumlardan davranışlara ve motivasyona kadar birçok şey üzerinde
etki gösterebilir. Bireyin öz yeterliği amaçlara, görevlere ve zorluklara karşı olan yaklaşımları
üzerinde önemli bir role sahiptir. Bandura'ya göre, öz yeterlik kişinin olası durumlar karşısında
sergilemesi gereken hareket tarzını tertiplemek ve uygulamak adına sahip olduğu becerilere
yönelik inançtır. Başka bir deyişle, öz yeterlik kişinin belirli bir durum karşısında başarılı
olabilecek beceriye sahip olduğuna dair inancıdır. Bandura bu inançları insanların nasıl
düşündüğünün, davrandığının ve hissettiğinin belirleyicileri olarak tanımlar. Bu durum, kişinin
sahip olduğu yeneteklerle değil, sahip olunan yeteneklerle neler yapabileceğine dair muhakeme
yeteneğiyle alakalıdır. Öz yeterlik, bireyin belirli bir bağlam içerisinde belirli görevleri başarılı
bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olan motivasyonunu, bilişsel kaynaklarını ve davranış
biçimini harekete geçirecek yetenekleri hususundaki inancı (ya da özgüveni) anlamına gelir.
Bandura, öz yeterlik beklentileri yüksek düzeyde olanların öz yeterlik beklentileri düşük olanlara
göre daha sağlıklı, daha etkin ve genellikle daha başarılı olduklarını belirtmiştir. Bir işi
başarabileceğini düşünenlerin performansı o işi başaramayacağını düşünenlerin performansından
çok daha iyidir (Chanchal and Divya, 2015: 36)
“Öz-yeterlik inançları insanların kendileri için belirledikleri amaçları, bu amaçlara ulaşmak
için ne kadar çaba harcayacaklarını, amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları güçlüklerle ne kadar
süre yüz yüze kalabileceklerini ve başarısızlık karşısındaki tepkilerini etkilemektedir”. Genel
anlamda öz-yeterlik inancının bireyin motivasyonu, hisleri, düşünceleri ve davranışlarını
etkilediğini söyleyebiliriz. Öz-yeterlik inancı da aynı şekilde bireyin başarılarından
etkilenmektedir. Bireyin önceki başarıları onun öz-yeterlik inancını yükselten en önemli
faktörlerden biridir (Uysal ve Kesemen, 2013: 218). Bandura (1977)’nın öz yeterlik kavramına
ilk olarak sosyal öğrenme kuramı içerisinde yer verdiği görülmektedir. Sosyal öğrenme kuramına
göre insan davranışları ve motivasyonu yoğun bir sağduyu ile düzenlenir ve bunun sonucu olarak
öz yeterlik insan davranışlarını düzenleyen birincil faktör olarak belirtilmektedir (Uysal, 2013:
144). Bandura (1997:3) kavramı; “kişilerin verilen görevleri gerçekleştirmek için gerekli olan
eylemleri örgütleme ve yerine getirme konusundaki kapasitelerine olan inançları”, olarak
tanımlamıştır. Bir başka deyişle, öz yeterlilik, bireyin belirli bir alanda, beklenen bir ya da bir dizi
davranışı gerçekleştirmek için gereksinim duyacağı becerilere ne ölçüde sahip olduğuna ilişkin
inancıdır (Bolat, 2011: 256). Öz yeterlilik bağlamında, bireyin sahip olmuş olduğu becerilerin
niceliğinin bir önemi bulunmamaktadır. Bireyin sahibi olmuş olduğu mevcut beceriler ile neleri
yapabileceğine dair inancının ne olduğu, çok daha önemlidir (Bandura, 1997: 37). Eğer bir bireyin
herhangi bir işi yapmada öz yeterlilik inancı düşükse, bu işi gerçekte yapabilecek beceriye sahip
olsa da, kişinin bu inancının bir sonucu olarak işi gerçekleştirmede başarısız olacak veya mevcut
işi hiç gerçekleştirmeye çalışmayacaktır (Özerkan, 2007: 29).
Bandura’ya göre; öz yeterlik üzerindeki en güçlü etki faktörü doğrudan yaşantılardır. İşin
başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, bireyin mevcut işe ya da davranışa ait öz yeterliğinin
artmasına katkı sağlamaktadır. İkinci etki kaynağı, güçlü etkiyi ise dolaylı yaşantılar (başkalarının
deneyimlerinden çıkarılan sonuçlar) oluşturmaktadır. Bu bir işi veya davranışı başka bireylerin
başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik tutumlarıdır. Bir diğer etki ise sözel iknadır. Çeşitli
ikna edici ifadeler bireyin başarılı olmaya ilişkin gayretlerini destekleyebilmektedir. Son ve
dördüncü etki ise yorgunluk, tükenmişlik, stres gibi duygusal ve fizyolojik durumların kişilerin
öz yeterliklerini etkileyebilecek olmasıdır. Bunların yanında öz yeterlik inancı bireyde olumlu
veya olumsuz duygular ortaya çıkarabilmektedir. Kişinin, işi başarabileceğine ilişkin düşünceler
beslemesi, o iş veya davranıştan memnuniyet duyma, hoşlanma şeklinde duygular ortaya
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çıkarırken, işi başaramayacağına ilişkin beklentisi de stres veya kaygı şeklinde olumsuz duygulara
neden olabilmektedir. Bu duygular da bireyin işe ilişkin performansını olumlu veya olumsuz
şekillerde etkileyebilmektedir (Özdemir, 2008: 278-279).
Öğretmenin kendi bireysel eğitimse ve öğretimsel yeterliliklerine ve bunların öğrenciye
istenilen becerileri kazandırabilme gücüne “öğretmen öz yeterlik algısı” denilmektedir.
Öğretmene ilişkin olan; bilgi birikimi, ifade gücü gibi değişkenler, sınıfa ait olan; sınıf mevcudu,
sınıfın fiziki yapısı gibi değişkenler, yönetime ilişkin olan; okul idaresinin tutumu ve davranışları
şeklindeki değişkenler, çevreye ilişkin olan; meslektaşlardan ve toplum tarafından gelen onay
veya destek, öğretim materyal ve kaynakları şeklindeki değişkenler öğretmenlerin öz yeterlilik
inançlarını etkilemektedirler (Özerkan, 2007: 39).
1.2. Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel özdeşleşme; örgüt ile çalışan arasındaki mevcut ilişki ve bağı açıklayabilen en
önemli değişkenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Turunç, 2011: 148). Örgütsel özdeşleşme
konusu ile ilgili olan ve genel kabul görmüş yorum; örgütsel özdeşleşme kavramının bilişsel,
duygusal ve davranışsal unsurlardan meydana gelmesidir. Kurumdaki mevcut işgören, kendini
tanımlarken kurumu ne kadar çok kullanıyorsa, özdeşleşme duygusu da o ölçüde güçlü olmaktadır
ve kurum içirisinde bilişsel, duygusal ve davranışsal anlamda kuşatılmış demektir (Tüzün &
Çağlar, 2008: 1016). Ashforth ve Mael’in (1989), örgütsel özdeşleşme konusuna ilişkin son
derece önemli olan ve yeni ufuklar açan makalelerinde, aşağıdaki çıkarımlarda bulunmuşlardır
(Aliyev ve Işık, 2014: 139):
 Örgütsel sosyalleşme içerisinde, örgüte yeni katılan çalışanın kurumun kimliğini
benimseme çabası kurum tarafından yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçle kurum;
işletmeye katılan çalışanın benliğine, kurumsal kimliğin kalıcı, merkezi ve ayırt edici
özeliklerini yansıtma ve benimsetmeye çalışmaktadır.
 Özdeşleşme sonucu kuruma yeni katılan çalışan kurumu somutlaştırarak kuruma karşı
aidiyet ve sadakat göstermeye başlamaktadır. Bu durumda da kurumun inanç ve
değerlerini içselleştirmektedir.
Çalışanların kurum ile özdeşleşmeleri yapılan işin çok daha anlamlı olmasını sağlamaktadır ve
böylece de işgörenleri daha fazla oranda motive etmektedir. Özdeşleşmenin sonuçları arasında
ekonomik verimliliği artmasının yanı sıra işgörenlerin duygusal anlamda da kendilerini daha
mutlu hissetmeleri de bulunmaktadır (Mael & Ashfort, 2001:199). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel
değer ve hedefleri kabul ederek belirsizliği azaltmaktadır. Kurumuyla özdeşleşen işgörenler,
kurum dışarısındaki kişilerle etkileşim ve iletişimde kendilerini kurumun bir temsilcisi şeklinde
görme eğiliminde bulunmaktadırlar, çeşitli kararlarda ve fırsatlarda örgütün çıkarlarını kendi
çıkarlarının önünde tutmaktadırlar. Kurumun amaç, değerler ve inançlarına karşı olanlardan
kendilerini soyutlamaktadırlar. Kurumlarıyla özdeşleşen işgörenler olumlu tutumlar
geliştirmektedirler (Çakınberk vd., 2011: 93). İşgörenler, örgütleriyle özdeşleştiklerinde
kendilerini de örgüt ile kişileştirme eğilimine girmektedirler. Bu şekilde kurum çalışanları
kendilerini kalıcı farklı ve merkezi özelliklere sahip olan bir sosyal grup içerisinde görmekte ve
böylece örgütsel özdeşleşme güçlenmektedir (Polat ve Maydan, 2010: 150).
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklemi
Araştırmanın amacı; Erzincan ilinde görev yapan öğretmenlerin öz yeterliliklerinin, örgütsel
özdeşleşme üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016 yılında
Erzincan’da görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 200 öğretmen
katılmış olup ölçek toplam 42 sorudan oluşmaktadır.
2.2. Varsayımlar ve Sınırlılıklar
Varsayımlar;
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1. En uygun ölçme aracının “Genel Öz yeterlilik Ölçeği” ve “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği”
olduğu varsayılmaktadır.
2. Anketi dolduran öğretmenler samimi görüşlerini yansıtmışlardır.
3. Araştırmanın teorik kısmında yeterli kaynağa ulaşıldığı kabul edilmiştir.
4. Seçilen araştırma yöntemi; araştırmanın amacına, konusuna ve soruların çözümüne
uygundur.
5. Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir.
Sınırlılıklar;
1. Araştırma 2016 yılı Erzincan ilinde görev yapan öğretmenler ile sınırlandırılmıştır.
2. Veri toplama aracı 42 soru ile sınırlandırılmıştır.
2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Genel Öz yeterlilik Ölçeğinde Yıldırım ve İlhan tarafından 2010 yılında geliştirilen “genel
öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması’ndan faydalanılmıştır.
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğinde, Balcı 2012’den yararlanılmıştır. Ölçek; uyum, özdeşleşme
ve içselleştirme boyutlarından oluşmaktadır.
Ölçeklerin iç tutarlılık güvenirlik katsayısını gösteren Cronbach Alfa katsayısının 0.80’in
üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ölçekler 5’li Likert şeklindedir. Ölçek maddeleri (1) Kesinlikle
Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum.
Şeklinde puanlanmaktadır. Ölçeğin birinci maddesi tersten kodlanmaktadır. Uygulama esnasında
tersten kodlanan maddeler dönüştürülmüştür.
Öğretmenlerden toplanan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz yöntemi
olarak T-testi, Anova ve Korelasyon kullanılmıştır.
3. Bulgular
3.1. Demografik Değişkenlerle İlgili Bulgular
Araştırma da öğretmenlerin; cinsiyet, medeni durum, yaş, branş, kıdem, okulda çalışma
süresi ve görev türü olmak üzere 7 farklı açıdan demografik özellikleri incelenmiştir.
Öğretmenlerin demografik değişkenlere ilişkin olarak frekans ve yüzde tabloları incelenerek
araştırmaya katılan deneklerin özellikleri ile ilgili genel bilgiler elde edilmiştir.
Tablo 1. Ankete Katılan Öğretmenlerin Demografik Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

107
93

53,5
46,5

Medeni Durum
Evli

125

62,5

Bekar

75

37,5

Yaş
18-30
31-50
50+

87
103
10

43,5
51,5
5,0

Brans
Sınıf öğretmeni
Brans öğretmeni

65
136

32,5
67,5

Kıdem

50

38,5
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1-10
11-20
21-30
30+

117
57
18
8

58,5
28,5
9,0
4,0

Çalışma Süresi
1-5
6-10
11+

128
49
23

64,0
24,5
11,5

Görev
Müdür
Müdür Yrd
Öğretmen

6
11
183

3,0
5,5
91,5

Toplam

200

100,0

Tablo 1. incelendiğinde; ankete katılan öğretmenlerin %53,5’i kadın % 46,5’i erkektir.
Medeni durumlarına bakıldığında yarısından çoğunun evli olduğu, yarısının 31-50 yaş aralığında
bulunduğu, kalanların çoğunun 18-30 yaş aralığında olduğu, %5’lik bir kısmının ise 50 yaş
üzerinde olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin %32,5’i sınıf öğretmeni iken
%67,5’i brans öğretmenidir. Kıdemleri açısından %64’ü 1-5 yıl, %24,5’i 6-10 yıl, %11,5’i 11 yıl
ve üzerinde görev yapmaktadırlar. Ankete katılan öğretmenlerin %3’ü müdürlük görevini yerine
getirirken, %5,5’i de müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
3.2.
Hipotezler
H1: Öğretmenlerin cinsiyetleri ile öz yeterlilikleri ve örgütsel özdeşleşmeleri arasında
anlamlı bir fark bulunmaktadır.
H2: Öğretmenlerin görevleri ile öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
H3: Öğretmenlerin öz yeterlilikleri ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Hipotezlerin Yorumlanması;
H1: Öğretmenlerin cinsiyetleri ile öz yeterlilikleri ve örgütsel özdeşleşmeleri arasında
anlamlı bir fark bulunmaktadır.
Tablo 2. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile öz yeterlilikleri ve örgütsel özdeşleşmelerine ilişkin T-.testi
Sonuçları
Cinsiyet
N
Ortalama
Standart
Serb. Der.
p
Sapma
Kadın
Öz yeterlilik
Erkek
Kadın
Örgütsel Özd.
Erkek .

107

43,1495

6,47900

198

,098

93

44,5376

5,12784

196,344

,093

107

61,4860

11,21351

198

,007

93

65,7312

10,73205

196,148

,007

Tablo 2’de kadın ve erkek öğretmenlerin öz yeterlilik ve örgütsel özdeşleşme ortalamalarının
%95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin test sonuçları
verilmiştir. T- testi sonuçlarına göre örgütsel özdeşleşme p<0,05 (p=0,007), öz yeterlilik p>0.05
(p=0,098) olduğundan H1’de kadın ve erkek öğretmenlerin öz yeterlilikleri arasında fark
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bulunmazken, örgütsel özdeşleşmelerine ilişkin anlamlı farklılık vardır. Erkek öğretmenlerin
örgütsel özdeşleşmeye ilişkin olumlu tutumları kadın öğretmenlere göre daha fazladır.
H2: Öğretmenlerin görevleri ile öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
Tablo 3. Öğretmenlerin Öz yeterlilik Puanlarının Görevlerine Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Örgüt kültürü ve görev

Öz yeterlilik

Kareler Toplamı

df

Ortalama Karesi F

p

335,671
6628,924
6964,595

2
197
199

167,836
33,649

,008

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

4,988

Tablo 3 incelendiğinde p=0,008<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
öğretmenlerin görevleri ile öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Farklılığın
hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmıştır.
Tablo 4. Öğretmenlerin Öz yeterlilikleri ve Görevlerine İlişkin Tukey Testi Sonuçları
Multiple Comparisons
Tukey HSD
(I) görev

(J) görev
müdür yrd

müdür
müdür yrd
öğretmen

Mean
Std. Error
Difference (I-J)

Sig.

8,54545*

2,94402

*

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

,011

1,5930

15,4980

öğretmen
müdür
öğretmen
müdür

7,36066
-8,54545*
-1,18480
-7,36066*

2,40668
2,94402
1,80081
2,40668

,007
,011
,788
,007

1,6771
-15,4980
-5,4375
-13,0442

13,0442
-1,5930
3,0679
-1,6771

müdür yrd

1,18480

1,80081

,788

-3,0679

5,4375

Tukey testi yapıldığında anlamlı farklılığın müdürlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Analiz sonuçlarına göre müdürlerin öz yeterlilikleri öğretmen ve müdür yardımcılarına göre daha
yüksektir.
H3: Öğretmenlerin öz yeterlilikleri ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Tablo 5. Öz yeterlilik ve Örgütsel Özdeşleşme Arasında İlişkiyi Gösteren Korelasyon
Correlations
öz yeterlilik örgütselözdesle
sme
Pearson Correlation
öz yeterlilik

örgütselözdeslesme

1

Sig. (2-tailed)

-,814
, 028

N
Pearson Correlation

200
-,814

Sig. (2-tailed)

, 028

N

200

200
1
200

Tablo 5 incelendiğinde öz yeterlilik ile örgütsel özdeşleşme arasında ilişki olduğu
görülmektedir (p=0,028). İlişkinin yönü negatiftir. Öğretmenlerin öz yeterlilikleri arttığında
örgütsel özdeşleşmenin azaldığı görülmektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
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Öğretmen adaylarının veya öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecine dair sahip olmuş
oldukları öz yeterlik inançları; öğrencilerin başarılarını ve öğrenme motivasyonlarını
güçlendirmede, öğretmenlerin sınıf içerisinde otorite kurabilmelerini ve mevcut sorunları
yönetebilme, etkili ve verimli planlama ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirebilmelerini
etkileyen önemli faktörlerden biridir (Özdemir, 2008: 281). Öz yeterlik inancı arttıkça, gösterilen
kararlılık, ve çaba da artmaktadır. Öz yeterlik inancı düşük olan kişilerin zor iş ve davranışlardan
kaçındıkları, olumsuzluklar karşısında çabuk vazgeçtikleri, düşük performans göstererek
başarısız olabildikleri gözlenmiştir (Özerkan, 2007: 30).
Özdeşleşme bireylerin kendilerini ifade etmelerini ve bu ifadeyi kullanarak yaşamlarına ve
diğer bireylerle olan ilişki ve iletişimlerine yön vermelerine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında
özdeşleşme bireyin benlik algısını genişletip güçlendirerek; ait olma ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı ve
diğer kişilerle ilişki kurma gereksinimini karşılamakta ve belirsizlikleri azaltmaktadır. Birey
özdeşleşerek kendine olan öz saygısını güçlendirmekte ve kendisi hakkında olumlu düşünceler
oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte özdeşleşme ile kişi bulunduğu ortamda kendisini ifade edip
konumlamasını, saygın bir kimlik ortaya koyabilmesini, kendini benzersiz ve eşsiz hissetmesini
sağlamaktadır (Cüce vd., 2013: 7). Bunların yanında özdeşleşme ile kişilerin öz yeterlilik
algılarının artacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Örgütsel özdeşleşmesi gerçekleştirmiş bir
bireyin işi gerçekleştirmeye ilişkin öz yeterlilik inancı da daha yüksek olacaktır.
Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre; Erkek öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeye ilişkin
olumlu tutumları kadın öğretmenlere göre daha fazla olduğu, okul müdürlerinin öz
yeterliliklerinin öğretmen ve müdür yardımcılarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Değinilmiş olan demografik değişkenler dışında kalan değişkenler için öz yeterlilik ve örgütsel
özdeşleşme arasında kuvvetli anlamlı ilişkiler saptanmamıştır. Ortaya çıkan ana sonuçlardan bir
diğeri ise, öğretmenlerin öz yeterlilikleri ile örgütsel özdeşleşmeleri arasında ters yönlü bir
korelasyonun olduğudur. Öz yeterlilik arttığında örgütsel özdeşleşme azalmaktadır.
Öneriler;
- Öğretmenlerin öz yeterliliğini ve örgütsel özdeşleşmelerini inceleyen çalışmalarda,
sadece öğretmenlerin şahsi öğretim yeterliliklerine dair algı ve inançları değil, öğretmenlerin
yeterliliklerine ilişkin uzman ve öğrenci görüşleri gibi dışsal değerlendirmeler de dikkate
alınmalıdır.
- Mevcut çalışmayla ilgili en önemli kısıt, toplanan verilerin Erzincan ilindeki okullardan
elde edilmiş olmasıdır. Bu nedenle de sonuçlara ilişkin olarak net bir genelleme yapılması söz
konusu olamayacaktır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmaların daha büyük bir örneklem ile ve
ayrıca farklı sektörlerde de yapılması sağlanabilir.
- Bir diğer öneri, öz yeterlik inançlarının ve örgütsel özdeşleşme algılarının farklı
değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini ortaya koyacak şekilde yeni çalışmalar yapılması
sağlanabilir.
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TÜKENMİŞLİK ÖLÇEKLERİ VE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
BURNOUT SCALES AND AN EXAMPLE OF ERZINCAN UNIVERSITY
Erol TERZİ*
Behram GÜL**
Özet
1970’li yıllarda ortaya çıkan “tükenmişlik”, özellikle insan faktörüyle uğraşan mesleklerdeki kişiler
üzerinde yarattığı olumsuzluklardan dolayı önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Çağımızda birçok
araştırmacı tarafından incelenen ve tez konusu haline gelerek önemini koruyan tükenmişlik; enerji, güç ya
da kaynakların karşılanamayan istekler yoluyla azalarak tükenmesi şeklinde ifade edilmektedir. Çalışma
hayatını olumsuz yönde etkileyen tükenmişliği asgari seviyeye indirmek için yapılan çalışmaların ve
sonuçlarının kitlesel haberleşme araçları ile duyurması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada;
tükenmişlik modelleri kapsamlı bir literatür taramasıyla ele alınmıştır. Alan araştırmasında, Erzincan
Üniversitesi’nde (EÜ) görev yapan akademik ve idari personelin tükenmişlik düzeyleri, demografik
değişkenlere, kadro ve ünvana göre tükenmişlik düzeyindeki farklılıklar ile tükenmişliği etkileyen tüm
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik; Maslach Ölçeği; Duyarsızlaşma.
Abstract
The Burnout Syndrome which emerged out in 1970s creates some negative facts on the professions
dealing with the human being and therefore it becomes an urgent field of researches. The Burnout
syndrome, being studied by many great scholars as well as a subject-matter for the academic thesis, is
defined as the burning out energy, power and the sources by the means of the non given desires. It is very
urgent fact that the surveys and their results dealing with the minimizing of the burning out which impact
on the life of work negatively, must be declared via media means. In this study deals with the concept of
the burnout syndrome along with scanning its expanded and extended literatures. In this study also takes
up the levels of the burn outs as well as the differences according to their demography, staffs and titles in
the academic, administrative and healthy personnel as the field survey in Erzincan University.
Key Words: The Burnout; The Burnout Syndrome; Depreciation.

1. Giriş
Her alanda hizmet veren kurumların başarısının ölçüsü insan faktörüyle doğru orantılıdır.
Kurum çalışanları, yaptıkları işlerde ne kadar başarılı olurlarsa verilen hizmetin kalitesi o dercede
yüksek olur.Tüm sektörlerde rekabetin hızlı bir şekilde artış eğiliminde olduğu günümüzde, iş
verimliliği açısından uzmanlaşmış insan faktörünün önemini birkez daha ortaya çıkarmaktadır.
Çalışmamızın temelini oluşturan işyeri faktörleri çalışma koşullarına, hizmetin türüne , çalışan
bireylerin konumuna göre farklılıklar göstermektedir.
Tükenmişlik sendromu; iş hayatında aşırı yorgunluk, kronik zorlanma, monotonluk, yeteri
kadar istirahat etmeme ve kişinin gösterdiği efora karşı beklediği verimi alamayışı sonrasında
ortaya çıkar. Halsizlik, yorgunluk, motivasyon kaybı, isteksizlik, çaresizlik duygusu,
tahammülsüzlük, sinirlilik, uyku ve iştah bozukluğu, vücut ağrıları gibi belirtiler sıklıkla görülür.
Kişide tükenmişlik hissi yaratan bu durum; iş yaşamı ve kendi ruh sağlığı kadar, sosyal yaşam ve
aile hayatı üzerine de olumsuz etki eder. Belli bir meslek grubunun hastalığı değildir, her meslek
grubunda görülebilir (Ersoy ve ark., 2001).
İş hayatında aşırı rekabetçi ortamın, kişilerin paylaşımlarının ve birbirlerine olan
güvenlerinin az olması, adaletsizliğin var olduğu düşüncesi bu sağlık sorununa ortam hazırlar.
Kişi yoğun motivasyon ve enerjiyle başladığı bir işte emeğinin karşılığını alamadığını
düşündüğünde, tükenme hissi kendini göstermeye başlar. Kişinin, daha çok enerji harcayarak çok
büyük değişimler sağlayacağını düşünmesi üzerindeki baskıyı artırır. Kişinin özel yaşamında ve
sosyal hayatında, kendini rahatlatacak sosyal aktivite ve etkinliklere yer vermemesi, enerjisinin
hızla düşmesine neden olur.
*
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Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan tükenmişlik, çalışanların beklentilerinin
karşılanamaması, işyerindeki çalışma ortamı, kariyer beklentisi v.b. faktörlerin biraraya
gelmesiyle çalışanları mutsuz etmekte, büyük bir bıkkınlık ve kişinin işine duyduğu bağlılık ve
idealizmin sönmesi sonucu verimliliği düşürmektedir.
Tükenmişlik kişinin çalıştığı ortamdaki stresle doğru orantılıdır. Stresle başa çıkma
stratejileri çalışanların profesyonel kimliklerinde ve iş davranışlarında önemli etkileri olduğu
saptanmıştır (Işıkhan, 2004).
Bu çalışmada, Erzincan Üniversitesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinde görev
yapan akademik ve idari personelin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişlik
düzeylerinin bazı değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak, iki kurum arasında kıyaslama yapmak,
personelin tükenmişliğini önleyici çözüm önerileri sunmak suretiyle üniversitede eğitim
kalitesine katkıda bulunmak, hastanede performansın yükselmesine katkıda bulunmak için çözüm
önerileri sunmak amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Öneminden dolayı, tükenmişlik sendromu geçmişten günümüze meslek grupları arasında
kapsamlı bir biçimde birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Tükenmişlik, “kişinin yaşam
süresince maruz kaldığı olaylar karşısında tahammül sınırının son noktası” olarak tanımlanabilir.
Tükenmişlik (burnout) sendromu, kişinin kendisine büyük hedefler koyup daha sonra istediklerini
elde edemeyip hayal kırıklığına uğradığı, yorulduğunu ve enerjisinin tükendiğini hissetmesi
olarak açıklanabilir. Özellikle sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğretmenler arasında sıkça
görülen tükenmişlik sendromu belirtilerini duygusal, fiziksel ve zihinsel belirtiler olarak
göstermektedir (Türk, 2004).
Üniversitede görev yapan öğretim elemanları üzerinde yapılan çalışmada, ağır çalışma
şartları, fazla ders yükü, anlayışsız öğrenciler, eğitimciyi değerlendirme yöntemlerindeki
uygunsuzluk, doyum vermeyen ödül yapısı, gelir düzeyindeki azlık, araştırmaların
desteklenmemesi gibi etmenlerden dolayı tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir (Maslach,
Zimbardo, 1982). Bunun sonucunda meslekten hoşnutsuzluk, ilgisizlik ve can sıkıntısı
görülmektedir.
Tükenmişlik yaşayan bireylerin çoğu işten ayrılmayı tercih edebilmekte, çalışmayı
sürdürenlerde ise, verimsizlik, çalışmama isteği görülebilmektedir. Öte yandan tükenmişlik
içindeki kişi, kişisel çatışmalar ve görevini yapamama gibi sebeplerle diğer meslektaşlarını da
olumsuz etkileyebilmektedir (Maslach ve ark, 2001).
2.1. Tükenmişlik Modelleri
Tükenmişlik literatürü incelendiğinde, konu ile ilgili farklı araştırmacılar tarafından birçok
farklı modelin öne sürüldüğü görülmektedir.
2.1.1. Cherniss Tükenmişlik Modeli
Tükenmişlik literatürüne önemli katkılarda bulunan isimlerden biri olan CaryCherniss, 1980
yılında tükenmişlik ile ilgili bir model öne sürmüştür. Cherniss bu modelde tükenmişliği, “İşle
ilgili stres kaynaklarına bir tepki olarak başlayan, başa çıkma davranışlarını içeren ve işle
psikolojik ilişkiyi kesmeyle son bulan bir süreç” olarak tanımlamıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Bu modelde tükenmişlik, başarısız başa çıkma stratejilerinin bir sonucu olarak ele alınmıştır.
Bu sürecin sonucunda; düşük motivasyon, müşteri, yönetici ve iş arkadaşlarına yönelik
olumsuz tutumlar geliştirme ve iş yaşamına ilişkin hedeflerin küçülmesi ve iş tatminsizliği gibi
bazı durumlara rastlanmaktadır.
2.1.2. Edelwich ve Brodsky Tükenmişlik Modeli
Edelwich ve Brodsky (1980) tükenmişliğin birbirini izleyen ve belirlenebilir aşamalardan
geçtiğini ve bir süreç sonunda ortaya çıktığını öne sürmüşler ve çoğu zaman “Tükenmişliğin
Gelişim Süreci” denildiğinde akla gelen bu aşamaları “İdealistik coşku, durgunluk, engellenme
ve apati (duygusuzlaşma)” şeklinde ifade etmişlerdir.
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2.1.2.1. İdealistik Coşku
Heves, şevk (enthusiasm) ya da coşku ve mesleğe bağlılık olarak da adlandırılabilen (Sılığ,
2003; Girgin, 1995; Yıldırım, 1996) bu aşama, genellikle çalışma hayatına yeni başlayan
bireylerde görülen; fazla enerjiye, yüksek beklentilere ve umutlara, seçilen meslekteki amaçlara
ulaşabilmek için şiddetli motivasyona sahip olunan aşamadır. Bu durum sıklıkla, çalışmaya
başladıktan bir yıl sonra görülmektedir (Baysal, 1995).
2.1.2.2. Durgunluk
İdealistik coşkudan durgunluğa geçiş sırasında işi yavaşlatmayı düşünen birey ilk aşamada
karşılaştığı sorunların peşine düşmekten yorulmuştur (Baysal, 1995). Bu aşamada, birey artık
işine yönelik birinci aşamada gösterdiği gayreti gösterememektedir, nitekim sahip olduğu enerji
düzeyi düşmekte, motivasyonu azalmakta, işle ilgili beklentilerine yönelik hayal kırıklıkları
yaşamakta ve bunların sonucu işinden soğumaktadır. Bu aşama, tükenmişliği tecrübe eden
insanlar arasında “yolun sonuna gelme”, “tünelin sonunda herhangi bir ışık görememe” gibi
ifadelerle tasvir edilmiştir (Baysal, 1995).
2.1.2.3. Engellenme
Zaman geçtikçe, çalışan kişi, mesleğine ilişkin amaçlarını başarabilmek için engellendiğini
düşünmeye başlar. Engellenme; çalışanın hizmet verdiği kişilerin gereksinimlerini gideremeyerek
engellenmesi ve çalışanın hizmet verdiği kişilerin gereksinimlerini doyurmak için kendi
gereksinimlerini gözden çıkarması olmak üzere iki şekilde gerçekleşir (Baysal, 1995).
Tükenmişliğin evreleri her zaman bu sırayı takip etmeyebilir, birey zaman zaman farklı evreler
arasında gidip gelebilir.
2.1.3. Pines Tükenmişlik Modeli
Pines (1988)’ e göre, tükenmişliğin temel nedeni, bireyi sürekli duygusal baskı altında tutan
iş ortamlarıdır. Bu noktada “motivasyon düzeyi” kavramı önemli bir anlam taşımaktadır.
Motivasyon düzeyi yüksek olan bireylerin, kendilerini sürekli duygusal baskı altında hissettikleri
bir çalışma ortamında tükenmişlik yaşamaları söz konusu olmaktadır.
Tükenmişliğin; fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik durumu şeklinde ifade
edilmesinden hareketle, Pines ve Aronson (1988) tarafından geliştirilen tükenmişlik ölçeği,
edilmektedir (Pines, 2003).
2.1.4. Perlman ve Hartman Tükenmişlik Modeli
Perlman ve Hartman (1982), tükenmişlikle ilgili yapılmış olan bütün tanımlamaların bir
sentezini yaparak, kendilerine özgü bir tükenmişlik kavramına ulaşmışlardır. Buna göre
tükenmişlik, “Kronik duygusal strese verilen ve üç bileşenden oluşan bir yanıttır. Bu bileşenler
duygusal ve fiziksel tükenme, düşük iş üretimi ve başkalarına karşı duyarsızlaşmayı içeren
davranış boyutundaki reaksiyonlardır” (Sılığ, 2003).
Perlman ve Hartman’ın tükenmişlik modelinde “Durumun strese götürme derecesi,
algılanan stres düzeyi, strese verilen tepki ve strese verilen tepkinin sonucu” olmak üzere dört
aşama bulunmaktadır (Baysal, 1995; Sılığ, 2003):
O yıllarda birçok araştırmacı, bu modelin tükenmişlik araştırmalarında iyi bir dayanak
sağlayabileceğini öne sürerken, bir kısmı da tükenmişlik olgusunun henüz tam olarak
anlaşılmadığını ve formüle edilmiş bir durum olamadığını ileri sürmüşlerdir (Baysal, 1995).
2.1.5. Meier Tükenmişlik Modeli
Scott Meier’in tükenmişlik modeli Bandura’nın “Kendini yeterli bulma / öz yeterlilik)”
modeli temel alınarak geliştirilmiştir (Meier, 1983). Bu doğrultuda, öncelikle öz yeterlilik modeli
hakkında bilgi verilmiştir.
Meier’e göre tükenmişlik ; “Bireyin; işle ilgili olumlu pekiştirici beklentisinin çok düşük,
ceza beklentilerinin çok yüksek olduğu; var olan pekiştiricileri kontrol edebilme yönündeki
beklentilerinin düşük olduğu; ve pekiştiricileri kontrol edebilmek için gereken davranışları
yapmayla ilgili kişisel yeterlilik beklentilerinin düşük olduğu, tekrarlayan iş yaşantılarının sonucu
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gelişen bir durumdur” (Meier, 1984). Meier’ in tükenmişlik modeli; pekiştirme beklentileri, sonuç
beklentileri, yeterli olma beklentileri ve bağlamsal bilgi işleme (davranışları anlamlandırma
süreci) olmak üzere dört öğe ile açıklanabilir (Baysal; 1995; Sılığ; 2003).
2.1.6. Suran ve Sheridan Tükenmişlik Modeli
Suran ve Sheridan’ın (1985) tükenmişlik modelindeki yaklaşımın temelini, Eric Erikson’un
(1950, 1959) kişilik gelişimi kuramı oluşturmuştur. Model;
- Rol belirginliği (Kimlik) - Rol karmaşası aşaması
- Yeterlilik - Yetersizlik aşaması
- Verimlilik - Durgunluk aşaması
- Yeniden oluşturma - Hayal kırıklığı aşaması şeklinde dört aşamadan oluşmaktadır (Suran,
Sheridan, 1985).
Gözleme ve tecrübeye dayalı olarak geliştirilen bu model, yetişkinliğin başlangıcında ve
ortasında var olan, mesleki gelişime uygun psikolojik adımları ayrıntılı olarak işlemeye
çalışmaktadır.
2.1.7. Maslach Tükenmişlik Modeli
Maslach Tükenmişlik modeli, literatürde “Çok boyutlu tükenmişlik modeli” ya da “Üç
boyutlu tükenmişlik modeli” olarak da anılmaktadır. Bu modele göre tükenmişlik; “yaygın olarak
insanlarla yüz yüze çalışılan mesleklerde bireylerin, duygusal yönden kendilerini tükenmiş
hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı /
yeterlilik duygularında azalma şeklinde görülen bir sendrom” olarak tanımlanmıştır.
2.1.7.1. Duygusal Tükenme
Bu modelde duygusal tükenme ; tükenmişliğin bireysel stres boyutunu belirtmekte ve
“Bireyin duygusal ve fiziksel kaynaklarında azalmayı” ifade etmektedir (Maslach, Schaufeli,
Leiter; 2001; Wright, Bonett, 1997). “Çalışanların fiziksel ve duygusal açıdan kendilerini aşırı
yorgun ve yıpranmış hissetmeleri” şeklinde tanımlanabilen duygusal tükenme; çalışanların
kendilerini işlerine verememeleri ve kendilerini müşterilerine karşı eskisi kadar sorumlu
hissetmemeleri gibi sonuçlara yol açabilir (Cordes, Dougherty, 1993).
2.1.7.2 Duyarsızlaşma
Duyarsızlaşma bileşeni, tükenmişliğin kişiler arası boyutunu temsil etmektedir.
Duyarsızlaşma; müşterilere yönelik negatif, katı tutumları ve işe karşı tepkisizleşmeyi
belirtmektedir (Maslach ve ark., 2001; Wright ve Bonett, 1997). İnsanlar kendilerini duyarsız
hissettikleri zaman, işlerine ve işteki insanlara karşı uzak ve soğuk bir tavır geliştirir, işteki
ilişkilerini minimize ederler. Duyarsızlaşma bir açıdan, insanların kendilerini tükenmeden ve
hayal kırıklığından koruma ve yaşadıkları psikolojik gerginlikten uzaklaştırma girişimi gibi
düşünülebilir.
2.1.7.3. Kişisel Başarı (Kişisel Yeterlilik)
Maslach tükenmişlik modelinin üçüncü boyutu “kişisel başarı / kişisel yeterlilik” boyutudur.
Bu boyut; kişinin işindeki yeterlilik ve başarı duygularını tanımlar. Maslach’a göre kavramsal
olarak, “öz yeterlilik” (Bandura, 1977) ve “öğrenilmiş çaresizlik” (Seligman, 1975) gibi olgularla
ilişkili olduğu düşünülen kişisel başarı hissi (Densten, 2001; Lee Ashforth, 1990); tükenmişliğin
kişisel gelişme boyutunu temsil etmektedir.
Yetersizlik, başarısızlık duygusu, düşük moral, iş verimliliğinde azalma, düşük üretkenlik,
kişilerarası anlaşmazlık, sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalma, benlik saygısında (öz saygıda)
azalma gibi belirtilerle karakterize edilen düşük kişisel başarı / kişisel yeterlilik duygusu; en yalın
haliyle “Kişinin kendisini olumsuz değerlendirme eğiliminde olması” nı ifade eder.
3. Bulgular
Araştırma Erzincan Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personel üzerinde uygulanan
anket çalışmasından elde edilen veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın uygulama
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aşamasında üniversitede görev yapan 97 akademik ve 116 idari olmak üzere toplam 213 personele
anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın amacı ve içeriği anlatılarak araştırmaya katılmak
isteyen personele anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler kodlanarak SPSS 20.0
paket programında analizler yapılmıştır. İlk önce frekans tabloları hazırlanmış olup, elde edilen
bulgular Christina Maslach ve Susan Jackson tarafından önerilen ve Türkçe’ ye uyarlanan
Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin nitelikleri ile sınırlıdır.
Araştırmada kullanılan örneklemin demografik değişkenlerine ait frekans ve yüzdelikler
Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 1. Uygulamada kullanılan demografik değişkenler
Cinsiyet
n
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
19-28
29-38
39-48
>48
Medeni durum
Evli
Bekar
Akademik ünvan
İdari personel
Prof + Doç
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Araş.Gör.
Görev yeri
Fakülte
MYO
Hastane
Rektörlük
TOPLAM

Sayı
134
79

%
62,9
37,1

62
84
45
22

29,2
39,4
21,1
10,3

137
76

64,3
35,7

116
9
38
17
33

54,5
4,2
17,8
8,0
15,5

117
31
50
15
213

54,9
14,6
23,5
7,0
100

Tablo 2. Akademik unvana göre cinsiyetin ilişkisi
Cinsiyet
Akademik ünvan
Kadın
Erkek
Sayı
51
65
İdari personel
%
44,0%
56,0%
Sayı
0
9
Prof + Doç
%
0,0%
100,0%
Sayı
9
29
Yrd. Doç.
%
23,7%
76,3%
Sayı
3
14
Öğr. Gör.
%
17,6%
82,4%
Sayı
16
17
Araş. Gör.
%
48,5%
51,5%
Sayı
79
134
Toplam
%
37,1%
62,9%

P=0,004<0,05 ilişki vardır.

%

Toplam
116
100,0%
9
100,0%
38
100,0%
17
100,0%
33
100,0%
213
100,0%
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Tablo 2’ ye göre araştırmaya katılan personelin ünvanlarıyla cinsiyeti arasında anlamlı
düzeyde bir ilişki vardır. Buna göre çalışanların büyük oranda erkeklerden oluştuğu söylenebilir.

3.1. Anketin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi
Çalışmada kullandığımız anketimizde yer alan, “Çalişma alanlarının araştırılması”
bölümüne ait ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı

Cronbach's Alpha

Standartlaştırılmış maddelere dayalı
Cronbach's Alpha

N

0,701

0,716

29

Tablo incelendiğinde, Cronbach Alpha = 0,701 olduğu görülür, bu sonuca göre
çalışmanın %70,1 oranında güvenilir olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Madde toplam puanlarının belirtici istatistikleri

Madde ortalaması

Ortalama

Min.

Max.

Değişim
aralığı

Varyans

3,531

2,873

4,629

1,756

0,186

“Çalışma alanlarının araştırılması” sorularının (S1-S29) faktör analizi için uygunluğunu
incelemek için Kaiser-Meyer Olkin (KMO) testi ve ölçekteki maddeler arasındaki korelasyonu
incelemek için de Bartlett testi uygulanmıştır.
Tablo 5. KMO ve Bartlett testi
0,832
2063,407
253
0,000

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği
Ölçütü
Bartlett's Küresellik Testi
Sd
P

KMO testi % 83,2 (0,832>0,7) örneklem sayısı veri seti faktör analizi için uygundur.
Erzincan Üniversitesi personellerinin çalışma alanlarının araştırılması soruları (S1-S29)
incelendiğinde dört faktörde toplandığı görülür. Bu dört faktör toplam varyansdaki değişimin
%56,332’sini açıklamaktadır. Dört faktör şu şekilde tanımlanmıştır:
1. Kurum (14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28. sorular),
2. Yapılan iş (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sorular),
3. Zaman (1, 2, 3, 4, 26. sorular),
4. İş arkadaşlığı (16, 17, 18. sorular).
Tablo 6. Faktör analiz sonuçları
Bileşen

Extraction Sums of Squared Loadings

Toplam
1
2
3
4

6,122
2,582
2,547
1,705

Varyans %
26,619
11,227
11,074
7,413

Rotation Sums of Squared Loadings

Toplam
4,958
3,089
2,597
2,313

Varyans %
21,554
13,431
11,289
10,058

Kümülatif
21,554
34,985
46,274
56,332

Erzincan Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personelin; kurum, yapılan iş,
zaman ve iş arkadaşlığı bakımından demografik sorulara göre ilişkileri incelenmiştir. Normal
dağılış gösteren iki bağımsız gruplar t-testi ile, ikiden çok bağımsız gruplar ise ANOVA testi ile
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test edildi. ANOVA testinde varyanslar homojen olduğunda ikili karşılaştırmalar için Tukey’s
testi kullanıldı. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Verilerin analizi SPSS 20.0 paket
programında yapıldı.
Tablo 7. Cinsiyete göre alt ölçek puanlarının istatistiksel analizi

Ortalama ± Std.Sapma
P
Kadın
79
0,096
28,47±10,131
Kurum
134
Erkek
30,95±10,641
Kadın
79
0,424
24,99±5,779
Yapılan iş
134
Erkek
24,31±6,119
Kadın
79
0,031<0,05
19,34±4,992
Zaman
134
Erkek
17,76±5,220
Kadın
79
0,236
9,99±2,579
İş arkadaşlığı
134
Erkek
10,43±2,611
Tablo 7 incelendiğinde; Kurum, Yapılan iş ve İş arkadaşlığı alt ölçekleri cinsiyete göre bir
farklılık göstermemektedir (p>0,05). Fakat Zaman ölçeğine göre cinsiyet değişkeni anlamlı
ölçüde farklıdır (p<0,05). Bu sonuca bakarak kadınların Zaman alt ölçeğine göre erkeklerden
anlamlı şekilde fazla zaman puanına sahip olduğu söylenebilir.
Cinsiyet

N

Tablo 8. Yaşa göre alt ölçek puanlarının istatistiksel analizi

Yaş

Kurum

Yapılan iş

Zaman

İş arkadaşlığı

Ortalama ± Std.Sapma

N
19-28

62

28,82±10,945

29-38

84

30,39±10,362

39-48

45

31,24±9,602

>48

22

29,55±11,799

19-28

62

30,03±10,500

29-38

84

24,68±5,740

39-48

45

24,12±6,369

>48

22

24,76±5,812

19-28

62

25,50±5,804ab

29-38

84

24,56±5,991b

39-48

45

18,90±5,288ab

>48

22

19,20±4,784a

19-28

62

17,04±5,317

29-38

84

16,18±5,270

39-48

45

18,35±5,182

>48

22

10,23±2,719

P

0,669

0,787

0,020<0,05

0,971

Tablo 8 incelendiğinde; Kurum, Yapılan iş ve İş arkadaşlığı alt ölçekleri Yaş’a göre bir
farklılık göstermemektedir (p>0,05). Fakat Zaman ölçeğine göre Yaş değişkeni anlamlı ölçüde
farklıdır (p<0,05). Buna göre Zaman ölçeği, 29-38 ile 48+ yaş grubu çalışanlarına göre farklılık
göstermektedir. Zamanın en yüksek olduğu yaş grubu 29-38 arasındadır.

3.2. Maslach Tükenmişlik Ölçeği Analizleri
Maslach tükenmişlik ölçeğini kullanmadan önce anketin; Duygusal Tükenme (DT) (1, 2, 3,
6, 8, 13, 14, 16 ve 20. sorular) , Duyarsızlaşma (D) (5, 10, 11, 15 ve 22. sorular) ve Kişisel Başarı
(KB) (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 ve 21. sorular) puanları hesaplanmıştır. Burada DT ve D boyutları
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olumsuz, KB boyutu ise olumlu ifadeleri içermektedir. DT ve D alt ölçeklerinin yüksek puanları
ve KB ölçeğinin düşük puanı tükenmişliği göstermektedir. Aşağıdaki çizelgede Tükenmişlik
ölçeği sonuçları için değerlendirme verilmiştir.
Tablo 9. Maslach tükenmişlik ölçeği değerlendirme tablosu

Alt ölçek
DT
D
KB

Düşük
0-11
0-5
25+

Normal
12-17
6-9
22-25

Yüksek
18+
10+
0-21

Erzincan Üniversitesinde görev yapan personelin DT puan ortalaması 17.71, D puan
ortalaması 7.56 ve KB puan ortalaması ise 16.10 olarak elde edilmiştir. Buna göre; DT ve D
yönünden Erzincan Üniversitesi çalışanları Normal düzeyde, KB yönünden yüksek düzeyde
olduğu söylenebilir.
Tablo 10. Maslach tükenmişlik ölçeğini Cronbach Alpha katsayısı

Cronbach's Alpha

Standartlaştırılmış maddelere
dayalı Cronbach's Alpha

N

,904

,897

21

Tablo incelendiğinde, Cronbach Alpha = 0,904 olduğu görülür, buna göre çalışmanın
%90,4 oranında güvenilir olduğu görülmektedir.

Tablo 11. Cinsiyete göre tükenmişlik alt ölçeklerin istatistiksel analizi

DT

D

KB

Cinsiyet

N

Kadın

79

Erkek

134

Kadın

79

Erkek

134

Kadın

79

Erkek

134

Ortalama ± Std.Sapma
18,68±7,996
17,13±8,440
7,51±3,679
7,59±3,754
16,24±6,489
16,01±6,728

P
0,189

0,875

0,811

Tablo incelendiğinde DT, D ve KB alt puanları yönünden cinsiyete göre önemli bir
farklılaşma bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 12. Medeni duruma göre tükenmişlik alt ölçeklerin istatistiksel analizi

Medeni durum
DT
D
KB

N

Evli

137

Bekar

76

Evli

137

Bekar

76

Evli

137

Bekar

76

Ortalama ± Std.Sapma
18,34±8,143
16,57±8,492
7,78±3,884
7,16±3,386
16,85±6,603
14,75±6,493

P
0,134

0,242

0,027<0,05

Tabloya göre DT ve D alt puanları yönünden medeni duruma göre önemli bir farklılaşma
bulunmamaktadır (p>0,05). Bununla beraber KB puanı medeni duruma göre farklılaşma
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göstermektedir (p<0,05). KB puanları bakımından bekarların evli olanlara göre daha başarılı
olduğu görülmektedir.
Tablo 13. Akademik ünvana göre tükenmişlik alt ölçeklerin istatistiksel analizi

Akademik ünvan

N

Ortalama ± Std.Sapma

116

18,85±8,156

Prof+Doç

9

16,11±7,541

Yrd.Doç.

38

15,58±8,623

Öğr.Gör.

17

14,24±8,043

Araş.Gör.

33

18,36±8,143

İdari personel

İdari personel

DT

D

KB

116

7,83±3,805

Prof+Doç

9

6,67±3,464

Yrd.Doç.

38

Öğr.Gör.

6,58±3,651

17
33

7,59±3,726

Araş.Gör.
İdari personel

116

16,86±6,887

Prof+Doç

9

16,22±5,426

Yrd.Doç.

38

14,74±6,872

Öğr.Gör.

17

14,47±5,938

Araş.Gör.

33

15,79±5,915

P

0,082

0,386

7,97±3,522

0,376

Tablo incelendiğinde DT, D ve KB alt boyutları akademik ünvana göre önemli bir
farklılaşma göstermemektedir (p>0,05).
4. Tartışma
Bu çalışmada Erzincan Üniversitesi personelinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek
amacıyla seçilen 213 kişiden anket uygulaması ile veri toplanmış ve bu verilerin analizi ile elde
edilen sonuçlar tartışılmıştır. Çalışmada iki konunun araştırması yapılmıştır. Bunlar; personelin
çalışma alanlarının araştırılması ve personelin tükenmişlik durumunun incelenmesidir. Verilerin
faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett testi ile incelendi. KMO
değeri 0,832 elde edildi. Bartlett testi ile korelasyon matrisinin birim matris olup-olmadığı test
edildi (p=0,000<0,05). Yani ölçekte yer alan maddeler arasında yüksek korelasyon olduğu
söylenebilir. Bu ise verilerin faktör analizi için uygun olduğu anlamına gelir. Ankette yer alan
“Çalışma alanlarının araştırlıması” kısmı için yapılan faktör analizi sonucunda; 1. Kurum (14, 15,
19, 20, 21, 22, 25, 27, 28. sorular), 2. Yapılan iş (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sorular), 3. Zaman (1, 2, 3,
4, 26. sorular) ve 4. İş arkadaşlığı (16, 17, 18. sorular) gibi 4 faktörden oluştuğu elde edildi. İç
tutarlılık için Cronbach alfa katsayısı 0,701 bulunmuştur. Bu katsayı ile, çalışma alanlarının
araştırılması için yapılan ölçek çalışmasının %70,1 oranında güvenilir olduğu söylenebilir.
Erzincan üniversitesinde görev yapan personelin akademik ünvanıyla cinsiyeti arasında
anlamlı bir ilişki vardır. Özellikle Öğretim Görevlisi ve Yrd. Doç. kadrolarında görev yapanlar
içinde Erkeklerin oranı yüksektir. Akademik ünvan ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki
vardır. Özellikle Prof. ve Doç. kadrolarında görev yapanlarda evli olanların oranı yüksektir.
Araştırmamızın bir diğer amacı Erzincan Üniversitesi’nde görev yapan personelin
tükenmişlik düzeylerini ölçmektir. Bu bağlamda üniversitede görev yapan idari ve akademik
personelin Maslach tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde; Duygusal tükenme (DT) ve
Duyarsızlaşma (D) düzeylerinin normal düzeyde, Kişisel Başarı (KB) düzeylerinin ise yüksek
düzeyde olduğu görülnektedir. Bunun nedeni Erzincan Üniversitesi’nin yeni kurulan bir
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üniversite olması, akademik personelin ders yükünün az olması, görev yapan personelin büyük
oranda genç olması gösterilebilir.
Çalışmamızda kullanılan Maslach Tükenmişlik ölçeğinin güvenilirlik katsayısı %90,4 olarak
bulunmuş, bu ise kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğu anlamına gelir. Tükenmişlik
düzeyleri ile; medeni durum, çocuk sayısı, yaş, hizmet yılı, görev yeri, aylık gelir, akademik
ünvan değişkenlerinin ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:
DT ve D yönünden Erzincan Üniversitesi çalışanları Normal düzeyde, KB yönünden yüksek
düzeyde olduğu söylenebilir.
KB puanları bakımından bekarların evli olanlara göre daha başarılı olduğu görülmektedir.
DT, D ve KB puanları yönünden cinsiyet değişkeni arasında önemli bir farklılaşma yoktur.
DT ve D puanları yönünden medeni durum arasında önemli bir farklılaşma bulunmamıştır.
Fakat evli olan personelin KB puanı bekar olanlara göre fazladır.
Sonuç olarak yoğun iş gücünün olduğu, çalışan sayısının fazla olduğu kurumlarda zaman
içerisinde tükenmişlik, iş doyumu, motivasyon kaybı, kişisel başarıda azalma gibi problemler
ortaya çıkabilmektedir. Bu tür çalışmaların kurum çalışanları üzerinde yapılması, sorunların
çözümü, kişilerin performansının artması kurumların daha sağlıklı hizmet vermesi açısından son
derece önem arz etmektedir. Bu tür çalışmalar zaman içerisinde tekrarlanabilir veya başka diğer
kurumlar üzerinde de yapılabilir.
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ERZİNCAN İDADİ-İ MÜLKİYESİ MÜDÜRÜ AHMED CEVDİ BEY’İN
ERZİNCAN İDADİ MÜLKİYESİ DERS MÜFREDATLARI BAĞLAMINDA
OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ VE ERZİNCAN’DAKİ UYGULAMALARINA
DAİR MÜTALAALARI
THE PRINCIPAL OF ERZINCAN HIGH SCHOOL, AHMED CEVDI BEY’S
OBSERVATIONS ON OTTOMAN EDUCATION SYSTEM AND ITS BEING
IMPLEMENTED IN ERZINCAN WITHIN THE CONTEXT OF THE CURRICULUMS
IN ERZINCAN HIGH SCHOOL
İbrahim Caner TÜRK*
Özet
Tanzimat’ın sonlarına doğru rüştiyelerin üzerinde ve yüksekokullara öğrenci yetiştiren sivil orta
öğretim kurumlarının bulunmayışı sıkıntısıyla da 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle sivil orta
öğretim kurumları olarak kabul edilen idadilerin açılması kararı alındı. Bir süre kâğıt üzerinde kalan bu
düşünce, 19 Aralık 1873 Mülki İdadinin açılmasıyla gerçek hayata geçirilebildi. 1875’te sayı dörde
çıkarıldı. Vilayet merkezlerinde rüştiye ile birlikte yedi yıl olan idadi mekteplerinin sancak merkezlerinde
açılması ise 1882-1890 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Çeşitli sebeplerden dolayı açılması ertelenen Erzincan İdadi Mektebi, uzun bir mücadele ve yazışma
neticesinde Erzincan Mülki Rüştiyesinin idadiye dönüştürülmesiyle 1905 yılında açılabilmiştir.
Beş sınıflı ve gündüzlü açılan bu idadi mektebi faaliyetlerini I. Dünya Savaşı’na kadar 9-10 yıl
sürdürebilmiştir. Drama İdadi Mektebi’nden Erzincan İdadisine atanan Bahattin Efendi’yi müteakiben
birçok idarecinin görev aldığı Erzincan İdadisinde H.1332 (M.1914) tarihinde Mahmud Cevdi Efendi görev
yapmaktaydı.
Maârif Nezareti’nin; eğitim sistemi, metotları, derslerin işlenmesi hususlarında mekteplere sorular
yönelterek gelen dönütlere göre düzenlemeler yapması uygulaması doğrultusunda sual yöneltilen
idarecilerden biri de Mahmud Cevdi Beydi. Mahmud Cevdi Bey, mütalaalarında ilgili okul ders
müfredatları bağlamında Osmanlı Eğitim Sistemi ve Erzincan’daki uygulamaları hakkında
değerlendirmelerde bulunmaktaydı.
Bu değerlendirmede, velilerin maârife kayıtsız kaldığı, öğrencilerin ders yükü altında ezildiği,
derslerin uygulamalı yapılması gerektiği, eğitim araç-gereçlerinin eğitimi güçlendirdiği, milli derslerin
faydalı olduğu, son dönemde yaşanan faciaların nedeninin eğitim sistemi olduğu ve bu noktada atılması
gereken adımlar gibi değerlendirmelerde bulunulmaktaydı.
Bu çalışmada, ilgili arşiv vesikaları doğrultusunda Ahmed Cevdi Bey’in bu değerlendirmeleri
aktarılıp analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Maârif, Erzincan, İdadi Mektebi, Ahmed Cevdi Bey.
Abstract
Towards the end of Tanzimat Reform Era, it was decided to open high schools which were considered
as civilian schools through Maârif-I Umumiye Nizamnamesi, 1869, with the problem of the lack of civilian
schools that were at a higher level than junior high schools and that trained students for the academy. This
thought, which was on paper for a while, could only be implemented when the High School was opened in
19th December, 1873. The number was raised to four in 1875. In starboards seven-year-high schools were
opened in the years 1882-1890, as well as the junior high schools in provinces.
Erzincan High School, whose opening was postponed due to various reasons, was opened in 1905
after a tough correspondence by converting Erzincan Junior High School to high school.
This day-high school, which had five grades, maintained its activities for 9-10 years until the World
War I. In Erzincan High School, where lots of principals took charge after Bahattin Efendi, who was
assigned from Drama High School to Erzincan High School, Mahmud Cevdi Efendi was in charge in 1332
(hijri calendar) [1914 (Gregorian calendar)].
Mahmud Cevdi Bey was one of those to whom they ask questions related to the regulations according
to the feedbacks about the education system and methods of Ministry of National Education and about
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teaching the lessons. In his observation, Mahmud Cevdi Bey evaluated Ottoman Education System and its
being implemented in Erzincan within the context of the related curriculums.
In the evaluation he made, he expressed that the parents were unconcerned with education, the students
were overwhelmed by the course load, the lessons should have been practical, educational tools
strengthened education, national lessons were useful, the reason of the recent disasters was the education
system, and what should have been done.
In this study, in line with the archival records and documents, Ahmed Cevdi Bey’s evaluations are
told and analyzed.
Keywords: Ottoman Empire, Maarif, Erzincan, High School, Ahmed Cevdi Bey

I. Erzincan Mülki İdadi Mektebi’nin Kuruluşu
Tanzimat’ın sonlarına doğru rüştiyelerin üzerinde ve yüksekokullara öğrenci yetiştiren sivil
orta öğretim kurumlarının bulunmayışı sıkıntısıyla da 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle
sivil orta öğretim kurumları olarak kabul edilen idadilerin açılması kararı alındı. Bir süre kâğıt
üzerinde kalan bu düşünce, 19 Aralık 1873 Mülki İdadinin açılmasıyla gerçek hayata geçirilebildi.
1875’te sayı dörde çıkarıldı. Vilayet merkezlerinde rüştiye ile birlikte yedi yıl olan idadi
mekteplerinin sancak merkezlerinde açılması ise 1882-1890 yılları arasında gerçekleşmiştir(Türk,
2014, s. 352; Bilim, 2002, s. 65; Sakaoğlu, 1993, s. 88; Öztürk, 2000, s. 464-466).
Çeşitli sebeplerden dolayı açılması ertelenen Erzincan İdadi Mektebi, uzun bir mücadele ve
yazışma neticesinde Erzincan Mülki Rüştiyesinin idadiye dönüştürülmesiyle 1905 yılında
açılabilmiştir. Beş sınıflı ve gündüzlü açılan bu idadi mektebi faaliyetlerini I. Dünya Savaşı’na
kadar 9-10 yıl sürdürebilmiştir(BOA, MF.MKT, 113/51).
Erzincan Mutasarrıflığı mektebin açılış serüvenini bir yazıda şu şekilde anlatmıştır: 1886
yılında Erzurum Vilayeti’nin önemli mevkiine binaen ahalisinin maârif hususunda daha fazla
istifade edebilmesi için devletçe bu husus nazar-ı itibara alınmıştır. Vilayet merkezinde ve sancak
merkezlerinde birer idadi mektebi inşası ve açılması padişah iradesi olarak çıkmıştır. Erzurum
İdadi Mektebi tamamlanarak hizmete girerken Erzincan’da ise ibtidai ve rüşdiye mektebi istenen
seviyede olmadığı için herkesin gözü askeri mekteplerde olup mülki mekteplere rağbet yoktur.
Ne zaman ki askeri mektepler mektebe giriş şartlarını ağırlaştırdı. Böylece vatana ve millete
hizmetin sadece kılıçla olmadığı anlaşıldı. Erzincan ahalisinin akılları başlarına gelerek ve geçen
günlere üzülerek idadi mektebinin lüzumundan bahis ile beş sene önce padişah iradesinin
Erzincan’da da yerine getirilmesi için mazbata, telgrafname resmi ve hususi müracaatlarla bu
mektebin açılması için uğraşmışlardır. İş işten geçtiğinden müracaatlarla yazışmalar uzadıkça
uzamıştır(İçli, 2013, s. 86-87).
İdadi mektebine olan şiddetli ihtiyaçtan dolayı bu husus vilayet ve nezarete sık sık ihtar
edilmiştir. Erzincan ahalisi 1901 yılında Erzincan Mutasarrıflığı’na müracaat ederek idadi
mektebinin açılmasını istemiştir. Bu dilekçeyi 5 eşraftan, 5 memurdan ve 5 ahaliden 15 kişi imza
etmiştir. Bu mektebin tesisine 1882(R. 1298) tarihinde müsaade buyrulduğu, lakin Erzincan’daki
ibtidai mekteplerinin şimdiki mükemmel halinde olmaması sebebiyle önce bu hususun ikmali
istendiği belirtilmiştir.
İdadi mektebinin açılması şu sebeplerden dolayı talep edilmiştir:
1. Mülki rüşdiye ve askeri rüşdiye ile lazım olan talebenin yetiştirilmesi,
2. İbtidai ve rüşdiye bitiren çocuklar başka bir mektebe devam edemediklerinden zayi olup
gitmeleri,
3. Asrımıza uygun tahsilin üst mekteplere devamdan geçmesi,
4. Erzincan şehri 4. Ordu merkezi olması hasebiyle birçok emir, zabitan, askeri memurun
ikamet yeri olması ve onların çocuklarının eğitimde geri kalması,
5. Sivil ve askeri dairelerde görev alabilmek için unvan gerekmesi ve rüştiyeden mezun
olmakla bu unvanın alınamaması,
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6. Erzincan livasının ödediği iane hissesinin mektebin masraflarını karşılamaya yeterli
olması.
Erzincan ahalisi verdikleri dilekçede uygun hanelerden birinin kiralanarak müdür ve
hocalarının tayinini istemişler ve mülki idadilerin başlangıç vakti olan temmuz ayında derse
başlanmasını arzu etmişlerdir.(23 Haziran 1901/R. 10 Haziran 1317)(BOA, MF.MKT, 676/5644; İçli, 2013, s. 89)
Nitekim Maârif Nezareti İdadi Mektepleri İdaresi Erzincan’ın önemine binaen burada bir
idadi mektebi açılması talebini yerinde bulmuş, mektebin yıllık masrafı olan 51.020 kuruşa
karşılık bulunmasını istemiş(23 Şubat 1903/R. 10 Şubat 1318) ve Erzurum Vilayeti ile yapılan
yazışmalar neticesinde rüşdiyenin idadiye dönüştürülmesi kararına varılmıştır.(4 Temmuz
1904/R. 21 Haziran 1320)(BOA, MF.MKT, 676/56-20; İçli, 2013, s. 91, 94)
Nihayet 11 Ekim 1905/H. 11Şaban 1323 tarihinde Erzincan İdadi Mektebi resmen
açılmıştır. Rüşdiye binası kapısına “Erzincan Mekteb-i İdadi-i Mülkisi” yazılı levha asılmış ve
birinci sene öğretimine askeri rüştiyeden fahri muallimler ile başlanmıştır(İçli, 2013, s. 96).
Erzincan Mutasarrıfı Mahmut Arif Efendi mektepten istenen neticenin alınabilmesi için
mülkiye mezunu daha önce idadide muallimlik veya muavinlik yapmış birisinin tayinini talep
etmiştir. Drama İdadi Mektebi’nden Erzincan İdadisine atanan Bahattin Efendi’yi müteakiben
birçok idarecinin görev aldığı Erzincan İdadisinde H.1332 (M.1914) tarihinde Mahmud Cevdi
Efendi görev almıştır.
II. Erzincan İdadi-i Mülkiyesi Müdürü Ahmed Cevdi Bey’in Erzincan İdadi Mülkiyesi
Ders Müfredatları Bağlamında Osmanlı Eğitim Sistemi ve Erzincan’daki Uygulamalarına
Dair Mütalaaları
Maârif Nezareti’nin; modern eğitim anlayışıyla eğitim sistemi, metotları, derslerin işlenmesi
hususlarında mekteplere sorular yönelterek gelen dönütlere göre düzenlemeler yapması
uygulaması doğrultusunda sual yöneltilen idarecilerden biri de Ahmed Cevdi Beydi. Ahmed
Cevdi Bey, mütalaalarında ilgili okul ders müfredatları bağlamında Osmanlı Eğitim Sistemi ve
Erzincan’daki uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunmaktaydı. Buna göre:(MF.TLY,
404/33)
Mütalaa-i Umumiye
Mektebi Erzincan İdadi-i Mülkiyesi
Müdürü Ahmed Cevdi
Ekser ulya kısmen maârifin kadir ve kıymetini takdir edemediklerinden çocuklarını iktisâb
malumat ve fuyuhât etmesiyle millet ve devlete yarayacak bir ferd olarak yetiştirilmesi fikriyle değil,
hazine-i umumiyeye göz dikmek veya tıfılı geçindirmek sevdasıyla mektebe gönderip ahvali
tahsiliyelerine ve atiyen sülük edeceği meslek ziraat, ticaret ve sanata lakayd kaldıkları ve kısmen
fakir bulunmalarıyla eyyam ve saat ta’diliye ve hatta tahsiliyede kendi mesailerine iştirak ettirerek
çocuklarının ezya-i evkatına sebebiyet verdikleri ve halbuki mektebin saat tedrisiyesinin kesret ve
müzakere saatlerinin nedret ve fıkdaniyeti hasebiyle bunlardan bir kısmının mektebde dahi
çalışacak vakitleri az olduğundan derslerini hakkıyla takip edemeyerek sınıflarında mükerreren
kalanlarının ihraç olundukları ve bazısının malumat ve terbiye-i ibtidaiyesinin noksanından heman
birinci sınıfda dayanamayarak terk ettiği ve terfi sınıf edenlerden kısmı küllisinin derslerine
çalışmaları dolayisiyle oynamaya ve teneffüs etmeye bile vakit bulamadıklarından sersem bir halde
bulundukları müşahede edilmektedir. Bereket versinki: Terbiye-i bedeniye dersleri onların
sersemliklerini bir dereceye kadar izale etmekte ve vücudlarını kuvvetlendirmektedir.
Programa tevfikan icra-ı tedrisat katiyyen elzem olmakla beraber fimaba’d tertib edilecek
programlarda mektebde çalışacak müzakere saatleri bulundurulması ve sene-i tedrisiyenin tezyîd
ve saat tedrisiye-i yevmiyenin tenkısı ve durusi umumiyenin heman nısfının ameli bir suretde tedris
edilmesi mütalaasındayım. Tedrisat-ı ameliye ve alat ve edevatı fenniye vesair vesait tedrisiyenin
fıkdaniyle beraber hakkıyla derslerini takip ederek şehadetname alan efendilerin elindeki
programlardan oldukça istifade ettikleri görülmektedir. Yedi buçuk sene mekatib-i leyliyede
muallimlik ve müdür muavinliği ve dört sene liva idadilerindeki müdüriyetimden aldığım tecarübe
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göre inkılabdan beri şakirdanın malumatı medeni ve ahlakiye ve terbiye-i bedeniye derslerinin
mevadd-ı dersiyesinden iktisat ve tarih derslerinin serbestisinden hissen, milliyeten, teşebbüsan
istifade ettikleri ve kendilerinde memuriyete değil, ticaret, sanat ve ziraate teşebbüs fikri ve vatana
millete edilecek hizmat-ı umumiye hasletleri uyandığı ve işbu hasail-i cemile itibariyle Mekatib-i
Mülkiye mezunlarının mekatib-i askeriye mezunlarından yüksek bulunduğu müşahede
olunmaktadır.
Binaenaleyh mekatib-i umumiyeden neşet eden şakirdanın funun itibariyle noksani-i
malumatını muallimlerinin kifayetsizliğinde değil alat ve edevatı fenniye vesair vesait-i tedrisiyenin
fıkdanında ve derslerin nazarani bir surette sırf nazari olarak tedrisatında aramak lazım gelir.
Mekatib-i ibtidaiyeden başlıyarak mekatib-i aliyeye kadar rekabeti şahsiye ve milliye, millet ve
devlete muhabbet, mücadele-i hayat, fikir ta’yiş ve mesai-i daima, fikr tekevvün, kanuna itaat,
sancağımıza hürmet ve düşmanlarımızdan ahz-ı sar gibi duyguları bahş eden malumatı medeniye
derslerini bilumum mekatibe teşmil ve saat tedrisiyesini tezyid ederek müşahhas, hamiyetli ve
çocuklara hissiyat-ı aliyeyi telkin edecek muallimine tevdi’ etmelidir. Aksa-yı şark ile garp
mektumlarının debdebe ve daratı durusu ameliye ve millet ve devlet gayretkeşliğinden ve istihsalat
ve istihsalatkanlarının hem kendi memleketlerinde ve hem memaliki sairede ta’mim ve himaye
etmelerinden ve “ecnebi düşmandır” kaidelerine tabi olmalarından ileri geldiği külli yevm
müşahede edilmektedir.
Binaenaleyh İslam ve Osmanlı düşmanlarının silab bilâlarına karşı gelecek ve her nev’
hıyanetlerini nefretle def’ edecek millet yetiştirmek için mekteplerimizi geliştirmek lazım gelir.
Mekteplerimizdeki kozmopolitlik, vatansızlık ve biganelik şayialarını def’ ve ref’ edecek ve her nev’
hissiyatı necibiyeyi ve intikam fikirlerini temsil edecek dersleri bilumum mekatibde tezyîd ve garbın
bedayi’ asarını ve usul ameliyesini mekteplerimize kabul ederek amelileştirmek ve alat ve edevat
vesair-i vesait-i fenniyeyi bulundurarak tedrisatı ameliyeyi temin ve nazariyatı teşvik ederek bu gibi
mekatibden şehadetname alan bir efendinin müteceddid bir çiftçi, sanatkar ve müteceddid bir
kondüktör himmetiyle ve millete hadım bir ferd olmasını temin etmek umuru vecibedendir. Çünkü
alemi medeniyetin ma’muriyet servet sâmân, sütun ve şevketi fikri memuriyetle olmayıp hamiyet-i
milliyesi ve ticaret ve sanat ve durusi ameliye ve efkarı müteşebbisesiyle münasibdir. Sancağımıza
edeceğimiz hürmet ve itaatin vücubuna dair programlarımızda maatteessüf hiçbir maddeye tesadüf
edilmemiş ve halbuki Japonların sebat ve metanet-i milliyesi sancaklarına olan fart hürmet ve
itaatden ileri geldi malumu alileri bulunmuştur.
Maatteessüf liva idadileri ulumu diniye dersleri programında ziraat, ticaret ve sanat ve mesaiyi daimayı tayin, iktisat ve tasarruf ve Hilafet-i Osmaniye’ye hürmet gibi hub vatan ve milliyet ve
menafi-i millet ve devlet uğrunda fedakarlık ve uhuvveti İslamiye gibi mebahisi celile-i dünyeviye,
milliye ve diniye zikr edinilmemiş ve zekatın iane-i milliye ve muhasamat-ı harbiyeye verilmesi
meşruiyeti gibi mebahis-i diniye ve silah talimleri, gemicilik gibi düşmanlar üzerine zaferimizi temin
edecek feraiz-i ilahiye hiç derç edilmemiştir. Cihaden Ve i’layı kelime-i ilahiyenin farziyeti ve
ittihadı islamiyenin kanun ve sultana itaatin kutsiyetine ve adud din ve milliyetimize bazı va’d ve
adatın meşruiyetine dair edille-i kûrâniye mevcud iken bunlardan hiç bahsedilmediğinden
mektebden mezun olanların bile Frenkleştiği ve garplılara muhabbet ettiği görülmektedir. Ve
halbuki istiklal ve hub istiklal fikrini ve Ali Osman sancağı altına toplanarak muhafaza-i milliyet ve
devlet fikrini bütün Millet-i Osmaniye ve İslamiye arasında teşyît ve tamim etmek ve “ecnebi
düşmandır” duygusunu bizde uyandırmak ve ecnebilerin bahusus Rusların, Bulgarların,
İngilizlerin, Fransızların, Yunanlıların mezalimini ateşeyn kalemlerle yazarak camilerimizde
mecmu’nasi olan mahallerde vaaz suretinde herkese okumak ve beşikdeki çocuklarımıza bile isma’
etmek lazımeden bulunduğu malum samilerindir.
Mekatibin sunuf taliyesinde mebahis diniyeyi kısmen dünyevi ve millileştirmek ve tercihen
muamelatı dünyeviye ve milliyeyi tedris etmek vecibeden olduğunu zaman isbat etmiştir. Bendeniz
Bulgar, Rum ve hatta Ermeni mekteplerinde böyle gördüm. Rumeli’deki fecayiin düşmanlar
tarafından irtikab edilmesi bunların tesiriyledir. Bilakis orada bulunan muhariblerimizin firara
tenezzülü ve muhasamat-ı harbiye ve nakdiye-i külliye ile toprağımızın düşmanlara bila-mukavemet
terki ve hatta küçük bir bahane ile savuşmaları silahsızlıktan olmayıp vicdanları yukarıdan beri arz
olunan hasail-i hamle ile mücehhez olmadıklarından ileri gelindiği müstağni-i arz ve beyandır.
Düşmanlarımızın mukaddeman acılar ve muhacimleri ve eytam ve eramilemizi kılıçtan geçiren
komitacılarını teşkil edenlerin en ziyade mekatib-i muallimin ve memurin ve şakirdleri oldukları
malum alileridir.
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Ellerimizde bulunan programlarda tevarih-i ecnebiyeyi havi mevaddı dersiyeye ziyadece
tafsilat verilmiş olmakla şakirdan eşhas tarihiyenin isimleriyle bile istiyas edememiş olduklarından
mektebden çıktıktan sonra tevarih-i ecnebiye dimağlarından tayeran etmiş ise de Afgan, İran ve hele
Türkistan vesair küçük büyük bilumum hükümat, düvel ve milel İslama tarihlerinden de ve asıl
Türklüğün fezail kavmiye ve cihangiranesinden ve yekdiğerlerine vacib olan muhabbet kamile
hissiyatından mahrum kalmışlardır. Mezkur programların coğrafya mevadd dersiyesinde memaliki saire-i İslamiyenin her türlü tafsilatı ve Memalik-i Osmaniye ile olan münesebatı diniye ve milliye
ve iktisadiyesi ihmal edilmiş olduğundan bu gibi mekatibden mezun ekser gençlerin Turan’daki,
Afgan’daki, İran’daki, Kırım’daki, Afrika’daki kardeşlerine ve dedelerinin kemiklerine, kabirlerine,
türbelerine lakayd kaldıkları görülmektedir. Bu maruzatım mektebimize ait olmayıb mekatib-i
saireye aiddir. Hamd olsun heyet-i talimiye ve idaremizin yukarıdan beri arz olunan hususatı nazarı
itibara alarak çocuklarımızı millete hadım hamiyyetli bir müdafi olarak yetiştirmekde ve şu suretle
üzerimize düşen vazifeyi ifa etmekde ve münasebet düştükçe meydan fecayi’de dedelerimize,
kardeşlerimize, hemşirelerimize edilen zülümlerin sinemalarını gözlerine göstermekte ve memalik-i
menfusuyedeki şehidlerimizin bekaya-yı enkaz vucudiyelerinden kopup gelen rayihaları burunlarına
üfürmekte ve berhayat kalan mazlumların tahammülfersa istimdad ve figanları kulaklarına
fısıldamaktan ve gözlerini açarak tam manasıyla hararetli bir müdafi’ ve fedakar millet olmaları
lazım geldiği telkin eylemekde olduklarını maaliftihar arz ederim. Mamafih kusurdan dahi hali
değiliz işte tarih ve coğrafya tedrisatında en ziyade buralara dikkat etmekle beraber şehr ve
kasabatımızın lisanen semere-i ecnebi olan isimlerini kamilen tay ederek anın yerine münasip
Türkçe isimler vaz’ ve coğrafya kitabeleriyle haritalarda gayri münasib isimlerini ona tevfikan
tebdil etmek lazımedendir mütalaasındayım. Bahusus bilumum memalik-i ecnebiye mekteblerinde
coğrafya ve tarih derslerinin bilumum usul ve füru-u vukuat-ı maziye ve hatta tesirat-ı jeolojiyasını
ve tezelzülat arziye ve endefeatı volkaniyesi hususu ve mükemmel sinematoğraflarla ve durus-u eşya
mebahisi ve ziraat dersleri en küçük mekteblerinde bile numuneleriyle ameliyatıyla mühim makine
ve oyuncaklarıyla ve ulum-i riyaziye ve tabiiye deavi ve nazariyatının alat ve edevatıyla ameli ve
pratik bir surette tedris edilmekte olduğu ve bundan milyonlar kazandıkları nazar-ı itibara alınırsa
memleketimizdeki tedrisat-ı umumiyenin ne kadar geri ve nakıs olduğu tezahür eder. Velhasıl
coğrafya ve tarih mebahis ve mevad dersiyesine fedakar ve meşahir Osmaniye’nin mahal şöhret ve
şehadetlerine ve isimlerine ve vukuatına ve bil-cümle şüheda türbelerine ve Balkan ve Rus
mezalimine ve kasabat mağzuyeye dair mebahis ve kitabelerine fotoğrafları derç ve hissiyat milliyeyi
ikaz ve düşmanlarımızdan ahz-i sâr fikirlerini figan ettirecek mevad derç edilmelidir. Mekatib-i
sultaniye programı oldukça mükemmeldir. Müşterek sınıflar programı ise muhtevi olduğu saati
tedrisiyenin otuz üç ve hafta itibariyle saat tedrisiye-i yevmiyenin otuz bulması dolayisiyle hafta
saatleri mezkur programa göre saatleri istiban edemediğinden hafiflerinden üç saatlik dersleri öyle
teneffüslerinde tedris edilmekde ve saatı tedrisiyesi çok ve ekser derslerin mevadd dersiyesi gayri
kafi ve şakirdanın seviye-i ilmiyelerine gayri muvafıktır.
Binaenaleyh yapılacak programlarda durusu yevmiyenin dört saati tecavüz etmemesine itina
ve ulum ve fununun tamim ve intişar ve mevcudiyetine yegane sebep olan alat ve edevatı fenniye ve
vesait-i tedrisiyeden taşra çocuklarının dahi istifade etmeleri esbabına teşebbüs buyrulması heyet-i
muhteremeden müsterhimdir. İşbu mütalaa-i acizanem heyet-i muhteremece şayan-ı kabul
buyrulduğu suretde bu gibi mekatibe mahsus ve yapılacak ve yapılan programlara muvafık klasik
hiçbir lisanın bulunmadığı ve programın kitaba göre değil, kitabın programa göre yapılması lazım
geleceği müstağni-i arz ve istirham olur. Yalnız muhterem Satı ve Harun Reşid Beylerle üstad
muhteremlerim Salih Zeki, Halil Edhem ve Hüseyin Remzi Beylerin ulum-u tabiiyeye ait kitapları ve
üstad mühteremlerim Hasan Fuad Paşa, İzzet ve Salih Zeki ve Hüseyin Ferid ve Emin Beylerin ve
Kirkor Kömürciyan Efendi’nin Ulum-u Riyaziyeye ait kitapları müstesna olarak şayan-ı istifade ve
diğerlerinin mufassal veya lazım olan mevaddı dersiyeyi gayri cami’ bulunduklarını arz ederim.
Usul tedrisi en iyi bulduğum muallimine gelince: Usul-u tedrisim işbu mütalaa-i acizanemde
arz eylediğim efkarım vecihledir muallimin miyaide Ulum-u Tabiiye Muallimi Muhammed Nedim
ve Tarih ve Coğrafya Muallimi Mahmud Kemal, Ulum-u Diniye Muallimi Mehmed Mevlüd ve Ulumu Riyaziye Muallimi Hasan Fehmi Efendilerin usul tedrisiyelerini iyi bulduğum maruzdur.

III. Netice
Sonuç itibariyle Ahmed Cevdi Bey değerlendirmelerinde, velilerin maârife kayıtsız kaldığı,
öğrencilerin ders yükü altında ezildiği, derslerin uygulamalı yapılması gerektiği, eğitim araçgereçlerinin eğitimi güçlendirdiği, milli derslerin faydalı olduğu, son dönemde yaşanan faciaların
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nedeninin eğitim sistemi olduğu ve bu noktada atılması gereken adımlar gibi değerlendirmelerde
bulunulmaktaydı.
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PEDAGOJİK YENİLENME VE EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR
PROGRAMININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE YAŞAMBOYU
ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF “PEDAGOGICAL RENEWAL AND NEW APPROACHES IN
EDUCATION” PROGRAM ON THE JOB SATISFACTION AND LIFE-LONG
LEARNING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Nusrettin YILMAZ
Mücahit KAĞAN**
Özet
Bu çalışmada pedagojik yenilenme ve eğitimde yeni yaklaşımlar programının sınıf öğretmenlerinin iş
doyumu ve yaşamboyu öğrenmeleri üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, tek gruplu
ön test son test deneysel desen olarak planlanmıştır. Çalışma grubu 2015- 2016 öğretim yılında Erzincan il
merkezinde görev yapan ve hizmet süresi 20 yılı aşmış olan sınıf öğretmenlerinden oluşturulmuştur.
Araştırmada veri toplama araçları olarak iş doyumu ölçeği, Yaşamboyu öğrenme ölçeği ve araştırma
kapsamında oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre pedagojik
yenilenme ve eğitimde yeni yaklaşımlar programına katılan öğretmenlerin iş doyumlarında ve Yaşamboyu
öğrenme yeterliklerinde anlamlı bir değişme meydana gelmiştir.
Anahtar Sözcükler: Pedagojik yenilenme, mesleki yeterliliği arttırmayı özendirme, öğretmenlerin
öğrenmeyi kolaylaştırma rollerini güncelleme
Abstract
This study aims to investigate the effects of “Pedagogical Refreshment and New Approaches in
Education” Program on the job satisfaction and life-long learning of primary school teachers. The study
was designed as a single-group pretest-posttest experimental design. The study group of this research
consisted of primary school teachers who worked in Erzincan centrum in 2015-2016 education term and
has worked more than 20 years. The data collection tools of this study were “Job Satisfaction Scale”, “LifeLong Learning Scale” and “Personal Information Sheet” which is constructed within the study. The findings
of the study showed that there is a significant change on the job satisfaction and life-long learning of
teachers who had attended “Pedagogical Refreshment and New Approaches in Education” Program.
Keywords: Pedagogical renewal, incentives to increase the professional competence, updating the
role of teachers facilitate learning.

Giriş
Her sistem gibi eğitim sistemi de doğal işleyişini sürdürmek, amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmek ve içinde bulunduğu çağın dinamizm ve hızına ayak uydurabilmek için değişen
ihtiyaç ve şartlara göre kendini yenilemek ve hatta kimi zaman yeniden yapılandırmak
durumundadır. Küreselleşme yayıldıkça birçok sistem ve organizasyon da küresel bir içerik
kazanmaya başlamıştır
Çağımızda yaşanan hızlı ve küresel çaplı gelişmelere bakıldığında bu sürecin dışında
kalmanın mümkün olamayacağı görülmektedir. Nitekim küreselleşme ile birlikte demokrasi ve
insan hakları gibi evrensel değerler ön plana çıkartılmakta; nitelikli eğitim, yaşamboyu öğrenme,
bilgi toplumu, esnek işgücü vb. kavramların sık sık dile getirilerek küreselleşmenin kabul görmesi
yönündeki söylemlere dikkat çekilmekte, eğitimin piyasalaşmasını körükleyen olumsuz yönleri
üzerinde çok fazla durulmamaktadır (Kaya, 2014). Bu şekilde sürekli ve hızla değişen bir yaşam
biçiminin her geçen gün biraz daha fazla etkisi altında kalmış olmak, eğitimle ilgili her
potansiyelin bütünüyle ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesini sağlayacak yeni yaklaşım ve
düzenlemeleri de gerekli kılmıştır. Yaşamboyu öğrenme, çoklu zeka, öğrenmeyi öğrenme,
internet tabanlı öğrenme, uzaktan eğitim, sürekli eğitim vb uygulamalar temelde hep bu ihtiyacı
karşılamak üzere ortaya çıkan yeni yönelim ve eğilimlerdir.
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Bunlar arasında yer alan yaşamboyu öğrenme, “yaşamboyu, gönüllü ve özgüdü” temelinde
kişisel veya mesleki nedenlerle yeterliliğin değişmesi ve gelişmesidir (Toprak ve Erdoğan, 2012)
. Öğrenme kazanımlarını geliştirmeyi amaçlayan her öğrenme alanının yaşamboyu öğrenme ile
ilişkisi vardır. Yaşamboyu öğrenme, örgün ve yaygın öğrenme, mesleki ve teknik eğitim, yetişkin
eğitimi, sürekli eğitim, hizmet içi, hizmet öncesi ve hizmet dışı öğrenme, öz-güdülemeye dayalı
öğrenme gibi süreçleri kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle yaşamboyu öğrenme, okullar ile sınırlı
kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik
statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren
temel kavramlardan biridir. Burada öncelik, toplumda herkesçe paylaşılan öğrenme kültürünün
geliştirilmesi ve öğrenme fırsatlarının artırılmasıdır. Temel hedef ise Türkiye’de öğrenen
bireyden öğrenen topluma doğru dönüşümün gerçekleşmesini sağlamaktır (Türkiye Hayat Boyu
Öğrenme Strateji Belgesi, 2014-2018).
Toplumun bütün kesimlerini ve eğitim sisteminin bütün kademelerini kapsayan (Uysal,
2009) kısıtlamaların olmadığı ve bireylere fırsat eşitliğinin sunulduğu bu aktif süreçle (Polat ve
Odabaş, 2008) birlikte Yaşamboyu öğrenen bireylerin, değişime uyum sağlama, sürekli olarak
kendini yenileme, bilgiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten olma, öğrenmeyi
öğrenebilme, diğer bireylerle işbirliği yapabilme ve paylaşma gibi (Koç, 2007) becerileri
kazanmaları beklenmektedir.
Günümüzde, gelişme ve değişimleri yakından izlemeyi gerekli gören bu tür stratejiler,
eğitimsel gelişmeyi sağlama adına, her öğrenme fırsatının değerlendirilmesini ve öğrenen kişinin
çok daha fazla sorumluluk almasını ön görmektedirler. Artık birçok ülke tarafından eğitim sadece
temel hak olarak değil, aynı zamanda sürekli bir çalışma olarak kabul edilmektedir (Tortop,
1993). Nitekim UNESCO, herkes için nitelikli hayat boyu öğrenme sağlamaya yardımcı olmayı
hedefleri arasına almış, 1972 yılında toplanan UNESCO eğitimin geliştirilmesi komisyonunda,
eğitimin yaşamboyunca süren bir etkinlik olduğu ve insanları henüz olmayan bir topluma
hazırlayan bir işlevi olduğu belirtilmiştir (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu; Akbaş ve
Özdemir, 2002).
Eğitimle ilgili olup da eğitim sisteminin dışında kalan tüm potansiyelin işlenmesi ve
geliştirilmesi, eğitimin okullarla sınırlı kalmayıp, yaşamboyu devam eden bir süreç olarak
düşünülmesi önemlidir. Geleneksel okul sistemlerinin, çocukluk ve gençlik yıllarıyla sınırlı kalan
okul sistemlerinin bütün eğitsel ihtiyaçları karşılaması mümkün görülememekte, yaşamboyu
öğrenme gibi diğer eğitim biçimleri ve olanaklarına da ihtiyaç duyulmaktadır (Büyükdüvenci,
1983; Doğan, 1976).
Buna bağlı olarak eğitim sisteminin kritik ögelerinden biri olan öğretmenlerin de,
mezuniyetlerinden sonra öğrenme ihtiyaçlarının hayat boyu devam ettirmesi ve gelişmelere uyum
sağlayacak şekilde bu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenmeleri bir gerekliliktir. Bilgi
çağında, öğrenim süreci ve meslekte edinilen bilgi ve becerilere sürekli yenilerini eklemeden
gelişim göstermek mümkün değildir (Özçiftçi ve Çakır, 2015). Yaşamboyu öğrenme ile
öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri genişlemekte, daha yenilikçi öğrenme imkan ve ortamları
ile tanışan öğretmenler, öğrenmeyi kolaylaştırıcı rollerini çok daha başarılı bir şekilde
gerçekleştirme imkanını yakalamış olmaktadır.
Literatür incelendiğinde, öğretmen adayları ve öğretmenlerin yaşamboyu öğrenme ile ilgili
çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Yaşamboyu öğrenme eğilimlerinin, cinsiyet, branş,
mesleki kıdem, mezuniyet durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği, kişisel ve mesleki gelişim ile
ilgili kurs, seminer, sempozyum vb. katılma isteği gibi bazı değişkenler açısından inceleyen bir
çok araştırma vardır (Yaman ve Yazar, 2015; Demirel ve Akkoyunlu, 2010; Akkoyunlu ve
Kurbanoğlu, 2004; Gencel, 2013; Özçiftçi ve Çakır, 2015). Genel olarak bu araştırmalar,
öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile cinsiyet, branş, yaş, hizmet süresi ve görev
yapılan okullar vb değişkenler açısından farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkları ortadan
kaldırmak için, hizmet içi eğitim kursları, seminer, kurs vb eğitim etkinlikleri düzenlenmesi
gerektiğini ifade etmektedir (Kazu ve Erten, 2016. Buna göre alan yazındaki araştırmaların
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yaşamboyu öğrenmeyi doğrudan veya şartlı olarak olumladıkları, öğretmenlerin güçlü bir toplum
oluşturmada yaşamboyu öğrenme süreci içinde yer almalarının önemli olduğu sonucuna
vardıkları söylenebilir. Yine bu araştırmalarda, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile
kıdemleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek, özellikle kıdemli öğretmenlerin (20 yıl ve üstü)
yaşamboyu etkinliklere katılmalarının teşvik edilmesi ve bilgilerini güncelleme konusunda imkân
ve kolaylıkların sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Ayaz, 2016).
Öğretmenlerin iş verimini ve yaptıkları işin kalitesini artırmalarına katkı sağlayan bir diğer
önemli değişken de iş doyumudur.
İnsanların zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri iş ortamları, büyük bir önem
taşımaktadır. İş ortamlarında doyum sağlayabilen insanlar çevrelerinde ve aile sistemi içerisinde
daha iyi bir iletişim, hoşnutluk, mutluluk, başarı ve gurur içinde işlerine bağlandıkları, işlerinde
verimli oldukları gözlenmektedir.
İş doyumu, genel olarak çalışanların işlerine ilişkin duyguları olarak tanımlanabilir. Bu
duygular kişinin işinden ya da mesleğinden hoşnut olma durumunu ifade eder. Bu durum, bireyin
kişisel özellikleri ile işinin özellikleri arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Kişisel özellikler; yaş
cinsiyet, eğitim düzeyi, bireylerin önceki yaşantıları, beklentileri, mesleki ilgi ve ihtiyaçları gibi
değişkenleri kapsamaktadır. Buna karşın işin özellikleri, yapılan işin içeriği, gerektirdiği
etkinlikler, ücret ve yönetim politikası, iş koşulları, insan ilişkileri gibi örgütsel ve çevresel
etkinlikleri ifade eder (Ergin,1997).
Bir iş/meslek edinmenin temelinde para kazanarak fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın dışında
sosyal ve psikolojik ihtiyaçların doyumu söz konusudur (Yeşilyaprak, 2000; Kuzgun, 2000). İşte
iş doyumu, bir bakıma bu ihtiyaçların karşılanması düzeyi ile ilişkilidir. Bu açıdan iş doyumu
yaşam doyumunu ve bireylerin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenledir ki
sağlık ve rehber öğretmenlik alanında da ele alınan önemli bir konu olmuştur. Çünkü insanların
bedensel ve psikolojik sağlığını korumaya ve sürdürmeye yönelik yardım mesleklerinde bu
hizmeti verenlerin iş doyumu kendi sağlıkları için olduğu kadar, verdikleri hizmetin niteliği ve
etkisi açısından kritik bir öneme sahiptir (Yeşilyaprak, 2000).
Buna göre, ileri eğitim kademelerindeki öğrenmelerin temelini oluşturan ilkokulun ve
dolaysıyla burada görev yapan sınıf öğretmenlerinin de işlerini sevmesi, benimsemesi ve yeterli
iş doyumuna sahip olmaları eğitimdeki kaliteyi doğrudan etkileyen bir faktör olarak dikkate
alınmalıdır. Alan yazındaki bazı araştırma sonuçlarına göre (Can ve diğ., 2010; Koruklu ve diğ.,
2013) sınıf öğretmenlerinin aylık gelir durumu ve maaş yeterliliği gibi ekonomik durumlarıyla, iş
doyum düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunmamış, buna rağmen sınıf öğretmenlerinin düşük iş
doyumunu, mesleklerini çok sevdikleri, benimsediklerini ve fedakârlık yaparak, normal ve
yüksek iş doyumunu sağladıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerini
direkt olarak etkileyen değişkenlerden biri yeterli araç-gerecin olmaması diğeri ise, öğretmenlere
verilen hizmet içi eğitimlerdir. Bu kapsamda periyodik olarak öğretmenlerin yaşadıkları
problemleri ve ihtiyaçları belirleyici çalışmalar yapılmalı ve problemleri giderici ve ihtiyaçları
karşılayan hizmet içi eğitimlerin planlanması önerilmektedir.
Yöntem
Araştırma Grubu
Araştırma grubunu, Erzincan ili merkez ilkokullarında görev yapan ve görev süresi 20 yılı
aşan 17 tane sınıf öğretmeni oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada öğretmenlerin iş doyumlarını ölçmek amacıyla tarafından geliştirilen ve
tarafından Türkçeye uyarlanan Minnesota İş Doyumu ölçeği ve tarafından geliştirilen Yaşamboyu
Öğrenme Ölçeği ile araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
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İşlem
Uygulama işlemleri 2015-2016 öğreti yılı Bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir.
Öğretmenlere pedagojik yenilenme ve eğitimde yeni yaklaşımlar eğitimi adı altında sınıf içi
motivasyon, yaratıcı drama, değerler eğitimi, etkili sınıf yönetimi, eğitimde ölçme ve
değerlendirme, kaynaştırma eğitimi ve BEP, sınıfta rehberlik, gelişim psikolojisi, lider öğretmen
ve öğrenme güçlükleri konusunda ikişer saatlik bir eğitim verilmiştir. Programın başında ve
sonunda ölçümler alınmıştır. Uygulama bittikten sonra ölçekler puanlanarak bilgisayara
kaydedilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanlar için SPSS paket programı kullanılmıştır.
Programa katılan öğretmenlerin iş doyumları ve Yaşamboyu öğrenme yeterliliklerinde ön test ve
son test karşılaştırması yapılarak herhangi bir değişme olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar
Testi ile değerlendirilmiştir. Bulunan ilişkini anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Öğretmenlerin seminer öncesi ve seminer sonrası iş doyumu ve Yaşamboyu öğrenme
yeterliklerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi
sonuçları tablo 1. ‘de verilmiştir.
Tablo 1. Seminer Öncesi Ve Sonrası İş Doyumu ve Yaşamboyu Öğrenme
Yeterlikleri Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Sontest-Öntest
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

n
3a
13b

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

2d
15e
0f

Sıra Ortalaması
6,67
8,92

Sıra Toplamı
20,00
116,00

4,50
9,60

9,00
144,00

z

p

2,48

.013

3,19

.001

1c

*Negatif sıralar temeline dayalı
Analiz sonuçları araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyumu testinden aldıkları seminer
öncesi ve seminer sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir, z=2,48,
p<.05. Araştırmaya katılan öğretmenlerin Yaşamboyu öğrenme yeterlikleri testinden aldıkları
seminer öncesi ve seminer sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermektedir, z=3,19, p<.05. Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında
gözlenen bu farkların pozitif sıralar, yani son test puanları lehinde olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlara göre düzenlenen seminer programının öğretmenlerin iş doyumlarını ve Yaşamboyu
öğrenme yeterliklerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Sonuç
Öğretmenlerin, yaşamboyu öğrenme eğilimleri, merak, kişisel ve mesleki gelişim, ilgili kurs,
seminer, pedagojik yenilenme programı vb çalışmalara katılmaları öğrenmeyi kolaylaştırıcı
rollerini daha başarılı bir şekilde yerine getirmelerinde etkilidir. Bu araştırmada da görülmüştür
ki, öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitim iş doyumları ve yaşamboyu öğrenme yeterlikleri
açısından etkili olmuştur.
Yaşamboyu öğrenme, esasında örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki ve teknik eğitim ve
hizmet içi eğitim gibi süreçleri kapsamaktadır. Başka bir deyişle yer, zaman, yaş, sosyo-ekonomik
düzey ve eğitim düzeyi gibi kısıtlamaların olmadığı bireylere fırsat eşitliğinin sunulduğu bir
süreçtir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu
gelişim ve değişime ayak uydurabilmek için yaşamboyu öğrenme faaliyetleri bir zorunluluk
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haline gelmiştir. Çağın gereklerine ayak uydurabilen ve kendisini yenileyen bireylerin aynı
zamanda iş doyumlarının da yüksek olması beklenmektedir. Temel bir hak olan eğitim hakkı
ilkesini, herkes için erişilebilir bir yaşam boyu öğrenme şeklinde düzenleyebilirsek, öğrenme
kültürümüzü öğrenen bireyden öğrenen topluma doğru dönüştürmemizin yolu da açılacaktır.
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RIFKI KAYMAZ’IN ÇOCUKLARA YÖNELİK YAZINSAL NİTELİKLİ
ESERLERİNDE EĞİTSEL DEĞERLER
EDUCATIONAL VALUES IN LITERARY WORKS OF RIFKI KAYMAZ TOWARD
CHILDREN
Oğuzhan YILMAZ
Yasin Mahmut YAKAR
Tuğba OKUMUŞ
Özet
Modern dünyada, zihinsel beceriler bakımından üst düzeyde olan, sorma, sorgulama, bağlantı kurma,
araştırma noktalarında fazla sıkıntı yaşamayan bireyler; duyuşsal anlamda zafiyet yaşamakta,
yardımseverlik, adalet, merhamet gibi birçok duygudan uzak olabilmektedirler. Meseleye, geleceği inşa
edecek nesillerin zihinsel/bilişsel becerileriyle duyuşsal-davranışsal becerilerinin ters orantılı bir seyir
izleyebileceği noktasından bakılırsa problemin büyük, problemin çözümü için atılan adımların ise yetersiz
olduğu görülmektedir. Bireylere erken yaşlardan itibaren insani anlamda istendik davranışların
kazandırılması için birçok farklı enstrümandan yararlanılabilir. Bu enstrümanlardan biri de şüphesiz
çocuklar için kaleme alınmış yazınsal nitelikli eserlerdir. Bu çalışmada Rıfkı Kaymaz’ın çocuklara yönelik
yazınsal nitelikli eserlerinde yer alan sevgi değeri doküman analizi deseniyle incelenmeye çalışılmıştır.
Çalışmaya konu olan eserler temin edildikten sonra başlangıçta araştırmacılar tarafından herhangi bir kayıt
tutulmadan okunmuş, ardından eserlerdeki sevgi değerine yönelik unsurlar öncelikle betimsel analize,
sonrasında ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu işlemler yapılırken çalışmayı daha geçerli ve güvenilir
kılabilmek için birtakım tedbirler de alınmıştır. Çalışma sonucunda Rıfkı Kaymaz’ın eserlerinde değerler
eğitimi anlamında zengin bir içeriğin olduğu ve bu bağlamda yazarın eserlerinden faydalanılabileceği tespit
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, değerler eğitimi, Rıfkı Kaymaz.
In this modern world, those who are superior in terms of cognitive skills and do not experience any
problem in questioning, investigation, contextualization and research may be emotionally weak and away
from such feelings as helpfulness, justice and mercy. Looking at the issue from a different perspective that
the mental/cognitive skills of the coming generations are inversely proportionate to their affective and
behavioral skills, it is clearly understood that there stands a big problem while the solution is not sufficient
to solve it. Therefore, a good many instruments are used to help individuals gain terminal human behavior
at an early age. One of them is indeed the literary works on children. In the present study, the affection in
literary works of Rıfkı Kaymaz on children was studied by means of document analysis design. The works
collected related to the study, they were read through without any record then the feeling of affection was
descriptively analyed as well as in terms of content. Some measurement were also conducted to ensure
reliability and validity of the study. The results of the study suggested that the works of Rıfkı Kaymaz are
rich in educational values and they should be consulted for that reason.
Key Words: Children’s Literature, Values Education, Rıfkı Kaymaz

1. Giriş
Çocuk edebiyatı genel anlamda çocuk okurun gerçekliğini dikkate alarak kurgulanmış
edebiyatın adıdır. Bu alanın çocuğa estetik beğeni, okuma alışkanlığı ve dil becerisi kazandırma
gibi işlevleri vardır. Bu işlevlerden biri de çocuğun duygusal, düşünsel ve davranışsal becerilerine
katkı sağlamak diğer bir deyişle çocuk okuru eğitmektir. Tabii burada çocuk edebiyatının esas
misyonunun eğitim olmadığını unutmamak gerekir. Esasında sadece çocuk edebiyatının değil
genel nitelikteki edebiyatın da birincil işlevi eğitim değildir. Örneğin Tarık Buğra’nın Küçük Ağa
isimli romanında millî mücadele dönemine ilişkin birtakım bilgilerin olması bu eserin birincil
işlevinin insanları dönem hakkında bilgilendirmek olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde
İskender Pala’nın Şah Sultan isimli romanı, yazarın bakış açısıyla Yavuz Sultan Selim ve Şah
İsmail’e ilişkin bazı bilgiler verir ama bu eser temel anlamda insanlara bilgi vermek amacıyla
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yazılmış bir eser değildir. O zaman çocuklar için yazılmış eserler de dâhil olmak üzere edebî
eserler için “estetik işlevi ön planda olan, edebiyatın başta hissettirme ve sezdirme olmak üzere
bütün işlevlerini taşıyan, bunun yanında okura duygu, düşünce ve davranış yönünden de bir şeyler
katabilen eserlerdir” denilebilir.
Metnin dokusunu bozmamak şartıyla çocuklar için yazılmış eserlerde eğitim işlevinin
gözetilmesinin esasında iki gerekçesi vardır. Bu gerekçelerden ilki çocuğun tabiatıyla ilgilidir.
Çocuk dünyayı ve çevresini keşfetmemiş bir varlık olarak pek çok şeyi merak eder ve öğrenmek
ister. Bu nedenle edebî metinlerin çocuğun bu merakına cevap verecek şekilde kurgulanması
gerekir. Pek çok kavramı, tabiat olayını, akrabalık ilişkisini, coğrafi mekânı metinlerden öğrenen
çocuk, aynı zamanda heyecan, sevgi, macera, mutluluk, hüzün gibi duyguları tadarak zevkli ve
eğlenceli dakikalar geçirir.
Çocuklar için yazılmış eserlerde eğitici unsurlara yer verilmesinin ikinci gerekçesi ise içinde
yaşanılan dönemle ilgilidir. Bir kısım değer yitimlerinin yaşandığı, hırsızlık, gasp, terör, intihar
ve madde bağımlılığı gibi olayların arttığı dünyada yazınsal nitelikli eserlerin bu yönde de okura
bir kısım telkinlerde bulunması gerekmektedir. Bu da değerler eğitimi projesiyle yazınsal nitelikli
eserleri birleştirme fikrinden geçmektedir.
Zihinsel alanda gelişmiş bireylerin duyuşsal ve davranışsal noktada da gelişmesi fikrini öne
çıkaran değerler eğitimi projesi esasında dünyada ve Türkiye’de revaçta bir alandır. Bunun nedeni
ise küçülen dünyanın sorunlarının dünyanın her noktasında ortak olmasıdır. Tüm dünyada olduğu
gibi artan modernite beraberinde yeni bir yaşam tarzı getirmiş, bu yaşam tarzının getirdiği
kolaylıklar ile birlikte önemli problemler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sadece Türkiye’de değil,
bu gün maddi gelişmişlik seviyesi açısından dünyanın önde gelen pek çok ülkesinde bile değerler
eğitimi projeleri yürütülmekte, aile, çevre, okul ve medya odaklı pek çok faaliyette
bulunulmaktadır. Bu faaliyetlerden biri de yazınsal nitelikli kitapların değerler açısından
incelenmesi ve bu yönüyle değer açısından zengin malzeme taşıyan kitapların çocuk okura
önerilmesidir.
Esasında yazınsal nitelikli metinler yoluyla değer aktarımı yeni bir düşünce değildir. Yunus
Emre 13. yüzyılda “Hoştur bana senden gelen/ Ya hilat-ü yahut kefen/ Ya taze gül yahut diken/
Kahrında hoş, lütfunda hoş” derken mutlak suretle Yaratan’dan gelene bir razı oluş, Yaratan’dan
geleni kabulleniş fikrini de vermeye çalışmaktadır. Benzer şekilde 17. yüzyılda Karacaoğlan’ın
söylediği “İncecikten bir kar yağar/ Tozar Elif Elif diye/ Deli gönül abdal olmuş/ Gezer Elif Elif
diye” mısraları aşkın nasıl olması gerektiğini okura göstermesi yönüyle mühimdir ve duygu
eğitimine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla son dönemde yapılan çalışmalar “Edebi metinler değer
de aktarır.” savını savunmaktan çok mevcut metinlerdeki değerleri tespit etmek ve bu değerlerin
belli yaş dönemlerindeki çocuklar için uygun olup olmayacağının tespitine yöneliktir. Örneğin
Yakar’ın (2011) Mustafa Ruhi Şirin’in eserleri üzerine yaptığı çalışmada aile, çevre ve toplum
odaklı olmak üzerinde sevgi eksenli pek çok değer tespit edilmiştir. Aynı şekilde Gökçe () çağdaş
çocuk şiirinde değerler üzerine yaptığı çalışmada pek çok şiirin anne, baba, okul ve hayvan sevgisi
gibi değerler içerdiğini belirlemiştir. Bu şekilde edebî metinlerde değerlerin tespitine ve tespit
edilen değerlerden hareketle edebî metinlerin kullanımına ilişkin yönelik çalışmaların sayısı
çoktur (Karagöz 2015; Yılmaz 2013).
Çalışmada yukarıdaki örneklere benzer olarak Rıfkı Kaymaz’ın çocuklar için kaleme aldığı
şiirler incelenecektir. Bu kapsamda Rıfkı Kaymaz’ın çocuklar için yazmış olduğu şiirlerde sevgi
değerini nasıl işlediği belirlenmeye çalışılacaktır.
2. Yöntem
2.1. Çalışmanın modeli
Çalışma doküman analizi deseniyle kaleme alınmıştır. Doküman analizi araştırılması istenen
olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Model, maliyetinin az olması ve araştırmacıya detaylı inceleme fırsatı sunması
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yönüyle işlevseldir. Çalışmada Rıfkı Kaymaz’ın çocuklar için yazdığı şiirlerdeki sevgi değeri
incelendiği için doküman analizi deseni kullanılmıştır.
2.2. İncelenen dokümanlar
Çalışmanın Rıfkı Kaymaz’ın eserleri üzerinde yapılıyor oluşunun birkaç sebebi vardır.
Bunlardan ilki yazarın Erzincanlı olmasıyla ilgilidir. İkincisi ise Rıfkı Kaymaz gibi bir ismin
çocuğu öncelemesi ve çocuklar için de eserler kaleme almaya çalışmasıdır. Rıfkı Kaymaz, 1950
yılında Erzincan’da doğmuştur. “Sevgi, iyilik gibi insanî değerler, kuru bir öğüt biçiminde değil,
çocuğun ilgisini çekebilecek bir dil ve anlatımla verilmelidir.” düşüncesine sahip olan yazar,
Çocuk Edebiyatçıları ve Sanatçıları Birliği Derneğinin kurucu üyelerinden olmuştur. Sosyal’ın
tabiriyle Kaymaz, bugüne dek çocuk kalplerine köprü kuran pek çok yazı yazmıştır (2011). Çocuk
edebiyatı ürünlerini konu alan pek çok yarışmada ödül almıştır. Yazar 23 Şubat 2010 tarihinde
vefat etmiştir.
Çalışmada Rıfkı Kaymaz’ın “Ay Kanatlı Yıldız Kuş” isimli eseri ve muhtelif kaynaklardan
ulaşılan ve çocuklar için yazdığı düşünülen şiirleri veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Özellikle
yazarın matbu olmayan nüshalardaki şiirlerinin çocuklar için yazılıp yazılmadığı konusunda
çocuk edebiyatı uzmanlarının fikirleri alınmıştır.
2.3. Verilerin toplanması ve analizi
Çalışma için veriler iki kaynaktan toplanmıştır. Yazarın çocuklar için yazdığı kitap
kütüphaneden temin edilmiştir. Diğer şiirleri ise pek çok şiirinin yer aldığı bir internet sitesinden
alınmıştır. Çalışmanın verileri analiz edilirken önce şiirler okunmuş, ardından ise betimsel analize
tabi tutulmuştur. Sevgi kavramı etrafında yapılan betimsel analiz sonucunda elde edilen verileri
daha da derinleştirebilmek adına ise veriler tekrar gözden geçirilerek içerik analizi yapılmıştır.
İçerik analizi sonucu sevgi kavramı altında, çevre, okul, doğa, anne, baba, kardeş ve şehit sevgisi
gibi çeşitli kodlar belirlenmiş, bu kodlar devamında benzerliklerine göre belirli kategoriler
etrafında toplanmıştır. Tüm bunlar yapılırken çalışmanın geçerlik ve güvenilirliğini artırmak için
ise birtakım önlemler alınmıştır. En başta kodlama birliğini sağlamak adına araştırmacılar ve bir
nitel araştırma uzmanı tarafından kodlamalar birlikte yapılmış, uzun süren tartışmalar sonucu
kodlar belirlenmiştir. Bunun dışında araştırmacılar veri setine hâkim olabilmek amacıyla veri
setini defalarca okumuştur.
3. Bulgular ve Yorumlar
Kaymaz’ın şiirlerinde en çok ön plana çıkan değer sevgidir. Kaymaz’ın şiirlerinde sevgi
ekseninde pek çok değer vardır. Aile, vatan, dil ve doğa sevgisi bu manada dikkat çeken
değerlerin başında gelmektedir.
3.1. Aile sevgisi
Şiirlerinde en çok aile sevgisine yer veren Kaymaz, hemen hemen bütün aile bireylerine
duyulan sevgiyi dile getirmeye çalışmıştır. Anne, baba, kardeş, dede, nine, amca, teyze, dayı, hala
ve evlat sevgisi Kaymaz’ın şiirlerinde öne çıkan aile odaklı değerler arasında yer almaktadır.
3.1.1. Anne sevgisi
Kaymaz’ın şiirlerinde en çok dikkat çeken değerlerden biri anne sevgisidir. Anne Kaymaz’ın
şiirlerinde çeşitli vesilelerle ön plana çıkmaktadır. “Anneciğim” isimli şiir buna örnek
gösterilebilir. Şiirde “İçimde sevgin derin/ En güzel yerde yerin” dizeleriyle anneye duyulan
sevgi dile getirilir. Benzer şekilde “Annem” şiirinde “Irmak olur, yüreğime/ Sevgi ile akar
annem” satırlarıyla da annenin çocuk için sevgi kaynağı olduğu vurgulanır. Şiirde anne sadece
sevgi kaynağı değil aynı zamanda neşe kaynağıdır.
“Sevgi, neşe saçar annem”
Kaymaz, “Annem” şiirinde annenin iyiliğin, güzelliğin simgesi olduğunu “İyiliği, güzelliği
/Çiçek çiçek derer annem” dizeleriyle anlatırken annenin doğruluğun simgesi olduğunu ise
“Yollar diken, eğri büğrü/ Doğruluğa yürür annem” dizeleriyle anlatır.
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Kaymaz, anne ile birlikte olmanın verdiği mutluluğu ise “Anneciğim Seninle” şiiriyle ifade
eder. Şiirde geçen “Sevinçle dopdoluyum/ Anneciğim seninle/ Seninle/ Çok mutluyum” dizelerini
buna örnek göstermek mümkündür. Şiirde annenin fedakâr oluşu da yer alır. “Yıllar yılı
bıkmadan/ Bana baktın durmadan” dizelerinde annenin fedakârlığı ve emeği dile getirilir.
Kaymaz’ın şiirlerinde anne kimi zaman bir yol gösterici olarak da okurun karşısına çıkar.
Bunu yansıtan şiirlerinden biri ise “Annem Bana Dedi ki”dir. Anne burada ideal bireyi yetiştirme
arzusunda olan bir unsur olarak yer alır. Anneler çocuklarını ideal bireye ulaştırmayı hedeflerken
genellikle öğütçü bir tavır sergilerler. “Annem bana dedi ki/ Güzel huylu ol yavrum! Büyüğe saygı
göster/ Sevgi ile dol yavrum!” dizelerinde anne, çocuğunu doğruya, güzele ulaşma arzusunda olan
bir birey olarak okurun karşısına çıkar. Bu durum benzer şekilde şiirde “Çalış, öğren ve uğraş…/
Tembelliğe bulaşma/ Engelleri bir bir aş /Başar, mutlu ol yavrum!” dizeleriyle de devam ettirilir.
“Rüya” şiirinde de “Yavrum üzülme/ Dersine çalış, emi” diyerek anne çocuğuna öğüt verir.
Kaymaz’ın anne unsuruna yer verdiği şiirlerinden birisi ise “Annemin Duası” adlı şiirdir.
Şiirde anne evladına iyi dileklerde bulunur. “Huzur ve mutlulukla/ Sağlıkla büyüyesin / İyilikle,
güzele/ Doğruya yürüyesin” dizeleriyle evladına dua eder.
3.1.2. Baba sevgisi
Kaymaz, baba sevgisini anlattığı “Babacığım Seninle” şiirinde sevgi ekseninde güven,
huzur, mutluluk gibi unsurlara yer verir. “Babacığım seninle/ Güven dolar evimiz/ Mutlulukla
yıkanır/ Sevgiyle yüreğimiz” dizelerinde babanın çocuk için güven ve mutluluk kaynağı olduğunu
vurgular. Şiirde baba aynı zamanda huzur ve umut kaynağıdır. “Apaydınlık yüzümüz/ Huzur bulur
seninle/ Ve babacığım seninle/ Umutlar kucak kucak” dizelerinde bu durum net olarak görülür.
3.1.3. Kardeş sevgisi
Kardeş sevgisi Kaymaz’ın “Ablacığım” ve “Yeni Doğan Kardeşim” şiirleriyle belirgin
olarak okurun karşısına çıkar. Kaymaz “Ablacığım” şiirinde abla sevgisini dile getirir. “O bana
dost, arkadaş, Sevgi dolu bir kucak/ Onunla, annem, babam/ Evimiz daha sıcak” dizelerinde abla
hem sevgi dolu bir kucak, dost, arkadaş hem de eve sıcaklık katan bir fert olarak
değerlendirilmektedir. Kaymaz’ın kardeş sevgisini dile getirdiği diğer şiiri ise “Yeni Doğan
Kardeşim”dir. Şiirde yeni doğan kardeşin getirdiği mutlulukla beraber ona duyulan sevgi görülür.
Ağlaması bile hoş/ Ya gülüşü: Mutluluk / Sevgisi içimize /Akıyor ılık ılık
3.1.4. Dede sevgisi
Kaymaz dede sevgisine “Dedeciğim Bize Gel” şiirinde yer verir. Şiirde dedesine seslenen
çocuk dedesini sevdiğini ve özlediğini dile getirir. Şiirde dede aynı zamanda çocuk için oyun
eğlence ve mutluluk kaynağıdır. “Dedeciğim bize gel!/ Oynayalım, gülelim. /Bize bilmece söyle,
Birlikte eğlenelim” dizelerinde bu durum kendini gösterir. Benzer şekilde “Dedeciğim bize gel!
/Daha mutlu evimiz/ Seninle daha güzel” dizelerinde dedenin mutluluk kaynağı olduğu görülür.
3.1.5. Nine sevgisi
Kaymaz, nine sevgisini “Masalların dilimde,/ Sevgin her an kalbimde / Bir ömür hayalimde,
/Kalıver nineciğim” dizeleriyle “Nineciğim” şiirinde aktarmaya çalışır. Şiirde nine aynı zamanda
torununa masallar anlatır. Bu durum nineye olan sevgiyi artırır. Nineye duyulan özlem “Bir gece
düşten çıkıp/ Geliver nineciğim” mısralarıyla ifade edilir. Nine sevilen ve özlenilen bir aile
bireyidir.
3.1.6. Amca sevgisi
Amca sevgisi Kaymaz’ın şiirinde “Sevgili Amcama” şiiriyle ortaya konulur. Şiirde amca,
baba gibi fedakârdır ve güven verir. “Baba gibi sımsıcak / Çalışkan fedakârsın” dizelerinde bu
durum görülür. Aynı şiirde Kaymaz “Varlığın umut taşır/ Sevgin bir kaynak bize/ Ve Sevgin
büyük, kocaman/ Bir güven veriyorsun” dizeleriyle de amcanın umut, güven ve sevgi kaynağı
olduğunu anlatır.
3.1.7. Teyze sevgisi
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Kaymaz’ın teyze sevgisine yer verdiği “Teyzeciğim” şiirinde teyzeyi anne gibi tertemiz
olarak nitelendirdiği dikkat çeker. “Annem gibi tertemiz/ Sular gibi berraksın/ Sevgin sonsuz bir
derya/ Bir çağlayan ırmaksın” dizeleri bunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır.
3.1.8. Dayı sevgisi
“Her selamın, her sözün/ Bir bayram gibi bize/Ya gelişin, ne güzel/ Armağan evimize”
dizeleriyle dayı sevgisi Kaymaz’ın şiirinde dile getirilir. Ayrıca şiirde sevginin yanında dayının
gelişiyle, sözüyle, selamıyla getirdiği mutluluk göze çarpar.
3.1.9. Hala sevgisi
Kaymaz, hala sevgisini , “Halacığım” şiirinde “Gülüşün, mutluluğun, Sarmakta hepimizi.
Yüreğinle, dilinle, Tatlandır evimizi.” dizeleriyle ifade etmektedir. Şiirde hala evdeki varlığıyla
ev ahalisine mutluluk vermektedir.
3.1.10. Evlat sevgisi
Kaymaz’ın, şiirlerinde evlat sevgisine önemli ölçüde yer verildiği görülür. Evlat sevgisi daha
çok bir annenin evladını uyutmak için söylediği ninnilerde kendini gösterir. Ninnilerde anne
evladına iyi dileklerde bulunarak ona olan sevgisini dile getirir. “Ninni” şiirinde bu durumu
“Korkular dağılsın/ /Ağrılar dinsin/ Benim tatlı yavrum, güzelim uyu /Sevgiyle, ninniyle, uyu da
büyü” ve “Sensin, rüyalara süzülüp akan/ Sevginin tacını gönlüme takan” dizeleriyle görmek
mümkündür. Benzer durum “Uyu Yavrum” şiirinde de vardır. “Korkular bir bir dinsin/ Dikenler
dönsün güle” dizeleri bunu yansıtmaktadır.
3.2. Doğa sevgisi
Kaymaz’ın şiirlerinde doğa sevgisi önemli bir yer bulur. Kaymaz, şiirlerinde doğa sevgisini
dile getirirken bu sevgiyi bilinç ve duyarlıkla harmanlar. Doğa sevgisini “Daha Güzel Bir Dünya”,
şiirinde dile getiren Kaymaz, bu şiirde “Çer çöp, atık yığılmasın / Sokaklara dağılmasın/ Şu
gökyüzü parlak güneş/ Dünyamıza darılmasın” dizeleriyle hem doğa sevgisine vurgu yapar hem
de çevre bilinci kazandırmaya çalışır. Nitekim bu şiirdeki “Her gün daha temiz çevre /Hepimize
olsun kucak” dizeleri de bu duruma işaret eder.
Yazar şiirlerinde çevreye ait duyarlığını bazen de kalıplaşmış sözlerden yararlanarak ifade
eder. “Ağaç sevgisiyle yüreğin dolsun/ Gözlerin yeşille her an yoğrulsun/ Yaş kesen baş keser
demiş atalar/ Ağacı kesene yazıklar olsun” dizelerine bakıldığında buradaki “Yaş kesen, baş
keser” ve “Yazıklar olsun!” ifadeleri bu durumu örnekler.
3.3. Hayvan sevgisi
Kaymaz’ın şiirlerinde sevgi değeri altında ön plana çıkan bir unsur da hayvan sevgisidir.
Kaymaz, hayvan sevgisine çeşitli şiirleri aracılığıyla yer verir. “Güzel Kuşum” şiirinde hayvan
sevgisine “Can kuşum, güzel kuşum /Sende sevgi bulmuşum /Cıvıl cıvıl öterek /Hadi bana gel
kuşum” dizeleriyle yer verir. Yazar “Ay Kanatlı Yıldız Kuş” isimli şiirinde de “Ay kanatlı yıldız
kuşum/ Ne sevimli ne güzelmiş” dizeleri ile kuşlara olan muhabbetini dile getirir. Bir başka şiir
olan “Kelebek”de ise “Kanadı nasıl da hoş/ Nasıl ince rengârenk/ Kanat vurup uçuşur/ Ne güzel
şu kelebek” satırlarıyla kelebeklerin güzelliğinden, rengârenk oluşundan bahseder.
Kaymaz’ın şiirlerinde hayvan sevgisi zaman zaman acıma hissi ile karışık olarak da ortaya
çıkar. Örneğin “Minik Kuşun Ölümü” şiirinde bir çocuk kuşa duyduğu sevgi nedeniyle yaralanan
bir kuşa üzülür.
“Dedim kendi kendime:/ Hangi acımasız el, /
Bu körpecik, bu şirin, bu tertemiz, bu güzel,/ Yavruya kıyabilmiş”
3.4.Kitap sevgisi
Kaymaz, “Dost Mektubu” şiirinde kitap sevgisine yer verir. Şiirde kitap can yoldaşı, ruhun
gıdası ve mutluluk kaynağıdır. “Ruhumun en güzel gıdası kitap/ Odur benim candan dostum,
yoldaşım” diyerek düşüncelerini dile getirir.
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3.5. Dil sevgisi
“Ana Dilim Güzel Türkçem” şiirinde Kaymaz, dil sevgisini vurgularken bir yandan da dilin
bir milleti millet yapan, bir milletin ruhunu oluşturan bir öğe olduğunu vurgular. “Sensin benim
ruhum, özüm/ Ana dilim, sazım, sözüm/ Elim, kolum, iki gözüm/ Ana dilim Güzel Türkçem”
dizelerinde bu ortaya koyulur. Benzer şekilde şiirin tamamında dil her şeydir düşüncesi ifade
edilmeye çalışılır.
3.6. Vatan sevgisi
Kaymaz, şiirlerinde vatan sevgisini ele alırken vatan aşkının yüreklerde bayrak olup
dalgalandığını dile getirir. “Bu yurt benim canım kanım” dizesinde bu sevgi net bir şekilde
görülür. Aynı şekilde “Sana sevgim kucak kucak,/ Güzel yurdum, güzel yurdum!/ Milletime
sönmez ocak,/ Güzel yurdum, güzel yurdum!” dizeleri de vatan sevgisini ortaya koyar.
Sonuç ve Tartışma
Rıfkı Kaymaz’ın çocuklar için yazmış olduğu şiirlerde sevgi değerinin nasıl işlendiğini
açıklamaya dönük yapılan çalışmada yazarın başta aile olmak üzere doğa, hayvan, kitap, dil ve
vatan sevgisi ile ilgili pek çok değere yer verdiği görülmüştür.
Kaymaz’ın eserlerinde sevgi ekseninde en sık göze çarpan değer ailedir. Yazar şiirlerinde
özellikle anne imgesi üzerinde durur ve anneyi sevgi ve neşe kaynağı bir unsur olarak
değerlendirir. Yazarın anneyi bu şekilde değerlendirmesi geleneksel toplum yapısının kodlarıyla
ilgili olabilir. Bunun yanı sıra Kaymaz, şiirlerinde anneye yol gösterici bir rol de tanımlayarak bu
şekilde annenin koruyucu, kollayıcı bir figür olmasına dikkat çeker. Anne dışında Kaymaz’ın
şiirlerinde dikkat çeken bir başka sevgi çeşidi ise baba sevgisidir. Kaymaz’ın şiirinde öne çıkan
baba modeli ve sevgisi toplumdaki geleneksel baba rolü ve anlayışından farklı değildir. Babayı
bir koruyucu, güvenli bir liman olarak gören anlayış bundan ötürü de babayı sevmekte ve ona
değer vermektedir. Bunların yanı sıra Kaymaz, aile sevgisi ekseninde kardeş, dede, nine, amca,
teyze, dayı, hala ve evlat sevgisine yönelik şiirler de yazmış, bu şiirlerde ailenin her bir ferdinin
önemli ve sevgiye değer olduğu düşüncesine yer vermiştir. Bu anlayış esasen yazarın aile birliğini
kutsadığını, ailenin önemine inandığını özellikle çocukların duygusal ihtiyaçlarının
karşılanmasında aile fertlerinin oynadığı role dikkat çekmek istediğini gösterebilir.
Kaymaz’ın şiirlerinde sevgi bağlantılı öne çıkan bir diğer değer ise doğadır. Özellikle
doğanın korunması konusunda bir duyarlık geliştirmek isteyen ve bunu da sevgiyle yapmak
isteyen Kaymaz, bu yönüyle pek çok mısra kaleme alır. Ciddi çevre felaketlerinin olduğu,
insanların kendilerinden sonra gelenlere yaşama hakkı tanımadığı ve çevreyi bir miras olarak
görmeyen anlayışın hüküm sürdüğü bir dünyada çevreyi sevdirmek suretiyle bir bilinç oluşturmak
çocuk okur açısından elbette faydalı olabilir.
Rıfkı Kaymaz’ın dizelerinde dikkat çeken ve esasında doğa ile bağlantılı düşünülebilecek bir
başka değer ise hayvan sevgisidir. Özellikle şiirlerinde kuş sevgisine vurgu yapan yazar, kuşu
güzelliğin, zarafetin, saflığın ve masumiyetin sembolü olarak görür. Bu anlayış belki de çocuk
masumluğu ve güzelliği ile kuşların masumluğunun ve güzelliğinin örtüşmesinden kaynaklanır.
Zaten yalnızca Kaymaz değil, Şirin ve Yazgan gibi pek çok yazar da kuşu bir metafor olarak görür
ve onunla çocuk masumiyetini ve saflığını örtüştürür.
Yazar’ın şiirlerindeki vurgular içinde dikkat çeken diğer değerler ise kitap, dil ve vatan
sevgisi ile ilgilidir. Çocuk okurun kitap, dil ve vatan konusunda duyarlı olması gerektiğini
düşünen yazar bu hususta milliyetçi ve maneviyatçıdır. İnsanların okumadığı, Türkçenin giderek
yozlaştığı ve vatana ait kimi değerlerin kaybolduğu ya da tahrif edildiği düşünülürse yazarın bu
şekildeki tutumu oldukça önemlidir.
Kaymaz’ın eserleri özellikle sevgi değeri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Fakat
yazar zaman zaman “Çalış, öğren ve uğraş…/ Tembelliğe bulaşma/ Engelleri bir bir aş/ Başar,
mutlu ol yavrum!” ya da “Ağaç sevgisiyle yüreğin dolsun/ Gözlerin yeşille her an yoğrulsun/ Yaş
kesen baş keser demiş atalar/ Ağacı kesene yazıklar olsun” dizelerinde olduğu şiirden çok
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manzume sayılabilecek cümleler de söylemiştir. Bu nedenle Kaymaz’ın çocuklar için kaleme
aldığı satırların zaman zaman edebî anlamda zayıf kaldığı söylenebilir.
Sonuç olarak sevgi değeri açısından Kaymaz’ın şiirlerinin zengin bir içeriğe sahip olduğu,
değerler eğitimi konusunda Kaymaz’ın şiirlerinden faydalanılabileceği belirtilebilir. Fakat
Kaymaz’ın bazı şiirlerinde çocuklara değer aktarımı yapabilmek kaygısıyla edebiyattan ödün
verdiğini ve bu yönüyle kimi şiirlerinin manzume kimliğine büründüğü de göz ardı etmemek
gerekir.
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REHBER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “PSİKOLOJİK TRAVMA”YA
İLİŞKİN METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ: ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
AN EXAMINATION OF SCHOOL COUNSELOR CANDIDATES’ METAPHORIC
PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF “PSYCHOLOGICAL TRAUMA” SAMPLE
OF ERZİNCAN UNIVERSITY
Nurten SARGIN*
Özet
Travma, artık günümüzde sık karşılaşılan kavramlar arasında yer almaktadır. Genel olarak
sadece stres düzeyini arttıran olaylara verilen bir ad olarak bilinmesine rağmen; günlük rutini
bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin
anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir.
Günümüzde hem yaşadığımız coğrafyada, hem de ülkemizde psikolojik travma yaratan bir çok
olay yaşanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Erzincan Üniversitesi psikolojik danışman ve
rehberlik anabilim dalı öğrencilerinin “psikolojik travma”ya ilişkin metaforik algıları
belirlenmeye çalışılmıştır.
Metaforik araştırma mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik betimsel bir
araştırmadır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerine psikolojik travma
kavramına yönelik ne tür algılamalara sahip olduklarını ortaya çıkarmak için ‘‘Psikolojik Travma
… gibidir; Çünkü … ’’ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada olgu bilim deseni
kullanılmıştır ve veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Tanımlardan yola çıkılarak 5
kategori belirlenmiştir. Bu kategorilere göre verilerin değerlendirilmiş ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman ve rehber, psikolojik travma, metafor, algı.
Abstract
Trauma is one of the most commonly used conceptions nowadays. Although it is generally
known as a term used only to define stress provoking events, trauma conceptualizes the events
and traumatic experiences which disrupt the daily routine, appear abruptly and unexpectedly,
cause panic, anxiety and horror, and ruin the comprehension ability of individuals. Today many
events which cause psychological trauma are experienced in our country and the nearby region.
This study aimed to investigate the metaphorical conceptions of Psychological Counselling and
Guidance students at Erciyes University related with ‘psychological trauma’.
Metaphorical research is a descriptive study carried out to determine and analyse the current
situation. Qualitative research method was used in the study to gather, analyse and discuss the
data. The participants were asked to complete the sentence “Psychological trauma is …….
because …………”. Phenomenological research design was used and the data were analysed
through the content analysing technique. The definitions were classified under five groups and
recommendations were presented accordingly.
Key words: psychological counsellor and guide, psychological trauma, metaphor,
conception
Giriş
Günümüzde insanlar birçok olayla doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya kalmaktadır.
Bu olayların bir kısmı onları mutlu ederken (futbol takımının maçı kazanması, yarışmadan
birisinin birinci olması vb.) yaşananların bir kısmı ise ne yazık ki derin acılar ve izler (deprem,
sel, savaşlar, trafik kazaları vb.) bırakmaktadır. Maruz kalınan olumsuz durumlar “travma” olarak
nitelendirilmektedir. Türk Dil Kurumu travma terimini “sarsıntı” olarak tanımlamaktadır
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(Tdk.gov.tr, 2016). Travma kavramı bireyin ruhsal ve bedensel varlığını çok değişik biçimlerde
sarsan, inciten, yaralayan her türlü olayı adlandırmak için kullanılmaktadır (Kokurcan ve Özsan,
2012). Travmalar insanı ruhsal ve bedensel olarak etkilemektedir. Travmanın ruhsal olarak
etkilemesi “psikolojik travma” kavramı ile açıklanmaktadır. Tanım olarak bakıldığında psikolojik
travma, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan
yaşantı (Mum, 2011), bir anlamda insanın güçsüzlüğü, zayıflığı ve çaresizliği ile yüzleşmesi
olarak tanımlanmaktadır (Önder ve Tural, 2004). Amerikan Psikiyatri Birliği (2014) de ruhsal
travmayı, gerçek bir ölüm, ağır yaralanma, fiziksel veya yaşamsal bütünlüğe yönelik bir tehdidin
ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı, şahit olduğu veya sevdiği bir kişinin başına geldiğini
öğrendiği olağandışı olaylar olarak tanımlamaktadır (Kılıç ve İnci, 2015). Bu tanımların ortak
kavramlarından yola çıkılarak psikolojik travma yaşanılan veya tanık olunan olumsuz durumlara
ilişkin ruhsal izler, etkiler ve yaralanmalar olarak da tanımlanabilir. Travmatik yaşantılar ise
gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidinin bulunduğu, ağır yaralanmanın veya fiziksel bütünlüğe
yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da şahit olduğu olaylar olarak
tanımlanmaktadır (APA, 1994).
Psikolojik travma fiziksel ve psikolojik tehdit içeren bir olgu olarak iki başlık altında ele
alınmaktadır. Birincisi deprem, sel, vb. doğal yollarla oluşanlar ve ikincisi ise insan eliyle
oluşanlardır. İnsan eliyle oluşan travmalar da ikiye ayrılmaktadır. Birincisi trafik, uçak ve tren
kazaları ve nükleer kazalar gibi kaza yoluyla olanlar; diğeri savaşlar, soykırımlar, katliamlar,
taciz, tecavüz, işkence ve terör olayları gibi bilerek ve amaçlı olarak yapılan travmalardır (Mum,
2011).
İnsanlar travmatik olayları üç şekilde yaşayabilirler;
1. Olay doğrudan kişinin başına gelir.
2. Kişi, bu tür olaylara tanık olur, olayı yaşayan insanlara yardım eder.
3. Bu tür bir travmatik olayın sevdiği bir kişinin başına geldiğini öğrenir (Aker, 2012).
Travmatik olayların özellikleri olarak; yaygın olarak yaşanması, yıllar geçtikçe daha fazla
sayıda insanı ve dünyanın yoksul bölgelerinde etkili olması, cinsiyete göre verilen türlerinin ve
tepkilerin farklı olması, farklı travmatik olayların değişik yoğunluk ve şiddette sorunlara yol
açması, ruhsal travmalardan sonra ortaya çıkan hastalıklar çok yaygın olmaları nedeniyle önemli
bir halk sağlığı sorunu oluşturması belirtilmektedir (Aker, 2012).
Ne yazık ki günümüzde savaşlar, soykırımlar, katliamlar, taciz, tecavüz, işkence ve terör
olayları haberlerine sıklıkla rastlanmakta ve insanlar bunlara yoğun bir şekilde maruz
kalmaktadırlar. Örneğin Türkiye’de son bir yılda yaşanan travmatik yaşantılarına örnek verilirse;
20 Temmuz 2015 Suruç patlamasında 34 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştır. 10 Ekim
2015 Ankara Gar patlamasında 107 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde kişi yaralı olarak
kurtulmuştur. 12 Ocak 2016 İstanbul Sultanahmet saldırısında 11 kişi ölmüş ve 16 kişi de
yaralanmıştır. 17 Şubat 2016 Ankara Merasim Sokak saldırısında, 29 kişi vefat etmiş, 61 kişi de
yaralanmıştır. 12 Mart 2016 Ensar Vakfı olayında 45 erkek çocuğa tecavüz skandalı yaşanmıştır.
13 Mart 2016 Ankara saldırısında, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 125 kişinin de yaralandığı
bildirilmiştir. 27 Nisan 2016 Bursa saldırısında, 1 kişinin hayatını kaybetmiş 13 kişinin de
yaralanmıştır. 7 Haziran 2016 Vezneciler saldırısında, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi
yaralanmıştır. 28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı saldırısında 42 kişi hayatını kaybetmiş, 238
kişi yaralanmıştır. 15 Temmuz 2016 2016 Askeri darbe girişiminde 300'den fazla kişi hayatını
kaybetmiş, 1491 kişi de yaralanmıştır.
Yapılan bir çalışmada, son yıllarda psikolojik travmanın insan yaşamında yaygınlığı/
yoğunluğu arttığı gibi sonuçlarının da ruhsal rahatsızlıklara yol açtığı belirtilmektedir (Soet,
Brack ve DiIorio, 2003). Travmatik olayların yaşanması, tanık olunması durumunda bireyler
ruhsal yardıma ihtiyaç duyarlar. Travmaların yoğun yaşandığı yerlerden birisi de okullardır.
Okullarda öğrenciler şiddet, kaza, ölüm gibi birçok olaya maruz kalmakta veya tanık olmaktadır.
Bu durumda yardım eden meslek grupları arasında Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler
bulunmaktadır. Türkiye’de Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenler olarak Eğitim
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Fakültelerinin Eğitim Bilimleri bölümleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim
dalından mezun olan öğrenciler atanmaktadır (MEB, 2001).
Metafor; bir kavramı başka bir kavramla açıklama, bir kavramı benzetmeler kullanarak
açıklama, bir kavramın çağrıştırdıkları, bir kavram ya da durumun bireyler tarafından farklı
benzerlikler kurularak aktarılmasıdır (Korkmaz ve Bağçeci, 2013). Yıldırım ve Şimşek (2010)’a
göre metaforlar insanın doğayı ve çevresini anlamasına, anlamsız gibi görünen nesnel
gerçeklikten belirli yorumlar yoluyla anlamlar çıkarmasına, yaşantı ve deneyime anlam
kazandırmanın araçları olarak “bilmeye” de olanak sağlamaktadırlar. Ayrıca metaforlar bilinçli
ya da bilinçsiz biçimlerde günlük düşüncelerimizi ve eylemlerimizi yönetmekle beraber, gerçeğin
ve yaşantının nasıl yorumlandığını göstermek için kullanılmaktadırlar (Kılıç ve Arakan, 2010).
Son yıllarda Türkiye’de metaforlar ile ilgili yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bunlara
örnek olarak şu çalışmalara yer verilebilir; ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine
yönelik algıları (Güven ve İleri, 2006), öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor
durumları (Öztürk, 2007), öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki algılarını belirlenmesi
(Stichert, 2005), metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından
incelenmesi (Arslan ve Bayrakçı, 2006), öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci,
öğretmen ve yöneticilerin görüşleri (Cerit, 2008), Türkçe öğretmeni adaylarının “anadili”
kavramına ilişkin olarak kullandıkları mecazlar (Güneyli ve Aslan, 2008), Matematik öğretmeni
adaylarının matematik kavramına ilişin sahip olduğu metaforlar (Güler ve diğ. 2011), sınıf
öğretmenliği öğrencilerinin müzik dersine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi
(Umuzdaş ve Umuzdaş, 2013), Agls öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: Metafor
analizi ( Babacan, 2014 )
Türkiye’de yapılmış çalışmalar incelendiğinde Psikolojik travmaya ilişkin metafor
çalışmasına rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma ile Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencilerinin
“Psikolojik Travma” ya ilişkin metafor algıları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı
meslek hayatlarında karşılaşacakları psikolojik travmalara ilişkin metafor algılarını belirleyerek
nasıl algıladıklarını ve kavramlaştırdıklarını ortaya koymaktır.
Yöntem
Araştırmada kullanılan nicel ve nitel araştırma desenleri birlikte kullanılmıştır. Nicel
araştırmada betimsel yöntem kullanılmış, frekans ve yüzdeliklere yer verilmiştir. Nitel
araştırmada olgubilim deseni ise psikolojik travmaya ilişkin kullandıkları metaforları analiz
etmek için kullanılmıştır. Olgubilim deseni, bilinen; ancak aynı zamanda tam anlamıyla
kavranamayan olguları araştırmayı amaçlayan çalışma biçimidir. Algılar, yönelimler ve
kavramların araştırılması bu çalışma desenine uygundur. Olgubilim araştırmalarında veri
kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek birey ya da
gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2016 öğretim yılı Erzincan Üniversitesi Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılmada gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Araştırmaya toplam 90 kişi gönüllü
katılmıştır. Gönüllü katılımcıların 13 tanesi metafor kullanmak yerine literatür tanımı yazdıkları
için değerlendirme kapsamına alınmamışlardır. Verilerin değerlendirilmesi 77 katılımcının
görüşleri ile yapılmıştır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların 62’si kadın, 15’i de erkektir,
yaşları 18 ile 32 arasında değişmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırma kapsamındaki katılımcılara “psikolojik travma ……ye/ya benzer;
çünkü…………….” biçiminde boşluk doldurmalı bir cümle verilerek görüşlerini ve kişisel
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bilgiler olarak da yalnızca cinsiyetlerini ve yaşlarını yazmaları ayrıca sadece tek bir metafor
üzerinde yoğunlaşarak ve kullanarak düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırma sürecinde elde edilen veriler içerik analize uygun olarak çözümlenmiştir.
Katılımcıların psikolojik travma kavramına ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar listelenmiştir.
Psikolojik travma kavramının tanımından yola çıkarak kategoriler belirlenmiştir. Psikolojik
travmaya ilişkin 5 kategori belirlenmiş ve bu kategori başlıklarına göre değerlendirmeler
yapılmıştır.
Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde ulaşılan verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgu ve
yorumlarına yer verilmiştir. Kategoriler ruhsal yaralanma, etki, tehdit, iz ve şahit olduğu olay
başlıkları adı altında toplanmıştır. Katılımcıların psikolojik travmaya ilişkin metaforları yaş ve
cinsiyetlerini belirten ifadelerle kodlanarak sunulmuştur.
Psikolojik Travmanın Etkisine İlişkin Bulgular
C/Y

Psikolojik Travma

f

K/18
E/19
E/23
K/32
K/21
K/21

Araba kazası
Şiddet sonrası olay
Aniden ortaya çıkar
Güçlü bir şaşırtı
Ailenin yıkılma nedeni
Kendini çaresiz ve mutsuz
hissetme
Hayatı ciddi şekilde etkiler
Sosyal baskı ile çaresizlik

1
1
1

K/21
K/23
K/23

Çünkü

%
1,29
1,29
1,29
1
1,29
1
1,29
1
1,29

Etkisi ani
Şiddetten sonra meydana gelir
İnsan hayatına olumsuz etki eder
Yoğun duygular yaşatır
Aile üyelerini yıpratır
Kendisini ve çevreyi algılamaz

1
1
1

1,29
1,29
1,29

Olağanüstüdür
Stres bireyde köşeye sıkıştırılmış hissi uyandırır
Etkisinden çıkılmıyor

1,29
1 1,29
1
1,29

İnsan karmaşık duygular içinde kalır
atlatılması zor problem yaşanır
Yenisinin olması uzun sürer, etkisi de izi de kalır

K/18
K/19
K/18

Deprem sonrası
yaşanılan duygular
Psikolojik sorunlar
Kötü anılar
Depreme uğramış ev

K/19
E/21

Dönüm noktası
Patlayan volkan

1
1

1,29
1,29

K/19
K/20
K/21

Boşlukta hissetmek
Yalnızlık
Derinden etkiler

1
1
1

1,29
1,29
1,29

17

22,08

Toplam

1

İnsan hayatını çok derinden etkiler
Yıkıcı etkileri insanı olumsuz etkilese de her
zaman umut var
Ne yaptığını bilemez hayata boş gözlerle bakar
Hayattan zevk almaz
Kalıcı hasar bırakır

Travmanın etkisine ilişkin bulgular incelendiğinde katılımcıların her birinin 17 ayrı metafor
ürettikleri görülmüştür. Üretilen metaforlardan ilginç olanlara; araba kazası, deprem sonrası
yaşanılan duygular, depreme uğramış ev, dönüm noktası, patlayan volkan, boşlukta hissetme,
yalnızlık örnek verilebilir. Metaforların belirttiği temel duygulara bakıldığında katılımcılar
olumsuz etkilerden; yoğun duygulardan, insanları yıpratmasından, etkisinden çıkılamamasından,
karmaşık olmasından söz etmişlerdir. Katılımcılardan yalnızca birisi metaforu açıklayan duygu
olarak “ yıkıcı etkileri insanı olumsuz etkilese de her zaman umut vardır” ifade kullanarak
literatürde “büyüme” terimi ile ifade edilen travmanın olumlu yanına vurgu yapmıştır. Literatürde
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travmatik bir olayın ardından stres tepkileri, olumsuz yaşantılar, psikolojik rahatsızlıklar meydana
gelebileceği gibi travma sonrası büyüme olarak adlandırılan olumlu yaşantılar da gelişebileceği
belirtilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Burada katılımcıları travmaların etkisine ilişkin
belirttikleri metafor ve duyguların olumsuz olması yaşadıkları veya yaşayabilecekleri travmanın
etkisinin büyük olduğu veya olabileceğinin de göstergesi olarak düşünülebilir. Travmanın
etkisine ilişkin üretilen metafor ve açıklanan duygular travmaya yönelik duygusal tepkiler
örneğin; şok, korku, üzüntü, öfke, çaresizlik, suçluluk, utanç, umutsuzluk, değersizlik, kaygı,
endişe, pişmanlık, karamsarlık, şüphe, güvensizlik, yetersizlik, yalnızlık, yabancılık,
donukluk/hissizlik
(http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2011/08/17/brosurtravma.pdf) ile ve travmada yaşanan dönemlerin 1. aşaması ile ilişkilendirilebilir.
Psikolojik Travmada Ruhsal Yaralanmaya İlişkin Bulgular
C/Y

Psikolojik Travma

E/22
K/19
E/22
K/23
K/21
K/24
K/20
K/19
K/19

Ruhsal yaralanma
Çöküntüye uğramak
Hayat bağının kopması
Ruhsal ölüm, çöküntü
Ölüm
Depresyon
Deprem
Deprem
Konuşmak isteyip evrende
kimseyi bulamamak
Yıldırım
Hayattayken ölmek
Yaşamdan soyutlanma
Psikolojik çöküntü
Ruhun çöküşü
En sevdiğini kaybetmek

K/20
K/18
K/19
K/19
K/19
K/21

Toplam

f

%
1
1
1
2

1,29
1,29
1,29
2,58

1
2
1

1,29
2,58
1,29
1,29

1
1
1
1
1
1

1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29

Çünkü
Ruh da yıpranır, zarar görür
Birçok sorunlar yaşar.
Kişi benliğini yitirir
Kişiyi yaşamdan uzağa götürür
Her şeyin bittiğini düşünürsün
İnsanlardan uzaklaşır, kendine yabancılaşır
Birçok şeyin yıkımına sebep olur
Ruh hali bozukluğu
İnsanı her yönden etkiler, ona zarar verir
İnsanı ölümden döndürür
Bireyler dünyayı anlamaz
Anidir
Manevi açıdan derin etkiler
Bir daha asla gelmeyeceğini bilirsin

15 19,48

Psikolojik travmada ruhsal yaralanmaya ilişkin katılımcıların 15 metafor ürettikleri
görülmektedir. Üretilen metaforların 2 tanesi deprem ile ilgili, 3 tanesi de ölümle ilgilidir. Diğer
metaforların ise birbirlerinden farklı olduğu gözlenmiştir. Üretilen metaforlardan ilginç olanlarına
bakıldığında; depresyon, deprem, konuşmak isteyip de evrende kimseyi bulamamak, yıldırım,
ruhun çöküşü örnek olarak verilebilir. Metaforların belirttiği temel duygulara bakıldığında
ümitsizlik, iz bırakması, iyiye dair bir şeyin kalmaması, nasıl baş edeceğini bilemem, sağlıksızlık
gibi ifadelerle belirtilmektedir. Burada üretilen metaforlar ve duygularının tamamının olumsuz
olduğu görülmektedir. Literatür bilgilerinde travmatik olayların bireylerde bıraktığı izlerde etkili
olan faktörler olarak olayı şiddet ve olayın yakınlığı belirtilmektedir (Mum, 2011).
Katılımcılardan ikisi metafor olarak “deprem” kelimesini kullanmışlardır. Tedeschi ve Calhoun
(1995) deprem metaforunu travma sonrasında ortaya çıkan gerçeklikle başa çıkma sürecini
açıklayabilmek için kullanmışlardır. Verilen cevapların Tedeschi ve Calhoun (1995) ile paralellik
gösterdiği görülmektedir ancak açıklanan duygularda farklılıklar görülmektedir. Yapılan bu
çalışmada “deprem” metaforu ile açıklanan duygular “birçok şeyin yıkımına sebep olur” olarak
verilmiştir. Ayrıca burada katılımcıları belirttiği duygular travma sonrası 2. Dönem olan umut
dönemi ile ilişkilendirilebilir. Bu aşamada çok sevdiği yakınının ölümünü halen kabullenmiyor
olası, inkar ile rahatsız edici belirtiler olması (Ursano ve diğ. 1999) ümitsizlik, iz bırakması, iyiye
dair bir şeyin kalmaması, nasıl baş edeceğini bilemem, sağlıksızlık duyguları ile
ilişkilendirilebilir.

582 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Psikolojik Travmada Tehdite İlişkin Bulgular
C/Y

Psikolojik Travma

f

%

Çünkü

K/18
E/20
K/22

Ciddi bir hastalık
Hastalık
Beklenilmeyen
gerçekleşen facia
Beklenmedik
gerçekleşen facia
Facia

2

2,98

4

5,19

İnsanı mahvedebilir, insan kaybolabilir
İnsanı mahveder
Beklenmedik anda insanı yıpratan süreç

K/22
E/23
K/20
K/22
K/22
K/21
K/20
K/22
E/23
K/22
K/22
K/22
K/22
E/22
E/20
E/19
K/22
K/18

anda

Aniden ortaya çıkar ve bireyin baş etme
sürecini kesintiye uğratır

anda

Facia
Yıkım
Şok
Şok
Şok
Çıkışı zor görünen bir yol
Aile bireylerinden birini ya
da para kaybetmek
Ruhsal çöküntü
İç savaş
Ölmüşüz
de
mezara
koymayı unutmuşlar
Bireyin bütünlüğüne en
büyük
tehlike
Çaresizlik
Freni boşalmış kamyon
Ölüm
Ölüm
Karanlıkta kalmak

1
3

1,29
3,89

Anidir
Anidir, bireyi çaresiz bırakır

1
1

1,29
1,29

Nereye gideceği belli değil
Yerine gelmez

1
1
1

1,29
1,29
1,29

1

1,29

Önemli etkisi vardır
İnsanın kendisiyle mücadelesidir
Ne yediğimizi, ne içtiğimizi ne de uyuduğumuzu
anlarız
Hafızasına bile etki eder

1
1
2

1,29
1,29
2,58

İnsanın o an aklına hiçbir şey gelmez
Ne yapacağı, nasıl davranacağı belli olmaz
Hayattan koparır, yaşama zevkin gider

1

1,29

1

1,29

Tsunami
K/19
Toplam

Önünü göremezsin, kaybolursun, çıkış yolu
bulamazsın
Hem bireyi hem de çevresini içine alan yıkım

22 28,57

Psikolojik travmada tehdite ilişkin 22 tane metafor kullanılmıştır. Metaforların 4 tanesi facia,
3 tanesi şok, 2 tanesi hastalık ve 2 tanesi de ölümle ilgilidir. Üretilen metaforlardan; çıkışı zor
görünen bir yol, iç savaş, ölmüşüz de mezara koymayı unutmuşlar, freni boşalmış kamyon,
karanlıkta kalmak, tsunami orijinal örnekler olarak verilebilir. Metaforların belirttiği temel
duygulara bakıldığında; mahvolmak, yıpratıcı süreç, ani, kayıp, kendiyle mücadele, ne yapacağını
nasıl davranacağını bilememek, çıkış yolu bulamamak olarak görülmektedir. Burada belirtilen
temel duygular literatür bilgilerinde travmatik bir olayda zihinsel tepkilerle travma sonrası
dönemlerde de birinci dönem ile ilgili olduğu görülmektedir. Psikolojik travmada zihinsel tepkiler
olarak; inkar, düşüncede dağınıklık, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, rahatsız edici rüyalar, intihar
düşünceleri, travmatik olaya dair çok canlı imgeler, travmayı yeniden yaşama, hipnotik trans,
rüyada
gibi
algılama,
çarpık/hatalı
düşünceler
ortaya
konmaktadır
(http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2011/08/17/brosur-travma.pdf).
Belirtilen,
kendiyle mücadele, ne yapacağını nasıl davranacağını bilememek, çıkış yolu bulamamak da
bununla ilişkilendirilebilir. Travmanın 1. Aşamasında ise Birinci dönem, felaketin hemen sonrası
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olan, şok, inkar, ret, bilinç bulanıklığı ve inanmamayı içeren yoğun duyguların yaşandığı bir
dönem olarak belirtilmektedir (Ursano ve diğ. 1999). Belirtilen mahvolmak, yıpratıcı süreç, ani
ifadeleri ile bu aşama ilişkilendirilebilir. Tehdit durumu Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin 2.
Basamağı güvenlik ile ilişkilendirilebilir. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini temel ve üst düzey
ihtiyaçlar olarak ikiye ayırmış, temel ihtiyaçların 1. Basamağında yeme, içme, cinsellik gibi
ihtiyaçlar olduğunu belirtmiştir. 2. Sıraya ise güvenlik ihtiyacını koymuştur. Tehdite ilişkin fazla
metafor üretilmesi, güvenlik ihtiyacının karşılanması ile ilgili kaygılardan kaynaklanıyor olabilir.
En çok metafor tehdite ilişkin üretilmiştir. Bu durum ülkemizde yaşanan travmatik olayların
çokluğu ve insanların kendilerini de tehdit altında olduklarını düşünmeleri veya hissetmeleri
sonucu olabilir.
Psikolojik Travmanın İzlerine İlişkin Bulgular
Çünkü

C/Y

Psikolojik Travma

f

%

K/20
E/22
E/20
K/21

Kötü olayların birikmesi
Duygusal yok oluş

1
1

1,29
1,29
1 1,29
1 1,29

Hayat kötü şeyleri biriktirir, insanı çıldırtır.
Var oluş bir yokluk değil farkındalıktır
Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur
Baş etmek olanaksız

1
1
1
1
1
1

Tükenmişlik sendromuna, ümitsizliğe düşürür
Tedavi edilince, zamanla geçer ama izi kalır
Yaşanmışlıklar sonucu oluşur
Fark ederiz ancak müdahale edemeyiz
İyiye dair bir şey bırakmaz, alır götürür
Yenisinin olması uzun sürer, etkisi de izi de kalır
Hazırlıklı değildir, nasıl baş edeceğini bilmez
Bireyi bunalıma sokar

K/19
K/19
K/20
K/19
K/19
K/18
K/20
K/19
K/21
K/21
K/20
K/21
K/19

Manevi boşlukta dolanmak
Olumsuzlukların aynı anda
çıkması
Bitkilerin susuz kalmış hali
Islanmış kağıt
Kolu kanadı kırılmış bir kuş
Uyanıkken kabus görmek
Sel
Depreme uğramış ev
Atlatamama hali
Çaresiz kalmak
Çaresiz kalmak
Hayattan uzaklaşmak
Yalnızlık
En sevdiğini kaybetmek
Şok

1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29

1 1,29
2 2,58
1
1
1
1

Toplam

1,29
1,29
1,29
1,29

İnsanı sağlıksız yaşatır
Hayattan zevk almaz
Bir daha asla gelmeyeceğini bilirsin
Olayları mukayese edemeyecek düzeye gelir

17 22,08

Katılımcılar travmanın izlerine ilişkin 17 metafor belirtmişlerdir. Üretilen metaforlardan 2
tanesi çaresizlik, 2 tanesi de sevdiğini kaybetmek ile ilgilidir. Diğerlerinin ise her biri farklı
metafor kullandıkları görülmektedir. Metaforlardan ilginç olanlarına; duygusal yok oluş,
bitkilerin susuz kalmış hali, ıslanmış kağıt, kolu kanadı kırılmış bir kuş uyanıkken kabus görmek
olarak verilebilir. Metaforlara ilişkin duygular olarak; ümitsizlik, iz bırakması, iyiye dair bir şeyin
kalmaması, sağlıksızlık gibi ifadeler kullanıldığı görülmektedir. Burada katılımcıların travmanın
izlerine ilişkin olumsuz duygular belirttikleri görülmektedir. Burada belirtilen duygular da
travmanın duygusal belirtileri ve travmanın yine 2. Dönemi ile ilişkilendirilebilir.
Psikolojik Travmada Şahit Olduğu Olaya İlişkin Bulgular
C/Y

Psikolojik Travma

f

%

K/18
K/19
K/19

Maraton
Şiddet ile bağlantılı
Aşık olmak

1
1

1,29
1,29
1 1,29

Çünkü
Nefessiz kalırsınız, yorulursunuz ama biter
Baskı sonucu oluşur
Duygular yoğundur
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E/19
E/18
K/20

Şiddet sonrası olay
Bilinçaltının dışa vurumu
Hak
etmeyenlerin
üst
seviyeye gelmesi

1
1
1

1,29
1,29
1,29

Toplam

6

7,79

Şiddetten sonra meydana gelir.
Anlatılmaz, yaşanır.
İnsan bunu kaldıramaz

Katılımcılar psikolojik travmada şahit olunan olaylara ilişkin 6 metafor ürettikleri
görülmektedir. Üretilen metaforlar; maraton, şiddet ile bağlantılı, şiddet sonrası olay, bilinç
altının dışa vurumu, hak etmeyenlerin üst seviyeye gelmesi ve aşık olmaktır. Metaforlara ilişkin
duygularda ise nefessizlik, baskı, insanın kaldıramayacağı şey, yoğunluk olarak verilmiştir. Hak
etmeyenlerin üst seviyeye gelmesi ve aşık olmaktır. Şahit oluna olaylar travmanın 4 ve son
dönemi ile ilişkilendirilebilir.4. Dönemin özellikleri olarak bireylerin yaşadıkları travma ile
yüzleşmeleri ve kabullenmeleri ve tekrar yaşamlarını düzene koymaya çalışmaları yer almaktadır
(Ursano ve diğ. 1999). Belirtilen duygulardaki nefessizlik, baskı, insanın kaldıramayacağı şey,
yoğunluk bu dönem ile ve travmaya verilen duygusal tepkilerle ilişkilendirilebilir. Ruhsal
yaralanmaya ilişkin metaforların az olması, bireylerin ruhsal yaralanmaya yönelik algılarının ve
farkındalıklarının düşük olması olarak düşünülebilir.
Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışma ile Erzincan Üniversitesi psikolojik danışman ve rehberlik anabilim dalı
öğrencilerinin “psikolojik travma”ya ilişkin metaforik algıları belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmaya 90 kişi katılmış, değerlendirme kapsamında 77 kişi yer almıştır. Elde edilen veriler
psikolojik travma ile ilgili 5 kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Kategoriler psikolojik travmada
ruhsal yaralanma, etki, tehdit, iz ve şahit olduğu olay başlıkları altında toplanmıştır. En çok
metafor psikolojik travmada tehdite ilişkin, en az ise psikolojik travmada ruhsal yaralanmaya
ilişkindir. Facia 4 kere, şok 3 kere, deprem 2 kere, çaresizlik hali 2 kere, hastalık 2 kere ve ölüm
2 kere kullanılarak frekansı en yüksek metaforlar olmuşlardır. Genel olarak açıklamalara
bakıldığında katılımcıların yaşları küçüldükçe, üniversiteye başladığı yıllarda daha orijinal ve
yaratıcı cevaplar verdikleri, son sınıftaki öğrencilerin kitap tanımı yaptıkları metafor
kullanmadıkları görülmüştür. Başka bir deyişle psikolojik danışma alan eğitimi alanların ve
eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin metafor kullanmadıkları bulunmuştur.
Öneriler
 Bireylerde travmaya ilişkin algıları ve farkındalıkları tespit edilerek duyarlılıklarının
arttırılmaya çalışılması,
 Kullanılan metaforlardan yola çıkılarak travmanın etkilerinin azaltılmaya çalışılması,
 Ruhsal yaraların onarılmasında metaforlar kullanılması,
 Rehber öğretmen adaylarının psikolojik travmaya ilişkin algılarının belirlenip,
duyarlılıklarının arttırılması,
 Psikolojik travmaya yönelik araştırmaların farklı değişkenlerle arttırılması,
 Travmanın olumsuz sonuçlarının giderilmeye çalışılması önerilmektedir.
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SEÇİLMİŞ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERLE TRA 1 DÜZEY 2
BÖLGESİNDE ERZİNCAN İLİ’NİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ERZINCAN BY USING SELECTED SOCIO-ECONOMIC
INDICATORS
İlyas Kays İMAMOĞLU*
Hakan PABUÇCU**
Özet
Bölgelerin bulundukları jeopolitik konum, sahip oldukları kaynaklar, iklim koşulları, yer şekilleri,
ulaşım olanakları, sosyal ve kültürel faktörler, gelişmişlik düzeylerini etkilemektedir. Bu durum gelişmeye
elverişli bölgelerle diğer bölgeler arasında, gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Ülkelerdeki gelişme süreci, genellikle belirli bölgelerden başlamaktadır. Zamanla bu gelişme tüm ülkeye
yayılamadığında, hatta diğer bölgelerde nispi bir gerileme başladığında, anılan bölgeler ile ülkenin diğer
bölgeleri arasında çeşitli sosyo-ekonomik uçurumların oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunun ortadan
kaldırılabilmesi ve bölgesel kalkınmayla beraber ulusal kalkınmanın sağlanabilmesi gerekmektedir.
Bölgeler arası etkinliğin sağlanabilmesi, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak
bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde, nüfus, coğrafya, bölgesel
kalkınma planları, temel istatistikî göstergeler, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması kriterleri göz
önüne alınarak istatistiki bölgesel sınıflandırma yapılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de 12 tane Düzey 1, 26
tane Düzey 2 ve 81 tane Düzey 3 NUTS bölgesi tanımlanmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan
bölgelerden biri de Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan TRA 1 Düzey 2 bölgesidir. Bu
çalışmada nüfus, istihdam, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, turizm, dış ticaret, gibi seçilmiş sosyo-ekonomik
göstergelerle TRA1 bölgesindeki iller karşılaştırılarak, Erzincan ilinin bu bölge için önemi açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi, Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergeler, Erzincan İli
Abstract
Geopolitical position, resources, climate condition, geographical formation, transportation
opportunities, social and cultural factors affect the level of development. This situation has been caused to
occur the development differences between breeding ground and others. The process of development
usually begins in specific regions. If this development doesn’t spread all around the country, even in some
region relative recession occurs, it would be some huge cliffs between mentioned and other regions. It needs
to extinguish this problem and provide national development together with regional development. In this
respect it needs to make socio-economic based analysis towards decrease the development differences. The
statistical classification has made in our country by using some statistical indicator, population, geography,
regional development plans and the development rating of the cities. For this purpose, it has been
determined 12 Level 1, 26 Level 2 and 81 Level 3 NUTS region in Turkey. Erzurum, Erzincan and Bayburt
take part into TRA 1 Level 2 region. In this study it will examined the importance of Erzincan by using
selected indicators like as population, employment, education, health, agriculture, industry, tourism, foreign
trade and habitability level compare with other cities in TRA 1 region.
Keywords: Erzincan city, Selected Socio-Economic Indicators, TRA 1 Level 2 Region

Giriş
Türkiye’de de yıllardan beri uygulanan teşviklere ve alınan önlemlere rağmen; iller ve
bölgeler arasındaki dengesizlik devam etmiştir. Sosyo-ekonomik faktörlerin yanı sıra coğrafi ve
kültürel faktörler de gelişmişlik düzeylerinin iller ve bölgeler arasında farklılık göstermesine
neden olmaktadır. Bölge veya iller aynı ülkede bulunmalarına rağmen homojen gruplar
olmamaları nedeniyle ekonomik gelişmişliği etkileyen aynı faktörlere sahip olamamaktadırlar
(Özdemir ve Altıparmak, 2005:99).
Bölgelerin bulundukları konum ve sahip oldukları kaynak donanımları ile sosyal ve kültürel
faktörler bölgesel kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bu durum bölgelerarası sosyoekonomik gelişmişlik farklarına neden olmaktadır. Bir ülkedeki gelişme süreci genellikle belirli
bölgelerden başlamakta ve zamanla bu gelişme tüm ülkeye yayılamadığında hatta diğer
*
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bölgelerde nispi bir gerileme başladığında, anılan bölgeler ile ülkenin diğer bölgeleri arasında
çeşitli sosyo-ekonomik uçurumların oluşmasına neden olmaktadır. Bölgelerarası sosyo-ekonomik
gelişmişlik farklılıkları, dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir.
Ülkemizin Batı’sındaki Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri diğer bölgelere
göre gelişmiş iken Doğu Anadolu, Karadeniz’in iç ve dağlık kesimleri ve Güneydoğu
Anadolu’nun bazı bölgeleri geri kalmış ve sosyo-ekonomik faktörler açısından Türkiye
ortalamalarının oldukça altında kalmaktadır.
İller itibariyle dengeli sosyoekonomik gelişmişliğin amacı, iller ve bölgeler arasındaki
gelişmişlik farklarının kabul edilebilir bir düzeye getirilmesini, göreceli olarak geri kalmış il veya
bölgelerin geliştirilmesidir. Yoksa iller veya bölgeler arasında her zaman gelişmişlik düzeylerinde
göreceli farklılıklar olacaktır. Amaç, kısa, orta ve uzun dönemde bölge veya illerde gelişmeyi
saylayacak hedefleri ve amaçları belirlemek, izlenecek yolları göstermek, olası sektörel büyüme
eğilimlerini ve büyüklükleri saptamak, gelişmenin gerektirdiği kaynak tahsislerini yapmak,
gelişmenin sosyoekonomik faaliyetleri için altyapı hazırlamaktır( Albayrak:2005,154)
Ülkemizde, bölgelerarası gelişmişlik faklarının en aza indirilmesi ve bölgesel kalkınma
politikalarıyla ulusal kalkınmanın sağlanabilmesi için istatistikî bölge sınıflandırması yapılmıştır.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından AB’de üretilecek bölgesel
istatistiklerde belli bir yapı oluşturmak için İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) –
Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) geliştirilmiştir. NUTS sınıflaması yapısal
fonlar üzerine 24 Haziran 1988 tarihinde kabul edilip 15 Temmuz 1988’de resmi gazetede
yayımlanan (EEC) 2052/88 Sayılı Topluluk Mevzuatından bu yana kullanılmaktadır. Ancak esas
kullanımı, 3 yıllık bir hazırlık çalışması sonrasında, 1059/2003Sayılı NUTS hakkında Mevzuatın
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 26 Mayıs 2003 tarihinde kabulü ile başlamıştır.
NUTS sınıflandırması üç kritere göre yapılır. Bunlardan ilki ülkenin daha önce yapmış olduğu
bölge sınıflandırmasını temel almaktır. Örneğin bölgenin sahip olduğu coğrafi özelliğe göre
yapılmış bir sınıflandırma NUTS bölgeleri oluşturulurken de baz alınır. İkincisi, aynı potansiyele
sahip alanların bir araya getirilerek sınıflandırma yapılmasıdır (örneğin tarımsal faaliyetlerin
yoğun olduğu bölgeler). Üçüncü kriter ise nüfustur(Şengül ve diğ, 2013:76-77).
Türkiye’de 12 tane Düzey 1, 26 tane Düzey 2 ve 81 tane Düzey 3 NUTS bölgesi
tanımlanmıştır. Bu bölgelerden biri araştırmamıza konu olan Erzurum- Erzincan- Bayburt illerini
kapsayan TRA1 Düzey 2 Bölgesidir.
TRA1 Düzey 2 Bölgesinin Coğrafik Özellikleri
TRA1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden müteşekkil olup bölgede
30 ilçe, 73 belediye ve 1.665 köy yer almaktadır. Bölgenin toplam 40.842 km²’lik yüzölçümü ile
Türkiye toplamının %5,2’sini oluşturmaktadır. Erzurum, 25.066 km2’lik alanıyla bölgenin en
büyük, Türkiye’nin ise 4. büyük ilidir. Bölgede yer alan diğer illerden Erzincan 11.903 km2,
Bayburt ise 3.739 km² yüzölçümüne sahiptir. DAP Bölgesi Düzey 2 Bölgeleri arasında alansal
büyüklüğü en fazla olan bölgedir.
TRA1 Düzey 2 Bölgesi topografik olarak büyük oranda yüksek ve engebeli bir yapıya
sahiptir. Erzurum’un deniz seviyesinden yüksekliği 1.859, Erzincan’ın 1.180, Bayburt’un ise
1.550 metredir. Bölgede yükseltiye bağlı olarak oluşan sert iklim şartları ve bitki çeşitliliği farklı
turizm tipleri ve hayvancılık açısından önemli fırsatlar sağlamaktadır. Türkiye çayır-mera
alanlarının %15,7’si TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde yer almaktadır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi dağlık
bir yapıya sahip olup bölgenin yaklaşık %63’ünü dağlar oluşturmaktadır. Bölgedeki diğer
yeryüzü şekilleri ise platolar (%22), yaylalar (%9) ve ovalar (%6) şeklindedir. Bölgede yer alan
önemli dağlar; Gavur, Dumlu, Palandöken, Keşiş, Munzur, Allahuekber, Kop ve Kırklar
Dağları’dır. Bölgedeki yerleşimler ise dağlar arasında yer alan ovalar üzerine kuruludur. Erzurum,
Erzincan, Bayburt, Aşkale, Pasinler ve Hınıs Ovası bölgede yer alan başlıca ovalardır.
Bölgede genel olarak uzun ve soğuk kış şartlarının hâkim olduğu karasal iklim özellikleri
görülmektedir. Yükseltisi ve deniz etkisine kapalı oluşu nedeniyle Erzurum ve Bayburt illerinde
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daha sert karasal iklim özellikleri hüküm sürerken daha düşük yükseltiye sahip olan Erzincan kent
merkezi ve çevresinde iklim daha yumuşaktır. Bölgede yıllık ortalama yağış miktarı 33 mm
düzeyinde olup en fazla yağışlar sonbahar ve ilkbahar aylarında yaşanmaktadır. Bölge genelinde
düşük yükseltili ve korunaklı alanların var oluşu (Erzurum’un kuzey ilçeleri ve Erzincan’ın
Kemaliye ilçesi gibi) mikroklima sahalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu tür
mikroklima alanlarında seracılıktan meyveciliğe ve süs bitkileri yetiştiriciliğine kadar çok çeşitli
tarımsal üretim tipleri yapılabilmektedir. Bu nedenle bölge içerisinde tarımsal ürün çeşitliliği
oldukça zengindir. Genel olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan İran-Turan floristik zonu,
TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde de etkisini göstererek yükselti farkları ile birlikte bitki örtüsü
çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Bölgede her ne kadar bozkır-step vejetasyonu hâkim
olsa da ormanlık alanlar da önemli bir varlık göstermektedir. Alçak rakımlarda; meşe, gürgen,
kayın, karaağaç, karaçalı, kuşburnu yapraklı tür denilen ağaç ve bitkiler, yüksek rakımlarda ise;
sarıçam, titrek kavak ve huş ağaçları mevcuttur. Kırsalda ise; kiraz, şeftali, kayısı, elma, armut,
erik, ceviz gibi meyve ağaçları bulunmaktadır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi, hâkim iklim tipi ve coğrafi
konumu nedeniyle zengin su potansiyeline sahiptir. Bölge en zengin su kaynaklarının başlangıç
noktası konumundadır. Bölge Türkiye’nin en önemli akarsularından Çoruh, Aras, Fırat ve çok
küçük bir parçası olsa da Yeşilırmak nehirlerinin havzaları üzerindedir (KUDAKA,2013:9).
Tra1 Düzey 2 Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri
Nüfus
Grafik 1 ‘deki 2015 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, TRA1 Düzey 2 Bölgesinin
nüfusu en büyük olan ili 762321ile Erzurum ili, en küçük nüfusa sahip ili ise 78550 ile Bayburt
ilidir. Erzincan ili ise 222918 nüfusuyla bölgenin ikinci büyük ilidir.
Grafik 1. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki İllerin Nüfus Değerleri (2009-2015)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Yıllık nüfus artış hızı
Grafik 2 ‘deki 2015 yılı verilerine göre TRA1 Düzey 2 bölgesinde nüfus artış hızı en az olan
il -25,9 oranıyla Bayburt ilidir. Nüfus artış hızı en fazla olan il ise -1,3 ile Erzurum ilidir. Nüfus
artış hızına göre Erzincan ili ise -3,2’lik oranıyla ikinci sıradadır.
Grafik 2. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki İllerin Nüfus Artış Hızları (2010-2015)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Nüfus yoğunluğu
Grafik 3 ‘deki 2015 yılı nüfus verilerine göre, TRA 1 Düzey 2 bölgesinde nüfus yoğunluğu
en fazla olan il Erzurum, en az olan il ise Erzincan’dır.
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Grafik 3. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki İllerin Nüfus Yoğunlukları (2009-2015)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Kaba Doğum Hızı (Binde)(2010-2014)
Grafik 4 ‘deki 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’nin doğurganlık hızı 17,3’dür.TRA1 Düzey
2 bölgesin doğurganlık hızı en düşük olan ili 14,0 ile Erzincan, doğurganlık hızı en yüksek olan
ili ise 20,07 ile Erzurum ilidir.
Grafik 4. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki İllerin Toplam Doğurganlık Hızları (2010-2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Göç
Grafik 5 ‘deki 2014-2015 Göç verilerine göre, TRA1 Düzey 2 bölgesinde en fazla göç alan
il 29,6 bin kişiyle Erzurum ili en az göç alan il ise 7,2 bin kişiyle Bayburt İlidir. İlgili yılda
Erzincan ili ise14,1 Bin kişi göç almıştır. 2014-2015 Göç verilerine göre TRA1 Düzey 2
bölgesinde en fazla göç veren il 41,8 bin kişiyle Erzurum ili en az göç veren il ise 9,3bin kişiyle
Bayburt İlidir. Erzincan ili ise16,8 bin kişi göç vermiştir.
Grafik 5. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki İllerin Aldığı ve Verdiği Göç( Bin Kişi)-(2014-2015)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

İstihdam
İşgücü Verileri (%)
Grafik 6‘daki 2014 istihdam verilerine göre, TRA1 Düzey 2 bölgesinde işsizlik oranı 7,4,
Tarım Dışı İşsizlik Oranı 13,8, İstihdam Oranı 46,7 ve İşgücüne katılma oranı ise 50,5’tir.
Grafik 6. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki İşgücü Verileri% (2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü
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İstihdamın Sektörel Dağılımı
Grafik 7 ‘deki TRA1Düzey 2 bölgesinde 2014 yılı işgücü verilerine göre, istihdam
edilenlerin % 50,5’i tarım sektöründe, %11,9’u sanayi sektöründe ve %37,3’ü ise hizmet
sektöründe istihdam edilmektedir.
Grafik 7. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenler % (2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Eğitim
Grafik 8 ‘deki TRA1 Düzey 2 bölgesinde okuryazar nüfus verilerine göre, 2014 yılında,
okuryazar nüfusun en yüksek olduğu il %94,2 ile Bayburt ilidir. Bayburt ilini % 93,5 ile Erzincan
ili takip etmektedir. TRA1Düzey 2 bölgesinde okuryazar nüfus oranın en düşük olduğu il ise
%93,3 ile Erzurum ilidir. TRA1 Düzey 2 bölgesinin okuryazar nüfus oranı %96,1 olan Türkiye
ortalamasının altında kalmaktadır.
Grafik 8. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde okuryazar nüfus oranı (2011-2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Net okullaşma oranı
Grafik 9 ‘daki 2014-2015 öğretim yılı verilerine göre, ilkokulda net okullaşma Türkiye
ortalaması % 96,3’dür. TRA1 Düzey 2 bölgesinde ilkokulda net okullaşma oranının en yüksek
olduğu il %97,6 ile Erzurum ilidir. Erzurum ilini %96,0 ile Erzincan ili takip etmektedir. TRA1
Düzey 2 bölgesinde ilkokulda net okullaşma oranının en düşük olduğu il ise %93,2 ile Bayburt
ilidir. Bu ortalamalara göre Erzincan ve Bayburt ili Türkiye ortalamasının altındadır.
2014-2015 öğretim yılı verilerine göre, ortaokulda net okullaşma Türkiye ortalaması %
94,3’dür. TRA1 Düzey 2 bölgesinde ortaokulda net okullaşma oranının en yüksek olduğu il %
95,2 ile Erzincan ilidir. Erzincan ilini %92,9 ile Erzurum ili takip etmektedir. TRA1 Düzey 2
bölgesinde ortaokulda net okullaşma oranının en düşük olduğu il ise %90,0 ile Bayburt ilidir. Bu
ortalamalara göre Erzurum ve Bayburt ili Türkiye ortalamasının altındadır.
2014-2015 öğretim yılı verilerine göre, ortaöğretimde net okullaşma Türkiye ortalaması %
79,4’dür. TRA1 Düzey 2 bölgesinde oranın en yüksek olduğu il %87,4 ile Erzincan ilidir.
Erzincan ilini %83,3 ile Bayburt ili takip etmektedir. TRA1 Düzey 2 bölgesinde ortaöğretimde
net okullaşma oranının en düşük olduğu il ise %68,1 ile Erzurum ilidir. Bu ortalamalara göre
Erzurum ili Türkiye ortalamasının altındadır.
Grafik 9. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde net okullaşma oranı (2014-2015)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü
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Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (2014-2015)
Grafik 10 ‘daki 2014-2015 öğretim yılı verilerine göre, Türkiye de öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı, ilkokulda 18, ortaokulda 17, ortaöğretimde ise 14’tür. TRA1 Düzey 2 bölgesinde
ise Erzurum ilinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokulda 17, ortaokulda 15,
ortaöğretimde ise 13’dır. Erzincan ilinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilkokulda 13,
ortaokulda 12, ortaöğretimde ise 12’dir. Bayburt ilinde ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı,
ilkokulda 14, ortaokulda 11, ortaöğretimde ise 13’dür. TRA1 Düzey 2 bölgesindeki illerdeki
öğretmen başına düşen öğrenci sayıları Türkiye ortalamasının altındadır.
Grafik 10. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı (2014-2015)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Sağlık
Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı (2014)
Grafik 11 ‘deki 2014 sağlık verilerine göre, Türkiye de hekim başına düşen hasta sayısı 573,
hemşire başına düşen hasta sayısı 545’dir. TRA 1 Düzey 2 bölgesi Erzurum ilinde, hekim başına
düşen hasta sayısı 487, hemşire başına düşen hasta sayısı 411’dir. Erzincan ilinde, hekim başına
düşen hasta sayısı 699, hemşire başına düşen hasta sayısı 453’dir. Bayburt ilinde ise, hekim başına
düşen hasta sayısı 768, hemşire başına düşen hasta sayısı 510’dur. Erzincan ve Bayburt ilinde
hekim başına düşen hasta sayısı değerleri Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Grafik 11. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı (2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı (2014)
Grafik 12 ‘deki 2014 sağlık verilerine göre, Türkiye de sağlık kurumlarında yatak başına
düşen kişi sayısı 376’dir. Erzurum ilinde sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı 216,
Erzincan ilinde 347, Bayburt ilinde ise 537’dir. Bayburt ilinde sağlık kurumlarında yatak başına
düşen kişi sayısı Türkiye ortalamasının üzerindendir.
Grafik 12. TRA1Düzey 2 Bölgesinde Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı (2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü
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Bebek ölüm hızı
Grafik 13 ‘deki 2014 verilerine göre, Türkiye de bebek ölüm hızı binde 11,1’dir. 2014 yılında
Erzurum ilinde bebek ölüm hızı binde 12,8, Erzincan ilinde binde 8,7, Bayburt ilinden ise binde
12,6’dır. Erzurum ve Bayburt illerindeki bebek ölüm hızları Türkiye ortalamasının üzerinde,
Erzincan ilindeki bebek ölüm hızı ise Türkiye ortalamasının altındadır.
Grafik 13. TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki ilerlideki bebek ölüm hızları (2010-2014)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Tarım
Tarım alanları ve ekilen alanlar (Bin Dekar)(2015)
Grafik 14 ‘deki 2015 verilerine göre, Erzurum ilinde tarım alanı 3478 bin dekar, ekilen alan
ise 2401 bin dekardır. Erzincan ilinde tarım alanı 1362 bin dekar, ekilen alan ise 995 bin dekardır.
Bayburt ilinde ise tarım alanı 1055 bin dekar, ekilen alan ise 229 bin dekardır.
Grafik 14. TRA1 Düzey 2 Bölgesi Tarım alanları ve ekilen alanlar (Bin Dekar)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları (Bin)(2015)
Grafik 15 ‘deki 2015 verilerine göre, Erzurum ilinde yetiştirilen sığır sayısı 640 bin, koyun
sayısı 698 bin, keçi sayısı ise 93 bindir. Erzincan ilinde yetiştirilen sığır sayısı 93 bin, koyun sayısı
402 bin, keçi sayısı ise 43 bindir. Bayburt ilinde ise yetiştirilen sığır sayısı 84 bin, koyun sayısı
48 bin, keçi sayısı ise 7 bindir.
Grafik 15. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları (Bin)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Sanayi
Sanayi sicil kayıtlarına göre Erzurum’da mevcut sanayi işletmesi sayısı 166 olup ülkenin
toplam sanayi işletmesi içerisinde %0,2’lik bir oran ile Erzurum sanayisi az gelişmiş bir ildir. İlde
bulunan sanayi işletmelerinin %32’si mikro ölçekli, %56’sı küçük ölçekli, %10’u orta ölçekli,
%2’si büyük ölçekli işletmelerdir. Erzincan ilinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı
117’dir. Bunların %57’si mikro ölçekli, %36’sı küçük ölçekli, %6’sı orta ölçekli, %1’i büyük
ölçekli işletmelerdir. Toplam sanayi işletmesi içerisinde %0,2’lik bir oran ile Erzincan, sanayisi
az gelişmiş iller arasında yer almaktadır. Bayburt’ta bulunan sanayi, küçük ölçekli işletmelerden
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meydana gelmektedir. İlde yem, un, kepek, tuğla, çivi, tel, çelik kapı, mermer, taş ocakçılığı,
giyim ve çuval üretimi yapan sanayi tesisi bulunmaktadır. Sanayi sicil kayıtlarına göre ilde kayıtlı
sanayi işletmesi sayısı 29’dur. Bayburt’taki bulunan sanayi işletmelerinin %52’si mikro ölçekli,
%35’i küçük ölçekli, %13’ü orta ölçeklidir. Toplam sanayi işletmesi içerisinde %0,05’lik bir oran
ile sanayisi az gelişmiş iller arasında yer almaktadır(KUDAKA,2013:156).
İmalat sanayi
Erzurum’da imalat sanayinde faaliyet gösteren işletme sayısı ise 1.824 olup bu işletmelerin
sağladığı istihdam 3.908 kişidir. İldeki toplam işletme sayısının %8,83’ü, toplam istihdamın da
%12,92’si imalat sanayi sektöründe yer almaktadır. İlde yer alan imalat sanayi işletme sayısı,
Türkiye genelindeki imalat sanayi işletme sayısının %0,46’sına, imalat sanayi istihdam sayısı ise
Türkiye genelindeki imalat sanayi istihdam sayısının %0,18’ine tekabül etmektedir. Erzincan
ilinde, toplam 43 adet sanayi tesisi ile küçük çapta üretim yapan atölyeler bulunmaktadır. İmalat
sanayinde faaliyet gösteren işletme sayısı 681 olup il toplamının %8,28’ini oluşturmaktadır. İlin
Türkiye içindeki imalat sanayi paylarına bakıldığında iş yerlerinin %0,16, istihdamın ise %0,06
gibi küçük oranda pay aldığı görülmektedir (Erzincan Sanayi Envanteri 2011). Bayburt’ta faaliyet
gösteren işletmelerin %9,42’si imalat sanayinde yer almaktadır. İlde toplam 256 adet işletme
imalat sanayinde faaliyet göstermektedir (KUDAKA,2013:158).
TRA1 bölgesinde elektrik tüketimi
Sanayi sektöründe yapılan iktisadi analizlerde kullanılan önemli verilerden biri, yıllar
itibariyle sanayi işletmelerince tüketilen elektrik miktarıdır. Elektrik tüketiminde meydana gelen
artış ile ekonomik canlılık arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Diğer bir deyişle, elektrik
tüketiminde meydana gelen artış üretimde meydana gelen yükselişi yansıtmaktadır. Bölge
sanayisinin bölgenin toplam elektrik tüketimi içerisindeki payı ortalama %22 olup, sanayi elektrik
tüketimi bölge genelinde düzenli bir artış göstermektedir(KUDAKA,2013:157).
Grafik 16 ‘daki TRA1 Düzey 2 bölgesinde, 2014 yılı verilerine göre, elektrik tüketimin en
fazla olduğu il 1458 KWh ile Erzincan ilidir. Erzincan ilini 1308 KWh ile Erzurum ili takip
etmektedir. Elektrik tüketimin en az olduğu il ise 1018KWh ile Bayburt ilidir. TRA1 Düzey 2
bölgesindeki elektrik tüketimi 2669 KWh olan Türkiye ortalamasının altındadır.
Grafik 16. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde elektrik tüketimi (KWh)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Bölgedeki ilk planlı sanayi alanı olan Erzurum OSB’deki 116 adet parselin 114 tanesi tahsis
edilmiştir. Bunların 94 adedi üretim, 2 adedi inşaat, 6 adedi proje aşamasındadır. 14 adet firma
ise kapalı durumdadır. İmalat sanayi içerisinde OSB’de ağırlıklı sektörler; un ve yem üretimi,
plastik sanayi, demir ve metal işleri sanayi, petrokimya sanayi ve taş ve toprak işleme sanayidir.
Erzincan OSB’deki 219 adet sanayi parselinin, 144 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen
parsellerin; 44 adedi üretim, 15 adedi inşaat, 85 adedi proje aşamasındadır. 75 adet parsel tahsis
edilmemiştir. Ağırlıklı sektör grubu; gıda, mobilya, mermer işleme, beton yapı elemanları ve
demir çelik işleme sanayidir. Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime geçen parsellerde
yaklaşık 150 kişi istihdam edilmektedir. Ağırlıklı sektör grubu; dokuma, plastik ve madeni eşya
sanayidir (KUDAKA,2013:159).
Turizm
Tablo 1’deki 2012 turizm verilerine göre, TRA1 Düzey 2 bölgesinde Turizm potansiyeli en
fazla olan il 426404 turist sayısı ile Erzurum ili en az olan il ise 9345 turist sayısı ile Bayburt
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ilidir. Bayburt ve Erzincan illeri TRA1 Düzey 2 bölgesi ortalamasının altında kalmaktadır. 2012
turizm verilerine göre Bayburt ilini ziyaret eden ve geceleyen yabancı turist sayısı 0’dır.
Tablo 1. Sektörlere göre TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Turizmi (2012)

Kaynak: KUDAKA

Dış Ticaret
TRA1 Düzey 2 Bölgesi coğrafi konumu itibariyle dış ticaret için transit bir alan özelliği
göstermektedir. Türkiye’nin batısını doğusu ile kuzeyini güneyi ile bağlayan bir kavşak noktası
olan TRA1 Düzey 2 Bölgesi, tarih boyunca askeri ve ticari geçiş güzergâhı olmuştur. Eskiden
Sibirya-Kafkaslar üzerinden gelen Kürk Yolu ile Çin-Türkistan-İran’dan gelen İpek Yolu ve
Hint-İran üzerinden geçen Baharat Yolu gibi tarihi ticaret kervan yollarının Anadolu’ya giriş
kapısı olan bu bölge Orta Asya ülkelerine de yakındır. Bu nedenle, Türkiye’den Kafkaslara,
İran’a, Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya olabilecek her türlü ticari hareketlilikte bölgenin doğrudan
etkilenme olasılığı vardır. Bölgede geçmişte halkın çoğunlukla ticaretle uğraştığı ve ticaretin
burada canlı olduğu bilinirken bugün durum biraz farklılık göstermektedir (KUDAKA,2013:160).
İhracat
Grafik 17 ‘deki 2014 yılı dış ticaret verilerine göre, TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ihracat
miktarı en fazla olan il 33,0 milyon dolarla Erzurum ilidir. Erzurum ilini 6,1 milyon dolarla
Erzincan takip etmektedir. 2014 yılında TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ihracat en düşük olan il ise
0,4 milyon dolarla Bayburt ilidir. 2015 yılı dış ticaret verilerine göre, TRA1 Düzey 2 Bölgesinde
ihracat miktarı en fazla olan il 20,2 milyon dolarla Erzurum ilidir. Erzurum ilini 7,4 milyon dolarla
Bayburt takip etmektedir. 2015 yılında TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ihracat en düşük olan il ise 6,3
milyon dolarla Erzincan ilidir. Erzincan ve Bayburt illerinde önceki yıla göre ihracat artarken
Erzurum ilinde ise azalış göstermektedir.
Grafik 17. TRA1 Düzey 2 Bölgesi İhracat Değerleri (Milyon $)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

İthalat
Grafik 18 ‘deki 2014 yılı dış ticaret verilerine göre, TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ithalat
miktarı en yüksek olan il 38,8 milyon dolarla Erzurum ilidir. Erzurum ilini 18,0 milyon dolarla
Erzincan takip etmektedir. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ithalat miktarı en düşük olan il ise 2,7
milyon dolarla Bayburt ilidir. 2015 yılı dış ticaret verilerine göre, TRA1 Düzey 2 Bölgesinde
ithalat miktarı en yüksek olan il 37,8 milyon dolarla Erzurum ilidir. Erzurum ilini 8,5 milyon
dolarla Erzincan takip etmektedir. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ithalat miktarı en düşük olan il ise
4,0 milyon dolarla Bayburt ilidir. Erzurum, Erzincan illerinde ithalat miktarı önceki yılla göre
azalış gösterirken Bayburt ilinde ise artış göstermektedir.
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Grafik 18. TRA1 Düzey 2 Bölgesi İthalat Değerleri (Milyon $)

Kaynak: TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü

Sonuç
TRA1 Düzey 2 bölgesinde, Erzincan ili 11.903 km2 yüzölçümüyle Erzurum’dan sonra
bölgenin ikinci büyük ilidir. Erzincan ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 1180 metredir. 2015
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Erzincan ili ise 222918 nüfusuyla bölgenin ikinci
büyük ilidir. Nüfus artış hızına göre Erzincan ili ise -3,2’lik oranıyla ikinci sıradadır ve TRA1
Düzey 2 bölgesinde nüfus yoğunluğu en az olan ildir. Erzincan ili doğurganlık hızı bakımından
hem Türkiye hem de bölge ortalamasının altındadır.
2014-2015 Göç verilerine göre TRA1 Düzey 2 bölgesinde Erzincan ili, aldığı ve verdiği göç
bakımından bölge illeri arasında ikinci sıradadır. TRA1 Düzey 2 bölgesi işsizlik Oranı
bakımından Türkiye ortalamasının altında, Tarım Dışı İşsizlik Oranı ve İstihdam Oranı bakımında
Türkiye ortalamasının üzerinde, İşgücüne Katılma Oranı bakımından ise Türkiye ortalamamasına
eşittir. TRA1 Düzey 2 bölgesinde 2014 yılı işgücü verilerine göre istihdam edilenlerin büyük bir
kısmı tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarım sektörünü hizmet ve sanayi sektörü takip
etmektedir.
TRA1 Düzey 2 bölgesinde okuryazar nüfus verilerine göre Erzincan ili Türkiye
ortalamasının altında ve bölgede ikinci sıradadır. 2014-2015 öğretim yılı verilerine göre ilkokulda
ve ortaöğretimde net okullaşma oranı bakımında bölgede Erzurum ilinden sonra ikinci sırada,
ortaöğretimde net okullaşma oranı bakımından bölgede birinci sıradadır. Erzincan ili, ilkokulda
net okullaşma oranı dışında Türkiye ortalamasının üzerindedir. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre ilkokul ve ortaöğretimde bölge illerine göre birinci
sırada ortaokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre Bayburt ilinden sonra ikinci sırada
yer almaktadır.
2014 sağlık verilerine göre hekim başına düşen hasta sayısı ve hemşire başına düşen hasta
sayısına göre Erzincan ili, Erzurum ilinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Sağlık
kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı açısından Erzincan ili, Erzurum ilinden sonra ikinci
sırada yer almaktadır ve Türkiye ortalamasının altındadır. 2014 verilerine göre bebek ölüm hızı
en az olan il Erzincan ildir ve Türkiye ortalamasının altındadır.
2015 verilerine göre, Erzincan ili tarım alanları, ekili alan ve yetiştirilen hayvan sayısına
bakımından bölge illeri arasında ikinci sırada yer almaktadır.
Erzincan ilinde, toplam 43 adet sanayi tesisi ile küçük çapta üretim yapan atölyeler
bulunmaktadır. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletme sayısı 681 olup il toplamının %8,28’ini
oluşturmaktadır. İlin Türkiye içindeki imalat sanayi paylarına bakıldığında iş yerlerinin %0,16,
istihdamın ise %0,06 gibi küçük oranda pay aldığı görülmektedir. Sanayi sektöründe yapılan
iktisadi analizlerde kullanılan önemli verilerden biri, yıllar itibariyle sanayi işletmelerince
tüketilen elektrik miktarıdır. TRA1 Düzey 2 bölgesinde, 2014 yılı verilerine göre elektrik
tüketimin en fazla olduğu il 1458 KWh ile Erzincan ilidir. Erzincan OSB’deki 219 adet sanayi
parselinin, 144 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen parsellerin; 44 adedi üretim, 15 adedi inşaat,
85 adedi proje aşamasındadır. 75 adet parsel tahsis edilmemiştir.
2012 turizm verilerine göre TRA1 Düzey 2 bölgesinde Turizm potansiyeli en fazla olan il
426404 turist sayısı ile Erzurum ilidir. Erzincan ili ise, 97541 turist potansiyeliyle turizm
açısından bölgenin ikinci ili konumundadır.
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2015 yılı dış ticaret verilerine göre TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ihracat miktarı en fazla olan
il 20,2 milyon dolarla Erzurum ilidir. Erzurum ilini 7,4 milyon dolarla Bayburt takip etmektedir.
2015 yılında TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ihracat en düşük olan il ise 6,3 milyon dolarla Erzincan
ilidir. Erzincan ilinde önceki yıla göre ihracat artmaktadır. TRA1 Düzey 2 Bölgesinde ithalat
miktarı en yüksek olan il 37,8 milyon dolarla Erzurum ilidir. Erzurum ilini 8,5 milyon dolarla
Erzincan takip etmektedir. Erzincan ilinde önceki yıla göre ithalat azalmaktadır.
Türkiye’nin doğu bölgelerinde bulunan iller, batı bölgelerinde bulunan illere göre daha
az gelişmiş durumdadırlar. Bu durumun çok fazla sebebi olmakla birlikte genel olarak sosyoekonomik yetersizlikler, iklim ve coğrafi şartların olumsuzluğu, pazara uzaklık, doğal
kaynaklarının olmaması, kamu kaynaklarının dengesiz dağılımı, uygulanan kalkınma
politikalarının başarısızlığı temel sebeplerindendir.
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TOPLUMSAL ODAKLI EKONOMİK KALKINMA GÖSTERGESİ OLARAK
YAŞAM KALİTESİ: KUDAKA KAPSAMINDA BİR İNCELEME
THE QUALITY OF LIFE AS AN INDICATOR OF SOCIETAL ECONOMIC
DEVELOPMENT: AN ANALYSIS WITHIN SCOPE OF NORTHEAST ANATOLIA
DEVELOPMENT AGENCY
Selçuk İPEK*
Mehmet ÖKSÜZ**
Özet
Yerel kalkınmanın hedeflerinden birisi olan yerel ekonomik kalkınma; toplumsal odaklı ekonomik
kalkınma, özel sektör odaklı kalkınma ve mekân odaklı kalkınma olarak 3 ayrı grupta incelenebilir.
Çalışmada incelenecek olan toplumsal odaklı ekonomik kalkınma olacaktır. Toplumsal odaklı ekonomik
kalkınma kavramı ile vurgulanan “toplum”; aslına bir toplumun parçası olan yerel bir topluluğu ifade
etmektedir. Toplum odaklı ekonomik kalkınmayı ortaya koymaya yarayan en önemli faktör ise yaşam
kalitesidir. Bu bağlamda çalışmada, TÜİK tarafından hazırlanan İllerde Yaşam Endeksi 2015 adlı
çalışmanın sonuçlarından yararlanılarak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı içerisinde yer alan
Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinin yaşam kaliteleri; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık,
eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti
olmak üzere 11 boyutta incelenmiştir. Buna göre, yaşam kalitesi bakımından Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı içerisindeki iller sıralandığında ilk sırada Erzincan yer almaktadır. Bu ili sırasıyla Bayburt ve
Erzurum izlemektedir.
Anahtar Kelimeler: KUDAKA, Toplumsal odaklı ekonomik kalkınma, Yaşam kalitesi, Yerel
kalkınma
Abstract
Local economic development, one of the objectives of local development, can be analyzed in in three
different groups as socially oriented, private sector-oriented and space-oriented development. Socially
oriented economic development will be examined in this study. “Society”, stressed with socially oriented
economic development, states local community, a part of a society. The most important factor revealing
socially oriented economic development is the quality of life. In this context, the quality of life index is
examined in 11 dimensions as Bayburt, Erzincan and Erzurum Provinces’, located in Northeast Anatolia
Development Agency, standard of living, housing, working life, income and wealth, health, education,
environment, security, civil participation, access to infrastructure services, social life and life satisfaction
by using Well-Being Index for Provinces, 2015 by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). Erzincan
takes the first place among the provinces in Northeast Anatolia Development Agency in terms of the quality
of life. This province is followed, respectively, by Bayburt and Erzurum.
Keywords: Northeast Anatolia Development Agency, Societal economic development, Quality of
life, Local development

Giriş
Küreselleşme sürecinde, geleneksel yukarıdan aşağıya kalkınma politikaları başarısız olmuş
ve yerelleşme akımı ivme kazanmıştır. Bu süreç, yerel dinamikleri harekete geçirerek, belli bir
bölgede bulunan topluluğun fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda gelişiminin
sağlanmasını hedefleyen yerel kalkınma kavramını her geçen gün daha da önemli hale
getirmektedir.
Bunun sonucu olarak da Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu
(OECD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası İşgücü Organizasyonu
(ILO) ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) gibi uluslararası organizasyonlar
birçok ülkenin yerel kalkınma konusundaki politikalarını desteklemektedir (Çetin, 2007, s. 153).
Türkiye açısından bakıldığında ise, birçok Beş Yıllık Kalkınma Planlarının temel hedefinin yerel
Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, ÇanakkaleTürkiye, selcukipek@comu.edu.tr
** Bilim Uzmanı, Çanakkale–Türkiye, oksuzmehmet@msn.com
*
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kalkınmayı sağlamak olduğu görülmektedir. Ayrıca, günümüzde var olan kalkınma ajanslarının
varoluş amaçlarının da yerel kalkınmayı sağlamak olduğu bilinen bir gerçektir.
Çalışmanın temel amacı, yerel ekonomik kalkınma türlerinden birisi olan toplumsal odaklı
ekonomik kalkınmanın ölçülebilir en önemli göstergelerinden olan yaşam kalitesi durumunu
KUDAKA kapsamındaki iller olan Bayburt, Erzincan ve Erzurum illeri açısından ortaya
koyabilmektir. Bu amaçla çalışma temel olarak 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yerel
kalkınma, toplumsal odaklı ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesi kavramları ve bu kavramların
birbirleriyle bağlantıları açıklanmıştır. İkinci kısımda ise, KUDAKA kapsamındaki iller için
yaşam kalitesi endeksi oluşturulmuş ve endeks sonuçları değerlendirilmiştir.
Yerel Kalkınma, Toplumsal Odaklı Ekonomik Kalkınma Ve Yaşam Kalitesi
Kavramları
Kalkınma ifadesi sözcük anlamı itibariyle pozitif bir noktaya işaret etmekte; ilerleme,
yetişme, iyileşme gibi anlamları karşılamaktadır. Kalkınmayla daha geri bir yapıdan daha ileri ve
daha refah bir yapı ve aşamaya geçilir. Kalkınma, yalnızca üretimin ve kişi başına gelirin
artırılması anlamına gelmez. Bu kavramla aynı zamanda, az gelişmiş bir ülkede ekonomik ve
sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesi de anlaşılmalıdır. Bu tanımlamaya
göre kalkınmanın temel öğelerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Kaypak, 2013, s. 202);
 Kişi başına düşen milli gelirin artırılması,
 Yaşam kalitesinin artırılması,
 Üretim faktörlerinin etkinlik ve miktarlarının değişmesi,
 Sanayi ve hizmet kesiminin milli gelir ve ihracat içerisindeki payının artırılması.
Yerel kalkınma ile ilgili ilk çalışmalar 1980’li yılların başlarında ortaya konulmuştur.
İngilizcede yerel kalkınma kavramını ifade edebilmek için “aşağıdan yukarıya kalkınma”,
“endojen kalkınma” ve “toplum kalkınması” gibi kavramlar kullanılmıştır (Topkaya, 2015, s.
647).
Yerel kalkınma kavramı genel olarak; kent, metropoliten alan ve alt ulusal bölge olarak
tanımlanan topluluktaki herkesin, yaşam kalitesini iyileştiren ve ekonomik faydaları artıran,
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için yerel otoritelerin, özel sektörün, kâr
peşinde koşmayan kurumların ve yerel halkın birlikte çalışması şeklinde tanımlanmaktadır
(Yılmaz ve Yücel, 2016, s. 63). Başka bir ifadeyle de yerel kalkınma, istihdam yaratmak ve
ekonomiyi canlandırmak amacıyla mevcut kaynakların yönetimini esas alan; yerel yetkililer, özel
sektör ve sivil grupların işbirliği içinde olduğu bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir (Ceylan,
2010, s. 76).
Yöre ve bölgelere kendi ekonomik ve sosyal geleceğini şekillendirme fırsatı sunan, aşağıdan
yukarıya karar verme sürecinin şekillendirdiği, yerel kalkınma politikalarının ön plana
çıkmasında etkili olan bir yaklaşım olarak yerel kalkınma (Zengin vd., 2014, s. 104), iller arası
ve/veya kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik çabaları da ifade
etmektedir (Tutar vd, 2012, s. 111). Yerel kalkınma, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel
toplulukların fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma
ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedefleyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır
(Darıcı, 2007, s. 205). Buradan anlaşılacağı üzere yerel kalkınmanın fiziki, sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasal kalkınma olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Şekil 1’de yerel kalkınmanın
çeşitlerine yer verilmiştir.
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Şekil 1: Yerel Kalkınma Modeli
Yerel Kalkınma

Fiziki
Kalkınma

Sosyal
Kalkınma

Kültürel
Kalkınma

Ekonomik
Kalkınma
Toplumsal
Odaklı
Ekonomik
Kalkınma

Planlama İmar

Sosyal
Dayanışma

Etkinlikler

Altyapı

Eğitim

Yayın

Özel Sektör
Odaklı
Kalkınma

Çevre Koruma

Örgütlenme

Kurslar

Mekan Odaklı
Kalkınma

Kırsal Kentsel
Dönüşüm

Sağlık

STK İşbirliği

Rekreasyon ve
Donatılar

Dezavantajlı
Gruplar

Siyasi
Kalkınma

İnsan Hakları

Hukuk

Siyasi Alanda
Eşitlik

Doğal Değerlerin
Korunması

Kaynak: Bülent Gülbuçuk, “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uygulamalarının Etkinliğinde ‘İyi
Yönetişimin’ Rolü”, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (der. Cemalettin Çopuroğlu), Elazığ
16-17 Mayıs 2013, s. 482.

Yerel kalkınmada eğitimli iş gücünün oluşturulması, etkili ve modern alt yapıların tesisi,
yerel toplulukların kendi sorunlarına çözüm arayabileceği bilincin oluşturulması, yerel aktörlerin
yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi; entelektüel sermaye ile bireylerin, sosyal sermaye ile
toplumların geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Sürdürülebilir bir yerel ekonomik kalkınma
modelinin oluşturulmasında geleneksel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ile
ekonomik anlamda sektörlerin güçlendirilmesi ve yeni sektörlerin katılımının sağlanması
gerekmektedir (Gülbuçuk ve Er, 2011, s. 124).
Yerel ekonomik kalkınma; toplumsal odaklı ekonomik kalkınma, özel sektör odaklı
ekonomik kalkınma ve mekan odaklı ekonomik kalkınma olarak üç grupta incelenmektedir.
Çalışmanın konusu gereği burada toplumsal odaklı ekonomik kalkınma üzerinde durulacaktır.
Toplumsal odaklı ekonomik kalkınma ifadesinde geçen toplum sözcüğü, bir ülkede yaşayan
insanları değil, çok daha küçük bir bölgede yaşayan insanları yani yerel nüfusu ifade etmektedir.
Toplum kalkınmasının ülkemizde uygulanan Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Planlarının amaçlarından olması, bu konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Planında (1968, s. 251) belirtildiği gibi toplum kalkınması “"halkla kamu
idaresini birbirlerine yaklaştıracak, halkın Devlet hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını
sağlayacak, halkta karşılıklı yardım, işbirliği davranış ve alışkanlıklarını geliştirecek, ekonomik
kalkınma ve sosyal gelişmeye yardımcı mahalli teşkilatlanmanın kurulmasını teşvik edecek,
mahalli kalkınma sorunlarına kamu kuruluşlarının ortak bir yaklaşımı ile çözüm aranmasını ve
küçük toplum birimlerini ilgilendiren kamu hizmetlerine toplulukların gönüllü olarak ve
doğrudan doğruya katılmalarını sağlayacak, kamu idaresinin etkisini artırmaya yardımcı ve bunu
destekleyici olacak bir kapsamdadır".
Toplum kalkınması, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve kültürel
koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların, devletin bu konudaki çabalarıyla
birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun bütünüyle kaynaştırılması, yerel ve ulusal kalkınma
çabalarına tam ölçüde katkıda bulunmalarının sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır (Geray,
1968, s. 156). Küçük toplulukların yani yerel toplulukların içinde bulundukları ekonomik
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koşulların durumunun tespit edilmesinin yöntemlerinden birisi, genel anlamda kalkınmanın
hedeflerinden olan toplumun yaşam kalitesinin ölçülmesidir.
İnsanın sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi, beslenme, korunma, barınma gereksinimlerini
karşılayabilmesi, bedensel ve ruhsal gelişmesine uygun olanakları bulabilmesi, yaratıcı gücünü
kullanabilmesi, içinde yaşadığı çevreye ve topluma olumlu katlılarda bulunabilmesi anlamına
gelen yaşam kalitesi (Torlak ve Yavuzçehre, 2008, s.26), toplumun ekonomik kalkınmışlığının
göstergesidir.
Çağdaş toplumların sanayileşme ve modernleşmeyle elde ettikleri refahın ve ekonomik
gelişmenin bir sonucu olarak yaşam kalitesine yöneldikleri gözlemlenmektedir. Basit bir ifadeyle
yaşam kalitesi, insanoğlunun yaşamını kolaylaştırmak ve daha iyiye ulaşmak için verdiği uğraş
sürecini ifade eden bir kavramdır (Başaran ve Çiftçi, 2011, s.255).
Yaşam kalitesinin pek çok bileşeninden söz edilebilir. Bunlar; konut, çalışma hayatı, gelir ve
servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve
yaşam memnuniyeti olarak sıralanabilir. Bu bileşenlerin iyi durumda olması toplumsal odaklı
ekonomik kalkınmayı olumlu yönde desteklerken, eksikliği durumunda ise yaşam kalitesi ve
dolaysıyla toplumsal odaklı ekonomik kalkınma olumsuz yönde etkilenmektedir.
Kudaka (Tra1 Bölgesi) Yaşam Kalitesi Endeksi
TÜİK (2016) tarafından yapılan İllerde Yaşam Endeksi 2015 adlı çalışma ile bireylerin ve
hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında
il düzeyinde ölçmeye ve karşılaştırmaya yönelik bir endeks oluşturulmuştur. KUDAKA
kapsamındaki illerin yaşam kalitesi açısından incelendiği bu çalışmada, TÜİK tarafından yapılan
İllerde Yaşam Endeksi 2015 adlı araştırmanın sonuçları kullanılmıştır. Devlet kurumu tarafından
yapılan bir araştırmanın kullanılmasıyla, yapılan bu çalışmanın güvenilirliğinin artırılması
hedeflenmiştir.
Ayrıca, çalışmaya coğrafi kısıt getirilmiştir. Kısıt olarak da KUDAKA illeri seçilmiştir. Buna
göre çalışmada Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinin yaşam kaliteleri incelenmiştir.
Çalışmamızda referans alınan İllerde Yaşam Endeksi adlı araştırma, yaşamın maddi
yönlerini içerdiği kadar, geneli hakkındaki öznel algı, sosyal yaşam, yaşam memnuniyeti ve
yaşanılan çevre gibi kavramları da içine katacak şekilde yaşamın bütün yönlerini kapsayan
kapsamlı bir araştırmadır. Ayrıca, bu araştırma objektif ve subjektif göstergeler ile oluşturulan bir
bileşik endekstir. Endeksin subjektif göstergelerinin temel veri kaynağı ise, üç yılda bir il
düzeyinde uygulanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarıdır (TÜİK, 2016).
Yaşam Kalitesi Endeksi Boyut ve Göstergeleri
Yaşam kalitesi araştırmasının boyut ve göstergeleri belirlenirken OECD’nin “Daha İyi
Yaşam Endeksi” çerçevesi ve ülkemiz koşulları temel alınmıştır. Endeksi oluşturan göstergeler
aşağıda sıralanan ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir (TÜİK, 2016);
 Ana hedefe uygun, fayda ve sonuç odaklı olması,
 Bireylerin yaşadığı yerdeki iyi yaşamını yansıtabilir olması,
 Politika değişiklikleri ile iyileştirilebilir olması,
 İller arasındaki ayrımları yansıtabilir olması,
 Katkı yönünün (pozitif/negatif) açıkça belirlenebilir olması,
 Kolay anlaşılabilir, doğru ve güçlü olması,
 Periyodik olarak güncellenebilir olması.
Ancak il düzeyinde veri kısıtı vb. nedenlerle bu ölçütler arasında ödünleşim yapmak
gerekmiş ve yaşamın ölçülmesi için kullanılması hedeflenen bazı göstergelere ulaşılamadığında
(su kalitesi, yeşil alan, hanehalkı finansal zenginliği, saldırı oranı gibi) ilgili boyutları temsil
edecek en uygun göstergeler kullanılmıştır. Sonuç odaklı göstergelerin temin edilemediği noktada
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kapasite göstergelerine öncelik verilmiştir. Ayrıca, bir boyut altında aynı konuyu temsil eden
birden fazla gösterge olması durumunda, göstergeler arasındaki korelasyonlar da göz önünde
bulundurulmuş, aralarında yüksek korelasyon bulunan göstergelerden biri alınmıştır. Boyut ve
göstergelerin belirlenmesinde ayrıca; yaşam boyutlarının birbirine indirgenemeyecek şekilde, eşit
değer ve önemde ele alınması ve her bir yaşam boyutu için az sayıda gösterge seçimi ile
“odaklanma” ve “kullanışlılığın” sağlanması prensiplerine bağlı kalınmıştır. Bu kapsamda İllerde
Yaşam Endeksi birey yaşamı üzerinde büyük etkisi olan 11 boyut altında toplam 41 göstergeyi
içerecek şekilde hazırlanmıştır (TÜİK, 2016). Bu 11 boyut ve 41 gösterge aşağıda bulgular
kısmında tek tek gösterilmiştir.
Ayrıca,endekste yaşamı olumlu etkileyen göstergeler mevcutken, katkı yönü negatif olan
göstergeler de bulunmaktadır. Buna göre 32 gösterge pozitif yönlü, 9 gösterge ise negatif yönlü
olmuştur.
Hesaplama Yöntemi
Yaşam kalitesi endeksi boyut ve göstergeleri başlığında belirtildiği gibi TÜİK tarafından
oluşturulan İllerde Yaşam Endeksi bileşik bir endekstir. Farklı amaçlarla üretilen göstergelerin
toplulaştırılmış şekli olan bileşik endeksler, genel olarak ülkelerin/bölgelerin karşılaştırılmasında
kullanılmaktadır. Bileşik endeks uygulaması; göstergelerin seçimi, gösterge değerlerinin
normalleştirilmesi, ağırlıklandırılması ve toplulaştırılması gibi farklı aşamalardan meydana
gelmektedir. Ayrıca, İllerde Yaşam Endeksi çalışmasında verileri anlamlandırmak için kullanılan
formüller aşağıdaki gibidir (TÜİK, 2016).
Farklı ölçü birimlerinden elde edilen veri setinin karşılaştırılabilir olması için gösterge
değerlerinin normalleştirilmesi gerekmektedir. İllerde Yaşam Endeksi göstergelerinin normalize
edilmesinde min-maks yöntemi kullanılmıştır. Min-Maks yöntemi, göstergeleri (0,1) aralığında
normalize eden bir yöntemdir. Endekse katkı yönü negatif olan (işsizlik oranı, cinayet oranı gibi)
göstergeler endeks hesabına ters kodlanmış olarak katılmıştır (TÜİK, 2016). Normalizasyon
formülü denklem 1’de gösterilmektedir.
Denklem 1: Gösterge Değerlerinin Normalleştirilmesi

𝐺İ =

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝐺̆İ = 1 −

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

xi = Gösterge değeri
xmin = Göstergenin alabildiği minimum değer
xmax = Göstergenin alabildiği maksimum değer
Bileşik endeks hesabı hiyerarşik eşit ağırlıklandırma yöntemine göre yapılmıştır. Buna göre,
boyutlar ve aynı boyut altındaki göstergelerin ağırlıkları eşit olarak dağılmaktadır. Bu yönteme
göre boyut ve gösterge ağırlıkları denklem 2’de gösterildiği gibidir.
Denklem 2: Gösterge Değerlerinin Ağırlıklandırılması

𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑁) → 𝑤𝐵 =

1
𝑁

1
𝑛
Denklem 1 yardımıyla normalize edilen gösterge değerinin, denklem 2 yardımıyla
ağırlıklandırılan gösterge ağırlığıyla çarpılması ve bu çarpımların toplulaştırılmasıyla boyut skoru
elde edilmektedir. Boyut skor değerinin elde edilmesinde kullanılan toplulaştırma yöntemi
denklem 3’teki gibi ifade edilmektedir.
𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑛) → 𝑤𝐵 =

Denklem 3: Gösterge Değerlerinin Toplulaştırılması

𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = ∑(𝑤𝐺𝑖 ∗ 𝐺𝑖 )
𝑤𝐺𝑖 = 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤
𝐺𝑖 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
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Her bir normalize edilmiş gösterge değerinin boyut ağırlığı ve gösterge ağırlığı ile çarpılması
ve bu çarpımların toplulaştırılması ile genel skor değeri elde edilmiştir. Genel skor değerinin elde
edilmesinde kullanılan toplulaştırma yöntemi denklem 4’teki gibi ifade edilmektedir.
Denklem 4: Genel Skor Değeri

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = ∑(𝑤𝐵𝑖 ∗ 𝑤𝐺𝑖 ∗ 𝐺𝑖 )
𝑤𝐵𝑖 = 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑡𝑢𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤
𝑤𝐺𝑖 = 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑖𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤
𝐺𝑖 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝐺ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
Bulgular
Yaşam kalitesi endeksini oluşturabilmek için seçilmiş 41 adet gösterge yukarıda belirtilen
formüller yardımıyla anlamlandırılarak 11 boyut için ayrı ayrı endeksler oluşturulmuştur. Bu
kısımda yaşam kalitesi endeksini oluşturabilmek için seçilen 11 boyutun göstergeleri ve bu
göstergelerin endeks değerlerine yer verilmiştir. Ayrıca, 11 boyut KUDAKA kapsamındaki iller
için ayrı ayrı ele alınmıştır.
Tablo 1: Konut Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Fert başına düşen oda sayısı
1,2
1,4
1,1
Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranı (%)
96,9
89
83,1
Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı (%)
20,3
22,5
28
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Konut, insanlar tarafından barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan, bireylerin yaşamsal
ihtiyaçlarını giderdikleri, sosyal ilişkilere girdikleri temel bir yaşam boyutudur. Konutun birey ve
hanehalkının yaşam kalitesi açısından asgari niteliklere ve yeterliliklere sahip olması
gerekmektedir. Konut içinde tuvalet sahipliği, bireyin mahremiyeti için bağımsız oda veya yeterli
yaşam alanı, konutun fiziki özellikleri (kapılar, pencereler, çatı, kat, tesisat, altyapı gibi), yeterli
derecede ısınması, dış etkilere karşı koruyucu olması, yeterli gün ışığı alabilmesi bu özelliklerden
bazılarıdır. Konutun olanakları eğitim, güvenlik, sağlık, yaşam memnuniyeti, çalışma hayatı,
sosyal yaşam, sosyal ilişkiler gibi diğer yaşam boyutlarını da doğrudan etkilemektedir (TÜİK,
2016).
Konut boyutunun göstergelerinin KUDAKA kapsamındaki iller bazında değerleri tablo 1’de
gösterilmiştir. Konut boyutu içerisinde; fert başına düşen oda sayısı, konutun içinde tuvalet
mevcudiyeti oranı ve konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı değişkenleri bulunmaktadır.
Bu değişkenlerin ilk ikisinin katkı yönü pozitif iken, sonuncusunun katkı yönü ise negatiftir.
Fert başına düşen oda sayısı değişkenine bakıldığında burada en çok puanı Erzincan ilinin
aldığı görülmektedir. Erzincan ilini sırasıyla Bayburt ve Erzurum illeri takip etmektedir. Konutun
içinde tuvalet mevcudiyeti oranına bakıldığında ise, Bayburt ilinin KUDAKA illeri içinde %96,9
ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bu ili ise sırasıyla Erzincan ve Erzurum illeri takip
etmektedir. Son olarak, negatif katkı yönlü olan konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı
değişkenine bakıldığında ise en kötü durumda olan ilin Erzurum, en iyi durumda olan ilin ise
Bayburt olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Çalışma Hayatı Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
İstihdam oranı (%)
48,1
47,7
46,7
İşsizlik oranı (%)
6,2
6,7
6,6
Ortalama günlük kazanç (TL)
53,5
63,3
59,9
İşinden memnuniyet oranı (%)
76,5
79,8
79,2
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Çalışma hayatının kişilerin ruhsal, fiziksel yaşamı ve maddi hayatı üzerine somut etkileri
mevcuttur. Çalışma hayatını iyileştiren unsurlar, kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa
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erişebildiği bir hayat sürmelerini sağladığı gibi, onlara yeteneklerini geliştirme, amaçlarını
gerçekleştirebilme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını
iyileştirme imkanı da sağlamaktadır (TÜİK, 2016).
Tablo 2’de KUDAKA kapsamındaki iller bazında çalışma hayatı boyutunun göstergelerine
ve bu göstergelerin değerlerine yer verilmiştir. İstihdam oranı, işsizlik oranı, ortalama günlük
kazanç ve işten memnuniyet oranı değişkenleri çalışma hayatı boyutu içerisinde yer almaktadır.
Bu değişkenlerden işsizlik oranı değişkeninin katkı yönü negatif olurken, diğer değişkenlerin
katkı yönü ise pozitif olarak belirlenmiştir.
İstihdam oranı, istihdam edilen nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranlanmasıyla elde
edilmektedir. KUDAKA kapsamındaki illerin istihdam oranları birbirlerine yakın seyretmektedir.
Oluşturulan endekse bakıldığında Bayburt ilinin en fazla istihdam oranına sahip olduğu, bu ili de
sırasıyla Erzincan ve Erzurum illerinin takip ettiği açıkça görülmektedir. Boyuttaki katkı yönü
negatif olan tek değişken olan işsizlik oranına bakıldığında ise işsizlik oranının en fazla olduğu il
Erzincan olurken, ikinci sırada Erzurum ili, üçüncü sırada da Bayburt ilinin yer aldığı
görülmektedir. Ortalama günlük kazanç değişkeninde ise, ilk sırada 63,3 TL ile Erzincan ili yer
alırken, ikinci sırada 59,9 TL ile Erzurum ve son sırada da 53,5 TL ile Bayburt illeri yer
almaktadır. KUDAKA kapsamındaki iller, işinden memnun olanlara göre sıralandığında ise
%79,8 ile ilk sırada Erzincan, %79,2 ile ikinci sırada Erzurum ve 76,5 ile üçüncü sırada Bayburt
illerinin yer aldığı görülmektedir.
Tablo 3: Gelir ve Servet Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Kişi başına düşen tasarruf mevduatı (TL)
2.097
4.627
1.801
Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı (%)
38,9
34,2
30,8
Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden
44
44,6
50,3
hanelerin oranı (%)
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Gelir ve servet, kişilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamada, ekonomik ve kişisel risklere karşı
koruma sağlamada en önemli belirleyicilerden biridir. Daha iyi sağlık ve eğitim durumu,
yaşamdan daha yüksek bir tatmin ve daha temiz ve güvenli yerlerde yaşama ihtimallerinin gelir
ve servetin yükselmesi ile paralel olarak yükseleceği değerlendirilmektedir (TÜİK, 2016).
Gelir ve servet boyutunun göstergelerinin KUDAKA kapsamındaki iller bazında değerleri
tablo 3’te gösterilmiştir. Gelir ve servet boyutu içerisinde; kişi başına düşen tasarruf mevduatı,
orta ve üst gelir grubundaki hanelerin oranı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden
hanelerin oranı değişkenleri yer almaktadır. Kişi başına düşen tasarruf mevduatı ile orta ve üst
gelir grubundaki hanelerin oranı değişkenlerinin katkı yönü pozitif iken, temel ihtiyaçlarını
karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı değişkeninin katkı yönü ise negatiftir.
Gelir ve servet boyutunun ilk göstergesi olan kişi başına düşen tasarruf mevduatı açısından
incelenen iller sıralandığında 4.627 TL ile ilk sırada Erzincan, 2.097 TL ile ikinci sırada Bayburt
ve 1.801 TL ile son sırada Erzurum’un yer aldığı görülmektedir. Orta ve üstü gelir grubundaki
hanelerin oranına bakıldığında %38,9 ile ilk sırada Bayburt, %34,2 ile ikinci sırada Erzincan ve
%30,8 ile üçüncü sırada Erzurum bulunmaktadır. Bu boyuttaki son gösterge olan temel
ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranının en fazla olduğu yer Erzurum
olurken, bu ili sırasıyla Erzincan ve Bayburt takip etmektedir.
Tablo 4: Sağlık Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Bebek ölüm hızı (‰)
12,6
8,7
12,8
Doğuşta beklenen yaşam süresi (Yıl)
77,5
79,1
77,3
Hekim başına düşen müracaat sayısı
5.311
5.587
3.744
Sağlığından memnuniyet oranı (%)
74,3
70,4
73,6
Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)
75,7
74,6
79,6
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]
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Bireyin yaşam döngüsü içinde daha iyi seviyelere erişebilmesi açısından genel sağlık
durumunun ve sahip olunan olanakların iyileştirilebilmesinin önemi yüksektir. Sağlık kavramı,
bireylerin yaşam kalitesi ile doğru orantılı olan çok önemli bir kavramdır. Sağlık olanakları,
yaşam uzunluğu, öznel sağlık durumu, alınan sağlık hizmetlerinden memnuniyet, hastalıksız ve
engelsiz bir yaşam bireyler için önemli değerlerdir. Söz konusu değerler eğitim, sosyal yaşam,
sosyal ilişkiler, bireyin işgücüne katılımı, sağlıklı nesillerin yetişmesi gibi konular için de büyük
öneme sahiptir. Ayrıca sağlık altyapısı ve olanakları, bu olanakların yeterliliği ve çeşitliliği ve
kişilerin bu olanaklardan memnuniyeti ise insana ve insan hayatına verilen değeri ortaya
koymaktadır (TÜİK, 2016).
Tablo 4’te sağlık boyutunun göstergelerinin KUDAKA kapsamındaki iller bazında değerleri
verilmiştir. Bebek ölüm hızı, doğuşta beklenen yaşam süresi, hekim başına düşen müracaat sayısı,
sağlığından memnuniyet oranı ve kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı göstergeleri
sağlık boyutu içerisinde yer alan değişkenlerdir. Bu göstergelerden doğuşta beklenen yaşam
süresi, sağlığından memnuniyet oranı ve kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
değişkenlerinin katkı yönü pozitif olurken; bebek ölüm hızı ve hekim başına düşen müracaat
sayısı değişkenlerinin katkı yönü ise negatif yönlüdür.
Sağlık boyutu içerisinde yer alan ve katkı yönü negatif olan bebek ölüm hızı açısından
incelenen iller sıralandığında, nüfusuna oranla en fazla bebek ölümünün gerçekleştiği il Erzurum
olurken, ikinci sırada Bayburt, üçüncü sırada da Erzincan illeri yer almaktadır. Doğuşta beklenen
yaşam süresinin en uzun olduğu il ise Erzincan olurken bu ili sırasıyla Bayburt ve Erzurum illeri
takip etmektedir. Sağlık boyutuna negatif etkide bulunan diğer değişken olan hekim başına
müracaat sayısına bakıldığında en fazla müracaatın 5.587 ile Erzincan ilinden geldiği ve bu ili de
5.311 ile Bayburt ve 3.744 ile Erzurum’un izlediği görülmektedir. Bu boyuttaki dördüncü
gösterge olan sağlığından memnuniyet oranına göre iller sıralandığında, Bayburt ilinde
yaşayanların Erzincan ve Erzurum’da yaşayanlara göre sağlığından daha memnun olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, incelenen iller içinde kamunun sağlık hizmetlerinden en çok memnun olan ilin
Erzurum olduğu da görülmektedir.
Tablo 5: Eğitim Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan Erzurum
Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı (%)
29,1
39
27,9
TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması (Puan)
307,8
313,8
275
YGS puan ortalaması (Puan)
202
197,6
200,4
Fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı (%)
12,8
15,9
13,3
Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)
72,9
75,4
73,3
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Eğitim insanların topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi,
beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında anahtar bir role sahiptir Buna ek olarak eğitim; sağlık, sivil
katılım, politikaya ilgi ve mutluluk gibi alanlarda insanların yaşamına olumlu katkı sağlar.
Çalışmalar, eğitimli insanların daha uzun süre yaşadığını, yaşadıkları yerde politikaya ve topluma
daha etkin katıldığını, daha az suç işlediğini ve sosyal yardımlara daha az muhtaç kaldıklarını
göstermektedir. İnsanların aldıkları eğitimin kalitesi ile sürdürdükleri yaşam kalitesi arasında aynı
yönde ilişki bulunmaktadır (TÜİK, 2016).
KUDAKA kapsamındaki iller bazında eğitim boyutunun göstergeleri ve bu göstergelerin
değerleri tablo 5’te gösterildiği gibidir. Sağlık boyutu; okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı,
TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması, YGS puan ortalaması, fakülte veya meslek
yüksekokul mezunlarının oranı ve son olarak da kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet
oranı değişkenlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bu değişkenlerin tamamının katkı yönü pozitiftir.
Eğitim boyutundaki beş göstergenin dördünde, yani; okul öncesi eğitimde net okullaşma,
TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması, fakülte veya meslek yüksekokul mezunlarının
oranı ve kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı göstergelerinde Erzincan ilk sırada
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yer almaktadır. Bayburt ilinin ise bu boyutta YGS puan ortalaması göstergesinde ilk sırada
bulunduğu görülmektedir.
Tablo 6: Çevre Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt Erzincan Erzurum
PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği) (µg/m³)
53
53
30
Km2’ye düşen orman alanı (%)
3,8
13,4
9,3
Atık hizmeti verilen nüfusun oranı (%)
61,8
78,2
79,9
Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı (%)
8,7
12,6
13,6
Belediyenin temizlik hizmetinden memnuniyet oranı (%)
48,4
65,4
55,2
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

İnsanların yaşadığı çevre, onların mevcut ve gelecekteki sağlığına ve sürdürülebilir yaşamına
doğrudan etki etmektedir. Hava ve su kalitesi yüksek bir çevre tatmin kaynağı olup, ruhsal
sağlığın iyileştirilmesine, günlük hayatın stresinin atılmasına ve fiziksel etkinliklerin yapılmasına
imkan sağlamaktadır. Kirletici maddeler ve aşırı gürültü insanların sağlığını olumsuz
etkilemektedir. Çevre kalitesi konusunda insanların algıları, çevresel koşullar ve insanların
yaşadıkları yerler hakkında kritik bilgi sağlar. İlaveten ekonomiler sadece sağlıklı ve üretken
çalışanlara değil, aynı zamanda orman, su, sulak alan, yeşil alanlar gibi doğal kaynaklara
dayanmaktadır. Bu nedenle çevreyi ve doğal kaynakları korumak bugünkü ve gelecek nesillerin
uzun dönemli önceliği olarak kalacaktır (TÜİK, 2016).
Tablo 6’da çevre boyutunun göstergelerinin KUDAKA kapsamındaki iller bazında
değerlerine yer verilmiştir. PM10 istaston değerleri ortalaması, km2’ye düşen orman alanı, atık
hizmeti verilen nüfusun oranı, sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı ve belediyenin
temizlik hizmetinden memnuniyet oranı göstergeleri çevre boyutunun değişkenleri olarak
belirlenmiştir. Bu göstergelerden km2’ye düşen orman alanı, atık hizmeti verilen nüfusun oranı
ve belediyenin temizlik hizmetinden memnuniyet oranı değişkenleri pozitif yönlü olurken diğer
değişkenler ise negatif yönlüdür.
Çevre boyutunun gösterge sonuçları incelendiğinde, hava kirliliğinin en az olduğu ilin
Erzurum, km2’ye düşen orman alanının en fazla olduğu ilin Erzincan, nüfusuna oranla en fazla
atık hizmeti verilen ilin Erzurum, nüfusuna oranla sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların
en az olduğu ilin Bayburt ve nüfusuna oranla belediyenin temizlik hizmetinden memnun olanların
en fazla olduğu ilin de Erzincan olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Güvenlik Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Cinayet oranı (bir milyon kişide)
12,4
4,5
28,8
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı (bin kişide)
3,3
3,4
1,8
Gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı (%)
86
74,7
70,8
Kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)
82,6
89,7
85,6
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Bir idari birim veya bir bölgenin toplumsal gelişmişliği incelenirken, güvenlik durumu
büyük önem teşkil etmektedir. Bireylerin, diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için
kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bireylerin güvenliğini etkileyen pek çok unsur
bulunmaktadır. Bu unsurlar bireyleri sadece fiziksel değil; aynı zamanda zihinsel olarak da
etkileyebilmektedir (TÜİK, 2016).
Güvenlik boyutunun göstergelerinin KUDAKA kapsamındaki iller bazında değerleri tablo
7’de gösterilmiştir. Güvenlik boyutu; bir milyon kişide bir cinayet oranı, bin kişide bir ölümlü ve
yaralanmalı trafik kazası sayısı, gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı ve
kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı değişkenlerinden oluşmaktadır. Bu
değişkenlerden ilk ikisinin katkı yönü negatif iken, diğer ikisinin katkı yönü ise pozitiftir.
Güvenlik boyutunun gösterge değerleri incelendiğinde cinayet oranının en düşük olduğu ilin
açık ara Erzincan, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının en az olduğu ilin Erzurum, gece
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yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin en fazla olduğu ilin Bayburt ve kamunun asayiş
hizmetlerinden en çok memnun olan ilin de Erzincan olduğu görülmektedir.
Tablo 8: Sivil Katılım Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı (%)
86,9
88,5
86
Siyasi partilere üyelik oranı (%)
18,1
22,9
23,2
Sendika/dernek faaliyetleriyle ilgili olanların oranı (%)
8,2
7,3
7,5
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Sivil katılım, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren önemli bir toplumsal konudur.
Bireyler için yaşadıkları çevredeki yönetim sistemine dahil olmak; toplum içinde çok sesliliğin
oluşması, yaşamını ilgilendiren konulara katkı sağlaması, toplumsal ilişkilerini geliştirmesi
açılarından çok önemlidir. Bireylerin talepleri, istekleri ve sesini duyurması ancak yönetime katkı
sağlaması ile mümkün olur. Ayrıca sivil katılım kapsamında yer alan değerler insana verilen
değeri de artırmaktadır (TÜİK, 2016).
Tablo 8’de sivil katılım boyutunun göstergelerinin KUDAKA kapsamındaki iller bazında
değerlerine yer verilmiştir. Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı, siyasi partilere üyelik oranı
ve sendika/dernek faaliyetleriyle ilgili olanların oranı göstergeleri sivil katılım boyutunu
oluşturan göstergelerdir. Aynı zamanda, bu göstergelerin tamamının katkı yönü pozitif olarak
gerçekleşmektedir.
Sivil katılım boyutunun ilk göstergesi olan mahalli idareler seçimlerine katılım oranı
açısından incelenen iller sıralandığında ilk sırada Erzincan ilinin yer aldığı görülmektedir. İkinci
gösterge olan siyasi partilere üyelik oranı açısından karşılaştırıldığında ise en fazla üyeliğin
Erzurum ilinde olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, nüfusa göre sendika/dernek faaliyetleriyle
ilgili olanların en fazla olduğu il ise Bayburt ili olarak belirlenmiştir.
Tablo 9: Altyapı Hizmetlerine Erişim Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
İnternet abone sayısı (yüz kişide)
7,1
7,8
6,3
Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı (%)
61,1
75
99,5
Havalimanına erişim oranı (%)
0
380,4
544,5
Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet
52,2
64,5
50,4
oranı (%)
Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

İllerde iyi yaşamın ölçütlerinden biri, il içinde altyapı hizmetlerine bir bütün olarak ne ölçüde
erişilebildiğinin ölçümüdür. Belediyelerin ve ildeki genel altyapı hizmetlerinin yaygınlığı ve
erişilebilirliğinin ölçümü yoluyla, iyi yaşamın ülke içinde, iller arasında ne ölçüde eşit ya da
eşitsiz dağıldığının takibi amaçlanmaktadır (TÜİK, 2016).
Altyapı hizmetlerine erişim boyutunun göstergeleri ve bu göstergelerin değeri KUDAKA
kapsamındaki iller bazında tablo 9’da gösterilmiştir. Altyapı hizmetlerine erişim boyutu
içerisinde; internet abone sayısı, kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı, havalimanına erişim
oranı ve belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı değişkenleri yer almaktadır.
Aynı zamanda, bu göstergelerin tamamının katkı yönü pozitif olarak gerçekleşmektedir.
Altyapı hizmetlerinde erişim boyutunun gösterge değerleri incelendiğinde, en fazla internet
abonesinin Erzincan’da, kanalizasyon ve şebeke suyuna erişiminin en çok Erzurum’da,
havalimanına erişimin en rahat Erzurum’da ve belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnun
olanların en fazla Erzincan’da olduğu belirlenmiştir.
Tablo 10: Sosyal Yaşam Boyutunun Göstergelerinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Sinema ve tiyatro seyircisi sayısı (yüz kişide)
3,9
9,3
64,4
Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı (m2)
0
67,1
60,8
Sosyal ilişkilerden memnuniyet oranı (%)
91,7
91,3
90,9
Sosyal hayatından memnuniyet oranı (%)
46,7
63,1
57,6
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Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Sosyal yaşam, insan yaşamı içinde insana haz veren aktiviteleri ve faaliyetleri içeren önemli
bir bölümdür. Bundan dolayı kültürel, sanatsal, sportif ve eğlenceli aktiviteler gibi faaliyetlerin
insan hayatındaki yeri son derecede önemlidir. Güçlü toplumsal ilişkilere, zengin ve çeşitli sosyal
yaşama sahip olmak yaşam kalitesine pozitif etkiler sunmaktadır. Sosyal yaşamın bireylerin
sağlığı ve iş yaşamı gibi diğer yaşam boyutlarını da pozitif etkileyeceği söylenebilir (TÜİK,
2016).
Tablo 10’da KUDAKA kapsamındaki iller bazında sosyal yaşam boyutunun göstergeleri ve
bu göstergelerin değerlerine yer verilmiştir. Buna göre sosyal yaşam boyutu; sinema ve tiyatro
seyircisi sayısı, kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı, sosyal ilişkilerden memnuniyet oranı ve
sosyal hayattan memnuniyet oranı göstergelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bu göstergelerin
tamamının katkı yönü pozitif olarak gerçekleşmektedir.
Tablo 10 incelendiğinde, en fazla sinema ve tiyatro seyircisinin olduğu ilin Erzurum, kişi
başına düşen alışveriş merkezi alanının en fazla olduğu ilin Erzincan, sosyal ilişkilerinden en fazla
memnun olanların bulunduğu ilin Bayburt ve sosyal hayatından memnun olanların en fazla
olduğu ilin ise Erzincan olduğu görülmektedir.
Tablo 11: Yaşam Memnuniyeti Boyutunun Göstergesinin İller Bazında Değerleri
Değişkenler
Mutluluk düzeyi (%)

Bayburt
75,9

Erzincan
64,6

Erzurum
65,7

Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24561) [Erişim Tarihi: 22.01.2016]

Yaşam memnuniyeti insanların yaşamlarının farklı zamanlarında ve alanlarında ortaya çıkan
ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanmasından doğan tatmin duygusunun düzeyini vermektedir.
Öznel iyi olma hali, insanların yaşam koşullarını nasıl tecrübe ettiklerini, koşulların kendisi kadar
önemli olduğu kavramını yansıtmaktadır. Öznel veri insanların sağlığı, eğitimi, geliri, kişisel
bütünlüğü ve sosyal koşulları konusunda kendi değerlendirmelerini sağlar. Ayrıca yaşam
memnuniyeti araştırmaları, memnuniyet ve mutluluğun ölçümünü sağlar. Yaşam memnuniyeti,
kişinin sürdürdüğü hayatı bir bütün olarak değerlendirmesi anlamına gelmektedir (TÜİK, 2016).
Tablo 11’de yaşam memnuniyeti boyutunun değişkeninin KUDAKA kapsamındaki iller
bazında değeri gösterilmiştir. Yaşam memnuniyeti boyutu içerisinde tek değişken yer almaktadır;
o da mutluluk düzeyi değişkenidir. Ayrıca, mutluluk düzeyi değişkeninin endekse katkı yönü
pozitif olarak belirlenmiştir.
Yaşam memnuniyeti boyutunun tek göstergesi olan mutluluk düzeyi açısından KUDAKA
kapsamındaki iller sıralandığında, %75,9 ile en memnun ilin Bayburt olduğu, bu ili de 65,7 ile
Erzurum ve %64,6 ile de Erzincan’ın takip ettiği görülmektedir.

Boyutlar
Konut
Çalışma hayatı
Gelir ve servet
Sağlık
Eğitim
Çevre
Güvenlik
Sivil katılım
Altyapı
hizmetlerine erişim
Sosyal yaşam
Yaşam
memnuniyeti
Genel Endeks

Tablo 12: KUDAKA İllerinin Boyutlar Bazında Sıralanması
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Türkiye
Endeks
Türkiye
Endeks
Türkiye
Sıralaması
Değeri
Sıralaması
Değeri
Sıralaması
48
0,7083
50
0,6956
65
51
0,5421
25
0,6259
36
39
0,4496
35
0,4562
57
50
0,5877
42
0,6241
21
50
0,5293
24
0,6320
62
69
0,4619
54
0,5715
55
17
0,7098
15
0,7195
29
63
0,3732
25
0,4615
48

Endeks
Değeri
0,5073
0,5919
0,3308
0,6532
0,4663
0,5703
0,6718
0,4168

65

0,3174

39

0,4448

37

0,4497

70

0,2995

36

0,4309

24

0,4902

3

0,9510

25

0,6331

20

0,6642

47

0,5391

34

0,5723

52

0,5284
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KUDAKA kapsamındaki illerin yaşam kalitesi endeksi, 11 boyut altında ölçülmüş ve
sonuçları tablo 12’de gösterilmiştir. Bayburt, Erzincan ve Erzurum illeri kendi arasında boyutlar
bazında sıralandığında, 6 boyutta ilk sırada yer alan ilin Erzincan, 3 boyutta ilk sırada yer alan
ilin Erzurum ve 2 boyutta da ilk sırada yer alan ilin Bayburt olduğu görülmektedir. Erzincan ili,
çalışma hayatı, gelir ve servet, eğitim, çevre, güvenlik ve sivil katılım boyutlarında bölgede ilk
sırada yer alırken; Erzurum ili, sağlık, altyapı hizmetlerine erişim ve sosyal yaşam boyutlarında;
Bayburt ili ise, konut ve yaşam memnuniyeti boyutlarında bölgede ilk sırada yer almıştır.
11 boyutun birleşimiyle oluşturulan yaşam kalitesi endeksi sonuçlarına göre ise, bölgede ilk
sırada yer alan ilin 0,5723 endeks değeri ile Erzincan olduğu, bu ili de sırasıyla 0,5391 endeks
değeriyle Bayburt ve 0,5284 endeks değeriyle Erzurum ilerinin takip ettiği belirlenmiştir.
Sonuç
Yerel kalkınma, kalkınma ajanslarının kurulmasıyla da beraber son dönemlerin popüler
kavramlarından birisi haline gelmiş ve bu konuda birçok çalışma ortaya konulmuştur. En basit
anlamda yerel dinamikleri harekete geçirmek suretiyle bölgede katma değer üreterek canlılık
sağlanması anlamına gelen yerel kalkınmanın fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi
dinamikleri bulunmaktadır. Yerel kalkınmanın ekonomik dinamiklerinden birisi olan toplumsal
odaklı ekonomik kalkınmayı, toplumun bir parçasını oluşturan bir topluluğun içinde bulundukları
koşulları devletin de yardımıyla iyileştirme çabası şeklinde tanımlayabiliriz. Ayrıca, toplumsal
odaklı ekonomik kalkınmanın yaşam kalitesi, beşeri sermaye ve erişilebilirlik gibi çeşitli boyutları
bulunmaktadır.
Yerel ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli bir boyutu oluşturan toplumsal odaklı
ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için uygulanacak kalkınma politikaların spesifik olarak
oluşturulması şarttır. Bu sebeple, kalkınma politikalarının oluşturulması sürecinde yerelin güçlü
ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, güçlü yönlerinin sürdürülebilir kılınması ve zayıf yönlerinin
ise geliştirilmesinin hedeflenmesi oldukça önemlidir. Oluşturulan yaşam kalitesi endeksi ile bölge
illerinin yaşam kalitesi açısından güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada, KUDAKA kapsamındaki iller için toplumsal odaklı ekonomik kalkınmanın
belirleyicilerinden birisi olan ve 11 boyutta 41 göstergeden meydana gelen yaşam kalitesi endeksi
oluşturulmuştur. Bu 11 boyutun 6’sında Erzincan, 3’ünde Erzurum ve 2’sinde de Bayburt ili en
iyi konumda yer almıştır. Genel endekse bakıldığında ise, Erzincan bölge içerisinde ilk sırayı
alırken, ikinci sırayı Bayburt, üçüncü sırayı ise Erzurum’un aldığı görülmüştür. Buradan da
anlaşılacağı üzere, Erzincan ili bölge içerisinde yaşam kalitesi en yüksek il olarak yer almaktadır.
KUDAKA kapsamındaki illerin Türkiye içerisindeki konumları ise, Erzincan 34’üncü,
Bayburt 47’nci ve Erzurum da 52’nci olarak gerçekleşmiştir. Buradan da açıkça görüleceği üzere
81 ili bulunan Türkiye’de KUDAKA illeri ortalama bir pozisyonda yer almaktadır. Bu iller için
oluşturulacak kalkınma politikalarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve dolayısıyla da
toplumsal odaklı ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla endekste belirtilen tüm boyutlarda
çalışmalar yapılması ihtiyacı açıkça görülmektedir.
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MUTLAK VE NİSBİ KALKINMA BAĞLAMINDA ERZİNCAN VE TRA
BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GELİŞME İÇİN
MODEL ARAYIŞLARI
AN EVALUATION ON ERZİNCAN AND NUTS-1 REGIONAL ECONOMY IN THE
CONTEXT OF ABSOLUTE AND RELATIVE DEVELOPMENT: SEEKING A MODEL
FOR IMPROVEMENT
Murat NİŞANCI*
Ö. Selçuk EMSEN **
Özet
Çalışmada dışa açık büyüme stratejisinin benimsendiği 24 Ocak kararları sonrasında Türkiye’de
sağlanan ekonomik gelişmenin bölgeler bazında değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu yıllardan itibaren
Türkiye ekonomisinde hem genel hem de bölgesel bazda ciddi ekonomik gelişmeler sağlanmıştır ancak
mutlak anlamda sağlanan gelişmelerin nispi anlamda kendini gösterememesi, bölgesel dengesizliklerin
derinleşmesini beraberinde getirmiştir. Türkiye’de 2001’den sonra milli gelir rakamları şehir ve bölge
bazında verilmediğinden, bölgelerin gelişme performanslarının ve kalkınmanın ölçütü olarak nüfus,
otomobil sayıları, tüketim harcamaları, elektrik tüketimi, kamu gelirleri, büyükbaş hayvan sayıları gibi
değişkenlerdeki değişmelerden hareketle incelenecektir. Elde edilen bugulardan hareketle, bölgesel
dengesizliklerin giderilmesi amacıyla gelecekte alınması gereken politika önerilerin neler olabileceği
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Ekonomi, İktisadi Kalkınma, Politik Önerme
Abstract
In the study, it will be evaluated the economic development on the basis of regions after the January
24 decisions which is the adaptations period of outward-oriented growth strategy in Turkey. Afterwards,
there were crucial economic improvements on Turkish Economy both general and reginal basis, however;
those improvements cannot show themselves on relative sense like absolute one, additionally this situation
brought deepening in regional imbalances. After 2001 Turkstat did not collect and announce GDP neither
in the basis of regional nor general so changes in population, number of cars, consumption, electricity
consumption, public revenues, the number of cattle will be used as the indicators of regions development
performance and the measure of development. Proceeding from those findings, it will be discussed the
political recommendations which might well solve the regional imbalances in the future.
Key Words: Regional Economy, Economic Development, Political Recommendation

Giriş
Türkiye iktisadi kalkınma açısından belirli bir eşik seviyeye ulaşmış olmasına karşılık
bünyesinde çözümleyemediği sorunları da barındırmaktadır. Bu problemlerden genel olanı gelir
düzeyini bulunduğu seviyenin üzerine çıkaramama (orta gelir tuzağı), kronik işsizlik, enflasyon
ve cari açık şeklinde sayılırken; özel olanı da kendi içerisinde bölgesel dengesizliklerin giderek
derinleşmesidir. Bölgesel dengesizlikte derinleşmenin en önemli yansımalarından birisi göçtür.
Bu noktada göç olgusu hem bir neden hem de bir sonuç konumundadır.
Türkiye’de bölgesel dengesizlikler sorunu ise Osmanlının başta payitaht olmak üzere belli
başlı liman ve askeri merkez olma özelliğindeki kentleri ile diğer kentler şeklindeki ayırım ile
kendini göstermiştir. Bu yapı, cumhuriyetin ikinci on yılında uygulamaya konulan Planlı
Sanayileşme Politikaları ile birlikte daha çok Osmanlıdan devralınan Batı ve hatta sadece İstanbul
merkezli yapının devamı niteliğini taşımıştır. Şöyle ki, Osmanlıda kentleşme oranı 1820’de %17
iken 1913’de ancak %26 seviyesine ulaşabilmiştir (Pamuk, 2014). Osmanlı payitahtı ve
hinterlandı merkezli sosyo-ekonomik yapının cumhuriyette de devamı 24 Ocak Kararları ile
birlikte daha da Batı merkezli bir hal almıştır. Zira kısmi sanayileşme ve paralelinde kentleşmenin
genelde Batı ve özelde de Marmara Bölgesi orijinli yapısı buraların cazibesini artırmış; Doğu ise
adeta kendi kaderine terk edilmiştir. Özellikle 1980 sonrası liberal politika uygulamaları
*
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kaynakların Batıya kaymasını tetiklerken, kalabalıklaşan Batıda kamunun zorunlu olarak yaptığı
altyapı yatırımları da yine Batıda toprak rantının artmasını ve kamunun ilgisini de kendi
bünyesinde taşır olmuştur. Bu noktada adeta “kırsalın itmesi” ile ortaya çıkan kentleşme 1980’de
%36’ya, 2000’de %57’ye ve 2010’da ise %76’ya ulaşmıştır (Şahin, 2012).
Türkiye’de Batının yıldızı giderek parlamaya başlamış, buna karşılık Doğunun yıldızı
sönükleşmeye yüz tutmuştur. Genel olarak Doğuda ve özelde de bölgesel geriliğin en derinden
hissedildiği Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ise gerek iklim koşullarının elverişsizliği, gerekse
tabiatın zorluklarından kaynaklanan ulaşım zorlukları ve maliyetleri Erzincan ve Erzincan’ın
içinde bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik çarpıklıkla daha da gerileme süreci yaşatmıştır. Hem
nüfus hem de sermayenin Batıya yönelimi faktör yetersizliklerinin doğururken, nüfusun nispi
azalışı da işletmeler için talep yetersizliğini beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan göç alan
illerden de metropolitan yığınlaşmanın getirdiği olumsuzlukların varlığı da derinden hissedilmeye
başlamıştır.
Bu çerçevede, öncelikli olarak mevcut duruma gelinen süreçte dengesizliklerin bir kısım
sosyo-ekonomik göstergelerle ortaya konulması ile sorunun tanımının yapılması ve akabinde de
cari fırsatların harekete geçirilebilirliği tartışılması gereken olgular arasındadır. Dolayısıyla
Erzincan ve çevresinde, kısa ve uzun vadede, ekonomik kalkınmayı sürekli kılabilmek için yerel
politikalarla beraber bölgesel politikalar takip etmek, uygulanan politikanın etkinliğini ve
derinliğini artırabilir.
Bölgesel dengesizlikler açısından gelinen noktada Türkiye’de adeta bir ekonomik merkez
yaratılmış ve bu da Doğu Marmara bölgesi ve İstanbul özelinde şekillendirilmiştir. İstanbul’un
nüfus artışı hızı halen daha Türkiye ortalamalarının üzerindedir. Bu artış diğer bölgelerden buraya
yapılan iç göçten kaynaklanmaktadır. İstanbul’un dışardan aldığı nüfusun önemli miktarı
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinden sağlanmaktadır. Doğuya özgü politika uygulamalarının
ise aynı zamanda İstanbul’un yaşanılır olmaktan çıkışını da önleyeceği düşünülebilir.
Erzincan ve bulunduğu bölgede, demografik ve ekonomik açıdan şüphesiz mutlak olarak
gelişmeler olurken, oransal ya da mukayeseli olarak gerilemelerin yaşandığı dikkat çekmektedir.
Bölgenin nispi ekonomik zayıflığı da buradan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla mutlak gelişmeleri
oransal gelişmelerle desteklemek sürdürülebilir kalkınma için esastır.
Bu çalışmada Erzincan ve bölgenin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak; dışa açık
büyüme stratejisinin uygulandığı 1980 sonrası ekonomi politikalarının sonuçlarının alındığı 1990
yılı sonrası verileri kullanılacaktır. Türkiye ekonomisinde şehir ve bölgelerin ekonomik
kalkınmasını analiz edebilmek için ihtiyaç duyulan en önemli değişken üretim rakamlarıdır.
Ancak, son yıllarda bölge ve şehir düzeyinde milli gelir rakamları yayınlanmadığı için bunun
yerine, gelir rakamlarını temsilen bölgeler arasında karşılaştırmalar yapabilmek için farklı
değişkenler kullanılacaktır. Mukayeseler, önce nüfus hareketleri, şehirlerde kullanılan otomobil
sayıları, tüketim harcamaları, vergiler, ihracat rakamları, hayvancılık verileri üzerinden
yapılacaktır.
Bölgesel Dengesizlik Göstergeleri Olarak Alınan Değişkenlerde Değişmeler
Bu kısımda iki temel alt başlıkta ele alınacaktır. Birinci alt başlıkta demografik ve ekonomik
yapıdaki gelişmeler ve ikinci alt başlıkta ise kamu gelirleri dağılımının seyri inceleme konusu
yapılacaktır.
Demografik ve Ekonomik Yapıda Gelişmeler
Türkiye 7 coğrafi ve 2002’den sonra da 24 İstatistiki Birim Sınıflandırması (İİB) ile yapılan
sınıflandırma esasına göre iller ve bölgeler olarak sınıflandırılmaktadır. İllerin ve bölgelerin
gelişmişlik sınıflandırmasında toplam ve kişi başı gelir rakamlarındaki kesiklilik nedeniyle gelir
rakamları kullanılamamıştır. Bu eksikliğe rağmen daha çok kalkınma iktisadının baz aldığı bir
takım göstergeler kullanılarak il ve bölge bazında gelişmişliklerin belirlenmesine çalışılacaktır.
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Bu çerçevede İİB bakımında Erzincan’ın sınıflandırıldığı TRA ana bölgesi ile alt bölgesi TRA1
ve TRA2 bölgelerinde nüfus hareketleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Bölgede Nüfus Hareketleri
YILLAR
Toplam

2007

2008

70 586 256 71 517 100

Artış Oranı
İstanbul

1,32

2009

2010

2011

2012

2013

2014

72 561 312 73 722 988 74 724 269 75 627 384 76 667 864 77 695 904
1,46

1,60

1,36

1,21

1,38

1,34

Artış Oranı

0,98

1,72

2,64

2,78

1,69

2,21

1,53

Bayburt

76 609

75 675

74 710

74 412

76 724

75 797

75 620

80 607

Erzincan

213 538

210 645

213 288

224 949

215 277

217 886

219 996

223 633

Erzurum
TRA1

1,95

784 941

774 967

774 207

769 085

780 847

778 195

766 729

763 320

1 075 088

1 061 287

1 062 205

1 068 446

1 072 848

1 071 878

1 062 345

1 067 560

-1,28

0,09

0,59

0,41

-0,09

-0,89

0,49

Artış Oranı
Ağrı

530 879

532 180

537 665

542 022

555 479

552 404

551 177

549 435

Kars

312 205

312 128

306 536

301 766

305 755

304 821

300 874

296 466

Ardahan

112 721

112 242

108 169

105 454

107 455

106 643

102 782

100 809

Iğdır

181 866

184 025

183 486

184 418

188 857

190 409

190 424

192 056

TRA2

1 137 671

1 140 575

1 135 856

1 133 660

1 157 546

1 154 277

1 145 257

1 138 766

0,26

-0,41

-0,19

2,11

-0,28

-0,78

-0,57

2 201 862

2 198 061

2 202 106

2 230 394

2 226 155

2 207 602

2 206 326

-0,49

-0,17

0,18

1,28

-0,19

-0,83

-0,06

Artış Oranı
TRA

1,34

12 573 836 12 697 164 12 915 158 13 255 685 13 624 240 13 854 740 14 160 467 14 377 018

2 212 759

Artış Oranı

-0,35

0,63
- 0,50

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Kalkınmanın hem sebebi hem de sonucu konumunda olan nüfus hareketleri, bir ülkenin
ve/veya bir bölgenin gelişmeye bağlı olarak başta iş imkanları olmak üzere sosyo-kültürel
ortamlardaki iyileşmeyle birlikte cazibesinin artması ile göç alma; aksine gelişmişlikte zayıf
kaldıkça cazip olmaktan çıkıp göç vermektedir (Kaynak, 2011). TRA bölgesinin alt bölgesi olan
TRA1 bölgesi Erzurum, Erzincan ve Bayburt’tan oluşurken, TRA2 bölgesi Ağrı, Ardahan, Kars
ve Iğdır illerinden oluşmaktadır. Türkiye’nin nüfus artış hızının 2007-2014 arasında ortalama
1,34 olduğu dikkate alındığında, bu oran Türkiye’nin cazibe merkezi konumundaki İstanbul’da
1,95’dir. Buna karşılık TRA1 bölgesinde -0,35 ve TRA2 bölgesinde ise -0,63’dür. Negatif skorlar,
ele alınan alt bölgelerde nüfusun azalmasına, yani göç olgusunun yaşandığında işaret etmektedir.
Oysa az gelişmişliğin en temel yansımalarından birisi yüksek doğurganlık hızıdır. Yüksek
doğurganlığın varlığına rağmen nüfus azalışı bölgelerde yüksek oranlı göçün varlığına işaret
etmektedir. Dolayısıyla “doğduğun yerde doyamama” nın yansıması doyabileceğin cazip olan
bölgelere göçtür. Ve bu nedenle göç olgusu, katma değer yaratılamamasının en temel yansıması
konumundadır. TRA bölgesinde ortaya çıkan göç unsuru hem üretim-arz faktörü konumundaki
işgücü kaybı hem de cari mal ve hizmetlere olan talep-tüketimde azalış anlamına gelmektedir.
Ayrıca nüfusun arzı etkileyen işgücü unsurunun yanı sıra az gelişmişliğin sebep-sonuç ilişkileri
arasında yer alan girişim kaybı da ihmal edilemeyecek boyutta kan kaybına işaret etmektedir.
Diğer bir ifadeyle ekonominin iki temel unsuru, yani arz ve talepte ortaya çıkan büzülmeler
ekonomik gücü zayıflatırken, ekonomideki zayıflama da canlılığı sekteye uğratmaktadır. Bu
durum, nüfus göçüne yol açmakta iken, nüfus göçü de ekonomide zayıflığın bir sonucu olmaktadır
(Tablo 1).
Göçün de en fazla yoğunlaştığı illerden birisi İstanbul’dur.
Tablo 2. Bölgedeki İllere Ait Nüfusun İstanbul’daki Oranları
Nispi
Sırası

İl

2014 Nüfusu

İstanbul'da Yaşayan Nüfus

Oran %

1

Ardahan

100 809

237.510

235,6

3

Bayburt

80 607

117.360

145,6

618 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2
5

Erzincan

223 633

302.511

135,27

7

Giresun

429 984

487.115

113,29

9

Gümüşhane

146 353

137.495

93,95

10

Rize

329 779

296.375

89,87

11

Kars

296 466

248.727

83,9

13

Ordu

724 268

480.614

66,36

17

Trabzon

766 782

395.474

51,58

20

Erzurum

763 320

382.519

50,11

23

Iğdır

192 056

85.286

44,41

36

Ağrı

549 435

156.992

28,57

Kaynak: www.tuik.gov.tr

İstanbul’da görece en fazla Ardahanlıların olduğu dikkat çekerken, sıralamada ilk 36 il
arasında Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesine ait 12 il yer almaktadır (Tablo 2 ve Ek 3).
Aşağıdaki tabloda nüfusun bölgesel dağılımları resmedilmiştir.
Tablo 3. Bölge Nüfusun Genel Nüfus İçindeki Payı
YILLAR TRA1/Türkiye TRA2/Türkiye TRA/Türkiye TR9/ Türkiye İstanbul/Türkiye
1980

4,69

6,43

10,61

2007

1,52

1,61

3,13

3,53

17,81

2008

1,48

1,59

3,08

3,51

17,75

2009

1,46

1,57

3,03

3,48

17,80

2010

1,45

1,54

2,99

3,41

17,98

2011

1,44

1,55

2,98

3,36

18,23

2012

1,42

1,53

2,94

3,37

18,32

2013

1,39

1,49

2,88

3,33

18,47

2014

1,37

1,47

2,84

3,30

18,50

2015

1,35

1,43

2,78

3,27

18,62

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Bölge nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payı giderek azalmaktadır. Diğer bir ifadeyle
hem Kuzey Doğu Anadolu (TRA) hem de Doğu Karadeniz (TR9) bölge nüfus payları sürekli bir
azalma göstermektedir. Bu gösterge her iki bölgeyi birlikte ele alacak büyük projelerin devreye
sokulmasını gerekli kılmaktadır. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şehir
ekonomileri birbirlerini ekonomik açıdan beslemede yeterli olamamaktadır. Bölge geneli geri
giderken, bölgedeki herhangi bir ilin ilerlemesi zordur. Dolayısıyla DAP benzeri planlar ve
yatırımlar ile bölge cazip hale getirilebilecektir.
Bölgelerin Türkiye nüfusu içerisindeki payları 1980 yılı ile 2014 oranları mukayese
edildiğinde, nüfusun dengesiz dağılımı daha bariz olarak anlaşılmaktadır. İstanbul’un toplam
içindeki payı %10,61’den %18,5’e çıkarken, TRA ve TR9 bölgelerinin payı da sırasıyla,
%4,69’dan %2,84’e ve %6,43’den %3,3’e gerilemiştir. Bu yönüyle nüfus İstanbul ve
hinterlandında adeta kümelendiği açıkça görülmektedir.
Nüfusun belli bölge ve şehirlerde yoğunlaşması ise iktisat yazınında dile getirilen “negatif
dışsallıklar” ın ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle kent planlamacılığına uygun
olmayan “gelişi güzel kentleşme” trafikte yoğunluk, suç unsurlarında artışlar, gettolaşma ve artan
işsizlik şeklinde ekonomik aktiviteyi sekteye uğratabilmektedir. Zira Türkiye’nin bir tür
İstanbul’dan ibaret olan algısının, yani İstanbul’un başını alıp gitmesinin negatif dışsallıklar
yanında, ülkeye yayılması gereken çağdaş davranışların ve teknolojinin önünü kesici etki
yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle halkı ve işverenleri kendine çekip, çağdaş etkinlikleri adeta
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tekeline alması gibi bir sakıncası da ortaya çıkabilir. Bu noktada İstanbul’un sanayinin çekim
merkezi olmasından ziyade rant alanı olarak ifade edilen inşaat için işçi göçü, kentsel sosyolojik
dokuyu bozabilmektedir (Kuban, 2016). Diğer taraftan nüfusun belirli noktalarda
yoğunlaşmasının negatif dışsallık yaratacak boyuta gelmemesine bağlı olarak ortaya çıkan
bölgeler arasındaki ekonomik dengesizlik nispi fiyat yapısının, gelişen bölge lehine bozulmasına
yol açmaktadır. Bu da üretim faktörlerinin o bölgelere akmasına sebep olmaktadır. Buralarda hem
mal hem de faktör fiyatları daha yüksek olduğundan hem üretim hem de gelir dağılımı da bu
bölgeler lehine bozulmaktadır (Gerni vd., 2009). Göç veren bölge ve şehirlerde gelir ve
harcamalar, dolayısıyla tüketim azalmaktadır. Bölge insanı için bölgeden göç etmek, adeta daha
iyi hayat şartlarına ulaşmanın en kısa, kestirme yolu olarak telakki edilmektedir (Tablo 3). Bu
psikolojiyi Çorum yöresine ait bir halk deyişi iyi özetlemektedir: “Bu sene tarlaya bostan mı ekek,
Osmanı mı everek, İstanbul’a mı göçek”.
Göç unsuru gelişmişliğin sebebi ve sonucu olarak telakki edilirken, yine gelişmişlik
göstergesi olarak ele alınan bölgelerdeki otomobil sayıları alınabilir.
Tablo 4. Otomobil Sayıları (2015)
Otomobil Sayısı

Nüfus /
Otomobil

1000 Kişiye Düşen
Otomobil

Bayburt

5.311

15,18

65,89

Erzincan

23.710

9,43

106,02

Erzurum

52.313

14,59

68,53

TRA1

81.334

13,13

76,19

Ağrı

10.141

54,18

18,46

Kars

10.776

27,51

36,35

Ardahan

3.290

30,64

32,64

Iğdır

6.135

31,30

31,94

TRA2

30.342

37,53

26,64

Artvin

12.722

13,34

74,98

Giresun

34.100

12,61

79,31

Gümüşhane

8.495

17,23

58,04

Ordu

59.445

12,18

82,08

Rize

27.477

12,00

83,32

Trabzon

81.414

9,42

106,18

TR9

223.653

11,48

87,13

İstanbul

2.414.465

5,95

167,94

Türkiye

10.365.257

7,50

133,41

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Mesela 1000 kişiye düşen otomobil sayısı Türkiye ortalaması 133 iken; bu sayı İstanbul’da
168 olmuştur. Hem Karadeniz hem de kuzeydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye ortalamalarının
çok altındadır. TRA1 76.19, TRA2’de 26,94 iken, TR9’da 87,13 olmuştur (Tablo 4). Aşağıdaki
tabloda da tüketim harcamalarının bölgesel dağılımları verilmiştir.
Tablo 5. Bölgesel Tüketim Harcamaları
Bölgeler

2003

2014

Akdeniz-TR6

12,1

12,0

Batı Anadolu-TR5

11,0

11,5

Batı Karadeniz-TR8

4,8

4,9

Batı Marmara-TR2

4,5

4,5

Doğu Karadeniz-TR9

4,0

2,7
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Doğu Marmara-TR4

8,9

10,5

Ege-TR3

13,5

14,6

Güneydoğu Anadolu-TRC

4,9

5,8

İstanbul-TR1

25,9

24,5

Kuzeydoğu Anadolu-TRA

2,3

1,9

Orta Anadolu-TR7

4,8

4,2

Ortadoğu Anadolu-TRB

3,4

3,0

TOPLAM

100

100

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Türkiye geneli 2014 yılı toplam tüketim harcamalarının bölgesel dağılımında ise dengesizlik
daha bariz biçimde görülmektedir. İstanbul toplam nüfusun %18.5’i barındırıyor olmasına
karşılık, toplam tüketimin %24,5’ini yapmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu (TRA) toplam nüfusun
%2,84’ünü barındırıyor olması karşısında toplam harcamanın %1,9; Doğu Karadeniz (TR9) ise
nüfusta payı %3,30 iken, harcamada payı %2,7 olmuştur. Bu durum aynı zamanda gelir
dağılımındaki adaletsizliğin de yansıması olarak görülebilir. Zira mutlak gelir eşitsizliğini
gösteren Lorenz Eğrisinin izlediği sürecin bölgesel anlamda kuvvetli bir şekilde işlediği dikkat
çekmektedir.
Hem nüfus hareketleri hem de otomobil miktarı ve tüketim harcama paylarının dağılımı
açısından her iki bölgenin nisbi gerileme süreci içerisinde olduğu söylenebilir (Tablo 5).
Kamu Gelirleri Dağılımının Seyri
Kamu gelirleri, vergi dâhil kamunun belli bazı faaliyetleri sonucunda belli dönemde
sağladığı gelirlerdir. Kamu gelirlerinin ağırlıklı kısmı vasıtalı ve vasıtasız vergilerden oluşur. Bu
gelirler mahiyetleri itibariyle bir iktisadi faaliyet neticesinde doğan kazançlardan veya bu
kazançların harcanmasından meydana gelir. Hem gelirin elde edilmesi hem de harcanması önemli
bir ekonomik faaliyete işaret etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de bölgelere ilişkin gelir
rakamlarının verilmemesi nedeniyle, bölgelerde üretim yapısının gelişimini kamu gelirleri
yardımıyla ölçmek, bölgenin gelir üretme ve harcama yapma kapasitesi hakkında bir fikir
verebilir.
Tablo 6. Kamu Gelirlerinde Bölgelerin Payları (%)
1990

1995

2000

2006

2010

2011

2012

2013

2014

TRA1/TR1

1,48

1,12

0,66

0,73

0,75

0,72

0,72

0,66

0,66

TRA1/TÜRKİYE

0,47

0,33

0,22

0,27

0,29

0,29

0,29

0,26

0,27

TRA2/TR1

0,65

0,47

0,51

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

TRA2/TÜRKİYE

0,20

0,14

0,17

0,13

0,13

0,14

0,14

0,14

0,15

TRB1/TR1

2,20

1,52

0,98

1,06

1,03

1,00

1,00

0,97

0,94

TRB1/TÜRKİYE

0,69

0,45

0,33

0,39

0,39

0,40

0,40

0,38

0,39

TRB2/TR1

0,97

0,69

0,58

0,54

0,64

0,59

0,54

0,56

0,52

TRB2/TÜRKİYE

0,30

0,20

0,20

0,20

0,25

0,24

0,21

0,22

0,21

TR9/TR1

4,38

3,21

2,16

2,22

2,14

2,11

2,08

2,01

1,93

TR9/TÜRKİYE

1,38

0,95

0,73

0,82

0,82

0,84

0,82

0,78

0,79

TR8/TR1

8,78

7,56

4,64

4,94

3,98

4,35

4,10

4,10

3,92

TR8/TÜRKİYE

2,76

2,24

1,58

1,81

1,53

1,74

1,62

1,60

1,62

TR1/TÜRKİYE

31,45

29,55

34,01

36,69

38,36

39,96

39,64

39,02

41,20

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Türkiye’de ekonomik gelişme bölgeler arasında dengeli bir süreç izlememiştir. Bu durumu
besleyen temel unsurlardan biri bölgelerin kamu harcamalarından aldığı paydır. Ancak, kişi başı
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değerler açısından kamu harcamalarından alınan pay az gelişmiş bölgelerde yüksek gözükse de,
görece gelişmiş Batı bölgelerinde kümülatif etkiler daha yüksek ölçek ve rant ekonomileri
yaratabilmektedir. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldığında, Doğu Anadolu ve Karadeniz
Bölgesinin kamu gelirleri içerisindeki payının 1990 yılından beri sürekli olarak azaldığı
anlaşılmaktadır. Buna mukabil İstanbul’un toplam kamu gelirleri içerisindeki payı önemli ölçüde
artmıştır (%31,45’den %41,20’ye). Doğu Anadolu bölgesinin alt bölgelerinden (TRA1, TRA2,
TRB1 ve TRB2) elde edilen kamu gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki payı (%0,47’den
%0,27’ye; %0,20’den %0,15’e; %0,69’dan %0,39’a; %0,30’dan %0,21’e) dönem içerisinde
sürekli olarak azalma trendi izlemiştir. Benzer bir durum Karadeniz bölgesi (TR8 ve TR9) için de
söz konusudur. Türkiye’de ekonomik kalkınma, genelde Marmara bölgesi ve özelde İstanbul
merkezli olmak üzere bir gelişme gösterdiğinden, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinden bu
bölgeye yoğun bir nüfus akımının ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir ki, bu da “insanın
güzele-güzelliğe yönelmesi”nin doğal bir sonucudur. Yukarıda da belirtildiği gibi bu bölgelerden
Batıya akan nüfus bir yandan ekonomide talebi ve dolayısıyla canlılığı azaltırken, diğer yandan
iş imkânlarının da nispi olarak daralmasına sebebiyet vermiştir. İş imkânlarının daralması ise bir
yandan gelir azalmasına ve bunun yansıması olarak da harcama azalmasına yol açmıştır. Bölgede
gelir ve harcamalarda nispi azalma, hem vasıtalı hem de vasıtasız vergilerin nispi paylarında bir
azalma ile kendini göstermiştir.
Yukarıda söylenenleri Tablo 7’de 2003 ve 2014 yılları için verilen bölgeler arasında toplam
harcama paylarının dağılımında da görmek mümkündür.
Tablo 7. Bölgelerin Kamu Gelir - Gider Oranları
1990

1995

2000

2006

2010

2011

2012

2013

2014

TRA1

21,10

23,43

19,16

28,70

25,56

26,52

27,03

26,16

26,80

TRA2

21,22

17,49

25,82

23,09

18,60

19,04

18,41

17,87

18,75

TRB1

25,49

22,65

21,25

31,23

25,47

26,46

26,69

26,12

25,61

TRB2

14,37

12,24

15,19

16,86

13,22

12,99

12,30

13,68

12,93

TR9

47,68

53,41

42,95

58,99

47,40

46,07

43,09

43,00

41,26

TR8

58,30

68,37

53,86

75,73

50,32

58,59

54,39

54,03

53,33

TR1

333,12

399,24

488,09

926,29

819,65

782,09

814,45

866,19

803,75

Türkiye

82,76

81,73

71,60

97,39

86,38

94,35

91,87

95,46

94,79

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Ele alınan bölgelerde üretim ve tüketimin istenilen düzeyde gerçekleşememesi, her bir alt
bölgede kamu gelir/gider dengesinin, Türkiye ortalamasının çok altında seyretmesine ve süreç
içerisinde de giderek küçülme eğiliminde olmasına yol açmıştır. Türkiye’de mali disiplinin
sağlandığı 2000 sonrasında kamu gelir/gider oranı %95 seviyelerine ulaşmışken; bu oran Doğu
Anadolu bölgelerinde %20’lerde, Karadeniz bölgeleri için ise %50 seviyelerinde kalmıştır. TRA1
alt bölgesi hariç diğer bölgelerde bu oran daima azalan bir trend sergilemiştir. Buna mukabil
İstanbul’un gelir/gider oranı %333’den %800’ü aşan bir seviyeye ulaşmıştır. Sonuç olarak hem
Doğu Anadolu hem de Karadeniz bölgesi için halen daha kamu fonlaması ile ekonomik canlılığın
sürdürüldüğü söylenebilir. Diğer bir ifadeyle Batıdan Doğuya bir nevi kaynak transferi ile yapılan
canlılığın varlığı dikkat çekerken, gelinen noktada Doğunun yüksek kaynak transferine rağmen
gerileme süreci içerisinde olması, kamu harcamalarının bir tür sosyal transfer harcaması niteliği
taşıdığı; üretken alanlar yaratmaktan uzak olduğunun göstergesi konumundadır (Tablo 7).
Ekonomik anlamda diğer önemli bir tüketim göstergesi olarak elektrik tüketimi
kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi bir yandan üretimde temel girdi olarak kullanılması, diğer
yandan hanehalklarının tüketimlerinde, hayatı kolaylaştıran araçları birçok alanda kullanması,
onların refah seviyesi hakkında bir fikir vermektedir. Özellikle modern üretim ölçeği, yani
sanayileşme dikkate alındığında, ekonomik gelişme için enerji kaynaklarına ulaşabilme ve bunun
üretime kanalize edebilirliği büyük önem arz etmektedir (Kennedy, 1991). 1995-2014 döneminde
toplam elektrik tüketiminde Doğu Anadolu bölgesinin payı %3 civarında, Karadeniz Bölgesinin
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ise %7 civarında seyretmiştir. Alt bölgeler bazında bakıldığında, Doğu bölgelerinin paylarında
kısmi iyileşmeler az da olsa gözlemlenirken, Karadeniz bölgelerinin paylarda kısmi azalmalar
olmuştur. Elektriğin sanayide veya kısaca üretimde kullanılmasının yanı sıra hane tüketimi de
gelişmişliğin önemli unsurları arasındadır. Şöyle ki, modern ev aletleri olarak sayılabilecek
buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, bilgisayar kullanımı vb. aletler gelişmişliğin yansımaları
konunda olup bu aletlerin işlerliği de elektrik tüketimini gerekli kılmaktadır (Acemoğlu ve
Robinson, 2012). 2014 yılında kişi başına mesken elektrik tüketimi Türkiye genelinde ortalama
600 kWh saat iken, bu miktar Doğu Anadolu bölgelerinde 450 kWh saatin altında, Karadeniz
bölgesinde ise ortalama 500 kWh saat civarındadır. İstanbul’da ise 750 kWh olarak
gerçekleşmiştir (TUİK, web sitesi). Bu verilerde halen daha ele alınan bölgelerin Türkiye
ortalama verilerinin altında bir tüketime sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 8. Alt Bölgelere Ait Toplam Elektrik Tüketiminin Türkiye Geneline Oransal Verileri (MWh:
Megawatt saat) (1995-2014)
TRA1

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

0,65

0,68

0,63

0,73

0,75

0,72

0,64

0,68

TAR2

0,32

0,49

0,47

0,45

0,45

0,41

0,38

0,41

TRA

0,979

1,167

1,095

1,180

1,195

1,130

1,027

1,093

TRB1

1,789

1,742

1,292

1,337

1,388

1,389

1,548

1,510

TRB2

0,478

0,690

0,592

0,794

0,921

0,943

0,732

0,776

TRB

2,267

2,432

1,884

2,131

2,310

2,332

2,281

2,286

TR81

2,900

2,720

2,364

2,095

2,067

2,045

2,108

2,016

TR82

0,632

0,641

0,572

0,672

0,676

0,703

0,693

0,684

TR83

2,233

2,281

2,062

2,139

2,322

2,341

2,321

2,316

TR8

5,765

5,642

4,999

4,906

5,065

5,090

5,123

5,016

TR9

2,153

2,064

1,802

1,970

2,050

2,028

2,056

2,084

TR10

19,564

18,010

17,836

17,742

17,556

16,973

17,130

16,860

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Üretsel faaliyetlerde ve özellikle sanayi üretim faaliyetlerinde yoksunluk, enerji tüketim
değerlerinin de oldukça düşük seviyelerde kalmasına yol açmıştır. Buna göre TRA bölgesinde
elektrik tüketim değerleri oldukça alt düzeyde gerçekleşmektedir. Enerji kullanımına duyulan
gereksinim bir taraftan arz boyutuyla üretim kapasitesinin yetersizliğine işaret etmekte, diğer
taraftan da talep boyutuyla hanehalkı tüketiminde modern ihtiyaçların bile nispeten geleneksel
yöntemlerle karşılandığına işaret etmektedir (Pamuk, 2014). Şöyle ki, elektrik tüketiminin artması
hem üretimde makine teçhizat kullanımının hem de tüketimde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi
vb. ögelerin yetkinsizliğini yansıtmaktadır.
Üretim yoksunluğu şüphesiz dışa mal satımını olumsuz yönde etkilerken, yetersiz üretimin
yansıması olan düşük gelir de dıştan mal alımının da düşük seviyelerde kalmasına yol açmaktadır.
Dolayısıyla “düşük üretim-düşük ihracat-düşük gelir-düşük ithalat” sarmalını kaçınılmaz hale
getirmektedir. Bu durumu aşağıdaki ihracat verilerinden hareketle gözlemek mümkündür.
Tablo 9. İhracat Miktarlarının Türkiye Geneline Göre Oransal Dağılımı (2002-2015)
2002

2005

2010

2013

2014

2015

TRA1

0,02

0,03

0,04

0,03

0,03

0,02

TRA2

0,07

0,10

0,16

0,13

0,13

0,15

TRA

0,09

0,13

0,20

0,16

0,16

0,18

TRB1

0,27

0,23

0,28

0,38

0,35

0,30

TRB2

0,02

0,08

0,30

0,23

0,27

0,15

TRB

0,28

0,31

0,59

0,61

0,62

0,44

TR8

0,38

0,54

0,85

1,02

1,09

1,00

TR9

1,41

2,21

1,68

1,25

1,35

1,54

TR10

58,15

56,78

46,67

51,86

52,06

53,54
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100

TR

100

100

100

100

100

Kaynak: www.tuik.gov.tr

2002-2015 arası dönemde TRA1 ve TRA2 bölgeleri ihracat değerlerinin “bir tür ironi
yapılacak şekilde istikrarlı (!) bir seyir izlediği”; yani %0,02 ila %0,04 arasında değişim gösterdiği
gözlenmektedir. Bilindiği gibi ihracat (X), üretim (Q) değerinin iç tüketim (Dd) değerinden arta
kalan pozitif bakiyedir. Bu durumu matematiksel olarak;
X=Q-Dd
şeklinde tanımlamak mümkündür (Seyidoğlu, 2013). Bölgenin üretim yetersizliğinin dış
satıma sunulacak mal arzını da olumsuz yönde etkilediği ve özellikle dışa açık-ihracatın teşvik
edildiği bir büyüme stratejisini benimsemiş Türkiye ekonomisinde fırsatları yakalama
noksanlığının bölgede temerküz etmiş olduğuna dikkat çekmektedir (Tablo 9).
Diğer taraftan liberal bakış açısıyla Bölgenin karşılaştırmalı üstünlük yapısının daha çok
hayvancılık ağırlıklı bir yapıda olduğu dikkate alınırsa, en azından bu alanda önemli gelişmelerin
olması beklenir. Aşağıdaki tabloda büyük baş hayvan sayılarının yıllara göre dağılımları
verilmiştir.
Tablo 10. Büyük Baş Hayvan Sayılarının Yıllara Göre Dağılımları
1991

1995

2000

2005

2010

2015

Büyüme
(1991-2015)

TRA1

734.893

795.830

715.460

681.532

681.498

822.306

0,45

TRA2

801.997

816.650

871.040

967.245

973.962

1.182.356

1,56

TRB1

500.743

380.220

353.430

321.157

305.515

418.507

-0,71

TRB2

560.999

493.580

549.680

540.935

477.619

553.145

-0,06

TR1

140.417

118.060

80.690

63.814

76.121

82.677

-2,09

TR81

310.794

300.350

215.740

202.774

159.749

164.189

-2,52

TR82

751.192

596.690

537.190

454.816

422.631

458.040

-1,95

TR83

1.207.045

1.139.350

1.050.920

838.102

852.448

945.760

-0,97

TR9

949.737

870.420

773.400

577.535

428.932

496.234

-2,56

12.339.073

12.206.000

11.219.000

10.173.246

10.811.165

14.344.935

0,604

İBBS

Türkiye

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Hayvansal üretim değerlerini temsilen alınan büyük baş hayvan popülasyonunun bölgede
önemli bir artış kaydetmediği gözlenmektedir. Buna ilaveten Türkiye nüfusunun artış trendinin
devam ettiği bir konjonktürde en azından iç tüketimi karşılamak amacıyla ve hatta gelişen
ekonomilerde beslenme alışkanlıklarının nişastalı ürünlerden proteinli ürünlere kaydığı göz
önünde bulundurulduğunda, hayvan popülasyonunun da buna paralel olarak artması
gerekmektedir. Oysa Türkiye ortalamasındaki artış trendinin düşüklüğü ve bu trendin de altında
kalan bir Bölgesel düşüklüğün varlığı dikkat çekmektedir. Bölgenin karşılaştırmalı üstünlük
yapısının hayvansal üretime elverişli olmasını dahi değerlendiremeyen bir anlayış, üretsel
faaliyetlerde en temel zayıflığın yansımalarındandır. Ancak, bu duruma bölgedeki girişim
yetersizliğine ilaveten uygulanan yanlış hayvancılık politikalarının da sebebiyet verdiği ihmal
edilmemelidir. Dolayısıyla başta hayvancılık olmak üzere bölgeye özgü ve hatta il bazının da
altında ilçe bazlı karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alacak teşvik önlemlerine ihtiyaç duyulduğu
açıktır (Sevinç, 2015). Böylece hayvancılığı destekleyen uygulamalarda hayvan sayısı
artırılırken, hayvancılığın temel girdisi konumundaki yeme destek verilmemesi ve buna bağlı
olarak yem fiyatlarında ortaya çıkan devasa artışlara karşılık, artan hayvan arzının yol açtığı et
fiyatlarındaki düşüşler hem ekonomide “king kanunu”nun katı bir şekilde ortaya çıkması hem de
bir tür “negatif korumacılık uygulaması” olarak addedilebilir (Tablo 10).
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Sonuç ve Politika Çıkarımına Yönelik Öneriler
Yukarıda sunulan verilerden hareketle Erzincan ve bölgenin ekonomik gelişme düzeyinin
cari potansiyellerinin altında kalması ve bunun sonucu olarak az gelişmişlik içerisinde kalmaya
mahkum olduğu gibi bir profil ortaya çıkmaktadır. Az gelişmişlikten kurtuluş için kamunun bir
tür “sosyal yardımlar” içeren harcamalardan vazgeçerek reel ekonomiyi uyarıcı politika
önlemlerine başvurması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun aynı zamanda negatif dışsallıklar
ve inşaat rantına dayalı İstanbul ve hinterlandı gerçeğini de minimize edeceği söylenebilir.
Özellikle Acemoğlu ve Robinson (2014) ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının temelini
“iktidardakiler yoksulluğa yol açacak seçimler yaptıkları için yoksuldur” (Dinçer, 2014) şeklinde
tanımlayan bakış açısının aynı zamanda bölgesel dengesizliklerin de sebepleri arasında göstermek
mümkündür. Diğer bir ifadeyle ülkelerin gelişmişlik farklılıklarının yönetim kısırlığından
kaynaklandığına vurgu yapılırken, az gelişmiş ülkelerin bölgesel anlamda dengesizliğin daha da
derinden hissedilmesinin hem ulusal hem de bölgesel yönetim erklerindeki kısırlıklardan
kaynaklandığı ileri dürülebilir. Türkiye özelinde merkezi hükümet nezdinde yapılacak
girişimlerle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin “entegre ve güçlü iradeli bir kalkınma
projesi” ile nispi gerilemesinin önüne geçilebileceği mümkün olacağı söylenebilir. Bunun için her
iki bölgenin;
Siyasetçileri,
Ticaret ve Sanayi Odaları,
Meslek birlikleri
Sivil toplum örgütleri ve
Üniversitelerinden teşekkül eden bir yapı ile hükümet nezdinde girişimlerde bulunacak bir
baskı grubu oluşturulmalı ve ilaveten bir sinerji yaratılmalıdır. Hükümete uygulama kabiliyeti
yüksek projeler sunulmalı ve bir farkındalık meydana getirilmelidir.
Yine bu bağlamda bölgeden kaynak çekme potansiyeli yüksek yatırımların, Batı
bölgelerinden bu bölgelere kaydırmak için sürekli girişimler yapılmalıdır. Mesela Bursa
Karacabey ilçesinde kurulması düşünülen Teknolojik Organize Sanayi Bölgesinin, Marmara
Bölgesi dışına kaydırılması ve mümkünse Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesine kanalize
edilmesi gerekir. Aksi durumda giderek daha da fazla cazibe merkezi haline getirilen Marmara
Bölgesinde aşırı şekilde yoğunlaşan nüfusun beş yıl içerisinde en az 1-2 milyon artması ihtimal
dahilinde iken, herhangi bir cazip yönü bulunmayan ve hatta itici konumda bulunan Doğu bölgesi
de nüfus boşalmasına mahkum olacaktır. Üretimin yeterli olmayan girişimi izole etmek amacıyla
kaçınılmaz şekilde kamu öncülüğünde ve özel sektörün taklit edebilecek nitelikte olmasının
sağlanabilirliği ile Batının Doğuyu finanse etme süreci de belki by-pass edilmiş olacaktır.
Dolayısıyla Batıya yönelik bu tür projelerin tehir veya iptal edilmesine çalışılmalıdır.
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin birlikte ele alınacağı bir proje olarak Trabzon’a
yapılacak bir limanın demiryolu ve karayolu ile Bayburt üzerinden Erzincan ve Erzurum’a
bağlanması gündem yapılabilir. Bununla birlikte Marmara bölgesinde kümelenen yatırımların
uygulanacak teşviklerle bu bölgeye kaydırılması ve yeni yatırımların bu bölgelere yönlendirici
proje girişimleri siyasi otoriteye sunulabilir. Karadeniz limanı dış ticaret limanına dönüştürülerek
Marmara bölgesine yoğunlaşan toplumsal yükün bu bölgeye akması sağlanabilir. Böylelikle kısa
dönemde nüfus göçü önlenirken, orta ve uzun vadede nüfus artışı sağlanabilir. Bu projenin hayata
geçirilmesi ile denizyolu, karayolu ve demiryolu ulaşım ağı ile Erzurum ve Erzincan üzerinden
güney illeri demiryolu ile irtibatlandırılarak, doğu-batı etkileşim kanalına, güney-kuzey etkileşimi
eklenerek bölge cazibe merkezine kavuşturulabilir. Özellikle girdi temin edebilme ve çıktıların
pazara eriştirilebilirliği açısından ucuz ve etkin taşımacılık kanalları gelişmemişliğin de nedenleri
arasından çıkarılması mümkün olabilecektir. Böylece pozitif dışsal ekonomilerin yaratılması ile
dezavantajlar elimine edilebilir.
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Buna ilave olarak bölgede kış turizmi için Erzurum, Sarıkamış, Erzincan ve Bayburt birlikte
ele alınarak birbirini tamamlayan ortak bir projeye dönüştürülüp hem iç hem de dış pazarlara
sunulabilir.
Diğer taraftan Erzincan ve bölgesinde yaşayan firmalar için yakın gelecekte en büyük
risklerden biri kurumsal firmalar ve markalarla rekabet şansının azalmasıdır. Bu firmalar güçlü
sermaye ve profesyonel işletme yapılarının avantajı ile görece küçük şehirlere gelerek bir yandan
kira ve işçilik maliyetlerini diğer yandan yerel firmaların cirolarının azalmasına sebebiyet
vermektedirler. Oluşturulacak bölgesel birliklerle bu firmalara karşı rekabet avantajı sağlayacak
adımların hükümet nezdinde atılması sağlanabilir. Özellikle hazır gıda ve giyim sektöründe bu
durum daha bariz bir şekilde kendini göstermektedir.
Sonuç itibarıyla kamunun sosyal transfer harcamaları yerine, yatırım harcamalarını hem
doğrudan hem de dolaylı bir şekilde üretim ve istihdam yaratıcı etkiler doğuracak şekilde
sürdürmesi gerekliliği açıktır. Bunun için de bölgenin karşılaştırmalı üstünlük yapısının
belirlenmesi ve bu çerçevede girdi-çıktı analizleri ile öncü-hareketliliği sağlayacak sektörlerin
seçilmesi önem arz etmektedir.
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Ek 1. Erzincan-Karadeniz Yüksek Hızlı Tren (YHT) Güzergah Alternatifleri Tablosu, Nisan 2013, KTÜ
Uzunluk
(km)

Maksimum
En Uzun
Minimum
Eğim
Tünel
Yarıçap (m)
(binde)
(km)

Toplam
Tünel Maliyet
(km)

Tasarruf
Milyar
TL

Erzincan-GümüşhaneTrabzon (DLH Projesi)

247

18

3500
(1000)

14.3

135

5.2

Baz

Erzincan-BayburtGümüşhane-Trabzon (I)

233

18

3500

16.5

125

4.6

0.6

Erzincan-BayburtGümüşhane-Trabzon (II)

244

18

3500

13.0

141

4.8

0.4

Çadırkaya-BayburtGümüşhane- Trabzon (I)

207

18

3500

16.5

108

4.0

1.2

Çadırkaya-BayburtGümüşhane-Trabzon (II)

218

18

3500

13.0

123

4.2

1.0

Erzincan-BayburtTrabzon Limanı

225

18

3500

14.1

118

4.4

0.8

Çadırkaya-BayburtTrabzon Limanı

199

18

3500

14.1

100

3.8

1.4

Çadırkaya-BayburtTrabzon Limanı

175

25

3500

14.4

73

3.2

2.0
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Çadırkaya-BayburtYeniay(Çamburnu) Limanı
Çadırkaya-Bayburt-Of

173

25

3500

12.3

70

3.1

2.1

177

25

3500

12.3

69

3.2

2.0

Not: Çadırkaya’dan başlatılan güzergahlar, Erbaş’tan başlatılması halinde güzergah boyları 25 km daha kısalmaktadır.
Örneğin; Erbaş-Bayburt(Oruçbeyli)-Gümüşhane- Trabzon 182 km olmakta ve Erbaş-Bayburt-Yeniay limanı ise 148 km
olmaktadır. Kaynak: Prof.Dr. Fazıl ÇELİK, Nisan 2013, KTÜ, Trabzon. Raporundan alınmıştır.

Ek 2. Karadeniz Demir Yolu Planı
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Ek 3: 2014 Yılı İtibariyle İstanbul’da Yaşayan Nüfusun İl Nüfusuna Oranı
Sıra İl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Ardahan
Sinop
Bayburt
Kastamonu
Erzincan
Sivas
Giresun
Tunceli
Gümüşhane
Rize
Kars
Tokat
Ordu
Siirt
Bitlis
Amasya
Trabzon
Malatya
Bartın
Erzurum
Artvin
Bingöl
Iğdır
Çankırı
Karabük
Yozgat
Kırklareli
Samsun
Çorum
Muş
Sakarya
Çanakkale
Nevşehir
Kilis
Adıyaman
Ağrı
Edirne
Mardin
Niğde
Elazığ
Bolu

İstanbul'da
Oran %
Yaşayan
100 809
237.510
235,6
204 526
366.681
179,28
80 607
117.360
145,6
368 907
534.409
144,86
223 633
302.511
135,27
623 116
709.517
113,87
429 984
487.115
113,29
86 527
85.159
98,42
146 353
137.495
93,95
329 779
296.375
89,87
296 466
248.727
83,9
597 920
455.817
76,23
724 268
480.614
66,36
318 366
207.661
65,23
338 023
195.279
57,77
321 913
173.739
53,97
766 782
395.474
51,58
769 544
392.435
51
189 405
96.375
50,88
763 320
382.519
50,11
169 674
82.673
48,72
266 019
128.195
48,19
192 056
85.286
44,41
183 550
76.499
41,68
231 333
94.684
40,93
432 560
167.648
38,76
343 723
119.301
34,71
1 269 989
417.120
32,84
527 220
170.754
32,39
411 216
132.840
32,3
932 706
296.375
31,78
511 790
158.352
30,94
286 250
88.350
30,86
128 781
37.427
29,06
597 835
172.919
28,92
549 435
156.992
28,57
400 280
109.609
27,38
788 996
204.630
25,94
343 898
88.061
25,61
568 753
141.697
24,91
284 789
65.525
23,01

2014 Nüfusu

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Sıra İl
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Batman
Kırşehir
Zonguldak
Bilecik
İstanbul
Düzce
Tekirdağ
Isparta
Kırıkkale
Van
Aksaray
Kayseri
Diyarbakır
Karaman
Yalova
Kahramanmaraş
Balıkesir
Afyonkarahisar
Konya
Eskişehir
Şırnak
Şanlıurfa
Uşak
Hatay
Osmaniye
Kütahya
Gaziantep
Adana
Bursa
Kocaeli
Manisa
Mersin
Denizli
Burdur
Aydın
Hakkâri
Antalya
Ankara
İzmir
Muğla

2014 Nüfusu
557 593
222 707
598 796
209 925
14 377 018
355 549
906 732
418 780
271 092
1 085 542
384 252
1 322 376
1 635 048
240 362
226 514
1 089 038
1 189 057
706 371
2 108 808
812 320
488 966
1 845 667
349 459
1 519 836
506 807
571 554
1 889 466
2 165 595
2 787 539
1 722 795
1 367 905
1 727 255
978 700
256 898
1 041 979
276 287
2 222 562
5 150 072
4 113 072
894 509

İstanbul'da
Oran %
Yaşayan
124.247
22,28
44.673
20,06
119.771
20
36.784
17,52
2.178.507 15,15
47.741
13,43
117.749
12,99
54.364
12,98
33.761
12,45
131.268
12,09
46.006
11,97
153.491
11,61
188.745
11,54
25.671
10,68
20.845
9,2
97.056
8,91
99.145
8,34
56.585
8,01
151.298
7,17
53.580
6,6
30.558
6,25
112.849
6,11
20.791
5,95
88.666
5,83
28.557
5,63
29.665
5,19
78.238
4,14
83.013
3,83
97.899
3,51
57.179
3,32
44.734
3,27
55.032
3,19
29.746
3,04
7.767
3,02
27.642
2,65
7.165
2,59
43.573
1,96
90.793
1,76
67.127
1,63
11.822
1,32
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Özet
Halk eğitim merkezleri, kişilerin ilgi, istek, yetenek ve beklentileri doğrultusunda okuma-yazma,
mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel, eğitim ve öğretim programlarının hazırlandığı kurumlardır. Halk
eğitim merkezleri bu faaliyetleriyle ülkelerin ekonomik büyümelerinde miktar ve nitelik açısından
işgücünün oluşturulmasında ve işgücüne meslek edindirmede önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu çalışmada
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesindeki halk eğitim merkezlerinin etkinliği 2012-2013, 20132014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için veri zarflama analiziyle tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına
göre TRA1 bölgesindeki halk eğitim merkezlerinin büyük bir çoğunluğunun etkin olmadığı belirlenmiştir.
Çalışmada, toplumda halk eğitim merkezi farkındalığının artırılması, bu merkezlerin kalite düzeyinin
yükseltilmesi ve halk eğitim merkezlerinde yürütülen programların işgücüne destek sağlama ve ekonomik
gereksinimlere cevap verme açısından uyumlu olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Halk Eğitim Merkezleri, TRA1, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi.
Abstract
Public education centers, are institutions which literacy, vocational and technical, social and cultural
institutions of education and training programs are prepared interest, in line with desire, ability and
expectations of persons. Public education centers are an important place in the creation of the labor force
in terms of quantity and quality in countries' economic growth and in vocational training to labor. In this
study, the effectiveness of public education centers in TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) have been
identified with the data envelopment analysis for 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 academic years.
According to the results, it was determined not to be effective for the majority of public education centers
in TRA1. In the study, the conclusion has reached that it should be compatible in terms of increasing the
awareness of public education center in the community, improving the quality level of these centers,
providing support the workforce of programs conducted in public education centers and responding to
economic needs.
Keywords: Public Education Centers, TRA1, Efficiency, Data Envelopment Analysis.

Giriş
Toplumsal değişme, toplumun yapısında üretim biçiminde insan toprak ilişkilerinde,
davranışlarında ve yaşantısında görülen değişmedir. Eğitim bu değişimin sağlamasında önemli
bir araçtır. Ekonomik gelişmeyi oluşturan faktörleri denetim altında tutabilmek için gerekli bilgi
ve beceriler eğitim yoluyla kazanılmaktadır (Geray, 1993, s.456-457). Toplumların kalkınmışlık
düzeyi ile eğitim arasında da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Kalkınma, yalnızca ekonomik
anlamlar içermeyip ülkenin kültürel ve sosyal yönlerden de gelişmesini ifade etmektedir. İnsan
kaynaklarını geliştiremeyen toplumların fiziki kaynaklarının çokluğu kalkınma için tek başına
yetersizdir. Endüstrileşme süreci için gerekli bilgi ve beceriye ancak eğitilmiş bir toplum sahip
olacağından kalkınmada başarılı olacaktır. Eğitimin ekonomik sistemde ortaya çıkan yeni
gereksinimleri karşılayacak şekilde değişmesi gerekmektedir. Ekonomik değişmeler eğitimin
içerik ve programlarının değişmesini de zorunlu kılmaktadır (Tuncer, 201, s.8-9).
Eğitim denildiği zaman akla genel olarak örgün eğitim sistemleri gelmektedir. Örgün eğitim,
belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okulda
düzenli olarak yapılan eğitimi içermektedir (TÜBİTAK, 2005, s.1). Örgün eğitim dışında eğitim
faaliyetlerini oluşturan diğer bir alan yaygın eğitimdir. Yaygın eğitim; örgün eğitim sistemine hiç
girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden
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ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve
kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim,
öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü ifade etmektedir (MEB, 2010).
Genel veya mesleki eğitim eksikliklerini gidermek isteyen kişilerin gönüllü katılımı yaygın
eğitimi sistemini oluşturmaktadır. Yaygın eğitim; (adult education), halk eğitimi (public training),
toplumsal eğitim, sürekli eğitim (continuing education), yaşam boyu eğitim (lifelong education)
gibi farklı kavramlarla ifade ediliyor olsa da ana amaç yetişkin eğitimini vurgulamaktır.
Halk eğitimi; ekonomik ve teknolojik ya da toplumsal nedenlerle yurttaşların çalışma gücünü
artırmak, yaşayış seviyesini yükseltmek, milli ve insani meziyetlerini geliştirmek amacıyla okul
eğitimi dışında veya yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarıdır (www.meb.gov.tr).
Türkiye’de temel görevi halk eğitimi yapmak olan en yaygın kuruluşlar halk eğitim merkezleri
(HEM)’dir. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre HEM’ler,
“kurs, seminer, toplantı, sempozyum, kulüp ve benzeri etkinliklerle yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet,
din ve dil farkı gözetmeksizin, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış kişilere; okuma-yazma öğretimi ve diğer
eksik eğitimlerini tamamlamasına destek sağlayıcı eğitim vermek, tamamlama programları
uygulamak, mesleki, sosyal ve kültürel bilgi ve beceriler kazandırmak ya da mevcut bilgi ve
becerilerini geliştirmek amacıyla il ve ilçelerde kurulan merkezler” şeklinde tanımlanmaktadır.
HEM’ler okuma-yazma, mesleki ve teknik ile sosyal ve kültürel olmak üzere üç ana kurs ile
faaliyetlerini yürütmektedirler.
Yukarıda ifade edildiği gibi Türkiye’de yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği en
önemli kuruluşların HEM’ler olması sebebiyle çalışmada TRA1 bölgesindeki HEM’lerin etkinlik
analizlerinin araştırılmasına yer verilmiştir. Araştırmada genel bilgilerin yer aldığı giriş kısmının
ardından literatür özetiyle devam edilmiştir. Ardından 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015
dönemleri için TRA1 bölgesindeki HEM’lerin etkinliği Veri Zarflama Analizi (VZA) ile test
edilmiş, sonuç ve öneriler başlığıyla çalışma sonlandırılmıştır.
Literatür
Çalışmanın bu kısımda HEM’lerle ilgili literatür özetine yer verilmiştir. HEM’lerle ilgili
çalışmalarda farklı kurum, yıl ve yöntemlerin ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmalar şöyle
sıralanabilir:
Toroslu, Saraçoğlu ve Akcan (2008), 2006-2007 yılında Türkiye genelinde seçilen altı ildeki
HEM’lerde görevli yönetici, eğitimci ve katılımcı olan öğrencilerin demografik özelliklerini
anket yardımıyla belirlemeye çalışmışlardır. Analiz sonuçlarına göre eğitimcilerin HEM’ler
bazında branş dağılımlarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kurslara katılımın artması
için, gelir getirici kursların bölgesel olarak belirlenip bu doğrultuda açılması sağlanmalıdır.
Erciş (2009), 2005 yılında Doğu Anadolu Bölgesi il merkezlerinde bulunan on dört HEM’in
hizmet performansını VZA ile ölçmüştür. Analiz bulguları sonucunda, gelişmişlik düzeyi ve
nüfus sayısı daha düşük illerde sosyal ve kültürel kurslara katılım oranının mesleki ve teknik
kurslara katılım oranından daha az olduğu belirlenmiştir.
Yayla (2009), 2008-2009 yılında HEM’lerde görevli müdür, müdür yardımcıları ve
öğretmenlere yapılan anketle mevcut yetişkin eğitimi faaliyetlerini ve sistemini değerlendirmiştir.
Anket sonuçlarına göre yetişkin eğitimi, ihtiyaçlarını belirleme, gözlenebilir-ölçülebilir hedefler
oluşturma, program ve planlama çalışmaları, katılma engelleri, yetişkin eğitimi ilke ve
yöntemleri, eğitim ortamları, değerlendirme ve takip, yetişkin eğitimi alanında uzman insan
kaynaklarının oluşturulması ve kullanılması boyutlarında yeni gözden geçirmeler ve
değerlendirmeler yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Türkoğlu ve Uça (2011), Türkiye’de halk eğitiminin tarihsel gelişimini, halk eğitiminde
karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini incelemişlerdir. Yazarlara göre
ekonomik açıdan büyümenin ve toplumun kültürel gelişiminin sağlanması ve Türkiye’nin
gelişmiş ülkeler arasında yer alması için halk eğitimine gereken önemin verilmesi gerekmektedir.
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Halk eğitimi kapsamında yapılan veya yapılacak olan çalışmalar halkın ilgisini çekecek, onların
kültürel, toplumsal, ekonomik açıdan gelişmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve bu
doğrultuda halk eğitimine gereken önem verilmelidir.
Can ve Yüksel (2012), Kadıköy HEM’de müzik eğitimi kurslarının etkinliğini eğitim
durumu ve yaş değişkenlerine göre genel tarama modeli ile araştırmışlardır. Çalışmanın
sonuçlarına göre eğitim düzeyi arttıkça kişisel hedefleri gerçekleştirme düzeyi de artmaktadır.
Ayrıca müzik eğitimi kursları 20 yaş üzeri kursiyerlerde kişisel hedeflerin farkına varılmasında
daha etkilidir.
Yüksel (2012), 2010-2011 yılında Tarsus HEM’de verilen bilgisayar kurslarına katılan ve
kursları başarıyla tamamlayan değişik yaş gruplarındaki ve eğitim düzeylerindeki kursiyerlerin
bilgisayara yönelik tutumlarını ve ilgilerini kontrolsüz ön test-son test modeliyle belirlemiştir.
Araştırma bulgularına göre bilgisayar kursuna yeni başlayan kursiyerlerin, kurs öncesi bilgisayara
yönelik tutum puanlarının ortalaması düşük ve standart sapması yüksek iken kurs sonunda tutum
puanlarının ortalaması yüksek ve standart sapması düşüktür. Öğretimin ve bilgisayar
uygulamalarının yararlı olduğu ve kursiyerlerin bilgisayara yönelik tutumlarını olumlu yönde
etkilediği saptanmıştır.
Baytemir ve Güven (2015), HEM’lere devam eden kursiyerlerin ihtiyaçları doğrultusunda
kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışına dayalı olarak uygulanabilir, işe vuruk bir psikolojik
danışma ve rehberlik programı hazırlamak ve bu programın yeterlik ve göstergelerini ortaya
koymak için Ankara il merkezinde yer alan üç HEM’de kursiyer ve görevli personeller için kapalı
ve açık uçlu ihtiyaç analiz formu hazırlanmışlardır. En çok ihtiyaç duyulan alanlarda kursiyerlere
kazandırılması hedeflenen özelliklere göre altı yeterlilik alanı belirlenmiştir.
Kaya (2015), Türkiye’de HEM’lerin kamusal yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme
uygulamalarının genel bir değerlendirmesini yapmıştır. Özellikle, toplumsal cinsiyet eşitliği
açısından dezavantajın devam ettiği kadın okur-yazarlığı oranının hala istenilen düzeyde olmadığı
kurs ve kursiyer sayılarının artmış olmasının başarı olarak algılandığı oysaki nicelik ve niteliğin
beraber artması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca merkezlerde gerçekleştirilen uygulamaların örgün
eğitim deneyimi olan yönetici ve çalışanlar ile yürütüldüğü yetişkin eğitimi uzman personelinin
olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ulusal bağlamda mevcut sorunları gidermek ve ileriye
dönük politikalar oluşturmak amacına yönelik olarak etkili bir eylem planı uygulamaya
konulmasını ifade etmiştir.
Kılınç ve Yenen (2015), 2014-2015 yılında Elazığ il merkezinde bulunan HEM’lerde
kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini betimsel tarama modeli ve çoklu varyans analizi
ile incelemişlerdir. Yapılan analizlerde yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
etkileşim olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme
eğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyetin kadın kursiyerlerin lehine olduğu
bununla beraber yaşın motivasyon üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin varlığı tespit
edilmiştir.
Miser ve Arslan (2015), tarafından ilgili ulusal verilerin taranması ve yıllara göre
karşılaştırılması yoluyla, HEM’lerin rekreatif amaçlı kurslarında ve katılımcı sayılarında bir
artışın olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçta açılan tüm kurslar içinde rekreasyon kurslarının
oranının yıllar içinde arttığı belirlenmiştir.
Genel olarak literatür özeti dikkate alındığında HEM’lerin kavramsal olarak tanınmasına
yönelik araştırmaların yanı sıra faaliyetlerinin başarısının ölçüldüğü çalışmalara da yer verildiği
görülmektedir. Bu sebeple çalışmada literatürden hareket edilerek daha önce inceleme konusu
olarak seçilmemiş TRA1 bölgesindeki HEM’lerin etkinlikleri araştırılmıştır.
Ampirik Analiz
Çalışmada 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 dönemlerinde TRA1 bölgesindeki
(Erzurum, Erzincan, Bayburt) 32 HEM için VZA ile etkinlik hesaplaması yapılmıştır. Analiz
kapsamında açılan kurs sayısı (G1) ve mevcut kurum sayısı (G2) değişkenleri girdi, kayıtlı
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kursiyer sayısı (Ç1) ve sertifika alan kursiyer sayısı (Ç2) çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir.
TRA1 bölgesindeki HEM’lerin toplam etkinlikleri hesaplanmış etkin ve etkin olmayan birimler
belirlenmiştir. Son olarak etkin olmayan HEM’lerin etkin hale gelebilmeleri için potansiyel
iyileştirme oranları hesaplanmış ve raporlandırılmıştır. Veriler Milli Eğitim Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığından elde edilmiştir. Analiz MS Excel tabanlı DEA-Frontier programıyla
gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Etkinlik, fiili performans, önceden saptanan standart performans ile karşılaştırıldığında fiili
performansın standart performansa ne ölçüde yaklaştığını göstermektedir (Yükçü ve Atağan,
2009:3). Etkinlik ölçümlerinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri VZA’dir. VZA, üretim
sınırlarının tahmini için ekonometrik araştırmalarda sıkça kullanılan parametrik olmayan ve karar
verme birimleri (firma, devlet, hanehalkı vb.) için göreli etkinlik kıyaslaması yapan bir yöntemdir
(Forsund ve Sarafoglou, 2000, s.23).
VZA benzer girdiler kullanılarak çıktı ya da çıktılar ortaya koyan karar verme birimlerinin
(KVB) karşılaştırmalı teknik etkinliklerinin değerlendirilmesi temeline dayanmaktadır.
Matematiksel olarak KVB’lerin etkinlik ölçümü, bir KVB’nin ağırlıklandırılmış çıktılar
toplamının, ağırlıklandırılmış girdiler toplamına oranı şeklinde yapılmaktadır. j KVB’nin ürettiği
çıktı faktörleri miktarı 𝑌𝑟𝑗 , r = 1,…,s ve kullandığı girdi faktörleri miktarı 𝑋𝑖𝑗 , i= 1,…,m
olduğunda, KVB j’nin girdi ve çıktı faktörlerine yüklediği ağırlıklar sırasıyla, 𝑣𝑖𝑗 ve 𝑢𝑟𝑗 ise; j
KVB’nin etkinliği (𝑒𝑗 ),
Max 𝑒𝑗 =

∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟𝑗 𝑌𝑟𝑗
∑𝑚
𝑖=1 𝑣𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗

(1)
oranına eşit olmaktadır (Ramanathan, 2003, s.40).
KVB’nin etkinliğinin ölçülebilmesi için ilk olarak ilgili birimlere ait girdi ve çıktı
değişkenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. VZA modelinin ayrıştırma yeteneğinin etkin
olabilmesi için girdi/çıktı sayısının fazla olması arzulanmaktadır. Ancak seçilen girdi/çıktı
değişkenlerinin her KVB için kullanılabiliyor olması gerekmektedir. Seçilen girdi sayısı m, çıktı
sayısı s ise araştırmanın güvenilirliği açısından en az m+s+1 tane KVB olması gerekli bir kısıttır
(Boussofiane, Dyson ve Thanassoulis, 1991, s.3).
En çok tercih edilen VZA modelleri CCR ve BCC modelleridir. Bu modeller girdi ve çıktı
odaklı hesaplanabilmektedirler. Girdi odaklı model, girdileri değiştirerek mevcut çıktıyı üretme
amacına yöneliktir. Bu da işletmeler için çok önemlidir. Çünkü belli bir çıktıyı en az kaynak ile
elde etmek genel olarak işletme yöneticileri tarafından istenen ve kontrolü daha kolay olan bir
durumdur. Bundan dolayı bu çalışmada girdi odaklı CCR ve BCC modeli tercih edilmiştir.
CCR modeli 1978’de Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiştir. CCR değeri,
ölçeğe göre sabit getiri varsayımını kullanarak KVB’nin teknik etkinliğini, saf teknik etkinliğini
ve ölçek etkinliğini tek bir değerde toplayıp ortaya bir sonuç koymayı hedeflemektedir. Model,
doğrusal programlama yöntemini kullanarak sanal çıktı/sanal girdi oranını maksimize edecek
şekilde girdi/çıktı ağırlıklarını belirlemeye çalışmaktadır.
CCR modelinde herhangi bir KVB’nin etkinliği, ağırlıklandırılmış çıktıların,
ağırlıklandırılmış girdilere oranı maksimize edilerek hesaplanmaktadır. Her KVB için hesaplanan
oranlar, girdinin kullanılması ya da çıktının üretilmesine rağmen KVB’ye atanan ağırlıkların
(𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ) pozitif değer alması için 1’den küçük veya 1’e eşit olacak biçimde düzenleme
yapılmaktadır. Kesirli programlama (fractional programming) teorisi kullanılarak, oran
optimizasyonu problemi lineer programlama problemine dönüştürülmektedir. Etkinliklerini
ölçmek için lineer programlama modelinin her KVB için ayrı ayrı kurulması ve çözülmesi
gerekmektedir (Sowlati ve Paradi, 2004, s.260).
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Her doğrusal programlama probleminin ilişkili olduğu bir ikiz problemi bulunmaktadır.
Doğrusal programlama problemi birincil (primal) olarak isimlendirilirken ikizi ikincil (dual)
olarak isimlendirilmektedir. Birincil ve ikincil problemlerin optimal çözüm değerleri birbirinin
aynısıdır (Öztürk, 2002, s.127).
n; KVB sayısı, s; çıktı sayısı, m; girdi sayısı, 𝑢𝑟 ; gözlemlenmiş KVB tarafından r. çıktıya
verilen ağırlık değeri, 𝑣𝑖 ; gözlemlenmiş KVB tarafından i. girdiye verilen ağırlık değeri, 𝑥𝑖0 ;
gözlemlenmiş KVB’nin kullandığı i. girdi miktarı, 𝑦𝑟0 ; gözlemlenmiş KVB’nin elde ettiği r. çıktı
miktarı, 𝑥𝑖𝑗 ; j. KVB’nin kullandığı i. girdi miktarı, 𝑦𝑟𝑗 ; j. KVB’nin elde ettiği r. çıktı miktarı
𝜃0 ; KVB’ye ait girdilerin büzülme katsayısı, ʎ𝑗 ; j. KVB’nin aldığı yoğunluk değeri olmak üzere
girdi odaklı CCR formülasyonları doğrusal programlama modeli olarak aşağıdaki gibi ifade
edilebilir (Sathye, 2003, s.666).
Girdi Odaklı CCR Birincil (Primal) Formülasyon;
𝑠

𝑚𝑎𝑥 𝑒0 = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟0
𝑟=1

Kısıtlar:

𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖0 = 1
𝑖=1
𝑠
− ∑𝑚
𝑖=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 + ∑𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 ≤ 0

𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑟 = 1, … , 𝑠

(2)

Girdi Odaklı CCR İkincil (Dual) Formülasyon;
𝑚𝑖𝑛 𝜃0

Kısıtlar:

𝑛

∑ ʎ𝑗 𝑥𝑖𝑗 − 𝜃0 𝑥𝑖0 ≤ 0
𝑗=1

∑𝑠𝑟=1 ʎ𝑗

(3)
Birincil modelde
amaç fonksiyonu değeri 1’e eşit ise KVB etkin, diğer
durumlarda KVB etkin değildir. İkincil modelde ise 𝜃0 = 1 durumu KVB’nin etkinliğini, diğer
durumlar etkinsizliği ifade etmektedir (Yun, Nakayama ve Tanino 2004, s.89).
Girdi odaklı olarak oluşturulan CCR formülünde 𝑥𝑖𝑗 ⊆ 𝑋 ve 𝑋, 𝑛 × 𝑚 boyutunda tüm
KVB’ler için girdileri veren matris ve 𝑦𝑖𝑗 ⊆ 𝑌 ve 𝑌, 𝑛 × 𝑠 boyutunda tüm KVB’ler için çıktıları
veren matristir. 𝑥𝑖0 ve 𝑦𝑟0 , 0. KVB’nin girdi ve çıktılarını veren sırasıyla 𝑚 × 1 ve 𝑠 × 1 boyutlu
vektörleri; 𝑢𝑟 çıktı ağırlık vektörü ve 𝑣𝑖 girdi ağırlık vektörüdür. 𝜃0 ve Ø0 , 0. KVB’nin etkinlik
değeridir. Varsayılan bu kısıtlar altında model n tane KVB için ayrı ayrı çözülerek her KVB’nin
etkinlik değerleri elde edilmektedir.
Primal doğrusal modelin kısıt sayısı dualine göre fazla olduğu için genellikle işlem kolaylığı
açısından dual model tercih edilmektedir.
Girdi odaklı modellerde optimal skor değeri 0 ≤𝜃0∗ ≤1 olmaktadır. 𝜃0∗ < 1 ise 𝑥𝑖0 girdi
vektöründeki 1-𝜃0∗ kadarlık oransal küçülme ile gözlemlenen veri noktalarının doğrusal
kombinasyonundan oluşan (𝑋. 𝜆, 𝑌. 𝜆) tahmini noktası elde edilmektedir. Bu tahmini noktaların
oluşturduğu küme parçalı doğrusal eş ürün eğrisidir. Teknik etkin olan bir karar verme birimi, eş
ürün eğrisi üzerinde bulunmaktadır ve optimal skor değeri 𝜃0∗ = 1 dir (Farrell, 1957, s.256).
Minimum girdi düzeyi ile belli bir çıktıyı elde etmeyi hedefleyen girdi odaklı CCR
modelinde temel amaç, x, y düzleminde girdileri minimize etmek olduğundan, hem dikey hem de
yatay eksende mümkün olduğunca orijine yaklaşılmaya çalışılmaktadır.
KVB’lerin etkinlik değerleri CCR modeli kullanılarak belirlenmek isteniyorsa, yukarıda
açıklanan model bütün karar noktalarına uygun bir şekilde kurularak, her bir karar noktası için
toplam etkinlik ölçütleri hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalar sonucunda eğer 𝜃 ve ∅ değerleri
1’den küçük ise, KVB için CCR etkinsizdir diye ifade edilirken, bu değerlerin 1’e eşit olması
𝑦𝑟0 −

𝑦𝑖𝑗 ≤ 0

∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟0

𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑟 = 1, … , 𝑠
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durumunda KVB için CCR etkindir denilmektedir. Ancak tüm bunlara ilaveten KVB için CCR
etkinliğini belirlemede, KVB’de gözlemlenebilecek girdi fazlalığı ve çıktı eksikliği de etkili
olmaktadır. Girdi fazlalığı 𝑠 − ve çıktı eksikliği 𝑠 + vektörleri, diğer adları ile serbest değişkenler
optimal sonucu elde edebilmek için, gözlemlendiği anda probleme dahil edilmektedirler. Buradan
yola çıkılarak, optimal amaç değeri 𝑄 ∗ ve λ , 𝑠 − , 𝑠 + değişkenleri kullanılarak aşağıdaki gibi bir
formülle doğrusal programlama problemi çözümlenmektedir ve bu formül VZA analizinin
isminin daha da çok duyulmasını sağlayan bir formül olması açısından da önem taşımaktadır
(Ahn, 1988, s.148). Burada, 𝑒𝑠 − 𝑣𝑒 𝑒𝑠 + aylak değişkenleri ifade etmektedir.
max 𝑤 = 𝑒𝑠 − + 𝑒𝑠 +

Kısıtlar:
𝑠 − = 𝑄 ∗ 𝑥0 − 𝑋λ
𝑠 + = 𝑌λ − 𝑦0
λ ≥ 0 ve 𝑒 = (1, … )
−
𝑠
+
+
𝑒𝑠 − = ∑𝑚
𝑖=1 𝑠𝑖 ve 𝑒𝑠 = ∑𝑟=1 𝑠𝑟

(4)
olması gerekmektedir. Sadece ilk kısıt sağlanırsa zayıf göreceli etkin, ikinci kısıt da sağlanırsa
güçlü göreceli etkin model oluşmaktadır (Cooper, Seiford ve Tone, 2007, s.490).
Banker, Charnes ve Cooper tarafından geliştirilen BCC modeli ise ölçeğe göre değişken
getiri varsayımından yola çıkılarak teknik etkinlik ölçümü yapan bir modeldir. BCC etkin sınırı
her koşulda CCR sınırının altında yer almaktadır. Bu nedenledir ki, CCR etkinlik değeri, BCC
etkinlik değerinden küçük veya ona eşit olmaktadır.
BCC oran formu, CCR oran formundan sadece girdi odaklı modelde 𝑢0 değişkeninin,
değişkeninin eklenmesiyle ayrılmaktadır. Girdi odaklı BCC modeli aşağıdaki gibi formüle
edilmektedir (Sathye, 2003, s.666).
Girdi Odaklı BCC Birincil (Primal) Formülasyon
𝑠

𝑚𝑎𝑥 𝑒0 = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟0 − (𝑢0 )
𝑟=1

Kısıtlar:
𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖0 = 1
𝑖=1
𝑠
− ∑𝑚
𝑖=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 + ∑𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − (𝑢0 ) ≤ 0

𝑣𝑖 ≥ 0 𝑢𝑟 ≥ 0 𝑢0 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟𝑠𝚤𝑧 𝑖 = 1, … , 𝑚 𝑟 = 1, …,

(5)

Girdi Odaklı BCC İkincil (Dual) Formülasyon
𝑚𝑖𝑛 𝜃0

Kısıtlar:
𝑛

𝑠

∑ ʎ𝑗 𝑥𝑖𝑗 − 𝜃0 𝑥𝑖0 ≤ 0 𝑦𝑟0 − ∑ ʎ𝑗 𝑦𝑖𝑗 ≤ 0
𝑗=1

(∑𝑛𝑗=1 ʎ𝑗

𝑟=1

= 1) 𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑟 = 1, … , 𝑠; 𝑗 = 1, … , 𝑛

(6)

Burada, 𝑢0 : KVB’ye ait serbest işaretli değişkeni ifade etmektedir.
Birincil modelde 𝑚𝑎𝑥 ∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟0 − (𝑢0 ) amaç fonksiyonu değeri 1’e eşit ise KVB etkin,
diğer durumlarda KVB etkin değildir. İkincil modelde ise 𝜃0 = 1 durumu KVB’nin etkin
olduğunu, diğer durumlar etkin olmadığını ifade etmektedir.
KVB’lerin etkinsizliği iki sebebe bağlanmaktadır. Bu sebeplerden ilki KVB’nin yönetim
tarafından etkinsiz bir şekilde işletilmesi, diğeri ise KVB’lerin çalışma şartları içerisinde
dezavantajlı bir duruma sahip olmalarıdır (Kutlar ve Babacan, 2008, s.150). Etkinsizlik durumunu
belirleyebilmek için ölçek etkinliği (ÖE) hesaplanmaktadır. Teknik etkinlik (TE) olarak
adlandırılan CCR modeli tarafından üretilen etkinlik değeri ile saf teknik etkinlik (STE) olarak
adlandırılan BCC modeli tarafından üretilen etkinlik değeri arasındaki ilişkiyi gösteren değer,
ölçek etkinliği (ÖE) olarak tanımlanmaktadır. Bu etkinlik değeri şu şekilde hesaplanır:
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Ö𝐸 = 𝐶𝐶𝑅/𝐵𝐶𝐶
(7)
Ölçek etkinlik ve saf teknik etkinlik değerlerinin bilinmesi, teknik etkin olmayan bir
KVB’nin etkinsizliğinin nedeninin saf teknik etkinsizlikten mi, yoksa ölçek etkinsizlikten mi, ya
da her ikisinden de mi kaynaklandığının belirlenmesini sağlamaktadır. CCR ve BCC değerleri
birbirine eşit yani ÖE değeri 1 ise KVB’nin optimal ölçekte faaliyet gösterdiği söylenebilir. Eğer
ÖE değeri 1’den küçük ise ilgili KVB’nin ölçeğini artırması gerekmektedir (Ulucan ve
Karacabey, 2002, s.106). Ölçek etkinsizliği, operasyonel sorunların yanı sıra dışsal etkenler
nedeniyle tercih edilen ölçek büyüklüğünden kaynaklanmaktadır (Aydemir, 2002, s. 45).
Etkin olmayan bir KVB olduğu varsayımı altında KVB’nin etkin olabilmesi için referans
kümesinde yer alan KVB’lerin girdi ve çıktı miktarlarının doğrusal kombinasyonları yardımıyla
kuramsal bir KVB tanımlanır. Bu kuramsal KVB’nin girdi ve çıktıları, aylak değişkenler
yardımıyla;
𝑋𝑖 = 𝜃𝑋𝑖 − 𝑠𝑖−
i=1,2,…,m
+
𝑌𝑟 = 𝑌𝑟 + 𝑠𝑟
r=1,2,…,s
(8)
şeklinde elde edilebilir. Referans kümesinde bulunan etkin KVB’ler, etkin olmayan KVB
için örnek teşkil ederken, kuramsal KVB etkin olmayan KVB’nin taklit etmesi gereken tek bir
noktayı temsil etmektedir. Daha açık bir ifade ile etkin olmayan KVB’nin referans kümesindeki
KVB’ler gibi etkin hale gelebilmesi için kuramsal KVB’nin girdi ve çıktı düzeylerini hedeflemesi
gerekir. Hedeflenen bu girdi ve çıktı düzeylerine ulaşmak için etkin olmayan KVB, i’inci girdisini
∆Xi=(1-θ).Xi+Si- kadar azaltmalı ve r’inci çıktısını ∆Yr=Sr+ kadar artırmalıdır. Bu ilişkilerden
yararlanılarak etkin olmayan KVB’lerin girdi ve çıktılarına ilişkin potansiyel iyileştirmeler (PI)
𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓−𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛
yüzde olarak 𝑃𝐼 (%) =
𝑥100 şeklinde formüle edilebilir (Özden, 2008, s.173).
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛

Analiz Sonuçları
Yıllara göre girdi odaklı CCR ve BCC modelleriyle hesaplanan etkinlik ve ÖE değerleriyle
ölçeğe göre getiri sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Yıllara Göre Girdi Odaklı CCR, BCC, ÖE Değerleri ve Ölçeğe Göre Getiri
No

KVB
ERZURUM

2012-2013

2013-2014

CCR BCC

ÖE

ÖG

2014-2015

CCR BCC

ÖE

ÖG

CCR

BCC

ÖE

ÖG

1

AŞKALE

0.52

1.00

0.52

Artan

0.69

1.00

0.69

Artan

0.54

1.00

0.54

Artan

2

AZİZİYE

0.58

1.00

0.58

Artan

0.69

1.00

0.69

Artan

0.61

1.00

0.61

Artan

3

ÇAT

0.45

1.00

0.45

Artan

0.42

1.00

0.42

Artan

0.35

1.00

0.35

Artan

4

HINIS

0.66

1.00

0.66

Artan

0.69

1.00

0.69

Artan

0.62

1.00

0.62

Artan

5

HORASAN

0.83

1.00

0.83

Artan

0.66

1.00

0.66

Artan

0.68

1.00

0.68

Artan

6

İSPİR

0.67

1.00

0.67

Artan

0.66

1.00

0.66

Artan

0.72

1.00

0.72

Artan

7

KARAÇOBAN

0.58

1.00

0.58

Artan

0.62

1.00

0.62

Artan

0.47

1.00

0.47

Artan

8

KARAYAZI

0.58

1.00

0.58

Artan

1.00

1.00

1.00

Sabit

0.53

1.00

0.53

Artan

9

KÖPRÜKÖY

0.48

1.00

0.48

Artan

0.60

1.00

0.60

Artan

0.32

1.00

0.32

Artan

10

NARMAN

0.61

1.00

0.61

Artan

0.58

1.00

0.58

Artan

0.54

1.00

0.54

Artan
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11

OLTU

0.67

1.00

0.67

Artan

0.71

1.00

0.71

Artan

0.72

1.00

0.72

Artan

12

OLUR

0.67

1.00

0.67

Artan

0.58

1.00

0.58

Artan

1.00

1.00

1.00

Sabit

13

PALANDÖKEN

0.70

1.00

0.70

Artan

0.80

1.00

0.80

Artan

0.82

1.00

0.82

Artan

14

PASİNLER

0.63

1.00

0.63

Artan

0.73

1.00

0.73

Artan

0.54

1.00

0.54

Artan

15

PAZARYOLU

0.73

1.00

0.73

Artan

0.57

1.00

0.57

Artan

0.40

1.00

0.40

Artan

16

ŞENKAYA

0.89

1.00

0.89

Artan

1.00

1.00

1.00

Sabit

0.45

1.00

0.45

Artan

17

TEKMAN

0.63

1.00

0.63

Artan

0.48

1.00

0.48

Artan

0.31

1.00

0.31

Artan

18

TORTUM

0.81

1.00

0.81

Artan

0.57

1.00

0.57

Artan

0.52

1.00

0.52

Artan

19

UZUNDERE

0.43

1.00

0.43

Artan

0.44

1.00

0.44

Artan

0.42

1.00

0.42

Artan

20

YAKUTİYE

1.00

1.00

1.00

Sabit

1.00

1.00

1.00

Sabit

1.00

1.00

1.00

Sabit

ERZİNCAN
21

ÇAYIRLI

0.58

1.00

0.58

Artan

0.57

1.00

0.57

Artan

0.50

1.00

0.50

Artan

22

İLİÇ

1.00

1.00

1.00

Sabit

0.55

1.00

0.55

Artan

0.46

1.00

0.46

Artan

23

KEMAH

0.65

1.00

0.65

Artan

0.65

1.00

0.65

Artan

0.68

1.00

0.68

Artan

24

KEMALİYE

0.97

1.00

0.97

Artan

0.75

1.00

0.75

Artan

1.00

1.00

1.00

Sabit

25

MERKEZ

0.84

1.00

0.84

Artan

0.99

1.00

0.99

Artan

1.00

1.00

1.00

Sabit

26

OTLUKBELİ

0.73

1.00

0.73

Artan

0.64

1.00

0.64

Artan

0.33

1.00

0.33

Artan

27

REFAHİYE

0.54

1.00

0.54

Artan

0.72

1.00

0.72

Artan

0.66

1.00

0.66

Artan

28

TERCAN

0.53

1.00

0.53

Artan

0.54

1.00

0.54

Artan

0.62

1.00

0.62

Artan

29

ÜZÜMLÜ

0.66

1.00

0.66

Artan

0.67

1.00

0.67

Artan

0.59

1.00

0.59

Artan

BAYBURT
30

AYDINTEPE

0.71

1.00

0.71

Artan

0.50

1.00

0.50

Artan

0.40

1.00

0.40

Artan

31

DEMİRÖZÜ

0.68

1.00

0.68

Artan

0.98

1.00

0.98

Artan

0.50

1.00

0.50

Artan

32

MERKEZ

0.98

1.00

0.98

Artan

0.92

1.00

0.92

Artan

0.97

1.00

0.97

Artan

CCR modeli sonuçlarına göre 2012-2013 döneminde 32 HEM içerisinde Erzurum’da
Yakutiye ve Erzincan’da İliç olmak üzere 2 HEM’in etkin olduğu tespit edilmiştir. 2013-2014
döneminde ise Erzurum’da Karayazı, Şenkaya ve Yakutiye ile 3 HEM etkin olup, Erzincan ve
Bayburt’da etkin HEM bulunmamaktadır. Son dönem olan 2014-2015’de ise Erzurum’da Olur ve
Yakutiye HEM’leri, Erzincan’da ise Kemaliye ve Merkez HEM’lerinin etkin olduğu tespit
edilmiştir. Etkinlik değeri en düşük olan HEM’ler 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 için
sırasıyla Erzurum ilinde bulunan Uzundere, Çat ve Tekman HEM’leridir. BCC modeli
sonuçlarına göre ise çalışma kapsamındaki bütün yıllar için KVB’lerin tamamı etkindir. CCR
modeliyle hesaplanan teknik etkinlik ve BCC modeliyle hesaplanan saf teknik etkinlik
değerlerinin oranlanmasıyla belirlenen ÖE değerleri, CCR modelinden elde edilen sonuçların
aynısını yansıtmaktadır. Bu durum HEM’lerdeki etkinsizliğin tamamının dışsal etkenlerden
kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
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Tablo 2. Yıllara Göre Potansiyel İyileştirme Oranları
2012-2013
No

2013-2014
DEĞİŞKENLER

KVB
ERZURUM

2014-2015

G1

G2

Ç1

Ç2

G1

G2

Ç1

Ç2

G1

G2

Ç1

Ç2

1

AŞKALE

-47,57 -48,46 0,00 7,57

-31,03 -31,03 0,00 0,15

65,79

0

152,85

59,28

2

AZİZİYE

-42,39 -42,39 0,15 0,00

-31,21 -31,21 0,16 0,00

-17,61

0

49,16

175,19

3

ÇAT

-55,24 -67,38 0,00 0,11

-57,82 -57,82 0,00 0,36

-38,16

0

99,31

85,89

4

HINIS

-34,25 -34,25 0,00 0,97

-30,72 -30,72 0,00 0,43

27,08

0

87,18

78,21

5

HORASAN

-17,50 -17,50 0,16 0,00

-34,42 -34,42 0,00 0,06

21,79

0

76,45

115,65

6

İSPİR

-33,41 -33,41 0,00 1,13

-33,55 -33,55 0,00 1,47

14,29

0

62,36

133,27

7

KARAÇOBAN

-42,20 -43,18 0,11 0,00

-38,47 -38,47 0,00 0,03

11,76

0

124,50

70,96

8

KARAYAZI

-42,29 -51,09 0,20 0,00

0,00 0,00

28,57

0

122,31

57,66

9

KÖPRÜKÖY

-52,46 -54,07 0,00 0,02

-40,21 -40,21 0,00 1,60

44,00

0

324,90

27,21

10

NARMAN

-38,54 -44,79 0,00 0,52

-42,07 -42,07 0,00 0,05

38,71

0

107,41

84,66

11

OLTU

-33,29 -33,29 0,00 0,82

-29,20 -29,20 0,00 0,68

-19,61

0

21,79

330,60

12

OLUR

-33,12 -84,13 0,20 0,00

-42,07 -58,16 0,00 0,80

73,33

0

17,03

385,41

13 PALANDÖKEN -30,04 -30,04 0,00 3,70

-19,56 -19,56 0,00 3,44

13,14

0

47,28

180,26

-36,57 -36,57 0,00 6,39

-27,28 -27,28 0,00 4,05

20,56

0

124,49

69,67

-27,15 -86,42 0,20 0,00

-42,53 -64,88 0,07 0,00

37,50

0

127,03

78,28

0,00 0,00

5,88

0

104,60

83,49

14

PASİNLER

15 PAZARYOLU

0,00

0,00

16

ŞENKAYA

-10,56 -51,49 0,10 0,00

17

TEKMAN

-36,56 -36,56 0,00 0,18

-52,28 -52,28 0,00 1,69

0,00

0

224,69

39,58

18

TORTUM

-18,97 -31,33 0,00 5,69

-43,12 -43,12 0,00 1,91

34,21

0

121,90

69,08

19

UZUNDERE

-56,85 -72,94 0,00 1,29

-56,36 -56,36 0,00 1,94

256,25

0

481,86

19,39

20

YAKUTİYE

0,00 0,00

-25,38

0

-6,33

5890,26

-43,05 -43,05 0,00 0,04

17,07

0

111,41

72,62

0,00 0,00

-44,59 -44,59 0,00 0,59

186,96

0

323,01

29,77

-34,76 -65,72 0,20 0,00

-35,08 -72,95 0,00 0,74

-57,14

0

-63,54 -165,14

-42,60 0,00 18,57 -25,16 -25,16 0,00 18,55

52,00

0

12,24

545,03

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ERZİNCAN
21

ÇAYIRLI

22

İLİÇ

23

KEMAH

24

KEMALİYE

25

MERKEZ

-15,70 -15,70 0,00 0,09

-1,30

0,00 0,26

18,83

0

30,00

268,54

26

OTLUKBELİ

-27,13 -70,36 0,00 4,35

-35,73 -62,51 0,00 0,32

75,00

0

228,57

41,81

-42,40 -42,40 0,00 1,64
0,00

-3,24

0,00

-1,30
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27

REFAHİYE

-46,41 -47,32 0,00 1,91

-27,60 -27,60 0,00 0,80

129,03

0

154,94

56,81

28

TERCAN

-47,16 -50,74 0,00 0,41

-45,74 -45,74 0,00 0,06

-40,91

0

6,62

563,07

29

ÜZÜMLÜ

-33,59 -33,59 0,00 0,77

-33,22 -33,22 0,00 0,12

6,98

0

67,94

125,08

BAYBURT
30

AYDINTEPE

-29,03 -29,03 0,23 0,00

-50,42 -50,42 0,00 1,26

100,00

0

267,54

29,66

31

DEMİRÖZÜ

-32,44 -35,87 0,04 0,00

-2,24

-2,24

0,00 0,40

112,90

0

218,30

42,52

32

MERKEZ

-2,21

-7,88

-7,88

0,00 0,97

-8,55

0

3,83

755,04

-2,21

0,00 1,53

Girdi odaklı CCR ve BCC modelleriyle elde edilen girdi ve çıktılara ilişkin aylak
değişkenlerden faydalanarak etkin olmayan HEM’ler için hesaplanan potansiyel iyileştirme
oranları Tablo 2’de görülmektedir. Potansiyel iyileştirme yüzdelerine ilişkin açıklamalar
birbirlerine benzer şekilde yapıldığından etkin olmayan HEM’lerin, girdi ve çıktı değişkenlerinin
potansiyel iyileştirme yüzdelerinin açıklanması oldukça uzun sürmektedir. Bu nedenle TRA1
bölgesindeki HEM’lere ait girdi ve çıktılar için ayrı ayrı açıklamalar yapılmayıp genel bir
değerlendirmeye yer verilmiştir. TRA1 bölgesindeki HEM’lerde her üç dönemde de kurs sayısı
(G1), mevcut kurum sayısı (G2) girdileri ve kayıtlı kursiyer sayısı (Ç1), sertifika alan kursiyer
sayısı (Ç2) çıktıları negatif işaretliyse yüzde değerleri kadar azaltılmalı, pozitif işaretli ise yüzde
değerleri kadar artırılmalıdır. Diğer taraftan potansiyel iyileştirme yüzdeleri sıfır ise girdi ve
çıktılar üzerinde herhangi değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle TRA1 bölgesinde
kurs ve mevcut kurum sayının yeterli olduğu ve bu girdilerle elde edilen çıktıların yani kayıtlı
kursiyer ve sertifika alan kursiyer sayısının yetersiz olduğu söylenebilir.
Sonuç ve Öneriler
Gelişmiş ülke deneyimleri büyümenin ekonominin yapısındaki değişikliklerle ilgili
olduğunu ortaya koymaktadır. Yapısal değişim üretim ve istihdamın kompozisyonundaki
değişimleri yansıtmaktadır. İstihdam ve istihdama bağlı verimlilikteki yapısal dönüşüm
eğitimdeki ilerlemelerle kazanılmaktadır. Ekonomik evrilmede önemli bir yer tutan eğitim
sisteminin ayrılmaz bir parçası da HEM’lerdir. HEM’ler örgün eğitimin dışında kalmış
yetişkinlere eğitsel faaliyetler sunmanın yanında çağın gereksinimleri doğrultusunda kişilere yeni
uzmanlıkların kazandırıldığı eğitim kurumlarıdır. Türkiye’de HEM’lerle ilgili farklı kurum, yıl
ve yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirilmiş çalışmalar mevcut olmasına rağmen TRA1 bölgesi
özelindeki HEM’leri inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmada 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı verilerine dayalı olarak VZA ile TRA1 bölgesindeki
HEM’lerin etkinliği araştırılmıştır. Kurs sayısı ve mevcut kurum sayısı değişkenleri girdi, kayıtlı
kursiyer sayısı ve sertifika alan kursiyer sayısı değişkenleri çıktı olarak ele alınmıştır. Girdi odaklı
CCR modeliyle hesaplanan etkinlik değerlerine göre TRA1 bölgesinde yer alan 32 HEM’den
2012-2013 dönemi için 2, 2013-2014 dönemi 3 ve 2014-2015 dönem için 4 HEM’in etkin olduğu
belirlenmiştir. Girdi odaklı BCC modelindeki değerler ise tüm dönemler ve kurumlar için tam
etkinliğin olduğunu göstermiştir. CCR ve BCC ile hesaplanan ölçek etkinliğinin CCR değerlerine
eşit olduğu görülmüştür. Bu durumda etkinsizliğin ölçek etkinsizliğinden kaynaklandığı
söylenebilir. Ölçek etkinsizliğinin sebebi ise bu HEM’lerin bir birim girdi ile bir birimden daha
fazla çıktı üretebilecekken dışsal faktörlerden dolayı kapasitelerinin altında çıktı üretmelerinden
kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Yani TRA1 bölgesindeki HEM’lerde mevcut girdilerin daha
etkin kullanımıyla daha fazla çıktı elde edilebilir. Genel olarak TRA1 bölgesindeki HEM’lerin
etkinsizliği kurs sayısı ya da mevcut kurum sayısı gibi girdilerin yetersizliği değildir, HEM’lerin
etkinliği yeni faktörler eklemek yerine mevcut faktörlerin atıl ya da verimsiz kullanımının önüne
geçilerek sağlanabilir. Mevcut faktörlerin verimli kullanılmasında eğitim modülleri için materyal
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sağlanması, denetim mekanizmasının iyileştirilmesi ve bilginin değerli olduğu bilincinin topluma
yerleştirilmesi gerekmektedir.
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İŞLETME

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN
ÖNEMİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ
THE IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA USE FOR ACCOMMODATION BUSINESS:
ERZİNCAN SAMPLE
Burak ERYILMAZ*
Cem YÜCETÜRK**
Özet
Web 2.0 teknolojileri temelinde şekillenen Sosyal Medya, kullanıcıların içerik üretimi ve paylaşımını
mümkün kılan çevirimiçi uygulamalarla ve sosyal etkileşim ortamları ile birlikte her geçen gün
yaşantımızın içinde daha çok yer almaya devam etmektedir. Günümüzde sosyal medya yalnızca eğlence
amaçlı değil, aynı zamanda bir bilgi edinme aracı olarak da kullanılmaktadır. Zira tüketiciler artık yalnızca
markaları veya işletmeleri yalnızca dinlemek değil aynı zamanda onlarla konuşmak ve etkileşime girmek
istemektedirler. Bu bağlamda sosyal medya işletmeler tarafından daha fazla önemsenmek durumundadır.
Konaklama işletmelerinin de sosyal medyayı etkin olarak kullanmaları ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve
daha da önemlisi potansiyel veya mevcut müşterileri ile etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. Bu
çalışmanın amacı Erzincan ilinde bulunan turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli konaklama
tesislerinin sosyal medyayı kullanım düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında 10 adet turizm
işletme belgeli ve 27 belediye belgeli konaklama tesisinin sosyal medya kullanıp kullanmadıkları tespit
edilmiş, kullanan işletmelerin sosyal medya hesapları analiz edilmiş, değerlendirilmiş ve eksiklikleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Konaklama İşletmeleri, Sosyal Medya

Abstract
The social media shaped under the Web 2.0 teachnological base is going on to play a part in our lives
day by day with online applications that allow users to produce and share the content and social interaction
enviroment. Nowadays, the social media is not only used for fun but also used as a tool of knowledge
acquisition. Besides, the consumers don’t want only to listen to the brands or bussinesses, but also they
want to talk to and interact with them. In this context, the social media is to be considered more by
businesses. The active using of the social media by acommodation bussinesses, also provides the
introduction to their products and services and more important than that the interaction between potential
or existing customers and themselves. The purpose of this study is to determine the level of the social media
use of accommodation business that have the tourism operation licence and the municipality operation
licence in Erzincan. In this study content, it is detected that if 10 with tourism operation licenced and 27
with municipality operation licenced accommodation businesses use the the social media or not; analyzed,
evaluated and specified the deficiencies the social media accounts of accommodations that use social media.
Keywords: Accommodation business, Erzincan, Social media

Giriş
Web 2.0 teknolojileri temelinde şekillenen sosyal medya kavramı kullanıcıların kendi
oluşturdukları özgün içerikleri çevirimiçi topluluklara ulaştırdıkları uygulamalardan
oluşmaktadır. Günümüzde özellikle turizm sektöründe kullanıcıların sosyal medya araçları
aracılığı ile paylaşmış oldukları içeriklerin tüketicinin satın alma, harekete geçme gibi
motivasyonlarını diğer tüm reklam ve pazarlama araçlarından daha fazla etkilediği söylenebilir.
Hem turistler hem de turizm işletmeleri açısından büyük bir avantaj olan sosyal medya
uygulamaları turizmde pazarlama stratejilerini değiştirebilecek güçtedir. İşletmeler açısından
bakıldığında, daha az maliyet ve eforla tüketiciye ulaşabilecek bir yeni ortam oluşurken,
tüketiciler açısından bakıldığında ise yalnızca işletmelerle değil, o işletmeyi daha önce
deneyimlemiş sosyo-ekonomik açıdan kendisine daha yakın kullanıcıların tecrübelerini
dinleyebilecekleri bir sanal birliktelik ortamı oluşmuştur.
Chan ve Guillet (2011) "Investigation Of Social Media Marketing: How Does The Hotel
Industry in Hong Kong Perform in Marketing On Social Media Websites?" isimli çalışmalarında
Hong Kong'daki 67 otel üzerinden otellerin sosyal medya stratejilerinin otel endüstrisi üzerindeki
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etkisini incelemişlerdir. Çalışmada otel işletmeleri tarafından en çok kullanılan sosyal medya
mecraları Twitter (% 56.7) ve Facebook (% 53.7) olduğu belirtilmiştir. Araştırmada otellerin
sosyal medya aracılığı ile sıklıkla ve ortak olarak yaptıkları aktivitelerin, tüm misafirlere şirketin
indirimli ürünlerinin tanıtımını yapmak ve çevirimiçi topluluklara teklif edilen özel hizmetler
olduğu tespit edilmiştir. Diğer yaygın aktiviteler ise misafirlerin önceliklerine cevap vermek,
şikayetlerle başa çıkmak ve yarışmalar düzenlemek olarak belirtilmiştir. İşletmelerin öncelikli
amacının sosyal medya pazarlamasını ve sosyal medya araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin
anlaşılması olarak belirtilen bu çalışmada şirketlerin en büyük hatasının sosyal medyayı yalnızca
bir reklam kanalı olarak görmeleri olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada sosyal medyanın bir reklam
unsuru olmasının yanı sıra aynı zamanda işletmelerle müşteriler arasında bir sosyalleşme,
etkileşim, cevap verme ve yeni ilişkiler oluşturma alanı olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda
doğrudan satış stratejisinin sosyal medya için yanlış bir strateji olduğunun da altı çizilmiştir.
Chung ve Buhalis çevirimiçi toplulukların kişiliklerini, davranışları, alışkanlıklarını ve
ihtiyaçlarını inceledikleri "Web 2.0: A Study of Online Travel Community" adlı çalışmalarında
çevirimiçi toplulukların gün geçtikçe seyahatçiler ve işletmeciler için daha önemli bir bilgi
kaynağı haline geldiğini ve pazarlamacılar için etkili bir pazarlama kanalı olduğunu
belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda çevirimiçi toplulukların bilgi ihtiyacının sosyal medya
kanalları ile çabuk ve verimli bir şekilde karşılanıldığı taktirde bu seyahatçilerin davranışlarının
olumlu olabileceği ve bu olumlu davranışın tekrarlanabileceği vurgusu yapılmıştır. Bu yüzden
işletmelerin müşterilerle iletişim kurarken olabildiğince bol, verimli ve güncel bilgiye sahip
olması gerektiğinin altı çizilmiştir.
Volo (2010) "Bloggers Reported Tourist Experiences: Their Utility as a Tourism Data
Source and Their Effect on Prospective Tourists" adlı çalışmasında bloggerların yazdıkları 103
ziyaret yazısını incelerken turistlerin gittikleri mekanlarla ilgili bilgilere nasıl ulaştıklarını analiz
etmiştir. İnternet teknolojileri sayesinde bilgi asimetrisi ortadan kalkarak, hangi coğrafyada olursa
olsun turistlerin birbirlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak karar verdiklerini belirtmiştir. Bu
bağlamda yalnızca turistler değil, aynı zamanda işletmeler de bu çevirimiçi yorumlardan ve blog
yazılarından faydalanabilir, eksi ve artılarını görerek kendilerini güncelleyebilirler.
Sosyal medya uygulamalarının düşük maliyetli ve geniş kitlelere ulaşma imkanı yüksek olan
bir araç olarak özellikle düşük bütçeli oteller için önemli fırsatlar barındıran ortamlardır. Bu
bağlamda Erzincan ilinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli ve Belediye İşletme Belgeli
37 otelin incelendiği bu çalışmada, otellerin sosyal medya araçlarının kullanım şekilleri
araştırılmış, eksikler değerlendirilmiştir ve işletmelere öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Otel İşletmeleri Açısından Sosyal Medyanın Önemi
Genel anlamda tanımlamak gerekirse sosyal medya; Web 2.0 teknolojileri ile birlikte
yapılandırılan kullanıcı odaklı içeriklerin ortaya çıkmasına ve yayılmasına imkan sağlayan
çevirimiçi uygulamaların tümüdür. (Kaplan ve Haenlein, 2010). Web 2.0 platformuyla birlikte
ortaya çıkan sosyal medya uygulamaları; toplumsal iletişim siteleri, bloglar, mikrobloglar,
arkadaşlık siteleri, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, vikiler, forumlar; insanlara fikirlerini,
düşüncelerini, tecrübelerini, mutluluklarını, üzüntülerini, beğendiklerini ya da beğenmediklerini
paylaşmaları için gereken çevirimiçi ortamı ücretsiz olarak ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı
sistemleri kapsar (Özkaşıkçı, 2011).
Otel işletmeleri sosyal medya uygulamalarının potansiyelinden faydalanarak müşteri
ilişkileri yönetiminde yaratıcı stratejiler geliştirerek hedef kitle ile çift taraflı ve faydalı
girişimlerde bulunabilir. Farklı sosyal medya araçları farklı tarzda bilgi paylaşımına uygun olarak
tasarlanmıştır. Örneğin dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu olan Facebook günümüzde
işletmeler açısından da oldukça önemli bir iletişim kanalıdır. Facebook, insanların arkadaşları ve
ailesi ile daha etkin iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım
sitesidir. İşletmeler Facebook sayesinde daha az maliyet ve efor harcayarak bilgi dağıtımı için
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yeni iletişim merkezleri oluşturabilir, müşteri deneyimini paylaşmasını sağlayacak ortamların
oluşmasını sağlayabilir.
Bir diğer popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter ise kendi sitesinde misyonunu
"Herkese fikir ve bilgiyi anında hiçbir engel olmaksızın yaratıp, paylaşma gücü vermek" olarak
açıklamaktadır. 21 Mart 2006'da kurulan Twitter maksimum 140 karakter kullanarak kısa
metinler yazma, görsel içerik paylaşma ve takip edilen kişilerin paylaştıkları içerikleri takip etme
imkanı sağlayan bir mikroblog sitesidir. Günümüzde pek çok ulusal ve uluslararası şirket hem
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak hem de müşteri ile diyalog kurabilmek amacıyla Twitter'ı
kullanmaktadır. Turizm işletmeleri de Twitter sayesinde yeni kampanyalarını duyurabilir ayrıca
müşterilerin istek ve şikayetlerini takip edebilirler.
15 Şubat 2005'te kurulan Youtube dünyanın en büyük video paylaşım sitesidir. Youtube
aracılığı ile otelde yapılan etkinlikler paylaşılabilir, otelin belirli özelliklerini, çalışan ve
müşterilerle yapılan görüşmeleri, otelin fiziksel ve çevresel özelliklerini de anlatan bir arviş
oluşturulması da mümkün hale gelebilir.
Yaklaşık 500 milyon kullancıya sahip fotoğraf ve video paylaşma, saklama ve düzenleme
uygulaması olan Instagram çekilen fotoğrafları milyonlarca kullanıcıya ulaştırma imkanı sağlar.
Instagram gibi daha çok fotoğraf paylaşımına odaklanmış sosyal medya araçları ile otel ve otelin
çevresinden fotoğraflar paylaşılabilir. Özellikle marka değerini ve bilinirliğini arttırmak için
uygun ve düşük maliyetli bir sosyal medya aracıdır.
Türkiye İstatistik Kurumu 2015 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na
göre Türkiye'de "sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb.
içerik paylaşma" amacıyla internet kullananların oranı % 80,9'dur (TÜİK, 2015). Dijital
Pazarlama Ajansı "We Are Social" tarafından hazırlanan 2016 yılı “İnternet ve Sosyal Medya
Kullanıcı İstatistikleri”ne göre ülkemizdeki 79 milyonluk nüfusun, 46 milyonunun internete
bağlandığı, internet kullanıcılarının 42 milyonunun aktif olarak sosyal medyada yer aldığı
açıklanmıştır. 42 milyon kullanıcının arasında en çok kullanılan sosyal medya platformlarına
bakıldığında ilk sırada % 32 ile Facebook’un yer alırken, Facebook’u % 24 ile WhatsApp, % 20
ile Facebook Messenger, % 17 ile Twitter, % 16 ile Instagram takip etmektedir. Sıralama
Google+, Skype, Linkedin, Viber ve Vine ile devam etmektedir (www.wearesocial.com).
Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar göstermektedir ki günümüzde internet
kullanıcılarının asıl amaçlarından birisi de sosyal medyada var olmaktır. Bir eğlence ve vakit
geçirme aracı olarak ortaya çıkan bu sosyal paylaşım siteleri artık bu amaçların dışına çıkarak bir
zorunluluk haline dönüşmektedir. Dünya yeni bir iletişim aracıyla tanışmış ve bu yeni mecranın
dinamiklerine ayak uydurmak durumunda kalmıştır. Günümüzde çoğu işletmeler de geleneksel
pazarlama anlayışının yeterli olmadığını anlayıp, müşteri ile birebir diyalog kurabilecekleri bu
yeni ortamın avantajlarından faydalanmaya başlamıştır.
İnsanlar, yeni bir mal veya hizmet alımı karar aşamasında işletmeler hakkında sosyal medya
uygulamaları aracılığı ile olumlu veya olumsuz içerikleri okuyarak satın alma kararını verebilir.
Bu bağlamda bir otel işletmesinin zorunlu olarak bulundurduğu web sitesinin yanında sosyal
medyada da aktif olarak bulunması çevirimiçi topluluklarda olumlu bir imaja sahip olmasını
sağlayabilir. Buna ek olarak web sitelerinin oluşturulma ve güncelleştirilme sürecinde harcanan
maliyet düşünüldüğünde sosyal medya platformları hem kullanım kolaylığı, hem geniş kitlelere
ulaşabilirliği hem de neredeyse yok denilebilecek maliyeti sebebi ile işletmeler açısından çok
önemli bir iletişim alanı haline gelmiştir.
İşletmeler sosyal medya hesaplarını oluşturmadan önce hangi platformda var olacaklarsa, o
platformun dinamiklerini anlamak ve ona göre hareket etmek durumundadır. Örneğin insanlar
Facebook'a bir ilişki kurmak amacı ile gelmektedir. Bu bağlamda işletmeler, insanlarla
Facebook'da iletişim kurmak istiyorsa öncelikle bir kişiliğe sahip olması, sahici olması, sade
olması ve uygun içerikler üretmesi gerekmektedir (Sullivan ve Bennett, 2012).
Sosyal medya sayesinde işletmelerle daha önceden pasif ilişkiler kuran müşteriler yerine,
kendi fikirlerini işletmelere duyurabilen, katılımcı bireyler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla
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işletmeler bir strateji oluşturmadan önce müşterileri bu iletişim sürecine nasıl katacaklarını
planlamalıdır. Müşterilerin bu sürece dahil olabilmesi için tüketici ile anlamlı diyalog geliştirmek,
çevirimiçi topluluklara somut öneriler sunmak ve şeffaflık yaratarak bilginin paylaşılabileceği bir
ortam oluşturmak gerekmektedir (Akyüz, 2013, s.290).
İnternetle birlikte bilgiye ulaşma hızının artması kullanıcıların zaman algılarının
değişmesine de neden olmuştur. Günümüz insanı değerli bilgiye hemen ulaşma isteğinde
olduğundan kullanıcının bilgiye ulaşmak için ayırdığı zamandan daha değerli bir içerik
paylaşılması işletmeler açısından önemlidir. Aksi takdirde bu yeni mecra bir dezavantaja
dönüşebilir. Sosyal Medya'yı geleneksel ağızdan ağıza iletişimin dijital bir uzantısı olarak görmek
mümkündür. Olumlu olarak konuşulan konuların zahmetsizce ve ücretsiz bir şekilde yayılması
bir avantaj olarak görülse de kontrol edilebilir olmadığından işletme hakkında paylaşılan olumsuz
içeriklerin de yayılması da mümkün olabilir. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarının güncel olarak
kontrol edilmesi ve gerektiğinde anında iletişime geçilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu
konuda "Satan Reklam Yaratmak" adlı kitapta Sam Bennett şunu belirtmiştir (Sullivan ve
Bennett, s.246):
"Sosyal Medya, deneyimler haline dönüşen fikirlerin ölümsüzlüğe ulaşacağı bir yerdir.
Ayrıca kötü, bencil ya da sıkıcı fikirlerin de toplum önünde cezalandırılacağı ve taşlanarak
öldürüleceği bir yerdir"
Otel işletmeleri açısından sosyal medyaya bakacak olursak işletmelerin öncelikli hedefi
müşterilere iyi bir deneyim yaşatma teklifi sunmak olmalıdır. Zira otel konaklaması başlı başına
bir deneyimdir. Bu deneyim oda temizliği, otelin fiziksel durumu, personelin hizmeti ve
davranışları, yemeklerin lezzeti vb. unsurları içermektedir. Özellikle konaklama deneyimi
yaşayan kullanıcıların daha çok olumsuz deneyimleri paylaşma eğiliminde oldukları
bilinmektedir (https://www.cognizant.com). Otellerde konaklayan insanların % 46'sı
deneyimlerini Facebook, Twitter ve TripAdvisor gibi sitelerde anlatmaktadırlar
(http://blog.lab42.com/techie-traveler).
Günümüzde ağızdan ağıza iletişim otel seçimini yaparken en önemli faktör haline gelmiştir.
Buna bağlı olarak insanların % 84'ü ailesi veya yakın arkadaş çevresi tarafından önerilmesini
diğer tüm reklam kampanyalarından daha önemli olduğunu söylerken, asıl çarpıcı olan bu
insanların % 68'inin de çevirimiçi kullanıcı yorumlarına daha fazla güvendiğini belirtmesidir
(http://www.stikkymedia.com).
Seyahatçiler açısından sosyal medyaya bakıldığında ise geçmişe oranla bilgiye daha
zahmetsiz ve maliyetsiz ulaşmaları büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Özellikle mobil
kullanıcılara yönelik ortaya çıkan sosyal medya uygulamaları seyahat amaçlı kullanılan rehberler,
sözlükler ve haritaların yerini almış durumdadır. Foursquare ve Swarm gibi konum odaklı çalışan
uygulamalar sayesinde seyahatçiler; restoranlar, kafeler, müzeler, parklar vs. gibi turistik
mekanlar hakkında paylaşılan içerikleri kişisel zevk ve isteklerine göre değerlendirerek
gidecekleri mekanlara karar verme şansına sahiptirler.
Çalışmanın Yöntemi
Bu çalışmanın amacı Erzincan’da faaliyet gösteren hem turizm işletme belgeli hem de
belediye işletme belgeli konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım düzeylerini ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli konaklama
tesislerinden hangilerinin sosyal medya kullandıkları, kullandıkları sosyal medya mecraları,
sosyal medya hesaplarında hangi bilgilere yer vererek ne tür faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin
sorulara cevaplar aranmıştır.
Erzincan’da turizm işletme belgeli 10, belediye işletme belgeli de 27 adet konaklama
işletmesi bulunmaktadır. Öncelikle bu işletmelerin web siteleri incelenmiş, web sitelerinden
bağlantı vermeme ihtimallerine karşın da sosyal medya mecralarından sorgulama yapılarak bu
işletmelerin sosyal medyada hesaplarının olup olmadığına bakılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır.
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Daha sonra Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarının her biri için kendilerine
özgü değerlendirme formları oluşturulmuştur.
Araştırmanın Bulguları
Erzincan İli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzincan’da
01.07.2016 tarihi itibariyle turizm işletme belgeli 10, belediye işletme belgeli de 27 adet
konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu işletmelerin sosyal medya kullanım durumlarına ilişkin
bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1:Erzincan’daki Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Hesapları
Sosyal Medya
Ortamı
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Google +

Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Tesis Sayısı
Oran (%)
7
70
1
10
1
10
1
10
1
10

Belediye İşletme Belgeli Tesisler
Tesis Sayısı
Oran (%)
5
18.51
-

Kaynak: Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Hesaplarından Derlenmiştir.
Tablo 1’deki veriler incelendiğinde Erzincan’daki turizm işletme belgeli konaklama
tesislerinin % 70’inin Facebook kullandığı görülmektedir. Ne kadar etkin kullandıklarına ilişkin
bulgulara ayrıca yer verilecektir. Ancak diğer sosyal medya ortamlarını olması gerektiği kadar
kullanmadıkları, Twitter, Instagram, Youtube ve Google+ ortamlarını da birer işletmenin
kullandığı görülmektedir. Belediye işletme belgeli tesislerden ise sadece 5 adet konaklama
tesisinin sosyal medya kullandığı, bunların da tamamının Facebook kullandığı görülmektedir.
Facebook Kullanımı İle İlgili Bulgular
Konaklama işletmeleri en çok bilinen sosyal medya mecrası olan Facebook kullanarak;
tesisin odalarından, restoranlardan, havuzlardan ve diğer alanlarından fotoğraf ve videolar
kullanarak görsel etki yaratma avantajına sahip olmaktadırlar. Ayrıca rezervasyon için sıfır
maliyetle ek bölümler açarak somut geri dönüşler de sağlayabilmektedirler. Bunun yanı sıra özel
teklifleri duyurmak veya şikayetlere cevap vermek gibi müşteri ilişkileri uygulamalarını da
Facebook üzerinden yapabilmektedirler (Eryılmaz, 2014, s.89).
Erzincan’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli konaklama
tesislerinden toplam 12 tanesinin Facebook hesabının bulunduğu Tablo 1’de görülmektedir. Bu
tesisler tarafından yapılan paylaşımları değerlendirmek üzere bir değerlendirme formu
oluşturulmuştur. Bu değerlendirme formu Hsu (2012)’nun yapmış oldukları çalışmadan
yararlanılarak oluşturulmuştur. 9 kriter esas alınarak yapılan değerlendirme Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2: Konaklama İşletmelerinin Facebook Sayfalarında Bulunan Özelliklerin Frekans Analizi
Facebook Sayfalarında Bulunan Özellikler
Fotoğraf Paylaşımı
Video Paylaşımı
Etkinlik Duyurusu
İşletme Hakkında Bilgi
İletişim Bilgileri
Müşteri Değerlendirmeleri
Online Rezervasyon İmkanı
Diğer Sosyal Medya Hesaplarına Bağlantı Verme
Web Siteden Doğrudan Bağlantı Verme

VAR
f
%
11 91.6
2 16.6
4 33.3
11 91.6
12 100
12 100
1
8.3
9
75
3
25

YOK
f
%
1
8.3
10 83.3
8 66.6
1
8.3
0
0
0
0
11 91.6
3
25
6
50

TOPLAM
f
%
12 100
12 100
12 100
12 100
12 100
12 100
12 100
12 100
12 100
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Tablo 2’deki verilere göre Facebook kullanan konaklama işletmelerinin tamamı iletişim
bilgilerini ve müşteri değerlendirmelerini, 1 işletme hariç işletme hakkında da bilgileri bu
ortamdan paylaşmaktadırlar. Online rezervasyon imkanı sağlayan sadece 1 konaklama işletmesi
bulunduğu da dikkat çekmektedir.
Facebook sayfalarında yer alan bilgiler ve paylaşılan içerikler “beğen sayısı”, “Facebook’a
katılım yılı”, “en son yapılan paylaşım tarihi” gibi 3 soru yardımı ile değerlendirilmiş ve sonuçlar
Tablo 3‘te gösterilmiştir.
Tablo 3:Konaklama İşletmelerinin Facebook Sayfalarında Bulunan Diğer Özelliklerinin Frekans
Analiz
Özellikler
Beğen Sayısı

Değerlendirme Kriteri
250'den az
250-500
501-750
750-1000
1001'den fazla

f
7
3
0
1
1

%
58.3
25
0
8.3
8.3

Facebook'a Katılım Yılı

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1
0
1
4
2
3
1

8.3
0
8.3
33.3
16.6
25
8.3

1 Aydan az
1-6 Ay arası
6-12 Ay arası
1-2 Yıl Arası
2 Yıldan Fazla

4
2
2
2
2

33.3
16.6
16.6
16.6
16.6

En Son Yapılan Paylaşım
Tarihi

Tablo 3’te de görüldüğü üzere konaklama işletmelerinin % 58.3’ünün “beğen sayısı” 250'den
azdır. “Beğen sayısı” işletmenin yaptığı paylaşımları takip eden yani paylaşılan içeriklerin ulaştığı
kişi sayısını belirtmesi açısından önemlidir.
Katılım yıllarına bakıldığında % 33.3’ünün 2013 yılında Facebook’ta sayfa açtıkları
görülmektedir. Bu sayfaların güncel kullanımı ile ilgili ipucu verebilecek bir veri olan “en son
yapılan paylaşım tarihi” incelendiğinde % 33.3’ünün yaptıkların paylaşımların geçmişinin 1
aydan az olduğu tespit edilmiş, bir başka değişle bu paylaşımların güncel olduğu görülmüştür.
Diğer Sosyal Medya Mecralarını Kullanım İle İlgili Bulgular
Konaklama işletmeleri Twitter’ı özel teklifleri duyurmak, müşteri hizmetleri faaliyetlerini
yürütmek, tesis özelliklerinin tanıtımını yapmak, indirim ve kampanyaları duyurmak gibi
amaçlarla kullanmaktadırlar (Assenov ve Khurana, 2012, s.328).
Tablo 1’de görüldüğü gibi Erzincan’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli ve belediye
işletme belgeli konaklama işletmelerinden sadece 1 tanesi Twitter kullanmaktadır. Bu konaklama
tesisinin Twitter sayfası incelendiğinde ise bu sayfanın Ekim 2012’de açıldığı, hiçbir paylaşımın
yapılmadığı ve sadece 3 takipçisinin bulunduğu görülmektedir. Konaklama tesisinin web
sayfasından bağlantı verilen Twitter sayfasında kullanıcılar boş bir sayfa ile karşılaşmaktadırlar.
Dünya’nın en önde gelen video paylaşım sitesi olan Youtube aracılığı ile otel işletmeleri
video paylaşımlarında bulunarak tesislerini daha etkin tanıtmayı amaçlamaktadırlar.
Erzincan’daki konaklama işletmelerinden sadece 1 tanesinin Youtube hesabının bulunduğu, bu
hesaptan da 3 yıl önce otelin tanıtım videosunun yayınlandığı, bu videoyu da 599 kişinin
görüntülediği tespit edilmiştir.
Instagram hem kullanıcılarına fotoğraf ve video gibi içerikleri paylaşma imkanı hem de
yorum yapma imkanı sunmaktadır. Bu özelliği ile otel işletmelerine bir taraftan görsellerle tanıtım
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yapma fırsatı tanırken diğer taraftan da müşterilerle etkileşime geçme imkanı tanımaktadır.
Erzincan’da sadece 1 konaklama işletmesinin Instagram hesabı bulunmaktadır. Bu hesaptan
22.07.2016 tarihine kadar 34 içerik paylaşıldığı, son paylaşımın ise 1 hafta önce yapıldığı tespit
edilmiştir. Bu hesabı takip eden kişi sayısı ise 180’dir.
Facebook kullanan konaklama işletmeleri haricinde diğer sosyal medya mecralarını kullanan
konaklama tesisi sayısının sadece 1 olduğu daha önce belirtilmişti. Yapılan incelemeler
sonucunda Facebook dışında sosyal medyada sadece 4 yıldızlı Konak Mazlum Otel’in hesabının
bulunduğu görülmüştür.
Sonuç Ve Öneriler
Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşmadaki gücü ve yaygınlığı işletmelerin müşteri ilişkileri,
reklam, pazarlama gibi faaliyetlerin önemli bir kısmını bu alana kaydırmalarına neden olmaktadır.
Tüketiciler bilgi arayışından deneyim arayışı evresine geçmiş, sosyal medya uygulamalarını da
ilk başvurulan kaynaklardan birisi haline getirmişlerdir. Önceden deneme imkanı bulunmayan
turistik hizmetler için de bu durum oldukça önemli bir hal almıştır.
Bu çalışmada Erzincan’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli
konaklama tesislerinin durumları incelenmiştir. Erzincan’da faaliyet gösteren toplam 27 adet
konaklama işletmesinden sadece 12 tanesinin sosyal medyada hesabı bulunmaktadır. Sosyal
medya kullanımının bu denli yoğun olduğu bir dönemde bu sayı oldukça düşüktür.
Konaklama işletmelerinin kullandıkları sosyal medya uygulamalarına bakıldığında ise
Facebook ön plana çıkmaktadır. Ancak sosyal medyanın Facebook’tan ibaret olmadığı, özellikle
pazarlama faaliyetlerinde işletmelere daha uygun sosyal medya uygulamalarının da bulunduğunu
Erzincan’daki konaklama işletmelerinin göz ardı ettiği sonucuna varılabilir.
Otellerin sosyal medyada bulunmaları kadar önemli olan bir diğer detay da müşterilerin bu
durumdan haberdar edilmeleridir. Bu bakımdan oteller bir şekilde mevcut veya potansiyel
müşterilerini bu konuda bilgilendirmelidir. Ancak Erzincan’da Facebook kullanan konaklama
işletmelerinin sadece % 25’inin web sitelerinden doğrudan bağlantı verdikleri tespit edilmiştir.
Sosyal medyada var olmaktan daha da önemlisi bu uygulamaları etkin olarak
kullanabilmektir. Paylaşımların güncel olmaması, takipçi sayılarının çok az olması, sosyal medya
üzerinden doğrudan rezervasyon bağlantısının bulunmaması, Facebook dışında sosyal medyanın
neredeyse hiç kullanılmaması göze çarpmaktadır.
Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde Erzincan’da faaliyet gösteren konaklama
işletmelerinin sosyal medyanın önemini yeterince kavrayamadıkları ve bu alanda oldukça zayıf
oldukları söylenebilir. Oysa otel işletmeleri sosyal medya aracılığıyla hedef kitlesine yönelik
araştırmalar yapabilir ve yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler ışığında uygun
kampanyalar belirleyebilir, bunları da yine sosyal medya aracılığı ile kitlelere duyurabilir. Bunun
yanında müşterilerin sorunlarını birebir dinleyebilir ve bir kriz ortaya çıkmasına fırsat vermeden
müşteriye uygun bir dil kullanarak sorunu ortadan kaldırabilir. Çevrimiçi etkinlikler, yarışmalar
düzenleyerek dikkat çekebilir, kullanıcıların olumlu görüşlerini sosyal mecralarda paylaşmasına
yönelik çalışmalar yaparak sanal ortamda olumlu bir imaj sahibi olabilirler.
Araştırmadan elde edilen veriler ve çıkan sonuçlar ışında Erzincan’daki konaklama
işletmelerine yönelik öneriler şu şekildedir:
 Öncelikle işletme yapılarına uygun, işletme hedefleri ile örtüşen bir sosyal medya
uygulama belirlenmelidir.
 Kullanılacak sosyal medya uygulamasından yapılacak olan paylaşımların sorumluluğu
belirlenecek personellere bırakılmalıdır. Paylaşılması istenen içerikler bu kişi veya
kişilere iletilmeli, bu sayede kontrolsüz paylaşımların önüne geçilmelidir.
 Konaklama işletmeleri web sitelerine mutlaka sosyal medya ikonlarını görünür bir
şekilde yerleştirmeli ve doğrudan bağlantı yapılmasını sağlamalıdır.
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Konaklama işletmelerinde konaklayan turistleri sosyal medya hesaplarından fotoğraf,
video veya bilgi paylaşmaları için ikna etmek gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için
onları çeşitli ödüllerle teşvik etmek işe yarayabilir.
Sosyal medya konaklama işletmesinin bütün dertlerine deva olarak görülmemelidir. Sosyal
medya uygulamalarını kullanmaya başlandığında doluluk oranlarının hemen artacağı, gelirlerin
birden bire zirve düşünülmemelidir. Bu uygulamalar mutlaka modern pazarlama faaliyetlerini
destekleyici bir unsur olarak görülmelidir.
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ERZİNCAN GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN YAPAY ARI KOLONİ
ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLMESİ
ERZINCAN TRAVELLER SELLER PROBLEM SOLUTION BY USING ARTIFICIAL
BEE COLONY ALGORITHM
Bülent KURT*
Tülin YILDIRIM **
Özet
Geçmişinde Mengüceklere başkentlik yapmış olan Erzincan, Hititlere, Urartulara ve Ortaçağ Türk
Mimarisine ait birçok kervansarayı, hamamı, mescidi bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra
Erzincan, kaplıcaları, mağaraları, kanyonlarıyla da tanınmaktadır. İpekyolu güzergâhında yer alan Erzincan
şehri, kendine özgü doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ile ön plana çıkan 8 ilçeye sahiptir. Şehir merkezi
ve ilçelerinde yer alan; Altın Tepe, Mamahatun Kervansarayı ve Türbesi, Sultan Melik Türbesi, Terzi Baba
Türbesi, Kemah Kalesi, Abrenk Kilisesi ve Dikili Taşlar, Refahiye Merkez Camii ve Kemah Gülabibey
Camii gibi tarihi eserlerle birlikte Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Gölü, Kemaliye Karanlık Kanyon, Ekşisu
Mesire Alanı ve Ergan Dağı Kayak Merkezi gibi sayısız kültürel değerlere de sahiptir.
Bu çalışmada, şehrin kültürel ve turistik değerlerini en kısa yoldan gezmeyi sağlayacak bir rota
belirlemesi amaçlanmaktadır. Gezgin satıcı probleminde, aralarındaki mesafeleri bilinen konumların her
birine bir defa uğrayarak başlangıç noktasına geri dönülmesi esnasında en kısa yolun bulunması hedeflenir.
Sezgisel algoritmalar, özellikle birden farklı sonuçlara sahip olan problemlere uygulanan bir alternatif
yöntemdir. Bu çalışmada sürü zekâsı temelli bir sezgisel algoritma olan yapay arı kolonisi(YAK)
algoritması kullanılarak Erzincan için gezgin satıcı problemine çözüm bulunması hedeflenmiştir. Erzincan
meydanından başlayıp tüm ilçeleri, tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayacak şekilde gezinin tekrar
meydanda bitirilmesi için en kısa rota önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler GSP, GSP Erzincan, YAK .
Abstract
Erzincan was the capital city of Mengucek State at the 10th century and it contains lots of Hitits’,
Urartus’ and Middleage Turkish architectures like caravansaray, hamam and masjid. Besides these Erzincan
is well known by its thermal springs, caves and canyons. Erzincan is on the Silk Road. It has 8 counties.
All counties have own natural, historical and cultural beauties like Altın Tepe, Mamahatun Caravansaray
and Tomb, Sultan Melik Tomb, Terzi Baba Tomb, Kemah Castle, Abrenk Church, Stand Stones, Refahiye
Merkez Mosque, Kemah Gülabibey Mosque, Girlevik Waterfall, Otlukbeli Lake, Kemaliye Dark Canyon,
Ekşisu Picnic Area and Ergan Mountain Ski Center.
In this study it is aimed to specify the shortest travelling route of Erzincans’ natural, historical and
cultural beatuies. For solving this problem we take famous Traveller Seller and use the Artificial Bee
Colony (ABC) Algorithm. Obtaining shortest route results are given in figures.

Keywords: TSP, TSP Erzincan, ABC .
Giriş
Erzincan, Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Şehir, tarihte Mengüceklere
başkentlik yapmıştır. Erzincan, kuzeyinde Gümüşhane ve Bayburt’a, kuzeybatısında Giresun’a,
batısında Sivas’a, doğusunda Erzurum’a, güneydoğusunda Bingöl’e, güneybatısında Elazığ ve
Malatya’ya ve güneyinde ise Tunceli'ye komşudur[Wikipedia].
Erzincan için en önemli ekonomik güç tarım olmakla birlikte sanayi ve hizmet sektörleri de
katkı sağlamaktadır. Erzincan’ın büyük kısmının birinci derece deprem bölgesinde yer alması,
ilin gelişmesinde olumsuz etkide bulunmuştur. Erzincan’ın önemli ekonomik kaynaklarından
birisini de turizm oluşturmaktadır. Turizm, halkın ekonomik kazancına katkı sağlayıp, gelir
düzeyini artırmaktadır. Erzincan da büyük bir turizm ve ekoturizm potansiyeli mevcuttur. Bu
çalışmada Erzincan’ın turizm potansiyeline dikkat çekmek amaçlanmıştır.
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Erzincan’ın Doğal ve Tarihi Güzellikleri
Erzincan’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu 8 ilçesi ve merkezi bulunmaktadır. Bu
güzelliklerinden bazıları aşağıda kısaca tanıtılmıştır.
Altın Tepe
Altın tepe, en sağlam Urartu şehirlerinden birisidir. 959 yılında yapılmış bilimsel kazı ve
araştırmaların sonucunda, iç içe iki kale duvarı ile korunan tapınak, saray kompleksi, mezarlar,
konutlar ve çok sayıda arkeolojik eserler ortaya çıkarılmıştır. Höyükte MÖ. 8. yüzyıla ait eserler
arasında, fildişi ve madeni eşyalar, miğfer ve kalkanlar, seramikler ve duvar resimleri
bulunmaktadır. Ortaya çıkarılan bazı eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
sergilenmektedir. Altıntepe buluntuları içerisinde tanrı, insan, hayvan figür ve motifleri önemli
yer tutmaktadır(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler). Şekil 1 ‘de Altın tepenin yapısı
görülmektedir.

Şekil 1: Altın Tepe Görüntüsü(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Mamahatun Kervansarayı ve Türbesi
Kervansarayın yapım tarihi kesin olmamakla birlikte 12.-13. yüzyılda yapıldığı tahmin
edilmektedir. Yapımında sarımsı renkte, düzgün kesme kireç taşı kullanılmıştır. Konik çatılı 16
silindirik yarım kuleyle, duvarlar desteklenmiştir. Doğu kısmında sivri kemerli taçkapı, girişin
sağ ve solunda dikdörtgen planlı mekanlar sıralanır. Orta kısmında üstü açık avlu, kuzey ve
güneyinde yük hayvanları için uzun ahırlar ve bir dizi hücre bulunmaktadır. Mama Hatun Türbesi,
1192’de ölen Saltuklu Prensesi Mama Hatun adına yaptırılmıştır. Mama Hatun Saltuklu
Beyliğinin başınaki II.İzzeddin Saltuk’un kızıdır. Mama Hatun Türbesi, Anadolu’da benzerine
rastlanmayan dilimli gövdesi ve onu kuşatan duvarları ile mimari yapısı ve planı kendine özgün
bir yapıdır. Türbe, son derece itinalı bir işçilikle yapılmıştır(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Şekil 2: Mamahatun kervansarayı ve türbesi (T.C. Erzincan Valiliği, Foto galeri)

Sultan Melik Türbesi
Sultan Melik türbesi Mengücek Beyliği dönemine aittir. Tığla duvarlı, sekiz köşeli, alttaki
mezar odasının ortasında üst katı taşıyan sekizgen bir sütun olan bir yapıdır. Türbe, orijinal halini
korumaktadır. Türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'in mumyası ve 5
mezar bulunmaktadır(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).
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Şekil 3:Sultan Melik türbesi(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Terzi Baba Türbesi
Halk arasında Terzibaba olarak adlandırılan, gerçek adı Muhammed vehbi 1779-1848
yıllarında yaşamıştır. Mesleği terzilik olup, tasavvufi konuları içeren "Kenzil Fütuh" adlı bir
eserleri mevcuttur. Terzibaba türbesi halk tarafından ziyaret edilmektedir(T.C. Erzincan Valiliği,
Tarihi yerler).

Şekil 4:Terzibaba türbesi(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Kemah Kalesi
Kemah Kalesinin tarihi Hitit-Urartu dönemine kadar uzanmaktadır. Anadolu'nun en eski ve
tabii kalelerinden birisidir. Kale sarp kayalar üzerinde, iç içe iki yapısı bulunup, çevresi surlarla
çevrilidir.

Şekil 5:Kemah kalesi(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Abrenk Kilisesi ve Dikili Taşlar
Giriş kapısında 1854 tarihi geçmektedir. Kilise yanında bir iki tane de dikili taş ve şapel
bulunmaktadır. Taşların mimarisinde XII. yy. dan sonra Selçuklu Prensi Nasurettin dönemine ait
kitabeler taşırlar(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Şekil 6: Abrenk kilisesi ve Dikili taşlar(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Refahiye Merkez Camii
Merkez Camii, batılı dönem bezeme özelliklerini sergilemektedir, avlusunda ise Bahaettin
Paşa şehitliği bulunmaktadır(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).
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Şekil 7:Refahiye camii(T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Kemah Gülabibey Camii
Üç kitabesi olup, 18. yüzyıla ait onarım kitabesi vardır. Kare şeklinde, eğimli çatıyla örtülü,
doğu ve batı duvarlarında 2 dizide 3'er, güney duvarında mihrabın yanlarında 2 dizide 2'şer
penceresi bulunmaktadır. Mihrap mukarnas dolgulu ve çevresinde Barok süslemeler vardır(T.C.
Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Şekil 8:Kemah Gülabibey Camii (T.C. Erzincan Valiliği, Tarihi yerler).

Girlevik Şelalesi
Kalecik Köyü’ndeki kayalıklardan dokuz ayrı yerden kaynayıp gelen su ve bir dere yatağı
vasıtası ile Girlevik şelalesini oluşturur. Şelalenin yüksekliği 30-40 m. olup, ve üç kademe
halindedir. Şelalenin çevresi ve bitki örtüsü eşsizdir(T.C. Erzincan Valiliği, Doğal güzellikler).

Şekil 9:Girlevik şelalesi(T.C. Erzincan Valiliği, Doğal güzellikler).

Kemaliye (Eğin) Karanlık Kanyon
Dünyanın 2'nci büyük kanyonunu olma özelliğindedir. Doğa sporları ve yaban hayat
meraklıları için bulunmaz güzelliktedir(T.C. Erzincan Valiliği, Doğal güzellikler).

Şekil 10: Kemaliye (Eğin) Karanlık Kanyon(T.C. Erzincan Valiliği, Doğal güzellikler).

Ekşisu Mesire Alanı
Ekşisu Mesire alanı piknik, gezi ve diğer bütün organizasyonlarda doğa ile baş başa
kalabileceğiniz bir ortamdır. Erzincan da en çok tercih edilen gezi yerlerinden biri
olmaktadır(T.C. Erzincan Valiliği, Doğal güzellikler).
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Şekil 11: Ekşisu Mesire Alanı(T.C. Erzincan Valiliği, Doğal güzellikler).

Ergan Kayak Merkezi
Türkiye‘nin en uzun ve farklı zorluk derecesine sahip birçok kayak pisti yer alıyor. Munzur
Sıra Dağları'nın, eteklerinde bulunan, 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı Kış Sporları
ve Doğa Turizmi Merkezi 12 km uzunluğundaki kayak pistleri ile hem kış turizminde hem 12 aya
yaygın bir şekilde birçok spor faaliyeti ile hem de doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekmektedir(Ergan kayak merkezi).

Şekil 12: Ergan Kayak Merkezi’nden görünüş (Ergan kayak merkezi).

Yapay Arı Koloni Algoritması:
Yapay Arı Koloni algoritması, sezgisel algoritmalardan biridir. Bu algoritma son yıllarda
çeşitli problemlerin çözümünde oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Algoritma, arıların yiyecek arama
davranışlarını modelleyen bir optimizasyon sistemidir. Yapay arı algoritmasını, görevli arılar,
gözcü arılar ve kâşif arılar olmak üzere üç çeşit tür oluşmaktadır. ABC algoritmasının
çalışmasında;
 Başlangıç yiyecek kaynakları rastgele oluşturulur.
 Kaşif arılar yiyecek kaynağını seçerler ve topladıkları nektarlarla kovana dönerler.
 Gözcü arılar kovana gelen arıların danslarını izleyerek yiyecek kaynağını seçerler.
 Gözcü arılar seçtikleri yiyecek kaynağını, görevli arıların yaptığı gibi nektar depolamaya
başlar
 Sınırlandırılmış deneme sayısı içerisinde yiyecek kaynaklarını bitiren görevli arılar başka
kaynaklar aramak için kâşif arı olarak çalışırlar.
 Kâşif arılar da rastgele bir yiyecek kaynağı bularak nektar depolama işlemine devam eder.
Bütün bu adımlar algoritmanın bir çevrimini oluşturur ve sonlanma kriteri sağlanana kadar
bu adımlar devam eder. Yapay arı koloni algoritmasında temelde kullanılan iki kontrol parametre
vardır. Bunlar, “popsize” ve “limit” olarak adlandırılır. Popsize, algoritmada kullanılacak
topluluğun sayısıdır. Limit ise görevli arıların yiyecek kaynağını terk etmesi için kullanılan
deneme sayısıdır. Görevli arıların sayısı, yiyecek kaynaklarının sayısına (NS) eşittir. Yiyecek
kaynaklarının sayısı, topluluğun yarısıdır (NS=popsize/2). Algoritmada, yiyecek kaynağının
konumu, olası çözümü, sahip olduğu nektar miktarı ise çözümün kalitesini temsil
etmektedir(Babayiğit ve Özdemir, 2012). Yapay arı algoritmasında rastgele yiyecek kaynaklarını
oluşturmak için;
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𝑥𝑖,𝑗 = 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)(𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 )

(1)

Burada, i = 1...NS ve j = 1...D. NS yiyecek kaynakları sayısını, D ise optimize edilecek olan
problemin parametre değerini ifade eder. xmax ve xmin sırasıyla j. Sıradaki parametrenin alt ve
üst limitleridir(Babayiğit ve Özdemir, 2012). Görevli arılar arama işlemini gerçekleştirmesi
yöntemi;
𝑣𝑖,𝑗 = 𝑥𝑖,𝑗 + 𝜑𝑖,𝑗 (𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥𝑘,𝑗 )

(2)

İşçi arı aşamasını Denklem 2 temsil eder. Her bir işçi arı çözüm uzayındaki çözümü ifade
eder. Görevli arıların kendine ait bir çözümü vardır(Önder, Özdemir ve Yıldırım, 2013).
𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 = {

1
1+𝑓𝑖

𝑖𝑓

𝑓𝑖 ≥ 0

1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑓𝑖 ) 𝑖𝑓

(3)

𝑓𝑖 < 0

Gözcü arılar safhası denklem 3’dür. Gözcü arıların yiyecek kaynaklarını seçimindeki olasılık
değeri hesaplanır.
Yöntem ve Bulgular
Bu çalışmada 9 ilçe ve Erzincan valiliğinin belirlediği yerler baz alınmıştır. Bu yerlerin bir
kısmı ilçeye yakın veya ilçe içerisinde olduğu için algoritmaya dahil edilmemiştir. Algoritmada
kullanılan 14 varış noktası belirlenmiştir. Bu noktaların birbiri ile arasındaki mesafeler Google
maps programı ile hesaplanmıştır. Google maps programının 1. tavsiye ettiği rota alınmıştır.
Hesaplanan mesafeler ve varış noktaları Şekil 13‘de gösterilmiştir.

Şekil 13: Varış noktalarının birbiri arasındaki mesafelerin gösterimi[3]

Yapay arı koloni algoritması ile 14 farklı noktaya uğrayarak en kısa rota belirlenmiştir.
Deney Matlab ortamında hazırlanmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen
deneyler sonucunda en iyi rota;

2

11

8

9

10

EKŞİSU

6

ALTINTEPE

12

ÜZÜMLÜ

ABRENK
KİLİSESİ

14

TERCAN

ÇAYIRLI

4

OTLUKBELİ

3

GİRLEVİK
ŞELALESİ

5

ERGAN
KAYAK M.

İLİÇ

7

KEMAH

KEMALİYE

1

REFAHİYE

MERKEZ

Tablo.1 ‘de YAK algoritmasından elde edilen sonuç.

13

Gezi için, Yapay arı algoritması ile elde ettiğimiz en kısa mesafeye göre oluşturulmuş rota
Tablo 1.‘de gösterilmiştir.
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Şekil 14: Erzincan merkezden Çayırlıya kadar olan rota gösterimi

Şekil 15: Çayırlı’dan Erzincan merkeze kadar olan rota gösterimi

Erzincan meydandan başlayıp Refahiye, Kemaliye, İliç, Kemah, Ergan kayak merkezi,
Girlevik şelalesi, Otlukbeli, Çayırlı, Abrenk kilisesi, Tercan, Üzümlü, Altın tepe, Ekşi su mesire
alanından, Erzincan meydanına geri getiren rota Şekil 14 ve Şekil 15’de gösterilmiştir.
Sonuç
Literatürde gezgin satıcı problemleri(GSP) karayollarında en kısa yolu bulmak için
kullanılan bir problemdir. Bu çalışmada Erzincan’ın tüm ilçeleri ve gezilecek yerlerini kapsayan
bir rota düzenlemek için Yapay Arı Kolonisi Algoritması kullanılmıştır. YAK algoritmasında,
rotanın güzergahı Şekil 14 ve Şekil 15’ de gösterilmiştir. Erzincan meydan’ dan başlayıp her bir
noktaya bir defa uğrayarak çizilen en kısa rota 714 km olarak belirlenmiştir.
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ERZİNCAN İLİNDE GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP BEHAVIOURS IN CASE OF ERZİNCAN
Esra ÖZKAN PİR*
Fatma YILMAZ**
Özet
Girişimcilik kavramı, hızlı sanayileşme, küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme sürecinde
yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler sonucunda
önemini giderek artırmaktadır. Bunlara ilaveten günümüzde birçok teorisyen klasik teoremdeki üç üretim
faktörünün (emek, sermaye, doğal kaynaklar) yanında girişimcinin de bir üretim faktörü olduğunu kabul
etmektedir. Ekonomilerin dışa açılması ve piyasaların serbestleştirilmesiyle, girişimciler toplumsal
değişimin temel aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenlerle, girişimcilik kavramı akademik,
bürokratik, siyasi ve iş çevrelerinde önemli bir yer tutar hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; girişimcilik
kavramının günümüz ekonomik hayatındaki öneminin ortaya konulması ve buna bağlı olarak Erzincan
ilinin girişimcilik seviyesinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma Erzincan halkının girişimcilik özelliklerini
belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Erzincan ilinde yaşayanlar arasında tesadüfi örnekleme
yöntemi ile seçilen 500 kişiye girişimcilik davranışı anketi uygulanmıştır. Anket toplam 38 sorudan
oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırma sonucunda Erzincan ilindeki halkın girişimcilik eğilimlerine ilişkin çeşitli sonuçlar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Girişimcilik, Girişim Davranışı
Abstract
The concept of entrepreneurship is becoming increasingly important as a result of the socio-economic
improvements and technological developments experienced in the rapid industrialization, globalization,
regionalization and decentralization process. Additionally, many contemporary theorists accept that
entrepreneurs are also production factors as well as the three classical production factors (labour, capital,
natural resources). Entrepreneurs have become one of the main actors in social change with the the opening
up of the economy and liberalization of the markets. For these reasons, the concept of entrepreneurship has
an important place in academic, bureaucratic, political and business circles. The purpose of the present
study is to prove the importance of entrepreneurship in economic life today and accordingly to evaluate the
level of entrepreneurship in Erzincan province. This study was performed to determine the entrepreneurial
characteristics of people living in Erzincan. An entrepreneurial behavior survey consisting of 38 questions
was applied to randomly selected 400 people living in Erzincan. The data obtained as a result of the study
were analyzed through SPSS program and interpreted. There found various results related to people's
entrepreneurial orientation.
Keywords: Erzincan, entrepreneurship, entrepreneurial behaviour

Giriş
Girişimcilik; ekonomik olarak durgunluktan kurtulma, beklenilenin altında üretkenlik ve
işsizlik benzeri temel problemlerin çözümünde işlevsel etkiye sahiptir. Girişimcilik aktivitelerinin
arttırılması, bireylerin kendi firmalarını kurmaları ve girişimcilik kültürünün ortaya çıkabilmesi,
toplumsal refahın iyileştirilmesinde de doğrudan etkiye sahiptir (Aytaç, 2005: 85-86). Uzun
yıllardır, politikacılar ve ekonomistler ekonomik büyüme, yenilik ve istihdam için en önemli
etkenlerden birinin “girişimcilik” olduğunu dile getirmişlerdir (Congregado, 2008: 40).
Günümüzde girişimcilik olgusu, mevcut bir işletme de kazanmak , büyümek, lider olabilmek veya
gelişmek için yapılması gereken aktiviteleri de kapsamaktadır (Naktiyok ve Bayrak 2006: 78).
Çağdaş uygarlığın önemli bir bileşeni sayılan girişimcilik, neredeyse her dönem için stratejik
önemini korumaktadır. Çünkü girişimcilik eskide olduğu gibi bugün de istihdam yaratmanın,
sosyal gelişmenin ve ekonomik kalkınmanın itici gücüdür. Girişimcilik, aynı zamanda ulusal
problemlerin çözümlenebilmesi için de önem teşkil etmektedir. Çünkü ülkelerde mevcut işsizlik
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probleminin ve krizlerin çözülebilmesi, girişimcilik faaliyetleriyle sağlanabilmektedir (Özdemir,
2015: 42).
Bu çalışmada öncelikle girişim ve girişimcilik kavramları, girişimciliği etkileyen nedenler
ve önemi, girişimcilerin özellikleri, girişimcilik eğilimi ve Türkiye’de girişimcilik konuları ele
alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı girişimcilik kavramının günümüz ekonomik hayatındaki
öneminin ortaya konulması ve buna bağlı olarak Erzincan ilinin girişimcilik seviyesinin
değerlendirilmesidir. Bu çalışma Erzincan halkının girişimcilik özelliklerini belirlemeye yönelik
olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Erzincan ilindeki halkın girişimcilik eğilimlerine
ilişkin çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.
Girişim ve Girişimcilik Kavramı
Girişimcilik, hem toplumsal açıdan hem de bireysel nitelikler doğrultusunda refah düzeyini
artırmada oldukça etkili bir kavram olduğundan, yıllardır birçok alanda çalışma yapan kişilerin
dikkatini çekmekte olup farklı açılardan değerlendirilmektedir.
Girişim, başkalarının ihtiyaçlarını sürekli şekilde gidermek için sektörde fiyatı belirlenen,
pazarı mevcut olan ve ekonomik hizmet ve malları arz eden ve sahibine kar sağlayabilmeyi
amaçlayan bir işletmedir (Ertürk, 2006: 13). Genel olarak girişimcilerin ticari olarak faaliyette
bulunabilmeleri amacıyla kurulan ekonomik oluşumlara girişim denilmektedir. Başka bir ifadeyle
girişim “belirli bir unvana, belirli bir sermayeye, belirli bir yere ve belirli bir organizasyona sahip
olan ekonomik birimlerdir (Bozkurt, 2011: 4). Girişimcilik en dar anlamıyla, yaratıcı bireysel
faaliyetler olup, bir işletmeyi kurma ve bu işletmeyi faaliyete geçirme sürecidir (Timmons, 2004:
5). Başka bir tanımda ise girişimcilik, işle alakalı fırsatları tanıma, bu fırsatların değerlendirilmesi
için uygun risk yönetimini gerçekleştirme ve yönetim ile iletişim yeteneklerini kullanarak sonuçta
değer yaratma sürecidir. Bu durumda girişimci ise, yeni tasarımların ortaya çıkmasında
yaratıcılığını kullanabilen, yeni fikirlerin oluşturulmasında, uygulamaya konulmasında ve bu
fikirlerin geleceğe taşınabilmesinde, hem kendi yaşadığı toplumda hem de bütün dünya genelinde
ulaşabileceği her yerde katalizör görevi görebilen kişidir (Kao, 1989: 91). Girişimcilik
tanımlanırken literatürde çeşitli farklılıklar olmasına rağmen yeni bir iş kurma, yeni ürün ve
hizmet üretme, risk alma ve fırsatları yakalama gibi unsurların bütün tanımlarda ortak nokta
olarak belirtildiği görülmektedir. Çünkü girişimcilik kriz, belirsizlik ve karmaşıklık durumlarında
yenilik yaparak ve kendine güvenerek risk alma durumudur (Yılmaz, 2014: 299).
Girişimciliği Etkileyen Nedenler ve Önemi
Girişimcilik, fırsatları iş görüşlerine dönüştürerek, yeni iş ve işletmelerin oluşturduğu etkili
bir yapıdadır. Bu yapının etkili bir aşaması olan girişimcinin, girişimci olabilmesini sağlayan
farklı unsurlar vardır. Kişileri girişimci olmaya yönlendiren unsurlar üç farklı grupta ele
alınmaktadır. Bunlar: a. Bağımsız iş yapma arzusu, b. Kar elde etme isteği c. Kişisel tatmin
sağlama isteğidir (Küçük, 2014: 45). Girişimciliği etkileyen unsurları, girişimciyle ilgili unsurlar
ve çevre ile ilgili unsurlar olarak iki grupta ele almak mümkündür. Girişimci ile ilgili unsurlar,
girişimci olmak isteyen kişinin mevcut eksikliklerinin olduğunu düşündüğü yerlerdeki potansiyel
iş oluşturulabilecek fikirleri algılaması ve bu fikri projeye dönüştürmeye çalışarak yatırım haline
getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilmesi ve risk alarak girişime dönüştürebilmesidir. Çevre
ile ilgili unsurlar, engellerin olduğunca az miktarda olması, kaynakların varlığı ve mümkün olan
kaynakların elde edilmesinin kolay olması olarak sıralamak mümkün olabilmektedir (Kurt, vd.
2006: 103).
Bilgi çağında girişimciliğin önemi ve de etkisi giderek artmaktadır. Bilgi çağının mevcut
döneminde ekonomik değerler meydana getirme yeteneği ve kaynağı, fiziki güçten sıyrılıp bilgi
gücüne doğru kaymaktadır. Bu dönemde teknolojik gelişmeler ve bilimsel faaliyetlerdeki
ilerleyişler, toplumsal yapıyı değiştirirken girişimciliğin ekonomik boyuttaki önem ve değerini de
artırmaktadır. Bu boyutta bireysel yetenek ve bilgiye bağlı girişimcilik faaliyetleri ön plana
çıkmaktadır (Özdemir, 2015: 42). Girişimci ruhuna sahip kişiler toplumun ihtiyaçlarının farkında
olarak ve bu farkındalığı yatırımlara çevirerek toplumsal refahı oluşturmaktadır. Çünkü yatırımın
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sonucunda gelir ve istihdam düzeyi artmakta, bireylerin ve genel çerçevede toplumun refah
düzeyi yükselmektedir (Arıkan, 2002: 41). Türkiye’de ve gelişmişlik düzeyine ulaşmış ülkelerde,
kalkınma ve gelişme için ekonomik farklılıkların kaldırılması önemlidir. Ekonomik bazda
bölgesel farklılığın giderilmesinde önemli unsurlardan biri, o bölgede mevcut olan girişimcilerin
sayı olarak arttırılmasıdır. Çünkü girişimcilik bölgesel ekonomik hayata büyük avantajlar
sunmakta aynı zamanda ölçek ekonomisi oluşumunu sağlayarak yeni iş kollarının oluşmasına
olanak sağlamaktadır (Kurt vd. 2006: 99).
Girişimcilerin Özellikleri
Literatürde girişimci profili tanımı yapmak için tutum, özellikler, nitelikleri de kapsamak
üzere pek çok terim kullanılmaktadır (Kuip ve Verheul, 2003: 9).Girişimci birey, girişimcileri
faaliyette geçiren özellikler ile birlikte değişik özellikleri de içinde barındıran bireylerdir. Bu
özellikler; yeterli motivasyona sahip olma, kişilik yapısı, iş kurmaya istekli olma, azimli ve hırslı
olma, iş fırsatlarını görüp değerlendirebilme becerisi, yaratıcı olma şeklinde sıralanabilmektedir
(Küçük, 2014: 47). Girişimcilikteki başarı kavramı, girişimcilere ait olan özelliklerle bağlantılı
olduğu gözlenmektedir. Araştırmacılara göre girişimciler özel kişiler olup, diğer insanların sahip
olmadığı kişisel nitelikler taşımaktadır (Müftüoğlu, 2000: 19). Bu farklı özellikleri de; fırsatların
farkına varmalarına ve bu fırsatların peşinden gitmelerine neden olmaktadır (Özer ve Topaloğlu,
2007: 440).
Girişimci niteliklerine sahip olmak, yukarıda ifade edilen özelliklerle birlikte belirsiz
durumları daha önceden fark edebilme olgusunu da ifade etmektedir. Tüm bunlarla birlikte,
girişimci mevcut ortamı olabildiğince iyi çözümleyerek bunları ön değerlendirmeleriyle
yorumlayarak uzun bir süreçte ihtiyaç olunabileceğini tahmin ettiği hizmet ve ürünleri
üretebilmek için gerekli olan kaynakları bir bütün haline koyabilen kişilerdir.
Girişimcilik Eğilimi
Girişimcilik eğilimi bireyin yetenek ve ilgi alanlarını örgütsel istihdama yönelik olarak kendi
kendine istihdam edilebilmeye teşvik etme olgusu şeklinde ifade edilmektedir. Girişimcilik
eğiliminin, girişimciliğin evrelerinin anlamlandırılmasına yönelik olduğu söylenmektedir. Aynı
zamanda girişimcilik eğiliminin yeni başlayan kurumlara temel oluşturduğu ifade edilmektedir
(Börü, 2006: 12).
Planlanmış Davranış Teorisinde, tutumsal inanışların oluşturduğu davranışa yönelik
geliştirilen tutum, normatif inanışların meydana getirdiği kişisel norm ve kontrol inanışlarının
meydana getirdiği düşünülen davranış kontrolü faktörlerinin girişimcilik eğiliminin temelini
oluşturduğu düşünülmektedir. Bu faktörlerin hepsinin belli bir niyetin anlatımında ortak noktayı
oluşturduğu ifade edilmektedir (Alaybeyoğlu, 2014: 50). Niyet olumsuz veya olumlu olarak
anlatılabilmektedir. Girişimcilik niyetinin deneyim, girişimcilik imajı, mesleki birikim, kişisel
değerler, eğitim, kariyer alternatifleri ve bunlara benzeyen birçok değişkenin etkisiyle
güdülenmekte ve etkilenmekte olduğu düşünülmektedir (Top, 2006: 234). Girişimcilik
faaliyetleri genellikle bireyin istek ve arzularına göre meydana gelmektedir. Bu nedenden ötürü
girişimcilik faaliyetleri, niyetle başlanılan planlanmış davranışlar bütünü şeklinde ifade
edilmektedir (Naktiyok ve Timuroğlu 2009: 85).
İnsan davranışlarının üç konunun etkisiyle yönlendirildiği düşünülmektedir. Bunlar aşağıda
gösterildiği şekildedir (Top, 2006: 233);
a. Davranışların beklenen olası sonuçları veya diğer özellikleri hakkındaki inançları
(davranışsal inançlar),
b. Diğer insanların normatif beklentileri hakkındaki inançları (normatif beklentiler)
c. Davranış performansını engelleyen yada diğer faktörlerin varlığı ile ilgili inançlar (kontrol
inançları)’dır.
Davranışa yönelik oluşturulan tutum; davranışa karar verecek olan kişinin, meydana
getirilecek davranışı olumsuz veya olumlu olarak değerlendirmesi şeklinde anlatılmaktadır.
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Tutum araçları davranışların farklılaşmasının büyük bölümünde etkili olmaktadırlar. Firma kurma
eğilimi, girişimcilik hakkındaki davranışın ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Erten, 2002: 68).
Kişisel norm şeklinde anlatılan kavram, davranışı gerçekleştirecek olan kişi için önem teşkil eden
referans bireylerin, kuruluş ve ya kurumların belirli bir davranışın terk edilmesinin ya da
gerçekleşmesinin beklentisi içerisine girdiklerini anlatmaktadır (Erten, 2002: 68).Kişisel norm,
beklentileri karşılayan motivasyonların ve diğer normatif beklentiler hakkındaki inanışlar olan
normatif inançlardan etkilenmektedir. Toplumdaki diğer kişilerin fikirleri, sosyal baskılar ve rolmodel etkisi yani farklı bir ifadeyle diğer kişilerin düşündüklerine önem verilmesini kapsayan
kişisel normlar girişimcilik eğilimini etkilemektedir (Top, 2006: 233-234).Varsayılan Davranış
Kontrolü, girişimci olmada öngörülen gerçekleştirilebilirlik ve kontrol ile ilgili bir faktördür.
Kontrol inanışı davranış performansını kolaylaştıran ve aksatan mevcut faktörler ile bu mevcut
faktörlerin algılanan değerleri hakkındaki inançları meydana getirmektedir (Top, 2006: 233-234).
Türkiye’de Girişimcilik
Ülkemiz, mevcut bulunan 70 milyonu aşmış nüfusu ve dinamik nüfus yapısı ile bir tüketim
toplumunun tüm özelliklerini taşımaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan ekonomik alandaki
iyileşmeler ve kişi başına düşen milli gelirde iyileşmelerin ortaya çıkmış olması tüketim
rakamlarına yansımıştır. Bununla birlikte yeni girişimler için önemli bir pazar oluşmuş
bulunmaktadır. Dinamik ve Genç bir nüfus eğitim, hizmetler, sağlık, gıda, ulaşım, iletişim, turizm
ve bilişim alanlarında büyük bir talebin oluşması anlamına gelmektedir (Öneren, 2012: 14-15).
Her geçen gün sınırların ortadan kalkması ve dünyanın küresel anlamda küçülmesiyle birlikte
oluşan ekonomik sistemde hiç bir sektörün ya da işletmenin bu rekabetten ayrı kalabilmesi
mümkün olmamaktadır. Bahsedilen bu değişim ve gelişmeler Türkiye'nin ekonomik yapısı için
de geçerli olmaktadır ve son yıllarda girişimciliğin ne kadar önemli olduğunun farkına varılmış
olup gerek özel sektör gerekse devlet kuruluşlarının katılımlarıyla, girişimcilikle alakalı çeşitli
çalışmalar yapılmaya başlanmış bulunulmaktadır (Sönmez ve Toksoy, 2014: 45). Ancak bu
gelişmelere rağmen Türkiye girişimcilik istatistiklerine bakıldığında ülkemizin dünya çapında
yeterince gelişim sağlayamadığı gözlemlenmektedir. Uluslararası girişimcilik göstergelerinde
kullanılan 100 yetişkin arasında firma kuran kişilerin sayısına bakıldığında Türkiye Dünya
çapında yirmi dokuz ülkenin gerisinde bulunmaktadır. Türkiye’de her 100 yetişkin birey içinde
firma kuranların sayısı 4,6 olmasına karşın bu sayı Meksika’da 18,7, Güney Kore’de 15, ABD’de
11,7’dir (Kurt vd., 2006: 106). Girişimlerin ülke çapında coğrafi dağılımları değerlendirildiğinde
İstanbul’un Türkiye’deki girişimlerin yaklaşık olarak yüzde 24,01’ini bünyesinde bulundurduğu
görülmektedir (2014). İstanbul’a en yakın değerlere sahip olan Ankara’dan 3,4 kat daha fazla
girişim faaliyetinde bulunulduğu görülmektedir. Girişim rakamları ve Türkiye’deki girişimlere
oranları açısından ilk 10’da bulunan iller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir
Tablo 1. Girişimlerin ülke çapında coğrafi dağılımları (http://www.sp.gov.tr).
İller

İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Bursa
Konya
Adana
Mersin
Gaziantep
Kocaeli
Diğer

Girişim Sayısı
Türkiye’deki
Toplam
846.507
251.804
215.357
141.022
130.014
92.800
84.888
76.932
73.979
72.796
1.539.332

Girişimlere
Oranı %
24,01
7,14
6,11
4,00
3,69
2,63
2,41
2,18
2,10
2,06
43,66
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Yöntem
Araştırmanın Amacı ve Örneklemi
Araştırmanın amacı; Erzincan ilinde yaşayan halkın girişimcilik davranışının
değerlendirilmesidir. Araştırma 2016 yılında Erzincan’da yaşayan halkın üzerinde uygulanmıştır.
Örneklem yöntemi olarak basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya toplamda
500 denek dâhil edilmiştir.
Varsayımlar ve Sınırlılıklar
Varsayımlar;
En uygun ölçme aracının “Girişimcilik Ölçeği” ” olduğu varsayılmaktadır.
Anketi katılan bireyler samimi görüşlerini yansıtmışlardır.
Araştırmanın teorik kısmında yeterli kaynağa ulaşıldığı kabul edilmiştir.
Seçilen araştırma yöntemi; araştırmanın amacına, konusuna ve soruların çözümüne
uygundur.
Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir.
Sınırlılıklar;
Araştırma 2016 yılında Erzincan’da ikamet eden kişiler ile sınırlandırılmıştır.
Veri toplama aracı toplam 38 soru ile sınırlandırılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Veri toplama aracı olarak kullanılan girişimcilik ölçeği 2014 yılında Kübra Alaybeyoğlu
Küçük tarafından hazırlanan “kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Davranışına Etkisi, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Örneği” isimli yüksek lisans tez çalışmasından alınmıştır. Ölçek 3 alt
boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte, 1 -10 arası sorular kişisel norm; 11-18 arası sorular varsayılan
davranış kontrolü ve 19-29 arası sorular davranışa yönelik tutum alt ölçeğini oluşturmaktadır.
Ölçeğin güvenilirlik analizi neticesinde Cronbach's Alpha değeri 0.87 olarak belirlenmiştir.
Ölçekler 5’li Likert şeklindedir. Ölçek maddeleri (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum,
(3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum. Şeklinde puanlanmaktadır.
Uygulama esnasında tersten kodlanan maddeler dönüştürülmüştür. Halktan toplanan veriler SPSS
paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak T-Testi ve Anova kullanılmıştır.
Bulgular
Demografik Değişkenlerle İlgili Bulgular
Araştırma da bireylerin; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim seviyesi, gelir, girişimcilik
eğitimi alıp almadıkları, çalışıp çalışmadıkları ve iş yerinin kendilerinin olup olmadığını
belirlemek üzere 8 farklı açıdan demografik özellikleri incelenmiştir. Bireylerin demografik
değişkenlere ilişkin olarak frekans ve yüzde tabloları incelenerek araştırmaya katılan deneklerin
özellikleri ile ilgili genel bilgiler elde edilmiştir. Ankete katılan toplam denek sayısı 500’dür.
Tablo 2. Ankete Katılan Bireylerin Demografik Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

247
253

49,4
50,6

Medeni Durum
Evli
Bekar

213
287

42,6
57,4

Yaş
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18-30
31-50
51+

306
155
39

61,2
31,0
7,8

Eğitim
İlköğretim

79

15,8

Lise
Önlisans
lisans
Lisansüstü

161
168
86
6

32,2
33,6
17,2
1,2

Gelir
0-1000
1001-2500
2500-4000

213
203
71

42,6
40,6
14,2

4000+

13

2,6

Girişimcilik Eğitimi
Evet
Hayır

166
334

33,2
66,8

Çalışıyor musunuz
Evet
Hayır

275
225

55,0
45,0

İş Yeri Kendinize mi Ait
Evet
Hayır
Toplam

107
393
500

21,4
78,6
100,0

Tablo 1 incelendiğinde; ankete katılan bireylerin cinsiyet dağılımlarının hemen hemen eşit
olduğu görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında yarısından çoğunun bekar olduğu,
yaklaşık %61’ının 18-30 yaş aralığında, %31’inin 31-50, %8’inin de 50 yaş ve üzeri olduğu
onucuna ulaşılmıştır. Bulunduğu .Ankete katılan bireylerin yaklaşık %30’u lise ve yine %30’u
önlisans, %16’sının ilköğretim, %17’sinin lisans ve %1,5’inin ise lisansüstü mezunu lise mezunu
durumundadır. Gelir bakımından bireylerin yaklaşık yaklaşık%80’i 2500 tl ve altında bir gelire
sahiptirler. %67’sinin girişimcilik eğitimi almadığı, %33’ünün ise girişimcilik eğitimi aldığı
görülmektedir. Bireylerin %55’i çalışmakta %45’i ise çalışmamaktadır. Çalışan bireylerin sadece
%21’inin iş yeri kendilerine aittir.
Hipotezler
Araştırmanın genel hipotezleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
H1: Erzincan halkının cinsiyetleri ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H2: Erzincan halkının medeni durumları ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
H3: Erzincan halkının girişimcilik eğitimi alma durumları ile girişimcilik davranışları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H4: Bireylerin çalışma durumları ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H5: Bireylerin işyerlerinin kendilerine ait olup olmaması ile girişimcilik davranışları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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H6: Bireylerin yaşları ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H7: Bireylerin gelirleri ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Hipotezlerin Yorumlanması;
H1: Erzincan halkının cinsiyetleri ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Tablo 3. Erzincan Halkının Girişimcilik Davranışı Puanlarının Medeni Duruma Göre TTesti Sonuçları
Cinsiyet

N

Kadın
Girişimcilik Eğl.
Erkek

Ortalama

Standart Sapma

Serb. Der.

p

247

103,3158

17,14896

498

,310

253

104,8775

17,18933

497,766

,310

Tablo 2’de kadın ve erkek bireylerin girişimcilik davranışı ve mesleğe bağlılık
ortalamalarının %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin test
sonuçları verilmiştir. T- testi sonuçlarına göre girişimcilik p>0,05 (p=0,310), olduğundan H1’de
kadın ve erkek bireylerin girişimcilik davranışları arasında fark bulunmamaktadır. H1
reddedilmiştir.
H2: Erzincan halkının medeni durumları ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
Tablo 4. Erzincan Halkının Girişimcilik Davranışı Puanlarının Medeni Duruma Göre T-Testi
Sonuçları
Medeni durum

N

Ortalama

Standart Sapma

Serb. Der.

p

Evli
Girişimcilik Dav.
Bekar

213

101,7559

16,98491

498

,008

287

105,8502

17,12771

458,965

,008

Evli
Kişisel Norm
Bekar

213

35,4554

8,21608

498

,004

287

37,5575

7,87374

445,925

,004

213

29,7981

5,02650

498

,241

287

30,3345

5,06803

458,930

,240

213

36,5023

6,56508

498

,015

287

37,9582

6,64733

459,959

,015

Evli
Davranış Kontr.
Bekar
Evli
Dav.Yön.Tutum
Bekar

Tablo 3’te kadın ve erkek bireylerin girişimcilik davranışı ve mesleğe bağlılık
ortalamalarının %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin test
sonuçları verilmiştir. T- testi sonuçlarına göre girişimcilik davranışı p<0,05 (p=0,08) olduğundan
girişimcilik davranışı ve medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bekar bireylerin
girişimcilik davranışına ilişkin olumlu tutumları evli bireylere göre daha fazladır. Ayrıca grup
istatistiklerine bakıldığında kişisel norm ve davranışa yönelik tutumun bekar bireylerde daha
yüksek olduğu görülmektedir.
H3: Erzincan halkının girişimcilik eğitimi alma durumları ile girişimcilik davranışları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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Tablo 5. Erzincan Halkının Girişimcilik Davranışı Puanlarının Girişimcilik Eğitimi Alma
Durumlarına Göre T- Testi Sonuçları
Girişimcilik
eğitimi alma

N

Ortalama

Standart Sapma

Serb. Der.

p

Evet
Girişimcilik Dav.
Hayır

166

108,5663

17,07786

498

,000

334

101,8892

16,80509

324,760

,000

Evli
Kişisel Norm
Hayır

166

38,6627

8,31177

498

,000

334

35,6677

7,78620

311,000

,000

166

31,4036

4,75328

498

,000

334

29,4611

5,07925

349,625

,000

166

38,5000

6,56875

498

,006

334

36,7605

6,61667

331,591

,006

Evet
Davranış Kontr.
Hayır
Evet
Davr.
Yön.Tutum
Hayır

Tablo 4’te kadın ve erkek bireylerin girişimcilik davranışı ve girişimcilik eğitimi alıp
almama ortalamalarının %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin
test sonuçları verilmiştir. T- Testi sonuçlarına göre girişimcilik davranışı p<0,05 (p=0,00)
olduğundan bireylerin girişimcilik eğitimi alıp almamaları ve girişimcilik davranışı arasında
anlamlı bir farklılık vardır. Grup istatistiklerine bakıldığında her üç boyutta da girişimcilik eğitimi
alanların girişimcilik davranışına ilişkin olumlu tutumları eğitim almayan bireylere göre daha
fazladır.
H4: Bireylerin çalışma durumları ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
Tablo 6. Bireylerin Girişimcilik Davranışı Puanlarının Çalışıyor Olma Durumlarına Göre TTesti Sonuçları
Çalışıyor
olmama

olup

N

Ortalama

Standart Sapma

Serb. Der.

p

Evet
Girişimcilik Dav.
Hayır

275

106,3164

16,25610

498

,001

225

101,4044

17,89306

457,959

,002

Evli
Kişisel Norm
Hayır

275

37,6255

7,70307

498

,003

225

35,4844

8,38690

460,556

,003

Evet
Davranış Kontr.
Hayır

275

30,7091

5,04532

498

,003

225

29,3689

4,97331

481,157

,003

Evet
Davr.
Yön.Tutum
Hayır

275

37,9818

6,46352

498

,016

225

36,5511

6,79209

468,601

,017

Tablo 5’te kadın ve erkek bireylerin girişimcilik davranışı ve çalışıyor olma veya olmama
ortalamalarının %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin test
sonuçları verilmiştir. T- testi sonuçlarına göre girişimcilik davranışı p<0,05 (p=0,01) olduğundan
bireylerin çalışıyor olup olmama ve girişimcilik davranışı arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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Grup istatistiklerine bakıldığında her üç boyutta da çalışmayan bireylerin girişimcilik davranışına
ilişkin olumlu tutumları çalışan bireylere göre daha fazladır.
H5: Bireylerin işyerlerinin kendilerine ait olup olmaması ile girişimcilik davranışları
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Tablo 7. Bireylerin Girişimcilik Davranışı Puanlarının İşyerlerinin Kendilerine Ait Olup
Olmama Durumlarına Göre T-Testi Sonuçları
İş
yerinin
kendine ait olup
olmaması

N

Ortalama

Standart Sapma

Serb. Der.

p

Evet
Girişimcilik Dav.
Hayır

107

109,7477

13,23738

498

,000

393

102,5700

17,80007

221,539

,000

Evli
Kişisel Norm
Hayır

107

39,1215

6,79860

498

,000

393

35,9924

8,27755

200,021

,000

107

31,8972

3,55001

498

,000

393

29,6183

5,28879

248,299

,000

107

38,7290

6,17752

498

,014

393

36,9593

6,72441

180,349

,011

Evet
Davranış Kontr.
Hayır
Evet
Davr.
Yön.Tutum
Hayır

Tablo 6’da bireylerin girişimcilik davranışı ve işyerlerinin kendilerine ait olup olmama
ortalamalarının %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin test
sonuçları verilmiştir. T- testi sonuçlarına göre girişimcilik davranışı p<0,00 (p=0,01) olduğundan
bireylerin işyerlerinin kendilerine ait olup olmaması ve girişimcilik davranışı arasında anlamlı bir
farklılık vardır. Grup istatistiklerine bakıldığında her üç boyutta da iş yeri kendine ait olmayan
bireylerin girişimcilik davranışına ilişkin olumlu tutumları çalışan bireylere göre daha fazladır.
H6: Bireylerin yaşları ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H6’yı test edebilmek için Anova Testi yapılmıştır, testin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir:
Tablo 8. Bireylerin Girişimcilik Davranışı Puanlarının Yaşlarına Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Girişimcilik Davranışı-Yaş
Kareler Toplamı
Girişimcilik
Davranışı

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

df

Ortalama Karesi

3440,749

2

1720,374

143668,633
147109,382

497
499

289,072

F

Sig.

5,951

,003

Tablo 7 incelendiğinde p=0,003<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde bireylerin
yaşları ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmıştır.
Tablo 9. Bireylerin Girişimcilik Davranışı ve Yaşlarına İlişkin Tukey Testi Sonuçları
Tukey HSD
(I) yas

18-30

(J) yas

31-50
51+

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

3,04229

1,67620

,166

-,8980

6,9826

9,34188*

2,89081

,004

2,5463

16,1375
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31-50
51+

18-30
51+
18-30

-3,04229
6,29959
-9,34188*

1,67620
3,04583
2,89081

,166
,098
,004

-6,9826
-,8604
-16,1375

,8980
13,4596
-2,5463

31-50

-6,29959

3,04583

,098

-13,4596

,8604

Tukey testi yapıldığında anlamlı farklılığın girişimcilik davranışının 18-30 yaş grubu ile 50
ve üzeri yaş grubundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ortalamalara bakıldığında 18-30 yaş arası
bireylerin girişimcilik davranışları diğer gruplara göre özellikle de 51 yaş ve üzerine göre daha
yüksektir. Girişimcilik davranışının alt boyutlarına ilişkin analizler yapıldığında yine aynı
bulgular ortaya çıkmaktadır.
H7: Bireylerin gelirleri ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H7’ yi test edebilmek için Anova Testi yapılmıştır, testin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir:
Tablo 10. Bireylerin Girişimcilik Davranışı Puanlarının Gelire Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Girişimcilik Davranışı-Gelir
Kareler Toplamı
Girişimcilik
Gruplar Arası
Davranışı
Gruplar İçi
Total

df

Ortalama Karesi

3130,354

3

1043,451

143979,028
147109,382

496
499

290,280

F

Sig.

3,595

,014

Tablo 9 incelendiğinde p=0,014<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde bireylerin
gelirleri ile girişimcilik davranışları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmıştır.
Tablo 11. Bireylerin Girişimcilik Davranışı ve Gelire İlişkin Tukey Testi Sonuçları
Tukey HSD
(I) gelir

0-1000

1001-2500

2501-4000

4000+

(J) gelir

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

1001-2500

-1,79158

1,67116

,707

-6,0994

2,5163

2501-4000

*

2,33480

,012

-13,2016

-1,1646

4000+
0-1000
2501-4000
4000+
0-1000
1001-2500
4000+
0-1000

-7,29252
1,79158
-5,39152
-5,50095
7,18310*
5,39152
-,10943
7,29252

4,86745
1,67116
2,34913
4,87434
2,33480
2,34913
5,13982
4,86745

,439
,707
,101
,672
,012
,101
1,000
,439

-19,8396
-2,5163
-11,4470
-18,0658
1,1646
-,6640
-13,3586
-5,2546

5,2546
6,0994
,6640
7,0639
13,2016
11,4470
13,1398
19,8396

1001-2500

5,50095

4,87434

,672

-7,0639

18,0658

2501-4000

,10943

5,13982

1,000

-13,1398

13,3586

-7,18310

Tukey testi yapıldığında anlamlı farklılığın girişimcilik davranışının 2501-4000 arası gelir
grubu ile 1001-2500 arası gelir grubundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ortalamalara
bakıldığında 2500-4000 ve 4000 üzeri gelir elde edenlerin girişimcilik davranışları diğer gruplara
göre daha yüksektir. Girişimcilik davranışının alt boyutlarına ilişkin analizler yapıldığında yine
gelir arttıkça girişimcilik davranışının arttığı ortaya çıkmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Mevcut çalışmanın sonucunda cinsiyet açısından girişimcilik davranışına ilişkin farklılık
bulunamamıştır. Bu doğrultu da Erzincan ilinde kadınların erkeklerden veya erkeklerin
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kadınlardan daha çok girişimcilik davranışı sergilediği söylenemez. Girişimcilik davranışı için
eğitim de belirleyici bir faktör değildir, eğitim ile girişimcilik davranışına ilişkin anova analizi
yapılmış fakat bulunan değer p>0,05 olmasından dolayı anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Medeni durum değişkeni değerlendirildiğinde bekar bireylerin girişimcilik davranışına ilişkin
olumlu tutumları evli bireylere göre daha fazladır. Ayrıca grup istatistiklerine bakıldığında kişisel
norm ve davranışa yönelik tutumun bekar bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir.
Girişimcilik olgusu risk almayı da beraberinde getirdiğinden dolayı bekar bireylerin daha fazla
risk alma eğilimi içinde olabilecekleri söylenebilir. Evli bireyler bekarlara göre girişimciliğe daha
temkinli yaklaşmaktadırlar. Bireylerin girişimcilik eğitimi alıp almamaları açısından, girişimcilik
davranışı sonuçlarına bakıldığında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık girişimciliğin
her üç boyutunda da girişimcilik eğitimi alanların girişimcilik davranışına ilişkin olumlu tutumları
eğitim almayan bireylere göre daha fazladır. Eğitim alan bireyler sahip olmuş oldukları; proje
hazırlama yeterliliği, devlet destekleri vb. konular hakkındaki bilgilerden dolayı girişimcilik
davranışlarına yönelebilmektedirler. Değerlendirmeye katılan bireylerin çalışıp çalışmamaları ve
girişimcilik davranışı arasında da anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kişisel norm, davranış
kontrolü ve davranışa yön verme boyutlarında da çalışmayan bireylerin girişimcilik davranışına
ilişkin olumlu tutumları çalışan bireylere göre daha fazladır. Bunun sebebi olarak çalışan
bireylerin mevcut işinden dolayı yeni bir girişimcilik davranışına zaman ve enerji bulamamaları
gösterilebilir. Ayrıca çalışmayan bireyler bir iş sahibi olma isteğinden dolayı girişimcilik eğilimi
gösterebileceklerdir. Çalışan bireyler de ise işyerinin kişinin kendisinin olup olmaması durumu
girişimcilik davranışı üzerinde farklılık yaratmaktadır. Çalışan kişilerin işyeri kendilerine ait değil
ise diğerlerine göre daha yüksek oranda girişicilik davranışı ortaya koymaktadırlar. Yaş kriterinin,
girişimcilik davranışı üzerindeki etkileri incelendiğinde; yaşın davranışı etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. 18-30 yaş arası bireylerin girişimcilik davranışları diğer gruplara göre özellikle de 51
yaş ve üzerine göre daha yüksektir. Girişimcilik davranışının alt boyutlarına ilişkin analizler
yapıldığında yine aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu durumda gençlerin kendi işini kurma
istekleri, risk alma eğilimleri ve girişimci davranış gösterme tutumları orta yaş grubuna ve ileri
yaş grubuna göre daha yüksektir. Bir diğer anlamlı farklılık gelir grubundan kaynaklanmaktadır.
2500-4000 ve 4000 üzeri gelir elde edenlerin girişimcilik davranışları diğer gruplara göre daha
yüksektir. Girişimcilik davranışının alt boyutlarına ilişkin analizler yapıldığında yine gelir
arttıkça girişimcilik davranışının arttığı ortaya çıkmaktadır. Kişiler yüksek gelir elde ettikçe
girişimcilik davranışı da daha yüksek olmaktadır.
Öneriler;
Bu çalışma Erzincan ilinde 500 kişi üzerinden anket uygulaması yapılmıştır. İlerde yapılacak
olan çalışmalarda daha geniş çaplı bir örnekleme ulaşılabilir ve araştırma genişletilebilir.
Yapılan çalışmada alınan girişimcilik eğitiminin girişimcilik davranışını arttırdığı ortaya
çıkmıştır. Ülkemizde girişimcilik eğitimi yaygınlaştırılarak girişim faaliyetlerinin artması
desteklenebilir.
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE MESLEĞE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ (ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ ARAŞTIRMA
HASTANESİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR
UYGULAMA)
ANALYZE OF RELATIONSHIP BETWEEN THE ORGANIZATION CULTURE AND
COMMITMENT TO THE JOB (A STUDY CONDUCTED UPON THE NURSES
WORKING IN ERZINCAN MENGÜCEK GAZI RESEARCH HOSPITAL)
Fatma YILMAZ*
Özet
Her toplumda belirli maddi gereksinmeleri gidermek amacıyla oluşturulmuş yanında insan ilişkilerini
düzenleyen kurallar, gelenekler, fikirler ve kişisel düşünceler bulunmaktadır. Her toplumun, bölgenin,
yörenin hatta kurumun kendine özgü bir kültürü vardır. Bulundukları toplumun ve kültürün özelliklerini
taşıyan bireylerden oluşan örgütler de farklı ve çeşitlidirler. Bireylerin meslekleri ile aralarında
geliştirdikleri psikolojik ilişki ve mesleklerine yönelik duygusal tepkiler ise kişilerin mesleğe olan
bağlılıklarını ifade etmektedir. Bu çalışmada örgüt kültürünün mesleğe karşı duyulan bağlılık ile ilişkisi ele
alınmaktadır. Çalışma kapsamını Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinde görev yapan 134
hemşire örneklemi oluşturmaktadır. 53 sorudan oluşan anket formları hemşireler tarafından
yanıtlandırılmıştır. Araştırmanın ilk kısmında örgüt kültürü ve mesleğe bağlılığa ilişkin literatür taraması
yapılmış olup ardından ilgili değişkenler SPSS paket programı kullanılarak birbirleri ile ve demografik
değişkenler ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Son bölümünde araştırma bulguları değerlendirilerek
hemşirelerin örgüt kültürünün mesleğe bağlılık üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Hemşire, Mesleğe Bağlılık, Örgüt Kültürü
Abstract
In every society there are rules, traditions, ideas and personal views that organize human relationships
in order to meet the certain financial needs. Every society, region and even institutions has unique culture.
Organizations that are made up of individuals, who have the features of their societies and cultures, are
different and diverse. Emotional reactions to their jobs and psychological relationships that individuals
develop with their occupations express individual’s loyalty to their job. In this study, the relationship
between the organization culture and commitment to the job. The scope of the study sample of 134 nurses
working in Erzincan Mengücek Gazi Research Hospital. Questionnaire forms consisting of 53 questions
have been answered by the nurses. In the first part of the research, the literature scanning related to
organization culture and commitment to the job has been done and then related variables are correlated with
demographic variables by using SPSS package program. In the last part of the study, research findings are
evaluated and various findings are obtained about the effects of the organization culture on the commitment
to the job.
Key words: Erzincan, nurse, commitment to the job, organization culture

Giriş
Örgütler, çeşitli amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla bir araya gelmiş kendilerine has
kültüre sahiptirler. Toplumun kültürünün alt kültürü olarak benimsenen örgüt kültürü, genel
kültürün de bir alt kümesidir (Uçkun vd., 2013: 70). Tüm örgütlerin, hedeflerine ulaşmalarının ön
koşulu insan faktörünün gücünü fark etmeleridir. Bu konudaki farkındalığın artması örgütlerin
çalışanlarına yoğunlaşmaları yönündeki çabaları arttırmıştır. Örgüt kültürü, bireysel kültür
öğelerini taşıyan işgörenlerin örgüt çatısı altında ortak değerler, normlar ve gelenekler etrafında
birleşerek, örgütsel bağlılık tutumu sergilemesini sağlamaktadır. Örgütsel hedeflerin
gerçekleşmesinde insan faktörünün öneminin anlaşılması, örgüt ve işgören uyumu ile güçlü
kültürel değerlerle desteklenmiş sadakate dayanan bağlılığa duyulan gereksinimi arttırmıştır (Kök
ve Özcan, 2012: 114). Kültürel konuların çok az ilgi gördüğü kuruluşlarda bile insanların duygu,
düşünce, değerlendirme ve hareket biçimleri sosyal ortak kültürdeki fikir, düşünce ve inanışlar
tarafından yönlendirilir. Yönetim literatüründe onlarca örgüt kültürü tanımı vardır. En çok
kullanılan tanımlardan biri Edgar Schein tarafından yazılmıştır. Schein örgüt kültürünü "bir grup
*
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tarafından öğrenilen ve o grubun dış adaptasyon ve iç entegrasyon sorunlarını çözen ve bu hususta
yerince iyi sayıldığı için geçerli kılınan ve bu yüzden bu tarz sorunlara ilişkin algı, duygu ve
düşüncelerin doğru bir biçimde gerçekleşmesi için yeni grup üyelerine öğretilmesi gereken temel
varsayımlar örneği" olarak değerlendirmiştir (Barbars, 2015: 107).
Mesleğe bağlılık, çalışmaya bağlılığın farklı bir türü olarak ifade edilmekte ve çalışanın
mesleği ile özdeşleşmesi olarak tanımlanabilmektedir. Mesleğe bağlılık, çalışanların iş
yaşamlarında mesleklerine verdikleri önemin derecesidir (Çetin vd., 2012: 220). Profesyonellerin
mesleki bağlılıkları iş sonuçlarında kuvvetli bir etkiye sahip konumdadır. Bu durum, işe
bağlılıktan ve mesleğe bağlılıktan daha güçlü bir etkidir. Çünkü profesyoneller, örgütsel hedef ve
beklentilerinden daha çok mesleki hedef ve beklentileri ile yönlenmekte ve yol almaktadırlar. Bu
sebeple hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının arttırılması ve geliştirilmesi oldukça önemlidir
(Benligiray ve Sönmez, 2011: 30).
Bu çalışma da örgüt kültürü ve mesleğe bağlılık kavramlarına ilişkin literatür taraması
hakkında bilgi verilmesinin ardından hemşirelerin algıladıkları örgüt kültürü ile mesleğe
bağlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Örgüt Kültürü
Tanımlanması güç bir kavram olan örgüt kültürünün literatürde evrensel bir tanımını bulmak
zordur. Örgüt kültürü kavramını tanımlarken psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ekonomi ve genel
yönetim karşılaştırılmaktadır. Örgüt kültürü, Mintzberg’in kültürel yönetim okulunun temel
teorisidir (Muscalu, 2014: 393). Kültür, kurumun değerleri, normları, vizyonu, sembol, dil,
inançlar, alışkanlıklar ve varsayımları içermektedir. Ürün, teknoloji, strateji, pazar, yönetim tarzı,
çalışan tipi, milli kültür ve tarih gibi faktörlerin bir sonucudur. Güçlü bir örgüt kültürü çalışanların
bir kuruluş ile ne kadar özdeşleştiğini etkileyebilir (Kostovskı ve diğ., 2011: 35). Tanımdan da
anlaşılacağı gibi, örgüt kültürü içeriğinde bilişsel ve sembolik bir bileşen içerir. Bu bilişsel
bileşen, kuruluş mensupları tarafından paylaşılan ve aynı zamanda onların zihinsel (yorumlayıcı)
şemalarını şekillendiren ortak varsıyamlar, inançlar, normlar ve tutumlardan oluşmaktadır. Örgüt
kültürü, bu nedenle, örgüt mensuplarının etraflarındaki dünyayı algılayıp yorumlama biçimlerini
ve bu ortamda nasıl davranmaları gerektiğini belirler. Eğer bir örgüt içerisinde güçlü bir kültür
yapısı sağlanır ise, örgütün tüm mensupları kararlar alabilecek, icraatler yapabilecek ve
etkileşimler kurabileceklerdir. Semantik, davranışsal ve maddesel simgeler örgüt kültürünü
güçlendirir, ileriye taşır ve hatta değiştirir (Janicijevic, 2013: 39). Örgüt kültürü, örgütün gerçeği
görmesine olanak sağlayan düşünsel bir paradigmadır. Bu yapı çalışanlara kurumda nasıl
davranmaları gerektiğini bilme imkanı ve iyi ve kötü çözüm önerileri bulma yollarını
sunmaktadır. Diğer bir ifade ile çalışanlara referanslar, paylaşılan yapılar ve ortak dil vb. faktörler
sunarak kurum içerisindeki bir soruna çözüm oluşturmada benzer yaklaşımlardan hareket etme
imkanı sağlamaktadır (Sezgin ve Bulut, 2013:184). Kurum kültürünü geliştirmenin üç aşaması
vardır, bunlar; kuruluş ve ilk yıllar; örgüt kültürü kurucusu tarafından belirlenir. Kurucu, şirket
kimliğinin birincil kaynağı, bağlayıcı bir unsur ve dış güçlere karşı bir koruyucu olarak kabul
edilir. Gelişim yılları; Kurucunun yerleştirmiş olduğu kültür giderek seyrelmeye başlar ve yeni
örgütsel kültürler ortaya çıkar. Kuruluş daha resmi ve daha pazar odaklı bir hale gelir. Tecrübe
yılları; insanlar bir şeylerin alışılagelmiş yapılma şekline bağımlıdırlar ve değişimi düşünmek
dahi istemezler. Kültür güçlüdür ancak rekabet kaynaklı avantajı ve farklılığı daha sonra bir
tıkanıklığa dönüşebilir. Örgüt kültürü çeşitli durumlara göre uygun davranışlar belirler. Böylece,
örgüt kültürü insanların ve grupların birbirleriyle, müşterileriyle ve paydaşlarıyla olan etkileşim
biçimlerini etkiler (Kostovskı ve diğ.2011: 35-36). Örgüt kültürü, zaman içerisinde öğrenme
sonucunda oluşmaktadır. Kurum içerisindeki çalışanlar ve kuruma yeni dahil olmuş kişiler
kurumun biçimsel olan yapısını öğrenmeye çalışırlarken aynı anda örgüt kültürünün
mevcudiyetini de fark etmektedirler ve böylece de öğrenme süreci başlamaktadır. Örgüt kültürü
çalışanlara örgütsel bir kimlik sağlamaktadır ve bu şekilde birey kendisini, yönetim, iş arkadaşları
ve örgüt ile bütünleştirebilmektedir. Örgüt içinde birlikteliği kolaylaştıran ve yol gösterici bir rol
oynayan örgüt kültürü, yazılı olmaması nedeniyle biçimsel olmayan bir denetlemeye neden
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olmaktadır (Tamer vd., 2014: 190). Örgüt kültürü içindeki değerler örgütsel yaşamı yakından
ilgilendirmektedir. Kültür, kurum içindeki çalışanların davranışlarının ve yaşamlarının temel
belirleyicisi konumundadır (Özdevecioğlu ve Çelik, 2009: 99). Örgüt kültürü ve yapısının
uyumluluğunun örgüt performansı üzerinde olumlu bir etki oluşturacağı kabul edilebilir
(Janicijevic, 2013: 39). Örgüt kültürü durumsal kültür faktörleri ve örgütsel kültür faktörleri
olarak iki alt boyutta ele alınmaktadır (Tiryaki, 2005).
Mesleğe bağlılık
Mesleğe bağlılık, bir kişinin düşünceleri ile bir işteki hedeflerinin örtüşmesi olarak
tanımlanır, bu iki kavram arasındaki bu örtüşme ne kadar çok olursa, kişinin mesleği adına
bireysel çabaları da o kadar çok ve elverişli olur (Chang vd., 2015: 407). Mesleki
bağlılık,“mesleki kimlikle özdeşleme, mesleğe katılım ve meslek üyeliği için gayret etme,
mesleğe dair bağlılık geliştirilmesi”dir (Aktaş vd., 2015: 142). Mesleğe bağlılık, çalışanların
yaşamlarında mesleklerine verdikleri önem derecesidir. Başka bir ifade ile mesleki bağlılık,
kişinin belirli bir alanda uzmanlık ve beceri kazanmak için yapmış olduğu çalışmalarının
neticesinde mesleğini, yaşantısında ne derece merkezi ve önemli bir yerde değerlendirmesidir
(Aslan, 2008: 165). Mesleğe bağlılık kişinin mesleğini benimsemesi, yaşamı süresince devam
ettirmek istemesi ve bir kariyer fırsatı olarak görmesini sağlamaktadır. Hem örgüt hem de çalışan
açısından mesleki bağlılığı bir çok yarar sağlamaktadır. Güçlü mesleki bağlılık sergileyen
çalışanlar yaptıkları işte genellikle daha uzun zaman çalışmaktadırlar. Bununla birlikte yaptıkları
işe daha fazla emek verirler ve mevcut işlerinden memnun durumdadırlar (Benligiray ve Sönmez,
2011: 30). Esasında her türlü meslek, çalışanlarının tamamı açısından para kazanma isteğinin
önüne geçen derin bir bağlılık gerektirmektedir. Fakat, yapılan işin üçüncü kişiler tarafından
kolaylıkla denetlenemeyeceği ve hizmet verilen kişiler için acil ve yaşamsal kararlar alınmak
zorunda olunan eğitim, askerlik ve sağlık gibi alanlardaki meslek grupları için mesleki bağlılık
çok daha önemlidir (Cihangiroğlu vd., 2015: 603). Mesleğe bağlılık, üç boyut altında
incelenebilir. Bunlar; (1) Mesleğe karşı çaba göstermede isteklilik, (2) Üyelik bilgileri koruma ve
sürdürme, (3) Hedef ve değerlere inanmak (Çetinkaya, 2015: 54).
Yöntem
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı; Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinde görev yapan
hemşirelerin sahip olmuş oldukları örgüt kültürlerinin, mesleğe olan bağlılıkları üzerindeki
etkilerinin incelenmesidir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın çalışma grubunu 2016 yılı Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinde
görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 130 hemşire katılmıştır.
Varsayımlar;
- En uygun ölçme aracının “Örgütsel kültürel Ölçeği” ve “Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık
Ölçeği” olduğu varsayılmaktadır.
- Anketi dolduran hemşireler samimi görüşlerini yansıtmışlardır.
- Araştırmanın teorik kısmında yeterli kaynağa ulaşıldığı kabul edilmiştir.
- Seçilen araştırma yöntemi; araştırmanın amacına, konusuna ve soruların çözümüne
uygundur.
- Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir.
Sınırlılıklar;
- Araştırma 2016 yılı Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinde görev yapan
hemşireler ile sınırlandırılmıştır.
- Veri toplama aracı 53 soru ile sınırlandırılmıştır.
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Verilerin Toplanması
Örgütsel Kültür Ölçeği; Tiryaki tarafından 2005 yılında yapılan “Örgüt Kültürünün Örgütsel
Bağlılık Üzerine Etkileri” konulu yüksek lisans tez çalışmasından alınmıştır. Mevcut ölçek 2 alt
boyut (durumsal ve görevsel kültür faktörler) ve 17 maddeden oluşmaktadır.
Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği; 2015 yılında Çetinkaya vd. tarafından geçerlik ve
güvenilirlik çalışması yapılan çalışmadan alınmıştır. Mevcut ölçek 3 alt boyut (çaba gösterme
istekliliği, meslek üyeliğini sürdürme, hedef ve değerlere inanç) ve 26 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeklerin iç tutarlılık güvenirlik katsayısını gösteren Cronbach Alfa katsayısının 0.80’in
üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ölçekler 5’li Likert şeklindedir. Ölçek maddeleri (1) Kesinlikle
Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum.
Şeklinde puanlanmaktadır. Ölçeğin birinci maddesi tersten kodlanmaktadır. Uygulama esnasında
tersten kodlanan maddeler dönüştürülmüştür.
Hemşirelerden toplanan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz yöntemi
olarak T-testi, Anova ve Korelasyon kullanılmıştır.
Hipotezler
Araştırmanın genel hipotezleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
H1: Hemşirelerin eğitimleri ile algılanan örgüt kültürü arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
H2: Hemşirelerin eğitimleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
H3: Hemşirelerin gelirleri ile algılanan örgüt kültürü arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
H4: Hemşirelerin gelirleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
H5: Hemşirelerin örgütte çalışma süreleri ile algılanan örgüt kültürü arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
H6: Hemşirelerin örgütte çalışma süreleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
H7: Hemşirelerin algıladıkları örgüt kültürü ile mesleğe bağlılık arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Bulgular
Analiz ve Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırma da hemşirelerin; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim seviyesi, gelir ve örgütte
çalışma süreleri olmak üzere 6 farklı açıdan demografik özellikleri incelenmiştir. Hemşirelerin
demografik değişkenlere ilişkin olarak frekans ve yüzde tabloları incelenerek araştırmaya katılan
deneklerin özellikleri ile ilgili genel bilgiler elde edilmiştir. Ankete katılan toplam denek sayısı
130’dur.
Tablo 1. Ankete Katılan Hemşirelerin Demografik Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Cinsiyet
Kız
Erkek

115
15

88,5
11,5

Medeni Durum
Evli
Bekar

82
48

63,1
36,9

Yaş
18-30

74

56,9

31-50

56

43,1
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Eğitim
Lise
Önlisans
lisans

33
47
50

25,4
36,2
38,5

Gelir
1001-2500
2500-4000
4000+

57
68
5

43,9
52,3
3,8

Çalışma Süresi
1-5
5-10
11+
Toplam

40
45
45
130

30,8
34,6
34,6
100,0

Tablo 1. incelendiğinde; ankete katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunun kadın olduğu
görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında yarısından çoğunun evli olduğu, Üçte birinin
18-30 yaş aralığında bulunduğu, kalanlarının ise (1kişi hariç) 31-50 yaş aralığında olduğu
görülmektedir. Ankete katılan hemşirelerin %38,5’i lisans, %36,2’si önlisans, %24,6’sı lise
mezunu durumundadır. Gelir bakımından hemşirelerin yaklaşık yarısı 2500-4000 aralığındadır.
Çalışma süreleri açısından hemen hemen eşit bir dağılım olduğu görülmektedir.
Hipotezlerin Yorumlanması;
H1: Hemşirelerin eğitim durumları ile algıladıkları örgüt kültürü arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Tablo 2. Hemşirelerin Örgüt Kültürü Puanlarının Eğitimlerine Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Örgüt kültürü ve eğitim
Gruplar Arası
Örgüt Kültürü Gruplar İçi
Total

Kareler Toplamı

df

Ortalama Karesi F

p

3449,693
33278,799
36728,492

2
127
129

1724,846
262,038

,018

6,582

Tablo 2 incelendiğinde p=0,018<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
hemşirelerin eğitim seviyeleri ile örgüt kültürleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmıştır.
Tablo 3. Hemşirelerin Örgüt Kültürü ve Eğitimine İlişkin Tukey Testi Sonuçları
Tukey HSD
(I) egitim

Lise
Önlisans
Lisans

(J) egitim

Mean
Std. Error
Difference (I-J)

Sig.

önlisans

,67182

3,67639

lisans
lise
lisans
lise

10,96970*
-,67182
10,29787*
-10,96970*

önlisans

-10,29787*

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

,982

-8,0468

9,3904

3,63061
3,67639
3,28877
3,63061

,008
,982
,006
,008

2,3597
-9,3904
2,4985
-19,5797

19,5797
8,0468
18,0972
-2,3597

3,28877

,006

-18,0972

-2,4985
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Tukey testi yapıldığında anlamlı farklılığın lisans eğitimi alan gruptan kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre lisans eğitimi almış hemşirelerin örgüt kültürü algıları
lise ve önlisans eğitimi almış olan hemşirelere göre daha düşüktür.
H2: Hemşirelerin eğitimleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
H2’ yi test edebilmek için Anova Testi yapılmıştır, testin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir:
Tablo 4. Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Puanlarının Eğitimlerine Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Mesleğe Bağlılık-Eğitim
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

Kareler Toplamı df

Ortalama Karesi F

Sig.

3131,715
37162,562
40294,277

1565,858
292,619

,006

2
127
129

5,351

Tablo 4 incelendiğinde p=0,006<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
hemşirelerin eğitim seviyeleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmıştır.
Tablo 5. Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ve Eğitimine İlişkin Tukey Testi Sonuçları
Tukey HSD
(I) egitim (J) egitim

Lise
Önlisans
Lisans

önlisans

Mean
Difference
(I-J)

Std. Error

-1,39716

3,88499

*

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

,931

-10,6105

7,8161

lisans
lise
lisans
lise

9,20667
1,39716
10,60383*
-9,20667*

3,83661
3,88499
3,47538
3,83661

,047
,931
,008
,047

,1081
-7,8161
2,3619
-18,3052

18,3052
10,6105
18,8457
-,1081

önlisans

-10,60383*

3,47538

,008

-18,8457

-2,3619

Tukey testi yapıldığında anlamlı farklılığın örgüt kültüründe olduğu gibi lisans eğitimi alan
gruptan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre lisans eğitimi almış hemşirelerin
mesleğe olan bağlılıkları lise ve önlisans eğitimi almış olan hemşirelere göre daha düşüktür.
Mesleğe bağlılığın alt boyutlarına ilişkin analizler yapıldığında lisans mezunu hemşirelerin
özellikle mesleğe dair çaba gösterme istekliliğinin düşük olduğu sonucu elde edilmiştir.
H3: Hemşirelerin gelirleri ile algılanan örgüt kültürü arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Tablo 6. Hemşirelerin Örgüt Kültürü Puanlarının Gelirlerine Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Örgüt kültürü
Gruplar Arası
Örgüt Kültürü Gruplar İçi
Total

Kareler Toplamı df

Ortalama Karesi F

p

2207,124
34521,368
36728,492

1103,562
271,822

,020

2
127
129

4,060

Tablo 6 incelendiğinde p=0,020<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
hemşirelerin gelirleri ile örgüt kültürleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Tukey testi
yapıldığında anlamlı farklılığın 1001-2500 ile 4000 ve üzeri gelir grubunda oluğu anlaşılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre 1001-2500 gelire sahip kişilerin örgüt kültürlerinin daha yüksek olduğu
sonucuna varılmıştır.
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H4: Hemşirelerin gelirleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Tablo 7. Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Puanlarının Gelirlerine Göre Anova Sonuçları
ANOVA – Mesleğe Bağlılık
Kareler Toplamı

df

Ortalama Karesi F

p

1115,502
39178,775
40294,277

2
127
129

557,751
308,494

,168

Gruplar Arası
Mesleğe Bağ. Gruplar İçi
Total

1,808

Tablo 7 incelendiğinde p=0,168>0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
hemşirelerin gelirleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
H5: Hemşirelerin örgütte çalışma süreleri ile algılanan örgüt kültürü arasında anlamlı bir
fark bulunmaktadır.
Tablo 8. Hemşirelerin Örgüt Kültürü Puanlarının Örgütte Çalıştıkları Süre Bakımından
Göre Anova Sonuçları
Kareler Toplamı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

1853,392
34875,100
36728,492

df

Ortalama Karesi

2
127
129

926,696
274,607

F

Sig.

3,375

,037

Tablo 8 incelendiğinde p=0,037<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
hemşirelerin örgütte çalıştıkları süre ile örgüt kültürleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmıştır.
Tablo 9. Hemşirelerin Örgüt Kültürü ve Örgütte Çalıştıkları Süreye İlişkin Tukey Testi
Sonuçları
Tukey HSD
(I) süre (J) süre

1-5
6-10
11-60

Mean
Std. Error
Difference (I-J)

Sig.

6-10

-9,35000*

3,60105

11-60
1-5
11-60
1-5

-4,68333
9,35000*
4,66667
4,68333

6-10

-4,66667

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

,028

-17,8899

-,8101

3,60105
3,60105
3,49353
3,60105

,398
,028
,378
,398

-13,2233
,8101
-3,6183
-3,8566

3,8566
17,8899
12,9516
13,2233

3,49353

,378

-12,9516

3,6183

Tukey testi sonuçları incelendiğinde; aynı örgütte 1-5 yıl arası çalışan hemşirelerin, o örgütte
6 ve üzeri yıl çalışan hemşirelere göre düşük örgüt kültürü algısı gösterdikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
H6: Hemşirelerin örgütte çalışma süreleri ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir
fark bulunmaktadır.
Tablo 10. Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Puanlarının Örgütte Çalıştıkları Süre
Bakımından Göre Anova Sonuçları
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Total

Kareler Toplamı df

Ortalama Karesi F

Sig.

2942,099
37352,178
40294,277

1471,050
294,112

,008

2
127
129

5,002
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Tablo 10 incelendiğinde p=0,008<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde
hemşirelerin örgütte çalıştıkları süre ile mesleğe bağlılıkları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına
bakılmıştır.
Tablo 11. Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ve Örgütte Çalıştıkları Süreye İlişkin Tukey
Testi Sonuçları
Tukey HSD
(I)
süre

1-5

(J) süre

6-10

11-60
1-5
6-10
11-60
11- 1-5
60
6-10

Mean
Std. Error
Difference (IJ)

Sig.

-9,17778*

3,72674

-11,13333
9,17778*
-1,95556
11,13333*

*

1,95556

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

,040

-18,0158

-,3398

3,72674
3,72674
3,61547
3,72674

,009
,040
,851
,009

-19,9713
,3398
-10,5297
2,2953

-2,2953
18,0158
6,6186
19,9713

3,61547

,851

-6,6186

10,5297

Tukey Testi sonuçlarına göre örgütte 1 ile 5 yıl arası çalışan hemşirelerin mesleğe olan
bağlılıkları 6-11 yıl arası ve özellikle de 11 yıl ve üzerinde çalışan hemşirelere göre çok daha
düşüktür.
H7: Hemşirelerin algıladıkları örgüt kültürü ile mesleğe bağlılık arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.
Tablo 12. Örgüt Kültürü İle Mesleğe Bağlılık Arasında İlişkiyi Gösteren Korelasyon
Correlations
Pearson Correlation
örgütkültürü

meslegebaglilik

örgütkültürü

meslegebaglilik

1

,631**

Sig. (2-tailed)

,000

N
Pearson Correlation

130
,631**

Sig. (2-tailed)

,000

N

130

130
1
130

Tablo 12 incelendiğinde örgüt kültürü ile mesleğe bağlılık arasında ilişki olduğu
görülmektedir (p=0,000). İlişkinin yönü pozitif yönlüdür. Hemşirelerin örgüt kültürü algıları
arttığında mesleğe olan bağlılıklarının da arttığı görülmektedir. Örgüt kültürünün iki alt boyutu
olan durumsal kültür ve görevsel kültür arasında özellikle durumsal kültür ile mesleğe bağlılık
arasında daha kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca örgüt kültürün artması özellikle mesleğe
ilişkin bağlılık açısından çaba gösterme istekliliğini daha kuvvetli etkilemektedir.
Sonuç ve Öneriler
Mevcut çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilmektedir; Analiz sonuçlarına göre lisans
eğitimi almış hemşirelerin örgüt kültürü algıları lise ve önlisans eğitimi almış olan hemşirelere
göre daha düşüktür. Lisans eğitimi almış hemşirelerin mesleğe olan bağlılıkları lise ve önlisans
eğitimi almış olan hemşirelere göre daha düşüktür. Mesleğe bağlılığın alt boyutlarına ilişkin
analizler yapıldığında lisans mezunu hemşirelerin özellikle mesleğe dair çaba gösterme
istekliliğinin düşük olduğu sonucu elde edilmiştir. 1001-2500 gelire sahip kişilerin örgüt
kültürlerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Hemşirelerin gelirleri işle mesleğe
bağlılıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aynı hastanede 1-5 yıl arası çalışan
hemşirelerin, o hastanede 6 ve üzeri yıl çalışan hemşirelere göre düşük örgüt kültürü algısı
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gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Hastanede 1 ile 5 yıl arası çalışan hemşirelerin mesleğe olan
bağlılıkları 6-11 yıl arası ve özellikle de 11 yıl ve üzerinde çalışan hemşirelere göre çok daha
düşüktür. Hemşirelerin örgüt kültürü algıları arttığında mesleğe olan bağlılıklarının da arttığı
görülmektedir. Örgüt kültürünün iki alt boyutu olan durumsal kültür ve görevsel kültür arasında
özellikle durumsal kültür ile mesleğe bağlılık arasında daha kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca
örgüt kültürün artması özellikle mesleğe ilişkin bağlılık açısından çaba gösterme istekliliğini daha
kuvvetli etkilemektedir. Hemşirelerin cinsiyetleri ve yaşları açısından örgüt kültürlerinde farklılık
yoktur, aynı zamanda medeni durumları açısından farklılığın bulunmamasının yanı sıra; sadece
durumsal kültür bekarlarda daha fazladır. Yaş açısından (meleğe bağlılık) çaba gösterme
istekliliği ve (örgüt kültürü) durumsal kültür 18-30 yaş arasında daha fazladır.
Hemşirelerin iş hayatlarına ilişkin bağlılıklarının önemli bir parçası konumunda olan
mesleğe bağlılık; bir hemşirenin işinin sahip olmuş olduğu değerlerini kabul etmesi, inanması ve
bunları gerçekleştirebilmek için gayret etmesi, mesleki alanda kendini yetiştirmeye istekli olması
ve bu mesleği devam ettirme hususunda kararlı ve istekli olmasıdır (Çetinkaya, 2015: 54).
Mesleğe profesyonelce bağlı olan hemşireler kendilerini o işe daha çok adamıştır, kendilerini
mesleklerine daha yakın hissederler ve işleriyle alakalı çıktılara yönelik bir pay sahibi olduklarını
düşünürler. Ayrıca, belirtilen bu hemşirelerin hemşirelik mesleğinden ayrılma eğilimi de oldukça
zayıftır. Yöneticilerin (özellikle hemşire yöneticilerin) personelleri arasında bir mesleki bağlılık
duygusu oluşturmak ve bu duyguyu geliştirmek adına güçlü bir dürtüleri vardır. Hemşirelik
literatürü şu iddiayı destekler; mesleğine profesyonel bir yaklaşım içerisinde olan hemşireler,
daha yüksek bir iş doyumu elde ederken, işle alakalı yaşadıkları stres ve işten ayrılma niyetleri
çok daha az olur. Yüksek profesyonel bağlılık aynı zamanda hemşirelerin emekliliğe kadar tek
bir iş yerinde çalışma isteklerini de arttırmaktadır. Son olarak, yüksek profesyonel bağlılık, hasta
güvenliğinde daha iyi bir performans ve hastaların bakım hususundaki algılarının daha olumlu
olmasını sağlamaktadır (Chang vd., 2015: 407). Yüksek şekilde mesleki bağlılık gösteren
bireylerin var olması, halk ve hastalar tarafından da fark edilip algılanarak hemşirelik mesleğinin
saygınlığını arttırmaktadır. (Benligiray ve Sönmez, 2011: 30).
Öneriler;
- Mevcut çalışmayla ilgili en önemli kısıt, toplanan verilerin Erzincan ilindeki tek bir
hastaneden elde edilmiş olmasıdır. Bu nedenle de sonuçlara ilişkin olarak net bir
genelleme yapılması söz konusu olamayacaktır. Bundan sonra yapılacak olan
çalışmaların daha büyük bir örneklem ile ve ayrıca farklı sektörlerde de yapılması
sağlanabilir.
- Örgüt kültürü ve mesleğe bağlılık algılarının farklı değişkenlerden etkilenip
etkilenmediğini ortaya koyacak şekilde yeni çalışmalar yapılması sağlanabilir.
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AVRUPA BİRLİĞİ KOBİ POLİTİKALARININ KOBİ’LERİN FİNANSMAN
SORUNLARINA ETKİSİ: ERZİNCAN UYGULAMASI*
THE EFFECT OF EUROPEAN UNION SME POLICIES ON FINANCE PROBLEMS
OF SMEs: ERZİNCAN APPLICATION
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Özet
KOBİ’ lerin ekonomik kalkınma açısından ülkemizde ve diğer ülkelerde üretim, yatırım ve istihdam
süreçleri bakımından dikkate değer bir katkısı vardır. Ülkemizde yer alan KOBİ' lerin yeteri kadar
finansman desteği yoktur. Bu bağlamda finansman sorunu KOBİ' lerin en temel sorunu olmaktadır.
Bu çalışmada; Erzincan ilinde faaliyetlerini sürdüren KOBİ’ ler arasından ticaret hacmi yüksek olan
bir işletme seçilerek mali yapısı analiz edilmiştir. Analiz neticesinde işletmenin finansman sorunlarına
Avrupa Birliği' nin bu konudaki, en son politika ve programları ışığında çözüm yolları tespit edilerek
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: KOBİ, AB Finansman Politikaları, Cosme, Horizon 2020, Finansman Sorunları.
Abstract
Small and Medium Sized Enterprises have an important role in our country and the other countries in that
production, investment and employment. SMEs in our country doesn’t have enough financial support. So,
the problem of finance is vital problem for SMEs
In this study, by selecting a business, which has high trading size among SMEs that run in Erzincan was
analyzed its financial structure. As aresult of this analysis, a solution was offered for the business’s financial
problems through European Union’s the latest policy and programs.
Keywords: SME, EU Financing Policy, Cosme, Horizon 2020, Financial Problems

Giriş
KOBİ' ler günümüzde ekonomik faaliyetler konusunda ön sıralarda gelmektedir. KOBİ' ler
toplumun kalkınması açısından üretim, istihdam ve yenilik çerçevesi gibi birçok faaliyeti
sürdürmektedirler. KOBİ' lerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri finansman sorunudur.
Finansman sorununu çözmek isterken genellikle modern yöntemlerden ziyade klasik yöntemleri
tercih ederler. Bu çalışmanın amacı özellikle AB KOBİ finansman politikaları dahilinde KOBİ'
lerin finansman sağlama olanaklarını daha güçlü ve daha çeşitli hale getirmektir.
İşletmelerin finansman sorunlarının, Avrupa Birliği finansman politikaları çerçevesinde
incelenmesi amacıyla; çalışmada, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansman
politikalarıyla ilgili olarak; "Avrupa Birliği 2014 - 2020 Dönemi Horizon 2020", "Cosme",
"Entrepreneurship 2020 Action Plan" gibi güncel programlar işlenecektir.
Çalışmada KOBİ’ lerin finansman sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği’ nin güncel finansman
programları ve politikalarından söz edilmiştir. İşletmelerin finansman sorunlarına Avrupa Birliği
KOBİ finansman politikaları çerçevesinde ne tür çözüm yöntemlerinin olduğu hakkında bilgiler
verilerek işletmelerin kalkınmasına fayda sağlamak amaçlanmıştır. Uygulamada, oran analizi
kullanılarak Erzincan ilinde yer alan işletmelerin finansman sorunlarının tespiti ve çözüm
önerileri yer almaktadır.
Kobilerde Finansman Sorunları
Bireysel girişimciliğin bir ürünü olan KOBİ' ler ekonomik büyüme açısından önemli bir yere
sahiptir. KOBİ' lerin az bir sermaye ile kurulabilmeleri ve genel giderlerinin düşük olması, işletme
kuruluşunu destekleyici bir unsur olmakta ve ekonomik yapılanmada sayısal bakımdan önemli
bir ağırlığa sahip olmaları sonucunu doğurmaktadır (Küçüktekin, 2006).

Bu çalışma “KOBİ’ lerin Finansman Sorunlarına Avrupa Birliği KOBİ Finansman Politikalarıyla Çözüm Önerileri:
Erzincan Uygulaması” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
** Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, İİBF, Erzincan Türkiye, syigiter@erzincan.edu.tr
*** Öğretim Görevlisi, Erzincan Üniversitesi, Kemah MYO, Erzincan Türkiye, huseyinozyigit@erzincan.edu.tr
*

682 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

KOBİ' ler Avrupa ekonomisinde de oldukça önemli bir yere sahiptir. 20 milyonun üzerindeki
işletme sayısı ile AB' deki işletmelerin % 99,78' ini oluşturan KOBİ' lerin, toplam istihdamın da
üçte ikisini sağlaması, ekonominin gerçek devleri olarak nitelendirilmelerine yol açmaktadır
(Varlı, 2010).
Finansal kurumlar genellikle kurulmuş ve bilançoları sağlam olan işletmeleri tercih
etmektedirler. Böylece KOBİ' ler daha işletmenin başlangıç yıllarında özkaynak sıkıntısı ile karşı
karşıya kalmaktadırlar (Aypek, 1998). Finansman sorunu yaşayan işletmelerin dış kaynak yerine
öncelikle öz kaynaklara yöneldiği ancak bunun yeterli olmadığı yapılan çalışmalarla ortaya
konmaktadır.
Ülkede yaşanan ekonomik iktidarsızlık, yüksek enflasyon gibi durumlarda KOBİ' lerin
işletme sermayesi giderek erimekte ve sıkıntı yaratmaktadır. Enflasyonun yüksek olduğu
dönemlerde üretime konu olan girdilerin maliyetleri artmakta ve daha fazla miktarda işletme
sermayesi ihtiyacı doğmaktadır. Özellikle sabit varlık yatırımlarının yoğun olduğu ve belli bir
üretim ve satış kapasitesine sahip işletmelerde, yüksek enflasyon dönemlerinde daha büyük bir
işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır (Yörük ve Ban, 2003).
Gerek Bankacılık kesiminden kaynaklanan, gerekse de KOBİ' lerin muhasebe sistemini tam
oturtamamış, kayıt dışı satışların yüksek olması nedeniyle gerçek performanslarını bilançoya
yansıtamamış olmaları, özellikle kredi değerliliklerinin tespitinde, Bankacılık kesimi açısından
da sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun yanında kendilerini kısa vadeli kaynaklarla fon
sağlayan Bankalar KOBİ' lerin esas ihtiyacı olan orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarına cevap
verememektedirler. Bu durum KOBİ' ler açısından finansmana erişim konusunda taleplerin
karşılanmamasına neden olmaktadır (Cebeci, 2003).
Sermaye piyasaları, işletmelere fon sağlayarak riskli projeleri finanse eder, işletmeleri
piyasalara tanıtarak reel sektörün gelişmesini destekler ve işletmeler üzerinde denetim işlevini
gerçekleştirir. Bu açıdan sermaye piyasalarının, Türkiye örneğinde İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasının reel sektör ve KOBİ' ler açısından önemi büyüktür (Aras ve Müslümov, 2015).
Ekonomik durgunluğun yaşanmasıyla birlikte finansman kaynaklarına ulaşmak
zorlaşmaktadır. Ancak bu durumdan büyük ölçekli firmalara göre KOBİ' lerin daha fazla
etkilendiği ve iş yapma kapasitelerini kaybettikleri görülmektedir. Yüksek enflasyonist ortamların
görüldüğü ülkelerde vergi ve enflasyon oranları, karların vergilendirilmesinde büyük işletmeleri
olduğu kadar KOBİ' leri de zor durumda bırakması finansman ihtiyacı doğurmaktadır (Mudud,
1999).
Avrupa Birliği Kobi Finansman Programları
Horizon 2020
Avrupa 2020 stratejisiyle birlikte AB Komisyonu, KOBİ' lerin kalkınması için destek
faaliyetlerini iyileştirmek ve artırmak için Horizon 2020 stratejisini de faaliyete geçirmiştir.
İşletmeler için bu tarz adımların ilki 1984 yılında Çerçeve Programları adı altında
gerçekleştirilmiştir. Çerçeve programlarının kuruluş amacı sanayi kapsamındaki işletmelerin
bilim ve teknolojik açıdan desteklenmesini sağlamaktır. Ayrıca bu desteklerle beraber eğitim
vererek yeniliklerin kalıcı olmasını kolaylaştırmaktır. Bu faaliyetlerini AB üye ülkeler ve aday
ülkeler kapsamında yapmaktadır ve AB Komisyonu tarafından organize edilen özel bir fonlama
sistemiyle faaliyetine başlamıştır426.
Horizon programı 2014 - 2020 yılları arasını kapsamaktadır. Horizon 2020 programı daha
önce işletmelere destek sağlayan programların tek çatı altında toplanmasına dayalıdır. Bu
programlar şunlardır: Rekabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı, Girişimcilik ve
Yenilik Programı, Çerçeve Programı ve Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü427.
AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilen reformlarla birlikte ekonomik şartlar kayda değer
şekilde değişmiştir. AB Komisyonu sadece yenilik, araştırma ve geliştirme gibi sorunlarla beraber
426https://www.kobi-line.com.tr/content/1263/horizon-2020-nedir.
427http://www.ekonomi.gov.tr/.
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kriz ortamlarını da en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Horizon programı;
araştırma, üretim ve yenilik gibi alanlar dahilinde ortalama 80 Milyon Euro destek vermekle
beraber KOBİ' lerin bu desteklerden aşırı ve hızlı bir şekilde yararlanması amaçlamaktadır.
Özellikle gelişmiş ülkelerin Horizon 2020 programından daha hızlı yaralanmaları
beklenmektedir428.
COSME Programı429
COSME Programı; 2.5 milyar Euro' luk planlanmış bütçeyle, 2014 - 2020 yılları arasında
faaliyet gösterecek olan KOBİ' lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) girişimciliğini ve
rekabetçiliğini geliştirmek maksadıyla uygulanan bir Avrupa Birliği programıdır.
KOBİ ve girişimcilerin rekabet edebilmeleri için bir Avrupa Birliği komisyonunun amacı
olan COSME programı Avrupa' daki girişimcilerin rekabet edebilme güçlerini arttırmak
amacındadır. COSME programının ana hedefleri olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere,
şimdiki ve potansiyel girişimcilere, işletme destek organizasyonlarına en iyi finansa erişimi
sağlamak, işletmelere destek servisler sunmak ve girişimcilik talebini artırmaktır. Avrupa
parlamentosu ve konseyi tarafından uygulanan COSME programı tahminen 2.5 milyar Euro
bütçeyle 2014' den 2020' ye kadar uygulanacaktır.
Bu program şunları amaçlamaktadır:
- KOBİ' ler için finansa erişimini kolaylaştırmak
- KOBİ' lerin kurulması ve büyümesi için elverişli ortamlar yaratma
- Avrupa' da girişimsel kültürü teşvik etme
- Avrupa Birliği girişimcilerinin rekabetini sağlamlaştırma
- KOBİ' lerin uluslararası hale gelmesini sağlamak ve pazarlara erişim imkanlarını
desteklemek
Bu hedefleri başarmak için COSME programı girişkenliğin devamlılığını sağlayacaktır.
Bunun pek çok başarılı özelliği devam edecek olmasına rağmen programa erişim, KOBİ' ler ve
girişimcilerin onlardan daha kolay faydalanmalarını sağlamak amacıyla iyileştirilecektir.
2020 Girişimcilik Hareket Planı430
Girişimcilik Hareket Planı Avrupa' da girişimcilik kültürünü kökten değiştirmek,
oluşabilecek engelleri ortadan kaldırmak ve Avrupa' nın potansiyel girişimciliğini ortaya çıkarma
amacıyla tasarlanan bir hareket plandır. Eğer sonlanmayan değişiklik istiyorsak; girişimcileri,
halk görüşünün değişimini, girişimci eğitimindeki yatırımları ve girişimciler arasındaki
simgelenen grupları desteklemek kaçınılmazdır.
2020 Girişimcilik Hareket Planı üç ana sütun üzerine kurulmuştur:
- Girişimsel eğitim ve uygulama
- Girişimcilerin büyüyüp gelişebileceği çevreler yaratmak
- Model roller geliştirmek ve bir iş adına geleneksel seviye için girişimcilik potansiyeli
dağıtılmamış olan özel gruplara ulaşmak
Hareket planı ve onun en önemli hareketi; küçük işletmelerin yönetim mekanizması,
endüstriyel politika ve rekabet ortamı sayesinde komisyon tarafından takip edilecektir. Avrupa
Komisyon' u üye devletlere diğer üye devletlerle ürün takas etmeyi ve nasıl daha çabuk
yapılacağını öğretmeyi sağlayarak yardım etmeye hazır olacaktır. Ulusal bir seviyede hareket
planı uygulamasının ilerlemesinden sorumlu olan ve ulusal hükümet tarafından atanan kişi KOBİ
temsilcisidir.
Hareket planındaki etkileşim bir halk danışması gibi önceden belirlendi. Danışma; tüm
vatandaşlar ve organizatörler etkinliğe katılmaya gelmiş gibi hiçbir özel grubu hedef almadı.
428

http://www.ekonomi.gov.tr/.

429http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

(Çeviri).

430http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm,

(Çeviri).
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Ancak halk yönetiminden gelen katkılar, özel sektör organizasyonları, işletmeler ve bireysel
girişimcilerin yanı sıra başlangıç işletmelerindeki girişimcileri destekleyen bireyler özel öneme
sahip oldular.
Uygulama
Uygulamanın Amacı ve Önemi
Uygulamaya konu olan işletme Erzincan' da ikamet eden yerel bir ticari işletmedir. İlgili
olduğu iş sektörü temizlik sektörüdür. Her türlü temizlik ürününün satımını yapmaktadır. İşletme,
sattığı ürünleri küçük bir kısmını kendisi üretmekle birlikte yurtiçinden üretici firmalar veya
aracılardan ürün temin etmektedir.
Araştırmanın amacı; faaliyetine devam eden KOBİ' lerin finansman yapılarını analiz ederek,
işletmeye en uygun faydayı sağlayacak AB KOBİ finansman politikalarıyla birlikte, finansman
sağlama yöntemlerinden bir ya da birkaçını önermektir. Araştırma; KOBİ' lerin finansman
yapısını analiz etmesi, bu analiz neticesinde işletmeye var olan mali yapısı hakkında bilgi vermesi
ve gelecek dönemlerde finansman sağlama olanaklarından bahsetmesi bakımından; işletmenin
verimliliğini arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve iyi bir finansman politikasıyla güçlü bir mali
yapıya sahip olmasına yardımcı olması açısından önem taşımaktadır.
Uygulama Yöntemi
Araştırmadaki veriler, araştırmaya konu olan işletmenin muhasebe departmanından yüz yüze
görüşüldükten sonra elden teslim alınmıştır. Teslim alınan belgeler işletmelerin bilanço ve gelir
tablolarıdır. 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait bu belgeler karşılaştırılıp daha sonra oran analizi
yöntemiyle incelenip analiz edilmiştir. Analiz işleminden sonra araştırmaya konu firma için en
büyük faydayı sağlayacak finansman olanakları önerilmiştir.
Oran analizi; işletmenin finansal yapısı ve faaliyet yapısı sonuçlarını hem kendi içinde hem
de sektör içindeki firmalarla karşılaştırmak amacıyla kullanılır. Bu analizdeki asıl amaç firmanın
amaçları doğrultusunda ne kadar ilerleyebildiğini saptamaktır. İşletmelerim temel kuruluş amacı,
kar elde etmek ve faaliyetlerinde süreklilik sağlamaktır. İşletmenin kar sağladığı bu varlığı devam
ettirmesi için, mali yapısının güçlü olması ve kendisine en uygun finans alternatifleri
değerlendirmek zorundadır. Oran analizi, mali yapıyı tespit etmek ve alternatifleri değerleme
açısından kullanılan en faydalı yöntemlerden biridir.
Tablo 1: Oran Analizi Kapsamında Kullanılacak Oranlar
Oran isimleri
Net İşletme Sermayesi

Formül
Dönen Varlıklar - Kısa Vad. Yab. Kay.

Likidite Oranları
Cari Oran
Likidite (Asit-Test) Oranı
Nakit Oran

Dön Var. / Kısa Vad. Yab. Kay.
(Dön. Var. - Stoklar) / Kısa Vad. Yab. Kay.
(Hazır Değ. + Menkul Kıy.) / Kısa Vad. Yab. Kay.

Faaliyet Oranları
Alacak Devir Hızı

Net Satışlar / Ticari Alacaklar

Alacak Tahsil Süresi (Gün)
Stok Devir Hızı
Stok Devir Süresi (Gün)
Aktif Devir Hızı

365/ Alacak Devir Hızı
Satışların Maliyeti/ Stoklar
365 / Stok Devir Hızı
Net Satışlar / Aktif Toplamı

Mali Yapı Oranları
Finansal Kaldıraç Oranı
Borçlanma Oranı
Kısa Vad. Yab. Kay. / Aktif
Toplamı

Toplam Yab. Kay. / Aktif Toplamı
Toplam Yab. Kay. / Öz Kaynaklar
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Kısa Vad. Yab. Kay. /
Toplam Yab. Kaynaklar
Kısa Vad. Yab. Kay. / Net
Satışlar
Finansal Borçlar / Toplam
Borçlar
Özkaynak Oranı
Duran Var. / Özkaynaklar
Duran Var. / Devamlı
Sermaye(Özkaynaklar +
Uz. Vad. Yab. Kay.)
Faiz Karşılama Oranı

Özkaynak / Aktif Toplamı

(Verg. Önc. Kar + Faiz Gid.) / Faiz Gid.

Karlılık Oranları
Brüt Kar Marjı Oranı

Brüt Sat. Karı / Net Sat.

Faaliyet Karı Marjı Oranı
Net Kar Marjı Oranı
Özkaynak Karlılık Oranı

Faaliyet Karı / Net Satışlar
Dönem Net Karı / Net Satışlar
Dönem Net Karı / Özkaynaklar

Aktif Karlılık Oranı

Dönem Karı / Aktif Toplamı

Analiz Sonuçları ve Öneriler
Firmanın; 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları ve bu mali tabloların
gruplarında meydana gelen yıllık değişimleri Tablo 2 ve Tablo 3’ de sunulmuştur. Mali
tablolardan hesaplanan oranlar ise Tablo 4' de gösterilmiştir.
Tablo 2: İşletmenin Karşılaştırmalı Bilançosu
DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO ve GELİR TABLOSU
AKTİF
I. Dönen Varlıklar

31.12.2014

%

31.12.2013

%

31.12.2012

445.556,40

344

100.250,52

40

71.243,88

A. Hazır Değerler
1. Kasa

109.090,86
109.090,86

31

82.667,45
82.667,45

60

51.599,17
51.559,17

B. Ticari Alacaklar

129.351,60

0,00

0,00

1. Alıcılar

129.351,60

0,00

0,00

C. Stoklar

180.112,90

934

17.414,59

- 10

17.414,59

19.488,38

1. Ticari Mallar

180.112,90

D. Diğer Dönen Varlıklar
1. Devreden Katma Değer Vergisi

27.001,04
27.001,04

II. Duran Varlıklar
A.
Maddi
Olmayan
Duran
Varlıklar
1. Kuruluş ve Örgütleme Giderleri

1.357,21
1.357,21

1.357,21
1.357,21

1.357,21
1.357,21

1.357,21

1.357,21

1.357,21

AKTİF TOPLAMI
1 Türk Lirası (TL) 1 TL' dir.

446.913,61

159

339

168,48
168,48

101.607,73

19.488,38
- 14

196,33
196,33

39

72.601,09

PASİF
I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

31.12.2014

%

31.12.2013

%

31.12.2012

406.666,68

471

71.190,06

63

43.502,29

A. Ticari Borçlar
1. Satıcılar

329.105,94
329.105,94

116

26.046,33
26.046,33

0,00
0,00
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B. Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. Personele Borçlar

47.878,48
28.932,20
18.946,28

152

18.946,28
0,00
18.946,28

C. Ödenecek Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
2. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya
Taksitlendirilmiş Vergiler
3. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

29.682,26

13

26.172,17

D. Borç ve Gider Karşılıkları

0,00

1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılığı

0,00

595,34

170,90

2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğ. Yük. Kar.(-)

0,00

570,06

0,00

II. Özkaynaklar

40.246,93

A. Ödenmiş Sermaye
1. Sermaye

40.000,00
40.000,00

B. Geçmiş Yıllar Karları
1. Geçmiş Yıllar Karları

4.297,24
4.297,24

C. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
1. Geçmiş yıllar zararları

13.879,57
13.879,57

D. Dönem Net Karı/Zararı

9.829,26

1. Dönem Net Karı

9.829,26

PASİF TOPLAMI
1 Türk Lirası (TL) 1 TL' dir.

18.946,28
0,00
18.946,28
7

24.385,11

888,26
28.794,00

0,00
25.189,30

70,00
23.332,24

0,00

982,87

982,87

100

32

25,28

85

30.417,67

44

645

4

339

29.098,80

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

2.978,37
2.978,37

0,00
0,00

13.879,57
13.879,57

13.879,57
13.879,57

1.318,87

55

1.318,87

446.913,61

170,90

2.978,37
2.978,37

101.607,73

39

72.601,09

Tablo 3: İşletmenin Karşılaştırmalı Gelir Tablosu
GELİR TABLOSU
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi Satışlar

31.12.2014

%

31.12.2013

%

31.12.2012

138.087,12
138.087,12

316

33.149,85
33.149,85

-1

33.627,77
33.627,77

B. Net Satışlar
C. Satışların Maliyeti(-)
1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti()

138.087,12
123.270,15
123.270,15

316
324

33.149,85
29.005,84
29.005,84

-1
5

33.627,77
27. 610,00
27.610,00

Brüt Satış Karı veya Zararı

14.816,97

257

4.144,01

31

6.017,77

E. Faaliyet Giderleri(-)
1. Genel Yönetim Giderleri(-)

2.377,70
2.377,70

6

2.229,80
2.229,80

7

2.077,98
2.077,98

Faaliyet Karı veya Zararı
Olağan Kar veya Zarar
Dönem Karı veya Zararı
Dönem Net Karı veya Zararı
1 Türk Lirası (TL) 1 TL' dir.

12.439,27
12.439,27
12.439,27
12.439,27

549
549
549
549

1.914,21
1.914,21
1.914,21
1.914,21

- 51
- 51
- 51
- 51

3.939,79
3.939,79
3.939,79
3.939,79
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Tablo 4: İşletmenin Oran Analizi Tablosu
Net İşletme Sermayesi

31.12.2014
38.889,72

31.12.2013
29.059,92

31.12.2012
27.741

Cari Oran
Likidite (Asit-Test) Oranı

1,09
0,65

1,4
1,16

1,6
1,18

Nakit Oran
Alacak Devir Hızı
Alacak Tahsil Süresi (Gün)
Stok Devir Hızı
Stok Devir Süresi (Gün)
Aktif Devir Hızı
Finansal Kaldıraç Oranı
Borçlanma Oranı

0,26
1,06
344
0,68
536
0,30
0,90
10,1

1,16
0,00
0,00
1,6
228
0,32
0,7
2,3

1,18
0,00
0,00
1,41
258
0,46
0,59
1,49

Kısa Vad. Yab. Kay. / Aktif Toplamı
Kısa Vad. Yab. Kay. / Toplam Yab. Kaynaklar

0,9
1,00

0,7
1,00

0,59
1,00

Kısa Vad. Yab. Kay. / Net Satışlar
Finansal Borçlar / Toplam Yab. Kay.
Özkaynak Oranı
Duran Var. / Özkaynaklar
Duran Var. / Devamlı Sermaye(Özkaynaklar +
Uz. Vad. Yab. Kay.)
Faiz Karşılama Oranı
Brüt Kar Marjı Oranı
Faaliyet Karı Marjı Oranı
Net Kar Marjı Oranı
Özkaynak Karlılık Oranı
Aktif Karlılık Oranı

2,9
0,00
0,09
0,00
0,00

2,14
0,00
0,29
0,00
0,00

1,29
0,00
0,4
0,00
0,00

0,00
0,10
0,09
0,09
0,30
0,02

0,00
0,12
0,05
0,05
0,06
0,01

0,00
0,17
0,11
0,11
0,13
0,05

Firma; 2012 yılından 2013 yılına kadar aktif toplamını % 39, 2013 yılından 2014 yılına kadar
aktif toplamını % 339 arttırmıştır. İşletmenin duran varlıkları 2012 yılından 2014 yılına kadar
herhangi bir yatırım yapılmaksızın sabit kalmıştır. Dönen varlıklar 2012 - 2013 yılları arasında %
40, 2013 - 2014 yılları arasında % 344 artmıştır. Dönen varlıklar altındaki kalemlere baktığımızda
hazır değerler 2012 - 2013 yıllarında % 60, 2013 - 2014 yılları arasında % 31 artmıştır. Ticari
alacaklar 2012, 2013 yıllarında sıfırken 2014 yılında ilk kez gerçekleşmiştir. Stoklar 2012- 2013
yılları arasında % 10' luk bir azalma yaşarken, 2013 - 2014 yılları arasında % 934 artmıştır. Diğer
dönen varlıklar 2012 - 2013 yılında % 14 azalırken 2013 - 2014 yılları arasında % 159 artmıştır.
Firmanın pasif toplamının artış yüzdesi aktif toplamınınki gibidir. İşletmenin özkaynakları
2012 - 2013 yıllarında % 4, 2013 - 2014 yılları arasında % 32 artmıştır. Özkaynak kaleminin alt
başlıkları altında ödenmiş sermaye 2012 yılından 2014 yılına kadar sabit kalmıştır. Geçmiş yıllar
karı 2013 - 2014 yılları arasında % 44 artmıştır. Geçmiş yıllar zararları da 2012 yılından 2014
yılına kadar aynı kalmıştır. Dönem net karı 2012 - 2013 yılları arasında % 55 düşmüşken, 3013 2014 yılları arasında % 645 yükselmiştir. Kısa vadeli yapancı kaynaklar 2012 - 2013 yılları
arasında % 63, 2013 - 2014 yılları arasında % 471 artmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
altındaki kalemlere baktığımızda işletmenin 2012 yılında herhangi bir ticari borcu yokken, 2013
- 2014 yılları arasında % 116' lık bir artış olmuştur. Diğer borçlar 2012 - 2013 yılları arasında
sabitken, 2013 - 2014 yılları arasında % 152 artmıştır buradaki artış ortaklara borçlardan
kaynaklanmaktadır. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 2012 - 2013 yılları arasında % 7, 2013 2014 yılları arasında % 13 artmıştır. Borç ve gider karşılıkları 2012 - 2013 yılları arasında % 85
azalırken, 2013 - 2014 yılları arasında sıfırlanmıştır.
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Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, işletmenin brüt satışları 2012 - 2013 yılları arasında
% 1 azalırken, 2013 - 2014 yılları arasında % 316 artmıştır. Buna paralel net satışları da aynı
yüzdelik oranlarla azalmış ve artmıştır. İşletme de satışların maliyeti 2012 - 2013 yıllarında % 5,
2013 - 2014 yıllarında % 324 artmıştır. Brüt satış karı 2012 - 2013 yıllarında % 31, 2013 - 2014
yılları arasında % 257 artmıştır. Faaliyet giderleri 2012 - 2013 yılları arasında % 7, 2013 - 2014
yılları arasında % 6 artmıştır. Faaliyet karı, olağan kar, dönem karı ve dönem net karı 2012 - 2013
yılları arasında % 51 azalmış, 2013 - 2014 yılları arasında % 549 artmıştır.
Firmanın net işletme sermayesi 2012 yılından 2014 yılında kadar artmıştır. 2014 yılında ün
yüksek artış gerçekleşmiştir. Bu da işletmenin mali yapısının bozuk olmadığını faaliyetini
sürdürebilir olduğunu göstermektedir. İşletmeye baktığımızda cari oran 2012 yılından 2014 yılına
bir düşüş görülmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında bu oran 1,5' in altına düşmüştür. İşletme
ilerleyen zamanlarda kısa vadeli borçları ödemede güçlükler çekebilir. İşletme 2012 ve 2013
yıllarında likidite oranı sağlıklıyken, 2014 yılında 1' in altına düşmüştür bu da stokların arttığını
göstermektedir. Stokları hızlı bir şekilde eritmesi gerekir. İşletmenin nakit oranı 2012 yılında
2014 yılına azalmış olsa da genel orana bakıldığında 3 yılında oranı 0,2' den yukarıdır. Bu işletme
için iyi bir durumdur.
İşletmenin 2014 yılında ilk kez ticari alacağı vardır. İşletmenin alacak tahsil oranı 344 dür
ve bu oran oldukça yüksektir, işletmenin alacaklarını tahsil etmede güçlükler yaşadığını
görmekteyiz. İşletmeye baktığımızda stok devir hızı oranı 2012 yılından 2014 yılına kadar
azalmıştır. Böyle olması işletmenin stokları etkili bir şekilde kullanamadığını gösterir ve ekstra
maliyet sorunları doğurabilir. Stok tahsil süresi, 2012 yılından 2013 yılına geçerken azalmış
olmasına rağmen 2014 yılında aşırı bir şekilde artmıştır bu da işletme için olumsuz bir durumdur.
İşletmeye baktığımız da 2012 yılından 2014 yılına kadar aktif devir hızı oranı düşmüştür. İşletme
eskisi gibi aktif varlıklarını etkili kullanamamaktadır.
Finansal kaldıraç oranı işletmeye baktığımız zaman 3 yılda da istenilen oranın üzerindedir
ve 2014 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu durum işletme için iyi değildir, varlıklarının
büyük bir kısmını borçla finanse ettiğini gösterir. İşletmeye baktığımızda 3 yılda da borçlanma
oranı 1' in üzerindedir ve 2012 yılından 2014 yılana kadar sürekli artmıştır. Bu durum işletme için
çok olumsuzdur. Kısa vadeli yabancı kaynakla aktif varlıkları oranladığımızda, bu oran bize
işletmenin varlıklarını ne kadar kısa vadeli yabancı kaynakla finanse ettiğini gösterir. Oranın 0,33
seviyesinde olması beklenir. 0,33 değerinden yüksek seviyelerde olması işletmeyi kısa vadeli
yabancı kaynakları karşılamada zora sokabilir. İşletmeye baktığımızda bu oran giderek artmıştır
ve yüksek seviyelerdedir. 2014 yılında en yüksek seyrini almıştır. Kısa vadeli borçları toplam
borçlara oranladığımızda, kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı belirlenir. Bu oranın
düşük olması işletme açısından önemlidir. Firmamıza baktığımız zaman oranlar 2012, 2013 ve
2014 yıllarında değişmemiş sürekli aynı kalmıştır. Kısa vadeli borçla net satışları
oranladığımızda, işletmenin net satışları içinde kısa vadeli borçların ağırlığı belirlenir ve bu oranın
düşük olması arz edilir. İşletme ye baktığımızda 2012 yılında 2014 yılına kadar oranlar sürekli
artmıştır. Yani işletmenin giderek kısa vadeli borçları artmıştır bu da olumsuz bir durumdur.
İşletmeye baktığımızda 2012 yılından 2014 yılına kadar sürekli özkaynak oranı 0,50' nin altında
kalmış ve giderek düşmüştür. Bu durumda işletme 3. kişilere bağlı duruma gelebilir.
İşletmeye bakıldığında brüt kar marjı 2012 yılından 2014 yılına kadar sürekli olarak
düşmüştür. Bu da işletmenin sattığı ticari malların maliyetinin yükselmesine bağlanabilir.
Firmaya bakıldığında faaliyet karı 2012 yılından 2013 yılına azalmış fakat 2014 yılında
yükselmiştir. İşletme faaliyetlerinde tekrar bir ivme kazanmıştır. İşletmeye baktığımızda net kar
marjı faaliyet karı marjıyla aynı paralellikte eğilim göstermiştir. İşletmeye baktığımızda özkaynak
karlılık oranı 2012 yılından 2013 yılına ciddi derecede bir düşüş yaşanmıştır ve buna karşılık 2014
yılında bir artış meydana gelmiştir. İşletmemize baktığımız zaman aktif karlılık oranı 2013 yılında
düşüş yaşamıştır ve 2014 yılında artmıştır fakat artış miktarı düşüş miktarından küçüktür.
Genel bir değerlendirme yaparsak işletmenin likidite oranları 2012 yılından 2014 yılına
giderek azalmıştır. Bu oranlar 2012 ve 2013 yılında istenilen düzeyde seyir gösterirken, 2014
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yılında istenilen değerlerin altına düşmüştür. Yani işletme kısa vadeli borçları ödemede güçlükler
yaşayacaktır. Bundan dolayı işletme kendine hızlı bir şekilde nakit kaynak sağlamalı ya da ticari
alacaklarını acilen temin etmelidir. Faaliyet oranlarına baktığımızda 2014 yılında stoklar artmış
ve işletmenin ticari alacakları oluşmuştur. Bu durum işletmenin nakit sıkıntısı çekmesine sebep
olabilir. Mali yapı oranlarına baktığımızda işletmenin durumu iyi değildir. İşletme sürekli kısa
vadeli borçlarla fon sağladığı ve buna karşılık nakit temin edemediği için finansal durumu pozitif
değildir. Karlılık oranlarına bakıldığında işletme 2012 yılına nazaran düşük değerlere sahip olsa
da 2014 yılında bir artış gözlemlenmektedir. Analiz kapsamında etkili olan diğer bir faktör
enflasyon değeridir. Enflasyon değeri işletmenin ne düzeyde verimli olduğunu belirlemede
etkilidir. Ayrıca oran analizi yapılırken sektör oranlarına da hesaba katmak analizi daha etkili hale
getirir. İncelediğimiz işletme son dönemlerde faaliyetlerini artırmış olmasına karşın; elindeki
malları tüketememesi, alacaklarının oluşması ve buna paralel olarak borçlanması ve bu borçları
ödeme gücünün az olması nedeniyle işletmeye fon ihtiyacı sağlamak gerekecektir.
Yapılan analizler doğrultusunda; işletmeye fon sağlamak açısından güncel AB KOBİ
finansman programlarına baktığımızda, "HORIZON 2020" programı altında yer alan "Üstün
Bilim" inisiyatifine bağlı olarak işletme ürünlerini kendisi üretmek maksadıyla "Araştırma
Altyapısı" desteğinden faydalanır. Bununla birlikte "Endüstriyel Öncülük" başlığı altında imalat
faaliyetine bağlı olarak "HORIZON 2020" nin maddi desteğini alır. "COSME" programı altında,
"Avrupa Girişim Ağı" başlığına bağlı olarak işletme tek seferde elindeki stokları satar. "COSME"
programının finansal araçları altında "Kredi Garanti Tesisi" ne bağlı olarak var olan borca
COSME' nin teminatı sayesinde finansal ara buluculardan yararlanır. Yine "COSME" nin finansal
aracı olan "Büyüme İçin Sermaye" başlığına bağlı olarak işletme ürünlerini kendisi üretmesi
dahilinde hibe desteğinden faydalanır. "2020 Girişimcik Hareket Planı" dahilinde işletme, Avrupa
Bölgesel kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Kalınma Fonu gibi kaynak üreten girişimciler vasıtasıyla
finans sağlamak için uzak pazarlarla takas imkanından faydalanır.
Sonuç
Türkiye' de iş sektörünün büyük çoğunluğunu KOBİ' ler oluşturmaktadır. KOBİ' lerin hem
istihdam hem de üretim açısından bulunduğu bölge ve ülkeye önemli katkıları vardır. Ülkemizde
istihdamın % 52, yatırımın %7, üretimin % 38 ve ihracatın % 8' ini kapsamaktadır. Bu oranlar
dünya da ki gelişmiş ülkelere bakıldığında daha da yüksektir.
KOBİ' lerin karşılaştıkları birçok sorun olmasına rağmen en önemli sorunlardan biri
finansman sorunudur. Finansman olanakları, KOBİ' lerin varlıklarını sürdürebilmeleri için iyi
durumda olması gerekir. Ülkemizde KOBİ' lerin finansman sağlama yolları hakkında çok çeşitli
bilgisi yoktur. Genellikle ya banka kredilerine başvururlar ya da özkaynak arttırımı gibi klasik
yolları tercih ederler. Bunun sebebi işletmelerin araştırma yapmaması, var olanla yetinmesi,
büyümeyi ve gelişmeyi düşünmemesi, bilmediği bir konu hakkında risk almayayım düşüncesinde
olması gibi etmenler olabilir.
Günümüzde KOBİ' ler için çok sayıda finansman desteği ve kaynağı mevcuttur. Ülkemizde
KOBİ bünyesinde ki girişimcilik için işletmelere önemli ölçüde destek ve hibe verilmektedir.
Çalışmanın asıl amacı güncel AB KOBİ politikaları eşliğinde ülkemizde ki KOBİ' lerin finansman
sağlama yollarından faydalanmalarına yardımcı olmaktır. AB politikalarıyla birlikte faaliyetini
sürdürmeye çalışan işletmelerin çok fazla verimli hale geleceği bir gerçektir.
AB KOBİ politikalarına baktığımızda en güncel programlar HORIZON 2020, COSME ve
2020 GİRİŞİMCİLİK HAREKET PLANI’dır. Bu programlara baktığımız zaman genelinde iş
kurmak için teşvik destekleri vardır. Bununla beraber AR - GE, iş genişletme, üretim, çevre
uyumu, teknoloji, sosyal ürünler, ürün geliştirme, eğitim, iş transferleri gibi birçok alanda destek
vermektedirler. Özellikle bayan ve genç girişimciler için önemli derecede desteklerin var olması
en dikkat çekici durumdur. Ayrıca "Web Tabanlı" ticaret için de eğitim ve destek mevcuttur.
AB' nin güncel politikaları 2020 yılını hedef almıştır. Bunun temel sebebi; sürekli
iyileştirme, sürekli gelişme, doğru planlama, doğru yatırım, doğru finansman sağlama ve en
yüksek verimi elde etmek için devamlılıktır. Bu durumda AB' nin KOBİ' lere ne derecede önem
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verdiğini göstermektedir. AB' nde de iş sektörünün büyük bir bölümünü KOBİ' ler
oluşturmaktadır.
Bu çalışma KOBİ' lerin finansman kaynağı bulmaya çalışması anında işletmeye en fazla
verimi sağlayacak AB KOBİ finansman politikaları dahilinde KOBİ' lere finansman sağlama
yöntemlerinden en uygun olanları önerilmeye çalışmıştır. Bunun içinde araştırmaya konu olan
firma oran analizi yöntemiyle incelenmiş mali yapıları tablolar halinde ve yazılı bir şekilde
belirtilmiştir. Daha sonra firma için finansman sağlama yöntemlerinden işletmeye en uygun olan
finansman kaynakları önerilmiştir.
Bu çalışma KOBİ’ lerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak olan
araştırmalara örnek teşkil ederek benzer uygulamalarda kullanılabilir.
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KOBİ’LERİN İHRACAT SORUNLARINA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN
ETKİSİ: ERZİNCAN UYGULAMASI
EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR EXPORT PROBLEMS OF SMEs:
ERZİNCAN APPLICATION
Hüseyin ÖZYİĞİT*
Özet
Ülkemizde ve diğer ülkelerde KOBİ' lerin; üretim, yatırım ve istihdam bakımından oldukça önemli
bir yeri vardır. İşletmeler, işletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunmasında, mali olayların doğru
şekilde muhasebeleştirilmesinde, işletmelere ilişkin bilgilerin ve yönetime sunulan verilerin
güvenirliliğinin sağlanmasında, işletme politikalarına, yönetimin kararlarına, etkin bir personel
yönetiminde, yönetimin bilgi ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanabilmesinde, yönergelere ve diğer idari
düzenlemelere uyulmasının sağlanmasında etkin bir iç kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
İhracat faaliyetleri, ülke ekonomisine katkısından dolayı çok önemli bir yere sahiptir. İçinde
bulunduğumuz zaman diliminde büyümenin ve küreselleşmenin gereği olarak ihracat gelişmektedir.
İhracatı etkileyen birçok faktör vardır.
Bu çalışmada; Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ nde ihracat faaliyeti yapan üç tane firma incelenmiş
ve incelenen işletmeler hakkında genel bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada anket yöntemi
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda firmaların iç kontrol sistemini meydana getiren unsurlar incelenmiş ve
genel olarak ihracatçı firmalar belirli bir büyüklük seviyesine ulaştıklarında iç kontrol sisteminin mevcut
olduğu tespit edilmiştir. Bazı eksikliklerin olmasına karşın iç kontrol sistemine gerekli önemin verildiği
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: İç Kontrol Sistemi, İhracat, KOBİ
Abstract
As in other countries in Turkey, Small and Medium Sized Enterprises have an important place in terms
of employment, investment and contribute to the production. An effective internal control mechanism is
necessary for the companies for many reasons such as recording financial activities accurately, protecting
business assets against variouslosses, securing the business information and managerial data, ensuring
personnel management efficiency, and ensuring the practice of business policies, managerial decisions, and
other administrative arrangements.
Export activities have important roles because of their contributions to the economy of the country. In
our current world, export is developing due to there quirements of growth and globalization. There are
many factors affecting export.
In this study, Three firms’ internal control systems in Erzincan Organize Sanayi Bölgesi have been
examined. In the study, as a procedure survey is used for data. As a result of this study, the elements that
constitute exporter companies’ internal control systems are scrutinized and it is decided that in general there
are reasonable internal control systems in most of the exporter companies. As a conclusion, it is confirmed
that necessary importance is given to internal control systems yet, even if just a bit, there are some short
comings in these internal control systems analysis.
Keywords: Export, Internal Control System, SMEs.

Giriş
KOBİ olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin karşılaştıkları sorunlar diğer büyük
işletmelere göre çeşitlilik göstermektedir. Üretim süreçlerini gerçekleştiren KOBİ’lerin yurt
içinin yanı sıra yurt dışına da faaliyetlerde bulunmaları günümüz gereği önemli bir hal
kazanmıştır. KOBİ’ ler ihracat süreçlerinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunları
tetikleyen unsurların temeline baktığımızda işletmelerin kapasitesinden kaynaklı üretim hacminin
küçük olması, kredi kurumları karşısında büyük firmalar gibi güçlü duramaması, teknoloji
kullanımı konusunda geride kalması ve belirli bir kalite seviyesinin üstünde ürün sunmanın
yüksek maliyeti gibi etkenler karşımıza çıkmaktadır. İhracat konusu bakımından finansman ve
teknoloji eksikliği öğelerine bir de sert rekabet ve büyük firmaların ihracat bağlantısı avantajları
da eklenmektedir. Genel olarak bakıldığında da zaten KOBİ´ler üretimlerinin ortalama % 20
*
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civarını (Türkiye´deki imalat sektöründeki KOBİ´ leri baz aldığımızda) ihraç edebiliyorlar.
Toplam ülke ihracatı içindeki pay ise %10’ lar civarında gezinmektedir. İç kontrol sistemi, belirli
risk faktörlerini elemek için oluşturulmuştur. Yapılan düzenlemeler, iç kontrole yeni bir bakış
açısı getirerek işletmelerin misyonlarını ortaya koymaları, stratejik ve yıllık performans
hedeflerini belirlemelerini ve bu hedefler doğrultusunda performans ölçümü ve raporlaması
yapmalarını önermektedir. Yapılan çalışmada Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ nde ihracat
faaliyetlerini sürdüren işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliği ve iç kontrol sisteminin etkinliği
paralelinde ihracat sorunlarının iyileştirilmesi süreçleri ele alınmıştır. İç kontrol sisteminin
etkinliği çerçevesinde işletmelerin daha kurumsal, verimli, ekonomik ve güçlü olarak
faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanmak istenmiştir. Bu çalışma ihracat yapan KOBİ’ lerin
gelecekteki çalışma koşullarına göre kendilerini geliştirmeleri bakımından etkin bir rol
oynamaktadır.
Kobi’ ler de İhracat ve İç Kontrol Sistemi
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de KOBİ' lerin kalkınmadaki önemi anlaşılmış bir
durumdur. Çok hızlı değişen dünya piyasalarına büyük ölçek ekonomileriyle ayak uydurmak
mümkün değildir. Yeni teknoloji geliştirmede ve çok hızlı değişen piyasa şartlarına uyum
sağlamada KOBİ' lerin sahip olduğu esneklik büyük önem arz etmektedir. KOBİ' ler arasında
uluslararası işbirliği ve ortaklığı teşvik eden bilgi, finans ve teknoloji kaynaklarına ve yeni
piyasalara daha iyi erişim sağlayan destek ve finans hizmetleri verilmesi gerekir. Kalkınmakta
olan ekonomiler ve geçiş ekonomilerinde KOBİ politikalarının sektörün uzun vadeli gelişmesini
ve işbirliği ağlarının kurulmasını teşvik etmesi gerekmektedir (Duran, 1997).
Ülkemizdeki KOBİ' lerin önemi büyük derecelerdedir. KOBİ' ler ülkemizdeki farklı
gelişmişlik oranına sahip bölgelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Dünyada ve
ülkemizde en başta gelen sorunlardan biri işsizliktir. KOBİ' ler bu bakımdan en etkili istihdam
yaratma girişimidir. Büyük işletmeler de iş yaratma potansiyeline sahiptirler fakat kriz
ortamlarından çok fazla etkilenerek istihdam sağladığı grupları etkilemektedirler. Bu bakımdan
KOBİ' ler üretim, istihdam, yenilik, rekabet ve gelişmişlik etmenlerini toplumun faydasına
sunacak en etkili oluşumlardır (Karademir, 2014).
KOBİ' lerin katkılarını belirtecek olursak (Karademir, 2014):
● İş Yaratma Ortamlarının Sağlanması
● Yenilikleri Yakından Takip Etme
● Girişimciliğin Artması
● Farklı Ürün Sayısının Artması
● Büyük İşletmelerin Destekçisi Olması
Ülkemizdeki KOBİ' lerin yaklaşık % 44' ü 2010 ve 2012 yılları arasında yeni organizasyonlar
ve yeni pazarlama stratejileri gibi girişimlerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda KOBİ' lerin
faaliyetleri aşağıdaki gibi yer almaktadır (TÜİK, 2012):
● % 41 Toptan ve Perakende Ticaret
● % 35 Pazarlama Yeniliği
● % 32 Organizasyon Yeniliği
● % 16 Kimyasal Ürün İthalatı
● % 16 Ulaştırma ve Depolama
● % 15 Metal İthalatı
● % 15 Giyim İhracatı
● % 13 Metal İhracatı
● % 13 Yeni Ekipman İthalatı
● % 13 İmalat
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● % 11 Tekstil İhracatı
Türkiye’de toplam istihdamın %76,7’ si, yatırımların %56,5’ i, üretimin ise %37,7’ sini
gerçekleştiren ve kredi pastasının ancak %24,3’ ünden istifade edebilen KOBİ’ lerin toplam
ihracat içindeki payı ise % 9 gibi oldukça düşük bir orandadır (TÜİK, 2014).
KOBİ’lerin ihracat sorunları iki başlık altında toplanabilir:
●KOBİ’lerin ulusal düzeydeki sorunları; bu sorunlar finansman sorunları, bilgi yetersizliği,
bürokratik sorunlar, pazar sorunları, destek yetersizliği ve kota sorunlarıdır.
●KOBİ’lerin işletme düzeyindeki sorunları; hammadde sorunları, bilgi ve veri sorunları, iş
gücü sorunları ve üretim sorunlarıdır (Kendirli vd., 2003:47). İhracata yönelmiş firmalarının
karşılaştığı sorunlar arasında kalite kontrolü, standardizasyon ve fiyat maliyet ilişkisinin doğru
kurulamaması da yer almaktadır (Akgemci, 2001).
Bu sorunlarla karşılaşan, Türk KOBİ’ lerinin siparişe göre (fason) üretime yöneldikleri ve
kendi markalarını yaratarak, kendi ürünlerini pazarlamada güçlük çektikleri görülmektedir.
KOBİ’ler kendi markalarını yaratmadıkları ve kaliteli üretimi sağlayamadıkları sürece rekabette
üstünlüğü yakalayamayacaklardır (Muslumov, 2001).
Teknoloji eksikliği, finansman sorunu ve döviz kuru belirsizlikleri ile buna benzer
nedenlerden ötürü KOBİ'lerin çoğunluğu dış ticarete girmekte zorlanmaktadır. KOBİ'lerin
karşılaştıkları en önemli problem, ihracatın finansmanına ilişkindir. İşletme sermayesi için gerekli
finansmandan başka KOBİ'ler genellikle kendi ürünlerinin dış piyasalarda satışı için de krediye
gereksinim duymaktadırlar (Khan, 1989).
1940’lı yıllardan sonra işletme yapılarında meydana gelen büyümeler, faaliyetlerinde
meydana gelen artışlar ve karmaşıklaşan işlemler, işletme yönetiminin faaliyetler üzerindeki
etkisini ortadan kaldırmaya başlamıştır. Çünkü büyüme ile faaliyetlerin kontrolünün yanı sıra,
faaliyetlerin standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygunluğu ile ilgili de sorunlar yaşanmaya
başlanmıştır. Tepe yönetimlerinin tek merkezden tüm işletme organizasyonuna doğrudan egemen
olamamaları ilk sorun olarak görülmüş ve teori ve uygulamada çeşitli arayışlara gidilmiştir.
AICPA 1947 yılında yayınladığı iç kontrol isimli yayınında konu ile ilgili şu saptamaları
yapmıştır (Bozkurt, 1999):
 İşletmelerin büyüklüklerinde ve alanlarında meydana gelen karmaşık yapı ve genişleme
sonucunda, yönetimler etkili kontrol faaliyetleri altında ortaya çıkan çeşitli rapor ve analizlere
güvenmek zorundadırlar
 İyi bir iç kontrol yapısının sağlayacağı ortam; çalışanların bilgi eksikliklerinin getireceği
zararlara karşı işletmeyi koruyacak ve olası hata ve düzensizliklerin azalmasına neden olacaktır
 Çeşitli sınırlamalar nedeniyle bağımsız denetçilerin işletmelerde yapacakları denetimlerde
iç kontrol yapısına güvenmeden çalışmaları durumu ortadan kalkacaktır
İç kontrol sisteminin en önemli amaçlarından biri, organizasyonun varlıklarının her türlü
kayıp ve yok olmalara karşı korunmasını sağlamaktır. Varlıkların korunması işletmenin sadece
aktif hesap kalemlerini kapsamaz aynı zamanda çalışanların ve bilginin de korunmasını içine alır
(Okay, 2005).
İç kontrol sistemini kurmak isteyen üst yönetim, önce işletmenin finansal risklerini ve
muhasebe risklerini belirlemelidir. Daha sonra bu risklerden kaçınmak için veya riskin derecesini
düşürmek için politikalar ve prosedürler kabul edilmeli ve ilgili personele iletilerek, personel bilgi
sahibi olması sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi, finansal riskleri ve muhasebe risklerini azaltmak
veya bu risklerden kaçınmak için kurulduğundan, risklerin genelde ve ayrıntıda ele alınışına göre
sistemin amaçları üç düzeyde incelenebilir (Kepekçi, 2000).
İşletmelerdeki iç kontrol sistemlerinin amacı hata ve hile ihtimalini tamamıyla ortadan
kaldırmak değil mümkün olduğunca azaltmaktır (Biçer, 2006).
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Uygulama
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde ihracat faaliyetlerini sürdüren işletmelerin iç kontrol
sistemlerinin incelenmesi ve kontrol risklerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapılarak
anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmiştir.
Uygulamanın Amacı, Önemi ve Yöntemi
Uygulamanın amacı Erzincan Sanayi Bölgesi’ nde ihracat faaliyetlerini sürdüren işletmelerin
iç kontrol sitemleri tespit edildikten sonra kontrol risklerini analiz ederek ihracat süreçlerinde ve
işletme içerisinde yaşanılan problemlerin en aza indirilmesine yardımcı olmaktır.
Genel itibariyle çalışma ülkemizde ihracat faaliyetlerinin sürdüren işletmelerimizin iç
kontrol sistemleri hakkında bilgileri ortaya koyarak dış ticaret politikası oluşturucu ve bu süreci
uygulayıcılara yol gösterici olmaya çalışmıştır.
Çalışmada Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ nde ihracat faaliyetlerinde bulunan
işletmelerin iç kontrol sistemlerini tespit etmek, kontrol risklerini belirlemek ve organize bölge
bakımından genel durumun değerlendirilmesi için anket yöntemine başvurulmuştur. Çalışmada
kullanılan anket yöntemi yüz yüze yapılan görüşme sırasında ilgili yönetici tarafından
doldurulmuştur.
Uygulamanın Kapsamı ve Kısıtları
Çalışmada Erzincan sanayi Bölgesi’ nde ihracat faaliyetlerini sürdüren KOBİ’ lerin iç
kontrol sistemlerinin mevcut durumlarını belirlemek ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçmek
amacıyla yapılan anket çalışması analiz edilerek standart iç kontrol sistemleri dikkate alınarak
değerlendirme yapılmıştır.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’ ndan alınan bilgiler paralelinde organize sanayi
bölgesinde ihracat faaliyetlerinde bulunmuş 6 tane işletme vardır. Bu firmalardan 3 tanesi
tamamen kapanmış ya da ihracat faaliyetlerini sonlandırmıştır. Geriye kalan 3 tane firma
içerisinde 1 tane firma ihracat faaliyetlerine sürekli ve yoğun bir şekilde devam etmekte olup
diğer iki firma ise belirli aralıklarla ihracat faaliyetlerini gerçekleşmektedir. Aynı şekilde 1 tane
işletme tamamen organize sanayi bölgesinde ihracat faaliyetlerini sürdürürken diğer iki işletme
ihracat faaliyetlerinin sadece bir bölümünü burada sürdürmekte olup İstanbul iline bağlı
bulunmaktadır. Görüşülen 3 işletme şirket isimlerinin gizli tutulması ve çok detaylı bilgi
vermemek şartıyla çalışmaya yardımcı olmuşlardır.
Anket formu iki bölümden ve kırk dört sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde, işletmenin genel
bilgileri hakkında bilgi talep edilmiştir. İkinci bölümde ise iç kontrol sistemini meydana getiren;
kontrol ortamı, kontrol prosedürleri, bilgi-iletişim, gözetim, risk yönetimi, iç denetim ve firmanın
iç kontrol sistemi hakkında yedi bölümden oluşan soruları içermektedir.
Çalışmada kullanılan anket, “İhracatçı Firmaların Muhasebe ve İç Kontrol Sistemlerinin
İncelenmesi ve Kontrol Riskinin Analizi: Ankara Örneği”, adlı yüksek lisans tez çalışmasından
alınarak uygulamaya dahil edilmiştir (Cengiz, 2010).
Uygulamada üç tane şirketten elde edilen anket bulgularında 5’ li likert şeklinde 39 soru ve
genel amaçlı bilgileri öğrenmek amacıyla 5 tane açık uçlu soru bulunmaktadır. Yüz yüze anket
yöntemi kullanılmıştır. Alınan verilerin istatistiki analizi SPSS ( Statistical
PackageforSocialSciences) sürüm 15 ve Microsoft Excel 2010 yazılımlarından yararlanılmıştır.
Analiz sürecinde frekans analizi yapılarak elde edilen veriler yüzdelik olarak tablolar halinde
sunulmuştur. Kontrol riski, sıfırlanması mümkün olmayan ve iç kontrol sisteminin bir fonksiyonu
olmakla beraber iç kontrol sistemi ne kadar etkin olursa o kadar azalma eğilimindedir.
Anketi Cevaplayan Firmalar Hakkında Genel Bilgiler
Bu çalışma ilgili 3 firmanın yönetim biriminde çalışan kişilere uygulanarak
değerlendirilmeye alınmıştır.
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Tablo 1: Anketi Cevaplayan Personelin Firmadaki Görev Dağılımı
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Üretim Planlayıcısı

1

5,6

5,6

Üretim Müdürü

2

11,1

16,7

Fabrika Müdürü

1

5,6

22,2

Pazarlama Müdürü

2

11,1

33,3

Muhasebe Sorumlusu

7

38,9

72,2

Muhasebe Müdürü

3

16,7

88,9

Pazarlama Sorumlusu

2

11,1

100,0

Toplam

18

100,0

Anketi firma yönetiminde yer alantoplam 18 kişi cevaplamıştır. Bilgi verenlerin yüzdelik
oranları geçerli yüzde bölümünde verilmiştir. Ankete cevap veren çoğunluğu muhasebe müdürü
ve muhasebe sorumlusu oluşturmaktadır.
Tablo 2: Firmaların Sektörel Dağılımı
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Gıda

5

27,8

27,8

Demir Çelik

6

33,3

61,1

İnşaat Malzemeleri

7

38,9

100,0

Toplam

18

100,0

Firmaların çalıştığı alanlar ve yüzdelik oranları ilgili tabloda yer almaktadır.
Tablo 3: Çalışan Personel Sayısının Dağılımı
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

40-49

7

38,9

38,9

80-89

5

27,8

66,7

100-149

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

Firmalarda çalışan personel sayıları ilgili tabloda yer almakla birlikte firmaların hepsi KOBİ
özelliğini taşımaktadır.
Tablo 4: Firmaların Hukuki Yapısı
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

A. Ş.

12

66,7

66,7

Limited

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

Firmaların hukuki yapısı bakımından en yüksek oran Anonim Şirket şeklinde kurulan
şirketlere aittir.
Tablo 5: Firmaların Kuruluş Tarihi
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

2001-2010

13

72,2

72,2

2011 +

5

27,8

100,0

Total

18

100,0

İhracat faaliyetleri ile uğraşan firmalarımıza baktığımızda 2000 yılı sonrası kuruluş
süreçlerini gerçekleştirmiştirler.
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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde İhracat Faaliyetlerini Sürdüren İşletmelerin İç
Kontrol Sistemi Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Kontrol Riskinin Analizi
Firmaların Kontrol Ortamı Hakkındaki İfadeleri ile İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün ilk kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, yöneticiler tarafından
belirlenen politika ve prosedürlerin çalışanlar tarafından yerine getirilip getirilmediği, çalışanlara
verilen yetkiler doğrultusunda faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediği
incelenmiştir. Bu grupta toplam 6 önerme firma yöneticilerine sorulmuştur. Önermeye katılma
derecelerine göre verdikleri yanıtlar tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’ i
kapsayan bu kısımda tablo 9 ve 11 hariç diğer tablolarda kontrol risk seviyesi düşüktür. Tablo 9
ve 11 de kontrol risk seviyesi orta derecededir. Bunun böyle olması ilgili tablolarda olumsuz kabul
edilen cevapların olmasıdır. Yöneticilerin önermelere verdikleri cevaplar, frekans sayıları ve
yüzdelik dilimleri aşağıda yer almaktadır.
Tablo 6: Firmanın faaliyetlerine ilişkin genel görev tanımları veya çalışanların sorumlulukları ve
yetkileri yazılı ve açık bir şekilde belirlenerek sürekli olarak güncellenmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

33,3

Katılıyorum

11

61,1

94,4

Kesinlikle Katılıyorum

1

5,6

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 7: Firmanın önceden belirlenmiş bir örgüt şeması veya yapısı bulunmakla birlikte bu örgüt
şeması günün koşullarına göre güncellenmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kısmen Katılıyorum

9

50,0

50,0

Katılıyorum

6

33,3

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 8: Firma sahipleri veya yöneticileri; firmanın hedeflerine ulaşması ve iç kontrol sisteminin
sağlıklı yürümesi için gerekli politika ve prosedürleri belirleyip, günün koşullarına göre
güncellemektedirler;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kısmen Katılıyorum

7

38,9

38,9

Katılıyorum

8

44,4

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 9: Gerek işletme gerekse iç kontrol sisteminin amaçları ve etkinliği için departmanlar ve
personel arasında bir düzen ve işbirliği bulunmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

9

50,0

55,6

Katılıyorum

5

27,8

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA
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Tablo 10: Firmada muhasebe el kitabı kullanılmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kısmen Katılıyorum

7

38,9

38,9

Katılıyorum

5

27,8

66,7

Kesinlikle Katılıyorum

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 11: İç kontrol sistemi işletmenin amaçlarıyla uyum içindedir. Ayrıca, bunun sağlanması
için yönetim bu durumu benimseyip çalışanların katkıda bulunmalarını sağlamaktadır;
Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1
2
10
5
18

5,6
11,1
55,6
27,8
100,0

5,6
16,7
72,2
100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Firmaların Kontrol Prosedürleri Hakkındaki İfadeleriyle İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün ikinci kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, yöneticilerin emir
ve talimatlarının yerine getirilmesine yardımcı olacak politika, prosedür ve firmaların iş
süreçlerinde uygulamaları gereken talimatları yerine getirip getirmedikleri incelenmiştir. Bu
grupta toplam 9 önerme firma yöneticilerine sorulmuştur. Önermeye katılma derecelerine göre
verdikleri yanıtlar tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’yi
kapsayan bu kısımda tablo 14, 15, 16, 18, 19 ve 20 hariç diğer tablolarda kontrol risk seviyesi
düşüktür. Tablo 14, 15, 16, 18, 19 ve 20 kontrol risk seviyesi orta derecededir. Bu tablolarda
olumlu cevap oranları % 75 üzeri olmasına karşın olumsuz kabul edilen cevapların da olması risk
seviyesini orta seviyelere çekmiştir. Yöneticilerin önermelere verdikleri cevaplar, frekans sayıları
ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer almaktadır.
Tablo 12: Firmada boş olan kadroları doldururken veya işe alma politikalarında yetenekli kişiler
tercih edilmektedir. Bu işe alma politikaları yazılı bir biçimde olup gerekli duyurular tam olarak
yapılmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kısmen Katılıyorum

3

16,7

16,7

Katılıyorum

11

61,1

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 13: Firmanın genel olarak varlıklarının ve kayıtlarının kaybolmasına, çalınmasına, hilelere
v.s. unsurlara karşı güvenlik önlemleri bulunmaktadır;
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam
RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

4
6
8
18

22,2
33,3
44,4
100,0

22,2
55,6
100,0
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Tablo 14: Çalışanlar rotasyona tabi tutulmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Katılmıyorum

1

5,6

11,1

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

33,3

Katılıyorum

5

27,8

61,1

Kesinlikle Katılıyorum

7

38,9

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 15: Çalışan personel arasındaki akrabalıklar uygun ve objektif bir şekilde istihdam
edilmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

2

11,1

11,1

Kısmen Katılıyorum

5

27,8

38,9

Katılıyorum

5

27,8

66,7

Kesinlikle Katılıyorum

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 16: Muhasebe bölümü, satış, satın alma, üretim, tahsilât-ödeme, kredi açma v.s
bölümlerinden bağımsız çalışmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

38,9

Katılıyorum

5

27,8

66,7

Kesinlikle Katılıyorum

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 17: Firmadaki işlemlerin eksiksiz ve doğru muhasebeleştirilmesi için mevcut prosedürler
var olup bunlar etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca bu prosedürlerle amaçlananlar ile
uygulamalar birbiriyle örtüşmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

9

50,0

50,0

Katılıyorum

5

27,8

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 18: Firmada, işletme faaliyetleri zamanında, tamamen doğru, düzgün ve gerçekçi
kaydedilmektedir. Ayrıca sonuçlar farklı personel tarafından kontrol edilmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde
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Katılmıyorum

2

11,1

11,1

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

33,3

Katılıyorum

7

38,9

72,2

Kesinlikle Katılıyorum

5

27,8

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 19: Firmanın faaliyetlerini planlayan, kaydeden, yerine getiren ve bu faaliyetleri kontrol
eden ve varlıkları koruyan farklı ve yetkili personeldir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Katılmıyorum

2

11,1

11,1

Kısmen Katılıyorum

7

38,9

50,0

Katılıyorum

5

27,8

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 20: Yasal düzenlemelerde, işletme politikalarında, iç kontrol prosedürlerinde veya denetim
süreçlerinde meydana gelebilecek değişiklikler veya yenilikler üst yönetim tarafından personele
bildirilmektedir. Ayrıca bu unsurlar sık sık güncellenmektedir;
Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1
8
4
5
18

5,6
44,4
22,2
27,8
100,0

5,6
50,0
72,2
100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Firmaların Bilgi – İletişim Hakkındaki İfadeleriyle İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün üçüncü kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, iletişim
sayesinde iç kontrol politika ve prosedürlerinin açıkça anlaşılmasını ve prosedürlerle ilgili
bireylerin nasıl çalıştıklarını incelemiştir. Bu grupta toplam 4 önerme firma yöneticilerine
sorulmuştur. Önermeye katılma derecelerine göre verdikleri yanıtlar tablolar halinde
sunulmuştur. Tablo 21, 22, 23 ve 24 ‘ ü kapsayan bu kısımda tablo 21 hariç diğer tablolarda
kontrol risk seviyesi orta derecededir. Tablo 21’ in kontrol risk seviyesi düşük derecededir. Bu
tablolarda olumlu cevap oranları % 75 üzeri olmasına karşın olumsuz kabul edilen cevapların da
olması risk seviyesini orta seviyelere çekmiştir. Yöneticilerin önermelere verdikleri cevaplar,
frekans sayıları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer almaktadır.
Tablo 21: Veriler bilgi sistemine aktarılırken kontrol edilmektedir. Bilgisisteminin ihtiyaç
duyduğu bu veriler güncel ve doğru bir şekilde sağlanmaktadır;
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

7
6
5
18

38,9
33,3
27,8
100,0

38,9
72,2
100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK
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Tablo 22: Firmada sisteme giriş güvenliği, program değişikliği kontrolleri,programlara ve
verilere ulaşımı sınırlayan unsurlar bulunmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

3

16,7

16,7

Kısmen Katılıyorum

5

27,8

44,4

Katılıyorum

6

33,3

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 23: Sistem yazılımının sağlanması, değiştirilmesi ve korunması yetkili veuzman kişilerce
yapılmaktadır. Ayrıca bu işlerden sorumlu personel farklıdır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

3

16,7

16,7

Kısmen Katılıyorum

7

38,9

55,6

Katılıyorum

5

27,8

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 24: Tüm personel tarafından anlaşılan ve desteklenen bir iletişim dilibulunmaktadır. Ayrıca
bu iletişimin sağlıklı olması için etkin bir geri bildirim sistemi de bulunmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

8

44,4

50,0

Katılıyorum

5

27,8

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Firmaların Gözetim Hakkındaki İfadeleriyle İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün dördüncü kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, ihracatçı
firmalarda faaliyetler sürekli olarak ilgili personel tarafından kontrol edilip edilmediği, kilit
noktalarda iç kontrol denetiminin yapılıp yapılmadığı incelenmiştir. Bu grupta toplam 3 önerme
firma yöneticilerine sorulmuştur. Önermeye katılma derecelerine göre verdikleri yanıtlar tablolar
halinde sunulmuştur. Tablo 25, 26 ve 27’ i kapsayan bu kısımda tabloların hepsinin kontrol risk
dereceleri orta seviyelerdedir. Bu tablolarda olumlu cevap oranları % 75 üzeri olmasına karşın
olumsuz kabul edilen cevapların da olması risk seviyesini orta seviyelere çekmiştir. Yöneticilerin
önermelere verdikleri cevaplar, frekans sayıları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer almaktadır.
Tablo 25: İç kontrol sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı üst yönetim tarafındansürekli olarak
gözetlenmektedir. Mevcut ve muhtemel eksiklikler var ise bunlar belirlenerek üst yönetim
tarafından değerlendirilmektedir;
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Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

7

38,9

44,4

Katılıyorum

5

27,8

72,2

Kesinlikle Katılıyorum

5

27,8

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 26: İç kontrol sistemi hata, hile ve usulsüzlükleri anında belirleyerek bunlariçin gerekli
önlemler almaktadır. Ayrıca beklenmedik durumlarda geç kalınmadan bu durumlar üst yönetime
bildirilmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

2

11,1

11,1

Kısmen Katılıyorum

5

27,8

38,9

Katılıyorum

9

50,0

88,9

Kesinlikle Katılıyorum

2

11,1

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 27: Her departman iç kontrol sisteminin işleyişinden sorumlu olmaklabirlikte iç kontrol
sisteminin gözlenmesi için ayrı bir kontrol elemanı bulunmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

2

11,1

11,1

Kısmen Katılıyorum

3

16,7

27,8

Katılıyorum

9

50,0

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Firmaların Risk Yönetimi Hakkındaki Görüşleriyle İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün beşinci kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, ihracatçı
firmalarda süreçlerde karşılaşabilecek riskleri belirlemek ve bunlar sonucunda meydana
gelebilecek olumsuz etkileri öncede3n belirlenip belirlenmeyeceği incelenmiştir. Bu grupta
toplam 3 önerme firma yöneticilerine sorulmuştur. Önermeye katılma derecelerine göre verdikleri
yanıtlar tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 28, 29 ve 30’ u kapsayan bu kısımda tabloların
hepsinin kontrol risk dereceleri düşük seviyelerdedir. Bu tablolarda olumlu cevap oranları % 100’
e yakındır. Yöneticilerin önermelere verdikleri cevaplar, frekans sayıları ve yüzdelik dilimleri
aşağıda yer almaktadır.
Tablo 28: Firma genelinde ve departmanlar bazında risk değerlendirmesiyapılmaktadır. Olası
riskleri yönetmek ve azaltmak için yeterli ve sürekli güncellenen bir plan bulunmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

33,3

Katılıyorum

6

33,3

66,7
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Kesinlikle Katılıyorum

6

33,3

Toplam

18

100,0

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 29: Firmanın faaliyetlerinde ve iç kontrol sisteminde olası ve mevcut riskler belirlenip veya
değerlendirilerek bunlar için önlemler alınmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

33,3

Katılıyorum

4

22,2

55,6

Kesinlikle Katılıyorum

8

44,4

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 30: Firma yönetimi; süreç ve kontrolleri, tüm risklere karşı sürekligüncelleştirerek
personelini riskler hakkında bilgilendirmekle birlikte personelin olası riskleri saptamalarına
olanak sağlanmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

5

27,8

27,8

Katılıyorum

8

44,4

72,2

Kesinlikle Katılıyorum

5

27,8

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Firmaların İç Denetim Hakkındaki İfadeleriyle İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün altıncı kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, iç kontrol
sisteminin etkin çalışıp çalışmadığını incelemiştir. Bu grupta toplam 5 önerme firma
yöneticilerine sorulmuştur. Önermeye katılma derecelerine göre verdikleri yanıtlar tablolar
halinde sunulmuştur. Tablo 31, 32, 33, 34 ve 35’ i kapsayan bu kısımda tabloların hepsinin kontrol
risk seviyesi orta derecelerdedir. Tablolarda olumlu cevap oranları % 75 üzeri olmasına karşın
olumsuz kabul edilen cevapların da olması risk seviyesini orta seviyelere çekmiştir. Yöneticilerin
önermelere verdikleri cevaplar, frekans sayıları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer almaktadır.
Tablo 31: Firmanın bir iç denetçisi/denetçileri ya da kontrolörü bulunmaklabirlikte firmanın iç
denetçisi/denetçileri yeterlidir.
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

27,8

Katılıyorum

8

44,4

72,2

Kesinlikle Katılıyorum

5

27,8

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 32: Üst yönetim iç denetimi destekleyerek iç denetim için yeterli kaynakayırmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde
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Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

1

5,6

5,6

9

50,0

55,6

7

38,9

94,4

1

5,6

100,0

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 33: İç denetim biriminin raporlarını yönetim dikkate almakla birlikte işakış prosedürlerinde
güncellemeler yapmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

3

16,7

16,7

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

50,0

Katılıyorum

7

38,9

88,9

Kesinlikle Katılıyorum

2

11,1

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 34: İç kontrol sistemimiz denetim komitesi tarafından denetlenmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

5

27,8

27,8

Kısmen Katılıyorum

2

11,1

38,9

Katılıyorum

6

33,3

72,2

Kesinlikle Katılıyorum

5

27,8

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 35: İç denetim biriminin iç kontrole yönelik raporları bağımsız denetçilertarafından dikkate
alınmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

6

33,3

33,3

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

55,6

Katılıyorum

4

22,2

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Firmaların İç Kontrol Sistemleri Hakkındaki Genel Değerlendirmeleri ile İlgili Bilgiler
Anketin ikinci bölümünün sonuncu kısmını oluşturan bu gruptaki önermeler, genel olarak
anket sonuçlarına bakıldığında ne gibi sonuçlar ortaya çıktığı incelenmiştir. Bu grupta toplam 9
önerme firma yöneticilerine sorulmuştur. Önermeye katılma derecelerine göre verdikleri yanıtlar
tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44’ ü kapsayan bu kısımda
tablo 37 ve 38 hariç diğer tablolarda kontrol risk seviyesi orta derecededir. Tablo 37 ve 38 de
düşğük seviyelerdedir. Bu tablolarda olumlu cevap oranları % 75 üzeri olmasına karşın olumsuz
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kabul edilen cevapların da olması risk seviyesini orta seviyelere çekmiştir. Yöneticilerin
önermelere verdikleri cevaplar, frekans sayıları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer almaktadır.
Tablo 36: Finansal raporlama güvenilir bir şekilde yapılmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

8

44,4

50,0

Katılıyorum

3

16,7

66,7

Kesinlikle Katılıyorum

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 37: İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin yasa ve düzenlemelere uygunluğusağlanmaktır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

5

27,8

27,8

Katılıyorum

9

50,0

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 38: İşletmede faaliyetler etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmiştir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

22,2

Katılıyorum

11

61,1

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Tablo 39: Kurumuzda iç kontrol sistemi etkili bir şekilde çalışmaktadır;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

27,8

Katılıyorum

10

55,6

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 40: İç kontrol faaliyetleri günlük faaliyetlerin bir parçası olaraksürdürülmektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

4

22,2

22,2

Kısmen Katılıyorum

4

22,2

44,4
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Katılıyorum

7

38,9

83,3

Kesinlikle Katılıyorum

3

16,7

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 41: Kurumumuzda İç kontrol sisteminin sağladığı fayda maliyetindenyüksektir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

4

22,2

22,2

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

55,6

Katılıyorum

4

22,2

77,8

Kesinlikle Katılıyorum

4

22,2

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 42: Yönetim iç kontrole önem vermektedir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

5

27,8

33,3

Katılıyorum

5

27,8

61,1

Kesinlikle Katılıyorum

7

38,9

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 43: İç kontrol sistemi işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamada etkin birrol üstlenmiştir;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

38,9

Katılıyorum

6

33,3

72,2

Kesinlikle Katılıyorum

5

27,8

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ ORTA

Tablo 44: İdealimizdeki iç kontrol sistemi kurumumuzda mevcuttur;
Frekans

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Katılmıyorum

1

5,6

5,6

Kısmen Katılıyorum

6

33,3

38,9

Katılıyorum

5

27,8

66,7

Kesinlikle Katılıyorum

6

33,3

100,0

Toplam

18

100,0

RİSK SEVİYESİ DÜŞÜK

Sonuç
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Ülkemizde ekonomik süreçler bakımından ihracat faaliyetlerinde bulunan firmaların çok
büyük önemi vardır. İhracatçı firmaların genellikle büyük işletmelerden oluşmakla birlikte artık
günümüzde KOBİ kimliğine sahip işletmelerde bu süreçleri gerçekleştirmektedirler.
KOBİ’ ler açısından ihracat yapmak işletmenin sürekliliği için önem arz etmektedir.
Yatırımların sadece yurt içine yönelik olması işletmelerin faaliyet alanlarını daraltmaktadır.
İhracat ile uğraşan firmalar birçok problemle karşılaşmaktadır. Karşılaştıkları problemlerin
üstünden gelmek içim işletmenin iç kontrol mekanizmasının önemi çok büyüktür. Bu çalışmada
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ nde ihracat faaliyetleri ile uğraşan KOBİ’ lerin ihracat
sorunlarına ilişkin iç kontrol sisteminin etkinliği analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde
firmalar üzerinde genel olarak etkin bir iç kontrol sisteminin varlığından söz edilebilir. İç kontrol
sisteminin etkinliği neticesinde; risk planlamasının yapılması, politika, prensip ve yetkilerin
uyumlu bir şekilde sürdürülmesi, ortaya çıkan riskler hakkında önlem alınması, bilgi sisteminin
doğru bir şekilde işlemesi, iç kontrol sisteminin sürekliliği üzerine düzenlemelerin yapılması,
birimler arasında doğru iletişimin kurulması ve ihracat ile uğraşan firmaların iç kontrol sistemini
temel alarak faaliyetlerini sürdürmesi gibi etmenler tespit edilmiştir.Firmalarda iç kontrol
sisteminin etkin olması şimdi ve gelecek yıllarda işletmenin sorunlarını çözmek ve sürekliliğini
sağlamak için önemli bir mihenk taşı olacaktır.
Bu çalışma benzer ya da daha kapsamlı uygulamalara örnek teşkil ederek iç kontrol sistemine
ilişkin değerlendirmelerde kullanılabilir.
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OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN – ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
AUTHENTIC LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL TRUST– AN APPLICATION
AT ERZINCAN UNIVERSITY
İlhami YÜCEL*
Etem KILIÇ**
Özet
Günümüz işletme yaşamında etik davranışlar sergileyen ve oldukları gibi davranarak diğerlerine örnek
olabilen liderlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Karmaşıklaşan işletme yaşamında örgütlerin
başarısını artıracak bir diğer unsur da çalışanlarının örgütlerine olan güvenleridir. Bu nedenle araştırma
otantik liderlik örgütsel güven ilişkisi üzerine inşa edilmiştir. Çalışmada, Erzincan Üniversitesinin Erzincan
il merkezinde bulunan akademisyenlerin otantik liderlik algıları ile örgüte olan güvenleri arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda akademisyenlere anket uygulanarak elde edilen veriler incelenmiş
ve değerlendirilmiştir. Araştırma neticesinde akademisyenlerin otantik liderlik algılarının örgütsel güven
algılarını olumlu anlamda etkilediği tespit edilmiştir. Alan yazında dört boyutlu olarak incelenen otantik
liderlik algısı Erzincan Üniversitesi örnekleminde iki boyutlu olarak geçerlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Otantik Liderlik, Güven, Üniversite.
Abstract
Today, in the business life it increases the need of model leaders who act like himself. At the complex
business life another factor that will increase the success of the organization is the trust of employees to
their organization. So, the study was built on the relationship between authentic leadership and
organizational trust.On researched the relationship between authentic leadership and organizational trust at
the Erzincan University’s faculties who work in the center of Erzincan Province. For this purpose it is
executed a survey to faculties and it is examined the data obtained. It is obtained that academics’’ perception
of authentic leadership affect positively the perception of organizational trust. At the contrary of literature,
the authentic leadership perception has been validated as two dimensions in the sample of Erzincan
University.
Keywords: Leadership, Authentic Leadership, Trust, University.

Giriş
Sürekli olarak değişen örgüt yaşamında kritik başarı faktörlerinden biri de “lider”dir. Bu
nedenle araştırmacılar tarafından lider ve liderlik konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış; lider,
liderlik ve liderliğin etkileri konularına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Akademik arenada bu
konuların ağırlık kazanmasının bir nedeni de küreselleşmenin, ve politik, sosyal ve teknolojik
gelişmelerin örgütler üzerinde oluşturduğu baskıların liderlere yeni vasıflar yüklemiş olmasıdır.
Bu süreçte küreselleşme, toplumların kültürlerini, üretim ve tüketim biçimlerini değiştirdiği gibi
yönetim ve liderlik stilleri üzerinde de önemli etkiler oluşturmuştur (Şimşeker ve Ünsar,
2008:1029-1030).
Liderler, örgütün vizyon ve stratejik istikametini belirlemenin dışında, vizyonun çalışanlara
ve dolaylı olarak müşterilere aktarılması, çalışanlara ilham kaynağı olunarak onların aynı amaca
odaklanmalarının sağlanması ve vizyonu gerçekleştirmeye yönelik örgütlenmeyi sağlamaya da
çalışırlar. Örgütler, liderliği mantıksal ya da teknik bir etkinlik olarak değil, örgüt içinde
insanların yönetilmesini ve topluluk duygusunun geliştirilmesini içeren bir etkinlik olarak
görmektedirler.
Örgütler, küreselleşmenin getirdiği hızlı değişimlere, küçülen örgüt yapılarına ve takım
temelli çalışma şekillerine uyum sağlamak durumundadırlar. Ayrıca günümüz örgütsel yaşamında
başarılı olmanın temelinde yer aldığı düşünülen güven, edinilmesi stratejik olarak gereklilik arz
eden bir özellik haline gelmiştir. Böyle bir yapı içerisinde örgütlerin varlıklarını devam
ettirebilmeleri ve maliyetlerini düşürebilmeleri için güven, sosyal sermaye olarak oldukça önemli
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bir konuma gelmiştir. Birlikte çalışmak, genellikle başkalarına belirli bir düzeyde bağlı olmayı
gerektirir ve bu yüzden insanlar, kişisel ve örgütsel hedeflere ulaşmak için çeşitli şekillerde başka
insanlara güvenmek zorundadırlar (Eroğlu, 2014:57). Ancak Türkiye gibi bireysel anlamda
“diğerine güvenme düzeyi”nin düşük olduğu toplumlarda örgütler bu problemle de başa çıkmak
durumundadırlar. Bu problemin giderilmesinde en önemli rol yine liderlere düşmektedir. Başarılı
liderlerin yol göstericiliğinde örgütler, çalışma iklimlerinde güveni tesis edebilir ve böylece
stratejik anlamda başarıya ulaşmaları söz konusu olabilir. Otantik liderlik özelliğine sahip
liderlerin örgütsel güveni oluşturma ve sürekliliğini sağlamada daha başarılı olabilecekleri
düşünülmektedir. Bu maksatla araştırmanın amacı, otantik liderliğin örgütsel güvenin üzerindeki
etkisini incelemek olarak belirlenmiş ve otantik liderlik ile örgütsel güven boyutlarının arasındaki
ilişki incelenmiştir.
Kuramsal Çerçeve
Otantik Liderlik
Globalleşme ile birlikte yaşanan sosyo-politik ve teknoloji temelli değişimler, klasik
anlamdaki liderliğin yerine iş dünyasının ve alan yazının yeni yaklaşımlar benimsemesine katkı
sağlamıştır. Liderliğin tanımının değiştiği ve liderden beklentilerin değişikliğe uğradığı bu
dönemde oluşturulan modern liderlik kuramlarından biri de otantik liderliktir.
Otantiklik kavramına ilk olarak eski Yunan felsefesinde rastlanmaktadır. Otantiklik eski
Yunanlılarda “Kendine karşı doğru ol” öğüdü ile kullanılmıştır. Bu durum otantikliğin geçmişinin
eski Yunanlılara dayandığını göstermektedir. Otantiklik kavramı yeni olmamasına rağmen,
yönetim yazınında nasıl oluştuğuna dair bir ilgi vardır. Otantik kavramı ile ilgilenen araştırmacılar
otantik liderliğin kendine karşı dürüst olmaktan daha fazla bir anlam taşıyabileceğini ifade
etmektedirler.
Otantiklik kavramı Harter (2002) ve Erickson (1995) tarafından psikolojiye aktarılmıştır.
Özellikle Carl Rogers (1959, 1963) ve Maslow (1968, 1971) gibi hümanist psikologların odak
noktası olmuştur. Rogers ve Maslow’ a göre otantikler kişilerin gelişimine dikkat eder ve onların
yaşamlarında açık ve doğru olması gerektiğini vurgular. Çünkü bireyler seçimlerini yaparken
başkalarının beklentilerinden ziyade, kendi kişisel seçimlerine göre tercihini yapmalıdır, bu daha
sağlam bir yaklaşım olacaktır ( Avolio ve Gardner, 2005:319-320).
Otantik liderlik kavramına ilişkin ilk bazı uygulamalar sosyoloji ve eğitim alanlarında ortaya
çıkmıştır. Sosyolog Seeman (1960) liderin kamudaki rollerine bağlı taleplerini incelemek yerine
otantikliğin kavramsal ve ampirik yönüne dikkat çekerek otantikliğe odaklanmıştır. Seeman
otantiklik için ölçek geliştirmesine rağmen sorguladığı yapı doğruluğunu ve geçerliliğini
kaybetmiştir. Daha sonra Henderson ve Hoy (1983) tarafından eğitici liderlik ve yeni öğeler
eklenmesiyle Seeman ölçeği revize edilerek yapı canlandırılmıştır. (Avolio ve Gardner,
2005:320). Bu düşünceyi destekleyen bir vaka olarak otantik liderliğin çok boyutlu yapısı
geliştirilmiştir (Walumbwa vd., 2008:89-90).
Modern anlamda otantiklik kavramının 1980’li yıllar içerisinde ortaya çıktığı kabul
edilmektedir. Pozitif psikoloji literatürüne göre otantiklik “Bir insanın sahip olduğu tecrübelerini,
düşüncelerini, tutkularını, ihtiyaçlarını, isteklerini, tercihlerini ve inançlarını kendini tanıyarak ele
geçirme süreci” olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda otantiklik, bir kişinin hem kişisel
tecrübelerinin hem de davranışlarının gerçekte ne düşünüyor ve neye inanıyorsa buna göre olması
anlamına gelmektedir (Akgündüz, 2012:18).
Otantiklik; kişinin kendi deneyimlerinden hareket ederek duygularını, düşüncelerini,
ihtiyaçlarını, isteklerini, önceliklerini ve inançlarını kabul etmesidir. Otantikliğin özü insanın
kendini bilmesine dayalıdır ve bu bir süreçtir. Otantiklik bireylerin kendi içyapılarıyla uyumlu bir
şekilde düşünmelerini ve davranmalarını gerektirir. Gerçek otantik kişilik yapısı ilişkilerde
kendini gösterir. Otantiklik kısacası kendini bilmedir (Keser ve Kocabaş, 2014:2). Otantikliğin
özü bireyin kendine karşı doğru olmasıdır. Başka bir ifadeyle kişi; kendi kişiliğine, değerlerine,
tercih ve duygularına bağlı kalıyor ise otantiktir (Ünnü, 2009:1263).
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Luthans ve Avolio’ya (2003) göre, otantik liderler, izleyenlerinin bireysel farklılıklarını
anlayabilirler, ve onlara yetenekleri çerçevesinde değer verirler. İnsanların sahip oldukları
yeteneklerini tanımlamaları ve bunları güce dönüştürmeleri konusunda onlara rehberlik ederler
ve bu konuda yüksek motivasyona sahiptirler (Gıcır ve Paşaoğlu, 2014:1-2). Yazında liderliğin
farklı biçimleri olmasına rağmen, birçok araştırmacı modern iş dünyasındaki liderlik krizini
otantik liderlik ile çözüleceğine inanmaktadır. Otantik liderlik pozitif enerji, bütünleşme, ahlaki
özellikler ve iç disiplini, açık amaç, takipçilerine ilgi, güven, umut, iyimserlik, esneklik ve kişisel
değerleri vurgulamaktadır. Otantik liderler, birey merkezli olmadığı gibi görev merkezli de
değildirler. Otantik liderler takipçilerinin iyi oluşlarıyla, daha geniş çerçevede diğer iş arkadaşları,
örgüt ve toplumun iyi olmalarıyla motive olurlar. Otantik liderlere göre kişisel değerler, ahlak ve
etik davranışların en yüksek seviyede olduğunu gösterirler. Çevresine güveni oluştururlar ve
iyimserliğini etrafındakiler ile paylaşırlar. Bu durum otantik liderlerin doğaüstü veya kusursuz
olduğu anlamına gelmez. Her insan gibi onların da kusurları olabilir veya hata yapabilirler. Ancak
onlar kusurunu ve hatasının farkında oldukları için sorumluluğu üstlenebilirler (Toor ve Ofori,
2008:624).
Otantik liderler; kim olduklarının farkında olan, neye inandıkları konusunda bilgi sahibi
olan, etik muhakeme, değer yargıları ve bireysel tutumları arasında tutarlılık gösterebilen ve bu
konuda şeffaf olabilen, diğer bireylerle ilişkilerinde güven, iyimserlik ve esneklik gibi olumlu bir
ruh hali geliştirmeye odaklanmış, dürüstlükleri konusunda toplumda şüphenin olmadığı, bu
yönleriyle de saygı duyulan kişilerdir (Tabak vd., 2012:95).
Otantik lider, ahlaki bakış açısına sahip, örgütsel süreçleri yönetirken bilgi ve güçlerinin
farkındadırlar, iyimser, umutlu ve kendinden emindirler. Bu bağlamda otantik liderlik, örgütlerde
pozitif iklim oluşturabilen, örgütteki pozitif iklimi örgütün amaçları kullanabilen, ahlaki bakış
açısını benimseyip içselleştirebilen, bilginin organizasyonda dengeli dağılması konusunda
etkinliği olan, takipçileri ile ilişkilerinde şeffaf olabilen liderlerin davranışıdır (Yeşiltaş vd.,
2013:335). Otantik liderlik, örgütün amaçlarına ulaşmasında da son derece önemlidir. Fakat
otantik liderlere göre bu tek başına yeterli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli
hususlardan biri, otantik liderin takipçilerinin tutum ve davranışlarını nasıl etkileyeceği ve bir
takım pozitif (umut, güven, iyimserlik gibi) duyguların nasıl geliştirilebileceği ile ilgilidir (Gül
ve Alacalar, 2014:542).
Otantik liderlik, pozitif lider yetenekleri ile gelişmiş örgütsel kavramı birleştiren bir süreç
olarak tanımlanır. Otantik liderlik süreci bireyin öz farkındalık düzeyini olumlu etkiler. Hem lider
hem de takipçiler için gelişim uyarlanır ve olumlu davranışlar düzenlenir. Otantik liderler;
kendine güvenen, umutlu, iyimser, esnek, etik, ahlaki odaklı kişilerdir ve kendi gelecekleriyle
uyumlu olacak şekilde çaba gösterirler (Ilies vd., 2005:376).
George’a (2003) göre, otantik liderler liderlik ettikleri kişilere gerçekten hizmet etme arzusu
içindedirler. Otantik liderler, fark oluşturmak için yönettikleri kişilere yetki vermeye heveslidir.
Otantik liderler yönettikleri kişilerin mantığının yanında vicdan, tutku ve merhamet gibi
özelliklerle de donatılmış olmak üzere yönlendirirler. Otantiklik, her çalışanın gelişimi, iyiliği ve
kendisini tanımaları için gereklidir (Gıcır ve Paşaoğlu, 2014:2). Otantik liderlik yaklaşımı,
organizasyonun karar alma süreçlerinde liderin ahlaki değerler doğrultusunda davranışlar
göstermesini, sahip olduğu bilgisini takipçileriyle paylaşmasını, organizasyondaki kişilerin sahip
oldukları değerleri kabul etmesini ve liderin kendi değerlerini etraftakilere net olarak
ulaştırmasını vurgulamaktadır (Yeşiltaş vd., 2013:335). Otantik liderler için makam, mevki ve
ödüller liderlik rolünü üstlenmeleri için motive edici olan faktörler değildir, onlar açısından
birinci öncelik amaçlar, değerler ve inançlardır. Otantik liderlerin sözleri inançlarıyla, inançları
ise davranışlarıyla tutarlıdır. Otantik liderler, farklı bakış açılarını teşvik ederek takipçilerinin
güvenlerini ve saygınlıklarını kazanmak ve onlarla ilişki kurmak için kişisel inanç ve değerlere
ve uygun hareket ederler (Gül ve Alacalar, 2014:542).
George’a göre (2003), otantik liderler kendine has özelliklere sahiptir, amaçları sadece
liderlikle başkalarına hizmet etmek değildir, takipçilerini güçlendirme eğilimine de sahiptirler.

710 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Otantik liderler, diğerleri tarafından otantik olarak algılanacak tarzda liderlik yapmaktadırlar.
Daha açık ve şeffaf olduklarından kişisel özdeşleşme yoluyla takipçilerine yüksek düzeylerde
güven duygusunu oluşturmaktadırlar. Otantik liderler kendi değer yargıları doğrultusunda hareket
etmektedirler. Otantik liderlerin takipçileri ile ilişkileri sosyal ağ oluşturma şeklindedir. Otantik
liderler izleyenlerinin yeteneklerinin farkına varmaktadırlar. Bu yetenekleri birer özelliğe
dönüştürmek ise onlara göre kendi işlerinin bir parçasıdır (Tabak vd., 20012:200).
Shamir ve Eilam (2005) çalışmalarında lider ve takipçileri arasındaki ilişkinin karmaşık
olmasından dolayı otantik liderliğin gelişimi yerine otantik liderlerin gelişimine odaklanmıştır.
Otantik liderlik, gelişim süreci karmaşık bir süreci içerir ve bu süreç eğitim programı ile ulaşılacak
kadar kolay değildir. Otantik liderliği geliştirecek bir eğitim programı yoktur. Çünkü otantik
liderlik bir yaşam programıdır. Otantik liderlik ve takipçilerinin öz farkındalık kazanmaları ve
açık, şeffaf, güvene dayalı ve gerçek ilişkiler kurmaları için devam eden süreçleri kapsar (Avolio
ve Gardner, 2005:322).
Otantik Liderliğin Boyutları
Walumbwa ve arkadaşları (2008), otantik liderliğin boyutlarının (Kernis, 2003) yer aldığı ve
daha sonrasında otantik liderlik boyutlarının (Gardner ve arkadaşları, 2005 ve Illies arkadaşları,
2005) belirlendiği çalışmaları temel alarak Otantik Liderlik Modelini ve Otantik Liderlik Ölçeğini
(ALQ) geliştirerek test etmişlerdir. Buna göre otantik liderliğin temelinde: öz farkındalık, bilgiyi
dengeli değerlendirme, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve ilişkilerde şeffaflık olmak üzere dört
unsurun olduğu görülmektedir (Topaloğlu ve Özer, 2014:160).
Özfarkındalık
Bireylerin kendi varlığının farkında olup ve zamanla içinde bulunduğu faaliyetlerin neyin
oluşturduğu farkındadır. Öz farkındalık, bir varış noktası olmaktan ziyade sürekli gelişmekte olan
bir süreçtir. Bireyin eşsiz yeteneklerini, güçlü, amaç duygusu, temel değerleri, inançları ve
arzuları anlamak için gelen bir süreçtir. Bireyin bilgisi, yetenekleri ve kapasitesi sahip olduğu
farkındalığın temelini içerebilir. Liderlik yazınında özellikle otantik liderlik gelişiminde öz
farkındalığın dört bileşeni olduğu belirlenmiştir. Bu bileşenler; değerler, kimliğe ilişkin bilişler,
duygu ve güdüler (hedefler)’dir (Avolio ve Gardner, 2005:324). Otantik liderliğin bu unsuru
sadece bununla sınırlı olmayıp; kişinin ihtiyaçlarını, değer yargılarını, kişilik özellikleri, hisleri
ve bunların davranışlarındaki yerini de kapsamaktadır. Aynı zamanda öz farkındalık kavramı
psikolojik sağlığın bir belirticisidir (Gıcır ve Paşaoğlu, 2014:3).
Bilgiyi Dengeli Değerlendirme
Walumbwa ve arkadaşları (2008) bilgiyi dengeli değerlendirmeyi, liderin karar almadan
önce bütün ilişkili olan verileri objektif bir şekilde değerlendirilmesi olarak tanımlamışlardır
(Walumbwa vd., 2008:95). Bu unsur kendisi ile ilgili bilgilerin çarpıtılmaması anlamına
gelmektedir. İç deneyimler ve dışarıdan temelli değerlendirmeli bilgiler, abartmadan, bozmadan,
inkâr etmeden, tarafsız olarak değerlendirilmesi içermektedir. Illes ve arkadaşlarına (2005) göre
bilgiyi dengeli değerlendirme, kişisel dürüstlüğün ve karakterin kalbidir. Karakter ve dürüstlük
sadece liderlerin kararlarını ve eylemlerini değil, ayrıca kendi hakkındaki sezgilerine de etkisi
vardır (Ilies vd., 2005:378-379).
İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı
Benimsenmiş ve bütünleştirilmiş bir öz düzenleme de oluşturulmaktadır. Bu tür öz
düzenleme kendi iç ahlaki standartları ve değerleri tarafından yönlendirilir. Grup, örgütsel ve
toplumsal baskılara karşı ve bu içselleştirilmiş değerler ile tutarlı olacak şekilde karar verir ve
davranış sonuçlandırır (Walumbwa vd, 2008:96). Luthans ve Avolio (2003), May ve arkadaşları
(2003), ve Avolio ve Gardner (2005) göre otantik liderlik yapısının pozitif ahlak anlayışına
ihtiyacı olduğunu iddia etmekte ve otantik liderlerin doğal ahlaki ikilemler yargılamak için
yüksek ahlaki standartlara ve kapasiteye sahip olduğunu savunmaktadırlar.
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İlişkilerde Şeffaflık
Otantik liderliğin bir diğer unsuru olan ilişkilerde şeffaflık tabiat ile ilişkilendirilmektedir.
Bireyin ilişkilerinde dürüstlük ve açıklığa değer vermesini ve bunu başarmasını kapsar. İlişkisel
otantiklik birbirine yakın kişilerin, iyi veya kötü olan gerçek kişiliklerini görmelerinin önemini
içermektedir. Bundan dolayı otantik ilişkiler karşılıklı güven ve samimiyet geliştirme sürecini
kapsamaktadır. Kısacası ilişkilerde otantiklik kişinin yakın çevresi ile ilişkilerinin içten olması
anlamına gelmektedir (Coşar vd., 2012:211-212). İlişkilerde şeffaflık unsuru bireylerin
liderlerinin, otantik lider özellikleri olduğunu düşünmelerini sağlayan, farklı duygulara uygun
olan bilgi ve hislerin paylaşılmasıdır. Otantik liderliğin önemli amaçlarından birisi, otantik
modelleme ile izleyicilerde bir açıklık hissi oluşturmaktır. Böylece izleyicilerin, kendilerini lider
ile özdeşleştirebilecek ve liderlerin olumlu özelliklerini kendilerine örnek alacaklardır (Gıcır ve
Paşaoğlu, 2014:4).
Örgütsel Güven
Literatürde, güvenin farklı disiplinlerde araştırılmış bir konu olmasından dolayı güvenin
birçok farklı tanımı vardır. Genel olarak güven tanımlanırken, karşı tarafın davranışlarının iyi
niyetli olmasında, açık ve dürüst olmasında, söz veya eylemlerinde faydacı davranmayacağına
dair beklentiler ve inançtan bahsedilmektedir. Butler'a (1991) göre güven, karşısındaki kişinin
eylemlerinin değerlendirilmesine dayanarak, bu kişiye yönelik eylemlerde savunmasız olma veya
olmama ve belirsizlikler karşısında riski kabul etme isteğidir (Ergeneli ve Arı, 2005:127).
Güven; sosyal dünyanın karmaşıklığını azaltan etkili bir iletişim mesajıdır. Güven olmadan
sosyal yaşam olanaksızdır, nerede güven varsa orada deneyimler ve eylemler için fırsat doğar
(Erdem ve Özen, 2003:53). Mayer, Davis ve Schoorman’ a göre güven, “bir tarafın diğer tarafın
eylemlerine savunmasız kalma istekliliği” olarak tanımlamışlardır. Güven veren taraf için önemli
olan belirli bir eylemin diğer tarafın kontrol etme ve gözlemleme yeteneğine bakmaksızın icra
edeceğine inanmasıdır (Taşkın ve Dilek, 2010:38).
Güven bir birey ya da sistemin bütünlüğü / dürüstlük, sevecen ve yetkinlik ile ilgili olarak
insanların sosyal bir algısı olarak görülür. Güven tecrübeler ile doğrulanır. Güven örgütsel
durumları cesaretlendirebilir veya güvenden vazgeçirebilir. Bu yüzden güven durumların veya
insan ilişkilerinin olduğu bir durumdur. Güvende karşılıklı bağımlı ilişkiler geliştirmek esastır ve
güven sabit sonuçlar tekrarlayan eylemlere dayanmaktadır. Ryan ve Oestreich (1998) göre
güvensizliğe en çok sebep olan durumlar: birincisi; yönetimin ve yöneticinin yıpratıcı ve taciz
eden hareketler sergilemesi, ikincisi; yönetim ve yöneticilerin belirsiz davranışları, üçüncüsü;
çalışanların örgüt kültürü hakkındaki algıları olarak belirlemişlerdir (Alston, 2014:17).
Örgütsel güven başarılı bir organizasyon yapısının önemli bir öğesi olarak görülmektedir.
Örgütsel güven, örgüt içinde karşılıklı iletişim ve etkileşim ile karakterize olan eylem ve
faaliyetlerin sonuçlarına (bazen olumlu bazen olumsuz) olan inançtır. Shockley-Zalabak ve
arkadaşlarına göre örgütsel güven, örgütsel roller, ilişkiler, beklentiler ve karşılıklı bağımlılıklara
göre kurumdaki bireylerin birbirlerinin davranışlarına ve niyetlerine olan pozitif beklenti ve
inançlar olarak tanımlanmaktadır (Top, 2012:261). Örgütsel güven, örgüt içinde karşılıklı
ilişkilere dayanarak kolektif güven sonucunda meydana gelmektedir. Güven bireylere özgü iken,
örgütsel güven örgütün tamamını içermektedir (Demirel, 2008:181).
Örgüt içerisindeki güven, hem birey düzeyinde hem de örgüt düzeyinde oluşmaktadır. Bireye
güven ve örgüte güvenin birleşerek toplaması sonucunda örgütsel güveni oluşturmaktadır. Bireye
güven, bir tarafın diğer bireysel ilişkiler ve davranışlar hakkındaki beklentilerini ifade etmektedir.
Üstlerin öngörülebilirliği ve onlara duyulan inanca dayalı olarak yönetime güven meydana
gelmektedir. Örgüte güven ise kişilerden ziyade örgüte odaklanmaktadır. Örgüte güven,
bireylerin örgütsel ilişkiler ve davranışlar ağından beklentileri; diğer bir ifade ile bireyin bağlı
bulunduğu örgütün kendi yararına olan eylemlerde bulunacağı ya da en azından bu eylemlerin
kendisine zarar vermeyeceği inancıdır. Kısacası örgüt üyelerinin örgüte karşı beslediği güven
eğilimidir (Polat ve Celep, 2008:310).
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Luhmann’a göre sosyal sistemlerin özü, iletişim ile biçimlenir ve bunu gerçekleştiren en
önemli unsurlardan biri güvendir. Bireyler arası güven üç ön koşula dayanır. Birincisi; güvenen
ve güvenilen arasında karşılıklı bağlılık gerekir. İkincisi; aktörler güven ile ilişkili durumu
tanımak, diğer bir ifade ile duruma yönelik kuralın ne olduğunu bilmek zorundadırlar. Son olarak
üçüncüsü ise güven talep edilmez, istenmez; sunulabilir ve kabul edilebilir (Erdem ve Özen,
2003:54).
Örgütsel Güvenin Boyutları
Yapılan araştırmalar sonucunda örgütsel güvenin birçok boyutunun olduğu görülmektedir.
Biz burada üç boyut altında ele alacağız. Bunlar; örgüte güven, yöneticiye güven ve çalışma
arkadaşlarına güven olarak sınıflandırılmıştır. Bu boyutlara bakıldığında, örgüte güven ve
yöneticiye güvenin temelde birbirleriyle ilişkili olduğu, fakat farklı öncüller tarafından farklı
sonuçları olduğu görülmektedir (Tokgöz ve Aytemiz, 2013:62).
Örgüte Güven
Çalışanların kurumsal yapının başarıyı sağlayabilecek tarzda yapılandırıldığına dair inancı
sonucunda oluşan güven şeklinde tanımlamaktadır. Terfi, kariyer geliştirme, disiplin gibi temel
insan kaynakları işlevlerinin tatmin edici, adil ve eşitlikçi şekilde uygulanması, kuruma güveni
sağlayan unsurlar arasındadır (Yıldız, 2013:293).
Yöneticiye Güven
Örgüt çalışanlarının yöneticinin verdiği sözlere sadık ve dürüst olacağına dair olan inançtır.
Erdem’e (2003) göre, yöneticinin kişilik özellikleri ve yönetim sürecindeki etkinliğinin örgütteki
güven ortamını etkileyen unsurlar arasında olabileceğini iddia etmektedir. Bununla beraber,
yöneticinin çalışanlar tarafından etkili ve yetkin olarak algılanması ve çalışanların yöneticinin
sorun çözmede başarılı olduğuna dair hissettikleri inanç, yöneticiye karşı güvenin sağlanmasında
önemli olduğu görülmektedir. Thomas, Zolin ve Hartman (2009) da yöneticiye duyulan güveni
etkileyebilecek unsurlardan biri olarak yöneticinin yararlı ve güncel bilgi kaynağı olarak
algılanmasının önemine işaret etmektedir (Cemaloğlu ve Kılınç, 2012:136).
Çalışma Arkadaşlarına Güven
Literatürde kişiler arası güven adıyla adlandırılmakta olup; çalışanların birbirlerine karşı
hareketlerine, konuşmalarındaki dürüstlüğe ve iyi niyetlerine yüklenen inanç olarak
tanımlanmaktadır. Çalışanlar, çalışma arkadaşlarının güvenilir olduğu algısına ulaşabilmeleri
için, onların iyi niyetli ve mesleki becerilerinin yüksek olduğunu bilmeleri gereklidir. Çalışma
arkadaşlarına güven karşılıklı olan bir olgudur (Tokgöz ve Aytemiz, 2013:63).
Örgütsel Güven Modelleri
Güven olgusu hem özel yaşamda, hem sosyal hayata hem de iş yaşamından önemli bir
faktördür. Çünkü yaşamın her alanında gerekli olan bir faktördür. Güven duygusuna sahip olan
insanlar hayatının her alanında başarıyı ve huzuru sağlamaktadır. Güven duygusunun olduğu
yerlerde güzel şeylerin olacağı beklentisi olmaktadır. Aksi durumda güvenin olmaması
durumunda hep olumsuz ve kötü şeylerin olacağı beklentisi içinde olurlar. Örneğin bir iş yerinde
çalışanların güven duygusuna sahip olmaması durumunda her an işinde ayrılacağı hissi içinde
olur. Bu durum işyerindeki çalışma performansını olumsuz etkileyecektir. Motivasyon
sağlanamayacaktır ve verim düşük olacaktır. Bu durum çalışana hem maddi hem de manevi bir
takım maliyetler doğuracaktır. Aynı durum işverenin de işverenin kayıplar yaşamasına sebep
olacaktır. Kısacası güven faktörünün hayatın her alanında etkili olmasından dolayı bilim adamları
örgütlerde güven ortamının hangi yollar ile ve ne şekilde oluşturulacağı konusunda çeşitli
araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmalar sonucunda birbirleriyle benzer ve farklı yönleri
bulunan örgütsel güven modelleri geliştirmişlerdir. Bu modeller; Mishra Güven Modeli, Bromiley
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ve Cummings Güven Modeli, Shockley-Zalabak Ellis ve Winograd Güven Modeli bu modeller
aşağıda başlıklar altında açıklanacaktır.
Mishra Güven Modeli
Bireysel güven, kişinin bireysel ilişkilere ve davranışlara yönelik beklentilerini yansıtırken,
örgütsel güven ise kişinin, örgütsel ilişkilere ve davranışlara yönelik beklentisini yansıtmaktadır.
Mishra hem örgütler hem de bireyler için geçerli dört boyutlu bir güven modeli oluşturmuş ve bu
dört boyutun güven algılamasını oluşturduğunu söylemektedir. Mishra’nın örgütsel güven modeli
çok geniş bir şekilde, literatürde desteklenmiştir. Mishra güven modeli; yeterlilik, açıklık, ilgililik,
itimat edilirlik olmak üzere güvenin dört farklı boyutunu tanımlamaktadır (Tüzün, 2007:110).
Bromiley ve Cummings Güven Modeli
Bromiley ve Cummings (1996) bireysel güven ve örgütsel güven ayırımını yapmıştır.
Bireysel güven, kişinin bireysel ilişkilerindeki ve davranışlarındaki beklentileri ifade etmektedir.
Örgütsel güven ise kişilerin örgütsel ilişkilerindeki ve davranışlarındaki beklentileri içermektedir.
Örgütsel güvenin, çalışanların tecrübelerine göre farklı şekilde ve farklı düzeylerde
algılanabileceğini belirmektedir. Bromiley ve Cummings (1996) güveni “duygusal, bilişsel ve
niyetsel” parçalardan oluşan bir olgu olarak tanımlamaktadır. Belirtilen üç güven unsuru çalışan
davranışlarını tanımlamayla ilgilidir (Tüzün, 2007:111).
Shockley-Zalabak Ellis ve Winograd Güven Modeli
Mishra’nın güven modelinin; yeterlilik, açıklık, ilgililik ve itimat edilebilirlik olan dört
boyutlu güven modeline iletişim ve iş tatmini gözden geçirilerek beşinci boyut olarak özdeşleşme
eklenmiştir. Özdeşleşme; çalışanların örgütün değer, norm, hedef ve inançlarına uygun hareket
edip etmediğinin ölçüsünü belirtmektedir. Kısacası özdeşleşme; örgütle dayanışma içinde olmayı,
tutum ve davranışlarla örgüte destek olmayı, örgütün ayırt edici niteliklerinin çalışanlarca
algılanıp paylaşılmasını ifade etmektedir (Işık, 2014:46).
Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkiler
Otantik liderlik ile örgütsel davranış değişkenleri arasındaki ilişkiler yazındaki çeşitli
çalışmalarda ele alınmıştır. Aynı şekilde farklı liderlik kuramları ile örgütsel güven arasındaki
ilişkiler yazında bir çok çalışmada ele alınmıştır. Turhan tarafından yapılan yayınlanmamış
doktora tezinde, otantik liderliğin, etik liderliğin kaynaklarından birisi olan güven boyutu ile bir
arada adlandırılması gerektiği ifade edilmektedir (Turhan, 2007:23). Otantik liderlik ile örgütsel
güven arasındaki ilişkinin, bu çerçevede olumlu olduğu ifade edilebilir. Coşar, Çerkezköy’de
üretim sektöründe faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 371 çalışanı üzerinde yaptığı
araştırmasında, otantik liderlik ile örgütsel güven arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu
(Coşar, 2011:146) tespit etmiştir. Çeri-Booms, Türkiye’de 232 işgören üzerinde, dönüştürücü
liderliğin lidere olan güven üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştığı araştırmasında, aynı
zamanda otantik liderliğin düzenleyici etkisini ölçmeye de çalışmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
dönüştürücü liderlik ile lidere olan güven arasındaki ilişkide otantik liderliğin düzenleyici
etkisinin olduğunu da ortaya koymuştur (Çeri-Booms, 2012:172-190).
Bu kapsamda çalışmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
H1: Otantik liderlik ile örgütsel güven düzeyi arasında olumlu ve pozitif yönlü nedensel bir ilişki
vardır.
H2: Otantik liderlik ile yöneticiye güven düzeyi arasında olumlu ve pozitif yönlü nedensel bir
ilişki vardır.
H3: Otantik liderlik ile örgüte güven düzeyi arasında olumlu ve pozitif yönlü nedensel bir ilişki
vardır.

714 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Araştırma Yöntemi
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Erzincan Üniversitesi’nde görev yapan akademik personel
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Erzincan
Üniversitesinde görev yapan akademik personelden oluşmaktadır. Erzincan Üniversitesi’nin
Erzincan il merkezinde bulunan 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokul ile sınırlıdır.
Araştırma çerçevesinde hazırlanan anketi cevaplayan akademik personelin doğru ve yansız olarak
anketi cevaplandırdıkları kabul edilmiştir. Söz konusu anketin yapılması esnasında, örnekleme
girecek bireylerin seçiminde tesadüfîlik hususu sağlanmaya çalışılmıştır. Örneklem grubu bir
kamu kurumu olması nedeniyle araştırmadan elde edilen sonuçların tüm organizasyonlara
genellenebilirliğinin sınırlı olduğu düşünülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Otantik Liderlik Ölçeği
Otantik liderliğin ölçülmesi maksadıyla, Walumbwa ve arkadaşları (2008) tarafından
geliştirilen 4 boyutlu 16 sorundan oluşan “Otantik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Otantik liderlik
ölçeği 16 maddelik, 5’li Likert tarzında hazırlanmıştır. Ölçekte yer alan katılma düzeyleri 1-hiçbir
zaman, 2-çok seyrek, 3-ara sıra, 4-sık sık, 5-her zaman değerleri ile belirtilmiştir.
Örgütsel Güven Ölçeği
Örgütsel güveni ölçmek için Nyhan ve Marlow (1997) tarafından geliştirilen 2 boyutlu 12
sorudan oluşan “Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel Güven ölçeği, 12 madde olarak,
5’li Likert tarzında hazırlanmıştır. Ölçekte yer alan katılma düzeyleri, kesinlikle katılmıyorum=
1, kısmen katılmıyorum= 2, kararsızım= 3, kısmen katılıyorum= 4, kesinlikle katılıyorum= 5
değerleri ile belirtilmiştir.
Ölçeklerin Geçerliği
Ölçeklerin geçerlemesi AMOS programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,
otantik liderlik ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Otantik Liderlik araştırma
örnekleminde iki boyut olarak geçerlenmiştir. Bu boyutlar araştırmanın müteakip bölümlerinde
iç otantiklik ve dış otantiklik olarak ele alınmıştır. İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı boyutundan
hiçbir sorunun yer almadığı bu yeni yapıda, Bilgiyi Dengeli Değerlendirme ve Özfarkındalık
boyutları bir arada iç otantiklik boyutunu oluşturmuştur. Bu iki boyut Otantik Liderin iç dünyası
ile ilgili olduğu değerlendirildiğinden İçsel Otantiklik olarak ifade edilmiş ve araştırmanın
müteakip safhalarında bu şekilde kullanılmıştır.
İçsel Otantiklik boyutunun doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin geçerlendiğine işaret
etmektedir. (χ²/df=1,324; P=0,196; RMR=0,027; RMSEA=0,035; GFI=0,983; AGFI=0,959;
NFI=0,986; IFI=0,997; TLI=0,994; CFI=0,997)
Dışsal Otantiklik boyutunu ise İlişkilerde Şeffaflık’ın 1,2,3 ve 5’inci soruları
oluşturmaktadır. Dışsal Otantiklik boyutunun doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin
geçerlendiğine işaret etmektedir. (χ²/df=2,394; P=0,091; RMR=0,027; RMSEA=0,073;
GFI=0,991; AGFI=0,953; NFI=0,988; IFI=0,993; TLI=0,979; CFI=0,993)
Örgütsel güvenin iki boyutu olan çalışma arkadaşlarına ve yöneticiye güven de AMOS
programı vasıtasıyla doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Yöneticiye Güvenin
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları (χ²/df=1,436; P=0,103; RMR=0,018; RMSEA=0,041;
GFI=0,976; AGFI=0,952; NFI=0,986; IFI=0,996; TLI=0,994; CFI=0,996) ile çalışma
arkadaşlarına güvenin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları (χ²/df=0,229; P=0,632; RMR=0,003;
RMSEA=0,001; GFI=0,999; AGFI=0,996; NFI=0,999; IFI=0,999; TLI=0,999; CFI=0,999),
örgütsel güven ölçeğinin geçerlendiğine işaret etmektedir.
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Bulgular
Araştırma sekiz fakülte, dört yüksekokul ve dört meslek yüksekokulundaki akademik
personele yapılmıştır. Toplamda 570 akademik personel bulunmaktadır. 350 anket formu
dağıtılmakta olup, ancak 280 tanesi geri dönüş sağlamıştır. 20 tanesi eksik ve yanlış
doldurulduğunda analize dâhil edilmemiştir. 260 kişinin doldurduğu anket analize tabi
tutulmuştur. Erzincan Üniversitesi örnekleminde çalışma için yer alması gereken minimum
personel sayısı 230 olarak tespit edilmiştir. Analize dahil edilen 260 kişilik veri seti yeterli
örneklem kütleye sahip olunduğuna işaret etmektedir.
Araştırmaya katılanların %70,4’ü (183 kişi) erkek, 29,6’sı (77 kişi) kadındır. %67,7’si (176
kişi) evli, %32,3’ü (84 kişi) bekârdır. %3,8’i (10 kişi) Lisans, %31,9’u (83 kişi) Yüksek Lisans
ve %64,2’si (167 kişi) doktora mezunudur. %12,7’si (33 kişi) 27 yaş ve altında, %46,5’i (121
kişi) 28 ile 34 yaş arasında, %19,2’si (50 kişi) 35-41 yaş arasında ve %21,5’, (56 kişi) 42 yaş ve
üstündedir.
Araştırmaya katılanların %8,1’i (21 kişi) 1 yıl ve daha az iş tecrübesine, %12,7’si (33 kişi)
1-3 yıllık iş tecrübesine, %10,8’i (28 kişi) 3-5 yıllık iş tecrübesine, %28,5’i (74 kişi) 5-9 yıllık iş
tecrübesine ve %40’ı (104 kişi) ise 9 yıl ve daha fazla iş tecrübesine sahiptir. %80,8’i (210 kişi)
fakültelerde, %11,9’u (31 kişi) Meslek Yüksek Okullarında ve %7,3’ü (19 kişi) Yüksek
Okullarda; çalışmaktadır. %2,7’si (7 kişi) Profesör, %8,5’i (22 kişi) Doçent, %32,3’ü (84 kişi)
yardımcı Doçent, %18,5’i 48 kişi) Öğretim Elemanı/Okutman/ Uzman ve %38,1’i (99 kişi) ise
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Otantik Liderlik; ölçeğine ilişkin toplam on soru analize dâhil edildiğinde güvenirlik analizi
sonuçları aşağıdaki tabloda ifade edildiği şekilde oluşmuştur. Buna göre Cronbach-α katsayısı
0,905 olarak tespit edilmiştir. Örgütsel Güven, ölçeğinin sorularının tamamı analize dâhil
edilmiştir. Güvenirlilik analizine ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ortaya
çıkmıştır. Buna göre Cronbach-α katsayısı 0,941’dır. Anketin analize dâhil edilen tüm soruların
(soru silme işleminden sonraki) güvenirlilik derecesi Cronbach-α katsayısının 0,956 olduğu tespit
edilmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyonlara ilişkin sonuçlar Tablo-1’de sunulmuştur.
Otantik liderlik boyutları olarak tespit edilmiş olan İçsel ve Dışsal Otantiklik arasındaki
korelasyon 0,569 olarak tespit edilmiştir. Otantikliğin dışsal boyutu ile yöneticiye olan güven
arasında pozitif yüksek düzeyde bir korelâsyon (0,786) ve örgüte güven ile otantikliğin dışsal
boyutu arasında orta düzeyde pozitif bir korelasyon (0,589) olduğu tespit edilmiştir. Otantikliğin
içsel boyutu ile yöneticiye güven arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir korelâsyon (0,606),
örgüte güven ile arasında ise pozitif ve orta düzeyde bir korelâsyon olduğu (0,401) tespit
edilmiştir. Otantikliğin dışsal boyutu ve örgütsel güven toplamı arasında 0.755 düzeyinde yüksek
bir korelâsyon olduğu görülmektedir. Otantikliğin içsel boyutu ile örgütsel güven arasında ise
0,551 düzeyinde orta düzeyde pozitif bir korelâsyon vardır. Otantiklik toplamı ile yöneticiye
güven arasında 0,790 düzeyinde pozitif ve yüksek düzeyli bir korelâsyon vardır. Yine otantiklik
toplamı ile örgüte güven arasında 0,564 düzeyinde pozitif ilişki vardır. Otantiklik toplamı ile
örgütsel güven toplamı arasında 0,742 düzeyinde pozitif bir korelâsyon olduğu görülmektedir.
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Tablo-1: Korelâsyon Analizi Sonuçları
Otantik
Dışsal
Otantik-Dışsal

Otantik
İçsel

Yöneticiye
Güven

Örgüte
Güven

Güven
Toplam

1

Otantik-İçsel

,569**

1

Yöneticiye Güven

,786**

,607**

**

**

,401

,607**

1

1

Örgüte Güven

,589

Otantik Toplam

,896**

,875**

,790**

,564**

**

**

**

**

Güven Toplam

Otantik
Toplam

,755

,551

,874

,917

1
,742**

1

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı.

Çalışmanın başlangıcında oluşturulup, daha sonra revize edilen hipotezlerin testi regresyon
analizi ile yapılmıştır. Regresyon analizi sonuçları Tablo-2’de sunulmuştur. Regresyon analizi
sonuçları incelendiğinde, elde edilen tüm sonuçların olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu
görülmektedir.
Tablo-2: Regresyon Analizi Sonuçları

Otantik Liderlik - Örgütsel Güven

r²
0,550

F
315,935

Anlamlılık
0,000

Dışsal Otantiklik – Örgütsel Güven
İçsel Otantiklik – Örgütsel Güven
Otantik Liderlik –Yöneticiye Güven
Dışsal Otantiklik –Yöneticiye Güven
İçsel Otantiklik – Yöneticiye Güven
Otantik Liderlik – Örgüte Güven
Dışsal Otantiklik – Örgüte Güven
İçsel Otantiklik – Örgüte Güven

0,570
0,303
0,625
0,617
0,368
0,318
0,347
0,161

342,324
112,244
429,308
415,815
150,545
120,071
137,083
49,542

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Regresyon analizi sonucunda çalışma kapsamında tespit edilen tüm hipotezlerin kabul
edildiği tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
21.yüzyılın küreselleşmenin beraberinde getirdiği belirsizlik; çalışma koşulları örgütlerin ve
çalışanların farklı ve rekabete uyum sağlayacak özelliklere sahip olmayı gerektirmektedir.
Günümüzün değişken ve yüksek rekabet içeren iş yaşamı örgütlerin olumlu ve ahlaki ilkeler
doğrultusunda yönetilen bir çalışma ortamı oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla beraber
içinde bulunduğumuz koşullarda çalışanların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi,
gerektiğinde belirli rollerin ötesinde görevler üstlenmesi ve yardımsever davranışlar sergilemeleri
daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çünkü örgütlerin rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için
çalışanlarının tutum ve davranışlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. . Otantik liderler; güvenilir,
iyimser, umutlu ve söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum bulunan kişiler olarak
tanımlanmaktadır. Liderlerin adı geçen otantik özelliklere sahip olmalarının örgüt içinde birçok
durum üzerinde etkisi bulunabilmektedir. Örgütsel güven de bu etkilerden bir tanesidir. Bundan
dolayı bu çalışmada otantik liderliğin örgütsel güven ile ilişkisi ele alınmıştır. Yapılan analizler
sonucunda otantik liderlik algısı yüksek olan çalışanların örgütsel güven algılarının da yüksek
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olduğu gözlemlenmiştir. Akademisyenlerin liderlerinin otantik olmasına ilişkin algıları örgütsel
güven algı düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Bir başka ifade ile elde edilen veriler ışığında
akademisyenlerden liderlerinin dışsal otantik liderlik algısı yüksek olduğunu ifade edenlerin
örgütsel güven algılarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bir
diğer sonuç ise, otantik liderliğin akademik camia örnekleminde iki alt boyutunun tespit
edilmesidir. Bunlardan birisi otantik liderliğin daha ziyade liderin kendisini ilgilendiren boyutu
olan İçsel Otantiklik, diğeri ise takipçileri ile olan ilişkilerine atıfta bulunulan Dışsal Otantikliktir.
Çalışmada elde edilen sonucun farklı örneklemlerde test edilmesinin otantik liderliğin
anlaşılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Araştırma, Erzincan Üniversitesi’nin
Erzincan il merkezinde bulunan 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu ile sınırlıdır.
Araştırma için hazırlanan anketi cevaplayan akademik personelin anketi doğru ve yansız olarak
cevaplandırdıkları kabul edilmiştir.
Bu çalışmada otantik liderlik ile örgütsel güven arasındaki ilişki incelenmiştir. Müteakip
çalışmalarda, otantik liderlik örgütsel davranışın diğer değişkenleri (örgütsel bağlılık, örgütsel
adalet, örgütsel vatandaşlık vb.) ile ilişkileri incelenebilir. Ayrıca farklı örneklemlerde otantik
liderlik-örgütsel güven ilişkini incelenebilir. Özellikle güçlü kurumsal kültüre sahip
organizasyonlarda otantik liderlik-örgütsel güven ilişkisinin incelenmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
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KENT PAZARLAMASI VE KENT MARKALAMASI: ERZİNCAN KENTİ
ÖRNEĞİ
CITY MARKETING AND CITY BRANDING: EXAMPLE OF ERZİNCAN CITY
Meryem OKUMUŞ*
Özet
İçinde bulunduğumuz pazarlama ve rekabet çağında ürün ve hizmetler gibi kentler de pazarlamaya ve
markalamaya konu olmaktadır. Özellikle turizmin yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler, kentler
açısından da önemli sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Kent pazarlaması ve kent markalaması da kentler
arası rekabetten doğan, hedef grupların kente karşı ilgisini çekmeyi, olumlu imaj oluşturmayı ve kenti
cazibe merkezi olarak sunmayı hedefleyen bir süreci ifade etmektedir. Erzincan ili ise son yıllarda kentsel
gelişim ve turizm açısından önemli potansiyele sahip bir kent konumundadır. Dolayısıyla bölgedeki
kentlerle rekabet noktasında Erzincan güçlü rakiplerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda
Erzincan kentinin kent pazarlaması ve kent markalaması açısından incelenmesi gerektiği düşüncesinden
yola çıkılmıştır. Çalışma Erzincan kentinin ziyaretçileri örnekleminde yapılmıştır. Veri toplama yöntemi
olarak da literatürde var olan lan kent pazarlaması ve kent markalaması ölçekleri kullanılarak yüz yüze
anket uygulanmıştır. Araştırma ile kent ziyaretçilerinin kentin pazarlanma ve markalanma potansiyeline
ilişkin algı düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin, kentin pazarlanma ve markalanma
faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya koyacağı ve sonraki ilgili çalışmalar için de yol gösterici nitelikte
olacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Kent Pazarlaması, Kent Markalaması, İmaj, Turizm.
Abstract
In the era of marketing and competition which we are going through cities also are the subject of
marketing and marking like products and services. Especially the economical, social and cultural effects
that tourism creates have important results for cities. The city marketing and city marking point out a
procedure which results in competition among cities, and which aims at getting attention of target groups
to the city, forming a positive image and presenting the city as a center of attraction. Erzincan is a city
which has an important potential in terms of urban development and tourism. Thus, Erzincan comes into
prominence as being one of the nemesis in competition with the cities in the region. Based on this situation,
it was thought that Erzincan should be examined in terms of city marketing and marking. The people
visiting Erzincan formed the sample of the study. As the data collection tool, city marketing and city
marking scales in the literature were conducted to the participants face to face. In this study, it was tried to
measure the level of perceptions of city visitors on the potential of city marketing and marking. It was
predicted that the obtained data would reveal the existing condition of city marketing and marking activities
and guide the subsequent studies.
Keywords: Erzincan, City Marketing, City Marketing Image, Tourism

Giriş
İletişim, ekonomi, siyaset vb. gibi birçok alanda değişimlere neden olan küreselleşme turizm
alanında da farklı boyutlar ve kavramlar ortaya çıkarmıştır. Öyle ki küreselleşme süreci bu
değişimle her türlü alışveriş ve etkileşimin yoğunlaşması açısından katkı yaratacak bir boyuta
ulaşmıştır. Aynı zamanda turizm alanını da küreselleşme imkanlarıyla yeniden yapılandırmış ve
alana enerji sağlamıştır (Tanyeri, 2015, s. 69). Markalama ve pazarlama faaliyetleri de
küreselleşmeyle birlikte ülkeler ve kentler için hayati bir önem taşımaya başlamıştır. Çünkü şehir
veya ülkelerin markalaşması, ulusal veya bölgesel kalkınmanın önemli araçlarından biri olmuştur.
Günümüz rekabet dünyasının gerekleri artık kentlere de sıçramış ve kentler de cazibe
merkezi olabilmek için rakip olmaya başlamışlardır. Bu rekabette üstünlük sağlayabilmek için
pazarlama ve markalama faaliyetlerine yönelmek zorunda kalan kentler tercih edilebilir, ziyaret
edilebilir ve daha fazla satılabilir olmayı amaç edinmişlerdir. Küresel çağda işletmeler gibi
yatırımı artırmak, kaynaklarını etkin olarak kullanmak vb. gibi rekabet avantajı sağlayan
üstünlüklere ihtiyacı olan kentler bu stratejik süreci doğru ve etkin bir şekilde de yürütmek
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zorundadırlar. Bu bağlamda kent markalaması ve kent pazarlaması süreçleri stratejik bir yönetim
sürecini gerektirmektedir.
Erzincan kenti ise yer aldığı bölgede her geçen gün turizm potansiyelini arttıran bir
konumdadır. İçinde bulunduğu bölgenin ikliminden farklılık gösteren bir iklime sahip olması,
doğa sporlarına elverişli fiziki yapısı, farklı el sanatlarının canlılığını koruması, doğal
güzelliklerinin yanı sıra kültürel faaliyetlere verilen önemin artması kenti cazibe noktalarından
biri haline getirme noktasında avantaj sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle Erzincan kentini
ziyaret edenlerin bu potansiyeli nasıl gördüklerine ilişkin yapılan araştırmada elde edilen
sonuçların kentin pazarlanma/markalaşma sürecine önemli katkılara yapacağı öngörülmektir.
Kent Markalaması Ve Kent Pazarlaması
İletişim ve bilgi teknolojilerindeki önemli gelişmelerle birlikte küreselleşme sürecinde
tanıtım, pazarlama ve marka kavramlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde ise
kentler, yalnızca nüfus yoğunluğu ile değil, hizmet, sanayi, ticaret, tarımın gelişmişliği ve fiziksel
altyapı imkanlarıyla kent olma özelliklerine sahip olan turizm açısından da rekabetin yoğun
yaşandığı yerlerdir. Aynı zamanda, “pazarlanacak bir ürün olarak kent, içinde yaşayan tüm
insanların tutumları, davranışları ve yaklaşımlarının bir sonucudur. Bu nedenle kenti oluşturan
tüm grupların (kamu ve özel sektör) farklılaşan çıkarlarını kentin ortak çıkarları doğrultusunda
birleştirmek ve bir bütün olarak değerlendirmek üzere güçlerin bir araya getirilmesi büyük önem
taşımaktadır” (Saran, 2005).
Kent pazarlaması kavram olarak; bir kentin, hedeflediği kitlenin tamamının ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde tasarlanması demek ve başarılı bir kent pazarlaması vatandaşlarının ve kentte
bulunan iş yerlerinin mutluluğunun yanında, yatırımcı ve turistlerinde beklentilerini karşılamasını
ifade etmektedir (Kotler 2002’den akt. Özdel, 2014, s.17). Kotler, kent pazarlamasında hedef
kitleyi 4 başlık altında toplamıştır. (Kotler, 1993, s.24). 4 ana grup altında toplanan bu kitleler
kent pazarlaması stratejilerinin uygulanışında hedef alınan insanlardır. 1. Ziyaretçiler (İş amaçlı
ziyaretçiler (Bir iş toplantısına veya kongreye gelenler, bir şey almaya veya satmaya gelenler), İş
dışı turistik amaçlı gelen ziyaretçiler (Turistler ve gezginler), 2.Kent Sakinleri ve Çalışanlar
(Uzmanlar(Bilim adamları, fizikçiler vb.), Nitelikli Çalışanlar, Zengin Bireyler, Yatırımcılar,
Girişimciler, Niteliksiz çalışanlar), 3. İşyerleri ve Sanayi ( Ağır Sanayi, Temiz Sanayi (Hizmet
şirketleri, ileri teknoloji araştırmaları vb.), Girişimciler), 4.İhracat Pazarları ( Yerel Pazar
ihracatçıları, Uluslararası Pazarlar).
Kent pazarlama/markalaşma sürecinde hedef kitleler tespit edildikten sonra bu süreci etkili
bir şekilde yürütebilmek için söz konusu kentin SWOT analizi yapılmalıdır. Kente ait olan,
farklılık yaratarak diğer kentlerden ayrışmasını sağlayan özelliklerinin bulunması bu analizin
yapılmasındaki temel amacı oluşturmaktadır. Bu özellikler tarihi yapı, kültürel değerler, doğal
güzellikler, insan kaynağı, eğitim gibi çeşitli varlıklar olabilir. Kentin hangi değerlerle ön plana
çıkacağına karar vermek ve bu değerlere en iyi nasıl ulaşacağını gösteren kendi içinde bir
tutarlılığı ve sürekliliği olan kimlik öğelerine dayalı bir marka konumlandırması yapabilmek
oldukça önemlidir (Yavuz, 2007, s.43). Yine kentlerin tercih edilmesinde rol oynayan kongre
turizmi, fuar turizmi, kardeş şehir, spor organizasyonları, kültür turizmi ve festivaller gibi
faktörleri sıralamak mümkündür. Yalnızca yerel olarak değil hem ulusal hem de uluslararası
arenada tanıtımlarının yapılması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır (Mısırlı, 2010,
s.25).
Erzincan Kentinin Pazarlanma Potansiyeli
Erzincan kenti, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat'ın yukarı kısmında yer alır ve Anadolu'nun
en eski kültür merkezlerinden birisi konumundadır. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu güzergahında
yer alan Erzincan, Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma egemenliğinde kalmış, Malazgirt
Zaferinden
sonra
Türk
ve
Osmanlı
hakimiyetine
geçmiştir
(http://www.erzincankulturturizm.gov.tr/TR,57381/genel-bilgiler.html).
Erzincan
kültürel
zenginliği kadar doğal güzellikleri, coğrafyası, mutfağı ile bölgede turizm potansiyeli yüksek
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illerden biridir. Aynı zamanda kent karasal iklim özelliğine sahip olmasına rağmen çevre illere
göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi yaşamaktadır. Yeşil alanların fazlalığı, durgun gölleri, hızlı
akan akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle Türkiye genelinde az bilinen doğa
sporlarına ve yepyeni bir geleceğe kucak açan bir kent konumundadır. Bu bağlamda pazarlanma
potansiyeli yüksek bir kent olan Erzincan’ın doğru pazarlama ve markalama stratejileriyle
bölgedeki rekabette avantajlı durumda olması beklenmektedir. Erzincan’da her yıl düzenlenen
yerel etkinlikler (Vali Recep Yazıcıoğlu Geleneksel Doğa Sporları Festivali, Kemaliye (Eğin)
Uluslar Arası Doğa Sporları Şenliği, Gökkuşağı Kültür Ve Sanat Etkinlikleri, Doğa Kültür ve
Tulum Peyniri Festivali, Kemaliye Kültür Festivali, Bal Festivali, Kültür Sanat Tulum Peyniri
Leblebi ve Bakır Festivali vb.), kış turizmine olanak sağlayan Ergan Dağı ve Yıldırım Akbulut
Kayak Tesisleri, Ekşisu Kaplıcaları ve maden suyu ile sağlık ve termal turizmi, Terzibaba
Külliyesi ile inanç turizmi, birçok yaylasıyla yayla turizmine elverişliliği, kanyonları, platoları,
ovaları, dağları, akarsu ve gölleriyle doğa sporlarına ev sahipliği yapabilmesi, yöresel lezzetleri
ve kendine has el sanatlarıyla Erzincan birçok turizm potansiyelini barındırmaktadır. 2006 yılında
‘Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi’ amacıyla kurulan Erzincan Üniversitesi ise Erzincan’ın
tercih edilebilir olma noktasında önemli bir avantaj sunmaktadır.
Metodoloji
Çalışma kapsamında Erzincan’ı daha önce çeşitli sebeplerle ziyaret etmiş ve ziyaret
esnasında olan rastlantısal olarak 400 ziyaretçiye yönelik Erzincan’ın kent pazarlama/markalama
algılarına ilişkin anket uygulanmış ve 390 geçerli anket analize tabi tutulmuştur. İki bölümden
oluşan ankette birinci bölümde ziyaretçilerin demografik özelliklerine ilişkin sorular, ikinci
bölümde ise Erzincan kentini markalama/pazarlama algılarını tespit etmeye yönelik sorular
sorulmuştur. Tutum ölçeklerinden 5’li Likert (1-tamamen katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-ne
katılıyorum ne katılmıyorum, 4-katılıyorum, 5-tamamen katılıyorum) ölçeğinden yararlanılmış
ve Erzincan hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesine yönelik 33 yargı sorulmuştur. Anketler
SPSS veri analiz programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Birinci bölümde şehirde kalınan süre ve
geliş amacı gibi sorular sorulmuştur.
Araştırmanın Hipotezleri:
Hipotez 1: Cinsiyet ve kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında farklılık vardır.
Hipotez 2: Yaş ve kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında farklılık vardır.
Hipotez 3: Medeni durum ve kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında farklılık vardır.
Hipotez 4: Eğitim durumu ve kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında farklılık vardır.
Hipotez 5: Gelir durumu ve kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında farklılık vardır.
Hipotez 6: Değişkenler ve kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında farklılık vardır.
Araştırma kapsamında kullanılan “kent pazarlaması/markalaması bileşenleri ilişki
çıktıları” kent pazarlaması/markalaması ölçeğinde 5 faktör olan “çekicilik”, “değer”,
“profesyonellik”, “tarihi değer” ve “iletişim”’dir. Ziyaretçilerin algılarına ilişkin farklılıklar
Bağımsız T Testi ve ANOVA testi ile tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bulgular
Ankete katılan ziyaretçilerin demografik özellikleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Tablo 2. Yaş
Tablo 1. Cinsiyet

Yaş Grupları

N

%

Cinsiyet

N

%

15-25

47

12,1

Kadın

229

58,7

26-35

125

32,1

36-45

111

28,5

46-55

75

19,2

56 ve üzeri

32

8,2

Erkek

161

41,3
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Tablo 3. Eğitim Durumu

Tablo 4. Gelir

Eğitim Durumu

N

%

Gelir

N

%

İlköğretim

11

2,8

Çok düşük

14

3,6

Lise

111

28,5

Düşük

71

18,2

Orta

114

29,2

Yüksekokul

245

62,8

Lisans

17

4,4

Yüksek

87

22,3

1,5

Çok yüksek

104

26,7

Lisansüstü

6

Tablo 6

Kalış süresi N

Tablo 5. Medeni Durum
Medeni
Durum

N

%

Evli

184

47,2

Bekar

206

52,8

%

günübirlik

105 26,9

1-3 gün

178 45,6

4-7gün

48 12,3

8-10gün

59 15,1

Total

390 100,0
Tablo 8

Ziyaret Amacı

Tablo 7
İlk Ziyaret N

267 68,5

hayır

123 31,5

Total

390 100,0

%

51 13,1

%

evet

N

Yeni/farklı yerler görmek
Farklı kültürler/yaşam biçimleri tanımak
Dinlenmek ve stresten uzaklaşmak
Eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek
İş
Total

63 16,2
99 25,4
136 34,9
41 10,5
390 100,0

Tablo 9
Erzincan’a geliş amacı N

%
Tablo 10

müze

1

0,3

tatil

20

5,1

doğal güzellik

88 22,6

yerleşme amaçlı

118 30,3

kültürel

25

6,4

arkeolojik geziler

12

3,1

iş-toplantı

37

9,5

doğa sporları

45 11,5

sergi-fuar

12

3,1

Erzincan yemekleri

2

0,6

diğer

30

7,7

Total

390 100,0

Erzincan Hangisidir? N

%

Yerleşilecek şehirdir

55 14,1

İş ve Ticaret Şehridir

10

Yaşanabilir şehirdir

2,6

128 28,8

Mimari şehirdir

10

2,6

Sanatsal şehirdir

28

7,2

Alışveriş şehridir

7

1,8

Etkinlikler şehridir

73 18,7

Spor şehridir

79 20,3

Total

390 100,0
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Ziyaretçilerin Erzincan’da kalış süreleri Tablo 6’da, ilk ziyaretleri olup olmadığı ise Tablo
7’ de görülmektedir.
Ziyaretçilerin Erzincan’a geliş amaçları ise Tablo 9’ a bakıldığında Yerleşme Amaçlı
(N=118), Doğal Güzellikler (N=88) ve Doğa Sporları (N=45) ile ilk sıralarda yer aldığı
görülmektedir.
Tablo 10’da ise ziyaretçilerin Erzincan’ı nasıl tanımladıkları görülmektedir. Yaşanılabilir bir
şehir olarak görenler (N=128) ile spor şehri (N=79)olarak görenlerin sayısı oldukça fazladır.
Tablo 11

Erzincan’a İlişkin Yargılar

Ortalama

Standart Sapma

İzlenimlerim olumlu yönde değisti

3,0667

1,17632

Ziyareti öneririm

2,9821

1,21142

Yasamak isterim

3,2104

1,18868

Tekrar gelmek isterim

2,9357

1,24705

Üniversite tanınmayı saglıyor

3,0128

1,17048

Gelismis bir sehir

2,8744

1,15267

Modern sehir

2,8895

1,26435

Geleneksel sehir

2,9051

1,26602

Yasanması kolay sehir

2,8837

1,20638

Güvenli sehir

3,0694

1,27741

Ucuz sehir

3,1263

1,23529

Eğitim kenti

3,0722

1,14343

Üniversitesinde okumak isterim

2,9486

1,22577

Mimari acıdan cekici

2,9769

1,22558

Kültürel degerler cekici

2,9406

1,17799

Mistik sehir

3,0207

1,16494

Kültürel faaliyetler zengin

3,0026

1,26511

Önemli tarihi eser var

2,8605

1,20927

Tarihi miras iyi korunmus

3,0779

1,27645

Çok sayıda müze var

2,9871

1,21305

Çok sayıda sergi var

3,0620

1,24729

Çok sayıda el atölyesi var

2,8886

1,27942

Diğer şehirlerle iletişimi yeterli

2,9690

1,19328

Tarihi geçmisi önemli

3,1933

1,16861

Sakinleri yeniliklere acık

3,0488

1,23321

Konaklama icin yeterli otel var

2,8398

1,17846

Profesyonel isyerleri yeterli bilgiye sahip

3,1892

1,24587

Profesyonel isyerleri yeterli eğitime sahip

2,8811

1,21058

Yeterli sayıda avm var

2,8356

1,15428

Fiyat seviyeleri yüksek

3,0970

1,23738

Uluslar arası alanda iyi temsil ediliyor.

3,0155

1,19852

Sakinler uluslarası gelisime olumlu bakıyor

3,0000

1,24813

Sportif faaliyetler yeterli

2,9049

1,25743

Tablo 11’e bakıldığında, katılımcıların Erzincan’a yönelik tutumlarının ortalama değeri 3,
21 ile 2,83 arasında değişmektedir. En düşük ortalama değeri 2,82 ile “Erzincan’da yeterli sayıda
alışveriş merkezi var” ifadesidir. En yüksek ortalama değeri ise 3,21 değeri ile “Erzincan’da
yaşamayı isterim” ifadesidir. İkinci sırada en yüksek ortalama değere sahip ifade ise 3,19 ile
“Erzincan önemli bir tarihi geçmişe sahiptir. ” ifadesidir.
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Hipotez 1: Kent pazarlaması/markalaması bileşenleri ile cinsiyet değişkenleri ile
arasındaki ilişkiyi analiz etmek için analizi uygulanan t-testi sonuçlarına göre; (P) 0.38 < 0.05
düzeyinde profesyonellik bileşeni ile cinsiyet değişkeni arasında farklılık görülmektedir (Bknz.
Tablo 12).
Tablo 12
Levene's Test for
Equality of
Variances

F
pro
fes
yo
nel
lik

Equal variances
assumed

,008

Equal variances not
assumed

Sig.
,929

t-test for Equality of Means

t

Sig. (2tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

2,080

363 ,038

,78326

,37651

,04285

1,52367

2,089

325,301 ,038

,78326

,37497

,04558

1,52094

Hipotez 3: Medeni durumla kent pazarlaması/markalaması bileşenleri arasında anlamlı
herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.
Kent pazarlaması/markalaması bileşenleri ile yaş, eğitim durumu ve gelir değişkenleri ile
arasındaki ilişkiyi analiz etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
Hipotez 2: Ankete dahil olan bireylerde yaş grupları ile kent pazarlaması/markalaması
bileşenleri arasında fark testi yapıldığında tarihi değer bileşeni ile P (0.44)< 0.05 düzeyinde,
iletişim düzeyinde ise P (0.18)< 0.05 düzeyinde farklılık tespit edilmiştir (Bknz. Tablo 13).
Tablo 13
Sum of Squares
Tarihi deger

iletişim

Between Groups

df

Mean Square

56,884

4

14,221

Within Groups

2172,588

378

5,748

Total

2229,473

382

196,912

4

49,228

Within Groups

6211,828

379

16,390

Total

6408,740

383

Between Groups

F

Sig.

2,474 ,044

3,004 ,018

Hipotez 3: Ankete katılan bireylerin eğitim durumları açısından kent
pazarlaması/markalamasını nasıl değerlendirdikleri test edildiğinde iki parametrede eğitim
durumuna göre farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Farklılık gösteren bileşenler ise P< 0.05
düzeyinde “profesyonellik (0,19)” ile “iletişim (0,01)” dir (Bknz. Tablo 14).
Tablo 14
Sum of Squares
profesyonellik

iletişim

Between Groups

df

Mean Square

148,403

4

37,101

Within Groups

4452,446

360

12,368

Total

4600,849

364

298,049

4

74,512

Within Groups

6110,690

379

16,123

Total

6408,740

383

Between Groups

F

Sig.

3,000 ,019

4,621 ,001
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Hipotez 5: Gelir durumu ile kent pazarlaması/markalaması arasında anlamlı herhangi bir
farklılık tespit edilmemiştir.
Hipotez 6: Kent pazarlaması/markalaması bileşenleri ile kalış süresi, ilk ziyaret ve ziyaret
amaçları arasında anlamlı herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.
Sonuç ve Öneriler
Günümüzde ürünler gibi kentlerin de rekabet avantajı sağlama konusunda birbirleri ile
yarıştıkları göz önüne alındığında stratejik olarak yürütülmesi gereken bir pazarlama/markalama
süreci de zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle Erzincan kenti de son yıllarda pazarlama ve
markalama faaliyetlerine daha çok ihtiyaç duymaktadır. Çalışmada Erzincan kentine ilişkin tutum
ortalamalarına bakıldığında Erzincan’da yaşamayı isterim ifadesi en yüksek ortalamaya sahip
ifade olduğu, yeterli sayıda alışveriş merkezi var ifadesinin ise en düşük ortalamaya sahip ifade
olduğu tespit edilmiştir. Erzincan’ın bölgedeki diğer kentlere göre daha sıcak bir iklime sahip
olması, depremler nedeniyle yenilen altyapısı ile çalışmada ortalama değerleri yüksek çıkan kent
sakinlerinin yeniliklere açık olması, güvenli şehir algısı ve üniversite imkânının bulunmasının
etkili olduğu öngörülebilir. Erzincan’a ilişkin ziyaretçilerin tutumları genellikle yüksek
ortalamalara sahip ancak gelişmiş şehir, kültürel değerler ve tarihi eserlerin yeterliliğine ilişkin
tutumların düşük ortalamaya sahip olması kentin pazarlama/markalama çalışmalarına daha fazla
önem vermesi gerektiğinin de göstergesi konumundadır. Erzincan kenti doğal, tarihi ve kültürel
özellikleri ve konumu bakımından marka olma potansiyeline sahip bir kenttir. Bölge turizmi
açısından da önemli bir kent olan Erzincan’ın pazarlama/markalama faaliyetlerinin stratejik bir
şekilde yürütülmesi ve hangi özellikleriyle ön plana çıkması gerektiğinin belirlenmesi, Erzincan’a
marka kent olma yolunda sağlam adımlar attıracaktır. Dünyada cazibe merkezi haline gelmiş
birçok kentin (Paris,“ask, romantizm, Eiffel Kulesi”, Amsterdam “lale bahçeleri, tahta
ayakkabılar ve yel değirmenleri vb. ),vurgulanmak istenen özellikleri belirlenmiş ve tüm iletişim,
tanıtım, pazarlama faaliyetleri bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Erzincan kentinin de kendine
has özellikleri bu tanıtım faaliyetlerine olanak sağlamaktadır. Birçok alanda hizmet verebilecek
olan kentin yerli turizme de büyük katkılar yapabileceği öngörülmektedir.
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ERZİNCAN İLİ MOBİYA SEKTÖRÜNÜN GZFT ANALİZİ İLE
İNCELENMESİ
A RESEARCH ON FURNITURE SECTOR OF ERZINCAN PROVINCE WITH SWOT
ANALYSIS
Muhammet DURGUN*
Hasan SERİN**
Özet
Türkiye’de mobilya sektörü ihracatta önemli rakamlara ulaşması ve yarattığı istihdam sebebiyle
stratejik ve önemli bir konumdadır. Sektörün bu önemli pozisyonunu koruması ve gerek ulusal gerekse
uluslararası rekabetçi özelliğini sürdürmesi için stratejik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirilmiştir. GZFT (güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler)
analizi bu araçlar içerisinde en önemlilerinden biridir. GZFT analizi bir işletmenin, sektörün ya da ülkenin
sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları ile yapısal değişimler karşısındaki fırsat ve tehditleri tespit etmeyi
amaçlayan stratejik bir araçtır.
Bu çalışma Erzincan ili mobilya sektörünün mevcut durumunu veriler ışığında tespit etmeyi ve GZFT
analizi çerçevesinde stratejik değerlendirme ve öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bunun için il ve sektör
ile ilgili oda ve birliklerin raporlarında ve daha önceki çalışmalarda yer alan bilgiler kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda fırsatlar olarak sektörün gelişime, işbirliğine ve yatırıma açık olması; tehditler olarak hammadde
sıkıntısı ve uluslararası standartlar; önemli güçlü yönlerden işgücü potansiyeli ve coğrafi konumu ve zayıf
yönlerden mesleki eğitim eksikliği ve pazarlama faaliyetleri eksikliği öne çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında
Erzincan mobilya sektörüne çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mobilya sektörü, GZFT analizi, stratejik değerlendirme, Erzincan
Abstract
Furniture sector in Turkey has a strategic and important position because it creates employment and
reaches up important values about import. For this sector conserves this important position and sustains
both national and international competitive characteristic, it is required that it is evaluated with a strategic
perspective. Several methods and tools are developed for this reason. SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, threats) analysis is the most important one among these tools. SWOT analysis is a strategy
tool which aims determining strengths and weaknesses of a business, sector or country and opportunities
and threats against structural changes.
This study aims that it determines existing situation of furniture sector of Erzincan province in the
light of data and presents strategic assessment and suggestions within the frame of SWOT analysis.
Therefore knowledge that takes part in reports of chambers and associations related to Erzincan province
and furniture sector, and previous studies is used. At the result of study, being open for improvement,
collaboration and investment of sector is viewed as some of opportunities. Raw material shortage and
international standards can be viewed as some of threats. Some prominent strengths are manpower potential
and geographical position and important vocational education and marketing activities deficiency are some
important weaknesses. At the result of this data some suggestions are presented for Erzincan furniture
sector.
Keywords: Furniture sector, SWOT analysis, strategic assessment, Erzincan

Giriş
Mobilya sektörü bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerden ve iletişim devriminin
küresel toplumu doğurması sonucundan en fazla etkilenen sektörlerden biridir. Bu gelişme ve
değişmeler küresel bilgi toplumunda sanayi rekabetiyle birlikte teknoloji rekabetini de ön plana
çıkarmıştır. Konutların, arabaların ve makinelerin artık akıllı yaklaşımlar ile ifade edilmesi ve
nanoteknolojinin özellikle malzeme, boya ve vernik alanlarında etki göstermesi mobilya
sektörünün yapısını etkileyeceği düşünülmektedir. Bu etkiler maliyet ve zaman düşüşleri ile
üretim hızında yaşanacak artışları beraberinde getirecektir.
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Türkiye mobilya sektörü tarihsel süreçte atölye tipi küçük işletmeler şeklinde ortaya çıkmış
olmasına rağmen, 1970’li yıllardan itibaren fabrikasyon üretim yapan orta ve büyük ölçekli
işletmeler sektörde yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda giderek artan bir şekilde sermaye ve
teknoloji yoğun bir üretim tarzı sektörde hâkim olmaya başlamıştır. Bu süreçte Türkiye’de son
yıllarda dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden biri olup, hala da önemli bir potansiyele
sahiptir. Bu yüzden sektörün stratejik yaklaşım ve teknikler kullanılarak inceleme ve
değerlendirilmesinin yapılması önem arz etmektedir.
Bu bağlamda eldeki çalışmanın amacı da önemli stratejik araçlardan olan GZFT analizini
kullanarak Erzincan ili mobilya sektörüne yönelik değerlendirmeler yapmaktır. Diğer bir ifade ile
bu çalışma ile mobilya sektörünün Türkiye’deki genel bir görünümünü ortaya koyulduktan sonra,
Erzincan ili mobilya sektörü incelenip, daha rekabetçi bir şekilde konumlandırılması için güçlü
yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler ortaya çıkarılacaktır. Bu stratejik değerlendirme ile ildeki
mobilya sektörüne rekabet stratejileri geliştirmeye yönelik önerilerde bulunulacaktır.
Mobilya Sektörü
Mobilya anlam olarak, oturulan yerlerin süslenmesine ve türlü araçlarla donatılmasına
yarayan eşyadır. Bir diğer tanım olarak mobilya, insanların yaşaması, çalışması, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını emniyetle ve rahat bir şekilde karşılayabilmesi için yapılmış mekânlar içerisindeki,
çeşitli malzemelerden oluşturulmuş, işlevsel ve estetik elemanlardır (Akyüz, 2006). Daha genel
bir tanımla mobilya; masif ağaç veya ağaç malzemelerin (yonga levha, lif levha, kontrplak,
kontrtabla ve kaplama vb.) ve metallerin, çeşitli şekiller verilmek üzere birçok işlemden geçirilip
koruyucu, güzelleştirici üst yüzey işlemleri yanında tekstil, sentetik deri, yapay sünger ve diğer
tamamlayıcı gereçlerle (vida, cam, mermer, yay vb. gibi montaj ve döşeme malzemeleri) işlevsel
ve estetik özellikler kazandırılarak konut, büro, otel, lokanta ve okul gibi yerlerde kullanılmak
üzere yapılan; sabit veya hareket ettirilebilen (masa, sandalye, koltuk, kanepe, mutfak dolabı,
gardırop, karyola, komodin, şifonyer, kütüphane vs.) dayanıklı tüketim ürünleridir (Akyüz, 1998).
Bu kadar geniş ürün yelpazesi ve kullanım yeri olan mobilya sektöründe talep son yıllarda
muazzam bir artış göstermiştir. Bu sebeple mobilya üretiminde kullanılan temel malzeme ahşap
olmakla beraber çelik, alüminyum, cam ve plastik gibi malzemeler de artık sıkça kullanılmaya
başlamıştır. Ağaç malzemenin mobilya yapımında daha fazla tercih edilmesinin ana nedenleri
işlenebilmesi, birbirlerine kolayca birleştirilebilmesi, direncinin yüksek oluşu, eskidiğinde
kolayca değiştirilebilmesi, boyanabilmesi gibi özelliklerdir (Erdem, 2007).
Türkiye’de özel tüketim içindeki payı %7,7 olan mobilya sektörü, sürekli yükselme
eğiliminde olup orman ürünleri sektörü içerisinde en büyük paya sahiptir (Kurtoğlu vd., 2009).
Mobilya sektöründeki iş yeri ve istihdam sayıları TÜİK verilerine göre sırasıyla 33.924 ve
121.080 olarak görünürken Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 16.915 kayıtlı işyeri,
116.860 sigortalı çalışan görünmektedir. Mobilya sektöründe işletme başına düşen kişi sayısı 6,9
ortalama ile 7,68 olan ülke genel imalat ortalamasının altındadır (Kalkınma Bakanlığı, 2015).
Sektörde istihdamın en yoğun olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara ve
İzmir’dir. Bu beş il sektördeki istihdamın %65,5’ini oluşturmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı,
2015). Mobilya üretimi Türkiye’de genellikle el yapımı ve emek yoğun olup, teknoloji düzeyi
yüksek firmalar çok az bulunmaktadır. Sektörün üretim girdileri özellikle orman ürünleri, ana
metal, tekstil ve kimya endüstrilerinden sağlanmaktadır. Bu bakımdan mobilya sektörünün geri
bağlantı etkileri yüksektir ve öncü sektörler arasından değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2014).
Sektörün üretim verilerine bakıldığında TÜİK verilerine göre 2011 yılındaki üretim değeri 14,06
milyar TL civarında olup, imalat endüstrisinin ve genel ülke katma değerinin içindeki payları
sırasıyla % 1,9 ve % 0,9’dur (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014). Yeni konut inşaatları,
ürün yenileme, evlilikler, ihracat-ithalat talepleri, ekonomik değerler, hammadde, üretim parkı,
teknoloji gibi çeşitli faktörler doğrultusunda oluşan mobilya talebi, üretilecek mobilya miktarını
belirlemektedir. Sektörde en yüksek talep alan üç alt ürün grubu oturma grubu, yemek odası ve
ofis mobilyalarıdır (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2013).
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Türkiye’nin mobilya dış ticareti gümrük birliği anlaşmasını ardından Avrupa birliği
ülkeleriyle artan ilişkinin etkisiyle son yirmi yılda ihracatta sürekli artış göstermiştir. Bunun
yanında 2001 ve 2009 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle oluşan düşüşler dışında
mobilya ithalatı da artış göstermiştir. Sonuç olarak mobilya sektörü 2001 yılından itibaren dış
ticaret fazlası vermeye başlamıştır. 2012 yılı verilerine göre Türkiye’nin mobilya ihracatı bir
önceki yıla nazaran %18,1 artış göstererek 1 milyar 898 milyon Amerikan doları değerinde
olmuştur. Ülkenin mobilya ithalatı ise 2012 yılında 816,4 milyon Amerikan doları olarak bir
önceki yıla göre %4,7 oranında düşüş göstermiştir (Durgun, 2015).
10. Kalkınma Planı çerçevesinde mobilya sektörünün büyümesi, uluslararası piyasalarda
rekabet gücünün artırılması ve geliştirilmesine yönelik Mobilya Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Bu grup sektöre yönelik 10 temel başlıkta sorun ve darboğazları belirlemiştir: Haksız rekabet
(kayıt dışılık, fikri hakların korunması), eğitim-kalifiye işgücü-istihdam-deneyim eksikliği,
verimlilik-yönetim-kurumsallaşma, tasarım-ARGE, tanıtım-markalaşma-pazarlama, hammadde,
yan sanayi, lojistik-nakliyat, kamu-sektör ilişkileri ve sermaye-finansman (Kalkınma Bakanlığı,
2015).
GZFT Analizi
Bir işletmenin, sektörün ya da ülkenin sahip olduğu temel güçlü yanları ve zayıf yanları,
yapısal değişimler karşısında karşılaşılabilecek fırsatlar ve tehditler ile tespit etmeye çalışan
GZFT analizi en fazla kullanılan stratejik araçlardan biridir. Bu analiz sonucunda incelenen
sektörün genel bir fotoğrafı ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle yöneticiler zayıf yanları
giderecek, tehditleri bertaraf edecek, fırsatlardan yararlanmayı sağlayacak ve temel sektörel güçlü
rekabetçi yanları geliştirmenin bir haritasını çıkaracaklardır. Bu yol haritası rekabet avantajı elde
etmek ve sürdürmek için neler yapılması gerektiğinin referans kaynağı olacaktır (Gürpınar ve
Döven, 2007).
GZFT analizinde oluşturulacak matriste sektör içi ile ilgili bilgiler ve durumlar şayet sektör
için olumsuz ise zayıf yanlar hanesine; eğer olumlu ise üstün yanlar hanesine yazılacaktır. İşletme
ve sektör içi ile ilgili olan üstünlük ve zayıflıklara işletmenin kaynakları da denilmektedir
(Wernelfelt, 1984). Sektörün çevresi ile ilgili bilgiler ise olumlu olanlar fırsatlar hanesine olumsuz
olanlar ise tehditler hanesine yazılacaktır. Fırsatlar ve tehditlerin belirlendiği çevre analizinde
demografik, sosyokültürel, makroekonomik ve küresel çevre genel çevre unsurları olarak (Miller,
1998); potansiyel rakipler, ikame mallar, tedarikçiler, satıcılar ve rekabetin şiddeti yakın çevre
unsurları (Porter, 2004) olarak incelenmektedir.
GZFT analizinde yer alan güçlü yön ifadesi, herhangi bir konuda işletmenin ya da sektörün
rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması halidir (Cebecioğlu, 2006). Bunlar üstünlük
sağlayabilen varlık ve yetenekleri kapsamaktadır. Güçlü olmak ve üstünlüklere sahip olmak her
kurum için önemlidir çünkü bu sayede dış çevrenin oluşturduğu fırsatlardan yararlanma söz
konusu olur. Buna ek olarak örgüt varlığını tehdit eden dış çevre unsurlarına üstünlüklerini
kullanarak cevap vermek zorundadır (Ülgen & Mirze, 2010). Zayıf yönler ise işletmenin
rakiplerine kıyasla kötü olduğu durumdur. Bir diğer ifadeyle çevrede meydana gelen değişiklikler
karşısında işletmenin yetersiz kalması veya değişikliklere cevap verememesi de denilebilir. Eğer
zayıf yönler tespit edilirse işletme uzun dönemli stratejileri ve planları için ciddi engel ve
kısıtlamalara yol açacak problemleri çözme hususunda önemli bir adım atabilecektir (Dinçer,
2013).
İşletmenin dış çevresindeki çeşitli faktörlerin analizi sonucunda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler,
işletmenin geleceğini doğrudan ya da dolaylı etkileyebilme gücüne sahiptir. Fırsatlar, örgüt ya da
sektörün etrafında meydana gelen ve rekabetçi konum ve performans geliştiren her türlü olgu ve
durum değişikliğidir (Barney, 2002) Başka bir deyişle çevrenin işletmeye sunduğu ve amaçların
başarıyla gerçekleştirilebilmesi için elverişli durumlar olarak ifade edilebilir (Dinçer,
2013).Tehditler ise işletmeler için arzu edilmeyen oluşumlardır (Ülgen & Mirze, 2010). Tehdit
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olarak rakipleri görmek günümüzde artık yetersiz kalmakta, devlet, sendikalar, toplum ve diğer
paydaşlar da tehdit kapsamında değerlendirilebilmektedir (Higgins ve Vincze, 1993).
Materyal ve Metod
Bu çalışmanın materyalini Erzincan ili mobilya sektörü oluşturmaktadır. Erzincan ilinde
sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı 398 olup, ülke sanayi içindeki payı binde 3’tür. Bu sanayi
işletmelerinin %75’i mikro ölçekli, %22’si küçük ölçekli, %2’si orta ölçekli ve %1’i büyük
ölçekli işletmelerdir. Bu işletmelerde çalışan personel sayısı ise 4525 olarak kayıtlarda
geçmektedir (Sanayi genel müdürlüğü, 2014)
Erzincan ilinin coğrafi olarak ülkenin iç bölgelerinde bulunması, altyapı yetersizliği, tüketim
merkezlerine uzaklığı gibi sebeplerden kaynaklanan az gelişmişliğin yanında, tarih boyunca
meydana gelen depremler araştırma sahasının ekonomisini ve sanayileşmesini olumsuz yönde
etkilemiştir (Şahin, 2011).
Erzincan ilinde mobilya imalatı ildeki sanayi işletmelerinin %11’ini oluşturmaktadır. Bu
sektör grubu ildeki organize sanayi bölgesinin gıda ürünleri ve kauçuk-plastik ile birlikte ağırlıklı
sektörlerindendir. 2014 yılı verilerine göre ildeki mobilya ihracat ve ithalatı sırasıyla 2700 ve
6541 Amerikan doları olmuştur. İlin toplam ihracat ve ithalat verileri ise sırasıyla 6.061.621 ve
18.042.612 Amerikan doları olarak kayıtlara geçmiştir (Sanayi genel müdürlüğü, 2014)
GZFT analizinde yer alan matrisler hazırlanırken Erzincan ili ve mobilya sektörü ile ilgili
oda ve birliklerin raporlarında ve daha önceki akademik çalışmalarda yer alan bilgiler
kullanılmıştır.
Bulgular
Elde edilen bilgiler veriler ışığında yapılan GZFT analizi sonucu Erzincan ili mobilya
sektörünün sahip olduğu güçlü yanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 Sektörün gelişime açık olması
 Sektörde gelişmeye müsait ucuz işgücü
 Malzeme ve ürün çeşitliliği
Sektörün iç çevresinin öteki kısmı olan zayıf yanlar Erzincan ili mobilya sektörü için
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 Sektörün mikro ve küçük işletme yoğunluklu olması
 Örgütlenme ve yönetim problemi
 Devlet desteği ve yönlendirmesinin yetersiz olması







Pazarlama faaliyetlerinin eksikliği
Teknoloji ve tasarımın yetersizliği
Kapasite kullanım oranının düşüklüğü
Sektörde yer alan işletmeler içi mesleki eğitim yetersizliği
Kalifiye eleman yetersizliği
Rakiplere göre işgücü maliyetlerinin yüksek olması

 Yüksek hammadde maliyetleri
 Sermaye ve finans yetersizliği
 Markalaşma, kalite ve imaj konularına yeterince ilginin olmaması
Erzincan ili mobilya sektörünün sahip olduğu fırsatlar, sektörün dış çevresinin incelenmesi
sonucu şu şekilde sıralanabilir:



İlin coğrafi konumu ve yapısı
İlin temel yatırım altyapısının yeterli olması
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İl dışındaki Erzincanlı iş adamlarının çok olması ve sektörün işbirliğine ve yatırıma açık
yapısı







İlin Rusya ve İran pazarlarına yakın olması
Yaşanan küreselleşme eğilimi
Bilgi teknolojisi ve elektronik bağlantılar
Akıllı mobilyaların ortaya çıkışı
Markalı/kimlikli ürünlerin talep edilmesi

 Üretimde yöntemlerindeki gelişmeler
 Tasarımın kullanılması ve artırılması
Son olarak Erzincan ili mobilya sektörünün karşı karşıya kaldığı tehditler aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:







Hammadde sıkıntısı
Kalifiye işgücü yetersizliği
Uluslararası standartların yüksek olması
Ulusal ve uluslararası yoğun rekabet
Bölge illerdeki güvenlik sorunları
Ülkedeki siyasal, hukuki ve ekonomik karışıklıklar




AB ülkelerinde yaşanan krizler
Model kopyalama işinin kolay olması

Sonuçlar ve Tartışma
Türkiye mobilya sektörü son yıllarda büyük gelişim göstermiştir. Kalkınma planlarında
çalışma gruplarının kurulması ve ulusal bazda sektör içi birlik ve odaların kurulması Türk mobilya
sektörünün önemini ve mevcut potansiyelini göstermektedir. Her geçen yıl artan ihracat verileri
ile Türk mobilyası dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden olmuştur.
Buna karşılık çalışmamızın konusu olan Erzincan ili mobilya sektörü ülke mobilya sektörünün
oldukça gerisinde durmaktadır. Bunda dünyada olduğu gibi Türk ekonomisinin sanayicilerinin de
yaşadığı finansman güçlüğü, talep yetersizliği, işçilerle ilgili sorunlar, enerji sorunları, ithal mal
rekabeti, pazarlama sorunu, teknolojik sorunlar, kalifiye eleman istihdamı, Euro/Dolar paritesinde
görülen istikrarsızlık ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi sorunlar etkili olmaktadır
(Doğan, 2013).
Erzincan ili genelindeki deprem riski özel kesim yatırımlarının ilde yapılmasını engellemiş,
ildeki sermaye birikimi başka illere aktarılmıştır. Buna ilaveten Erzincanlı özel teşebbüs sahipleri
de, az zamanda çok kar getiren işlere yönelip, bu kentte doygunluğa erişir erişmez elindeki
sermayeyi, yine deprem riski yüzünden, büyük kentlere aktarmışlardır. Meydana gelen her
deprem sonrasında ilin ekonomik yapısı tamamen gerilemiş, sanayileşme çabaları ortadan
kalkmış, az sayıdaki sanayi çalışmaları ise ancak devletin öncülüğünde başlayabilmiştir (Şahin,
2011).
İldeki mobilya sektörünün sahip olduğu gelişime açık olma, gelişmeye müsait ucuz işgücü
ve malzeme ve ürün çeşitliliği gibi güçlü yanları yanında birçok zayıf yönleri de bulunmaktadır.
Bu zayıf yönlerin giderilmesi için sektörde yer alan işletmeler birleşme ve satın almalarla
ekonomik olarak daha da güçlenebilirler. Üretim tekniklerini ne kadar iyi kullansalar da eğer
pazarlayamazlarsa bir şey ifade etmeyecektir. Bu sebeple pazarlama eylemlerini stratejik bir
şekilde tasarlayıp, yönetmelidirler. Mevcut teknolojiden ve tasarım tekniklerinden daha fazla
faydalanıp, müşterilerin ihtiyaçlarını çok yönlü karşılamaları gerekmektedir. İşletme içi
eğitimlere odaklanılıp personeli mümkün olduğunca kalifiye hale getirmeleri gerekmektedir.
Ölçek ekonomisinden faydalanılıp hem işgücü maliyetlerini hem de hammadde maliyetlerini
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düşürüp bir açıdan finansal başarıya da ulaşabilirler. Ayrıca toplam kalite yönetimi ve kurumsal
ilişkiler yönetimi teknikleri kullanılarak işletmelerin marka değeri, kalitesi ve imajı artırılabilir.
Yeniden yapılanan Erzincan ilinin; coğrafi durumu, yeraltı zenginlikleri, ulaşım imkânları,
yılda 280 gün güneşten yararlanma varlığı, dağ ve yaylaları, 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı
ile Kış Turizm Merkezi ilan edilen Erzincan Havalimanına 9 km. mesafedeki Ergan Dağı kayak
tesislerinin faaliyete geçmesi, su kaynakları, tarımsal üretim ve hayvancılık potansiyelleri, tarıma
dayalı sanayinin yapılabilirliği, insan kaynakları ve ucuz iş gücü mevcudiyeti, Organize Sanayi
Bölgesinin varlığı, Orta Asya’ ya yönelik ihracat imkânı gibi önemli potansiyelleri vardır (Sanayi
genel müdürlüğü, 2014).
İldeki mobilya sektörünün karşı karşıya kalabileceği olası tehditler bulunmaktadır. Öncelikle
iyi bir tedarik zinciri yönetimi kurularak her bir işletme hammadde sıkıntısı çekmemelidir. İldeki
kalifiye işgücü yetersizliği göz önünde bulundurularak gerekirse işletme dışından teknik
eğitimlerin düzenlenmesi ve mevcut insan kaynağını elde tutacak politikalar izlenmelidir.
İhracatın da artmasını sağlayacak uluslararası standartlara mümkün olduğunca uyulmalıdır.
Yüksek rekabetin varlığı göz önünde bulundurularak stratejik planlama ve GZFT analizini her
işletme kendi bünyesinde yapmalıdır. Stratejik yönetim sürecinin bütün aşamaları uygulanarak
krizlerden ve siyasal, hukuki ve ekonomik sıkıntılardan işletmeler kendilerini koruyabilirler.
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BİREYSEL TEMEL DEĞERLER BAŞARI YÖNELİMLERİNİ AÇIKLAR MI?
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DO THE PERSONAL BASIC VALUES EXPLAIN THE ACHIEVEMENT GOAL
ORIENTATION ATTITUDE?: SAMPLE OF ERZİNCAN UNIVERSITY
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Özet
Bu çalışmada bireysel temel değerlerin başarı amaç yönelimleri üzerindeki etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır. Çalışma, Schwartz’ın (1992) değer kuramı ve Elliot ve McGregor (2001)’nun başarı amaç
yönelimleri modeli temelinde tasarlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi’nde
öğrenim gören 378 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, Erzincan Üniversitesi örnekleminde
bireysel temel değerlerin başarı amaç yönelimleri üzerinde zayıf bir etkisi olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Temel değerler, başarı yönelimi, öğrenme yönelimi, performans yönelimi
Abstract
The intended outcome of current study is to reveal the effect of “individual basic values” on
“achievement goal orientation”. The research is designed based on both Schwartz’s theory of “human
values” (1992) and Elit and McGregors’ theory of achievement goal orientation”. The sample of the
research is consists of 378 students from University of Erzincan. The results indicate that individual basic
values have slightly effects on achievement goal orientation.
Keywords: Basic Values, Goal Orientation, Learning Orientation, Performance Orientation

Giriş
Psikologlar ve eğitim bilimcilerin sıklıkla sorduğu sorulardan birisi, “öğrencileri motive
eden nedir?” sorusudur. Bu temel soruya cevap vermeyi amaçlayan, “başarı motivasyonunun
anlaşılmasında önemli katkıları olan ve akademik davranışların amaçlarına ilişkin sağlıklı
açıklamalar yapan başarı yönelimi teorisi geliştirilmiştir”. Bu çalışmada Schwartz (1992)
tarafından “ihtiyaçların bilişsel temsilleri” olarak tanımlanan değerlerin başarı amaç yönelimleri
üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma, Schwartz’ın (1992; 1996) değer
kuramı ve Elliot ve McGregor (2001)’nun başarı amaç yönelimleri modeli temelinde
tasarlanmıştır.
Başarı Amaç Yönelimleri
Başarı, yalnızca süreç sonundaki başarıma ilişkin çıktıları veya durumu değerlendirme
şeklimizle (yüklemeler) değil, başlangıçta ortaya koyduğumuz hedeflerle de (başarı amaçları)
belirlenir (Burger, 2006). Akademik ortamlarda hangi başarı amaçlarının benimsendiğini ifade
eden (Ames, 1992) başarı amaç yönelimi, bireylerin öğrenme süreçlerinde bilişsel, duygusal ve
davranışsal tepkilerini etkileyen (Diener ve Dweck, 1978; Dweck ve Leggett, 1988; Eliot ve
Church, 1997) bireysel paradigmaları içeren açıklamalardır. Sosyal-bilişsel motivasyon kuramı
(Dweck, 1986; Dweck ve Leggett, 1988), bireyin akademik alandaki davranışsal tepkilerinin
amaç yönelimleri ile ilişkili olduğu düşüncesine dayanır. “Sosyal-bilişsel motivasyon kuramının
odağında yer alan amaçlar; bireye, olaylara tepki vermesini, yorumlar yapmasını sağlayan bir yapı
sunmakta ve farklı bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu
sosyal-bilişsel kavramsallaştırma kapsamında başarı amaç kuramı bir temel alan olarak
motivasyon araştırmaları ile ortaya çıkmıştır.” (Buluş, 2011).
Başarı amaçlarına ilişkin farklı kavram ve sınıflandırmalar bulunmakla birlikte (Dweck ve
Leggett, 1988; Nicholls ve diğerleri, 1985; Ames ve Archer, 1998), bu sınıflandırmaların
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temelindeki kriter aynıdır. Bu kriter, başarımın, bir sonuç mu yoksa farklı dışsal amaçların
gerçekleştirilmesi için araç mı olduğuyla ilgilidir (Somuncuoğlu ve Yıldırım, 1999). Bu
çalışmada, “öğrenme amaçları” ve “performans amaçları” (Ames ve Archer, 1998) biçiminde
kavramsallaştırılan sınıflandırma kullanılacaktır. Öğrenme amaçları, yetkinlik veya yetenek
geliştirme ile ilgilidir. Performans amaçları ise, yetenek veya yetkinliğin
gösterilmesi/kanıtlanması ile ilgilidir. Başarı güdülenmesi konusunda psikologlar, “başarılı
olmak” ve “başarısız olmamak” şeklinde bir ayrıma da işaret ederler. Eliot ve McGregor (2001),
amaçları, istenen sonuçlara ulaşmaya aracılık etme ve olumsuz sonuçlardan uzaklaşmaya
yardımcı olma biçiminde değerlendirirler. Bu sınıflandırma “yaklaşma amaçları” ve “kaçınma
amaçları” olarak kavramlaştırılır (Eliot ve McGregor, 2001). Öğrenme ve performans amaçları,
yaklaşma ve kaçınma biçiminde sınıflandırılarak 2x2 lik başarı amaçları çerçevesi elde edilir
(Eliot ve McGregor, 2001).

Performans
Kaçınma
başarısızlığa bağlı
utanma duygusu
gibi olumsuz hisleri
yaşamamak

Performans
Yaklaşma
öğrenme süreci
sonundaki başarıya
bağlı tanınma

Öğrenme

Öğrenme

Kaçınma

Yaklaşma

yetersizlik hissi
yaşamamak

bir alanda yetkinlik
kazanmak

Şekil 1: 2x2 Başarı Amaç Yönelimleri Matrisi
Belli bir konuyu öğrenmeye çalışan öğrenci, bu alanda yetkinlik kazanmak (öğrenme
yaklaşma) ya da yetersizlik hissi yaşamamak (öğrenme kaçınma) isteğiyle güdülenebilir. Diğer
taraftan performans hedefleyen bir öğrenci, öğrenme süreci sonundaki başarıya bağlı tanınma
(performans yaklaşma) ya da başarısızlığa bağlı utanma duygusu gibi olumsuz hisleri yaşamamak
(performans kaçınma) isteğiyle güdülenebilir (Burger, 2006). Öğrenciler aynı anda hem öğrenme
hem de performans amaçlarına sahip olabilir (Akt.Akın, 2006b; Schraw ve diğerleri, 1995;
Pintrich ve Garcia, 1991) ve bir ders için hem içsel hem de dışsal amaçlar benimseyebilir
(Akt.Akın, 2006b; Pintrich ve Garcia, 1991).
Bireysel Temel Değerler
İhtiyaçların bilişsel temsilleri olarak değerler (Schwartz, 1992; 1996) farklı disiplinlerde
zihinsel ve sosyal yapıları, süreçleri ve sosyal davranışı açıklamakta yol gösterici bir kavram
olarak çok sayıda görgül ve kuramsal çalışmanın (Rokeach, 1968; Rokeach 1973; Schwartz ve
Bilsky, 1987; Schwartz, 1992; Schwartz ve Boehnke, 2004; Braithwaite, 1998; Costa ve McCrae,
2001; Feather, 1975; Hofstede, 1980; Sinha ve Kao, 1988) konusu olmuştur. Değerler, bireyin
tercihlerini, tutumlarını ve davranışlarını seçerken kılavuz olarak kullandığı, önem sırasına göre
hiyerarşik olarak yapılanmış, hangi davranışların veya hedeflerin bireysel veya toplumsal olarak
istenir olduğunu ifade eden ve görece istikrarlı inançlardır (akt. Demirutku ve Sümer, 2010).
Literatürde değerler alanında iki önemli kuramcı Rokeach (1968; 1973) ve Schwartz (1992;
1996) dır. Schwartz’a (1992) göre değerler, “a) özel durumları aşan b) istenilen son durum
hakkında, c) davranış ve olayların seçilmesi ve değerlendirilmesinde yol gösterici olan ve d)
görece bir önem sırasına konulmuş e) kavram ve inançlar” dır. Shalom H. Schwartz, değerleri,
içerik ve yapılarına göre bütün bireylerde doğuştan varolan 3 evrensel ihtiyacın bilişsel temsilleri
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olarak kavramsallaştırmıştır. Bu ihtiyaçlar şunlardır; bireylerin biyolojik ihtiyaçları (uyarılma
vb.), sosyal etkileşimin gerektirdiği ihtiyaçlar (iyilikseverlik vb.), grup ve toplumsal
gereksinimlere ilişkin ihtiyaçlar (uyma vb.)
Birey ve grup, davranışlarını açıklamak/gerekçelendirmek ve aralarındaki eşgüdümü
sağlamak amacıyla ihtiyaçların bilişsel temsilleri olan değerleri kullanır (Demirutku ve Sümer,
2010). Schwartz (1992; 1996; 2004) temeli bu üç ana gereksinim olan ve bütün toplumsal yapılara
uyarlanabilir olduğu sonucuna vardığı dairesel bir düzlem üzerine yerleşmiş (bkz. Şekil 1)
dinamik bir yapı içinde birbirleriyle ilişkili bir süreklilik gösteren on değer tipi kurgulamıştır (bkz.
Tablo 1). Schwartz’ a göre, değerlerin dizilimi, birbiriyle uyumlu olanlarının yanyana,
çelişenlerininse karşılıklı olarak yerleştiği dairesel bir düzlem biçiminde sıralanmış bir güdüsel
yapı oluşturur. Bu 10 değer, farklı güdüsel hedefler arasındaki karşılıklı uyumluluk ve zıtlık
esasına göre 2 temel çatışma ekseni (boyut) üzerinde gruplandırılmıştır. Birinci eksen üzerinde,
yeniliğe açıklık (uyarılım, özyönelim) ve muhafazacı yaklaşım (uyma, geleneksellik, güvenlik);
ikinci eksen üzerinde, özgenişletim (başarı, güç) ve özaşkınlık (evrenselcilik, iyilikseverlik)
konumlanmıştır. Hazcılık değerlerinin ise hem yeniliğe açıklık hem de özgenişletim
kutuplarındaki değer tipleri ile ortak güdüleri temsil ettiği ve her iki değer tipi grubuyla da ilişkili
olduğu öngörülmüştür. Çok sayıda kültürde yapılan araştırmalar çembersel modeli büyük ölçüde
destekler örüntüler göstermiştir (bkz. Şekil 2, örn., Schwartz, 1992; Schwartz ve ark., 2001).

Şekil 2: Schwartz’ın Değer Modeli
Tablo 1: Schwartz’ın Değer Modelindeki Değer Tipleri ve Açıklamaları
Değer tipi
Power/Güç

Achievement / Başarı

Açıklama
Toplumsal statü ve saygınlık, insanlar ve kaynaklar üzerinde
denetim veya egemenlik
(toplumsal güç, otorite, refah) [genel imajın korunması, toplumsal
farkındalık]
Sosyal standartları temel alan bireysel başarı yönelimi
(başarılı, yetenekli, hırslı, etkili) [zeki, öz güven]

Hedonism / Hazcılık

Zevk ve duyuların kişisel doyumu
(hazcılık, hayattan zevk alma)

Stimulation / Uyarılma

Heyecan duyma, yaşama meydan okuma ve yenilik arayışı
(cesur, farklı ve heyecan verici yaşam)

Self-direction / Özyönelim

Bağımsız düşünme ve davranma eğilimi, keşfetme ve yaratıcılık
(özgürlük, bağımsızlık, kendi hedeflerini kendisinin belirlemesi,
yaratıcılık, meraklılık) [öz saygı]

736 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Universalism / Evrenselcilik

Benevolence / İyilikseverlik

Tradition / Geleneksellik

Conformity / Uyma

Security /Güvenlik

Anlayışlı, takdir edici ve hoşgörülü olma, insanların ve doğanın
iyiliğini gözetme
(Açık fikirlilik, bilgelik, sosyal adalet, eşitlik, barış içinde bir
dünya, güzellikler dünyası, doğayla bir olma, çevreyi koruma)
Sık kişisel ilişki içinde bulunulan kimselerin iyiliğini gözetme,
geliştirme ve koruma
(yardımsever, dürüst, affedici, sadık, sorumlu) [dostluk, olgun
aşk]
Dinin ya da geleneksel kültürün bir takım gelenek ve fikirlerini
kabul etme, bağlanma ve saygı gösterme (alçakgönüllü, dindar,
geleneğe saygı, ılımlı, yaşamda kendine düşen payı kabul etme)
Başkalarına zarar verebilecek, onları rahatsız edebilecek veya
toplumsal kural ve beklentilere aykırı dürtülerin ve eğilimlerin
kısıtlanması
(itaatkârlık, kibarlık, öz-disiplinli, ebeveyn ve büyüklere saygılı
olma)
Benlik, toplum ve ilişkiler için güvenlik, uyum ve istikrar
(Ulusal güvenlik, toplumsal düzen, aile güvenliği, temizlik,
karşılıklı iyilik) [aidiyet duygusu, sağlık]

Kaynak: Schwartz, S. H. (1996). Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value
systems. C. Seligman, J. M. Olson ve M. P. Zanna, (Der.), The psychology of values: The Ontario
symposium, Vol. 8 içinde (1-24). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bu çalışma açısından da önem taşıyan, Schwartz’ın Değer Modeline ilişkin bazı özellikler
şöyledir;
- Kuramın temel varsayımı “her değerle, onu izleyen bir sonraki değer arasında psikoloji
uygulamaları ve toplumsal sonuçlar bakımından bir çelişkinin bulunmamasıdır” (akt.
Gümüş, 2009; Schwartz ve Boehnke, 2004, s.231).
- Bu 10 değer tipi birbiriyle ilişkili ve etkileşim halinde olarak dairesel bir düzlem
oluştururlar. Dairesel dizilim bireysel değer yönelimlerinin görece önem sıralamasını da
resmetmektedir (Schwartz, 1992; 1996).
- Bu değerler birbirinden ayrı bağımsız bir yapı sergilemez; bütüncül güdüsel bir yapıya
sahiptirler (Schwartz, 2004).
- Birbiriyle güdüsel olarak uyumlu olanlar yan yana, uyumsuz olan değerler ise karşı
karşıya gelecek biçimde dairesel düzlem üzerinde konumlanmıştır (Schwartz, 1992;
1996).
- Modelde, ilişkili, etkileşim halindeki hiyerarşik yapı, bireysel değer yönelimlerinin bir
bütün olarak sonuç değişkenlerini açıklamakta kullanmaya olanak vermektedir. Bir başka
deyişle, bütün değer tipleri, herhangi bir bireysel farklılık değişkenini sistematik bir ilişki
örüntüsü ile açıklamakta kullanılabilmektedir (Demirutku ve Sümer, 2010).
- Modelde bu sistematik ilişki örüntüsü, iki varsayıma dayanmaktadır. i. Düzlemde yer alan
komşu değerler (örneğin, evrensellik ve iyilikseverlik) belli bir değişken ile aynı düzeyde
ve yönde ilişkilidir. ii. Modelde yer alan bir değer ile belli bir değişken arasındaki ilişki,
her iki yöne doğru monotonik431 bir yapı sergiler (Demirutku ve Sümer, 2010; Gümüş,
2009).
İnsanların değişik davranış ve durumları, doğru-yanlış, yapılır-yapılmaz ve istendikistenmedik biçiminde sınıflandırmalar yaparken kullandıkları değerler (Gümüş, 2009), bireyin
davranışlarını düzenlemesinde ve benliğini değerlendirmesinde kullandığı standartlardır
(Rokeach, 1973). Schwartz’a (1996; 2006) göre, değerler durumdan ve koşullardan bağımsız
Birebir karşılığı bulunan iki değişken arasında, sürekli artan (veya azalan) bir regresyon çizgisiyle temsil edilen bir
ilişki.
431
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olarak tutumları ve davranışları yönlendiren üst düzey yapılardır (Demirutku ve Sümer, 2010).
Bu yüzden değerler, bireyin başarı amaç yönelimlerini açıklamak ve tanımlamak için kullanışlı
olabilir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Problemi ve Hipotezler
Çalışma, Schwartz’ın (1992; 1996) değer kuramı ve Elliot ve McGregor (2001)’nun başarı
amaç yönelimleri modeli temelinde tasarlanmıştır. Araştırma sorusu, “bireysel temel değerler,
başarı yönelimlerini açıklar mı?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma neden sonuç ilişkisine dayalı
olarak açıklayıcı şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama tekniği ankettir. Bu çalışmada, analiz
seviyesi birey düzeyindedir. Araştırma modeli ise şöyledir;
Bireysel temel değerler
- güç/power
- başarı/achievement
- hazcılık/hedonism
- uyarılma/stimulation
- özyönelim/self-direction
- evrenselcilik/universalism
- iyilikseverlik/benevolence
- geleneksellik/tradition
- uyma/conformity
- güvenlik/security

Başarı yönelimleri
- öğrenme yaklaşma
- öğrenme kaçınma
- performans yaklaşma
- performans kaçınma

Şekil 3: Araştırma Modeli
H1: Bireysel temel değerler öğrenme yaklaşma yönelimindeki varyansı açıklar.
H2: Bireysel temel değerler öğrenme kaçınma yönelimindeki varyansı açıklar.
H3: Bireysel temel değerler performans yaklaşma yönelimindeki varyansı açıklar.
H4: Bireysel temel değerler performans kaçınma yönelimindeki varyansı açıklar.
Örneklem
Araştırmanın evrenini Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören 395 öğrenci
oluşturmaktadır. Değerlendirmeye elverişli olmayan 17 anket araştırmaya dâhil edilmemiş, veri
seti 378 anketle oluşturulmuştur. Örnekleme uygulanan anket aracılığı ile oluşturulan veri seti
SPSS 19 istatistik paket programında analiz edilmiştir.
Ölçekler
Araştırmada temel değerleri “birey düzeyinde” ölçmek amacıyla Schwartz ve arkadaşları
(2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Demirutku (2007) tarafından yapılmış olan
Portre Değerler Ölçeği (Portrait Values Questionnaire-PVQ) kullanılmıştır. Ölçek, her biri iki
cümleden oluşan, varsayımsal kişilerin hedeflerini ve arzularını tanımlayan ve farklı değer
tiplerine ait değerleri dolaylı olarak ölçen 40 maddeden oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile her bir
madde iki cümleyle bir bireyi tanımlamaktadır. Katılımcılardan tanımı verilen bireye ne kadar
benzeyip benzemediklerini belirtmeleri istenmektedir. Verilen yanıt seçenekleri 6’lı likert tipi
olup, 1- bana çok benziyor, 2- bana benziyor, 3- bana az benziyor, 4- bana çok az benziyor, 5bana benzemiyor ve 6- bana hiç benzemiyor seçeneklerini içermektedir. Portre Değerler Ölçeği,
Schwartz’ın modelinde tanımlanan değerleri 10 alt ölçekle ölçmektedir. Bunlar sırasıyla;
güç/power (örneğin “Her zaman kararları veren kişi olmak ister. Lider olmaktan hoşlanır.”),
başarı/achievement (örneğin “Çok başarılı olmak onun için önemlidir. İnsanlar üzerinde iyi
izlenim bırakmaktan hoşlanır.”), hazcılık/hedonism (örneğin “Eğlenmek için her fırsatı kollar.
Zevk veren şeyleri yapmak onun için önemlidir.”), uyarılma/stimulation (örneğin “Hayatta pek
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çok farklı şey yapmanın önemli olduğunu düşünür. Her zaman deneyecek yeni şeyler arar.”),
özyönelim/self-direction (örneğin “Yaptığı işler hakkında kendi başına karar vermek onun için
önemlidir. Faaliyetlerini seçip planlarken özgür olmaktan hoşlanır.”), evrenselcilik/universalism
(örneğin “Dünyadaki bütün insanların uyum içinde yaşaması gerektiğine inanır. Dünyadaki bütün
gruplar arasında barışın güçlenmesi onun için önemlidir.”), iyilikseverlik/benevolence (örneğin
“Kendisini inciten insanları bağışlamak onun için önemlidir. İçlerindeki iyi yanları görmeye ve
kin gütmemeye çalışır.”), geleneksellik/tradition (örneğin “Sahip olduğundan daha fazlasını
istememenin önemli olduğunu düşünür. İnsanların sahip olduklarıyla tatmin olmaları gerektiğine
inanır.”), uyma/conformity (örneğin “Başkalarına karşı her zaman kibar olmak onun için
önemlidir. Başkalarını hiçbir zaman rahatsız veya huzursuz etmemeye çalışır.”),
güvenlik/security (örneğin “ alt ölçekleridir. Alt ölçek maddeleri ve Cronbach’s alpha güvenilirlik
katsayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Başarı yönelimlerini ölçmek amacıyla, Eliot ve McGregor (2001) tarafından geliştirilen 2X2
Başarı Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, başarı yönelimlerini, öğrenme-yaklaşma
yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma
yönelimi şeklinde 4 alt boyutta ölçmektedir. 5’li Likert tipi ölçek (kesinlikle katılmıyorumkesinlikle katılıyorum), 12 maddeden oluşmaktadır.
Tablo 2: Değer tipleri, ölçek maddeleri ve güvenilirlik katsayıları
Cronbach’s alpha
Schwartz ve
arkadaşları
(2001)

Demirutku
(2004)

2, 17, 39

0,50

0,71

Achievement / Başarı

4, 13, 24, 32

0,52

0,82

Hedonism / Hazcılık

10, 26, 37

0,79

0,78

Stimulation / Uyarılma

6, 15, 30

0,76

0,58

Self-direction / Özyönelim

1, 11, 22, 34

0,53

0,56

Universalism / Evrenselcilik 3, 8, 19, 23, 29, 40

0,57

0,79

Benevolence / İyilikseverlik 12, 18, 27, 33

0,61

0,59

Tradition / Geleneksellik

9, 20, 25, 38

0,37

0,61

Conformity / Uyma

7, 16, 28, 36

0,48

0,75

Security /Güvenlik

5, 14, 21, 31, 35

0,64

0,62

Değer Tipi

Ölçek Maddeleri

Power/Güç

Bulgular
Veri setinden demografik özelliklere ilişkin elde edilen istatistiklerin bir kısmı Tablo 3’de
verilmiştir. Tablo ttt’ye göre; cinsiyet, 248 erkek (,656), 128 kadın (,339), 2 cevapsız (,005);
öğrenim düzeyi, 181 önlisans (,479), 197 lisans (,521); sınıf, 162 “1. sınıf” (,429), 142 “2. sınıf”
(,376), 40 “3. sınıf” (,106), 1 “4. sınıf” (,079), 4 cevapsız (,011). Katılımcıların yaş ortalaması
20,95 (min. =18, max. =31) yıldır.
Tablo 3: Demografik Özellikler
Demografik Özellikler

Cinsiyet

Frekans (fi)

Yüzde (%)

Erkek

248

65,6

Kadın

128

33,9

Cevapsız

2

0,5

Toplam

378

100
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Sınıf

Öğrenim düzeyi

1

162

42,9

2

142

37,6

3

40

10,6

4

30

7,9

Cevapsız

4

1,1

Toplam

378

100

Önlisans

181

47,9

Lisans

197

52,1

Toplam

378

100

Araştırmanın geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısının güçlü olması,
faktör analizinde elde edilen varyans oranlarının yüksek olmasına bağlıdır. Sosyal bilimler
alanında yapılan analizlerde 0,40 ile 0,60 arasında değişen varyans oranları yeterli kabul
edilmektedir. Ancak kültür ve değerleri ölçmeye çalışan ve çok çeşitlilik barındıran ölçeklerde,
beklenen ortalama değerlerin her zaman tutturulamadığı ve bunun normal olduğu kabul
edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan her üç ölçeğinde varyans ortalamaları 0,40’ın üzerindedir.
Faktör analizinde başarı yönelimleri ölçeği için 4 faktör toplamda varyansın yaklaşık 0,553’ini;
Portre Değerler Ölçeği için 10 faktör toplam varyansın 0,577’sini açıklamaktadır. Faktörlerin
güvenilirlik (iç tutarlılık) katsayıları Cronbach’s Alfa ile hesaplanmıştır. Başarı yönelimleri ve
bireysel temel değerler alt ölçeklerinin güvenilirlik katsayıları sırasıyla; .754 (öğrenme
yaklaşma), .654 (öğrenme kaçınma), .738 (performans yaklaşma), .486 (performans kaçınma),
.560 (güç), .615 (başarı), .590 (hazcılık), .533 (uyarılma), .543 (öz yönelim), .763 (evrenselcilik),
.660 (iyilikseverlik), .492 (geleneksellik), .619 (uyma), .640 (güvenlik) olarak hesaplanmıştır.
Erzincan Üniversitesi örneğinde başarı yönelimlerinin vurgulanmasına ilişkin skorlar
sırasıyla; öğrenme yaklaşma (ort.=3,68), performans yaklaşma (ort.=3,53), öğrenme kaçınma
(ort.=3,23) ve performans kaçınma (ort.=3,19) şeklindedir. Farklı ölçekler kullanılmakla birlikte
Türkiye’de yapılan pek çok çalışmada başarı amaç yönelimlerinin vurgulanmasına ilişkin
sıralama benzeri bir yapı sergilemektedir (Akın ve Çetin, 2007; Odacı ve ark., 2013: 99;
Özgüngör, 2014: 37; Aydın ve ark., 2014: 33; Sakal ve Aytekin, 2014: 60). Elliot ve McGregor
(2001: 504)’un çalışmasında başarı yönelimi skorlarına ilişkin sıralama ÖY>PY>PK>ÖK
şeklindedir.
Birey düzeyi değer tipleri ortalamaları, örneklem genelinde en yüksek önemin
“evrenselcilik”, “özyönelim”, “güvenlik”, “uyma” ve “iyilikseverlik” değerlerine verildiğini
göstermektedir. Öte yandan “güç”, “hazcılık”, “başarı” ve “uyarılma” değerlerine daha düşük
önem dereceleri verildiği anlaşılmaktadır (bkz. Tablo 4). Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000: 70-71)’
nın çalışmasında (araştırma örneklemi: öğretmenler) en yüksek önemin “evrenselcilik”,
“güvenlik” ve “iyilikseverlik” değerlerine verildiği, “uyarılma” ve “geleneksellik” değerlerine ise
daha düşük önem dereceleri verildiği görülmektedir. Demirutku ve Sümer (2010: 22) tarafından
yapılan çalışmada (araştırma örneklemi: üniversite öğrencileri) “özyönelim”, “iyilikseverlik”,
“hazcılık” ve “evrenselcilik” daha yüksek önem dereceleri verilen değerler olarak bulgulanırken,
“geleneksellik” ve “güç” daha düşük önem dereceleri verilen değerler olarak gözlenmiştir. Sakal
ve Aytekin (2016: 84)’ in çalışmaları ise (araştırma örneklemi: çağrı merkezi çalışanları);
örneklem genelinde en yüksek önemin “evrenselcilik”, “güvenlik”, “uyma” ve “iyilikseverlik”
değerlerine verildiğini, öte yandan “güç”, “hazcılık”, “başarı” ve “geleneksellik” değerlerine daha
düşük önem dereceleri verildiğini göstermektedir.
Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla veri setine korelasyon analizi
uygulanmıştır. Tablo 4, değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarını göstermektedir. Bireysel
temel değerlerden başarı (r=0.113 p< 0,05), evrensellik (r=0.112 p< 0,05), iyilikseverlik (r=0.199
p< 0,001), geleneksellik (r=0.192 p< 0,001), uyma (r=0.177 p< 0,01), güvenlik (r=0.194 p<
0,001) değerleri ile öğrenme yaklaşma boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif
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korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Geleneksellik (r=0.121 p< 0,05) değeri ile öğrenme kaçınma
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Bireysel
temel değerlerden güç (r=0.120 p< 0,05), başarı (r=0.293 p< 0,001), geleneksellik (r=0.157 p<
0,01), uyma (r=0.169 p< 0,01), güvenlik (r=0.227 p< 0,001) değerleri ile performans yaklaşma
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Uyma
(r=0.106 p< 0,05) değeri ile performans kaçınma boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı
pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır.

Tablo 4: Korelasyonlar
Ort.

S.Sapma

1

2

3

Öğrenme yaklaşma

3,68

1,05

[0,754]

Öğrenme kaçınma

3,23

0,96

,398***

[0,654]
,359***

[0,738]

4

5

6

7

8

9

10

11

Performans yaklaşma

3,53

1,07

,592***

Performans kaçınma

3,19

1,03

,215***

,327***

,229***

[0,486]

Güç

3,98

1,19

-,065

,029

,120*

,057

[0,560]

Başarı

4,51

1,01

,113*

,039

,293***

,042

,439***

[0,615]

Hazcılık

4,50

1,16

,000

,005

,037

,100

,426***

,388***

[0,590]

Uyarılma

4,58

1,08

,034

-,014

,084

-,056

,376***

,523***

,507***

[0,533]

Özyönelim

4,97

0,83

,063

-,034

,088

-,087

,341***

,463***

,405***

,544***

[0,543]

Evrenselcilik

5,12

0,83

,112*

-,015

,035

-,013

,029

,368***

,254***

,438***

,492***

[0,763]

,031

,057

-,024

,017

,283***

,276***

,350***

,443***

,628***

[0,660]

12

13

İyilikseverlik

4,95

0,93

,199***

Geleneksellik

4,74

0,89

,192***

,121*

,157**

,068

,079

,361***

,173**

,256***

,355***

,554***

,577***

[0,492]

Uyma

4,95

0,89

,177**

,092

,169**

,106*

,099

,440***

,201***

,334***

,359***

,675***

,631***

,592***

[0,619]

Güvenlik

4,96

0,85

,194***

,051

,227***

,023

,163**

,511***

,264***

,427***

,524***

,620***

,573***

,538***

,605***

*p < 0.05, **p < 0,01, *** p < 0,001; Parantez içindeki değerler Cronbach alfa güvenilirlik katsayısıdır.

14

[0,640]

Tablo 5: Çoklu regresyon analizi bulguları
Değişkenler

R2

düzeltilmiş
R2

Öğrenme yaklaşma

0,0757

0,0505

Öğrenme kaçınma

0,0369

0,0107

Performans
yaklaşma

0,1351

0,1115

Performans
kaçınma

0,0740

0,0488

Güç
Başarı
Hazcılık
Uyarılma
Özyönelim
Evrenselcilik
İyilikseverlik
Geleneksellik
Uyma
Güvenlik

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2,571
,410
-,091
,055
,093
,073
-,025
,057
-,028
,068
-,033
,087
-,159
,102
,150
,085
,103
,081
,055
,094
,155
,094
2,946
,382
,023
,051
-,007
,068
,013
,053
-,009
,063
-,085
,081
-,178
,095
-,033
,080
,164
,075
,136
,088
,050
,087
2,278
,405
,008
,054
,280
,072
-,048
,056
-,037
,067
-,041
,086
-,276
,101
-,081
,084
,094
,080
,127
,093
,259
,093
2,967
,401
,036
,054
,001
,071
,167
,055
-,114
,066
-,181
,085
-,086
,100
-,143
,083
,092
,079
,248
,092
,046
,092

β

t

Sig.

6,269 ,000
-,103 -1,650 ,100
,089 1,276 ,203
-,028 -,450 ,653
-,028 -,409 ,683
-,026 -,383 ,702
-,126 -1,559 ,120
,133 1,755 ,080
,087 1,273 ,204
,047
,586 ,559
,125 1,654 ,099
7,705 ,000
,028
,439 ,661
-,007 -,097 ,923
,015
,237 ,813
-,010 -,140 ,889
-,073 -1,040 ,299
-,154 -1,871 ,062
-,032 -,412 ,681
,152 2,179 ,030
,126 1,554 ,121
,045
,576 ,565
5,623 ,000
,009
,154 ,878
,263 3,889 ,000
-,052 -,863 ,389
-,037 -,552 ,581
-,032 -,474 ,636
-,213 -2,734 ,007
-,071 -,963 ,336
,077 1,171 ,242
,105 1,368 ,172
,205 2,796 ,005
7,407 ,000
,042
,674 ,501
,001
,009 ,993
,188 3,017 ,003
-,120 -1,723 ,086
-,147 -2,124 ,034
-,070 -,861 ,390
-,130 -1,714 ,087
,080 1,167 ,244
,216 2,701 ,007
,038
,507 ,613

Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını ortaya çıkarmak için çoklu
regresyon analizi uygulanmıştır. Tablo 5, çoklu regresyon analizi bulgularını göstermektedir.
Analiz sonuçlarına göre bireysel temel değerler değişken seti öğrenme yaklaşma boyutundaki
varyansı %7,6 (p<0,01), performans yaklaşma boyutundaki varyansı %13,5 (p<0,001) ve
performans kaçınma boyutundaki varyansı ise %7,4 (p<0,01) oranında açıklamaktadır. Bulgular;
başarı, evrenselcilik ve güvenlik değerleri performans yaklaşma boyutunu ve hazcılık, özyönelim
ve uyma değerleri ise performans kaçınma boyutunu anlamlı olarak etkilemektedir. Bu bulgulara
göre araştırma hipotezlerinden H3 ve H4 kısmen desteklenmektedir.

BİREYSEL TEMEL DEĞERLER BAŞARI YÖNELİMLERİNİ AÇIKLAR MI? ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ • | • 743

Öğrencilerin çeşitli betimsel değişkene göre (cinsiyet, öğrenim düzeyi, sınıf), araştırma
değişkenleri alt boyut skorları arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla farklılık testleri (t-testi,
ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 6, önlisans-lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci gruplarının
araştırma değişkenleri açısından farklılık testi sonuçlarını göstermektedir. Tablo 6’ya göre,
önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenme yaklaşma (Ortönlisans=3,79Ortlisans=3,58), başarı (Ortönlisans=4,66-Ortlisans=4,36), evrenselcilik (Ortönlisans=5,30Ortlisans=4,95),
iyilikseverlik
(Ortönlisans=5,10-Ortlisans=4,81),
geleneksellik
(Ortönlisans=4,93-Ortlisans=4,57), uyma(Ortönlisans=5,19-Ortlisans=4,74) ve güvenlik
(Ortönlisans=5,13-Ortlisans=4,81) skorları lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
skorlarından anlamlı olarak yüksektir. Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin performans
kaçınma (Ortönlisans=3,08-Ortlisans=3,29), güç (Ortönlisans=3,67-Ortlisans=4,26) ve hazcılık
(Ortönlisans=4,35-Ortlisans=4,65) skorları önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
skorlarından anlamlı olarak yüksektir.
Tablo 6: t-Testi sonuçları (önlisans-lisans grupları)

Önlisans
/ Lisans

N

Mean

Std.
Deviation

Levene's
Test for
Equality of
Variances
F

Öğrenme
yaklaşma

Önlisans 181 3,7901
197 3,5753

,95274

Öğrenme
kaçınma

Önlisans 181 3,2044

,95482

Lisans

197 3,2555

,96693

Performans
yaklaşma

Önlisans 181 3,6317

1,11028

Lisans

197 3,4281

1,03183

Performans
kaçınma

Önlisans 181 3,0792

1,00394

Lisans

197 3,2927

1,03758

Önlisans 181 3,6703

1,21563

Lisans

197 4,2640

1,08809

Önlisans 181 4,6616

1,02357

Güç
Başarı
Hazcılık
Uyarılma
Özyönelim
Evrenselcilik
İyilikseverlik
Geleneksellik
Uyma

Lisans

Lisans

1,14131

197 4,3629

,97330

Önlisans 181 4,3462

1,24194

Lisans

197 4,6464

1,05712

Önlisans 181 4,5820

1,14674

Lisans

197 4,5702

1,01254

Önlisans 181 4,9457

,91564

Lisans

197 4,9886

,75055

Önlisans 181 5,2993

,75046

Lisans

197 4,9535

,86779

Önlisans 181 5,0981

,91385

Lisans

197 4,8135

,93120

Önlisans 181 4,9323

,85101

Lisans

197 4,5711

,88570

Önlisans 181 5,1865

,78844

Lisans

,92932

197 4,7360

Sig.

4,091 ,044
,190 ,663
,787 ,375

t-test for Equality of Means

t

1,992

,047

,21476

1,977 351,828

,049

,21476

-,516

376

,606

-,05108

-,516 374,041

,606

-,05108

1,848

376

,065

,20359

1,842 366,863

,066

,20359

376

,043

-,21353

-2,033 374,986

,043

-,21353

376

,000

-,59361

-4,986 362,262

,000

-,59361

376

,004

,29866

2,901 369,258

,004

,29866

376

,012

-,30014

-2,519 354,955

2,989 ,085 -5,009
2,907

3,252 ,072 -2,536
1,644 ,201
2,107 ,147
4,375 ,037
,020 ,888
,691 ,406
9,020 ,003

Sig.
Mean
(2Difference
tailed)

376

,199 ,656 -2,030

,003 ,954

df

,012

-,30014

376

,916

,01173

,105 360,404

,916

,01173

376

,617

-,04291

-,496 348,773

,620

-,04291

4,127

376

,000

,34579

4,153 374,649

,000

,34579

2,995

376

,003

,28461

2,998 374,361

,003

,28461

4,036

376

,000

,36125

4,043 375,240

,000

,36125

5,059

376

,000

,45042

5,094 373,670

,000

,45042

,106
-,500
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Güvenlik

Önlisans 181 5,1282

,78820

Lisans

,87515

197 4,8051

3,152 ,077

3,760

376

,000

,32310

3,776 375,854

,000

,32310

Tablo 7: t-Testi sonuçları (cinsiyet)

Cinsiyet

N

Mean

Std.
Deviation

Öğrenme
yaklaşma

ERKEK 248 3,5820

1,05644

KADIN

128 3,8724

1,01444

Öğrenme
kaçınma

ERKEK 248 3,2298

,95020

KADIN

128 3,2474

,98301

Performans
yaklaşma

ERKEK 248 3,4839

1,07468

KADIN

128 3,6042

1,07199

Performans
kaçınma

ERKEK 248 3,1949

1,00923

KADIN

Güç
Başarı

Hazcılık

Uyarılma
Özyönelim

Evrenselcilik
İyilikseverlik

Geleneksellik

Uyma
Güvenlik

128 3,1875

1,06298

ERKEK 248 4,1317

1,13808

KADIN

128 3,6953

1,23100

ERKEK 248 4,5272

,97360

KADIN

128 4,4746

1,06383

ERKEK 248 4,5054

1,08686

KADIN

128 4,5313

1,26078

ERKEK 248 4,6277

,97877

KADIN

128 4,4870

1,24925

ERKEK 248 5,0198

,77645

KADIN

128 4,8730

,92961

ERKEK 248 5,0712

,82094

KADIN

128 5,2031

,84956

ERKEK 248 4,8851

,92639

KADIN

128 5,0703

,94220

ERKEK 248 4,7359

,84998

KADIN

128 4,7559

,96262

ERKEK 248 4,8851

,87527

KADIN

128 5,0684

,91720

ERKEK 248 4,8879

,86433

KADIN

,81055

128 5,0953

Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

,197

,658 -2,560

,557

,456

,144

,506

,477

,224

1,717

,191

11,720

5,415

,000

,498

,683

,110

3,746

,099

,001

,020

Sig. (2Mean
tailed) Difference
,011

-,29041

-2,593 266,100

,010

-,29041

374

,867

-,01756

-,166 249,225

,868

-,01756

374

,304

-,12030

-1,030 257,326

,304

-,12030

374

,947

,00739

,065 245,357

,948

,00739

374

,001

,43641

3,341 239,775

-,168

,066

3,426

,001

,43641

374

,631

,05261

,467 237,695

,641

,05261

374

,836

-,02587

-,197 226,010

,844

-,02587

1,199

374

,231

,14071

1,110 209,413

,268

,14071

1,622

374

,106

,14678

1,532 220,241

,481

-,207

,127

,14678

374

,145

-,13189

-1,443 249,155

,150

-,13189

374

,069

-,18523

-1,817 252,971

,070

-,18523

374

,837

-,01997

-,198 230,579

,843

-,01997

374

,059

-,18328

-1,865 246,447

,063

-,18328

374

,025

-,20741

-2,298 271,697

,022

-,20741

,987 -1,459

,481 -1,827

,409

df
374

,705 -1,029

1,486

2,734

t

-,206

,740 -1,893

,054 -2,251

Tablo 7’ye göre, kadın öğrencilerin öğrenme yaklaşma (Ort erkek=3,58-Ortkadın=3,87) ve güvenlik
(Orterkek=4,89-Ortkadın=5,10) skorları erkek öğrencilerin skorlarından anlamlı olarak yüksektir
(p<0,05). Erkek öğrencilerin güç skoru (Orterkek=4,13-Ortkadın=3,70) kadın öğrencilerin skorundan
anlamlı olarak yüksektir (p<0,01). Diğer betimsel değişkenlere göre araştırma değişkeni skorları
arasında anlamlı farklılık bulgulanmamıştır.
Sonuç
Bu çalışmada bireysel temel değerlerin üniversite öğrencilerinin başarı amaç yönelimleri
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre bireysel temel değerler değişken seti
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öğrenme yaklaşma boyutundaki varyansı %7,6 (p<0,01), performans yaklaşma boyutundaki
varyansı %13,5 (p<0,001) ve performans kaçınma boyutundaki varyansı ise %7,4 (p<0,01)
oranında açıklamaktadır. Bulgular; başarı, evrenselcilik ve güvenlik değerleri performans
yaklaşma boyutunu ve hazcılık, özyönelim ve uyma değerleri ise performans kaçınma boyutunu
anlamlı olarak etkilemektedir. Bu bulgulara göre araştırma hipotezlerinden H3 ve H4 kısmen
desteklenmektedir. Bu sonuç, Erzincan Üniversitesi örnekleminde bireysel temel değerlerin
başarı amaç yönelimleri üzerinde zayıf bir etkisi olduğuna işaret etmektedir.
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SOSYAL MEDYADA HEMŞEHRİLİK GRUPLARI: KEKİKPINARI KÖYÜ
ÖRNEĞİ
CITIZEN GROUPS IN SOCIAL MEDIA: KEKİKPINARI VILLAGE CASE
Ali Şahin ÖRNEK *
Gamze ERDEN **
Zeynep TEKELİ ***
Özet
Dünya üzerinde iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, yeni iletişim teknolojilerinin
toplumun hemen her alanında kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu gelişmeler bireylerin yaşama
biçimlerini değiştirerek insanlar arasında bilginin çok hızlı paylaşımını sağlamıştır. Önceleri elektronik
posta iletişimi (e-posta) düzeyinde başlayan süreç, son yıllarda hızla ilerleyerek MSN, Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram, Periscope gibi sanal iletişim ortamlarıyla yaşamımıza girmiştir. Sosyal medya veya
yeni medya teknolojileri adıyla anılan bu dönemde, bir yandan yeni bir iletişim biçimi gelişirken, diğer
yandan da insanlar için sanal da olsa yeni sosyal alanlar açılmıştır.
Sosyal paylaşım ağları bireylere, zaman ve mekândan bağımsız olarak iletişim olanağı sunmaktadır.
Sosyal paylaşım ağları ve sosyal medya ortamları, gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu
çalışmada, sanal hemşehrilik üzerinde durulmuş ve gerçek hayattaki bir hemşehri grubunun sosyal medyada
nasıl “var olduğu” ele alınmıştır. Hemşehri grubuna üye kişilerin ne tür ilişkiler kurdukları ve neleri
paylaştıkları sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada Erzincan Kemaliye ilçesi Kekikpınarı Köyü’nün
sosyal medya hesapları ve üye kişilerin paylaşımları içerik analizine tabi tutulmuştur. Özellikle
popülasyonu 689 kişiyi bulan Facebook’taki grubun paylaşımları dikkate alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşehri Grupları, Sanal Hemşehrilik, Sosyal Ağ, Sosyal Medya, Yeni Medya
Teknolojileri.
Abstract
The developments occured at communication technologies in the world made it inevitable being used
in every aspect of society. These developments has started the high speed sharing of information between
people and changed their life style. At the earlier times, this process has started with e- mail level and lately
entered our lives with cyber communication platforms such as; MSN, facebook, twitter, linkedin, instagram
and periscope. In this era so called social media or new media technologies, while a new communication
form is evolving, new social areas has opened for people.
Social sharing network provides people with communication free from time and place. Nowadays,
social sharing network and social media platforms are a necessary part of our lives. In this study cyber
citizenship has been dwelled on and how a real citizen group exists in social media has been disscussed.
Answers have been searched to questions like; what kind of relations do citizen group members establish
and what they share. In research, Kekikpınarı, a village of Erzincan Kemaliye, social media accounts and
their members' shares have been analyzed. Especially, their facebook group shares which has a population
of 689 people has been considered.
Keywords: Citizen Groups, Cyber Citizenship, Social Network, Social Media, New Media
Technologies.

Giriş
İnsanoğlu tarih boyunca zamanın şartlarına uygun bir biçimde, çevresindeki her şeyle
iletişim kurmuş ve iletişim kanallarını açık tutmuştur. Günümüzde iletişim araçlarının varlığı ve
işlevi daha fazla önem kazanmıştır. İnternet teknolojisiyle bütün dünyanın bir ağ gibi örülmesi
sonucu geliştirilen sosyal ağ siteleri, sosyal sermayenin en önemli unsurlarından biri haline
gelmeye başlamıştır.

Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Çanakkale-Türkiye, asornek@comu.edu.tr
Öğr.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi,
Çanakkale-Türkiye, gamzeerden@comu.edu.tr
*** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale-Türkiye,
zeynep.tekeli.06@hotmail.com
*

**

748 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

Yeni iletişim teknolojilerinin ve yeni medya araçlarının en popüler olanı sosyal paylaşım
ağlarıdır. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde toplumsal paylaşım ağları, tanımlanmalarında
farklılıklar olmakla birlikte genellikle sosyal medya olarak adlandırılmaktadırlar. Sosyal medya
siteleri, sosyal bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan, kitlelerin birbirleriyle etkin olarak iletişime
ve etkileşime geçebildikleri elektronik ortamlardır.
Sosyal paylaşım ağları günümüz yaşam tarzının bir parçası olmayı başarmakta ve gün
geçtikçe önemem ve etkileri artmaktadır. Bireyler, sosyal medyada kendileri, çevreleri,
arkadaşları, kullandıkları ürünler, aldıkları hizmetler, yaşadıkları tecrübeler ile ilgili olumlu ya da
olumsuz bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar.
Yeni medya araçlarının ve özellikle sosyal medyanın yaygın bir biçimde kullanılmaya
başlanmasıyla ülkemizde ve dünyada: Sanal topluluklar, sanal topluluklarda sosyalleşme, sanal
topluluklarda sosyal sermaye, sanal topluluklarda katılım ve temsil gibi konular üzerinde
araştırmalar yoğunlaşmaktadır. Sosyal medya araçlarının en çok kullanıldığı alanların başında hiç
kuşkusuz mevcut arkadaş ve akraba çevresiyle iletişime geçme ve var olan iletişimi sürdürmek
gelmektedir. Bu çalışmada Erzincan ili Kemaliye ilçesi Kekikpınarı Köyü’nün sosyal medya
hesapları ve gruba üye kişilerin paylaşımları içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu bağlamda
Facebook’taki Kekikpınarı Köyü grubuna üye, 689 kişinin paylaşımları dikkate alınmıştır.
Hemşehri Kavramı
Hemşehri, genel olarak aynı ilden, ilçeden, köyden veya bölgeden gelen insanları belirtmek
için kullanılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumuna göre hemşeri kelimesi Farsça ‘hemşehr’
sözcüğünden gelmekte ve ‘memleketli’, aynı ilden olan kimse olarak tanımlanmaktadır
(http://www.tdk.gov.tr ). Hemşehrilik, insanlar arası ilişki biçimi olarak bir gruba aidiyeti ifade
etmektedir. Hemşehrilik kimliği, bireylerin köken olarak bağlı oldukları ve gerçek memleketleri
olarak adlandırdıkları yerlerden ziyade, memleketlerinin dışında daha anlamlı ve önemli
olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hemşehrilik ilişkisinin oluşması, doğdukları yerler dışında
(gurbette) yaşayan, aynı yerlerden gelmiş olan ve bir aidiyet duygusunu paylaşan nüfusun
varlığını ifade etmektedir (Özkiraz ve Acungil, 2012:253). Hemşehriler, doğup büyüdükleri
yerden uzaklara gittiklerinde oraları “gurbet” olarak görüp, doğdukları yere “sıla” özlemi duyan
bireylerin oluşturduğu topluluklardır.
Hemşehriler, kentte tutunabilme, iş ve konut bulabilme, kültürel kimliklerini koruma,
kamuoyunu etkileyebilme ve baskı gücü oluşturabilme gibi amaçlarla birbirleriyle dayanışma
içerisindedirler. Bu dayanışma genellikle dernekler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ayrıca bu
dernekler, hemşehrilerin kentle bütünleşmelerinde de etkilidirler (Terzi ve Koçak, 2014:142).
Belirli bir yöreye; kent, kasaba, köy veya bölgeye aidiyet üzerine kurulu hemşehri derneklerinde
insanları hemşehriler olarak bir araya getiren temel öğe, ortak çıkar ve hedeflerin olduğuna
inanmadır. Kişilerin nereden nereye göçtüğü, eski yaşam mekânı ve yeni yerleşilen yerin yaşama
koşulları hemşehrilik bağlarının oluşmasında etkili olan faktörlerdir (Çaymaz, 2005:3).
Türkiye’de internet kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla var olan kültürel yapı
etkilenmektedir. Her şeyin kültür olarak tanımlandığı bu dönemde, internet farklı türden kültürel
öğelerin yer aldığı sanal bir dünya durumundadır. İnternette sanal köy-kasaba-kent siteleri ortaya
çıkmaya başlamıştır. Sanal köy sitelerinde, ilgili yerleşim yerinin coğrafi konumu, tarihi,
ekonomisi, ulaşım olanakları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Yörenin tarım, madencilik,
hayvancılık alanlarındaki ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik çabalara da yine bu
sitelerde rastlamak mümkündür. Bu çabalar, tarihi, arkeolojik, kültürel unsurlarla desteklenerek,
ulusal ve küresel turizm piyasasından daha fazla yararlanma amacına yöneliktir (Özdemir,
2006:28).
Sanal köy sitelerinde üyelik sistemi bulunmakta ve siteler, üyeler ya da hemşehriler
tarafından kullanılmaktadır. Bu üyeler, kullanıcı isimleri ve şifreleriyle ilgili sitelerin özel mesaj,
anket, üye listesi, paylaşılan fotoğraf ve videolara ve diğer bazı özel bölümlerine
ulaşabilmektedir. Genellikle hemşehriler çeşitli konularda haberleşebilmekte, birbirleriyle görüş
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alışverişinde bulunabilmektedir. Sanal iletişim sistemlerinin hızlılığı, gelişmişliği, kolaylığı,
ucuzluğu nedeniyle telgraf, mektup gibi yazılı iletişim biçimleri geçerliliğini yitirmiştir. Sanal
köy sitelerinin en çok rağbet edilen bölümlerinin başında gelen sohbet, ileti bölümleri, köy
kökenliler arasında güçlü bağların oluşmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Sanal köy
sitelerindeki paylaşımlar genellikle “vefat duyurusu, taziye, tebrik, davet, nişan, düğün duyurusu,
faaliyet duyurusu, hal hatır sorma, kan ihtiyacı, doğum haberleri, bayram, kandil kutlaması” gibi
konularla ilgilidir (Özdemir, 2006:29). Bu kapsamda bu tür sitelerin sanal hemşehrilik kavramını
ortaya çıkardığı, ortak kültürün paylaşıldığı ve kişileri sosyalleştirici yanının olduğu söylenebilir.
Sosyal ağlar kullanılarak aynı köy veya kasabaya mensup kişiler arasında hızlı ve gelişmiş bir
iletişim sağlanmakta, zaman ve mekân engelleri ortadan kaldırılmakta ve gurbette olmaktan
kaynaklanan sorunlar biraz olsun giderilmektedir.
Sosyal Sermaye
Sosyal sermaye kavramı beşeri faaliyetlere sosyolojik bir bakışla yaklaşır ve bireylerin
sosyal faktörler tarafından şekillendiğini vurgular. Sosyal sermaye ilişkilerdeki sosyal kaynakları
ifade eder. Kişiler arasındaki sosyal ilişkilerin yapısı ve içeriği, sosyal sermayenin kaynağını
oluşturur. Gayri-maddi bir kaynak varlığını temsil eden sosyal sermaye teorisi, bireylerin sosyal
yapılardan, ilişkilerden ve çeşitli gruplara üye olmaktan fayda sağlama yeteneğine odaklanır
(Karabey, 2009:58).
Sosyal sermaye veya sosyal kapital kavramının mevcut tanımlamaları çok geniş ve yüzeysel
olduğu için ölçüm yapmada yetersizdir. Ancak Helmern’in Vitamin Modeli’ni baz alarak, sosyal
kapital hakkında, nasıl sağlıklı bir bireyin farklı farklı vitaminlere ihtiyacı varsa, her sağlıklı
toplum içinde farklı sosyal sermaye elementlerine ihtiyaç vardır denilebilir (Remme, 2005:44)
Sosyal sermaye terimi ile karşılıklı fayda elde etmek için gereken işbirliğini kolaylaştıran ağlar
(network), normlar ve sosyal güven gibi toplumsal organizasyonun bazı özellikleri kastedilir.
Sosyal sermaye toplumun normları, değerleri ve anlayışlarıyla örülmüş sosyal ağlar tarafından
şekillenmektedir. Bu ağlar karşılıklı güven temeline dayandığı ölçüde, gönüllü işbirliği davranışı
yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak toplumun sosyal sermayesi güçlenmektedir (Erselcan, 2009:2).
Sosyal ağlar ya da gruplar, toplum içinde bilginin paylaşılarak yayılmasını
sağlayacağından bireyler arasında güvensizlik yaratan, bilgisizliğe dayalı sorunlar hafifleyecektir.
Ayrıca bu durum toplumda itibarlı bir kişi olarak tanınmanın önemini arttıracağından bireyleri
ortak toplumsal fayda doğrultusunda hareket etmeye yönlendirecektir. Günümüzde sosyal
sermaye, fiziki sermaye ve beşeri sermaye kadar gerekli olan bir sermaye türü olarak kabul
edilmeye başlanmıştır (Erselcan, 2009:2). Literatürde genelde üç tip sosyal sermayeye atıfta
bulunulur. Birincisi, demografik özellikler bakımından birbirine benzeyen insanlar arası (aile
fertleri, komşular ve yakın arkadaşlar arası) güçlü bağları kasteder ve “bağlayıcı” (bonding)
sosyal sermaye olarak anılır. İkincisi, “birleştirici” (bridging) sosyal sermaye ise birbirine
benzemeyen kişilerin ait oldukları farklı grupların aralarındaki uzak ve zayıf ilişkiler üzerinden
oluşur. Üçüncüsü ise “bağlantı kuran” (linking) sosyal sermaye ayrımı ile de, kişileri ya da
grupları, ‘anahtar’ konumdaki bazı ekonomik ve siyasi kurumlara bağlayan dikey ilişki
kastedilmektedir (Erselcan, 2009:4).
Sosyal sermayenin temelindeki düşünce, sosyal ağların değerli varlıklar olduğudur. Sosyal
ağlar insanlara ortak faydanın elde edilmesi için kişilerin birbirleriyle işbirliği yapma imkânı
tanımaktadır. Sosyal ağ üyelikleri yatırım araçları şeklinde görülebilmekte ya da sosyal ağlara
yapılan yatırımlar kimi zaman maddi kazanç, kimi zaman ise manevi kazanç getireceği için adeta
diğer sermaye türlerine yapılan yatırımlara eş değer tutulmaktadır (Özcan, 2011:49).
Sosyal Medya Ve Sosyal Ağlar
Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, internet hızının ve kullanım alanının genişlemesi ile
birlikte, hem sosyal alanlarda hem de iş hayatında iş görme şekillerinin birçoğu değişikliğe
uğramıştır. Bu değişiklikler, hayatımıza birçok yeni kavramın girmesini sağlamıştır. Bu
kavramlardan biri de sosyal medyadır. Sosyal medya, bireylerin internet üzerinden zaman ve
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mekan sınırlaması olmadan fikirlerini belirtmelerine imkan sağlayan, başka kişilerle karşılıklı
görüş alışverişine ve paylaşımına dayalı interaktif ortamın varlığını hayata geçiren geniş tabanlı
bir platformdur (Bulunmaz, 2011:20). Kullanıcıların kendileri ile ilgili kişisel haberleri
verebileceği, arkadaş edinebileceği veya arkadaşlarıyla iletişim kurabileceği, resimlerini,
videolarını paylaşabileceği, çeşitli etkinlikler düzenleyebileceği web sitelerine genel olarak
“sosyal ağ” ya da “sosyal paylaşım sitesi” adı verilmektedir (Aydoğan 2010: 27).
Sosyal medya, Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü iletişimden
çift yönlü iletişim kurulmasını ve bilgi paylaşılmasını sağlayan medya sistemi olarak
tanımlanmaktadır. İnsanlar Web 2.0 ortamlarında kendi içeriklerini oluşturabilir, daha interaktif
bir şekilde birebir veya toplumsal iletişim kurabilir ve birçok dosya, fotoğraf, video gibi içerikler
kolayca paylaşabilir (Baloğlu, 2015:2). Web 2.0 teknoloji alt yapısı ile karşılıklı interaktif
iletişime olanak tanıyan sosyal paylaşım ağları ile bireyler, iletişim sürecinin öznesi olarak
sürecin içerisinde yer alabilmektedirler (Aydoğan 2010: 27).
Web 2.0 dönüşümü sayesinde internet ortamı, hem kullanıcı sayısını artırmış hem de
kullanıcıların içerikleri yani mesajları oluşturduğu ve paylaştığı büyük bir güce dönüşmüştür.
Bunun önemini çabuk kavrayan işletmeler önce arama motorlarını; Google’ı, Yahoo’yu daha
sonra MSN’yi, Hotmail’i, blogları (MySpace, Blogger.com, Blogcu.com gibi), YouTube’u ve son
olarak Online sosyal ağ sitelerini (Facebook, MySpace gibi) keşfetmişlerdir. Aynı anda
milyarlarca kişinin ırk, din, dil, yaşam tarzı, eğitim, yaş, cinsiyet, statü gözetmeksizin eş zamanlı
paylaşımda bulunup kendi çevreleri ve başka çevrelerle ağ kurabildikleri bu siteler önemli bir
kitle iletişim aracı haline gelmiştir (Uzunoğlu, 2009:12).
Sosyal medya araçları geniş bir alan içinde kendine yer bulmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi
sınıflandırmak mümkündür (Hazar, 2011:155):
• Sosyal Ağlar: Facebook, MySpace, Linkedln, Friendster, Hi5, Friendfeed, Formspringa,
Xing, WhatsApp vb.,
• Bloglar: Şirket blogları, Cnet, The Huffington Post, Boing Boing, Techcrunch, Kottke,
LinkedIn vb.,
• Video Paylaşım Ağları: Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video, It’s on vb.,
• Fotoğraf Paylaşım Ağları: 1x, Flicker, Deviantart, photosig, Fotocommunity, Photo,
Photodom, Instagram vb.,
• Wiki Tarzı Bilgi Paylaşım Ağları: Wikipedia, Intelipedia vb.,
• Mikroblogging Paylaşım Ağları: Twitter gibi sitelerdir.
Sosyal paylaşım ağları bireysel kullanımdan, toplumsal hareketlere, meslek ve iş hayatına,
siyaset ve ekonomiye kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım özellikleri ve sunulan
imkânların birbirinden farklı olduğu sosyal paylaşım ağları, bireylerin kullanım pratiklerine
uygun hizmetler sunmaktadır. Örneğin, bazı sosyal paylaşım ağları kullanıcılar için fotoğraf,
video paylaşımı, anında mesaj gönderme gibi özellikleri ile kullanıcılar açısından daha cazip hale
getirilmektedir. Bu sitelerin kullanıcıların taleplerini göz önünde bulundurarak her an yeni bir
özellikle “müşterilerinin” karşısına çıktıkları ve hizmet ağlarını çeşitlendirdikleri
gözlemlenmektedir. Mikroblog diyebileceğimiz bir ağ kısa süre sonra sesli konuşma veya
mesajlaşma hizmetlerini sunabilmektedir. Ayrıca bazı sosyal paylaşım ağları belirli hedef kitleler
için tasarlanmıştır. Mesela Linkedln, iş hayatına yönelik bir paylaşım ağıdır. Linkedln
kullanıcıları, kendi iş alanlarına ilişkin ağlarla siteye bağlanmakta, iş hayatından kişilerle ticari
veya bilgi amaçlı iletişim içinde bulunmaktadırlar. Günümüzde yaklaşık bir milyar kullanıcısı
bulunan Facebook, birey, kurum ve hatta devletlerin dikkatini her geçen gün daha çok çekerek
varlığını artırmakta ve bu mecradaki liderliğini sürdürmektedir. Facebook’un özelliği ise, sitenin
tüm kullanıcılara açık olması ve aynı zamanda sitede çeşitli özel grupların oluşturulabilmesidir.
4 Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, zamanla büyüyerek,
daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Facebook’u kurduktan sonra, yıllar içerisinde Instagram ve
WhatsApp gibi kısa sürede popüler olan sosyal medya ağları da satın alınmıştır. 2016 Ocak ayında
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açıklanan verilere göre; Facebook 1.59 milyarlık aktif kullanıcı sayısına, anlık mesajlaşma
hizmeti veren WhatsApp 900 milyon ve fotoğraf paylaşma platformu Instagram ise 400 milyon
kullanıcıya sahip durumdadır (http://shiftdelete.net/facebook-kullanici-sayisi-ne-kadar-68256).
Dünya üzerinde milyonlarca internet kullanıcısı eski arkadaşlarını bulmak, uzaktaki
tanıdıklarıyla haberleşmek, fotoğraflarını yayınlamak, okuduğu haberler üzerine yorum yapmak,
sevdiği müzikleri paylaşmak ve kullandığı ürün, hizmet ve diğer birçok konudaki tecrübelerini
diğer insanlara duyurmak için sosyal medya ağlarını ve dolayısıyla iletişim teknolojilerini
kullanmaktadır (Kara, 2012:104). Ayrıca sosyal medya, tüketicilere veya müşterilere ulaşmak
için kullanılan araçların arasında en hızlı büyüme gösteren online araçtır (Nikolova, 2008:6)
Sosyal medya iletişim sürecinde; çekicilik, eğlendirme, vakit geçirmek, haber verme,
haberdar olma, farkındalık yaratma, gündem ve kamuoyu oluşturma, diğeri/ötekini merak gibi
pek çok etken sosyal medyayı kullanmaya yönelten faktörlerdir. Sosyal medyanın etki ve
etkileşim süresince birey, geleneksel medyaya göre çift taraflı etkileşimdedir. Sosyal medyada
birey, gelen iletilerden hem etkilenmekte hem de kendisi başka bireyleri ve grupları etkileme
sürecinde yer almaktadır (Alav, 2014:5).
Sosyal medya ağlarının en yenilikçi özelliklerinden birisi, kullanıcıların beğeni, istek ve
beklentilerini önemseyen bir işleyişe sahip olmasıdır. Bu yenilikçi özellik, ağdaki üyelerin
birbirleri ve kullandıkları ürün ve hizmetler hakkında görüşlerini ifade edebilmesine, tecrübelerini
paylaşmalarına imkân tanımış, etkileşim sayesinde de bu yorumlar artarak kitlesel/ortak bir fikir,
beğeni ya da istekler bütünü haline gelmiştir (Kara, 2012:106). Sosyal medyanın kullanım
amaçlarından bir diğeri bireylerin yalnızlıklarını paylaştıkları veya gerçek hayatta sosyalleşme
anlamında yaptıklarını sanal ortama da taşımaları şeklindedir. Sanal ortamda sosyalleşme adına
yapılan etkinliklerin bireylerin sosyalleşmelerine çok fazla katkısı bulunmasa da, var olan sosyal
ilişkilerini sanal ortama taşıyarak sosyal bir varlık olma ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu
bağlamda hızla yüz yüze iletişimin yerini bu ağlar almaktadır.
Sosyal ağlar, sosyal sermayenin önemli bir unsurudur. Küçük çaplı arkadaşlık ağlarından,
geniş çaplı iş ağlarına kadar her türü oldukça önemli etkilere sahiptir. Kişi ne kadar çok
başkalarıyla etkileşime girerse, bu kişiler birbiri hakkında o kadar fazla bilgiye de sahip olacaktır.
Bu durum beraberinde çeşitli teknikler hakkındaki bilgi akışını ve yeni teknolojilerin öğrenim
sürecini hızlandıracaktır. Sosyal ağlar kullanılarak birlikte çalışan işçiler, birbirlerinden işle ilgili
önemli bilgileri, yeni üretim tekniklerinin (Özcan, 2011:48) ve ilişki biçimlerini kolaylıkla
öğrenebilmektedirler.
Teknolojinin ve özellikle iletişim araçlarındaki gelişimin şekillendirdiği sanayi devrimi
sonrası yeni toplum biçimleri meydana gelmiştir. Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönem,
toplumsal hiyerarşiyi ve ilişki biçimlerini geçişken kılan, her an mobilize olabilen bir toplum
oluşturmuştur (Babacan, 2012:14). Siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda toplumsal yapının
hemen her düzeyinde bir geçişkenliğin ve devingenliğinin yaşandığı bu yeni toplum biçiminde,
yerel ve uluslararası olanın sınırlarının büyük ölçüde kalktığı küresel bir dünya meydana gelmiştir
(Kuşay, 2010:66). Geleneksel medyada son derece sınırlı bulunan etkileşim özelliği, çift yönlü
kablo ve telefon hatları sayesinde olanaklı hale gelmiştir. İnternet, sunduğu etkileşim olanakları
sayesinde, hem mesajın göndericisi hem de mesajın alıcısı arasında, daha önce hiç olmadığı kadar
enformasyon akışı sağlamıştır (Başer, 2010:43). Bilgisayar ve internet ağlarıyla artık birbirine
bağlı olan bireyler, yeni medya araçlarının kullanım kolaylığı, ekonomik olması ve hemen her
yerde ulaşılabilir olması nedeniyle, gündelik hayatın her anında söz konusu ağın hem nesnesi,
hem öznesi olabilmektedirler. Sanal gerçeklikler ile oluşturulmuş söz konusu bu dünya, bazen
gerçek dünyanın bir yansıması olabileceği gibi, bazen de bir tür fanteziler/hayaller âlemi olarak
eğlencenin, gülmenin, gücün, başarının, kendini ifade etmenin merkezi konumundadır
(Uzunoğlu, Onat, Alikılıç ve Çakır, 2009:18).
Yeni medya araçları yazıyı, sesi, görüntüyü, kısaca geleneksel iletişim araçlarının sahip
olduğu bütün araçları bünyesinde toplayarak, yeni bir mecra oluşturmuştur. Bu yeni dönemde
web üzerinde etkileşim, karşımıza wiki, blog, forum, sosyal ağ, video/resim paylaşım sitesi gibi,
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farklı alanlara yönelik ama temelinde paylaşım ve etkileşim olan uygulamaları doğurmuştur
(Aydoğan 2010:21). Bugün bu ağlar üzerinden, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tablet pc’ler
aracılığıyla her zaman her yerde, istenilen her türlü bilgiye ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Aynı
zamanda internet, web siteleri, bilgisayar oyunları, çoklu ortam uygulamaları, etkileşimli
yayıncılık bu “yeni medya”nın en yaygın bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Babacan,
2012:34).
Günümüzde artık hemen herkes sosyal medyada paylaşımda bulunduğu ve aktif kullanıcısı
olduğu sanal bir veya birden çok siteye üye olmaktadır. Bu yeni sosyal mecranın kullanılması
bireyi güçlendirirken ve geliştirirken, bu mecra beraberinde birey ve toplumun hayat tarzını da
dönüşüme uğratmaktadır. Bir sarmal şeklinde birey ve toplumun değişen hayat tarzı yeni medya
araçlarını güçlendirmekte, güçlenen yeni medya araçları da topluma etki etmektedir (Törenli
2005:8).
Kekikpınarı Köyü Facebook Grubunun Sosyal Medyayı Kullanımı Araştırması
Araştırmanın Amacı Ve Önemi
İnternetin gelişmesi, yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla, hayatımızı derinden
etkileyen sosyal medya araçları toplumların geleceğine yön verir hale gelmiştir. İnsanlar
kendilerini sanal ortamlarda ifade etmekte, yorumlar yapmakta, sosyal ağlarda gördüklerinden
etkilenmektedir. Günümüzde hemen herkes bir sosyal medya aracı (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram vb.) üzerinden kendini ifade etmenin yollarını aramaktadır. Sosyal
medya
ile
bireyler, herhangi bir konuda mağdur ise veya aldığı ürünü beğenmediyse, bunu internet
ortamında başkalarıyla paylaşabilir ve o konuda kamuoyu oluşturabilir. Nerede olduğunu ve ne
yaptığını, anında takipçileriyle paylaşabilir, başkalarının yaptığı yorumlara kendi yorumlarını
ekleyebilir, grup oluşturabilir, çok ilginç bir olayı daha gazeteciler bile gelmeden videoya
kaydedip hemen paylaşabilir, ses kaydını veya görüntüsünü videoya çekerek milyonlarca kez
izlenebilir.
Bireylerin bilgi edinmeden, eğlenmeye; mesleki ilişkilerden hemşehri ilişkilerine varıncaya
kadar yaşamın pek çok alanında sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir. Sosyal ağlarda insan
ilişkileri yeni boyutlar kazanmakta ve davranış kalıplarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmanın araştırma kısmında, bir sivil toplum kuruluşu gibi faaliyet gösteren
internetteki hemşehri grubu tarafından sosyal medyanın nasıl kullanıldığını ve ne gibi
paylaşımlarda bulunulduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Örneklemi ve Konusu
Araştırmanın örneklemini Kekikpınarı Köyü’nün derneği olan Kekikpınarı Köyü
Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği yetkililerinin Facebook’da oluşturdukları sosyal medya
grubuna katılan üye kişiler oluşturmaktadır. Kekikpınarı Köyü Grubu üyesi kişilerin paylaştıkları
içerikler araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Facebook üyesi bu kişilerin, sadece
popülasyonu 689 kişiyi bulan ilgili gruptaki paylaşımları dikkate alınmıştır. Çalışmada üyelerin
diğer paylaşımlarının araştırma kapsamına alınmaması araştırmanın bir kısıtıdır.
Kekikpınarı Köyü, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı nüfusu verdiği göçlerle büyük
şehirlere ve başka yerleşim alanlarına göçmüş, kış aylarında yaşayanların on kişiye kadar düştüğü;
yaz aylarında bazen nüfusu beşyüz kişiye ulaşabilen 120 haneli şirin bir Anadolu köyüdür. Bu
haliyle bir tatil beldesini andırmaktadır. Kekikpınarı Köyü haritası konumu ise 39° 8' 55.7340''
Kuzey ve 38° 28' 3.2988'' Doğu koordinatlarıdır. İki derenin çatalına kurulmuş olan köy, 1250
metrelik rakımıyla yayla havasına sahiptir. Bostandere ve Uludere birleşerek Kekikpınarı Çayı’nı
oluştururlar ve Fırat’ın Karasu kolu üzerindeki Keban Barajı’na akar. Google Haritalar’dan
yapılan ölçüme göre: Kekikpınarı Köyü bağlı olduğu Kemaliye ilçe merkezine 51 kilometre,
Erzincan’a ise 202 kilometre uzaklıktadır. Kekikpınarı Köyü Erzincan şehir merkezine mesafesi
ise yaklaşık 110 kilometredir. Köyün coğrafi konumu Şekil 1’deki haritada görülebilir
(https://www.google.com.tr/maps/).
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Şekil 1: Kekikpınarı Köyünün Coğrafi Görünümü.

Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği
Araştırmada Kekikpınarlıların Facebook’ta oluşturdukları KEKİKPINARI KÖYÜ isimli
gruba üye olan 689 kişinin kişilerin kendi sayfalarındaki paylaşımlarından ziyade, gruptaki
paylaşımları dikkate alınmıştır. Kekikpınarı Köyü’nün Facebook grubunda Temmuz 2014Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılan paylaşımlar Microsoft Office Word programında,
paylaşılan konunun içeriğine göre kategori haline getirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde ise
içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi; toplanan materyalin görünen içeriğinin
nesnel, sistematik ve nicel yollardan betimlenmesidir. İçerik analizinde yapılan işlem, birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır.
Araştırmada, uygun konu başlıkları altında yer alan paylaşımlar, nitel veri analizi programı
MAXQDA12 ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Program, nitel veri analizi tekniklerinden olan
içerik analizi gibi teknikleri kolaylaştırmayı amaçlamakta ve çok geniş metin veya verileri bir
arada analiz etme imkânı sunmaktadır. Böylece içerik analizi daha sistematik bir hale getirilmekte
ve çok geniş verilerle çalışmayı sağlamaktadır. Bu program, sade, pratik ve kullanışlı olması, daha
ayrıntılı içerik incelemesine imkân vermesi ve kavramlar arası ilişkiyi görsel olarak daha zengin
sunmasından dolayı tercih edilmiştir (Yanık ve Kara, 2016: 169). Ayrıca Kekikpınarı Köyü
grubuna üye olan kişilerin, şahsi Facebook hesaplarında paylaştıkları demografik özellikler de
analiz edilmiştir.
Araştırma Soruları Ve Kısıtları
Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
 Belli bir köy, kasaba veya kente aidiyet duyan bireyler sosyal ağları neden kullanırlar?
 Belli bir köy, kasaba veya kente aidiyet duyan hemşehriler sosyal ağlarda ne gibi
paylaşımlarda bulunurlar?
Araştırmanın kısıtları şöyle sıralanabilir:
 Bireylerin kendi Facebook sayfasında köye dair paylaşımları varsa, bu paylaşımların
Kekikpınarı Köyü hemşehri grubunda görünmemesi,
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Kekikpınarı Köyü Facebook grubunda üyelerin yazdığı yorumların olumlu veya olumsuz
kanaat içerdiğini tespit etmek için yorumların tamamının okunması gerektiği,
Kekikpınarı Köyü Facebook grubunu oluşturan üyelerin demografik özellikleriyle ilgili
bilgi paylaşmaması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

Araştırmanın Bulguları Ve Verilerin Analizi
Demografik Özellikler
Araştırma kapsamında Kekikpınarı hemşehri grubundaki 689 üyenin Facebook’daki kişisel
hesapları üzerinden demografik özellikleri tek tek incelenmiştir. Grup üyelerinden 579’unun şahsi
facebook hesaplarında bazı demografik özelliklerini paylaştıkları saptanmıştır. Tablo 1’de
görüleceği üzere gruba üye kişilerin % 39’u kadınlardan, % 61’i erkeklerden oluşmaktadır.
Katılımcıların % 13’ü 26-35 yaşlarındadır. Katılımcıların %39’u evli ve %15’i bekârdır. Gruba
üye kişilerin % 19,3’ü Ankara’da, %17’5’i ise Erzincan’da doğmuştur. Üye kişilerden % 41’i
Ankara’da , %24’ü İstanbul’da ikamet etmektedir. Katılımcıların %17,5’i ortaöğretim, %15,3’ü
lisans eğitim düzeyine sahiptir.
Kekikpınarı Köyü Facebook Grubunda Yer Alan Paylaşımların Analizi
Kekikpınarı Köyü Facebook grubunda yer alan paylaşımlar, ayrı ayrı renk skalası ile ifade
edilerek birbirlerine göre yoğunluk durumları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. MAXQDA12
programı kullanılarak farklı değerleri ifade eden renklerden oluşan Tablo 2’de hazırlanmıştır.
Temmuz 2014 – Temmuz 2016 tarihleri arasında Facebook grubunda 830 adet paylaşım
yapılmıştır.
Kekikpınarı Köyü Facebook grubunda yer alan paylaşımlar, Grafik 1’de gösterilmiştir. Bu
paylaşımlar: Kutlama ve özel günler, dini konular, sağlık, vefat, taziye, eğitim, eğlence/hoş vakit,
teşekkür, altyapı sorunları, dernek ve muhtarlık haberleri, duyuru, iş ilanı, Memuya Kültür Evi,
ziyaret ve diğer başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
En çok paylaşım “Kutlama ve Özel Günler” ve “Eğlence ve Hoş Vakit Geçirme
kategorilerinde yapılmıştır.
Kutlama ve özel günler kategorisinde nişan-düğün, sünnet ve doğum haberleri, dini ve milli
bayramlar, kandiller öğretmenler günü, anneler/kadınlar günü, babalar günü, yeni yıl, tayin-terfi
olanlar, işyeri açanlar, üniversite kazananlar, mezun olanlar, askere gidenler veya teskeresini
alanlar ve cuma günleri kutlanarak iyi dileklerde bulunulmuştur. Bu kategoride yer alan başlıklar
Grafik 2’de gösterilmiştir.
Grafik 3’te ise Eğlence ve hoş vakit kategorisindeki paylaşımlara yer verilmiştir. Bu
kategoride
yapılan
etkinliklerde;
bayramlaşma
programları,
kahvaltı-piknik-iftar
organizasyonları, konserler, şenlikler, tv programları ve gazete haberleri hakkında bilgi verilmiş,
fotoğraf ve video paylaşımında bulunulmuştur.
Tablo 1: Kekikpınarı Köyü facebook grubuna üye olan kişilerin demografik özellikleri (n=579)
Sayı (n)

Yüzde (%)

YAŞ:
25 ve altı
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 ve üstü
Doğum tarihini belirtmeyen

73
75
65
50
48
268

12,6
13,0
11,2
8,7
8,3
46,2

Kadın
Erkek

226
353

39
61

CİNSİYET:

MEDENİ HAL:
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Evli
Bekar
Medeni Halini Belirtmeyen

226
88
265

39
15
46

Ankara
Erzincan
İstanbul
Malatya
Elazığ
Ordu
Çankırı
Çanakkale
Afyonkarahisar
Edirne
Çorum
Bilecik
Kayseri
Sivas
Doğum Yerini Belirtmeyen

112
101
31
27
6
6
2
1
1
1
1
1
1
1
287

19,3
17,5
5,3
4,7
1,03
1,03
0,35
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
49,6

Ankara
İstanbul
Malatya
Erzincan
Kırklareli
Elazığ
Çanakkale
Kocaeli
Kayseri
İzmir
Giresun
Sakarya
Konya
Diğer İller (Afyon, Antalya, Bursa,

237
138
28
18
6
5
5
5
4
4
2
2
2
9

41
24
4,8
3,1
1,03
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
1,6

Budapeşte
İkamet Yerini Belirtmeyenler

1
113

0,17
19,6

İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Eğitim Düzeyini Belirtmeyenler

10
101
33
89
2
344

1,7
17,5
5,7
15,3
0,3
59,5

DOĞUM YERİ:

İKAMET YERİ:

Gaziantep, Manisa, Sivas, Kahramanmaraş, Samsun, Tekirdağ)

EĞİTİM DÜZEYİ:
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Tablo 2: Kekikpınarı Köyü Facebook Grubunda Yer Alan Paylaşımların Analizi

Grafik 1: Kekikpınarı Köyü Facebook Grubunda Yer Alan Paylaşımların Grafiği
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Grafik 2: Kutlama ve Özel Günler Kapsamında Yapılan Paylaşımlar

Grafik 3: Eğlence ve Hoş Vakit Geçirme Kapsamında Yapılan Paylaşımlar

Sonuç
Tarihin her döneminde insan, yaşadığı toplumsal çevre içerisinde varlığını ve ilişkilerini
sürdürebilmek açısından iletişim diline ve araçlarına ihtiyaç duymuştur. İnsanın içinde yaşadığı
zamanın gelişme düzeyine göre yapısal ve biçimsel farklılıklara sahip bu araçlar ve onların
ürettiği iletişim dili de farklılık göstermektedir. Yaklaşık çeyrek asır önce televizyon başta olmak
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üzere, diğer kitle iletişim araçları çağın etkin iletişim araçları olarak rol almaktaydılar.
Günümüzde de hala etkinliğini devam ettiren gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim
araçlarının yanı sıra yeni veya sosyal medya olarak adlandırılan iletişim araçları, içinde
yaşadığımız zamanın ruhuna daha uygun araçlar olarak işlev görmektedirler (Babacan, 2012:22).
İnternet olanaklarının çoğalmasıyla birlikte kullanıcıların daha önce tek taraflı olan iletişimi
sınırlı olan web üzerindeki etkinliği en üst düzeye çıkmakta; teknik bilgiye gerek duymaksızın
içerik oluşturmaları ve bunları paylaşmaları yani karşılıklı iletişim halinde olmaları mümkün
olmaktadır (Dağıtmaç, 2015:5).
Araştırmada sosyal medya veya sosyal ağların bireysel ilişkileri nasıl etkilediği ve ne gibi
etkileşimlerde bulunulduğu incelenmiştir. Erzincan ili Kemaliye ilçesine bağlı Kekikpınarı Köyü
Facebook hemşehri grubundaki paylaşımlar analiz edilmiştir. Temmuz 2014 – Temmuz 2016
tarihleri arasında 830 paylaşımın yapıldığı görülmüştür. En çok paylaşımda bulunulan konular;
geçmiş olsun dilekleri, söz-nişan-düğün kutlaması, vefat ve taziye haberleri, yeni doğum
haberleri, bayram kutlaması, fotoğraf paylaşımı, altyapı sorunları ve cuma günü kutlaması
şeklinde sayılabilir. Köyde açılacak olan Memuya Kültür Evi hakkındaki paylaşımlar ayrıca
dikkat çekmiştir.
Sonuç olarak bu araştırmada, sosyal sermayenin temelinde yer alan sosyal ağların değerli
varlıklar olduğu düşüncesinden yola çıkılmıştır. Birbirini tanıyan, aynı köy-kasaba veya bölgeye
ait olan insanların, sosyal medyada yer alan grubu analiz edilerek sanal ortamdaki paylaşımlar
incelenmiştir. Görülen odur ki gerçek hayatta yaşanan ilişkiler sanal mecralara da taşınmaktadır.
Sosyal ağlar insanlara birbirleriyle sanal olarak iletişim kurma imkânı tanımakta, bir tür “sanal
hemşehrilik” kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada insanlar kendilerini ifade etmenin sanal
konforunu yaşasalar da “Acaba insanlar sanal alemden, gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara ne
düzeyde çözüm bulabiliyorlar veya memnunlar mı?” sorusu hala cevap aramaktadır.
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FİRMALARIN BÜYÜME STRATEJİLERİ VE ERZİNCAN İLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
THE GROWTH STRATEGY OF FIRMS AND AN
APPLICATION IN ERZINCAN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Suat YILDIRIM*
Bilal AKKAYNAK**
Özet
Firmalar sonsuza dek yaşayacak varsayımı ile kurulurlar. Firmalar varlıklarını sürekli kılabilmeleri
için büyüme hedefine odaklanmalıdırlar. 21. Yüzyılda küreselleşme bu büyüme olgusunu daha da zorunlu
kılmıştır. Çalışmanın amacı Erzincan ilinde faaliyette bulunan firmaların büyüme stratejilerini
incelemektir. Çalışmanın kapsamını Organize sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan firmalar
oluşturmaktadır. Bu amaçla bölgedeki firmaların tamamıyla görüşme yapılmak suretiyle veriler
toplanacaktır. Çalışmada yöntem olarak tarama yöntemi kullanılacaktır. Böylece Erzincan’daki firmaların
büyüme stratejileri ile literatürde yer alan çağdaş işletmelerdeki büyüme stratejileri ile kıyaslanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Büyüme, Firmalarda Büyüme Stratejileri, İçsel Büyüme, Dışsal Büyüme
Abstract
Copmanies are founded on the assuption will live forever. Companies should focus its growth targets
in order to sustain their existence. On the 21st century, globalization has made it even more imperative this
growing phenomenon. The aim of this study is to evaulate the growth startegies of firms in Erzincan. This
paper is limited to firms that located in the organized industrial zone. For this purpose some interviews will
done with firms and some informations will collected. Scanning method will used in this work. Thus, the
growth strategies of companies in Erzincan will be compared with growth startegies in contemporary
business in the literature.
Keywords: Growth, Growth Strategies in Firms, Intergrowth, External Growth

Giriş
Küreselleşen dünyada, değişim oldukça hızlıdır. Bu hızlı değişim beraberinde bir takım
fırsatlar doğururken işletme için tehlikelerde barındırabilmektedir. Bazen oldukça karlı bir
yatırım fırsatı ile karşılaşabilen işletme, bazen de fırsatları değerlendiremediği için bir o kadar
zararlı sonuçlara katlanmak durumunda kalabilir. İşletmeler bu hızlı değişim içerisinde rekabet
avantajlarını kaybetmemek ve sürdürülebilirlik için her zaman taze kalabilmek için büyüme
olgusunu vizyonlarına dahil edebilmelidirler.
İşletmelerin sonsuza dek yaşayacak varsayımı ile kuruluyor olması, büyüme olgusunu
işletmenin varlığını sürdürebilmesinin gerekliliklerinden birisi kılmaktadır. Rakiplerin, sektörün,
ülke ekonomisinin büyüdüğü bir piyasada, işletmenin yerinde sayması, kıyaslandığında onun
küçüldüğü anlamına gelir. Bu küçülme gerekli önlemler alınmaz ise işletmenin yok olması
sonucunu da doğurabilir.
Büyüme kontrollü olmalıdır. Aşırı, hızlı, kontrolsüz büyümenin getirebileceği bir takım
sakıncalar söz konusu olabilir. İşletme içi koordinasyon ve kontrol zayıflayabilir. Gereksiz
bürokrasi doğabilir ve fırsatlar kaçırılabilir. Büyümenin finansmanı, amacına ulaşamadığı gibi
bunun yanında ek maliyetlerde doğurabilir (Akgemci, 2007, s.238)
Karlılığı yüksek, fırsatlar karşısında dinamik, küresel anlamda rekabet edebilir, ve
belirsizliklere karşı korunaklı olabilmek büyüme olgusunu içselleştirebilmiş işletmelerin
gerçekleştirebileceği hedeflerdir.
Bu çalışma Erzincan ili Organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan işletmelerden seçilen
örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Önceden belirlenmiş sorular üzerinden yapılacak mülakat
neticesinde elde edilen veriler, ilgili literatür ve çağdaş firmaların büyüme stratejileri ile
kıyaslanacak ve yorumlanmaya çalışılacaktır.
*
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Literatür
Mascarenhas vd. (2002), hızlı büyüyen firmaların büyüme stratejileri üzerine incelemeler
yapmışlardır. Bu çerçevede 45 firmayı analiz için seçmişlerdir. Ürün çeşitlendirme, kitle Pazar
yönetimi, dağıtım kanallarını iyileştirme, bağımlı müşteri oluşturma gibi içsel büyümeyi
tetikleyici kıstaslar üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu kıstasların koordineli bir şekilde önem
verilerek izlenmesi gerektiği, fırsatları değerlendirme kabiliyetlerinin yüksek olması gerektiği,
karlılığı yüksek büyüme için çoklu ve kompleks analizlerin yapılabilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Choi vd. (2015), aile şirketlerinde ar-ge yatırımının ve bir takım iş gruplarına olan üyeliğin
büyümeye olan etkisini incelemişlerdir. Bu kapsamda Kore’de faaliyette bulunan firmaların
geçmiş on yıllık verilerini analiz etmişlerdir. Çalışma neticesinde aile şirketlerinde sahiplik ile
arge yatırımları arasında, büyüme fırsatlarının olduğu dönemlerde pozitif ilişki çıktığını
belirtmişlerdir. Arge yatırımlarının teşvik ediliyor olması olumlu etki olarak gözlemlemişlerdir.
Araştırmacılara göre bulgular aile kontrolünün büyüme kaybı tehdidi ile argeye yatırım olarak
sonuçlandığını göstermektedir.
Castano, Mendez ve Galindo (2016), yenilikçilik, uluslararasılaşma ve büyüme kavramlarını
hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmeler açısından incelemişlerdir. Hizmet sektöründe
büyümek isteyen işletmelerin beklentilerini tespit etmeye çalışmışlardır. Yenilikçilik ve
uluslararasılaşma kavramları arasında var olan doğrudan ilişkiyi hizmet sektöründe faaliyette olan
firmalar bakımından değerlendirmişlerdir. Yapısal eşitlik modelini kullanan araştırmacılar
çalışma neticesinde rekabetin ürün çeşitliliğini arttırdığını, yenilikçi girişimlerin yeni pazarlar
açtığını, uzman personelin ve yeni teknolojilerin işletmeleri uluslarası arenada daha rekabetçi
kıldığı ve tüm bu unsurların ise büyümeyi tetiklediği sonucuna varmışlardır.
Herrera (2016), büyümede inovasyonun etkisini literatür çalışması ve vaka incelemeleri
yaparak araştırmıştır. İnovasonun kurumsal performansı attırdığını ve organizasyonel unsurların
inovasyondan etkilendiğini ifade etmiştir (kurumsal yöneticiler, paydaşlar, stratejik uyum, işletme
kültürü ve yapısı, liderlik algısı ve yönetim politikaları vb.)
Sanz (2016), finansal oranlar yardımı ile büyüme hızının sürdürülebilirliğini analiz etmiştir.
Bu çerçevede bir hastaneye ait verileri kullanarak dış kaynak kullanımı ve stok kontrol yöntemleri
ile maliyetlerin nasıl düşürülebileceği bu sayede sürdürülebilir büyümenin nasıl sağlanabildiği
incelenmiştir. Hastaneye ait geçmiş beş yıllık finansal durum tablosunu incelemiş ve yıllar itibari
ile büyümeyi gözlemlemiştir.
Sevinç (2005) Konya’da faaliyet gösteren aile işletmelerinden belirlemiş olduğu örneklem
üzerinde işletmelerin büyüme sürecinde karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunları
incelemiştir. Araştırma neticesinde işletme sahiplerinin profesyonel yönetimi göz ardı ettikleri
sonucunun ortaya çıktığını ifade etmiştir. Ayrıca işletmelerin büyüme potansiyelini
yakalayabilmeleri için kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalmaları ve bu amaca uygun eğitim alt
yapılarını oluşturmaları gerektiğini belirtmiştir.
Semerciöz ve Sözüer (2012) sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmeler
üzerine incelemeler yapmışlardır. Bu çerçevede örneklem olarak seçtikleri firmalara ilişkin 6
yıllık veri setini incelemişler ve rekabet ortamında stratejik olarak farklılaşmaya odaklanmış
firmaların büyüme potansiyellerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Öncer (2012) işletmelerin büyüme stratejilerinin belirlenmesinin doğrusal programlama ile
yapılabilmesi üzerine çalışmıştır. Çalışma kapsamında olası senaryolar içerisinden optimum
alternatifin seçilmesini hedeflemiştir. Ve bu seçim sürecinde doğrusal programlama metodundan
yararlanmıştır.
Çatıkkaş ve Çalık (2013) devralma yolu ile birleşmenin birleşme sonrası finansal oranlar
üzerine etkilerini incelemişlerdir. Bu çerçevede BİST’te işlem gören 17 şirketin birleşme öncesi
ve sonrası mali tablolarını incelemişlerdir. Birleşme sonrasında likidite durumu ile ilgili anlamlı
bir değişikliğin olmadığını, faaliyet durumu ile ilgili kısıtlı bir iyileşmenin olduğunu, karlılık ile
ilgili olarak kısıtlı düzeyde bir azalmanın söz konusu olduğunu belirtmişlerdir.
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Kaya, Coşkun ve Ekşi (2013)Şirket birleşmelerinin ve devralmaların finansal performans
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu çerçevede BİST’te faaliyette bulunan iki firmanın birleşme
öncesi ve sonrası 6 yıllık finansal verilerini analiz etmişlerdir. Analiz yöntemi olarak Çok kriterli
karar verme yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yönteminden faydalanmışlardır. Çalışma
neticesinde devralma sonrasında performansın arttığını belirtmişlerdir.
Giray ve Güzel (2014) büyüme sürecinde olan kobilere yönelik destekler üzerine bir çalışma
yapmışlardır. Çalışmalarında kobilere verilen destekler sıralanmış ve çağdaş ülkelerle
kıyaslanmıştır.
Görmüş ve Ceylan (2016) bir dış büyüme şekli olan şirket birleşmelerinin insan kaynakları
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Örneklem olarak belirledikleri ile firmanın birleşme sürecini
incelemişlerdir. Konu ile alakalı daha önce yapılan çalışmaları aksine bu çalışmada birleşme
sonrası insan kaynakları yönetimi açısından belirgin bir sorun tespit edilemediğini belirmişlerdir.
İşletmelerde Büyüme
Büyüme; maliyetlerin düşürülerek faaliyet hacminde artışa sebep olmak ve yönetimde
kurumsallaşmak gibi teknik ve yönetimsel alanlarda ilerleme sağlayarak işletmeyi amaç ve
hedeflerine ulaştırabilmektir (Akgemci, 2007, s.238; Moschandreas, 2000, s.190).
Büyüme, aslında belirli süreli kurulan işletmeler hariç, işletmelerin sonsuza dek
yaşayacakları varsayımı ile kurulmaları durumunda doğal bir süreçtir. Bu bağlamda büyüme iki
farklı zaman aralığında işletmenin büyüklüğündeki değişikliktir. Satış hacmi, karlılık, çalışan
sayısı, aktif durumu, işletmenin yerleştiği fiziki alan, ürün çeşitliliği, sermaye en temel büyüklük
göstergelerindendir. Bu büyüklük göstergelerinin belirli zaman aralığındaki değişimi büyüme
olarak adlandırılmaktadır. Büyüme ve büyüklük kavramları ilişkili kavramlardır ancak belirgin
farklılıkları vardır. Büyüklük statik bir yapıya sahipken büyüme dinamik bir yapıya sahiptir ve
büyüme uzun bir süreyi kapsar (İskenderoğlu, 2008, s.4; Ceylan, 2001, s. 312).
İşletmeler temelde 2 farklı türde büyür. Bu büyüme türleri, içsel dinamikleri kullanarak
büyümek ya da dışsal dinamiklerden faydalanarak büyümektir. İç büyüme ve dış büyüme olarak
adlandırılan bu büyüme türleri kendi içerisinde farklılaşmaktadır. Şekil 1 de bu büyüme türlerinin
alt başlıkları görülmektedir.
Şekil 1: Büyüme Stratejileri (Kaynak; Eren, 2013, s.225)
Büyüme Stratejileri

İçsel Büyüme

Dışsal Büyüme

Uzmanlaşma

Birleşme veya Satın Alma

Yatay Çeşitlendirme

Stratejik Ortaklıklar

Dikey Çeşitlendirme
Tek Yönlü Çeşitlendirme
Yığışım
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İçsel Büyüme
İşletmenin olağan faaliyetleri sonucu oluşturdukları ve dışarıdan sağladıkları kaynakları yeni
yatırımlara yönelterek elde ettikleri büyüme şeklidir (Aydın, Başar ve Coşkun, 2010, s.516). İçsel
büyümede en temel kaynak, faaliyetler sonucu elde edilen net kardır. Elde edilen bu karın işletme
içinde tutulması yani oto finansman ile büyüme yoluna gitmesi durumunda ulaşabileceği
maksimum büyüme oranı içsel büyüme oranı olarak adlandırılır (Brealey ve diğ., 1997, s.508).
İçsel büyüme stratejileri eldeki varlıkları çoğaltma, yeni teknolojilerden faydalanma,
müşteriler ile olan ilişkilerin iyileştirilmesi, yenilikçilik, yeni pazar arayışları ve mevcut pazar
payını arttırma çabaları, ürün çeşitlendirmesi ve yeni ürün geliştirme, çalışanların eğitimi sonucu
performanslarının iyileştirilmesi gibi süreci birkaç yıla yayılabilecek süreçlere odaklanan
stratejilerdir (Öncer, 2012, s.409).
İşletmelerin içsel büyüme stratejileri 5 grupta toplanır; uzmanlaşma, yatay çeşitlendirme,
dikey çeşitlendirme, tek yönlü çeşitlendirme ve yığışım (Eren, 2013, s.228).
Uzmanlaşma: Sınırlı ve belirli bir ürün üreten işletmelerde görülür. İşletmenin yeni iş
alanlarına ve pazarlara sınırlar, bu sayede faaliyet gösterdiği alana daha da yoğunlaşarak
uzmanlığı artar. En önemli sakıncası işletme dışı çevrenin aleyhte değişim göstermesi durumunda
talebin azalması ve zarar edebilmektir (Eren, 2013, s.230).
Yatay Çeşitlendirme: Aynı faaliyet dalında kalmak kaydı ile işletmenin tesis ölçeğini
arttırması ve geliştirmesi sonucu elde ettiği büyüme şeklidir. İşletmeler bu şekil büyüme
yönteminde pazar farklılaştırması, ürün çeşitlendirme ve pazara nüfuz etme yöntemlerini
kullanabilirler (Akgemci, 2007, s.241).
Dikey Çeşitlendirme: Dikey büyüme, işletmelerin ana faaliyet konularının dışına çıkarak
ekseriyetle uzmanı olmadıkları alanlarda faaliyet göstermeye çalışmalarıdır. Dikey çeşitlendirme
ile büyümede asıl amaç alıcıların veya satıcıların karlarına sahip olmak amacı vardır. Geriye
doğru ve ileriye doğru dikey çeşitlendirme çeşitleri vardır. Geriye doğru dikey çeşitlendirmede
işletme tedarikçilerinin faaliyet alanlarına girerken, ileriye doğru dikey çeşitlendirme de işletme
tüketicilerinin faaliyet alanlarına girmektedir (İslamoğlu, 2013, s.192).
Tek Yönlü Çeşitlendirme: Yatay çeşitlendirmenin bazı türlerinde görünmektedir. İşletme
belirli bir ürün için yeni müşteriler arayabilir (pazar odaklı) ya da işletme yeni teknoloji gerektiren
farklı birtakım ürünler üreterek mevcut müşterilere pazarlar (ürün çeşitlendirmesi odaklı) (David,
1995, s.65).
Yığışım: İşletmenin üretim bakımından ana faaliyet konusu endüstriden farklı olarak bir çok
endüstride faaliyete bulunması durumudur. Yığışım metodu ile büyüme stratejisi izleyen
işletmeler ilk baştaki faaliyet konularından zamanla çıkıp çok daha farklı alanlarda faaliyet
gösterebilirler (Eren, 2013, s.232).
Dışsal Büyüme
İşletmenin diğer bir işletme ya da işletmelerin tamamını veya bir kısmını satın alarak, ele
geçirerek yönetimlerini denetim altına alarak büyümeleridir. Bu tür bir büyümede işletme hukuki
kimliğini kaybedip yeni hukuki kimlik kazanabilir, ekonomik yapı genişler, Pazar büyür ve üretim
teknolojisi değişebilir (Akgüç, 1998, s.891).
Dış Büyüme iki şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki birleşme veya satın alma olarak
adlandırılmaktadır. Diğeri ise stratejik ortaklık kurmak yoluyla büyüme şeklidir.
Birleşme veya Satın alma
Bu stratejide iki veya daha fazla işletmenin hukuki kimliklerini kaybedip yeni bir hukuki
kimlik altında birleşmeleri söz konusudur. Şirket birleşmelerinin 4 çeşidi vardır. Bunlar;
Yatay Birleşme: Aynı iş kolunda faaliyette bulunan ve aynı mal yada hizmeti üreten iki veya
daha fazla işletmenin birleşmesidir. Bu birleşme ile Pazar payı arttırılıp hatta tekel konumuna bile
geçilebilir. Aynı zamanda ölçek ekonomilerinden faydalanılabilir.
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Dikey Birleşme: birbiri ile alıcı satıcı ilişkisi bulunan daha genel bir ifade ile birbirinin
tedarikçisi yada müşterisi konumunda bulunan iki veya daha fazla işletmenin birleşmesi işlemidir.
Bu birleşme ile tedarik, üretim ve pazarlama kaynakları daha etkin kullanılmış olur (Aydın, Başar
ve Coşkun, 2010, s.520).
Türdeş Birleşme: Birbiri alıcı satıcı ilişkisi bulunmayan fakat birbirine benzer ve ilişkili mal
ve hizmet üreten işletmelerin birleşmesi türdeş birleşme olarak adlandırılmaktadır. Birleşen
işletmeler aynı sektörde faaliyette bulunmalarına rağmen aralarında müşteri veya tedarikçi ilişkisi
söz konusu değildir.
Aykırı Birleşme: Birbirinden bağımsız ve ilişkisiz alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin
birleşme türüdür. Bu birleşme türündeki en temel amaç farklı alanlarda faaliyeti arttırarak riski
minimize etme çabasıdır (Şahin ve Yılmaz, 2010, s.69).
Stratejik Ortaklık
İşletmeler arasında birbirilerinin sermayesine katılmanın olmadığı ittifak yapılarıdır.
İşletmelerin hukuki kimliklerini korudukları veya yeni bir hukuki kimliğin oluştuğu stratejik
ortaklık türleri vardır. Ortak bir amaca ulaşmak için iki veya daha fazla işletmenin birlikteliği söz
konusudur (Pearce ve Robinson, 2015, s.208).
Hukuki kimliğin korunduğu başlıca Stratejik ortaklık türler şu şekildedir;
Kartel: ay sektörde faaliyette bulunan işletmelerin rekabeti ortadan kaldırmak maksadıyla
hukuki kimliklerini koruyarak oluşturdukları iş birliğidir.
Protokol: Kartelin yasak olduğu ülkelerde daha çok sözlü olarak yapılan ve yazıya
dökülmeyen iş birliği şeklidir.
Tröst: İşletmelerin hukuksal bağımsızlıklarını koruyup ekonomik bağımsızlıklarını
kaybederek oluşturdukları işbirliğidir.
Çıkar Grupları: Çeşitli işletmelerin hisse senetlerinin belirli bir grubun elinde toplanması
ve bu grubun ayrı ayrı işletmeleri tek bir amaç doğrultusunda yönetmeleridir (Aydın, Başar ve
Coşkun, 2010, s.516).
Yeni bir hukuki kimliğin oluştuğu en temel stratejik ortaklık türü ortak girişimdir.
Ortak Girişim: iki veya daha fazla işletmenin belirli bir rekabet ortamında başarı sağlanması
ve ortak fayda temini için oluşturdukları karlı işletme stratejisidir. Örneğin bir petrol boru hattını
kurup işletmek tek bir firmanın altından kalkabileceği bir iş değildir. Bu mantıkla iki veya daha
fazla işletme yeni bir işletme kurarlar ve ortak amaca ulaşmak için işbirliğine giderler (Pearce ve
Robinson, 2015, s.210).
Araştırma, Yöntem Ve Bulgular
Araştırma Erzincan ili organize sanayi bölgesini kapsamaktadır. Çalışma kapsamında veri
toplamak için bölgedeki işletmelere mail atılmıştır. 46 firmadan bilgi talebinde bulunulmuş olup
12 firma cevap vermiştir. Örneklem ana kütlenin %26’sını oluşturmaktadır. Olumlu dönüş yapıp
bilgi paylaşımını kabul eden firmalara tablo 1’deki sorular sorulmuştur. İşletmelerden soruları
cevaplarken geçmiş 5 yılı (orta vade) göz önünde bulundurmaları istenmiştir.
Tablo 1: İçsel ve Dışsal Büyümeyi Teste Yönelik Sorular
İçsel Büyümeyi Teste Yönelik
İşletmenin yönetim biçimi nedir?
Çalışan sayısındaki artış durumu nedir?
Ticari kredi kullanıldı mı?
Yeni ortak alımı oldu mu?
Sermaye artırımı oldu mu?
Oto Finansmana gidildi mi?
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Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımı yapıldı mı?
Yeni pazarlara açılma girişimi oldu mu?
Ürün çeşitlendirme çalışmaları yapıldı mı?
Halka açılma girişimi oldu mu?
Araştırma geliştirme yatırımı yapılıyor mu?
Teşvik ya da KOBİ desteği alındı mı?
Dışsal Büyümeyi Teste Yönelik
Rakip veya tedarikçilerle işbirliği var mı?
Rakip, tedarikçilerle veya başka işletmelerle birleşme ya da devralma oldu mu?
Çalışmaya katılan işletmelerden elde edilen bilgiler analiz edilmiş olup aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan işletmeler içerisinde profesyonel yönetici ile çalışan işletmelerin oranı
%25 (3 Firma), aile bireyleri tarafından yönetilen işletmelerin oranı %75 (9 Firma)’dir.
İşletmelerin % 58’i (7 Firma) geçmiş orta vade içerisinde çalışan sayısını arttırırken,
%42’si (5 Firma) çalışan sayısını sabit tutmuştur.
İşletmelerin %83’ü (10 Firma) ticari kredi kullanmışken, %17’sinin (2 Firma) böyle bir
girişimi olmamıştır.
İşletmelerin %8’i (1 Firma) yeni ortak alımı gerçekleştirmişken, %92’si (11 Firma) mevcut
ortaklar ile devam etmişlerdir.
İşletmelerin %25’i (3 Firma) sermaye artırımı gerçekleştirmişken, %75’i (9 Firma) mevcut
sermayelerini korumuşlardır.
İşletmelerin %33’ü (4 Firma) Oto finansmana yönelmiş, %67’si (8 Firma) ise kar dağıtımını
uygun görmüştür.
İşletmelerin %75’i (3 Firma) maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirirken, %25’i (9 Firma)
mevcut yatırımlarını korumuştur. Maddi olmayan duran varlık yatırımı açısından ise %42’si (5
Firma) yeni yatırım yaparken, %58’i (7 Firma) mevcut yatırımlarını korumuştur.
İşletmelerin %75’i (9 Firma) yeni pazarlara açılma girişiminde bulunmuşken, %25’i (3
Firma) mevcut pazarları ile çalışmışlardır.
İşletmelerin %75’i (9 Firma) ürün çeşitlendirme faaliyetinde bulunurken, %25’i (3 Firma)
böyle bir faaliyet içerisinde olmamıştır.
İşletmelerin %8’i (1 Firma) halka açılma girişiminde bulunmuşken, % 92’sinin (11 Firma)
böyle bir girişimi olmamıştır.
İşletmelerin %8’i (1 Firma)araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak ayırırken, % 92’si
(11 Firma) araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak ayırmamıştır.
İşletmelerin %75’i (9 Firma) devlet teşviki almış olup %25’i (3 Firma) almamıştır.
İşletmelerin %75’i (9 Firma) rakip veya tedarikçileriyle ortak bir işbirliğine giderken,
%25’inin (3 Firma) böyle bir girişimi olmamıştır.
Çalışmaya katılan işletmelerin hiç birisinin rakipleri, tedarikçileri veya başka işletmelerle
birleşme veya devralma girişimi olmamıştır.
Sonuç
Büyüme işletmelerde doğal olarak olması gereken bir olgudur. Çünkü rakiplerin, sektörün,
ülkenin, uluslararası ölçekte tüm kurum ve kuruluşların yani işletmenin kendisinin dışındaki tüm
kurum ve kuruluşların büyüdüğü ve gelişim gösterdiği varsayımında işletme ölçeğini korumuş
bile olsa aslında kıyasla küçülmektedir. Bu küçülme önlem alınmaz ise işletmenin yok olması ile
neticelenebilir.
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Büyüme kendi dinamiklerini kullanarak yani içsel, ya da dış dinamiklerden faydalanarak
yani dışsal olmak üzere iki şekilde de olabilir. Erzincan ili organize sanayi bölgesinde faaliyette
bulunan firmalardan araştırmaya katılan işletmelere bu iki büyüme çeşidini temsilen bir takım
sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler bize işletmelerin daha çok içsel büyüme yöntemlerine
yöneldiklerini göstermektedir. Dışsal büyüme yöntemlerinden birleşme ve devralmanın analize
katılan işletmelerce tercih edilmediği gözlemlenmiştir. Bir diğer dışsal büyüme yöntemi olan
ortak işbirliği yöntemleri (Tröst, Kartel Çıkarcı işbirliği gibi) yalnızca %25 (3 Firma) destek
görmüştür. İşletmelerin birlikten kuvvet doğacağını ve işbirliğine gitmenin her iki tarafında
kazanç sağlayabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Doğru, mantıklı, bilimsel
ve gerçekçi analizler ile dışsal büyümenin oldukça hızlı ve güvenli bir büyüme yöntemi
olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve bir tercih olarak düşünülmelidir. Zira yukarıda da
değinildiği gibi literatürde birleşme ve devralmaların büyümeye pozitif etkisinin gözlemlendiği
çalışmalar mevcuttur.
İşletmelere içsel büyümeyi test edebilmek amacıyla 13 soru sorulmuştur. Elde edilen
cevaplar neticesinde içsel büyümede en çok tercih edilen yönelimin ticari kredi kullanımı olduğu
gözlemlenmiştir. Prosedürünün ve kullanımının kolay olmasının daha fazla tercih edilmesini
kolaylaştırdığı düşünülmektedir. İşletmeye kaynak temin edilmesi ile ilgili diğer yöntemler
sermaye artırımı, oto finansman ve teşvik kullanımı birlikte değerlendirilebilir. Devlet
teşvikinden yararlanmanın işletmelerin %75 tarafından tercih edildiği gözlemlenmiştir. Bu
oldukça olumludur. Diğer işletmelerinde bu tür teşvik ve desteklerden yararlanması faydalarına
olacaktır. Sermaye artırımı ve oto finansman pek talep görmemiştir. Oto finansmanın fazla tercih
edilmemesi maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımı kalemlerinin sonuçları ile birlikte
değerlendirildiğinde bir miktar kaynağın ölçeği artırmaya yönelik harcandığını göstermektedir.
Etkin kaynak kullanımının büyümeyi olumlu yönde etkilediği literatürce desteklenmektedir.
Çalışan sayısının artması, yeni pazarlara açılma girişimi ve ürün çeşitlendirmesi çabalarını
birlikte analiz ettiğimizde direkt faaliyetin kendisi ile alakalı olduklarını ve oransal olarak yakın
artış gösterdikleri gözlemlenmiştir. Ürün çeşitlendirmesi ve yeni pazarlara açılma girişimi çalışan
sayısının artması ile neticelenmiş olabilir. Literatürde yenilikçiliğin ve ürün çeşitlendirmesinin
büyümeyi olumlu yönde etkilediği çalışmalar yukarıda da değinildiği gibi mevcuttur.
İçsel büyüme yöntemlerinden en az talebi halka açılma ve yeni ortak alımı yöntemleri
almıştır. Bu sonuç işletmelerin dışa kapalı olabileceği sonucunu doğurmaktadır. Çünkü iç işlerine
karışılmasını istemeyen ve yönetimi elinde tutmak isteyen işletmeler halka açılmak ve yeni ortak
almak istemezler. Bu iki yöntem, işletmelerin yönetim biçimi sorusuna alınan cevaplar ile birlikte
değerlendirildiğinde daha manalı olmaktadır. Zira profesyonel yönetici çalıştıran işletmeler
yalnızca %25’dir (3 Firma). Diğer işletmeler aile bireyleri tarafından yönetilmektedir.
İşletmeler araştırma geliştirme faaliyetlerine gerekli ilgiyi göstermemektedirler. Zira %8 (1
Firma) işletme bu yönde bir kaynak ayırmıştır. Literatürde araştırma geliştirme faaliyetlerine
yatırım yapılmasının büyümeyi pozitif yönde etkilediği çalışmalar mevcuttur. Araştırmaya katılan
işletmelerin araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmaları gerektiği oldukça
açıktır.
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TÜKETİCİLERİN ERZİNCAN ELMASI TÜKETİM TERCİHİ ÜZERİNDE
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE FACTORS EFFECTING ON CONSUMERS’ ERZİNCAN APPLE
CONSUMPTION PREFERENCES
Yavuz TOPCU*
Özet
TRA1 bölgesinde tüketicilerin Erzincan elması tüketim tercihinde etkili olan içsel ve dışsal ürün
niteliklerine dayalı satın alma modellerini dikkate alan pazarlama taktik ve stratejilerini belirlemek amacı
ile bu çalışma planlanmıştır. Bu amaçlar için, TRA1 bölgesinde 600 hane halkından sağlanan birincil
veriler; tüketicilerin Erzincan elması tüketiminde etkili olan ana faktörleri belirlemek amacıyla Principle
Component Analiz (PCA) ve tüketicilerin elma tüketim sıklıklarına göre segmentlerin oluşturulmasında da
Kümeleme Analizinde kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları; yoğun düzeyde elma tüketen tüketicilerin kısa
gıda arz zinciri (SFSC) güvenliği altında sağlıklı diyet ve temel fayda güdüsü ile kırsal kalkınmaya katkı
sağlamak amacıyla Erzincan elması tüketimi ve satın kararı üzerine odaklanmış olduklarını göstermiştir.
Diğer taraftan ılımlı düzeyde elma tüketen tüketicilerin de SFSC güvenliği altında sağlıklı diyet teminatı
sağlayan PGI/PDO işaretli ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan yerel perakendeci/bireysel özel markalı
bileşik ürün imajları ile tüketim memnuniyeti sağladıkları rapor edilmiştir. Aynı şekilde, düşük düzeyde
elma tüketen tüketiciler; görsel ve hedonik kalite niteliklerine dayalı gerçek ürün imajlı ürün profillerini
dikkate alan satın alma kararına dayalı tüketim tercihlerinden büyük bir memnuniyet/tatmin
sağlamaktadırlar. Sonuç olarak, tüketici gruplarının Erzincan elması tüketimini etkileyen faktörleri dikkate
alan tüketim modellerine göre oluşturulacak pazarlama taktik ve stratejileri ile tüketici memnuniyeti
sağlanabilir. Böylece, sadece arz ve talep arasında istikrar artırılmaz aynı zamanda toplum refahı da
artırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan elması tüketimi, içsel ve dışsal ürün nitelikleri, kümeleme analizi,
temel bileşenler analizi
Abstract
The study is planned to determine marketing tactic and strategies considering the consumers’ purchase
patterns based on the intrinsic and extrinsic product attributes affecting their Erzincan apple consumption
preferences in TRA1 region. For these aims, the primary data obtained from 600 households in TRA1
region were used for the principle component and k-means cluster analyses to determine the main factors
effecting on the consumers’ Erzincan apple consumption intentions, and to segment the homogenous
clusters according to their purchase frequencies, respectively. The results of the study indicated that heavy
users focused on their Erzincan apple purchase decisions and consumption to contribute to the rural
development with healthy diets and core benefit motivations under short food supply chain (SFSC) safety.
On the other hand, it was also reported that medium users satisfied from the consumption of Erzincan apple
under augmented product image with local retailer brands contributing the rural development and with
PGI/PDO indication providing healthy diet under SFSC safety. In the same way, light users provided a big
satisfaction from their consumption preferences based on their purchase decision considering actual product
profiles with respect to the visual and hedonic quality attributes. As a result, it could be satisfied by the
marketing tactic and strategies to be shaped according to the consumption patterns taking into consideration
the factors impacting on the consumer segments’ Erzincan apple consumption preferences, and thus it could
be increased not only stability between its supply and demand amounts but also community welfare.
Keywords: Erzincan apple consumption, intrinsic and extrinsic product attributes, k-means cluster
analysis, Principle Component Analysis

Giriş
Günümüzde bölge orijinli (PDO), coğrafi işaretli (PGI) ve geleneksel özellikli (TSG) gıda
ürünleri tüketimi, hem insan sağlığı üzerindeki koruyucu veya pozitif etkisi hem de üretim ve arz
zincirinde işletmelere sağladığı katma değerler ile kırsal ve bölgesel kalkınmada da katalizör bir
rol oynamaktadır. Bütün bu fonksiyonlar, sadece üreten ve arz eden işletmeleri değil aynı
zamanda tüketiciler ile toplum çıkarlarını bir dengede birleştirerek toplumsal ve çevresel refahı
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 25240 Erzurum, Türkiye. E-posta:
yavuztopcu@atauni.edu.tr
*
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artırıcı etkilerinden dolayı büyük bir önem arz etmektedir. Bütün dünyada gıda ürünleri
tüketiminde aranan duyusal kalite, gıda güvenliği, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması,
coğrafi ürünler piyasalarının genişlemesine ve yeni tasarımlı mamullerin teşekkülüne olanak
sağlayarak tüketicilerin daha fazla ödeme istekliliğine (WTP) neden olabilmektedir.
Mamul kalitesi, gıda güvenliği, çevre ve gen kaynaklarının korunması bakımından önem arz
eden PGI ve PDO ile tescil edilmiş 10.000 coğrafi işaretli ürünlerin dünya piyasasındaki payı 200
milyar doları aşarken, Fransa, İtalya ve İspanya’nın liderliğinde Avrupa Birliği (AB)’de 1274
coğrafi işaretli ürünlerin payı 75 milyar Euro ile artış trendini devam ettirmektedir (Anonim,
2015). Fakat ülkemizde coğrafi işaretli gıda ürünleri için henüz bir iç piyasa potansiyeli
oluşturulamadığı ve çalışmaların 2015-2018 eylem planı kapsamında yürütülerek, kurumsal yapı
ve piyasa potansiyelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kurumsal yapıya karşılık, 20142015 üretim döneminde 13 ülkeye 7 ürün ile 2500 ton coğrafi işaretli gıda ürün ihracatı
gerçekleştirilmiş ve toplam Türkiye gıda ihracatı içerisindeki payı %10-15 düzeyinde olduğu
rapor edilmiştir (Anonim, 2014).
Özellikle son yıllarda iç piyasalarda genetik modifikasyona maruz kalan gıda ürünleri
tüketimi yanında bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim ve işleme aşamalarında kullanılan
kimyasal ilaç ve hormonlar ile çeşitli gıda katkı maddeleri ile muamele edilen gıda ürünleri
tüketimi, hem toplum sağlığı ve çevre üzerinde negatif etkileri hem de gelecek jenerasyon ve
potansiyel kaynakların deformasyonlarına büyük bir ivme kazandırmaktadır. Yüksek bir trend
yakalamış olan bu deformasyonları minimize/bertaraf etmenin en iyi yolu, kaynağı bilinen daha
sağlıklı ve güvenilir gıdaları temsil eden PDO, PGI ve TSG tescilli ürünleri tüketmekten
geçmektedir. Gerçekten ülkemizde bu niteliklere haiz olan yaklaşık 180 adet coğrafi işaret almış,
fakat 204 adet de işlemi devam eden gıda ürünleri mevcuttur. Hatta ülkemizde 2500 adet
potansiyel ürünün coğrafi işaret ile işaretlenmesinin uygunluğundan da çeşitli raporlarda
bahsedilmektedir (TPE, 2015). Bu nitelikleri ile ülkemiz, coğrafi işaret tescili alabilecek mamul
portföyü yönünden oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.
Ülkemizde coğrafi işaretlerle tescillenmiş gıda ürünleri arasında tarımsal ürünlerin payı %72
ve bunlar içerisinde de meyve ve sebzelerin payı ise %50 ile en yüksek seviyededir. Dünyada ve
Türkiye’de en fazla üretilen ve tüketilen meyve grubu arasında yer alan elma, meyve
kategorisinde en geniş tescil varyetesine sahiptir (Anonim, 2015). Bu kategoride Amasya, Isparta,
Niğde, Bayramiç, Erzincan, Kağızman, Piraziz, Arapkızı, Gümüşhane, İskilip gibi yerli çeşitler
ile Starking ve Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Fuji gibi yabancı çeşitlerin coğrafi
tescilleri mevcuttur ya da tescil aşamasındadır.
İnsan sağlığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olan besin ve biyoaktif bileşenlerin en önemli
temel kaynağını teşkil eden elma, ılıman iklim bölgelerinin en popüler meyvesi ve dünyada da
çok geniş bir yayılım alanı bulmuştur (Konopacka et al., 2010). Elmanın anavatanı Anadolu’yu
da içine alan Güney Kafkaslardır. Ekolojik şartların uygunluğu ve gen merkezi olması nedeniyle
elma, yurdumuzun hemen her yerinde çok eski yıllardan beri yetiştirilmektedir. Fakat en uygun
kültür merkezleri yabanisinin yayılma alanlarına paralel olarak Kuzey Anadolu’da
bulunmaktadır. Kuzey Anadolu, Karadeniz kıyı bölgesi ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu yayları
arasındaki geçit bölgeleri ve son yıllarda güneyde göller bölgesi elmanın önemli yetiştiricilik
alanlarını oluşturmaktadır (Oğuz ve Karaçayır, 2009).
Ilıman iklim kuşağındaki ekolojik şartlara kolay adapta olabilen elmanın yılın büyük bir
kısmında yüksek düzeyde üretilebilmesi ve tüketiminin bütün yıl boyunca mümkün olmasından
dolayı, bütün dünyadaki diyetlerinde antioksidan içeren meyve fenol türevlerinin en önemli
kaynağıdır (Konopacka et al., 2010). Çok sayıda araştırmacılar, bu maddelerin insanların kanser
ve tip II diyabet risklerini azaltarak koroner kalp hastalıklarından korunmasına ve kontrollü kilo
vermelerine olanak sağlayarak sağlıkları üzerinde pozitif bir etki sağladığına ilişkin araştırma
sonuçları yayınlamıştırlar (Bonany et al., 2013; Konopacka et al., 2010; Küçükkömürler ve
Karakuş, 2009; Peneau et al., 2006).
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Dünyada 80,8 milyon ton elma üretim miktarında sırasıyla %49 (39,9 milyon ton), %5 (4,1
milyon ton) ve %3 (2,6 milyon ton) pay sahipleri olan Çin, ABD ve Türkiye, üretici lider ülkeler
konumundadır (FAOSTAT, 2013; TUİK, 2015). Diğer taraftan, toplamda 64 milyon ton dünya
elma tüketim miktarlarında sırasıyla %46 (29,6 milyon ton), %7,8 (5 milyon ton), %4,7 (3 milyon
ton), %3,5 (2,2 milyon ton), %2,7 (1,7 milyon ton), %2,5 (1,6 milyon ton) ve %2,3 (1,5 milyon
ton) ile Çin, ABD, Rusya, Türkiye, İngiltere, Almanya ve İran en fazla tüketimi gerçekleştiren
ülkelerdir (FAOSTAT, 2013; TUİK, 2013). Fakat kişi başına 9,5 kg olan dünya elma
tüketiminden daha fazla tüketen Hollanda (34,1 kg), Türkiye (29,3 kg), İngiltere (28,0 kg), ABD
(24, 8 kg), Portekiz (24,4 kg), Finlandiya (22,9 kg), Çin (20,9 kg) ve Rusya (20,7 kg) lider ülkeler
konumundadırlar (FAOSTAT, 2013). Türkiye’de kişi başına elma tüketimi son yıllarda 27,3 kg
(TUİK, 2013)’a kadar gerilemiş ve 2016 yılı başlarında araştırma bölgesinde de 26,5 kg olarak
hesaplanmıştır.
Türkiye piyasa dinamiklerinin elma üretim ve tüketiminde lider ülkeler arasında yer almasına
rağmen, tüketicilerin elma tüketim trendlerindeki değişmeler hem mevsimsel üretimdeki
dalgalanmalar hem de tüketicilerin değişen satın alma modelleri ile ödeme isteklilikleri arasındaki
ilişkilerden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar; tüketicilerin ürünün
orijini, üretim ve işleme teknikleri hakkında bilgiye ulaşabilmesi, ürünün PDO, PGI, TSG gibi
orijin işaretleri ile tescillenmiş olması, ürünün aroma, tat ve lezzet gibi duyusal kalite nitelikleri,
kimyasal kalıntı, hormon ve katkı maddeleri ile muamele edilmemiş taze, doğal, organik ve yerel
ürünlerin tercihi ile kendi çıkarlarını maksimum kılan motivasyon eğilimleri (Uzundumlu and
Topcu, 2016; Denver and Jensen, 2014; Bonany et al., 2013; Vecciho and Annunziate, 2011)
yanında kentleşme, eğitim, mesleki statü, cinsiyet gibi sosyokültürel ve demografik faktörler ile
genel makro ekonomik ölçütler ile bireysel gelir ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ödeme
istekliklerinin (Topcu, 2015; Topcu et al., 2015; Denver and Jensen, 2014; Michaelidou et al.,
2010; Monier et al., 2009) önemli ölçüde etkisi altında hareket ettiklerine işaret etmiştir.
Gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin elma tercihi ve satın alma kararları üzerinde bölge orijini
ve coğrafi işaret tescilleri büyük bir önem arz ederken, Türk tüketicilerin elma tüketimi ve satın
alma kararları üzerinde coğrafi işaret ve bölge orijininin etkileri ile ilgili herhangi bir araştırmaya
rastlamak mümkün değildir. Bu yüzden bu çalışma, coğrafi işaretli ve bölge orijin tescilli
ürünlerin tüketici tercihi ve satın alma kararı üzerinde etkili olan faktör ve faktör seviyeleri
üzerine odaklı ödeme istekliliği konusunda ekonomik literatüre önemli bir katkı sağlayabilir.
Hedeflenen katkı doğrultusunda bu çalışmanın temel amacı, TRA1 bölgesindeki tüketicilerin
bölge orijinli ya da coğrafi işaretli elma tüketim tercihi ve satın alma kararı üzerinde etkili olan
faktörleri dikkate alan pazarlama taktik ve stratejilerini belirlemektir.
Materyal Ve Metotlar
Materyal
Araştırmanın birincil verilerini, TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde coğrafi
işaret ya da bölge orijini tescili almış/alma aşamasında olan elmaları tüketen hane halkları ile yüz
yüze yapılan anket verileri oluşturmaktadır. İkincil veriler ise, çeşitli kurum ve kuruluşların
(TUİK, DPT, FAO) verileri ile yerli ve yabancı bilimsel çalışma, rapor, dergi ve çeşitli
yayınlardan temin edilen araştırma bulgu ve sonuçlarından elde edilmiştir.
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Metotlar
Örneklem prosedürü
TRA1 bölgesini oluşturan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde ikamet eden ve elma
tüketen tüketicileri dikkate alarak, yapılan ön anket çalışması ile elma tüketen ve tüketmeyen hane
halklarının oranları belirlenerek, her bir il için örnek kitle büyüklüğü aşağıdaki denklem
yardımıyla hesaplanmıştır (Topcu, 2015).

n

Z 2 * p * (1  p)
 245 / 196 / 138
c2
Burada;

n: Örnek büyüklüğü
Z: Z değeri (95% güven aralığında 1,96)
q: Elma tüketmeme oranları (Erzurum, Erzincan ve Bayburt için sırasıyla %20, %15 ve %10)
c: Hata terimi (0.05 = ±5)
Örnek kitle büyüklüğü Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde sırasıyla 245, 196 ve 138
hane halkı dikkate alınarak toplamda TRA1 bölgesinde 579 anket sayısı hesaplanmıştır.
Anketlerde cevap verenler ve anketörlerden kaynaklı hataların bertaraf edilebilmesi için %5 fazla
anket yapılmıştır. Gerek hatalı giriş yapılan verilere ait anketler gerekse de dağımla ilgili problem
sergileyen değişkenlere ilişkin anket formlarının çıkarılması ile elde mevcut olan hatasız 600
anket formlarının verileri dikkate alınarak, analizler gerçekleştirilmiştir.
Anket Formlarının Hazırlanmasında Uygulanan Metot
Erzincan elması tüketen tüketicilerin satın alma modelleri üzerinde etkili olan tutum ve
davranışları belirleyen değişkenler, yerli ve yabancı araştırmalarda kullanılan değişkenlerin bölge
ve ürün niteliklerine uyarlanması ile elde edilmiştir. Ankete katılan tüketicilerin 5’li Likert Ölçeği
ile belirlenmiş skalada (1: hiç önemli değil ve 5: çok önemli olmak üzere önem derecesi artan bir
şekilde seyretmiş) her bir ifadeyi işaretlemeleri istenmiştir. Tüketicilerin satın alma tutum ve
davranışlarının belirleyicisi olan demografik, psikografik ve mamul niteliklerine bağlı olarak
belirleyen 56 değişkenden 10 tanesi sürdürülebilir kırsal ve bölgesel kalkınma istekliliği, 14 tanesi
elmanın içsel kalite nitelikleri (duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite unsurları)
oluşturmaktadır.
Diğer taraftan bu değişkenlerden 12 tanesi elmanın üretim, pazarlama ve satış noktalarındaki
güven unsurları ile ilgili değişkenleri (çiftçi, imalatçı, perakendeci aşamalarındaki güvenirlilik
unsurları), 10 tanesi elma ile ilgili pazarlama karması değişkenlerini (ürün, fiyat, tutundurma ve
dağıtım karmaları) ve 11 tanesi de tüketicilerin psikolojik ve kişisel karar değişkenlerini
oluşmaktadır (Topcu, 2012; Kotler and Armstrong, 2004). Diğer taraftan hedef tüketici
piyasalarının bölümlendirilmesinde de elma tüketim sıklıkları dikkate alınarak yoğun, orta ve
düşük düzeyde elma kullanıcıları grupları şeklinde üç hedef piyasa bölümü dikkate alınmıştır.
Verilerin İstatistiksel Analizinde Uygulanan Metotlar
İstatistikî analizin ilk aşamasında, elde edilen birincil verilerden elma tüketiminde
tüketicilerin satın alma modelleri üzerinde etkili olan tutum ve davranışlarla ilgili 56 değişken
arasındaki ilişkileri analiz eden ve bunları ilişki düzeylerine göre bağımsız ana gruplara ayıran
yapısal eşitlik modellerinden Principal Component Analiz (PCA) kullanılmıştır. PCA, birbiriyle
ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren
ve sosyal davranışlarla ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik
tekniklerinden biridir.
Ana faktörlerin elde edilmesinde, en yaygın olarak kullanılan PCA’de, faktörlerin
isimlendirilebilmesi ve yorumlanabilmesi için uygulanan orthogonal rotasyon çözümünde
varimax metodu kullanılmıştır (SPSS 20.0, 2015; Kalaycı, 2005). PCA; veri setinin faktör analizi
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için uygunluğunun değerlendirilmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin rotasyonu ve
faktörlerin isimlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilen dört aşamadan meydana gelir (Topcu et al.,
2010). Veri setinin PCA için uygunluğunun değerlendirilmesinde, Bartlett testi ve Kaiser-MeyerOlkin (KMO) oranı dikkate alınmıştır. Bartlett testi, korelasyon matrisinde değişkenlerin en
azından bir kısmı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu ihtimalini test eder. KMO örnek
yeterliliğinin ölçütü, gözlenen korelasyon katsayısının büyüklüğü ile kısmi korelasyon
katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir indekstir ve bu oranın 0.50’den büyük olması gerekir.
Ana faktörlerin anlamlılığı hakkında önemli bilgiler sunan Eigenvalues (özdeğer) istatistiği ve
toplam ve açıklanan varyans yüzdeleri de kullanılmaktadır. Eigenvalues istatistik değerinin 1’den
büyük olması durumunda faktörler anlamlı olarak kabul edilir ve 1’den küçük olan değerlere sahip
faktörler dikkate alınmaz.
Analizin ikinci aşamasında, PCA sonuçlarına göre elde edilmiş temel tüketici tercih
faktörlerinin yoğun, ılımlı ve düşük düzeyde tüketim sıklıkları gruplarına göre oluşturulmuş üç
homojen hedef tüketici kitlelerinde nasıl bir dağılım sergilediklerini test etmek ve bu homojen
tüketici segmentlerine göre pazarlama taktik ve stratejilerini belirlemek için K-ortalamalar
kümeleme analizi kullanılmıştır. Faktör analizi ile ürün nitelikleri, tüketicilerin satın alma tutum
ve davranışlarını belirleyen 12 ana faktör, kümeleme analizi ile bu kümelere dağıtılmıştır.
Araştırma Bulguları Ve Tartışma
Erzincan elması tercih modeli üzerinde etkili olan PCA sonuçları
TRA1 bölgesinde tüketicilerin Erzincan elmasına yönelik tutum ve davranışlarını ifade eden
gözlem ve kısmi korelasyon katsayılarını karşılaştıran KMO örnek yeterlilik ölçüt indeksi,
0,87’dir. Diğer taraftan tüketicilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili ana faktörlerin Bartlett’s test
of Sphericity istatistiği için hesaplanan ki-kare değeri; 15398,93 (p:0,000) olarak hesaplanmış ve
birim matris hipotezleri reddedilmiştir (p<0,01). Örnek kitle veri setini değerlendiren bu iki
istatistik, elma tüketiminde etkili faktörler ile ilgili veri setinin PCA için iyi bir düzeyde olduğunu
göstermektedir. Tüketicilerin Erzincan elması tüketiminde etkili olan 56 değişkenin 1’den büyük
Eigen-values değerleri dikkate alınarak 12 ana faktöre indirgenmiştir (Çizelge 1).
Organik şartları haiz olan genetik kaynakların korunması ve bölge kaynaklarının etkin
kullanılması ile arz stabilitesini devam ettirerek bölge tarım işletmelerinin faaliyetlerinin sürekli
kılan, bölge istihdamına katkıda bulunarak kırsal kalkınmayı artıran ve bu sayede kırsal göçün
önlenmesine katkıda bulunarak toplam varyansın %11,66’sını açıklayan ilk faktör sürdürülebilir
kırsal kalkınma istekliliği (F1)’dir.
Toplam varyansın %7,55’ini açıklayan ve tercih faktörlerinden ikincisi olan perakendeci
imajı (F2), ürünün ambalajlanması ve ambalaj çeşitleri ile perakendeci mağazalarında
etiketlenmiş ürün profilleri ile raflarda elmanın konumlandırılmasına ilişkin bilgiler sunan
değişkenlerini içermektedir. Diğer taraftan, %7,30 ile tüketicilerin elma tüketim tercihlerinde
enerji ve kalori ihtiyaçlarını karşılayan ve sindirim üzerinde kolaylaştırıcı etki sağlayan besin
değeri altında, antioksidan niteliğinin de kullanılması ile kombine edilen sağlıklı diyet istekliliği
(F3), faktörü ile isimlendirilmiştir.
Tercih faktörlerinin dördüncüsü olan ve toplam varyansın %3,12’sini açıklayan arz zinciri
güvenliği (F4); üretici, aracı pazarlamacılar ile perakendecilere gıda güvenliği kapsamında
güvenmeyi ön plana çıkaran kısa arz zincirinde aktif rol oynayan dinamiklerle ilgili değişkenleri
içermektedir. Ayrıca tüketicilerin satış noktalarında karar vermeleri üzerinde etkili olan ve
tercihlerini de önemli ölçüde etkileyen elma rengi (F5), tüketicilerin tercihinde beşinci faktörü
oluşturmaktadır.
Toplam varyansın %4,98’ini açıklayan ve tercih faktörlerinin altıncısı olan elma şekli ve
büyüklüğü (F6), tüketicilerin elma tüketiminde elmanın şekli, büyüklüğü, çekirdek küçüklüğü
gibi görsel kalite niteliklerini kapsamaktadır. Bunun yanında elmanın organik olması, kalite
düzeyi ve kalite ile fiyat arasındaki ilişkiyi temsil eden hedonik kaite (F7) de hedef kitlenin
tercihlerinde etkili olan temel faktörler arasındadır. Bütün bunların yanında sekizinci faktör,
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tüketicilerin elmanın temel faydasını yansıtan potasyum ve vitaminlerce zengin olması ile yüksek
lif oranına sahip besin değeri (F8) ile temsil edilmektedir.
Tüketicilerin tüketim deneyim ve tecrübeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan
dokuzuncu faktör duyusal kalite (F9); tat ve lezzet, aroma, koku, ince kabuklu ve beyaz et rengi
değişkenlerini kombine etmektedir. Aynı zamanda elmanın sert, gevrek, sulu ve parlak olmasının
temel göstergesi olan tazelik (F10), belirleyici tercih faktörleri arasında yer almaktadır. Diğer
taraftan, Erzincan elmasının tüketici tercihlerinin temel belirleyicileri arasında yer alan ve bölge
orijinini tescilleyen PDO/PGI etiketleri (F11)’ne sahip olma istekliği faktörü, üreticilerin
Erzincan elmasının kimyasallardan ari üretim teknikleri kullanması ve tüketicilerin de kimyasal
kalıntı endişelerini bertaraf eden kimyasallardan ari ürün (F12) tüketim istekliliğine hizmet
etmektedir.
Çizelge 1. Erzincan elması tüketim tercihleriyle ilgili faktörler ve PCA sonuçları
Faktör ve değişken yükleri*
Faktör yorumları ve değişkenler

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F1
0

F1
1

F1
2

Sürdürülebilir kırsal kalkınma istekliliği (F1: SUKKAL)
Tarım işletmelerine katkıda bulunmak 0,857 0,089 0,041 0,004 0,003-0,034 0,108 0,002-0,045 0,015 0,014 -0,001
Tarım işletmelerinin faaliyetlerini
0,841 0,042 0,078 0,139 0,012-0,047-0,046 0,006-0,021 0,016 0,094 -0,006
sürekli kılmak
Bölgesel kalkınmaya katkı
0,793 0,079 0,008 0,037-0,026-0,019 0,141 0,057 0,053 0,030 0,012 -0,027
Bölgesel göçü engellemek
0,778 0,113 0,027 0,009 0,040 0,067 0,000-0,020-0,046 0,079 0,005 0,084
Bölge kaynaklarının etkin kullanımını
0,760 0,106 0,098 0,077-0,039 0,015 0,051-0,066 0,006 0,121 0,053 0,023
sağlamak
Kırsal kalkınmaya katkı sağlamak
0,744 0,083 0,113 0,164 0,040 0,032-0,028 0,225 0,003-0,037 0,052 0,059
Bölge ekonomisine katkı
0,713 0,094 0,131-0,115 0,016 0,085 0,186 0,235 0,085-0,080 0,007 0,063
Genetik kaynakların sürekliliğini
0,697-0,061 0,075 0,280 0,124-0,148-0,005 0,031 0,015 0,117 0,164 0,082
sağlamak
Arz stabilitesini devam ettirmeye katkı 0,678 0,061 0,157 0,020 0,151 0,070 0,059 0,178 0,204-0,128 0,116 -0,017
Perakendeci marka imajı (F2:
PERIMJ)
Ambalajlanmış olması
Perakendeci ambalajı
Toptancı ambalajı
Etiketlenmiş olması
Perakendeciler (satış noktaları)

0,069 0,881 0,017-0,020 0,075 0,066 0,113 0,036 0,069 0,030 0,074 -0,034
0,104 0,857 0,002 0,060 0,166 0,116 0,085 0,045-0,018-0,053 0,079 -0,015
0,119 0,796 0,034 0,178 0,188 0,064-0,024 0,040-0,055-0,040 0,048 0,038
0,170 0,786 0,066 0,015 0,000 0,037 0,044 0,008 0,092 0,202 0,085 0,030
0,047 0,524 0,023 0,232 0,160 0,357 0,199 0,059-0,177 0,054 0,069 -0,110

Sağlıklı diyet istekliliği (F3: SAGDYT)
Enerji ihtiyacını karşılama
0,147 0,110 0,703 0,132-0,015 0,209 0,226 0,023 0,135-0,126-0,048 0,209
Kalori oranının düşük olması
0,033 0,051 0,702 0,062 0,150 0,093 0,012 0,219 0,058 0,084 0,058 -0,105
Sağlık üzerindeki pozitif etkisi
0,108-0,010 0,640-0,083 0,053-0,046 0,195 0,153 0,132 0,131 0,101 0,115
Diyetlerde dengeleyici rol oynaması 0,258 0,106 0,628 0,030 0,122 0,236-0,016 0,035-0,028-0,004-0,078 0,052
Besin değeri
0,124 0,028 0,608 0,068-0,001 0,106 0,355 0,032 0,144-0,157-0,018 0,330
Antioksidan olması
0,067-0,032 0,594 0,441 0,122-0,116-0,256 0,129 0,028 0,280 0,166 0,011
Sindirim üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi0,084-0,023 0,517 0,051 0,005-0,134 0,148 0,467 0,132 0,201 0,161 -0,097
Arz zinciri güvenliği (F4: ARZGUV)
Pazarlama aracılarına güven
Üretici çiftçiye güven
Perakendeciye güven
Gıda güvenliği

0,125 0,184 0,067 0,834 0,019 0,071 0,104-0,030 0,080-0,074 0,054 0,082
0,178 0,048 0,053 0,762 0,039-0,016 0,252 0,038 0,128 0,001 0,054 0,028
0,057 0,228 0,079 0,692 0,079 0,099 0,329-0,008 0,064-0,082 0,022 0,110
0,1 0,1 0,0 0,5 0,1
0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
0,0
36
17 39 78 14
99 18 12 80 00
35
45
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Elma rengi (F5: ELMRNK)
Yeşil renkli olması

Kırmızı renkli olması

Sarı renkli olması

0,0
55

0,1
73

0,0
63

0,0
98

0,7
36

0,1
24

0,0
19

0,0
83

0,0
18

0,0
73

0,0
44

0,0
76

0,0
35

0,1
17

0,1
25

0,0
25

0,7
18

0,1
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0,0
57

0,0
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0,0
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0,1
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0,0
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0,0
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0,0
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0,1
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0,0
30

0,0
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0,7
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0,2
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0,0
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0,0
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0,6
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0,1
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0,0
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0,2
33

0,0
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0,2
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0,0
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0,0
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65

0,1
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0,0
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77

0,1
86

0,1
43

0,0
57

0,6
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Çizelge 1. (devam)
Elma şekli ve büyüklüğü (F6:
ŞEKBUY)
Elmanın yuvarlak ve doldun şekilli
olması
Elma çekirdeğinin küçük olması

Elma büyüklüğü

0,0
25
0,0
69

0,1
27
0,0
62

Hedonik kalite (F7: HEDKAL)
Kalite

Organik ürün

Kalite-fiyat ilişkisi

0,0
20
0,0
05
0,1
82

Besin değeri (F8: BESDEG)
Potasyum zenginliği

Vitamin zenginliği

Yüksek lif oranı

0,0
47
0,0
23

Duyusal kalite (F9: DUYKAL)
Aroma

Koku

Tat ve lezzet

0,0
43
0,0
41

0,0
70
0,0
12
0,0
78
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İnce kabuklu olması

Beyaz et rengi
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0,0
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0,0
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0,1
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0,1
16

0,0
62

0,0
25

0,2
11

0,6
92

0,0
86

Tazelik (F10: TAZELK)
Sert ve gevrek olması

Parlak renkli olması

Sulu olması

0,0
27
0,0
03
0,0
62

0,0
44
0,0
28

0,0
02
0,0
87

Coğrafi işaret etiketi (F11: COGISR)
Coğrafi işaretli olması

Bölge orijini tescili

Kimyasallardan ari ürün (F12:
KIMARI)
Hormonlardan ari ürün

Pestisit kalıntısından ari ürün

0,07
0,10
0,07
0,02
-0,046
0,062
0,01 0,138 0,146 0,194
0,072 0,825
7
6
1
4
0
0,16
0,22
0,07
0,18
-0,090
0,471
0,12
0,010 0,043
0,097 0,640
4
1
5
0,125
1
0

Eiquen Values

5,83 3,772 3,64 3,119 2,59 2,48 2,435 2,063 1,989 1,89 1,728 1,598
9
8
8
9
5

Açıklanan varyansların payı (%)

11,6 7,545 7,29 6,267 5,19 4,97 4,870 4,127 3,977 3,78 3,456 3,196
58
6
6
7
9
11,619,203 26,4 32,73 37,9 42,9 47,77 51,90 55,88 59,6 63,12 66,32
58
99
6 32 10
9
6
3 72
8
4

Varyansların kümülatif payı (%)
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) istatistiği
Bartlett’s test of Sphericity

0,868
[Ki- kare (λ2df:
1225):15398,93] (p:0,000)

Erzincan Elması Tercih Modelinde Etkili Faktörlerin Kümeleme Analiz Sonuçları
Araştırma sonuçları, Erzincan elmasını yoğun düzeyde tüketen tüketicilerin kısa gıda arz
zinciri (SFSC) güvenliği kapsamında kimyasallardan ari sağlıklı diyet istekliliği altında besin
değeri, tazelik ve duyusal kalite üzerine odaklı temel faydayı dikkate alan ve kırsal kalkınmaya
katkı sağlamak isteyen hedef tüketici kitlesini teşkil ettiğini göstermiştir (Çizelge 2).
Diğer taraftan ılımlı düzeyde Erzincan elması tüketen tüketiciler, kısa gıda arz zinciri (SFSC)
güvenliği altında kimyasal kalıntılardan ari ürünler ile sağlıklı diyet teminatı sağlayan PGI/PDO
işaretli perakendeci markalı gerçek ürün imajları dikkate almaktadır. Aynı zamanda üreticiler,
toplum ve tüketicileri ortak bir paydada buluşturan kırsal kalkınmaya pozitif katkı sağlamayı
amaçlayan tüketiciler, gerçek ürün imajı üzerine kombine edilen toplumsal fayda yaklaşımı ile
bileşik ürün imajını tüketim tercihleri ve satın alma kararlarının odak noktasına yerleştirerek satın
alma modellerini şekillendirmişlerdir (Çizelge 2).
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Araştırma sonuçları, aynı zamanda düşük düzeyde elma tüketen tüketicilerin elma rengi,
şekli ve büyüklüğü yanında elmanın tazeliği ile ilişkili görsel ve hedonik kaliteyi kapsayan dışsal
ürün niteliklerine dayalı gerçek ürün imajı üzerine odaklandığına vurgu yapmıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Her bir kümedeki final küme merkez skorları ve örnek sayıları
Elma tüketim grupları*

Temel tercih faktörleri
Sürdürülebilir kırsal kalkınma istekliliği (F1:
SUKKAL)
Perakendeci marka imajı (F2: PERIMJ)
Sağlıklı diyet istekliliği (F3: SAGDYT)
Arz zinciri güvenliği (F4: ARZGUV)
Elma rengi (F5: ELMRNK)
Elma şekli ve büyüklüğü (F6: ŞEKBUY)
Hedonik kalite (F7: HEDKAL)
Besin değeri (F8: BESDEG)
Duyusal kalite (F9: DUYKAL)
Tazelik (F10: TAZELK)
Coğrafi işaret etiketi (F11: COGISR)
Kimyasallardan ari ürün (F12: KIMARI)

Yoğun düzeyde
tüketenler

Ilımlı düzeyde
tüketenler

Düşük düzeyde
tüketenler

0,26801

0,29575

-0,06560

-0,02294

0,09421
0,06143
0,30411
-0,06376
-0,26444
-0,07682
-0,59457
-0,27463
-0,06679

-0,14749
-0,18145
-1,53570

0,23755
0,31884
-0,13365
-0,11384
-0,10382
0,56496
0,29463
0,02498
-0,00018
0,30458

0,27872
0,18513

Her kümedeki örnek sayısı (kişi)
270
225
Her kümedeki toplam örnek oranı
%45
%37
Koyu renkler, her bir kümedeki en yüksek final küme merkez skorlarını göstermektedir.
***p<0,01, F istatistiğine göre, final küme merkez skorları önemli bulunmuştur.
*Toplam örnek büyüklüğü (n), 600’dür.

0,21877
0,28063
0,45071
-0,20241
-0,18432
0,08106
-0,61888
-0,45296
105
%18

Sonuç Ve Öneriler
TRA1 bölgesindeki tüketicilerin Erzincan elması tüketim tercihleri üzerinde etkili olan
değişkenler, PCA metodu ile 12 temel tercih faktörlerine indirgenmiş ve daha sonra tüketicilerin
satın alma sıklıkları dikkate alınarak yoğun, ılımlı ve düşük düzeyde elma tüketen homojen
tüketici grupları, k-ortalamalar kümeleme analizi ile segmente edilmiştir.
Yoğun düzeyde elma tüketen tüketiciler; SFSC güvenliği altında sağlıklı diyet ve temel
fayda güdüsü ile kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Erzincan elması tüketimi ve satın
kararı üzerine odaklanmışlardırlar. Bu tüketicilerin tüketim tercihlerini pozitif etkilemek için
doğrudan pazarlama yaklaşımı altında temel fayda odaklı ve jenerik markalı ürün imajlarına
yönelik pazarlama taktik ve stratejileri kullanılmalıdır. Böylece, doğrudan pazarlama yaklaşımı
ile hem üreticilere ilave kar marjları bırakılarak kırsal kalkınmaya katkı sağlanabilir hem de
tüketicilere daha düşük maliyetli ürün tüketim memnuniyeti sağlanarak toplumsal refah
artırılabilir.
Ilımlı düzeyde elma tüketen tüketicilerin SFSC güvenliği altında sağlıklı diyet teminatı
sağlayan PGI/PDO işaretli ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan yerel perakendeci/bireysel özel
markalı bileşik ürün imajları ile tüketim memnuniyetleri sağlanmaktadır. Dolayısıyla, hedef
tüketici kitlesi için hem kırsak kalkınmaya katkı sağlayacak hem de tüketici memnuniyeti
sağlayacak PGI/PDO etiketli yerel perakendeci/özel bireysel markalı bileşik ürün imajlı ürün
farklılaştırmalarına yönelik pazarlama taktik ve stratejileri uygulanmalıdır. Özellikle PGI/PDO
etiketli yerel perakendeci/özel bireysel markalı bileşik ürün imajlı farklılaştırmalar ile yerel
perakendeci mamul raf derinlikleri ve hatlarını genişleten konumlandırma stratejileri, hedef
kitlenin ürün/marka/mağaza bağımlılığı üzerinde çok güçlü bir etki yaratabilir.
Düşük düzeyde elma tüketen tüketiciler; görsel ve hedonik kalite niteliklerine dayalı gerçek
ürün imajlı ürün profillerinden büyük bir memnuniyet/tatmin sağlamaktadırlar. Bu yüzden, bu
tüketici kitlesi için görsel ve hedonik kalite nitelikleri altında kalite dereceleme düzeylerini
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dikkate alan gerçek ürün farklılaştırmaları geliştirilerek/dizayn edilerek ve tutundurma karması
ile hedef kitle üzerinde satın alma motivasyon algısı sağlayabilecek pazarlama stratejileri
uygulanmalıdır.
Sonuç olarak, TRA1 bölgesinde tüketicilerin Erzincan elması tüketim tercihi ve satın alma
kararları üzerinde etkili olan pazarlama taktik ve stratejilerinin her bir homojen tüketici grupları
için uygulanması hem tüketicilerin tüketim memnuniyeti ve SFSC’de fonksiyon icra eden piyasa
dinamiklerinin ilave pazarlama marjı kazanımları ile katma değerlerini artırabilmelerine hem de
bölgesel ve kırsal kalkınmaya önemli bir dinamizm kazandırmalarına olanak sağlayabilir.
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TÜKETİCİLERİN ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ TÜKETİM MOTİVASYONU
CONSUMERS’ ERZİNCAN TULUM CHEESE CONSUMPTION MOTIVATION
Yavuz TOPCU*
Özet
Çalışmanın amacı, tüketicilerin Erzincan tulum peyniri tüketim tercihlerini etkileyen faktörlere dayalı
tüketim motivasyonlarını belirlemektir. TRA1 bölgesinde ikamet eden 600 hane halkından sağlanacak
birincil veriler; tüketicilerin Erzincan tulum peyniri tüketiminde etkili olan ana faktörleri belirlemek
amacıyla Principle Component Analiz (PCA) ve tüketicilerin tüketim sıklıklarını dikkate alan homojen
tüketici kitlelerinin oluşturulmasında da k-ortalamalar kümeleme analizi kullanılmıştır. Araştırma
sonuçları; yoğun düzeyde Erzincan tulum peyniri tüketen tüketicilerin gıda güvenliği altında sağlıklı diyet
ve temel fayda güdüsü ile kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için jenerik marka imajlı mamuller üzerine
odaklanırken, ılımlı düzeyde tüketiciler ise PGI işaretli yerel/ulusal markalı bileşik ürün imajları ile kırsal
kalkınmayı desteklemek için tüketim kararlarını verdiklerine işaret etmiştir. Diğer taraftan düşük düzeyde
Erzincan tulum peyniri tüketen tüketiciler, deneyimsel ve hedonik kalite algıları altında PGI işaretli gerçek
ürün imajlı mamullerden memnuniyet sağlamışlardır. Sonuç olarak; homojen tüketici kitleleri için
uygulanan pazarlama taktik ve stratejileri hem tüketicilerin tüketim trendleri hem de arz edenlerin net
pazarlama marjlarını anlamlı bir şekilde artırılabilir ve böylece toplumsal refah üzerinde pozitif bir etki
sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan tulum peyniri, kümeleme analizi, temel bileşenler analizi, tüketim
motivasyonu
Abstract
The aim of the study is to determine the consumers’ consumption motivation based on the factors
affecting their Erzincan tulum cheese consumption preferences. For these aims, primary data obtained from
600 households in TRA1 region were used for Principle Component and k-means cluster analyses to
determine the main factors effecting on their Erzincan tulum cheese consumption, and then to segment the
homogenous consumer masses according to their consumption frequencies, respectively. The results of the
study clearly highlighted that while heavy consumers consuming Erzincan tulum cheese focused on generic
branded products to contribute to the rural development trough healthy diet and core benefit motivation
under food safety, medium ones also gave consumption decisions to sustain rural development via
local/national branded augment product image with PGI labels. On the other hand, light consumers
appreciated from actual product images with PGI labels under experiential and hedonic quality perceptions.
Consequently, the marketing tactic and strategies implemented for homogeneous consumer masses could
increase considerably not only the consumers’ consumption trends but also the suppliers’ net marketing
margins, and thus it could be created a positive impact on social welfare.
Keywords: Erzincan tulum cheese, cluster analysis, principle component analysis, consumption
motivation

Giriş
İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt ve süt ürünleri, bazı önemli protein, vitamin
ve minareler için alternatif makro ve mikro besin elementlerinin temel kaynağıdır. Bütün bu
motivasyon kaynakları tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimini güçlendirirken; sütün sağımı ve
süt ürünlerine işlenmesi aşamasında mikrobiyolojik açıdan çeşitli kontaminasyonlara açık olması,
çeşitli kimyasallara maruz kalması ve çeşitli katkı maddeleri ile muamele edilmesinden
kaynaklanan negatif motivasyonlar, tüketicilerin satın alma tutum ve davranışlarında sürekli bir
değişim yaşanmasına neden olmaktadır. Süt ürünlerinde negatif motivasyonu ortadan kaldırabilen
ve insanların sağlıklı beslenmesinin temel unsurları arasında yer alan ürünün korunan bölge orijini
(PDO) ve coğrafi işareti (PGI) ile geleneksellik özellik garantisi (TSG) altında ürünün öz
faydasını yansıtan duyusal kalite nitelikleri, süt ürünlerinin tercihinde en önemli nitelikler
arasında yer almaktadır.
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Günümüzde PDO, PGI ve TSG gıda ürünleri tüketimi, hem insan sağlığı üzerindeki
koruyucu veya pozitif etkisi hem de üretim ve arz zincirinde işletmelere sağladığı katma değerler
ile kırsal ve bölgesel kalkınmada da katalizör bir rol oynamaktadır. Bütün bu fonksiyonlar, sadece
üreten ve arz eden işletmeleri değil aynı zamanda tüketiciler ile toplum çıkarlarını bir dengede
birleştirerek toplumsal ve çevresel refahı artırıcı etkilerinden dolayı büyük bir önem arz
etmektedir. Bütün dünyada gıda ürünleri tüketiminde aranan duyusal kalite, gıda güvenliği, çevre
ve biyolojik çeşitliliğin korunması coğrafi ürünler piyasalarının genişlemesine ve yeni tasarımlı
mamullerin teşekkülüne olanak sağlayarak tüketicilerin daha fazla ödeme istekliliğine (WTP)
neden olabilmektedir.
Mamulün duyusal kalitesi, gıda güvenliği, çevre ve gen kaynaklarının korunması
bakımından önem arz eden PGI, PDO ve TSG ile tescil edilmiş 10.000 coğrafi işaretli ürünlerin
dünya piyasasındaki payı 200 milyar doları aşarken, Fransa, İtalya ve İspanya’nın liderliğinde
Avrupa Birliği (AB)’de 1274 coğrafi işaretli ürünlerin payı 75 milyar Euro ile artış trendini devam
ettirmektedir (Anonim, 2015). Fakat ülkemizde coğrafi işaretli gıda ürünleri için henüz bir iç
piyasa potansiyeli oluşturulamadığı ve çalışmaların 2015-2018 eylem planı kapsamında
yürütülerek, kurumsal yapı ve piyasa potansiyelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu
kurumsal yapıya karşılık, 2014-2015 üretim döneminde 13 ülkeye 7 ürün ile 2500 ton coğrafi
işaretli gıda ürün ihracatı gerçekleştirilmiş ve toplam Türkiye gıda ihracatı içerisindeki payı %1015 düzeyinde olduğu rapor edilmiştir (Anonim, 2014).
Özellikle son yıllarda iç piyasalarda genetik modifikasyona maruz kalan gıda ürünleri
tüketimi yanında bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması aşamalarında
maruz kalınan mikrobiyolojik kirleticiler, kullanılan kimyasal ilaç ve hormonlar ile çeşitli suni
gıda katkı maddeleri ile muamele edilmiş gıda ürünleri tüketimi, hem toplum sağlığı ve çevre
üzerinde negatif etkileri hem de gelecek jenerasyon ve potansiyel kaynakların deformasyonlarına
büyük bir ivme kazandırmaktadır. Yüksek bir trend yakalamış olan bu deformasyonları minimize
etmenin en iyi yolu, kaynağı bilinen daha sağlıklı ve güvenilir gıdaları temsil eden PDO, PGI ve
TSG tescilli ürünleri tüketmekten geçmektedir. Gerçekten ülkemizde bu niteliklere haiz olan
yaklaşık 180 adet coğrafi işaret almış, fakat 204 adet de işlemi devam eden gıda ürünleri
mevcuttur. Hatta ülkemizde 2500 adet potansiyel ürünün coğrafi işaret ile işaretlenmesinin
uygunluğundan da çeşitli raporlarda bahsedilmektedir (TPE, 2015). Bu nitelikleri ile ülkemiz,
coğrafi işaret tescili alabilecek mamul portföyü yönünden oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.
Ülkemizde coğrafi işaretlerle tescillenmiş gıda ürünleri arasında tarımsal ürünlerin payı %72
ve bunlar içerisinde de süt ve süt ürünleri, özellikle de peynir mamul hattı, önemli bir paya sahiptir
(Doğan, 2015). Bu mamul hattında beyaz ve kaşar peyniri takip eden tulum peynir, Trakya
Bölgesi dışında hemen hemen ülkemizin her bölgesinde farklı yerel orijin (Erzincan, Afyon,
Kayseri, Isparta, İzmir, Adana, Gaziantep, Kemah, Kargı, Divle, Çimi, Korkuteli, Selçuklu vb.)
isimleri altında yüksek ekonomik katma değere sahip bir ürün olarak üretilmektedir (Çakır et al.,
2016; Kara, 2012). Özellikle çalışma kapsamında ele alınan Erzincan tulum
peyniri§§§§§§§§§§§§§§§§§§, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan, Erzurum, Elazığ, Malatya,
Tunceli, Bingöl gibi illerin yaylalarında (Munzur, Çimen, Çayırlı, Kemah yayları) Mayıs ve Eylül
ayları arasında Akkaraman koyunlarının sütlerini kullanılarak doğal ev mayası (şirden) ve kaya
tuzu ile Şavaklar tarafından aile tipi işletmeler/küçük mandıralarda geleneksel yöntemlerle
üretilmektedir. Hazırlanan bu peynirler, keçi/koyun derilerine (tulum) ya da bidonlara yaygın
olarak elle ya da makinelerle basılarak 3 ile 9 ay kadar soğuk hava depolarında olgunlaştırılır ve
daha sonra pazara arz edilir (TPE, 2015; Şengül et al., 2014).
Erzincan tulum peynirine önemli içsel ürün nitelikleri kazandıran ve özellikle duyusal kalite
üzerinde önemli bir etkiye sahip olarak, tüketicilerin tüketim motivasyonlarına pozitif bir katkı
temin eden faktörler; yüksek rakımlı yaylalarda (bölge orijini/coğrafik konum) beslenen hayvan
§§§§§§§§§§§§§§§§§§

2000 yılında PGI etiketi ile etiketlenmiş olan Erzincan tulum peyniri, beyaz/krem renginde gevrek ve
yarı-sert bir dokuda keskin bir koku ile ağızda tereyağına benzer bir aroma ile yüksek yağ oranında kolayca eriyebilen
üstün duyusal niteliklere sahip bir üründür (Çakır et al., 2016).
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materyallerinden temin edilen süt tipi (koyun, keçi, sığır ve manda), pıhtılaştırma metotları (doğal
maya (şirden) kullanımı), sütün ışıl işleme tabi tutulup tutulmaması (ham ve pastörize süt), yağ
oranı (tam yağlı, az yağlı ve yağsız), peynirin tektürü (çok sert, set ve yumuşak), tuz oranı (tuzlu
ve tuzsuz), katkı maddeleri (tıbbi ve aromatik bitkiler, suni katkı maddeleri), olgunlaştırma
periyotları (3, 6, 9 ve 12 ay) ve kullanılan toptancı/perakendeci ambalaj materyalleri (koyun ve
keçi derisi, plastik ve ahşap bidonlar, vakumlu naylon, köpük tabaklar vb.) önemli ürün tercih
nitelikleri olarak kabul edilmektedir (Doğan, 2015; Kırdar et al., 2015; Özkaya and Gün, 2014;
Şengül et al., 2014; Adanacioglu and Albayram, 2012; Morul ve İşleyici, 2012; Kamber, 2008).
Benzer şekilde tulum peynir tüketim tercihinde sütün hayvan kaynağının sağlıklı olması ve
refahı, sütün sağımı, toplanması, peynire işlenmesi, peynirin depolama öncesi dinlendirilmesi,
ambalajlanması, olgunlaştırılması, pazarlanması ve perakende seviyesinde sunumu
aşamalarındaki hijyen koşulları (mikrobiyolojik güven), kimyasal kalıntı (pestisit ve hormon) ve
suni katkı maddelerinden ari olmaları, besin değeri de tüketicilerin gıda güvenliği ve sağlıklı diyet
motivasyonları üzerinde etkili olan içsel ürün nitelikleridir (Kara and Akkaya, 2015; Şengül et
al., 2014; Dinkçi ve ark., 2012; Kara, 2012; Kunduoglu et al., 2012).
Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar; tüketicilerin ürünün orijini, üretim ve işleme
teknikleri hakkında bilgiye ulaşabilmesi, ürünün PDO, PGI, TSG gibi orijin işaretleri ile
tescillenmiş olması, ürünün aroma, tat ve lezzet gibi duyusal kalite nitelikleri, kimyasal kalıntı,
hormon ve katkı maddeleri ile muamele edilmemiş taze, doğal, organik ve yerel ürünlerin tercihi
ile kendi çıkarlarını maksimum kılan motivasyon eğilimleri (Uzundumlu and Topcu, 2016;
Denver and Jensen, 2014; Bonany et al., 2013; Vecciho and Annunziate, 2011) yanında
kentleşme, eğitim, mesleki statü, cinsiyet gibi sosyokültürel ve demografik faktörler ile genel
makro ekonomik ölçütler ile bireysel gelir ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ödeme istekliklerinin
(Topcu, 2015; Topcu et al., 2015; Denver and Jensen, 2014; Michaelidou et al., 2010; Monier et
al., 2009) önemli ölçüde etkisi altında hareket ettiklerine işaret etmiştir.
Bütün bu motivasyon kaynakları altında süt ve süt ürünleri, insan yaşamının bütün
aşamalarında ihtiyaç duyulan kalsiyum ve diğer besin elementleri bakımından sağlıklı ve dengeli
bir diyetin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu bilişsel düşünce konteksti içerinde bütün dünyada
süt ve süt ürünlerinin tüketimi anlamlı bir şekilde artmaktadır. Son yıllarda ülkemiz ve araştırma
bölgesi TRA1’nde yıllık kişi başına ortalama süt ve süt ürünlerinden peynir, süt ve tereyağı
tüketim miktarları sırasıyla 20 ve 25 kg, 28 ve 20 litre, 1,3 ve 3-3,5 kg iken, süt ürünleri
tüketiminde lider ülkelerde bu ürünlerin tüketimi sırasıyla 30-35 kg, 110 litre ve 5 kg olarak rapor
edilmiştir (Uzundumlu ve Topcu, 2016; TEPGE, 2012; ASUD, 2010). Araştırma bölgesinden
(TRA1) elde edilen verilere göre; 2016 yılında kişi başına ortalama Erzincan tulum peyniri
tüketim miktarı, 2,6 kg olarak hesaplanmıştır. Bu tüketim miktarları dikkate alınırsa, Türkiye ve
TRA1 bölgesinde peynir tüketimi daha düşük düzeylerde seyretmektedir.
Tüketicilerin yıllık peynir tüketimlerini artırmak için duyusal ürün nitelikleri ve dışsal ürün
niteliklerini temel alan bütünsel pazarlama taktik ve stratejileri ile kombine edilmelidir. Böylece
homojen hedef tüketici kitlelerinin ihtiyaç ve isteklerine göre geliştirilen ve dizayn edilen
farklılaştırılmış mamul karmalarının teşekkülü mümkün olabilir. O zaman hem hedef kitlelerin
tüketim memnuniyetleri sağlanabilir hem de arz edenler daha fazla katma değer ve pazarlama
marjı sağlayarak daha yüksek net kar marjları temin edebilirler.
Gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin peynir tercihi ve satın alma kararları üzerinde bölge orijini
ve coğrafi işaret tescilleri büyük bir önem arz ederken, Türk tüketicilerin peynir tüketimi ve satın
alma kararları üzerinde coğrafi işaret ve bölge orijininin etkilerini analiz eden herhangi bir
araştırmaya rastlamak mümkün değildir. Bu yüzden bu çalışma, coğrafi işaretli Erzincan tulum
peyniri tüketici tercihi ve satın alma kararı üzerinde etkili olan faktörler üzerine odaklı satın alma
modelleri konusunda ekonomik literatüre önemli bir katkı sağlayabilir. Hedeflenen katkı
doğrultusunda bu çalışmanın amacı, TRA1 bölgesindeki tüketicilerin coğrafi işaretli Erzincan
tulum peyniri tüketim tercihi ve satın alma kararı üzerinde etkili olan faktörleri ortaya koymak ve
bu faktörlere dayalı motivasyon kaynaklarını belirlemektedir.
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Materyal Ve Metotlar
Materyal
Araştırmanın birincil verilerini, TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde coğrafi
işaretli Erzincan tulum peyniri tüketen hane halkları ile yüz yüze yapılan anket verileri
oluşturmaktadır. İkincil veriler ise, çeşitli kurum ve kuruluşların (TUİK, DPT, FAO) verileri ile
yerli ve yabancı bilimsel çalışma, rapor, dergi ve çeşitli yayınlardan temin edilen araştırma bulgu
ve sonuçlarından elde edilmiştir.
Metotlar
Örneklem prosedürü
TRA1 bölgesini oluşturan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde ikamet eden ve Erzincan
Tulum peyniri tüketen tüketicileri dikkate alarak, yapılan ön anket çalışması ile bu peyniri tüketen
ve tüketmeyen hane halklarının oranları belirlenerek, her bir il için örnek kitle büyüklüğü
aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanmıştır (Topcu, 2015).

Z 2 * p * (1  p)
n
 245 / 196 / 138
c2
Burada;
n: Örnek büyüklüğü
Z: Z değeri (95% güven aralığında 1,96)
q: Erzincan peyniri tüketme oranları (Erzurum, Erzincan ve Bayburt için sırasıyla %80, %90 ve
%85)
c: Hata terimi (0.05 = ±5)
Örnek kitle büyüklüğü Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde sırasıyla 245, 196 ve 138
hane halkı dikkate alınarak toplamda TRA1 bölgesinde 579 anket sayısı hesaplanmıştır.
Anketlerde cevap verenler ve anketörlerden kaynaklı hataların bertaraf edilebilmesi için %5 fazla
anket yapılmıştır. Gerek hatalı giriş yapılan verilere ait anketler gerekse de dağımla ilgili problem
sergileyen değişkenlere ilişkin anket formlarının çıkarılması ile elde mevcut olan hatasız 600
anket formlarının verileri dikkate alınarak, analizler gerçekleştirilmiştir.
Anket formlarının hazırlanmasında uygulanan metot
Erzincan tulum peyniri tüketen tüketicilerin satın alma modelleri üzerinde etkili olan tutum
ve davranışları belirleyen değişkenler, yerli ve yabancı araştırmalarda kullanılan değişkenlerin
bölge ve ürün niteliklerine uyarlanması ile elde edilmiştir. Ankete katılan tüketicilerin 5’li Likert
Ölçeği ile belirlenmiş skalada (1: hiç önemli değil ve 5: çok önemli olmak üzere önem derecesi
artan bir şekilde seyretmiş) her bir ifadeyi işaretlemeleri istenmiştir. Tüketicilerin satın alma
tutum ve davranışlarının belirleyicisi olan demografik, psikografik ve mamul niteliklerine bağlı
olarak belirleyen 57 değişkenden 8 tanesi sürdürülebilir kırsal ve bölgesel kalkınma istekliliği, 12
tanesi peynirin içsel kalite nitelikleri (duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite unsurları)
oluşturmaktadır.
Diğer taraftan bu değişkenlerden 9 tanesi peynirin üretim, pazarlama ve satış noktalarındaki
güven unsurları ile ilgili değişkenleri (çiftçi, imalatçı, perakendeci aşamalarındaki güvenirlilik
unsurları), 11 tanesi peynir ile ilgili pazarlama karması değişkenlerini (ürün, fiyat, tutundurma ve
dağıtım karmaları) ve 17 tanesi de tüketicilerin psikolojik ve kişisel karar değişkenlerini
oluşmaktadır (Topcu, 2012; Kotler and Armstrong, 2004). Diğer taraftan hedef tüketici
piyasalarının bölümlendirilmesinde de elma tüketim sıklıkları dikkate alınarak yoğun, orta ve
düşük düzeyde Erzincan tulum peyniri kullanıcıları grupları şeklinde üç hedef piyasa segmenti
dikkate alınmıştır.
Verilerin istatistiksel analizinde uygulanan metotlar

TÜKETİCİLERİN ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ TÜKETİM MOTİVASYONU • | • 783

İstatistikî analizin ilk aşamasında, elde edilen birincil verilerden elma tüketiminde
tüketicilerin satın alma modelleri üzerinde etkili olan tutum ve davranışlarla ilgili 57 değişken
arasındaki ilişkileri analiz eden ve bunları ilişki düzeylerine göre bağımsız ana gruplara ayıran
yapısal eşitlik modellerinden Principal Component Analiz (PCA) kullanılmıştır. PCA, birbiriyle
ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren
ve sosyal davranışlarla ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik
tekniklerinden biridir.
Ana faktörlerin elde edilmesinde, en yaygın olarak kullanılan PCA’de, faktörlerin
isimlendirilebilmesi ve yorumlanabilmesi için uygulanan orthogonal rotasyon çözümünde
varimax metodu kullanılmıştır (SPSS 20.0, 2015; Kalaycı, 2005). PCA; veri setinin faktör analizi
için uygunluğunun değerlendirilmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin rotasyonu ve
faktörlerin isimlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilen dört aşamadan meydana gelir (Topcu et al.,
2010). Veri setinin PCA için uygunluğunun değerlendirilmesinde, Bartlett testi ve Kaiser-MeyerOlkin (KMO) oranı dikkate alınmıştır. Bartlett testi, korelasyon matrisinde değişkenlerin en
azından bir kısmı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu ihtimalini test eder. KMO örnek
yeterliliğinin ölçütü, gözlenen korelasyon katsayısının büyüklüğü ile kısmi korelasyon
katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir indekstir ve bu oranın 0.50’den büyük olması gerekir.
Ana faktörlerin anlamlılığı hakkında önemli bilgiler sunan Eigenvalues (özdeğer) istatistiği ve
toplam ve açıklanan varyans yüzdeleri de kullanılmaktadır. Eigenvalues istatistik değerinin 1’den
büyük olması durumunda faktörler anlamlı olarak kabul edilir ve 1’den küçük olan değerlere sahip
faktörler dikkate alınmaz.
Analizin ikinci aşamasında, PCA sonuçlarına göre elde edilmiş temel tüketici tercih
faktörlerinin yoğun, ılımlı ve düşük düzeyde tüketim sıklıkları gruplarına göre oluşturulmuş üç
homojen hedef tüketici kitlelerinde nasıl bir dağılım sergilediklerini test etmek ve bu homojen
tüketici segmentlerine göre pazarlama taktik ve stratejilerini belirlemek için K-ortalamalar
kümeleme analizi kullanılmıştır. Faktör analizi ile ürün nitelikleri, tüketicilerin satın alma tutum
ve davranışlarını belirleyen 12 ana faktör, kümeleme analizi ile bu kümelere dağıtılmıştır.
Araştırma Bulguları Ve Tartışma
Erzincan tulum peyniri tüketim motivasyonu üzerinde etkili olan PCA sonuçları
TRA1 bölgesinde tüketicilerin Erzincan tulum peynirine yönelik tutum ve davranışlarını
ifade eden gözlem ve kısmi korelasyon katsayılarını karşılaştıran KMO örnek yeterlilik ölçüt
indeksi, 0,91’dir. Diğer taraftan tüketicilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili ana faktörlerin
Bartlett’s test of Sphericity istatistiği için hesaplanan ki-kare değeri; 18351,52 (p:0,000) olarak
hesaplanmış ve birim matris hipotezleri reddedilmiştir (p<0,01). Örnek kitle veri setini
değerlendiren bu iki istatistik, tulum peyniri tüketiminde etkili faktörler ile ilgili veri setinin PCA
için iyi bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Tüketicilerin Erzincan tulum peynir tüketiminde
etkili olan 57 değişkenin 1’den büyük Eigen-values değerleri dikkate alınarak 12 ana faktöre
indirgenmiştir (Çizelge 1).
Organik şartları haiz olan genetik kaynakların korunması ve bölge kaynaklarının etkin
kullanılması ile arz stabilitesini devam ettirerek bölge tarım işletmelerinin faaliyetlerinin sürekli
kılan, bölge istihdamına katkıda bulunarak kırsal kalkınmayı artıran ve bu sayede kırsal göçün
önlenmesine katkıda bulunarak toplam varyansın %10,64’ünü açıklayan ilk faktör sürdürülebilir
kırsal kalkınma istekliliği (F1)’dir.
Toplam varyansın %8,82’sini açıklayan ve tercih faktörlerinden ikincisi olan sağlıklı diyet
istekliliği (F2), kemik ve diş sağlığına katkıda bulunarak fiziksel gelişmeyi sağlamak, çeşitli
vitamin, protein ve iz maddelerce zengin olması ve sindirim üzerindeki pozitif etkilere ilişkin
bilgiler sunan değişkenleri içermektedir. Diğer taraftan, %6,78 ile tüketicilerin Erzincan tulum
peyniri tercihinde ambalaj ve etiketleme ile sağlanan gerçek ürün imajının sağlanması ve bu
imajın reklam ve promosyon gibi tutundurma karması araçlarının kullanılması ile farkındalığın
yaratılmasına yardımcı olan tutundurma karması (F3), faktörü ile isimlendirilmiştir.
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Tercih faktörlerinin dördüncüsü olan ve toplam varyansın %5,68’ini açıklayan hastalıklara
karşı koruyucu etki (F4); sindirim ve dolaşım sistemini kolaylaştırıcı etkisinin yanında çeşitli
hastalık ve onkolojik etkilere karşı koruyucu etkiyi ön plana çıkaran değişkenleri içermektedir.
Ayrıca tüketicilerin deneyimsel kalite niteliklerine vurgu yapan duyusal ve görsel kalite
unsurlarını teşkil eden deneyimsel kalite (F5), tüketicilerin tercihinde beşinci faktörü
oluşturmaktadır.
Toplam varyansın %5,36’sını açıklayan ve tercih faktörlerinin altıncısı olan arz zincirinde
gıda güvenliği (F6), tüketicilerin Erzincan tulum peyniri tercihi ve tüketim kararında ham sütün
sağım ve toplama, işleme ve hazırlanan peynirin depolama, pazarlama ve perakende aşamalarında
gıda güvenliğinin büyün önem arz ettiği ürün niteliklerini kapsamaktadır. Bunun yanında
Erzincan tulum peynirinin tüketiminde bölge kültürünün etkisi altında deneyim ve tecrübelere
bağlı olarak sosyal çevre ve referans gruplarının etkisini kombine eden kültürel alışkanlıklar
(F7), ilgili değişkenleri bir araya getirmiştir. Bütün bunların yanında sekizinci faktör, tüketicilerin
tulum peynir tercihinde kullanılan ham sürün kaynağı, temin edilme bölgesi ve kimyasal
kalıntılardan ari olması değişkenlerini temsil eden ham süt kalitesi (F8) ile adlandırılmıştır.
Tüketicilerin tulum peyniri tüketim tercihi ve satın alma kararı üzerinde ulusal ve yerel
marka istekliliğini temel alan ve perakende seviyesinde kolay bulunabilme ve ulaşım kolaylığı
değişkenlerini birleştiren dokuzuncu faktör, markaya ulaşım kolaylığı (F9) ile tanımlanmıştır.
Aynı zamanda tulum peynirinin kalite düzeyi ve kalitede istikrar, gerçek kalite ile fiyat arasındaki
ilişki ve peynirin olgunlaşma süresi ile temsil edilen hedonik kalite (F10), belirleyici tercih
faktörleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, Erzincan tulum peyniri için ham madde temin
çiftçi, imal eden imalatçı ve perakende seviyesinde satışını üstlenen perakendecilere güven
değişkenlerini temsil eden arz zinciri güveni (F11), on birinci faktör olarak belirlenmiştir.
Sonuncu faktör bölge orijini (F12), PDO/PGI etiketleri ile işaretlenmiş ve üretim modeli ile
organik şartlara haiz olma konusunda önemli bilgi sunan ve tüketicilerin satın alma kararı
üzerinde pozitif bir motivasyon sağlayan faktördür.
Çizelge 1. Erzincan tulum peyniri tüketim motivasyonu ilgili faktörler ve PCA sonuçları
Faktör ve değişken yükleri*
Faktör yorumları ve değişkenler
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Bölge istihdamına ve ekonomisine katkı
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Kırsal/bölgesel göçün engellenmesine
katkı sağlamak
Gen kaynaklarının sürekliliğine katkı
sağlamak

Potansiyel kıt kaynakların etkin
kullanımına katkı sağlamak
Çiftçilerin yeterli gelir temin etmesine
katkı sağlamak
İşletmelerin arz stabilitesini devam
ettirmesine katkı sağlamak
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0,0
89
0,0
30
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Üretim bölgesi ve doğal çevreyi ziyaret
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Sağlıklı diyet istekliliği (F2: SAGDIY)
Diş sağlığına katkıda bulunmak

Fiziksel gelişime katkı sağlama

Kemik erimesini engelleme

Protein ve kalsiyumca zengin olması

Yüksek enerji ihtiyacını karşılama

Kolay sindirilebilir olması

Mineral madde katkısı

B vitaminleri ve fosforca zengin olması

Tutundurma karması (F3: TUTKAR)
Ambalaj dizaynı ve albenisi

Ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması

Ambalaj gramajı

Ambalajda çevre dostu materyal
kullanımı
Promosyon ve indirim uygulamaları

Reklam ve tanıtım etkisi
Hastalıklara karşı koruyucu etki (F4:
KORETK)
Tansiyon düşürme etkisi

Mide hastalıklarını önleme etkisi

Sindirim rahatsızlıklarını önleme etkisi
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17
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Kanseri önleyici etki
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Enfeksiyonlara karşı direnç sağlama

Deneyimsel kalite (F5: DENKAL)
Özgün aroma

Özgün tat ve lezzet

Özgün koku

Özgün renk ve görünüm

Yağ oranı

Tektür (sert, yumuşak)

0,0
17
0,1
01

0,0
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0,1
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Arz zincirinde gıda güvenliği (F6:
ARZGUV)
Süt sağımı ve toplama aşamasında
hijyen
İşleme ve depolama aşamasında hijyen

Pazarlama ve satış aşamasında hijyen

Gıda güvenliği

0,0
01
0,0
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0,0
18

Kültürel alışkanlıklar (F7: KULALS)
Alışkanlıklar

Deneyim ve tecrübeler

Bölge kültürünün önemli bir parçası
olması
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Ham süt kalitesi (F8: SUTKAL)
Süt temin bölgesi (dağlık ve ova
bölgeleri)
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Süt kaynağı (koyun, keçi, sığır)

Kimyasal kalıntı ve katkı
maddelerinden ari olması
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Markaya ulaşım kolaylığı (F9:
MARULS)
Satış noktaları (perakendeciler)
Ulusal markalı olma arzusu

Kolay bulunabilir olması ve ulaşım
kolaylığı
Yerel bireysel markalı olma arzusu

0,1
69
0,0
49

0,1
49

Hedonik kalite (F10: HEDKAL)
Kalite ve kalitede istikrar

Raf ömrü (olgunlaşma süresi)

Fiyat ve kalite ilişkisi

Arz zinciri güveni (F11: ARZGUV)
İmalatçıya güven

Çiftçiye güven
Perakendeciye güven

0,5
01

0,0
73
0,1
42
0,2
02

Bölge orijini (F12: BOLORJ)
Bölge orijini tescili

Organik şartlara haiz olma

Eiquen Values

5,95 4,937 3,79 3,183 3,00 2,99 2,460 2,426 2,105 2,08 1,992 1,348
7
6
4
9
0

Açıklanan varyansların payı (%)

10,6 8,816 6,77 5,684 5,36 5,35 4,393 4,332 3,759 3,71 3,557 2,407
38
8
5
5
4
10,619,454 26,2 31,91 37,2 42,6 47,02 51,36 55,11 58,8 62,39 64,79
38
32
6 81 36
8
0
9 33
0
8

Varyansların kümülatif payı (%)
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) istatistiği
Bartlett’s test of Sphericity

0,908
[Ki- kare (λ2df:
1225):18351,52] (p:0,000)
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Erzincan tulum peyniri tüketim motivasyonunu etkileyen faktörlerin kümeleme
analiz sonuçları
Araştırma sonuçları; Erzincan tulum peynirini yoğun düzeyde tüketen tüketiciler, ham süt
kalitesi ile gıda güvenliğini dikkate alarak arz zincirinde fonksiyon gösteren piyasa dinamiklerine
güven teminatı ve kültürel alışkanlıkların etkisi altında hastalıklara karşı koruyucu nitelik
sağlayan sağlıklı diyet temini ve kırsal kalkınmaya da katkı sağlamak isteyen hedef tüketici
kitlesini teşkil ettiğini göstermiştir (Çizelge 2).
Diğer taraftan ılımlı düzeyde Erzincan tulum peyniri tüketen tüketiciler, sağlıklı diyet
teminatı sağlayan PGI/PDO işaretli markalı bileşik ürün imajları ile farklılaştırılmış deneyimsel
ve hedonik kalite algısı altında tutundurma karmasının etkisi ile markaya ulaşım kolaylığı temin
eden ve kırsak kalkınmaya ivme kazandırmak amacıyla satın alma modellerini benimsemişlerdir
(Çizelge 2).
Araştırma sonuçları, aynı zamanda düşük düzeyde tulum peyniri tüketen tüketicilerin
kültürel alışkanlıkların etkisi altında deneyimsel kalite niteliklerine dayalı arz zincirinde gıda
güvenliği temin eden PGI tescilli hedonik kalite nitelikleri ile farklılaştırılmış gerçek ürün imajı
üzerine odaklandıklarına vurgu yapmıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Her bir kümedeki final küme merkez skorları ve örnek sayıları
Erzincan tulum peynir tüketim grupları*

Temel tercih faktörleri
Sürdürülebilir kırsal kalkınma istekliliği (F1:
SUKKAL)
Sağlıklı diyet istekliliği (F2: SAGDIY)
Tutundurma karması (F3: TUTKAR)
Hastalıklara karşı koruyucu etki (F4: KORETK)
Deneyimsel kalite (F5: DENKAL)
Arz zincirinde gıda güvenliği (F6: ARZGUV)
Kültürel alışkanlıklar (F7: KULALS)
Ham süt kalitesi (F8: SUTKAL)
Markaya ulaşım kolaylığı (F9: MARULS)
Hedonik kalite (F10: HEDKAL)
Arz zinciri güveni (F11: ARZGUV)
Bölge orijini (F12: BOLORJ)

Yoğun düzeyde
tüketenler

Ilımlı düzeyde
tüketenler

Düşük düzeyde
tüketenler

0,1801

0,1347

-0,1386

0,1667
-0,0526

0,1149
0,3249
-0,0297

-0,2699
-0,3872
-0,4457

0,1387
-0,4334
-0,2625
0,0034
0,2645
0,2894
0,0798

0,3955
0,2575
0,0804
-0,1426
-0,1829
0,4582
-0,6368

0,0947

0,1000

0,3244
-0,3229
0,0409
0,0825
0,1071
-0,2273
-1,1667
0,4431
-0,0596

Her kümedeki örnek sayısı (kişi)
260
142
Her kümedeki toplam örnek oranı
%43
%24
Koyu renkler, her bir kümedeki en yüksek final küme merkez skorlarını göstermektedir.
***p<0,01, F istatistiğine göre, final küme merkez skorları önemli bulunmuştur.
*Toplam örnek büyüklüğü (n), 600’dür.

198
%33

Sonuç Ve Öneriler
TRA1 bölgesindeki tüketicilerin Erzincan tulum peynir tüketim tercihleri üzerinde etkili olan
değişkenler, PCA metodu ile 12 temel tercih faktörlerine indirgenmiş ve daha sonra tüketicilerin
satın alma sıklıkları dikkate alınarak yoğun, ılımlı ve düşük düzeyde Erzincan tulum peyniri
tüketen homojen tüketici grupları, k-ortalamalar kümeleme analizi ile segmente edilmiştir.
Yoğun düzeyde Erzincan tulum peyniri tüketen tüketiciler; SFSC güvenliği altında sağlıklı
diyet ve temel fayda güdüsü ile kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Erzincan tulum
peyniri tüketimi ve satın kararı üzerine odaklanmışlardırlar. Bu tüketicilerin tüketim tercihlerini
pozitif etkilemek için doğrudan pazarlama yaklaşımı altında temel fayda odaklı ve jenerik markalı
ürün imajlarına yönelik pazarlama taktik ve stratejileri uygulanmalıdır. Böylece, doğrudan
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pazarlama yaklaşımı ile hem üreticilere ilave net kar marjları bırakılarak kırsal kalkınmaya katkı
sağlanabilir hem de tüketicilere daha düşük maliyetli ürün tüketim memnuniyeti sağlanarak
toplumsal refah artırılabilir.
Ilımlı düzeyde Erzincan tulum peyniri tüketen tüketicilerin sağlıklı diyet teminatı sağlayan
PGI işaretli ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan yerel/ulusal markalı bileşik ürün imajları ile
tüketim memnuniyetleri sağlanmaktadır. Dolayısıyla, hedef tüketici kitlesi için hem kırsak
kalkınmaya katkı sağlayacak hem de tüketici memnuniyeti sağlayacak PGI etiketli yerel/ulusal
markalı bileşik ürün imajlı ürün farklılaştırmalarına yönelik mamul geliştirme/dizaynı
gerçekleştirilerek, perakendeci seviyesinde raf derinliği yayılımını artırmak için tutundurma
karmalarına yönelik pazarlama taktik ve stratejileri sunulabilir. Özellikle PGI/PDO etiketleri
altında duyusal ve görsel kalite nitelikleri ile farklılaştırılmış bileşik ürün imajları, perakendeci
mamul raf derinlikleri ve hatlarını genişleten konumlandırma stratejileri ile hedef kitlenin
ürün/marka/mağaza bağımlılığı üzerinde çok güçlü bir etki yaratılabilir.
Düşük düzeyde Erzincan tulum peyniri tüketen tüketiciler; deneyimsel ve hedonik kalite
niteliklerine dayalı ve PGI etiketleri ile işaretli gerçek ürün imajlı ürün profillerinden büyük bir
memnuniyet/tatmin sağlamaktadırlar. Bu yüzden, bu tüketici kitlesi için deneyimsel ve hedonik
kalite nitelikleri altında kalite dereceleme düzeylerini dikkate alan PGI işaretli gerçek ürün
farklılaştırmaları geliştirilerek ya da dizayn edilerek hedef kitle üzerinde satın alma motivasyon
algısı sağlayabilecek pazarlama stratejileri uygulanmalıdır.
Sonuç olarak, TRA1 bölgesinde tüketicilerin Erzincan tulum peyniri tüketim tercihi ve satın
alma kararları üzerinde etkili olan pazarlama taktik ve stratejilerinin her bir homojen tüketici
grupları için uygulanması hem tüketicilerin tüketim memnuniyeti ve SFSC’de fonksiyon icra eden
piyasa dinamiklerinin ilave pazarlama marjı kazanımları ile katma değerlerini artırabilmelerine
hem de bölgesel ve kırsal kalkınmaya önemli bir dinamizm kazandırmalarına olanak sağlayabilir.
Kaynakça
Adanacioglu, H. & Albayram, Z. (2012). A conjoint analysis of consumer prefernces for traditional cheeses in Turkey:
A case study on tulum cheese. Korean Journal of Food Science, 32 (4), 458-466.
Anonim, (2014). Coğrafi işaretli ürünlerde Avrupa’nın neresindeyiz. [Çevrim-içi: http://apelasyon.com/Yazi/cografiisarette-avrupanin-neresindeyiz], Erişim tarihi: 15.03.2016.
Anonim, (2015). Coğrafi işaretli ürünler için stratejiler. [Çevrim-içi: http://www.gidahatti.com/cografi-isaretli-urunlericin-strateji], Erişim tarihi: 15.03.2016.
ASUD (2010). The report of the dairy products in the World and Turkey. [Çevrim-içi:
http://www.suthatti.com.tr/sut_raporu/sut_envanteri.pdf], Erişim tarihi: 30.10.2015.
Bonany, J., Buehler, A., Carbo, J., Codarin, S., Donati, F., et al. (2013). Consumer eating quality acceptance of new
apple varieties in different European countries. Food Quality and Preference, 30, 250-259.
Çakır, Y., Cakmakci, S. & Hayaloglu, A.A. (2016). The effect of addition of black cumin and ripening period on
proteolysis, sensory properties and volatile profiles of Erzincan tulum cheese made from raw Akkaraman sheep’s
milk. Small Ruminant Research, 134, 65-73.
Denver, S. & Jensen, J.D. (2014). Consumer preferences for organically and locally produced apples. Food Quality and
Preference, 31, 129-134.
Dinkçi, N., Ünal, G., Akalın, A.S., Varol, S. ve Gönç, S. (2012). Kargı tulum peynirinin kimyasal ve mikrobiyolojik
özellikleri. Ege Üniv. Ziraat Fak., Derg., 49 (3), 287-292.
Doğan, B. (2015). Coğrafi işaret korumasının gelişmekte olan ülkeler için önemi. E-journal of New World Science
Academy, 10 (2), 58-75.
Kamber, U. (2008). The traditional cheeses of Turkey: the Aegean region. Food Reviews International, 24, 39-61.
Kara, R. (2012). Geleneksel bir peynir: Afyon Tulum peyniri. Kocatepe Veteriner Dergisi, 58 (1), 45-48.
Kara, R. & Akkaya, L. (2015). Behavior of Brucella Abortus and Brucella Melitensis in Afyon Tulum cheese. Journal
of Food Safety, 35, 13-18.
Kalaycı, S. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kırdar, S., Kose, Ş., Gun, I., Ocak, E. & Kursun, Ö. (2015). Does consumption of Kargi tulum cheese meet daily
requirements for minerals and trace elements? Mljekarstvo, 65 (3), 203-209.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2004). Principles of marketing (10th Edition). Canada: R Donnelley-Willaard.

790 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2
Kunduhoglu, B. Elcioglu, O., Gezginc, Y., Akyol, I., Pilatin, S. & Çetinkaya, A. (2012). Genotypic identification and
technological characterization of lactic acid bacteria isolated from traditional Turkish Kargi tulum cheese.
African Journal of Biotechnology, 11 (28), 7218-7226.
Michaelidou, N. & Hassan, L.M. (2010). Modelling the factors affecting rural consumers’ purchase of organic and freerange produce: A case study of consumers’ from the Island of Arran in Scotland, UK. Food Policy, 35 (2), 130139.
Monier, S., Hassan, D., Nichele, V. & Simioni, M. (2009). Organic food consumption patterns. Journal of Agricultural
and Food Industrial Organization, 7, 1-12.
Morul, F. ve İşleyici, Ö. (2012). Divle tulum peynirinin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. YYU Veteriner
Fakültesi Dergisi, 23 (2), 71-76.
Özkaya, F. & Gün, İ. (2014). Aroma compounds of some traditional Turkish cheeses and their importance for Turkish
cuisine. Food and Nutrition Sciences, 5, 425-434.
SPSS 20.0 (2015). SPSS Base 15 user’s guide. USA: Chicago, IL.
Şengül, M., Erkaya, T., Dervişoğlu, M., Aydemir, O. & Gül, O. (2014). Compositional, biochemical and textural
changes during riperng of tulum cheese made with different coagulants. International Journal of Dairy
Technology, 67 (3), 373-383.
TEPGE (2012). Forecasting report of dairy products. [Çevrim-içi: http://www.tepge.gov.tr.], Erişim tarihi: 15.02.2015.
Topcu, Y, Uzundumlu, A.S. & Yavuz, F. (2010). Designing the marketing strategies for Ispir sugar bean as a local
product using conjoint analysis. Scientific Research and Essays, 5(9), 887-896.
Topcu, Y. (2012). Rural development-contemporary issue and practices, In. R.S. Adisa (Eds.), The integrated
marketing approach as a rural development tool (pp. 257-282). Croatia: InTech-Open Access Publisher.
Topcu, Y. (2015). Turkish consumer decisions affecting ice cream consumption. Italian Journal of Food Science, 27
(1), 1-11.
Topcu, Y., Uzundumlu, A.S. & Baran, D. (2015). How sensory and hedonic quality attributes affect fresh red meat
consumption decision of Turkish consumers? Italian Journal of Food Science, 27 (2), 181-190.
TPE, (2015). Coğrafi işaretli ürünler. Türk Patent Enstitüsü, [Çevrim-içi: http://www.pte.com.tr], Erişim tarihi:
15.03.2016.
Uzundumlu, A.S. & Topcu, Y. (2016). Determining Turkish consumers’ consumption satisfaction with Erzurum Civil
cheese. British Food Journal, 118 (4), 896-914.
Vecciho, R. & Annunziata, A. (2011). The roll of PDO/PGI labelling in Italian consumers’ food choices. Agricultural
Economic Review, 12 (2), 80-98.

KAMU YÖNETİMİ

RECEP YAZICIOĞLU’NUN SÖYLEMLERİNDE MÜZAKERECİ
DEMOKRASİ
DELIBERATIVE DEMOCRACY IN RECEP YAZICIOĞLU’S SPEECHES
Dilek CANYURT*
Özet
Son derece ilginç kişiliğiyle, film senaryolarına ve akademik çalışmalara konu olmuş Recep
Yazıcıoğlu’nun sıradan bir bürokrattan farklı olarak pek çok konuda görüşleri ve çalışmaları olmuştur.
Özellikle aktif olarak medyayı kullanmak suretiyle, Türk siyasal sistemine getirdiği eleştirileri, dikkat
çeken yönlerinden birisidir. Bu bağlamda, Yazıcıoğlu’nun söylemlerindeki demokrasi vurgusu da bilhassa
dikkat çekici bir özelliğidir. Bu çalışmada, Yazıcıoğlu’nun demokrasi anlayışının baskın unsurlarının,
toplumsal katılıma ve sivil topluma büyük önem veren müzakereci demokrasi teorisi ile örtüştüğü
gösterilmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken de Yazıcıoğlu’nun yaptığı icraatlardan ziyade yazılı ve görsel
söylemleri üzerinden araştırmalar yapılmıştır. Yazıcıoğlu şüphesiz bu önerileri bir teori geliştirmek
maksadıyla yapmamıştır. O’nun ideali, toplumsal bilincin artırılması suretiyle demokrasi kültürünün
oluşturularak Türkiye’deki problemlere çözüm üretmek olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Recep Yazıcıoğlu, sivil toplum, müzakereci demokrasi
Abstract
Recep Yazıcıoğlu, whose extremely interesting personality has made it to film scripts and become the
subject of several academic works. Unlike ordinary bureaucrats he has got opinions and works in many
different areas. One of his most remarkable traits is his way of actively using media in order to criticize the
Turkish political system. In this context, the emphasis on democracy in his speeches is especially striking.
The aim of this study is to show that the dominant elements of Yazıcıoğlu’s understanding of democracy
matchs up with the deliberative democracy theory which places importance to social involvement and civil
society. During this process, the studies have been done on Yazıcıoğlu’s written and visual discources rather
than his actions. Undoubtly it was never his intention to develop a theory out of these ideas. His ideal was
to find a solution to the problems in Turkey by increasing social awareness and creating a democracy
culture.
Keywords: Recep Yazıcıoğlu, civil society, deliberative democracy

Giriş
Recep Yazıcıoğlu 1971 yılında asaleten atandığı Kalkandere Kaymakamlığı ile Ekim 1999
yılında atandığı merkez valiliğine kadar süren aktif mülki idare amirliği yapmıştır (Yazıcıoğlu,
Popülist Politikaya, 1999a, 7). Bu uzun yıllar süren dönemdeki gözlemleri ve deneyimleri
ışığında, Türkiye’deki siyasal yaşamı, hem devlet bazında, hem halk bazında tahlil etmiş ve bu
konuda tespit etmiş olduğu eksiklileri ve gereksinimleri hem yazılı, hem görsel olarak elinden
geldiğince gündeme getirmiştir. O kadar ki, adeta bu işi kendi misyonu olarak görmüş, farklı
uygulamaları ve söylemleri ile akademik çalışmalara, kitaplara ve hatta dizi filmlerine konu olmuş
“sıra dışı” deyimini sonuna kadar hak eden bir bürokrattır. Yazılı ve sözlü söylemleri
incelendiğinde, görüşlerinde özellikle belli perspektifler dikkat çekmektedir. O Türkiye özelinde
sistemin sorunlarını bir bir ortaya dökmüş ve sorunlara ise tek çözüm olarak ‘demokrasiyi’ işaret
etmiştir. Demokrasi vurgusu hemen her konuşmasında açıkça görülebilmektedir.
Demokrasi denildiğinde insanların zihninde Batı’daki liberal demokrasi uygulamaları
gelmektedir. Oysaki liberal demokrasi son yıllarda en çok sorgulanan kavramlardan biridir. Kendi
içerisindeki paradoksları, özellikle temsili seçim sisteminin eksikliklerinden doğan meşruiyet
sorunu, siyaset felsefecilerini yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar neticesinde ise, en dikkate
değer yaklaşımlardan biri olarak radikal demokrasi kuramları ve bu kuramın bünyesinde yer alan
müzakereci demokrasi anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Yazıcıoğlu’nun söylemlerinde433
demokrasi anlayışı incelendiğinde ise, son yıllarda tartışılan ve liberal demokrasinin boş bıraktığı
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433 Söylemlerinden kastedilen konuşmaları ve yazılı eserleridir.
*
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alanları telafi edebileceği düşünülen müzakereci demokrasinin idealleri ile örtüştüğü açıkça
görülmektedir.
Hiç şüphesiz Yazıcıoğlu bir demokrasi teorisyeni değildir, Türkiye’de yaşadıkları
neticesinde siyasal hayatı analiz ederek çözüm üretmeyi amaçlamıştır ve bunu bir misyon kabul
etmiş, merkez valisi olduğu dönemlerde de çağırılan her kesime giderek toplumsal demokratik
bilincin artması için çabalamıştır. Bu çalışma, Yazıcıoğlu’nun her fırsatta ifade ettiği demokratik
değerlerin müzakereci demokrasi modeline uygun düştüğünü iddia etmektedir. Her ne kadar
kendisi tanımladığı modele “güçlü demokratik yerel yönetim modeli” adını vermiş olsa da, bize
göre bu model yerel yönetimler üzerinden müzakereci demokrasi modelinin çerçevesini
sunmaktadır.
Özellikle halkın katılımına özel önem veriyor olması, sivil toplumu demokrasinin gerek
şartları arasında sayması, halkın aldığı kararların icrasının devlet eliyle yapılması gerekliliğine
dair düşünceleri. Her şeyin halkta bittiği, ancak halkın bilinç düzeyinin artması gerekliliğine olan
vurgusu, diğer taraftan uzlaşı ve farklılıkların bir arada yaşaması gerekliliğine dair gibi bakış
açıları bu şekilde düşünmemize neden olmuştur. Diğer taraftan müzakereci demokrasi modelinin
teorisyenlerince açıklanmakta güçlük çekilen müzakerelerin geçeceği kamusal alanları ise,
köylerden, illere halkın yerel yönetimlere katılımı şeklinde tanımlayarak bir taraftan da
müzakereci modele açılım getirmiştir.
Demokrasi nedir?
Demokrasinin, kökeni Yunancadan gelen bir kelime olması ve devlet konusunda en eski
görüşlere, eski Yunan’da yazılmış edebi eserlerde rastlanması (Akın, 2013, s. 1) gibi nedenlerle,
Batılı tarihçiler demokrasinin kökenlerini Antik Yunan’da MÖ 500-300 yılları arasındaki
uygulamalarda aramışlardır (Tilly, 2014, s. 53). Bu dönemin uygulamaları çağdaşlarının aksine
kırsal nüfusun etkin bir şekilde devlet yönetimine katıldığı ilk demokratik yönetim şeklini ortaya
koymaktadır (Sander, 2013a, s. 39-40). Bu sistemin güçlü temellere sahip olmasındandır ki
Atinalılar yaklaşık 200 yıl halk tarafından yönetilen bir sisteme sahip olmuşlardır (Dahl, 2010, s.
19).
Atina şehir devleti, MÖ 5. yüzyıl boyunca tahmini toplam nüfus 250.000- 300.000 kişi
civarında (Thorley, 1996:, s.74) olan küçük bir şehir devletiydi. Zaten ayrı ayrı bağımsız yapıya
sahip yüzlerce Yunan şehir devleti vardı ve tek bir Yunan devleti ve ulusu söz konusu değildi
(Dahl, 2010, s. 19). Atina demokrasisinde bir yılda 40 kez toplanan bir meclis vardı ve bu
meclislerde yurttaşlar, önemli konular hakkında müzakere ederek çoğunluk ile kararlar alıyorlardı
(Held, 2000 s. 21). Kararların ya doğrudan yurttaşlar tarafından alınıyor ya da kontrol ediliyor
olması, bütün yurttaş kabul edilenlerin kendi düşüncelerini eşit ve serbest bir şekilde dile
getirebiliyor olmaları ve nihai kararın çoğunluğun isteğine göre alınıyor olması gibi
özelliklerinden dolayı Atinalılar sistemlerine demokrasi adını vermişlerdir (Mayo, 1964, s. 3334). Ancak yurttaş denilen kişilerin, sadece yetişkin özgür erkek nüfusunu ifade etmesi,
kadınların, çocukların, kölelerin ve yabancıların herhangi bir yurttaşlık hakkına sahip olamayışı
Yunan demokrasisi ile günümüz demokrasi anlayışı arasındaki en çarpıcı farklılığı ortaya
koymaktadır (Tilly, 2014, s. 53). Demokrasi kavramı daha sonra gelen tarihi süreçlerde adeta
unutulmuş, yaklaşık 2000 yıllık bir uyku döneminden sonra 19. yüzyılda Avrupa ve Kuzey
Amerika’da ki uygulamaları ile gün yüzüne çıkmıştır (Uygun, 2011, s. 113).
Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere demokrasi kavramı tarihsel derinliği olan
ve dünden bu güne anlamında önemli oranda genişlemeler ve değişimler geçirmiş bir kavramdır
(Sartori, 1996, s. 287). Demokrasi üzerinde tartışmalar hala devam etmektedir, bir anlamda bu
tartışmaların devam etmesi insanoğlunun en iyi yönetim biçimini keşfetme arayışlarının bir
tezahürü olsa gerektir. Binlerce yıldır tartışılan bir kavram olmasından kaynaklı demokrasiye pek
çok farklı anlamlar yüklenmiş, kimileri için demokrasi, özgürlük, bireycilik ve hatta liberalizm
anlamına gelirken, Tocqueville gibi kimileri demokrasi denilince eşitlik kavramını anlamışlardır.
Bazıları için ise demokrasi, yönetim erkini elinde bulunduranlara anayasal sınırlamalar getirmek
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anlamına da gelmektedir (Crick, 2012:, s.17-18). Oysaki salt kelime anlamıyla oldukça sade ve
açık bir ifadesi vardır ki, Yunanca ’da halk, halk kitlesi ya da tam yurttaşlık ifadeleri ile
tanımlanabilen ‘demos’ kelimesi ile ‘iktidar kullanmak’ ya da ‘egemen olmak’ şeklinde
açıklanabilecek olan ‘kratein’ kelimelerinin birleşmesi ile demokrasi kelimesi oluşturulmuştur.
(Schmidt, 2002 s. 13). Bu bağlamda da çok basitçe bir tanımlamayla, halkın egemenliği anlamını
içermektedir.
Güncel olarak demokrasi kavramının siyaset biliminin en çok tartışılan kavramlarından biri
olduğuna şüphe yoktur ve gelinen noktada ise, adeta Tanrısal bir kutsiyete bürünmüş ve herkes
tarafından kabul gören dokunulmaz bir sözcük halini almıştır (Sartori, 1996, s. 4). O kadar ki
demokrasi ile alakası olmayan diktatör yönetimler bile demokrasi kavramını kullanarak
iktidarlarına meşruiyet aramışlardır. Açıkçası yeryüzünde kaç adet demokrasi bulunduğu ve
bunların nasıl sınıflandırılacağı hususunda siyaset bilimciler arasında ortak bir görüş mevcut
değildir (Diamond, 2003, s.31).
Bununla birlikte, demokrasi kuramı içerisindeki farklı yaklaşımlara rağmen, bütün
demokrasi kuramları için geçerli olan bazı ortak noktalar da mevcuttur ki, bunları: Siyaseten karar
vericilerin periyodik olarak yapılan seçimlerle ve gizli oy sistemi ile seçilmesi ve bu yöntemle
kontrol edilmesi; Siyasi eşitlik ve siyasi hürriyetler (muhalif partilerin çıkmasına olanak
sağlamalıdır); Çoğunluğun kararının kabul edilmesi (Mayo, 1964) şeklinde sıralanabilir.
Yukarıda bahsi geçen teorik tartışmalar günümüzde pek çok demokrasi modelinin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Temel olarak bir demokrasi teorisinden söz edilse bile, gerçekte birçok
demokrasi teorileri mevcuttur ve siyaset bilimcilerin kendilerine özgü farklı sınıflandırmaları
olmuştur434. Bu kadar fazla sınıflandırmanın olduğu bir alt yapı içerisinde bütün modelleri
değinmenin imkânsızlığı ortadadır. Dolayısıyla da bu çalışmada sadece Recep Yazıcıoğlu’nun
fikirlerine karşılık olabilecek olan radikal demokrasi modeli üzerinde durulacaktır. Ancak hemen
belirtmek gerekir ki, güncel olarak tartışılan yeni demokrasi yaklaşımlarının ortaya çıkmasında,
demokrasinin kaynağı diye nitelendirilebilecek olan liberal demokrasinin eleştirisi ve bu
eleştiriler neticesinde yeni bakış açılarına ulaşılmasıdır (Üstüner, 2007, s. 314) ki bu nedenden
dolayı önce liberal demokrasi modeline kısaca değinilecektir.
David Held liberal demokrasiyi şu şekilde özetlemiştir; egemenliğin halka ait olmasına
rağmen, devlet fonksiyonlarının temsilciler aracılığıyla icra edilmesi; düzenli seçimler, gizli oy,
partilerin yarışması; güçler ayrılığı prensibi; anayasal, politik, sivil haklar ve özgürlüklerin garanti
altına alınması, ayrıca sivil toplum ve devlet arasında ayrımın belirgin olmasıdır (Held, 2000, s.
99). Liberal demokrasi modelinin Batı tarihinde uygulanmış en güçlü siyasal sistem olduğuna
şüphe yoktur. Ancak zamanla kendi iç çelişkileri ve zayıflıkları ortaya çıkmış, bu çelişkilere ve
zayıflıklara ise kendi içinden bir çözüm üretememiştir (Barber, 1995, s. 30-31).
Liberal demokrasi, özellikle 1980’lerden itibaren ciddi eleştirilerle karşılaşmış; liberal
demokrasinin seçimlerle gelmiş olan belli sayıda temsilci aracılığıyla işliyor olması, katılım
boyutunun eksik kaldığı ve hiçbir zaman temsilcilerin çıkarlarıyla, halkın çıkarının tam olarak
örtüşemeyeceği için bir temsil krizi yaşadığını savunan görüşler ortaya atılmıştır (Köse, 2014, s.
90). Demokrasinin sadece yinelenen seçimlere indirgenmesi ve yönetimin meşruluğunun buna
dayandırılması, halk kitlelerinin yönetime ait meselelere karşı giderek duyarsızlaşması ile
neticelenmiştir (Coşkun, 2007, s. 30-34). Bu duyarsızlaşma da en önemli problemlerden birini
oluşturmaktadır. Köker de, liberal demokrasi teorisinin meşruiyet temelindeki sorunlarına şu
şekilde açıklık getirmiştir; siyasi kararlar ancak kararlardan etkilenenler karar-alma sürecine
özgürce katılabildiklerinde meşru olabilirler, bu katılma süreci ise bireylerin eşit olmaları
sonucunu doğurur ki, ekonomik güç, toplumsal sınıf, statü ve iktidara yakın olmak etkili
olmamalıdır. Bu siyasi sürece katılan eşit vatandaşlar gerekli imkânlar noktasında da eşit
434Örneğin:

Sartori; seçimli demokrasi, katılımcı demokrasi, referandumlu demokrasi, ve yarışmacı demokrasi teorisi
şeklinde (Sartori, 1996, s. 15),Türköne; doğrudan demokrasi, temsili demokrasi, liberal demokrasi, totaliter demokrasi,
radikal demokrasi, tekno-demokrasi, müzakereci demokrasi, konsensüs demokrasisi (Türköne, 2013, s.167-168)
şeklinde sınıflandırmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir.
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olmalıdır. Bunların bulunmadığı liberal demokrasinin meşruiyet krizi yaşadığı ise bir gerçekliktir
(Köker, 1992, s. 113). Liberal demokrasi teorisinin bu krizinden dolayı da, yeni arayışlar ve yeni
demokrasi kuramları geliştirilmiş, hem liberal demokrasi kuramını benimseyenler tarafından hem
de eleştirel yaklaşımdan çeşitli irdelemelerle karşılaşmıştır (Köker, 1992, s. 111).
Radikal Demokrasi Kuramı
Liberal demokrasi eleştirilerinden yola çıkarak ortaya atılmış önemli demokrasi
kuramlarından birisi radikal demokrasi kuramıdır. Radikal demokrasi kuramı, Jürgen Habermas
tarafından geliştirilen bir paradigmadır ve amacı toplumu oluşturan tüm gruplar ve kolektif
kimliklerin katılımı ile demokrasinin yeniden kurgulanmasıdır (Habermas, 1999, s.137). Radikal
demokrasi yaklaşımı; liberal demokrasinin meşruiyet krizini aşma ve demokratik yönetimin;
ilkeler, normlar ve değerler bazında normatif temellerini belirleme noktasında hedefleri vardır
(Keyman, 1999, s.136-137). Radikal demokrasi kuramı kısaca özetlenecek olunursa; kimlik-fark
ilişkisi temelinde; devletin egemenliği anlayışını sorunsallaştıran; siyasal alanı küresel-ulusalyerel etkileşimleri dikkate alarak genişleten; sivil toplumu tıpkı devlet ve siyasi partiler gibi siyasi
bir aktör olarak değerlendiren ve bu çerçeveden de liberal demokrasi bünyesinde katılımcılığın
önemini vurgulayan bir bakış açısıdır (Keyman, 1999, s. 11). Görüldüğü üzere radikal demokrasi
liberal demokrasiye karşı bir bakış açısından ziyade onun eksiklerini giderme çabasında olan bir
yaklaşımdır.
Müzakereci Demokrasi
Radikal demokrasi kuramı içerisinde de farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bunlardan en
dikkate değer olanlarından biri ve kanımızca Recep Yazıcıoğlu’nun fikirlerine en yakın
bulduğumuz radikal demokrasi teorisi müzakereci demokrasi teorisidir. Bu bölümde müzakereci
demokrasinin özellikleri anlatılacaktır. Müzakereci demokrasi kuramı modern kuramlar arasında
yerini almış olsa bile, müzakere anlayışı demokrasi teorisinin doğuşundan beri ona içkin bir
fikirdir ve hep merkezi bir konumda olmuştur. Bu çerçeveden de modern dönemde yoğunlaşan
müzakereci demokrasi tartışmalarının temellerinin demokrasinin doğuşuna kadar gittiği ifade
edilebilir (Mouffe, 2002, s. 86).
Müzakereci demokrasi modeli, fikir alışverişi niteliğinde tartışmalar ile en ideal çözümler
üretmeyi hedefleyen bir modeldir (Floridia 2013: 3). Bu anlamda farklı görüşlerin bir araya
gelebildiği bir uzlaşı kültürünü idealize ettiği de söylenebilir. Diğer yandan müzakereci
demokraside bireyler eşittir ve bunlar arasında özgür tartışmayı kolaylaştıracak kurumsal bir
çerçeve hazırdır. Bu çerçevenin yanı sıra, rekabete dayalı düzenli seçimler ve yasal denetim gibi
araçların da mevcut bulunduğu bir sistemi öngörülmekte ve kamusal iktidarın yetkinliğini de bu
müzakereler ile güçlü kılmaktadır (Cohen, 1999, s.146-147). Habermas’ a göre, müzakereci
demokrasi iletişimi sadece parlamentoda bırakmayacak, kamusal alanda oluşan düşünsel
kaynakları, çeşitli yöntemlerle merkeze ulaştırılarak hükümetin irade oluşumuna katkı
sağlayacaktır (Habermas, 1999, s. 46-47). Bu anlamda da karar alma süreçlerini belli prosedürlere
bağlamak suretiyle ortaya koyduğundan dolayı da aynı zamanda usulcü bir yaklaşımdır
(Benhabib, 1999, s. 109). Müzakereci demokrasi teorisinin önde gelen düşünürlerinden Seyla
Benhabib, demokrasi teorisinin normatif temelinin meşruiyet olduğunu ifade etmektedir.
(Benhabib, 1999, s. 101-103).
Müzakereci demokrasi ise bu noktada liberal demokrasiye bir alternatif olarak meşruiyetin
kaynağını, sadece çıkarların temsil edilmesi değil, alınan kararlardan etkilenen herkes tarafından
kabul görmesine bağlamakta, yöntem olarak ise, serbest ve açık bir müzakere ortamını
önermektedir (Sitembölükbaşı, 2005, s. 147). Habermas’a göre, gerçek halk egemenliği ancak
müzakereci demokrasi modeli ile sağlanabilir. Bu modelde; hukuki bir zemine dayalı
kurumsallaştırılmış sağlam bir alt yapı ve kültürel olarak da sivil toplum eliyle hareket geçirilmiş
kamunun karşılıklı etkileşim süreci öngörülmektedir. Bu perspektiften çok normatif olan modelin
işleyişi, özgürlükçü bir siyasi kültüre ve aydın bir siyasi toplumsallaşmaya, bilhassa kamuoyu
oluşturan sivil toplum örgütlerinin çabalarına bağlı bir sistemdir (Habermas, 2004, s. 163-164).
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Şunu belirtmekte yarar vardır ki müzakere süreçleri neticesinde alınan kararların icrasını hükümet
yapacak, sadece halk belli açılardan hükümeti yönlendirecektir, halkın etkinliğini sağlayan ise
sivil toplum örgütleridir (Habermas, 1999, s. 48-49).
Ayrıca, müzakereci demokrasi modeli içerisinde alt birim olarak mikro ve makro modeller
denilebilecek modeller de mevcuttur. Bu model farklılıklarının sebebi ise sivil toplumun devlet
karşısındaki konumu ile ilgilidir. Makro modeller söylemsel müzakere süreçlerinin yanı sıra
protesto, boykot gibi eylem içeren radikal davranış formlarının da sivil toplum tarafından devlete
karşı bir ifade şekli olduğunu kabul etmektedirler (Hendriks, 2002: 9).
Müzakereci Demokrasi Ve Recep Yazıcıoğlu’nun Görüşleri
Bu bölümde, Recep Yazıcıoğlu’nun gerek medyada çıkan söylemlerinde geçen, gerek se
kendi yazmış olduğu kitaplarında değindiği öğeler üzerinden model ile örtüşmeler analiz
edilecektir. Yukarıda anlatılan müzakereci demokrasi modeline ait temel özellikler ile
Yazıcıoğlu’nun görüşleri arasındaki örtüşmeleri şu şekilde açıklayabiliriz:
Radikal demokrasi kuramlarının devleti sorunsallaştırdığına daha önce değinilmişti,
Yazıcıoğlu da “devlet patron devlet olmamalıdır. Devlet hizmetkâr devlet olmalıdır” sözleri ile
temelde devleti ve sistemi sorunsallaştırmıştır. O bunu yaparken halkın her şeyi devlete havale
eden ve onu kutsayan anlayışını da pek çok defalar eleştirmiştir (Yazıcıoğlu, Süper Vali Recep
Yazıcıoğlu I). Yazıcıoğlu demokratik anlayışın bir uzlaşı anlayışı olduğuna (Yazıcıoğlu, 1999a,
s. 175) ve farklılıklar içinde beraber yaşamanın güzelliğine değinmekte, tek tip insan, tek tip
zihniyetin ise ancak faşist sistemlerde olduğunu (Yazıcıoğlu, İskilipli Atıf Hoca Konferansı)
vurgulayarak müzakereci anlayışa yakınlığını ortaya koymaktadır. Açıkçası bu düşünceler liberal
anayasal model için de geçerlidir. Ancak Yazıcıoğlu uzlaşı ve farklılıkların birlikte yaşamasını
halkın yönetime katılımına bağladığı içindir ki müzakereci model ile birebir örtüşen alanları
oluşturmaktadır.
Müzakereci demokrasi modeli özgür ve eşit bireylerin tartışma ortamında yönetime
katılabildikleri kurumsal çerçevesinin hazırlandığı bir sistemi tarif etmiştir ki, Recep
Yazıcıoğlu’nun gerek yazılı eserlerinde gerekse yaptığı konuşmalarında üzerinde durduğu
konulardan biri de bu noktadır; 2001 yılında Aydın Marangozlar Odası tarafından düzenlenen
“Yarınlara Umutla Bakalım” Konferansı’nda: Antik çağdaki Yunan Site devletlerinde amfi
tiyatrolarda yapılan senato tartışmalarına atıf yapmıştır. Oysa güncel haliyle illerin sorunlarının
bu şekilde tartışılamadığını, böyle bir modelin ve sistemin olmadığını ifade etmiş ve doğrudan
demokrasiyi gündeme getirmiştir 435(Yazıcıoğlu, 2001a). Yine aynı minvalde, insanların
kendileri ile ilgili kararları kendileri almaları gerektiğini savunmuş ve bu konunun “insan hakları”
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Yazıcıoğlu, Recep Yazıcıoğlu İle
Sistem Üzerine). O’nun önerdiği modelde halkı sisteme dâhil edip, sistemin yeniden
yapılandırılması ve halkın sorunlarının halkla birlikte çözüme ulaştırılması ideali vardır
(Yazıcıoğlu, Süper Vali Recep Yazıcıoğlu I). Halkın yönetime ortak edilmesi ile ilgili görüşlerine
yazılı eserlerinin pek çok bölümünde değinmiştir (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 22-32-189). Halkın elini
taşın altına sokmak gerektiğini, halkı sisteme ortak eden devletin daha güçlü bir devlet olduğunu
ısrarla vurgulamıştır (Yazıcıoğlu, 2001a, s. 20-60-160-166; Yazıcıoğlu, 1999b, s.
33,45,46,48,70,72,94,98,99,112,149). Netice olarak Yazıcıoğlu, halkın kendisi ile ilgili kararlara
katılması gerektiğini ve bu durumun demokrasinin bir gereği olduğunu (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 1213) pek çok defalar ifade etmiş ve katılımcı ve çoğulcu bir demokratik sisteme vurgu yapmıştır.
435Doğrudan

demokrasi: Halkın temsili olarak yönetilmesini reddeden ve doğrudan yönetime katılmasını öngören bir
modeldir. Ancak pratik nedenlerden dolayı bu gün milyonlarca kişiyi bir araya toplayarak seçim yapmak mümkün
olamayacağı için ütopik bir anlamı vardır (Gözler, 2011: 655). Kanımızca, Yazıcıoğlu halkın aktif katılımına olan
ihtiyacı belirtmek için zaman zaman söylemlerinde, Yunan site devletlerinin işleyişine vurgu yapmaktadır. O’na göre
Antik Çağdaki bu sistem canlı ve dinamik aynı zamanda çoğulcu (Yazıcıoğlu, 2001a) olduğu için değerlidir. Sadece
Antik çağdaki katılıma değil Beylikler döneminde ve Osmanlı dönemindeki Eşraf gibi toplumsal yapılanmalara da
söylemlerinde sıkça değinmektedir. Katılıma ve adı geçen dönemlere 1992 yılında yayınlanan “Yönetim
SistemimizinYeniden Düzenlenmesi” makalesinde de değinmiştir.
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Yazıcıoğlu da liberal demokrasinin meşruiyet krizinin farkında olarak söylemlerinde sık sık
radikal bir dönüşümden bahsetmiştir. O’na göre, yönetenle yönetilen kolektif sorumlulukta ve
görevde birleşmelidir (Yazıcıoğlu, 2000, s. 20-123-124). Bunun olabilmesi için halkın yerel
yönetime katılması devlet-millet sentezinin gerçekleşmesinin bir yoludur ve bu şekilde yönetilen
demokratik devlet daha güçlüdür. (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 32). O’nun öngördüğü modele göre;
merkezin ekonomik, idari ve siyasi yetkilerinin azaltılarak, yerel toplulukların ve sivil örgütlerin
sisteme ortak edilmesi gerekmektedir. Merkezde toplanmış idari ve siyasi yetkilerin yerel nitelikte
olanların tamamının, yerel topluluklara ve sivil oluşumlara devredilmesini idealize etmektedir
(Yazıcıoğlu, 1999, s. 24-62-82; Yazıcıoğlu, Yönetim SistemimizinYeniden Düzenlenmesi, 1992,
s. 20). Yerel yönetimlere vergi alma yetkisi tanınmak suretiyle yerel hizmetlerin kendi
mahallinde, çözüme ulaştırılabileceğini belirtmektedir. Bu vergilendirmeler yoluyla da halkın
yönetime ortak edilebileceğini ve sorumluluk sahibi olacağını iddia etmiştir. Bu sürecin ayrıca
sorumlu ve duyarlı bireyler oluşmasına neden olacağını da belirtmiştir (Yazıcıoğlu 1999a, s. 36).
Teknik servisler ile halk temsilcileri ve sivil toplulukların yerel meselelerin kararını müştereken
alıyor olmalarının, müşterek sorumluluk doğuracağını ifade etmiştir (Yazıcıoğlu, 1999b, s. 123).
Bu çerçeveden de, halkın yönetime katılmasının, devletin yıpranmasını önleyeceğini onu daha
güçlü kılacağını dile getirmiştir (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 189). Sonuç olarak denilebilir ki,
Yazıcıoğlu’nun güçlü devlet ile kastettiği, halkın sorumluluğu paylaşmasından dolayı meşruiyet
krizinin önlenmiş olmasıdır. Müzakereci demokrasi modelinin liberal demokrasinin meşruiyet
krizine önerdiği çözüm ise, halkı karar alma süreçlerine ortak etmek suretiyle bu krizin aşılmasıdır
ki Yazıcıoğlu bu anlayışıyla müzakereci demokrasi modeli ile birebir örtüşen bir bakış açısına
sahiptir.
Diğer yandan müzakereci demokrasi ve dolayısıyla radikal demokrasi kuramları sivil
topluma büyük önem atfetmekte ve halkın katılımının bunlar aracılığıyla gerçekleşeceğini iddia
etmektedir. Aynı şekilde Yazıcıoğlu da sivil oluşumlara önem vermiş, devletten bağımsız ve
demokratik örgütleri, demokrasinin temel dinamiği olarak görmüştür. Bu bağlamda sivil topluma
hemen bütün söylemlerinde yer vermiştir436. O’na göre, organize olmayan toplumların
demokratikleşmesi ve insan haklarını tahakkuk ettirmesi mümkün değildir ve sivil toplum
kuruluşlarının çokluğu nispetinde demokrasi gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla da
örgütlenmemiş kesimler ve grupların seslerini duyurması mümkün değildir (Yazıcıoğlu,1999a,
s.31-32-181-182). Sivil toplum Yazıcıoğlu’nun demokrasi anlayışı için olmazsa olmaz
unsurlardan biridir, O’na göre, halkın yönetime sadece politikacılar aracılığı ile katılması ara
rejimlerin bir özelliğidir (Yazıcıoğlu, 1999b, s. 99). Aynı bakış açısıyla müzakereci demokrasi
modelinde iletişim sadece parlementoda kalmayacak, kamusal alanda oluşan düşünsel kaynaklar,
çeşitli yöntemlerle merkeze ulaştırılmak suretiyle hükümetin irade oluşumuna katkı sağlayacaktır
(Habermas, 1999, s. 46-47). Bu sistem ise, sivil toplum örgütlerinin çabalarına bağlı bir sistemdir
(Habermas, 1999, s. 163-164). Sivil topluma bu denli önem veren Yazıcıoğlu da, Türkiye’nin
demokratikleşmesinin, demokrasinin tabana yayılması ile olacağını vurgularken, halkın her
kademede; köyde kentte, ilçede ilde yönetime katılması gerektiğini dile getirmiştir (Yazıcıoğlu,
2000, s. 147). Bir söyleminde bunun yapılabilmesi için de yetki ve sorumlulukların şehir
parlamentolarına verilmesi gerektiğini savunurken (Yazıcıoğlu, 2001b, s. 160), başka bir
söyleminde ise, demokratik katılım ve çoğulculuğun sağlanabilmesi için, merkezin yetkilerinin
yerel meclislere ve komisyonlara ve sivil örgütlere devredilmesi gerektiğini (Yazıcıoğlu, 1999a,
s. 102) ileri sürmüştür. Bunun nasıl yapılabileceğini ise; vatandaşlara; seçilmişleri geri çekme,
yerel meclisleri referanduma zorlama, meclislerin özel toplantılarında soru sorma, meclis
komisyonlarına katılma, yerel yönetim kararlarına iptal davası açma gibi katılım olanakları
sağlanması şeklinde tarif etmiştir (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 101). Bu şekildeki düşünceleri ile ,
Habermas’ın halkın düşünsel kaynaklarının merkeze nasıl iletilebileceğine de bir açılım getirmiş
olmaktadır.
Bakınız: Yazıcıoğlu, Bu Sistem Değişmeli, 1999; Yazıcıoğlu, Süper Vali Recep Yazıcıoğlu I-2; Yazıcıoğlu, Sıradışı
Bir Vali Recep Yazıcıoğlu: Söyleşiler ve Yorumlar, 2001; Yazıcıoğlu, Popülist Politikaya, Tıkanmış Ekonomiye,
Yozlaşmış Sisteme, Sil Baştan, 1999; Yazıcıoğlu, Yarınlara Umutla Bakalım Konferansı, 2001.
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Müzkereci modelde icra organı hükümettir, halk belli açılardan hükümeti yönlendirecektir,
bu noktadan da halkın etkinliğini sağlayan ise sivil toplum örgütleridir (Habermas 1999: 48-49).
Yazıcıoğlu da demokrasinin vazgeçilmez şartının, icra organlarının değil, karar organlarının halk
tarafından seçilmesi (Yazıcıoğlu, 2001b, s.38) olduğunu belirtmek suretiyle yine müzakecei
demokrasi ile benzer görüşleri savunmuştur.
Müzakereci paradigma’da işleyişin gerçekleşmesi, özgürlükçü bir siyasi kültüre ve aydın bir
siyasi toplumsallaşmayı (Habermas 2004: 163-164) gerektirmektedir. Yazıcıoğlu’da Türk
toplumunun demokratik vurdumduymazlığının farkındadır ancak, bunun bir süreç olduğunu
düşünmekte ve yerel yönetimlerden başlanarak toplumsal bilincin artacağına ve demokrasi
külürünün yerleşeceğine inanmaktadır. Yazıcıoğlu’nun ifadeleriyle:
“ Demokrasi bir kültür ve yaşam biçimidir. Henüz katılmalı yönetim, müşterek karar,
müşterek sorumluluk şeklinde bir kültür oluşmamıştır. Toplum yaşadığı dar muhitte, demokratik
katılım ve yönetimi öğrenecek; bilahare yerel idarelerde yönetime katılmak, yerel sorumluluk
üstlenmek, çözüm ve tercihler noktasında bir yaşam kültürü ve bir hayat felsefesi biçimi, belirli
süreçte oluşacaktır” (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 30-34).
Yazıcıoğlu demokrasinin bir hedef ve amaç değil bir yaşam biçimi (Yazıcıoğlu, 1999a, s.
180) olduğunu belirterek bunun deneme yanılma yoluyla kazanılan bir kolektif sorumluk
olduğunu (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 104) ifade etmiştir. O’na göre demokrasi, yukarıdan aşağıya
çabalarla öğretilen bir şey değildir. Ancak, halkın kendi kendine uygulayarak deneme ve hata
yapma yolu ile öğrenebildikleri bir yaşam biçimidir (Yazıcıoğlu, 1999b, s. 72-107-114). Bu
anlamda da kendisine bir öğretmen rolu biçmekte ve söylemleri yoluyla halkın katılımcı ve
sorgulayan bir kültürü edinmeleri misyonunu pek çok söyleminde ifade etmektedir. Bu
çerçeveden de, özellikle toplum içerisinde; “hükümet uzaktan, yönetim yerinden olur. Katılmalı
yönetim; yurttaşların kamusal hizmetlere katılma hakkı; yerinde, halka yakın yerel idareler eliyle;
daha az devlet daha iyidir; devletin küçülmesi; teknik devlet; demokratik katılım; çoğulculuk;
merkezden yönetim yerinden yönetim; demokratik yerel idare; vermeden almak; üretmeden
tüketmek”. Şeklinde sıraladığı klişeleşmiş anlayışların tartışılması gerektiğine dikkat çekmektedir
(Yazıcıoğlu, 1999a, s. 36). Yazıcıoğlu sistemi ancak halkın değiştirebileceğini, halkın ise bu
şekilde bir talebinin olmadığını ifade etmiş ve bunun uzun vadeli bir halk eğitimi ile
başarılabileceğini iddia etmiştir. O’nun bakış açısına göre sistemde radikal bir değişime ihtiyaç
vardır ve bunu ancak halkın kendi başarabilecektir (Yazıcıoğlu, 2001b, s. 18-20-123).
Bu ifadelerden sonra belirtilmesi gereken diğer bir konu da, Yazıcıoğlunun görüşlerinin
müzakereci demokrasi modellerinden makro modellere daha uygun düştüğüdür. Zira o haksızlık
karşısında “susan dilsiz şeytandır” geleneğinin tekrar canlanması gerektiğini ve toplumsal
tepkinin gerekliliğne bilhassa dikkat çekmedir (Yazıcıoğlu, 1999a, s. 14-25).
Diğer taraftan, Yazıcıoğlu’nun öne sürdüğü görüşler yerel yönetimler etrafında
örgülenmektedir. Ancak yerel meclis ve yerel liderliği demokrasini okulu olarak gören anlayışı
(Yazıcıoğlu, 1999b, s. 32) ve demokratik kültürün dar daireden geniş daireye yayılmasının
zamanla olacağına dair görüşleri demokrasiyi katılıma bağlaması gibi nedenlerle genel bir
yönetim anlayışı olarak müzakereci modele uygun düştüğü ifade edilebilir. Zira o gerçek
demokrasinin yerel yönetimlere katılım ile gerçekleşeceğini ifade etmiştir (Yazıcıoğlu, 1999b, s.
45) . Bu çerçeveden de radikal demokrasi modelinin güç aldığı en önemli alan olan olarak yerel
yönetimler (Baytok, 2010: 1) karşımıza çıkmaktadır ki Yazıcıoğlu’nun yerel yönetimler
üzerinden tartışmalarını yapmış olması, görüşlerinin müzakereci paradigma ile olan benzerliğini
ortaya koymaktadır.
Sonuç
Demokrasi kavramı binlerce yıllık bir tarihsel derinliğe sahip, belki de bu nedenden dolayı
da çok tartışılan ve daha iyi bir yönetim tarzının nasıl olacağı sorununa cevap arayan nitelikteki
bir çabanın ürünüdür. Bu bağlamda da son derece farklı perspektiflerden bakan teorisyenler
toplumsal sorunlara çözüm önerileri olarak değişik modeller önermektedirler. Bunlardan en
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güncel olarak tartışılanlardan birisi de müzakereci demokrasi modelidir ki; farklılıkların bir arada
yaşayabileceği ve uzlaşabileceği müzakere ortamları aracılığıyla halkın kendisini ilgilendiren
konular hakkında aktif katlımını benimseyen bir modeldir. Bu modelin temel hedeflerinden biri;
liberal demokrasinin en önemli çıkmazlarından olan meşruiyet sorununu aşmaktır. Zira halk
tarafından meşru görülen ve halkın desteğini alan uygulamalar devleti güçlü kılacak unsurlardır.
Recep Yazıcıoğlu da uzun yıllar gerçekleştirdiği bürokratlık hayatında özellikle devlet
anlayışından ve sistemden kaynaklı sorunları birebir yaşayarak görmüş, bu sorunlara sessiz
kalmak yerine sorunların çözümü adına uygumalar yapmıştır. Sadece icraatları değil söylemleri
aracılığı ile de bu sorunları sık sık dile getirmiş ve sistemde radikal bir değişimin olması
gerekliliğine dikkat çekmiştir. O söylemlerinde halkın katılımına ve sivil topluma çok önem
vermekte, bunun yanı sıra halkın uzlaşı içerisinde ve farklılıkları bünyesinde barındırarak birada
yaşaması idealinin demokrasinin bir şartı sayarken, halkın tepki göstermesinin gerekliliğine vurgu
yapmıştır. Yöntem olarak da halkın katılımının kendi mahalli çevresinden başlayacağını, yerele
ait sorunların mahallinde çözülmesi gerektiğini dile getirmiştir. Mahalli idarelerde, sivil toplumun
aktif katılımını önermektedir. Diğer taraftan demokrasinin bir yaşam biçimi olduğunu ve bunun
deneme yanılma yoluyla topluma mal edilebileceğini ifade etmiş, bu konuyu sık sık gündeme
getirmek suretiyle de söylemler yoluyla halkı eğitmeyi kendisine bir misyon edinmiştir. O’nun
söylemleri üzerinden yaptığımız bu çalışmamızda Yazıcıoğlu’nun görüşlerinin müzakereci
demokrasi modeli ile en temel konularda örtüştüğü öne sürülmektedir. Kuşkusuz O bir siyaset
felsefecisi değildir, teori geliştirme gibi bir ideali yoktur, söylemlerinde Türkiye’deki sistemden
ve toplumdan kaynaklı problemleri aşmayı hedeflemekte ve çözüm önerileri sunmaktadır. Bu
nedenle de O’nun görüşlerinin uygun düşebileceği farklı demokrasi modelleri olabileceği gibi,
müzakereci demokrasi modelinden ayrılan yönlerinin bulunabileceği muhakkaktır.
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VALİ RECEP YAZICIOĞLU’NUN ANLAYIŞINDA MÜLKİ İDARE SİSTEMİ:
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
GOVERNOR RECEP YAZICIOGLU’S UNDERSTANDING OF CIVIL MANAGEMENT
SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Yasemin MAMUR IŞIKÇI*
Özet
Mülki idare sistemimizin gerek taşımış olduğu yapısal ve örgütsel sorunlar gerekse de mevzuattaki
eksiklikler nedeniyle günümüz dünyasında meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelere ayak
uyduramadığı pek çok çevreler tarafından bir çok kez dile getirilmiştir. Ancak en ilginç olanı bu
eksikliklerin mülki idare sisteminin içinden gelen bir bürokratının, Vali Recep Yazıcıoğlu’nun söylemleri
ile dile getirilmiş olmasıdır.
Bu çalışmada Recep Yazıcıoğlu’nun mülki idare sistemine yönelik getirdiği eleştirilerin, görüş,
düşünce ve çözüm önerilerinin irdelenmesi ve günümüzde hızla uygulamaya geçirilen yeniden yapılanma
çalışmaları ile bağının kurulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu bakımdan Yazıcıoğlu’nun uygulamalarına, görüş ve düşüncelerine ve
öz yaşam öyküsüne, uygulamalarına ilişkin dokümanlar analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mülki İdare Sistemi, Recep Yazıcıoğlu
Abstract
It has been expressed many times by many quarters that the Turkish civil management system has not
been able to keep up with the current social, political, and economic developments across the world due to
its own structural and organizational problems as well as its deficits in terms of legislation. However, among
these concerns, the most interesting was expressed by an actor in the country’s bureaucratic system of civil
management, Governor Recep Yazıcıoğlu.
This study aims to present an evaluation of Recep Yazıcıoğlu’s criticism against the Turkish system
of civil management as well as his thoughts, opinions, and solutions proposed by him, and to show how
these can be linked with the current restructuring efforts. For the purposes of this study, methods of
historical and descriptive research have been employed. In this regard, the autobiography of Mr. Yazıcıoğlu
as well as documents regarding his practices, opinions, and thoughts have been analyzed and presented .
Keywords: Turkish civil management system, Recep Yazıcıoğlu

Giriş
Mülki idare sistemimizin, taşımış olduğu yapısal, örgütsel, işlevsel sorunlar yüzünden halkın
ihtiyaç ve beklentilerine cevap veremediği, değişen sosyal, siyasal ve ekonomik koşullara uyum
sağlayamadığı ve bu nedenle esaslı bir yapılanma geçirmesi gerektiği yönünde pek çok
değerlendirmeler bulunmaktadır. Ancak bu söylemleri, mülki idare sisteminin içinden gelen bir
bürokrat olan Vali Recep Yazıcıoğlu’nun yeniden yapılandırma çalışmaları hız kazanmadan önce
dile getirmiş olması dikkat çekici bir durumdur. Diğer yandan, Vali Yazıcıoğlu, mülki idare
sistemini eleştirel olarak değerlendirmiş, sorunlarına kafa yormuş, çözüm yolları aramış, kamu
yönetimine yönelik reform taleplerini yüksek sesle ve korkusuzca dile getirmiş ve halkı
yönetimden dışlayan anlayışa yönelik çıkışlar yaparak kendinden sürekli söz ettirmiş bir kamu
yöneticisidir. Bu yönleri ile Yazıcıoğlu'nun hayatı, yönetsel uygulamaları yönetim anlayışı ve
mülki idare sistemine yönelik çözümlemeleri, hem günümüzde yaşanan kamu yönetiminin
yeniden yapılanma düzenlemelerinin hem nedenlerine hem de içeriğine ışık tutması açısından
incelenmeye değer bir konudur. Öte yandan Yazıcıoğlu’nun sorunun çözüme yönelik önerileri
günümüzde yürütülmekte olan reform çalışmalarının içeriğinde yansıma bulmuş olması daha da
çok dikkat çekmektedir.
Bu nedenle Recep Yazıcıoğlu’nun mülki idare sistemine yönelik getirdiği eleştirilerin, görüş,
düşünce ve çözüm önerilerinin, günümüzde hızla uygulamaya geçirilen yeniden yapılanma
Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüGİRESUN
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çalışmaları ile bağının kurularak irdelenmesi gerekmektedir. Bunu yaparken çalışmada tarihsel
ve betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yazıcıoğlu’ nun mülki idarenin
sorunlarına ilişkin anlayışının günümüzdeki yeniden yapılanma düzenlemeleri ışığında
çözümlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, tarihsel ve betimsel yöntemler kullanılmış olup
Yazıcıoğlu’nun görüş ve düşüncelerine ve öz yaşam öyküsüne, uygulamalarına ilişkin
dokümanlar analiz edilmiştir.
Recep Yazıcıoğlu’nun Yaşamı, Uygulamaları ve Mülki İdare Sistemi Açısından Önemi
Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948’de Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Köprübaşı
nahiyesinin Yılmazlar köyünde doğmuştur. 1964 yılında yatılı olarak okuduğu Aydın Lisesi’nden
mezun olmuştur. Daha sonra 1968 yılında Hukuk Üniversitesi Fakültesinden mezun olarak aynı
yıl Aydın Maiyet Memuru (kaymakam vekili) olarak ilk görevine başlamıştır (Erdoğan, 2000, s.
134). Aydın’daki görevinin ardından kaymakam vekili olarak sırasıyla Artvin-Ardanuç, ÇorumSungurlu ve Aydın-Bozdoğan’da görev yapmıştır (Pabuçcu, 2005, s.17). 1971-1984 yılları
arasında sırasıyla Rize-Kalkandere, Adana-Bahçe, Ağrı-Hamur, Çanakkale- Ayvacık, HatayKırıkhan, Çorum-Alaca ve Bolu-Akçakoca kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur. 1984
yılında da Tokat Valiliğine, 1989 yılında Aydın Valiliğine 1991 yılında Erzincan Valiliğine, 1999
yılında Merkez Valiliğine, 2003 yılında da Denizli Valiliğine atanmıştır. 02 Eylül 2003 Salı günü
Polatlı yakınlarında otomobilinin kaza yapması sonucu ağır yaralmış, 08 Eylül 2003’de Ankara
İbn-i Sina Hastanesinde hayatını kaybetmiştir.
Recep Yazıcıoğlu, hayatı boyunca insanını, halkını, çok sevmiş; bu sevgisini uygulamalarına
ve davranışlarına bir şekilde yansıtmış, halkı ile arasına mesafe koymamış, her daim halkın içinde
olmuştur. İlk kez Alaca kaymakamlığı sırasında makam odasının kapısına “kapıyı vurmadan
girin“ şeklinde bir yazı asmış olması ve gittiği her yerde de bu uygulamayı devam ettirmesi
(Pabuçcu, 2005, s.24) halk sevgisinin en büyük kanıtı olmuştur. Yazıcıoğlu, bu özelliliğinin bir
sonucu olarak Denizlide ‘de tüm çalışma günlerini halk günü ilan etmiş ve makamının kapısını
sonuna dek halka açmıştır (Hürriyet, 19.03.2003).
Recep Yazıcıoğlu, bu yönüyle toplumun öteden beri görmeye alıştığı geleneksel mülki idare
amiri görünümünden çok farklı bir portre çizmektedir. Yazıcıoğlu şu sözleri ile kendinin bu
yönünü tanımlarken aynı zamanda mülki idare sisteminin yöneticilik anlayışını da
eleştirmektedir;
“Ben Mercedes’e binen, havalı cıvalı, elli yıl öncesinin ceberut anlayışının, hikmeti
kendinden menkul, erişilmez büyük adam havalarında yöneticisi hiç olmadım. Kaymakamken
kapıma vurmadan giriniz diye yazmıştım, burada valiyim ve beni görmek isteyen vatandaş
odama destursuz girer., ben halkın indeyim daima, hiçbir zaman kompleksli biri olmadım. Bu
görevler gelip geçicidir, insanlara tepeden bakmanın bir anlamı yok. Batı da başbakan bisiklete
binip işine gidiyor, bizde ise makam sahipleri bina olarak da mekân olarak da saraylarda
oturuyorlar.” (Süsoy, 2003’ten akt; Pabuçcu, 2005, s. 229)
“Resmi aydın, katılmalı yönetimde, savunduğu resmi ideoloji tehlikeye girer
düşüncesindedir. Halka rağmen halk için yaklaşımı içerisindeki seçkinci kesim, 1950 öncesi
hasso-memo,…yamalı başı kasketli edebiyatı yerine halkın henüz olgunlaşmadığı ve bu nedenle
Batı ölçüsünde yönetime katılamayacağını savunur. Halbuki “ilericiyim” diyenlerin insan
hakları ve demokrasiyi herkesten daha fazla savunmaları gerekir. “Yeter! Söz milletindir”
diyenler de şimdi olduğu gibi merkeziyetçilikten kurtulamamışlardır.” (Yazıcıoğlu, 2000a;
Yazıcıoğlu 1992a, s.7) ifadeleri ile de halkı yönetimden dışlayan ve halka tepeden bakan anlayışı
eleştirmektedir.

Yazıcıoğlu halka olan sevgisi ve güveninin yanında, yönetimde başarılı uygulamaları ile
de kendinden sıkça söz ettirmiştir. Söz gelimi Tokat Valiliği sırasında, ilgili bakanlıkların
ödenekleri özel idarenin gelir kaynakları ile birlikte torba bütçe şeklinde bir araya getirilmiş, özel
idare aracılığıyla malzemeler alınarak şehir merkezlerinde kaymakamların başkanlığında emanet
komisyonlarına, köylerde de yine kaymakamlar aracılığıyla muhtarlara verilerek başta eğitim ve
sağlık olmak üzere bütün sektörleri kapsayan pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir (Yazıcıoğlu,
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2000a, s.74). Sonradan Tokat Modeli olarak anılacak olan bu proje sayesinde hizmetlerin yerine
getirilmesinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır.
Erdumlu (1989, s.72) torba bütçe, emanet usulü, halk katkısı gibi unsurlara dayanan Tokat
özel idare uygulamasının, yerinden yönetimci (adem-i merkeziyet), mahalli adem-i merkeziyetçi
ve yetki genişliğinin sınırlarını genişletici özellikleri nedeniyle, merkeziyetçi ve bürokratik yapıyı
zorladığını, bununla birlikte modelin il özel idarelerinin üretken yapısını ortaya çıkardığını ifade
etmiştir.
Yazıcıoğlu, Tokat’ta imza attığı başarılı uygulamalara önce Aydın Valiliği sonrasında da
Erzincan Valiliği sırasında yenilerini eklemeye devam etmiştir. Nitekim, O’nun Erzincan’daki
valiliği sırasında, 350 köyde içme suyu çalışması yapılmış, 150 köye de kanalizasyon gelmiştir
(Yazıcıoğlu, 2001, s.210).
Recep Yazıcıoğlu ayrıca Erzincan’da Kemaliye/Başpınar nahiyesinin 24 köyünün dış dünya
ile ulaşımını sağlayan ve Keban baraj gölü suları altında kalan Başpınar köprüsünün yeniden
yapılmasına öncülük etti. Kemaliyelilerin 130 yıllık rüyaları olan, Taşyol tünelinin bitirilmesinde
büyük çaba harcamıştır (Aykırı Bir Bürokratın İcraatleri, 2001, s.179).
Yazıcıoğlu üç yıllık merkez valiliğinin ardından, sıradışı uygulamalarına atandığı Denizli
ilinde de devam etmiştir. Halkı ile bütünleşmeyi ve halkına güvenmeyi yaşam felsefesi haline
getirmiş olan Yazıcıoğlu, Denizli’de valilik ve vali konağında polis nöbetini, geçtiği yol
güzergáhında polisin önlem alması uygulamasını, makam aracına polis eskortunu kaldırtırmış,
tüm çalışma günlerini halk günü ilan etmiş ve makamının kapısını sonuna dek halka açmıştır
(Hürriyet, 19.03.2003).
Recep Yazıcıoğlu çizdiği yönetici profili kadar, mülki idare sisteminin barındırdığı sorunlar
ve bu sorunlara yönelik getirmiş olduğu çözüm yolları açısından da mülki idare sistemi açısından
önemli bir şahsiyettir. Yazıcıoğlu’nun mülki idare sistemi ile ilgili değerlendirmelerine aşağıdaki
kısımlarda değinilecektir.
Recep Yazıcıoğlu’nun Gözünden Mülki İdare Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Eryılmaz (2003) Türk Kamu yönetiminde ortaya çıkan sorunları örgütsel sorunlar ve
işlemsel sorunlar olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra, Kamu yönetiminin örgütsel sorunlarını
merkeziyetçilik, örgütsel büyüme, yönetimde dışa kapalılık ve gizlilik, yönetimde tutuculuk ;
Kamu yönetiminin işlemsel sorunlarını ise; kuralcılık ve sorumluluktan kaçma, yönetimde
siyasallaşma, ayırmacılık, rüşvet ve yolsuzluk ve aracılar yoluyla işlemleri yürütme olarak
sıralamaktadır (Eryılmaz, 2003).
Merkeziyetçilik, Türk kamu yönetimi sisteminin en belirgin özelliği olmasının yanı sıra, aynı
zamanda en önemli sorunlarından birisidir. Merkeziyetçilik, karar verme yetkisinin yönetimin en
tepesinde olan kişi veya makamlarda toplanması demektir. Başka bir açıdan merkeziyetçilik
“genel nitelikli kamu hizmetlerine ilişkin politika, karar ve yürütme fonksiyonlarının merkezi
hükümetin emir ve komutası altındaki organlar eliyle yerine getirilmesidir.” (Eryılmaz, 2000,
s.58). Merkeziyetçilik, hizmette gecikmelere ve kırtasiyeciliğe, zaman ve kaynak israfına sebep
olması, hizmetlerin yerel ihtiyaçları karşılamaması, halkın yönetime katılmasına imkân
vermemesi gibi sebepler yüzünden eleştirilmektedir.
Yazıcıoğlu’da şu ifadelerle mülki idare sisteminin bu özelliğini eleştirmektedir;
1950 sonrası başlayan demokrasi hareketi de aşırı merkeziyetçi yapıyı değiştirememiş;
maalesef vesayetçi, tepeden inmeci, tekelci ve sınırlı olmaktan kurtulamamıştır. Ara rejimlerle
bürokrasi her seferinde daha da güçlendirilmiş, politika ve politikacı yıpratılmıştır. Halk,
yönetime politikacı ile katılır, demokrasinin başka yolu yoktur. Aşırı merkeziyetçi yapı;
bürokrasi hastalığına yakalanmış bürokrat yanında, merkezle taşra arasında korkunç evrak
trafiğini ve neticede bu yapıdan ürken, bıkan, umutsuz, yorgun ve bitkin halk yığınlarını
oluşturmuştur. En küçük yatırımı bile öngören merkezi plan nedeniyle il planlamasına imkan
bulunamamıştır. İllerdeki hizmetler; il halkının özlem ve ihtiyaçlarıyla ilgisiz merkezi birimlerce
belirlenmektedir (Yazıcıoğlu, 1992a,s.16).
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Yazıcıoğlu öte yandan merkeziyetçi yapıyı, kırtasiyeci, bürokratik ve hantal devletin sebebi
olarak görür ve bu düşüncesini şu şekilde ifade eder;
…Çünkü merkeziyetçi yapı devleti büyüterek duyarsız ve esneklikten mahrum hale
getirir. Tüm hizmetleri ve işlemleri merkeze havale eder. Tüm yetkiler, kaynaklar, para, program
her şey merkezde toplanınca olaylar başkente taşınır. Böyle olunca kırtasiyecilik ortaya çıkar.
Taşrada herkes yazmaya memur olur (Yazıcıoğlu, 2000b, s.79).

Yazıcıoğlu merkeziyetçiliğin ve onun yarattığı bürokrasi hastalığı, kırtasiyecilik ve devletin
hantallığı sorunları yüzünden merkezi yönetim yerine yerinden yönetim ilkesinin güçlendirilerek
uygulanması, sivil toplumun geliştirilerek halkın yönetime ortak edilmesi ve sorunların
çözümünde halka da sorumluluk verilmesi, devletin küçültülmesi ve özelleştirmenin sağlanarak
devletin sırtındaki gereksiz yüklerin atılması gerektiğine vurgu yapmıştır.
O’na göre, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi durumunda ağır, aksak, israfçı, hantal ve
soğuk devlet yapısı; verimli, katılımcı, üretken, canlı, dinamik, rekabetçi, bürokrasiden uzak ve
sıcak hale dönüşecektir. Bugün sistemin dışına itilen vatandaş, yerel platformda da yetkili ve
sorumlu hale gelecektir (Yazıcıoğlu, 1993, s.52)
Recep Yazıcıoğlu, sürekli eleştirdiği merkezi yönetimin yerine yerinden yönetimin öne
çıkarılması gerektiğini ifade ederken yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda yerel
yönetimlerin son dönem yapılanma çalışmalarında da uygulanma imkânı bulmuş bir takım
önerilerde bulunmaktadır. Bunlar;
a- Yerel nitelikli hizmetlerin tek sorumlusunun yerel yönetimlerin olması,
b- Merkezi idarenin yalnızca vesayet denetimi ile yetinmesi 437,
c- Sağlık eğitim, kültür-turizm, il yolları, spor, köy hizmetleri, tarım elektrik ve halen
merkezi idarece yapılan benzer hizmetlerin sorumluğunun yerel yönetimlere
bırakılması
d- Yerel yönetimlerde istihdam edilecek tüm personelin sözleşmeli olması (Ekşi,
1993,s.35) şeklinde sıralanmaktadır.
Yazıcıoğlu ayrıca öngördüğü bu modelde, bakanlıkların taşra örgütlerinin kaldırılması ve
bakanlıkların yerel nitelikli hizmetlerin yerine getirilme sorumluluğunu ve yetkisini yerel
idarelere terk etmesi gerektiğini ifade etmektedir (Yazıcıoğlu, 2000a, s.34). Bakanlıkların taşra
teşkilatları, yerel idarelere bağlı hale gelince, merkezi idare ile irtibatı seçilmiş değil, atanmış
profesyonel yönetici konumundaki vali ve kaymakamlar sağlamalıdır. Karar organı olan meclisin
halk tarafından seçilmesi demokrasi açısından yeterli olacağı için icra organı konumundaki
yöneticinin atanmış olması demokrasi açısından olumsuz bir durum da yaratmayacaktır
(Yazıcıoğlu, 2000a, s.38)
Yazıcıoğlu (2000a, s.39)’ na göre, yerel idare güçlü ve tek yetkili olunca sanıldığı gibi, il,
ilçe sayısı kadar devletçik çıkmayacaktır. Uniter devlet gereği, il ve ilçe idaresinin başı,
hükümetin temsilcisi olan Vali ve Kaymakam olacak, merkezle irtibatı bu makamlar
sağlayacaktır.
Yazıcıoğlu’nun, merkeziyetçiliğin yarattığı bürokrasi sorununa karşı da çözüm önerileri
bulunmaktadır. O’ göre çözüm halktadır. “Eğer merkeziyetçi yapı netice verseydi, dünyanın en
güçlü merkezi yapıları sosyalist-komünist sistemler iflas etmezdi; demek ki halksız devlet ve
sistemle ilerlemek mümkün değildir” (Yazıcıoğlu,2000b, s.41) Bu anlamda Yazıcıoğlu halkın
örgütlenerek yönetime katılması ve işlerin yürütülmesinde sorumluluk alması gerektiğini
söylemektedir. Çünkü katılımcı yaklaşımlar çarpık bürokrasiyi yok ederek yabancılaşmayı
engeller, kaynak ve zaman israfını önler. O’ na göre yerelin elindeki sivil insiyatif Tanzimat’la
birlikte devlet adına bürokrasiye geçmiş, bundan sonra da halk her şeyi devletten beklemeye
başlamış, devlet de halka çok şey vadetmiş, “kurtar bizi baba” felsefesi oluşmuş ve böylece devlet
Bu ifade, Yazıcıoğlu’nun bizzat kendisinin kale aldığı “Bu Sistem Değişmeli” adlı eserinde “Merkezi yönetim yerel
yönetim üzerinde sadece hukuka uygunluk denetimi yapmalıdır” şeklinde ifade edilmiştir.(Bkn. Yazıcıoğlu, 2000a,
s.166)
437
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gereksiz yere büyüyerek asli fonksiyonlarından uzaklaşmıştır. Çözüm ise, sivil örgütler ve yerel
meclisler aracılığı ile halkın yönetime katılmasını teşvik edecek demokratik bir ortamın
gelişmesini sağlamaktır (Yazıcıoğlu, 2000a, s.13-25). Burada Yazıcıoğlu organize olmayan,
örgütlenmeyen toplumların demokratikleşemeyeceği ve insan haklarını yaşama geçiremeyeceği
gerçeğine de vurgu yapmaktadır.
Çoğu zaman “vali ve kaymakamlar da seçilsin bu işi bitirelim” şeklinde kolaycı
yaklaşımlar sergilenmektedir. Yönetime katılmanın sivil örgütler ve yerel meclislerle olacağı
göz ardı edilmektedir…. Ne kadar çok dernek, vakıf, sendika organizasyon varsa demokratik
ortam o oranda gelişir. Örgütlenmemiş kesimler, gruplar seslerini duyuramaz, yönetime
ağırlığını koyamazlar… (Yazıcıoğlu , 2000a, s.17)

Yazıcıoğlu halkın yönetime katılamaması sorunu karşısında hem yöneticileri hem de halkı
eleştiren bir tavır sergilemekte ve iki tarafa da sorumluluk yüklemektedir.
Halka gelince, beleşçi, vermeden alan yapıdan memnundur. Yetkiye ortak olmak
sorumluluk getireceği için bugünkü tatlı hayal dünyasından uyanmak istememektedir. Bugüne
kadar tüm liderler hep vermekten ve cennetten vadetmiştir. Halk bu cennet tablolarının
sarhoşluğundan kurtulmak istemektedir. Popülizm tuzağına yakalananlar, verdiği kadar alacağı
sistemi arzu etmemektedir. Muhtemel bir iktidar da “aldığım kadar vereceğim” derse oy alması
mümkün değildir (Yazıcıoğlu, 2000b, s.42).

Yazıcıoğlu bu söylemlerinde halkın yönetimden dışlanma sorununu, halkın hazırcı,
yöneticilerin de partizan tavırlarına bağlarken “Bu Sistem Değişmeli” isimli eserinde de bu
sorunun nedenlerine aydının halkı dışlayıcı, halka tepeden bakan anlayışına karşılık halkın pasif
kalmasını da eklemektedir;
Resmi aydın, katılmalı yönetimde, savunduğu resmi ideoloji tehlikeye girer
düşüncesindedir. Halka rağmen halk için yaklaşımı içindeki seçkinci kesim, 1950 öncesi hassomemo,… yamalı başı kasketli edebiyatı yerine halkın yeterince olgunlaşmadığı ve bu nedenle
Batı ölçüsünde yönetime katılamayacağını savunur… Tarih boyunca halk; “Şeriatın kestiği
parmak acımaz”….yaklaşımı ile devlet otoritesine sonsuz bir itaat ve bağlılık sergilemiştir.
Halbuki inanç sistemimiz aksini emretmektedir… Eylemi teşvik eden bu ilkelere rağmen, halk
pasifliği tercih etmiş hakkını aramanın çok uzağına düşmüştür….(Yazıcıoğlu, 2000a, s.114115).

Kamu yönetiminin önemli sorunlarından biri de dışa kapalılık ve gizliliktir. Dışa kapalılık,
yönetimin hizmet verdiği vatandaşlara karşı duyarsız davranmasıdır (Toprak, 2000, s.47)
Yazıcıoğlu bu durumu “bürokrasi hastalığı” olarak nitelendirir ve nedenini merkeziyetçiliğe
dayandırarak şu şekilde tanımlar; “Bu hastalık da yine büyük ölçüde merkezi yapıdan
kaynaklanır… İşi yokuşa sürmekten, işi engellemekten, savsaklamaktan “bugün git, yarın gel”
demekten zevk alma ve bundan tatmin olmadır.” (Yazıcıoğlu, 2000a, s.178). Sorunun çözümü
Yazıcıoğlu’na göre yerel bütçelerin ve yerel idareleri güçlendirerek, yerel hizmetleri bu
bütçelerden maaş alan görevlilerin yapmasının sağlanmasıdır. Böylece bu görevliler halkın
önünde her zaman imtihan verecekler ve yerel insana karşı sorumlu olacaklardır.
Ergun (1978:24)’a göre, kamu hizmeti gören kişi ya da grupların, özel maddi kazançlar ya
da statü kazançları sağlamak için, normal görev davranışlarını bu özel kazançlar yönünde
saptırmaları “yönetimde yozlaşma” durumunu doğurur. Yönetimde yozlaşma ise, rüşvet,
yolsuzluk, irtikap ve ihtilas, partizanlık, kayırmacılık şeklinde kendini gösterir. Yazıcıoğlu da
mülki idare sisteminin “yozlaşma” sorununu da görmüş meslek hayatı boyunca gittiği her yerde
bu sorunla mücadele etmiştir. Birçok konuda olduğu gibi bu sorunun çözümünde de yine halkı
işaret etmiştir;
‘‘Bu nasıl devlet ki, 65 milyonun kaynağını midesine indiren, haksız kazanç sağlayan,
uyuşturucudan, çetelerden, ihalelerden zengin olan insanlar var. Bu haksızlık, vurgunculuk,
tekelleşme böyle gitmez. O zaman sevgili halkımız bu işe dur diyecek. Bu ortamı kim yaratacak?
Sistemi eleştirenler. Sistem de her zaman olduğu gibi bunları tasfiye edecek.” sözleriyle
yönetenlerin olduğu kadar yönetilenlerin yani halkında bunun sonlandırılması konusunda irade
göstermesini istemiştir (Hürriyet 12.10.1998).
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Yazıcıoğlu, partizanlık ve kayırmacılık şeklinde kendini gösteren yozlaşmaya karşı da
“Partizanlık, himayecilik, yağcılık, üçkağıtçılık salgın ve sari hastalıktır. Siyasi mevkiler de idari
makamlar gibi, belirli aşamalardan geçerek yükselinen yerler değildir. Bugünkü düzende
toplumun kreması sandıktan çıkmamaktadır” (Yazıcıoğlu, 2000a, s.15) sözleri ile tepki
göstermektedir. Yönetimde yaşanan yolsuzluğun bu türüne karşılık da Başkanlık Sistemini”
önermektedir. “Bakanlar, siyasi parti il başkanları emrinde yerel politikaların sekreterya hizmetini
yapmaktadırlar. Sistemi yozlaştıran politik bakan yerine teknisyen bakan. Bu ancak başkanlık
sistemi ile mümkündür…. (Yazıcıoğlu, 2000b, s.78). Tek politik kişi, halkın seçtiği başkan
olmalı… bakanlık sayısı 7-8’e indirilmelidir. Bakanlar, başkanın sekreteri konumunda olmalı,
sınırlı kadrolarla, sorumlu olduğu hizmetin siyasetini belirlemeli, ulusal projeler ve hizmetin
standartları ile meşgul olmalıdır (Yazıcıoğlu, 2000a, s.19).
Yazıcıoğlu mülki idare sisteminin sorunlarının devlet anlayışındaki değişim gerçekleşmeden
çözülemeyeceğini öngörmektedir. O’na göre “özelleştirme ve yerelleşme ile merkezdeki yapıyı
küçültmeyen hiçbir iktidar başarılı olamayacaktır…Devletin, teknik devlete dönüştürülmesi
anlamında küçültülmesi ve olması gereken noktaya çekilmesi başarılamadığı sürece, devlet
halkına yük olacaktır…. (Yazıcıoğlu, 2000a, s. 12,19).
Recep Yazıcıoğlu’nun Görüş ve Düşüncelerinin Son Dönem Yeniden Yapılanma
Düzenlemeleri Açısından Değerlendirilmesi
Yukarıda da özetlendiği gibi Yazıcıoğlu, merkeziyetçilik, bürokrasi, devletin hantallığı,
verimsiz çalışması, vatandaşa karşı duyarsızlık, vatandaşın yönetimden dışlanması, yönetimde
yozlaşma gibi nedenlerle mevcut mülki idare sistemini sürekli olarak eleştirmiş, bu sistemin
değişmesi gerektiğini ifade etmiş ve olması gereken sistem konusunda bir takım çözüm yolları
öngörmüştü. Özellikle 2002 yılından sonra, kamu mali yönetimi, kamu personel yönetimi,
denetim, merkezi yönetim, yerel yönetimler, ilgili alanlarda Recep Yazıcıoğlu’nun temel
öngörülerini uygulamaya geçirecek önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda,
kamusal tüm bilgi ve belgelere ulaşımın sağlanması amacıyla 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunun çıkarılmış, 2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kanunu Kurulu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun ile kamu yönetiminde etik standartları
oluşturulmuş, 2012 tarihli ve 28338 sayılı 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile
ombudsmanlık kurumu oluşturulmuş ve ombudsmana idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile
tutum ve davranışlarını incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunma görevi verilmiştir. Bu
düzenlemelerle yönetimde açıklık, şeffaflık ilkeleri vatandaş talebi ile harekete geçecek denetim
mekanizmaları aracılığı ile sağlanmaya çalışılmıştır.
2002 yılı sonrası uygulamaya konulan reformların en temel amacı merkeziyetçi yapının
yumuşatılması ve bu amaçla yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisinin hafifletilmesi
olmuştur. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere 5393 Sayılı Belediye kanunu, 5302 Sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile idari ve mali özerklik yönünde önemli
adımlar atılmıştır. Dolayısıyla hem merkezi hem de yerel yönetimler alanında yapılan idari
reformlarla Recep Yazıcıoğlu’nun öngörüleri doğrultusunda adımlar atılmıştır.
Sonuç
Mülki idare sistemimiz yapısal, örgütsel, işlevsel sorunlar yüzünden halkın ihtiyaç ve
beklentilerine cevap veremediği yönünde pek çok değerlendirmeler mevcuttur. Mülki idare
sisteminin içinden gelen bir bürokrat olan Vali Recep Yazıcıoğlu bu sorunları erken sayılabilecek
bir sürede tespit etmiş olması ve dile getirmesi ayrıca önem taşımaktadır. Yazıcıoğlu
merkezileşmeye bağladığı, hantallık, verimsizlik, duyarsızlık, yozlaşma olarak sıraladığı bu
sorunlara karşılık, yerinden yönetimlerin güçlendirilmesi, vesayetin hafifletilmesi,
özelleştirmelere gidilmesi, devletin küçültülmesi ve sırtından yüklerin atılması, halkın yönetime
dahil edilmesi gibi günümüzdeki yeniden yapılandırma çalışmalarına yön veren temel ilkeleri
savunmuştur. Bu nedenle Yazıcıoğlu' nun sorunların çözümüne yönelik önerilerinin günümüzde
yürütülmekte olan reform çalışmalarının içeriğinde yansıma bulmuş olması dikkat çekmektedir.
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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALGISI
THE PERCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS OF ERZINCAN UNIVERSİTY
TOWARDS THE EUROPEAN UNION AND THE EU-TURKEY RELATIONS
Haydar EFE*
Funda KEMAHLI**
Özet
Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi, Türkiye’nin en önemli projelerinden biridir ve Türkiye’nin kurucusu
Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak anlamına gelir. Türk toplumunca da benimsenen bu hedef
Türkiye’nin “stratejik tercihi” olarak cumhuriyetin kuruluşundan sonra en büyük hedef olarak
görülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Birliği ve Türkiye–AB
ilişkileri ile düşünce ve eğilimlerini belirlemek, Türkiye AB ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki
çabalara ve özellikle de ülkemizce oluşturulan Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’ne katkı sunmayı
amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 21.500 kişiden oluşan bütün Erzincan Üniversitesi öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 384 kişiye anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 13.0 istatistik programıyla
analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Erzincan Üniversitesi, Anket
Abstract
Target of membership to the European Union is one of the most important projects of Turkey and
means catch up the “level of contempory civilization”. This target which widely adopted in society is seen
as the biggest goal after the Turkish Republic as a Turkey’s “strategic choice”.
Main purpose of this study to determine students’ of the Erzincan University ideas and trends about
the European Union and Turkey-EU relations, contribute to the efforts in the field of improving TurkeyEU relations, especially, to the European Union Communication Strategy. The population of this study
consisted of all Erzincan University students which consisting of 21,500 people. In this context, the
questionnaire given to 384 people. Data was analyzed with SPSS 13.0 statistical software.
Keywords: European Union, Erzincan University, Questionnaire

Giriş
31 Temmuz 1959’daki Avrupa Birliği’ne ortak üyelik başvurumuzun üzerinden yarım
yüzyıldan fazla bir zaman geçmiştir. “Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyi” olarak hedef gösterdiği
Batılı kurumlara üye olma, bütün Cumhuriyet hükümetlerinin ortak hedefi olmuştur. Ancak,
bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince ortaya konulan siyasi iradenin ve harcanan çabaların
Türkiye kamuoyunda ne derece desteklendiği ve sahiplenildiğini ortaya koymak özel bir önem
taşımaktadır. Bu kapsamda, Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Birliği ve Türkiye-AB
ilişkileri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ve sahip olunan pozitif veya negatif Avrupa
Birliği algısının ortaya çıkarılması, bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca, Erzincan Üniversitesi
öğrencilerinin AB’ye üyelik eğilimlerini belirleyerek, bölgede ve tüm Türkiye’de AB
bilgilendirme çalışmalarına zemin hazırlamak, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusundaki
tartışmalara katkıda bulunmak ve 2010 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından oluşturulan
“Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” temelinde üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği ve Türkiye
AB ilişkileri hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek, Avrupa Birliği algısını ortaya çıkarmaktır.
Anket yönteminin uygulandığı ve tek bir cevabın işaretlenmesinin istendiği bu çalışmada
384 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öğrencilerin konu hakkındaki görüşlerinin sebeplerinin
analiz edildiği ve AB’ye ve Türkiye –AB ilişkilerine yönelik düşünce ve algıları ölçmeye çalışan
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sorular içeren anket, ayrıca, bizlere Erzincan Üniversitesi’nin öğrenci hakkında siyasi yönelim,
gelir düzeyi, gibi başka çok değerli veriler de sağlamaktadır.
Türkiye’de Avrupa Birliği’ne desteği ölçmeye yönelik önceki anketlerde anlaşıldığı üzere,
Türkiye-AB ilişkilerinin kötüleştiği dönemlerde Avrupa Birliği’ne verilen desteğin düştüğünü,
ilişkilerin iyileştiği ve üyelik ihtimalinin belirdiği dönemlerde ise AB’ye olan desteğin arttığını
gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla Türkiye-AB ilişkilerinin çok iyi seyir izlemediği bu dönemde
Türkiye kamuoyunda AB’ye verilen desteğin düşmekte olduğu göz önüne alındığında Erzincan
Üniversitesi öğrencilerinin AB’ye verdikleri desteğin nispeten düşük çıkacağı tahmin
edilmektedir. Bulunan sonuçlar, AB Komisyonu’nun Türkiye dahil tüm aday ülkelerde düzenli
aralıklarla gerçekleştirdiği Eurobarometer adlı çalışmaların 2015 yılında yapılan araştırma ile
karşılaştırılacaktır.
Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Avrupa Birliği ve Türkiye –AB İlişkilerine
Yönelik Düşünceleri
1967’de açılan Erzincan Eğitim Yüksek Okuluyla temeli atılan, 01.03.2016 tarih ve 5467
sayılı kanunla kurulan Erzincan Üniversitesi, bünyesindeki 3 enstitü, 9 fakülte, 5 yüksek okul, 11
meslek yüksel okulu 880 Akademik, 554 idari personeliyle yaklaşık 21.500 öğrencisine öğrenim
hizmeti vermektedir. “Anadolu’da bir dünya üniversitesi” olma amacıyla yola çıkmış,
kuruluşunun 10. yılında hızlı bir büyüme ve gelişme trendi içinde bulunan Erzincan Üniversitesi
öğrencilerinin ekonomik durumları, yaş grupları, politik yönelimleri ve ülke sorunları ve diğer
konularda neler düşündükleri konularında çok değerli veriler verecektir.
Erzincan Üniversitesi öğrencileri arasında anketle toplanan veriler, Erzincan Üniversitesi
öğrencilerinin Avrupa Birliği’nin ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik yönelim,
düşünce ve tutumlarını yansıtmaktadır.

Cinsiyet

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Kadın

220

57,3

57,3

57,3

Erkek
Total

164

42,7

100,0

384

100,0

42,7
100,0

Ankete katılan toplam öğrencinin % 57.3’ü bayan, % 42.7’si erkeklerden oluşmaktadır.
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Yaş

Valid

18-25
25-30
30-40
40-50
Total

Frequency
350
29
4
1
384

Percent
91,1
7,6
1,0
,3
100,0

Valid Percent
91,1
7,6
1,0
,3
100,0

Cumulative
Percent
91,1
98,7
99,7
100,0

Ankete katılan öğrencilerin % 91.1’i 18-25 yaş aralığında, % 7.6’sı 25-30 yaş aralığında ve
%1.0’i ise 30-40 yaş aralığındadır.
Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Politik (Siyasi Parti) Tercihleri

Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin siyasi parti tercihleri

AKP
CHP
MHP
HDP
Sosyalist Partiler
İslami Partiler
Total

Frequency
154
51
91
39
27
22

Percent
40,1
13,3
23,7
10,2
7,0
5,7

Valid Percent
40,1
13,3
23,7
10,2
7,0
5,7

384

100,0

100,0

Cumulative
Percent
40,1
53,4
77,1
87,2
94,3
100,0

Ankete katılan öğrencilerin politik tercihlerine bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni
tercih eden öğrenciler % 40.1 Cumhuriyet Halk Partisi’ni tercih edenler % 13.3; Milliyetçi
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Hareket Partisi % 23,7; Halkların Demokrasi Partisi’ni tercih edenler % 10.2; Sosyalist Partiler
% 7.0; İslami Partiler % 5,7’dir.

KENDİNİZİ AVRUPA MEDENİYETİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR
MUSUNUZ?
Cumulative
Frequency
Percent
Valid Percent
Percent
Valid
113
29,4
29,4
Evet
29,4
158
41,1
70,6
Hayır
41,1
113
29,4
100,0
Kısmen
29,4
Total
384
100,0
100,0

“Kendinizi AB medeniyetinin bir parçası olarak görüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren
Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin %29,4’ü evet diyerek kendisini AB medeniyetinin bir
parçası olarak gördüğünü ifade ederken, yine aynı oranda, yani % 29,4 oranında öğrenci kendini
kısmen AB medeniyetinin bir parçası olarak görmektedir. Öğrencilerimizin % 41,1’i ise kendini
AB medeniyetinin bir parçası olarak görmemektedir.

AB’YE GİRMEK TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI STANDARDINI ARTIRACAKTIR
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Fikrim Yok
Total

Frequency
205
66
101
12

Percent
53,4
17,2
26,3
3,1

384

100,0

Valid Percent
53,4
17,2
26,3
3,1
100,0

Cumulative Percent
53,4
70,6
96,9
100,0
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%53’ü katılıyorum derken, katılmayanlar yalnızca 17,2 düzeyinde kalmıştır. Bu arada
kararsızların oranı ise % 26,3 düzeyindedir.

AB’YE GİRMEK TÜRKİYE’Yİ DAHA DOĞRU YÖNETİLİR ÜLKE HALİNE
GETİRECEKTİR.
Cumulative
Frequency
Percent
Valid Percent
Percent
Valid Katılıyorum
133
34,6
34,6
34,6
118
30,7
65,4
Katılmıyorum
30,7
115
29,9
95,3
Kararsızım
29,9
18
4,7
100,0
Fikrim Yok
4,7
Total
384
100,0
100,0

% 34,6’sı katılıyorum derken, katılmayanlar 30,7 düzeyinde kalmıştır. Kararsızların oranı
ise % 29,9 düzeyindedir.

AB’YE GİRMEK AİLE YAPIMIZA VE GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZE
ZARAR VERECEKTİR.
Cumulative
Frequency
Percent
Valid Percent
Percent
Valid Katılıyorum
173
45,1
45,1
45,1
120
31,3
76,3
Katılmıyorum
31,3
79
20,6
96,9
Kararsızım
20,6
12
3,1
100,0
Fikrim Yok
3,1
Total
384
100,0
100,0
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% 45,1’i katılıyorum derken, katılmayanlar 31,3 düzeyinde kalmıştır. Kararsızların oranı ise
% 20,6 düzeyindedir. Öğrencilerin %3,1’nin ise bu konuda fikri yoktur.

AB’YE GİRMEK KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE VE KADIN HAKLARININ
GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAKTIR

Frequency
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Fikrim Yok
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

228

59,4

59,4

59,4

66
74
16

17,2
19,3
4,2

76,6
95,8
100,0

384

100,0

17,2
19,3
4,2
100,0

% 59,4’ü katılıyorum derken, katılmayanlar % 17,2 düzeyinde kalmıştır. Kararsızların oranı
ise % 19,3 düzeyindedir. Öğrencilerin % 4,2’sinin ise bu konuda fikri yoktur.

AB’YE GİRMEK TÜRKİYE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRECEK VE REFAH
SEVİYEMİZİ ARTIRACAKTIR.
Frequency
Valid

Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Fikrim Yok
Total

202
68
103
11
384

Percent
52,6
17,7
26,8
2,9
100,0

Valid Percent
52,6
17,7
26,8
2,9
100,0

Cumulative
Percent
52,6
70,3
97,1
100,0

% 52,6’sı katılıyorum derken, katılmayanlar % 17,7 düzeyinde kalmıştır. Kararsızların oranı
ise % 26,8 düzeyindedir. Öğrencilerin % 2,9 unun ise bu konuda fikri yoktur.
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FARKLI DİNLERDEN VEYA MEZHEPLERDEN İNSANLARIN BİRLİKTE
YAŞAMASI
Frequency
Valid

Birlikte yaşarım

Total

Valid Percent

Cumulative
Percent

268

69,8

70,3

70,3

Yaşarım ama bazı
sorunlar çıkabilir

84

21,9

22,0

92,4

Zorunluluk halinde
birlikte yaşarım

17

4,4

4,5

96,9

Kesinlikle birlikte
yaşamak istemem

12

3,1

3,1

100,0

381

99,2

100,0

Total
Missing

Percent

System

3

,8

384

100,0

Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin % 70,3’ü başka dinden ya da mezhepten insanlarla
birlikte yaşayabileceğini söylemiştir. Bu oran yüksek ve sevindirici bir orandır. Geri kalan
yaklaşık yüzde 30’un ise % 22,0’ı “yaşarım ama bazı sorunlar ortaya çıkabilir” demiştir.
Öğrencilerin % 4,5’i “zorunluluk halinde birlikte yaşarım” derken, “Kesinlikle birlikte yaşamam”
diyenlerin oranı yalnızca 3,1’dir.
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AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİNİZ NEDİR?
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
Valid Hiçbir şey
4,7
18
4,7
4,7
Bilmiyorum
Biraz Biliyorum
66,9
239
62,2
62,2
Çok Şey Biliyorum
96,1
112
29,2
29,2
Fikrim Yok
100,0
15
3,9
3,9
Total
384
100,0
100,0

“Avrupa Birliği hakkında bilgi düzeyiniz nedir?” sorusuna verdikleri cevaplarda öğrencilerin
% 62,2’si biraz biliyorum derken, ikinci büyük grubu “çok şey biliyorum” diyenler
oluşturmaktadır. “Hiçbir şey bilmiyorum” diyenler % 4,7 ve son olarak fikrim yok diyenler 3,9
oranındadır.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?
Frequenc
Valid
Cumulative
y
Percent
Percent
Percent
Valid AB dağılacak
91
23,7
23,7
23,7
Küresel bir aktör
131
34,1
57,8
olarak daha da
34,1
güçlenecek
74
19,3
77,1
Aynı kalacak
19,3
88
22,9
100,0
Kötüye gidecek
22,9
Total
384
100,0
100,0

Öğrencilerin % 34,1’i AB’nin küresel bir aktör olarak daha da güçleneceğini söylerken, Aynı
kalacak diyenler %19, 3 düzeyindedir. “AB dağılacak” diyenler 23,7 ve “AB kötüye gidecek”
diyenler ise 22,9 düzeyindedir.
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TÜRKİYE AB’YE ÜYE OLMALI MIDIR?

Valid

Evet Olmalıdır
Hayır Olmamalıdır
Kararsızım
Fikrim Yok
Total

Frequency
137
143
95
9

Percent
35,7
37,2
24,7
2,3

Valid Percent
35,7
37,2
24,7
2,3

384

100,0

100,0

Cumulative
Percent
35,7
72,9
97,7
100,0

“Türkiye, AB’ye üye olmalıdır” diyenler % 35,7 iken, “Hayır, olmamalıdır” diyenler % 37,2
ile birinci grubu oluşturmaktadır. Kararsızların oranı ise % 24,7 ile oldukça yüksek bir orandır.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU SİZCE
NASILDIR?
Cumulative
Frequency
Percent
Valid Percent
Percent
Valid Çok İyi
4
1,0
1,0
1,0
İyi
108
28,1
29,2
28,1
Kötü
190
49,5
78,6
49,5
Çok Kötü
42
10,9
89,6
10,9
Fikrim Yok
40
10,4
100,0
10,4
Total
384
100,0
100,0

Türkiye-AB ilişkilerinin durumu hakkında sorulan sorulara öğrencilerin % 49,5’i kötü
derken, % 10,9’u çok kötü demiştir. “İyi” diyenlerin oranı % 28,1 ve “çok iyi” diyenlerin oranı
% 1dir. Öğrencilerin % 10,4’ünün ise bu konuda fikri yoktur.
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AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE’Yİ ÜYELİĞE ALMA KONUSUNDA
SAMİMİ MİDİR?
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid Evet
70
18,2
18,2
18,2
Hayır
219
57,0
75,3
57,0
Kısmen
71
18,5
93,8
18,5
Fikrim
23
6,0
99,7
6,0
Yok
5
1
,3
100,0
,3
Total
384
100,0
100,0

Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi üyeliğe alma konusunda samimi olup olmadığı konusundaki
sorulara verilen cevaplara bakıldığında öğrencilerin % 18,2’sinin verdiği “evet” yanıtıyla AB’nin
samimi olduğu kanaatinde olduğunu görüyoruz. AB’nin samimi olmadığını düşünerek “hayır”
diyenlerin oranı ise % 57,0 düzeyindedir. Kısmen samimi olduğunu düşünenlerin oranı % 18,5
ve bu konuda fikri olmayanların oranı ise % 6,0 düzeyindedir.

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ’NE SİZCE NE ZAMAN GİREBİLİR?
Cumulative
Frequency
Percent
Valid Percent
Percent
Valid 5 Yıl sonra
61
15,9
15,9
15,9
10 Yıl sonra
80
20,8
36,7
20,8
15-20 Yıl sonra
51
13,3
50,0
13,3
Hiçbir zaman
192
50,0
100,0
50,0
Total
384
100,0
100,0

“Türkiye, sizce AB’ye ne zaman girebilir?” sorusuna verilen cevaplarda Hiçbir zaman üye
olamaz” diyenlerin oranı % 50,0’dır. “5 yıl sonra olur” diyenler, % 15,9; “10 yıl sonra üye olur”
diyenler % 20,8 ve “15-20 yıl sonra üye olur” diyenler % 13,3 düzeyindedir.
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HÜKEMETİN AB’YE ÜYELİK KONUSUNDAKİ ÇABALARI
YETERLİ MİDİR?
Frequenc
Valid
Cumulative
y
Percent
Percent
Percent
Yeterlidir
95
24,7
24,7
24,7
Kısmen
133
34,6
59,4
34,6
Yeterlidir
Yetersizdir
127
33,1
92,4
33,1
Fikrim Yok
29
7,6
100,0
7,6
Total
384
100,0
100,0

“Hükümetin AB’ye üyelik konusundaki çabaları yeterli midir?” sorusuna “Yeterlidir”
yanıtı verenler % 24,7; “kısmen yeterlidir” diyenlerin oranı % 34,6 seviyesindedir. “Yetersizdir”
diyenler, %33,1 ve “fikrim yok” diyenler ise % 7,6 oranındadır.

AB’YE OLASI BİR KATILIMIN TÜRKİYE’YE BİR ZARARI
OLUR MU?
Frequency
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Total

1.
2.
3.
4.
5.

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

40

10,4

10,4

10,4

13
159
39
133
384

3,4
41,4
10,2
34,6
100,0

3,4
41,4
10,2
34,6
100,0

13,8
55,2
65,4
100,0

Ulusal egemenliğimizi kaybederiz: % 10,4
Ekonomimiz zarar görür : % 3,4
Kültürel benliğimizi olumlu değerlerimizi kaybederiz: % 41,1
Türkiye sömürge durumuna düşer: % 10,2
Hiçbir zararımız olmaz:
% 34,6
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELTTİĞİ
ELEŞTİRİLERİ HAKLI BULUYOR MUSUNUZ?

Evet
Hayır
Kısmen
Haklı
Total

Frequenc
y
71
187

Percent
18,5
48,7

126
384

Valid
Percent
18,5
48,7

Cumulative
Percent
18,5
67,2

32,8

32,8

100,0

100,0

100,0

‘Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelttiği eleştirileri haklı buluyor musunuz?’ sorusuna
verilen yanıtlarda “Evet” diyenler % 18,5 ‘Hayır’ diyenler % 48,7; %32,8 i ise ‘kısmen’ haklı
demişlerdir.

KENDİNİZİ AVRUPA MEDENİYETİNİN BİR PARÇASI
OLARAK GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Evet
Hayır
Kısmen
Total

Frequency
113
158
113

Percent
29,4
41,1
29,4

384

100,0

Valid
Percent
29,4
41,1
29,4
100,0

Cumulative
Percent
29,4
70,6
100,0

Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin % 29,4’ü kendisini Avrupa Medeniyeti’nin bir parçası
olarak görürken, %41,1’i kendini Avrupa Medeniyetinin bir parçası olarak görmemektedir. %
29,4’ü ise kendini kısmen Avrupa Medeniyetinin bir parçası olarak görmektedir.
Bu sonuçlar, daha önce yapılan kamuoyu araştırmalarıyla karşılaştırıldığında Türkiye
ortalamasının altında kalmaktadır. Örneğin, İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 2015 yılında yayınladığı
(İKV,2015) kamuoyu araştırmasındaki kamuoyu desteği sonuçlarının altında kaldığı
görülmektedir.
Sonuç
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’nde belirtildiği gibi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım
süreci, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma ve demokratikleşme
projesidir. Türkiye-AB müzakere sürecinin uzaması ve adeta donmuş bir vaziyette olması, bir
ilerleme sağlanamaması sonucunda AB üyesi devletlerin politikacılarının ve kamuoylarının
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğu şeklindeki algının güçlenmesine ve Türk
toplumunun tepkisel bir tutum sergilemesine ve AB’ye verilen destek oranının düşmesine sebep
olmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması bakımından, Türk halkının
görüşleri ve düşünceleri çok önemlidir. Zira, kamuoyunun desteği olmaksızın Türkiye’nin
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Avrupa Birliği’ne katılma hedefini ulaşmada zorluklar yaşanacağı aşikardır. Bunun farkına varan
hükümet, Türkiye kamuoyunu üyeliğe hazırlamak ve Avrupa ve Avrupa Birliği hakkında doğru
bilgilerle halkı bilgilendirmek ve Avrupa’da olumlu bir Türkiye algısını oluşturmayı hedefleyen
“ Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” geliştirmiştir.
Son yıllarda yapılan kamuoyu yoklamaları, Türkiye’de Avrupa Birliği’ne üyeliğe verilen
desteğin azalmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Bu destek azalması yalnız Türkiye ile sınırlı
değildir. “Brexit” ile Britanya’nın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasıyla AB üyesi ülkelerde de
aynı eğilim gözlenmektedir. Böylesine kritik bir dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere
sürecine yeniden yoğunlaşması ve müzakerelere ivme kazandırılması çok önemlidir. Bu da ancak,
Türkiye kamuoyunun yeniden AB’ye olan desteğini artırmak ve Türk toplumunun tüm
kesimlerini katılım müzakerelerine katmak zorunludur. Halk desteği olmaksızın AB üyeliği
hedefinin başarıya ulaşması mümkün değildir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki çalışmalara katkıda bulunacak Erzincan
Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Birliği algısını ölçen bu çalışmada öğrencilerimizin Avrupa
Birliği’ne destek oranı % 35,7 iken karşı çıkanların oranı %37,2’dir. Kararsızların oranı ise
%24,7’dir. AB’ye katılmanın Türkiye’nin refahını artıracağı şeklindeki soruya ise %53 oranında
evet yanıtı verilmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin durumunun iyi olduğunu iddia edenlerin oranı %
29,1 iken, kötü ya da çok kötü diyenlerin oranı % 60,4’dür. Türkiye’nin AB’ye hiçbir zaman
giremeyeceğini savunanların oranı % 50 gibi çok yüksek bir orandır. Öğrencilerimizin önemli bir
bölümü AB’yi samimi bulmazken(%57,0), Müslüman olmamızın ve insan hakları ve demokrasi
eksikliğini Türkiye’nin AB’ye üye olması önünde en önemli engeller olarak kabul etmektedirler.
Ayrıca, Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin % 45’i AB hakkında yeterince bilgiye sahip
olmadığını ifade etmiştir.
Söz konusu rakamlar, Türkiye AB ilişkilerinin içinde bulunduğu olumsuz dönemin de
etkisiyle AB’ye desteğin düşmekte olduğunu, göstermektedir. Dolayısıyla da Avrupa Birliği
İletişim Stratejisi kapsamında Avrupa Birliği’nin halka anlatılması konusunda yeni çabalara
ihtiyaç duyulduğu açıktır.
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ERZİNCAN ŞEHİR İMAJI: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
THE IMAGE OF ERZINCAN CITY: A STUDY ON THE PERCEPTIONS OF
UNDERGRADUATES IN ERZINCAN UNIVERSITY
Fatma GEÇİKLİ*
Özet
Şehir imajı hedef kitlelerin şehir ile ilgili direkt ya da dolaylı olarak duyguları, fikirleri ve deneyimleri
sonucunda oluşmaktadır. Dolayısıyla şehir imajı, bir şehir ile ilgili algılar ve izlenimler bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Bu araştırmadaki temel amaç, üniversite öğrencilerinin görüşlerine dayanarak Erzincan
şehir imajını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini üniversite eğitimi almak için şehir dışından gelen
öğrenciler oluşturacaktır. Çalışma da Martinez ve Garcia tarafından geliştirilmiş şehir imaj ölçeği
kullanılacaktır. Kuramsal ve alan araştırmasına dayalı olarak gerçekleştirilecek çalışmada birincil veriler
yüz yüze anket yöntemiyle elde edilecektir. Araştırmanın üç bölümden oluşturulması planlanmaktadır.
Birinci bölümde öğrencilerin demografik özellikleri, ikinci bölümde öğrencilerin şehir imaj algıları ve
üçüncü bölümde ise toplam etkiyi belirleyen sorulara yer verilmesi düşünülmektedir. Anket toplam 47
sorudan oluşmaktadır. Şehir imajı 13 değişik grup soru hazırlanarak araştırılacaktır. Şehir Cazibesi; Ulaşım
Alt Yapısı ve Trafik; Tarihi Miras; Çevre; Sosyal Problemler; Kültür; Teknolojik Gelişme ve İş Kültürü;
Ekonomi ve Ticaret; Hizmet Yelpazesi; Eğitim-Üniversite; Halka Bakış Açısı gibi sorularla öğrencilerin
genel olarak Erzincan şehrini nasıl algıladıkları incelenecektir. Bu çalışmadan elde edilecek veriler şehir
yöneticileri, özellikle yerel yönetimler ile diğer kurumlar, üniversite yönetimi, şehrin imajından
faydalanmak isteyen turizm ile ilgili yatırımcılara yol göstermesi açısından anlamlıdır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Şehir İmajı, Üniversite Öğrencileri
Abstract
The image of a city takes shape as a result of direct or indirect emotions,opinions and experiences of
the target masses about the city. For this reason, the image of a city is defined as the whole of perceptions
and impressions about the city. The main purpose in this study is to determine the image of Erzincan city
depending on the views of university students.The environment of the study will be composed of the
students who come from out of the city to attend university education. The city image scale developed by
Martinez and Garcia. The primary data of the study to be realized depending on the theoretical and field
research will be obtained by means of a face to face questionnaire method. The research is planned to be
three sections. It is thought to give place to questions about demographic information of the students in the
first section,the city image perceptions of the students in the second, and the questions indicating the total
effect in the third section.The questionnaire consists of totally 47 questions.The city image will be
investigated by preparing 13 different group of questions.By means of the questions such as City Attraction,
Transportation Infrastructure and Traffic,Historical Heritage,Environment,Social Problems,
Culture,Technological Development and Business Culture, Economy and Trade, Range of
Services,Education –University,Point of View of Public , it will be investigated how students perceive
Erzincan city in general. The data to be obtained from this study is significant in guidıng the city governors
and especially the local governors and the other organizations, university management and the investors
dealing with tourism who want to get benefit from the city image.
Key Words: Erzincan,City Image,University Students

Giriş
Günümüz rekabetçi ortamında ürünler, hizmetler ve markalar gibi şehirler de bu yarışın
içinde yer almaktadır. Bu doğrultuda bakıldığında rekabete katılmak isteyen şehirler imaj
oluşumuna etki edecek boyutları belirleyip, azami ölçüde faydalanma yoluna gitmeleri
gerekmektedir. Her şehir bir diğerinden ayırt edici özelliklere ve farklılıklara sahip olduğu için,
aslında marka şehir olmaya adaydır. Önemli olan bu değerlerin farkına varılarak çalışmalar
yapılması ve dikkat çekilmesidir. Kimi şehirler yerleşikler ve ziyaretçiler tarafından daha
cezbedici olarak kabul edilirken kimisi daha olumsuz algılanmaktadır. Turistlerin bir şehri
diğerine tercih etmeleri nedeni şehrin imajı ve marka şehir olması ile farklılık yaratmasıdır. İmaj
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hedef kitlenin şehri algılama şeklidir (Geçikli, 2016;3). Günümüzde ülkelerden daha çok o ülke
içerisinde yer alan şehirler ön plana çıkmaktadır. Cannes film festivali, moda şehri Milano gibi,
ülkelerin imajını şehirler belirlemektedir. Şehirlerin her birinin kendine özgü ayırt edici
özelliklerinin ve olumlu imajlarının yerleşmesi insanların zihinlerinde ülkelerin değil şehirlerin
yer almasına neden olmaktadır. Bir şehrin imajı, onu destekleyecek değerlerin ve niteliklerin var
olması ile mümkündür. Şehir imajı, şehrin görsel kimliği, kültürel değerleri, tarihi dokusu, şehir
cazibesi, şehir yerleşiklerinin yaşantısı, iletişimi ve davranışlarını kapsamaktadır. Şehirlerin
tarihi, kültürü, yaşanmışlıkları, ayrılıkları, acıları, kederleri, mutlulukları ve birliktelikler gibi
anlatacağı çok şey vardır. Okumasını bilene bir kitap gibidir. Dikkatli bakıldığında diğer
şehirlerden farklılaşan ve ilginç birçok yönü bulunabilir(Geçikli, 2012;117) .
Williams’a göre imaj, reklâm ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonudur. İmaj gerçeğin
“yaklaşık” olarak görsel sunumudur. Bu sunum, fotoğraf ve resimdeki gibi fiziksel veya edebiyat
ve müzikteki gibi hayali de olabilir. Gartner’e göre ise, imaj bir dizi bilgilenme süreci sonucunda
ulaşılan imgedir. Diğer bir deyişle çeşitli kanallardan, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklâmlardan
doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden, sahip bulunulan önyargılara kadar elde edilen
bilgi ve verilerin değerlendirilmesidir (Uzoğlu, 2001:345). İmaj, imgeleme yoluyla zihinde
canlandırılan nesne, kavram, durum ve sembollerdir (Küçükkurt,1998:167-168). Bernstein’e göre
imaj, şehir hakkında hedef kitlenin zihninde yer alan duygular ve inançlardır(Hatch ,1997:359).
Bireyin izlenimleri, inançları, duyguları ve fikirlerinin iç etkileşimlerinin bir sonucudur. İmaj, bir
insanın bir nesne ile ilgili olarak izlenim ve düşüncelerinden oluşan inançlar topluluğudur (Kotler
ve Clarke, 1987:62).İmaj, insanların bir nesne hakkındaki inançları, fikirleri, hisleri ve
izlenimlerinin etkileşiminin bir sonucudur (Van Riel, 1997:73).Martineu’ya göre imaj, şehir ile
ilgili olarak hedef kitlenin zihninde oluşan fonksiyonel ve psikolojik özelliklerin bir
toplamıdır(Wilson ,2001:25). Bu tanımlardan hareketle şehir imajı, insanların şehir ile ilgili
fikirleri, düşünceleri, duyguları, hisleri, inançları ve izlenimlerinin bir bütünüdür.
Martinez, Garcia vd.’e göre şehir hakkında ne bilindiği ve ne anımsandığını özetleyen bilgi
yapısı gibi birbiriyle alakalı unsurlar bir ağda birleştirildiği zaman şehir imajı kesin bir şekilde
ölçülebilir. Diğer bir deyişle şehir imajı kavramsal ve duygusal unsurların bir karışımıdır.
Kavramsal unsurlar tanımlanmış şehir ve bireysel bilgilerin özelliklerini, duygusal unsurlar ise
bireysel davranışları ve hisleri, bölgeyle ilgili geçmiş deneyimleri, yaşayanları ve o bölgeyle ilgli
kuruluşları içerir (Martinez-Garcia vd.,2007:335_351). Şehirler, bölgeler ve ülkeler için imajın
önemi büyüktür. Çünkü ülke, bölge ve şehirlerin imajları, bireylerin yatırım, alışveriş, yerleşim,
çalışma ve seyahat etme kararlarını etkilemektedir. Turizm şehirleri sahip oldukları tarihi,
arkeolojik, kültürel ve doğal-coğrafi kaynaklar aracılığıyla diğer şehirlerden farklılaşabilmektedir
(Iliachenko, 2003:97). Tüm bu özelliklerden hareket ederek imaj oluşturulabilir ve marka şehir
olma yolunda ilerlemeler kaydedilebilir. Şehirlerin imajı yerleşik olduğu ülkenin imajını etki
ederken, ülkelerin imajı da şehirlerin imajını belirlemektedir.
Günümüzde şehirlerin ve ülkelerin de en az ticari ürünler kadar pazarlamaya, imaja ve
markalaşmaya gereksinimleri vardır. Şehrin olumlu bir imaja kavuşturulmasının hem şehirde
yaşayanlara hem de şehrin dışındaki potansiyel ziyaretçilere, turistlere, paydaşlara olumlu
yansımaları olmaktadır Şehir pazarlaması çabaları şehrin geleceğine yönelik bir vizyona sahip
olunması ile amaca ulaşacaktır. Bir şehir markalaştırma amacına hizmet eden vizyonunun varlığı,
bu uzun yolda tüm çalışmaların nereye, nasıl, ne zaman ve hangi araçları kullanarak gideceklerini
anlatabilen önemli bir unsurdur (Saran, 2005:105-111). Araştırmacılar imaj oluşumu için belirli
bir sürecin gerekli olduğunu ifade ederler. Ancak ilk izlenimlerde imaj oluşumunda önemli bir
yere sahiptir. Bir şehre ilk girdiğiniz an şehir ile ilgili bilgilenme başlamakta ve yaşanmışlık orada
devam ettikçe şekillenmektedir.
Şehir ile ilgili İnsanlar (Siyasi Liderler/ Ünlüler/ Uzmanlar / Saygın Vatandaşlar), spor
tesisleri, ören yerleri, insanların çalışma şekilleri, çeşitlendirilmiş şehir yaşamı, ticari ürünler,
güçlü yerel kimlik yaratan eski binalar, güvenilir bir çevre, şehirle bütünleşmiş doğal manzaralar,
herkese uygun standart da makul gelirler, nitelikli ve yeterli bir eğitim, insanların sosyalleşmesini
sağlayan toplantı yerleri, çocuk ve yaşlılar için dinlenme ve eğlenme yerleri, engelli bireylerin
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rahat hareket edebileceği yollar, caddeler, sokaklar ve iş yeri tasarımları, yeni tasarımlı uydu
kentler, teknolojik yeniliğe yapılan yatırımlar, şehir cazibesi, hizmet yelpazesi, iş kültürü ve
eğitim imaj oluşumunda etkili olmaktadır (Geçikli,2012:27).
Bir şehre ait imaj belirlenirken ve oluşturulurken temel imaj ve özel imaj olarak iki şekilde
incelenebilir(Yurtseven,2004:201-214). Bir şehrin imajı değerlendirilirken temel imajı etkileyen
başlıca faktörler iki ana gruba ayrılmaktadır;
(1) gezilecek yer, rekreasyon, turizm ve genel alt yapı, ulaşım ağı ve maliyetine ilişkin
faaliyetler,
(2) tarihi, kültürel, politik, sosyal, finansal, iklimsel ve doğal güzellik özellikleri.
Bu faktörleri sağlayan bir şehir’e, potansiyel müşteriler tarafından olumlu bir değer atfedilir
ve gidilecek ve gezilecek bir şehir olma olasılığı yükselir. Bir şehre ait özel imaj potansiyel
müşterilerin belirli bir grubu tarafından algılanan temel imaj ve kendine ait özel faktörlerin bir
fonksiyonu olarak tanımlanır. Özel faktörler, hedef kitledeki bireyler arasında farklılık gösterir.
Bir şehir için her özel imajın göreceli bir imajı bulunmaktadır. Şehir pazarlamacıları için, imajın
en dikkate değer noktası, seyahat davranışında turist tercihlerini etkilemesidir. Tüketici davranışı
teorisi, ‘ürün tercihi kararlarının’ farklı ürünlerin ve dolayısıyla markaların oluşturduğu imajlara
dayandığını göstermektedir(Leısen:2001.49-66). Dolayısıyla olumlu imaja sahip şehirler
diğerlerine göre birkaç adım önde olacaktır.
Bu çalışma da amaç, birçok boyutu bulunan imaj ölçeğini Erzincan şehri üzerinde
araştırarak, Erzincan Üniversitesi öğrencilerine göre şehrin imajını belirlemek ve bu bağlamda
yerel yönetimlere, şehir yöneticilerine, politika uygulayıcılara, siyasetçilere ve turizm
pazarlamacılarına imaj iyileştirme konusunda önerilerde bulunmaktır.
Yöntem
Araştırmanın Amacı
Araştırmada ki temel amaç, üniversite öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak Erzincan şehir
imajını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.Öğrencilerin Erzincan şehir imaj algılarına ilişkin görüşleri nelerdir?
2.Erzincan şehir imaj algılarına ilişkin öğrencilerin görüşleri arasında cinsiyet, yaş, aylık
gelir, kullanılan araç, ikamet edilen bölge, sınıf ve barınma değişkenlerine göre ilişki ve fark var
mıdır?
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesinde yer alan 6 fakülte (Eğitim, FenEdebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Eczacılık, İlahiyat Fakülteleri) ve 2
yüksekokulda (Sivil Havacılık Yüksekokulu) öğrenim gören Erzincanlı olmayan öğrencilerinin
görüşleri ile sınırlıdır. Yalnızbağ yerleşkesinde toplam 10169 öğrenci vardır.
Araştırmanın Deseni
Bu çalışma, katılımcıların belli bir andaki şehir imaj algılarını ölçtüğünden betimsel tarama
modelinde bir araştırmadır.
Evren ve Örneklem
2015–2016 öğretim yılı istatistiklerine göre Erzincan Üniversitesi’nde Yalnız Bağ, Hukuk,
Sağlık ve İlçe yerleşkeleri olmak üzere toplam 18582 öğrenci öğrenim görmektedir. Erzincan
merkezde toplam 15854 öğrenci vardır. Bu çalışmada Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesinde yer
alan 6 fakülte ve 2 yüksekokulda öğrenim gören Erzincanlı olmayan öğrenciler örneklem olarak
alınmıştır. Araştırma da 315 (%53.8) kadın 270 (%46.2) erkek toplam 585 kişiye anket
uygulanmıştır. %95 güven aralığında e=%4 hata payı ile örnek büyüklüğü n=585 olarak
belirlenmiştir.
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Veri Toplama Aracı
Bu araştırma da Martinez ve Garcia tarafından geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Birincil
veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma için hazırlanan anket üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, ikamet edilen
bölge, aylık harcama, sınıf, araç türü ve barınma yeri) belirlemeye yönelik toplam 7 soru yer
almaktadır. İkinci bölümde öğrencilerin şehir imaj algısını etkileyen faktörler dikkate alınarak 12
değişik grup soru hazırlanmıştır. Mimari ve şehir cazibesi; ulaşım alt yapısı ve trafik; tarihi miras;
çevre; sosyal problemler; kültür; teknolojik gelişme ve iş kültürü; ekonomi ve ticaret; hizmet
yelpazesi; eğitim-üniversite; halka bakış açısı şeklinde 37 soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümde
toplam etkiyi belirlemeyi amaçlayan 3 soru vardır. Anket 47 sorudan oluşmaktadır. (Martinez,
Garcia, 2007:344)
Ankette yer alan soruların cevaplandırılmasında demografik özelliklerle ilgili sorularda çeşitli
seçenekler sunulmuş, diğer değişkenlerle ilgili sorularda beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır
(1.Hiç Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Tamamen Katılıyorum).
Ayrıca toplam etkiyi ölçmek için ise 1.Evet, 2.Hayır şeklinde cevaplara yer verilmiştir.
Ölçeğimizin genel güvenilirlik katsayısı Cronbach’s Alfa ,75 olarak tespit edilmiştir. Bu yüksek
bir değerdir ve kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ifade eder. Şehir imajı için aritmetik
ortalamaya bakılmıştır. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken aralıklar 1.00–1.79 “oldukça
düşük”, 1.80–2.59 “düşük”, 2.60–3.39 “orta”, 3.40–4.19 “yüksek”, 4.20–5.00 aralığı ise “oldukça
yüksek” olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular Ve Yorum
Verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada şehir
imaj düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri dikkate
alınmıştır. Anketi oluşturan her bir imaj boyutu ile ilgili öğrencilerin görüşleri arasında cinsiyet,
yaş, ikamet edilen bölge, aylık harcama, sınıf, araç türü ve barınma yeri ile ilişki olup olmadığı
“Pearson Korelasyon Kat Sayısı Analizi” ile test edilmiştir. Katılımcıların görüşleri arasında
cinsiyet değişkenine göre fark olup olmadığı “ t-testi” ile, sınıf değişkenine göre imaj boyutları
arasındaki fark “Tek Yönlü Varyans Analizi” ile belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan 585 öğrencinin 315’i kadın 270’i erkektir. Öğrencilerin yaş dağılımına
göre katılımlarına bakıldığında;18-21 yaş Aralığında 342 öğrenci, 22-26 yaş Aralığında 230
öğrenci, 27 ve üstü yaş grubunda ise 13 öğrenci bulunmaktadır. Gelir durumlarına göre grupların
dağılımı ise şöyledir; aylık geliri 100-200 TL arasında olan 37 öğrenci,201-301 TL arasında olan
48 öğrenci,302-402 TL arasında olan 173 öğrenci,403-503 TL arasında olan 122 öğrenci, 504604 TL arasında olan 76 öğrenci, 605-705 TL arasında olan 49 öğrenci, 706-806 TL arasında olan
32 öğrenci, 807 TL ve üzerinde olan 48 öğrenci mevcuttur. Erzincan’da eğitim alan öğrencilerin
büyük çoğunluğu Doğu Anadolu (n=191) bölgesinde ikamet etmektedir. Diğer bölgelerden gelen
öğrencilerin ikamet durumuna göre dağılıma bakacak olursak sırasıyla;87 öğrenci Akdeniz
bölgesinde, 83 öğrenci Karadeniz bölgesinde, 79 öğrenci İç Anadolu bölgesinde, 66 öğrenci
Güneydoğu Anadolu bölgesinde, 60 öğrenci Marmara’da ve 19 öğrencide Ege bölgesinde ikamet
etmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin eğitim görmekte olduğu sınıf düzeylerinin sayısal
dağılımları da şu şekildedir; 1. sınıfta eğitim gören öğrenci sayısı 261, 2. sınıfta 90, 3.sınıfta 124
ve 4. sınıfta 110’dur. Kampüse ulaşımda kullanılan ulaşım türüne göre öğrencilerin dağılımına
bakıldığında; 535’i otobüs, 35’i minibüs, 1’i taksi, 12’si özel araç kullanmakta. 2 kişi ise kampüse
ulaşımda diğer ulaşım araçlarından faydalanmaktadır. Öğrencilerin Erzincan’daki barınma için
tercih ettikleri yerlere bakıldığında 183 öğrenci evde kaldığını, 80 öğrencinin özel yurtlarda, 318
öğrenci devlet yurdunda, geriye kalan 4 öğrenci de otelde kalmaktadır.
Tablo.1. Erzincan Şehir İmajı boyutları ortalamaları ve genel ortalama
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation
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Şehir Cazibesi

585

1,00

5,00

3,3761

,81656

Ulaşım

585

1,00

5,00

2,9397

,71680

Tarih Mirası

585

1,00

5,00

3,3009

1,01196

Çevre

585

1,00

5,00

3,1303

,90624

Sosyal Yapı

585

1,00

5,00

2,8769

,70379

Kültür

585

1,00

5,00

2,9225

,68279

Teknoloji

585

1,00

5,00

3,4957

,87266

Ekonomi ve Ticaret

585

1,00

5,00

3,3562

,75716

Hizmet Yelpazesi

585

1,00

5,00

3,3855

1,02396

Eğitim

585

1,00

5,00

3,4944

,83857

Halka Bakış

585

1,00

5,00

3,2245

1,07187

Genel

585

3,227518

Tablo.1 Erzincan şehir imajına yönelik alt boyutlara ait ve genele yönelik ortalamaları
göstermektedir. Üniversite öğrencilerine göre Erzincan şehir imajı “orta
düzeydedir”(M=3,22). Şehir imajının alt boyutlarından eğitim ve teknoloji imajı (M=3,49)
yüksek düzeyde algılanırken bu imajları sırasıyla orta düzeyde algılanan hizmet yelpazesi
imajı (M=3,38), şehir cazibesi imajı (M=3,37), Ekonomi ve ticaret imajı (M=3,35), tarihi
miras imajı (M=3,35), halka bakış imajı (M=3,22), çevre imajı (M=3,13), ulaşım imajı
(M=2,93), kültür imajı (M=2,92), sosyal yapı imajı (M=2,87) izlemektedir. Erzincan
Üniversitesi’ nin Erzincan ilinin imajına katkısının değerlendirilmesi amacıyla sorular
sorulmuştur ve tabloda görüldüğü gibi yüksek düzeyde algılanmıştır. Araştırma sonucuna
göre, öğrencilerin üniversite de verilen eğitimi nitelikli buldukları, eğitim merkezlerini cazip
buldukları ayrıca şehirde yeni teknolojilerin takip edildiği söylenebilir.
Tablo.2. Erzincan şehre yönelik frekanslar

Erzincan sempatik bir şehirdir

Erzincan’ı değiştirmek kolaydır

Erzincan’da ikamet etmekten
hoşnutum

Evet

Frequency
284

Percent
Valid Percent
48,5
48,5

Cumulative
Percent
48,5

Hayır

301

51,5

51,5

100,0

Total
Evet

585
346

100,0
59,1

100,0
59,1

59,1

Hayır

239

40,9

40,9

100,0

Total
Evet

585
260

100,0
44,4

100,0
44,4

44,4

Hayır

325

55,6

55,6

100,0

Total

585

100,0

100,0

Tablo 2’de toplam etkiyi belirlemeye yönelik sorulara verilen yanıtların frekans ve yüzdelik
dağılımları gösterilmektedir. Toplam etkiyi belirlemek için “Evet” ve “Hayır” şeklindeki
cevaplarda katılımcıların %48.5’i Erzincan’ı sempatik bulurken, %51.5’lik kısmı bu fikre
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katılmamaktadır. Erzincan’ı değiştirmek kolaydır yargısında, cevaplayıcıların % 59.1’i bu fikri
desteklerken %40.9’u değiştirmenin kolay olmayacağını düşünmektedir. Katılımcılardan
%44.4’ü Erzincan da yaşamaktan memnun olduğunu ifade ederken, %55’memnun olmadığını
ifade etmektedir. Şehir imajı olumlu, olumsuz veya nötr olabilir. Şehir de yaşanan istenmeyen bir
olay olumlu imajı olumsuza dönüştürebilir. Halkla ilişkiler, reklam, tanıtım vb. çalışmalarla imaj
düzeltilebilir.
Tablo.3.Model değişkenler
Şehir
Cazibesi

Ulaşım

cinsiyet
yaş
Pearson Correlation
-,013 -,138**

gelir
,074

ikamet
-,056

Sig. (2-tailed)

,758

,001

,073

,174

,010

,085

,739

N

585

585

585

585

585

585

585

*

-,145**

-,049

-,036

,016

-,091

,021

-,014

Sig. (2-tailed)

,000

,236

,379

,701

,028

,618

,733

N

585

585

585

585

585

585

585

,043

-,009

,037

,001

-,006

-,039

-,089*

Sig. (2-tailed)

,296

,819

,375

,989

,891

,346

,032

N

585

585

585

585

585

585

585

*

Pearson Correlation

Tarih mirası Pearson Correlation

Çevre

Pearson Correlation

-,046

-,065

-,032

-,014

-,100

-,017

,003

Sig. (2-tailed)

,265

,115

,433

,733

,016

,682

,946

N

585

585

585

585

585

585

585

*

Sosyal Yapı Pearson Correlation

Kültür

,033

-,056

-,035

,046

-,103

,058

-,004

Sig. (2-tailed)

,428

,174

,399

,270

,013

,163

,915

N

585

585

585

585

585

585

585

*

,002

,036

,049

-,010

,056

-,005

,026

,955

,390

,240

,815

,177

,898

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Teknoloji

585

585

585

585

585

585

585

-,007

,029

,016

,015

-,050

-,036

Sig. (2-tailed)

,861

,867

,485

,706

,722

,227

,379

N

585

585

585

585

585

585

585

-,081

,065

-,011

-,020

,079

-,063

,013

,051

,119

,796

,629

,055

,130

,752

585

585

585

585

585

585

585

-,061

,058

-,038

,044

,059

-,049

,048

Sig. (2-tailed)

,143

,159

,360

,288

,155

,236

,250

N

585

585

585

585

585

585

585

*

-,024

-,016

N

Eğitim

Pearson Correlation

Pearson Correlation

-,049

,049

,018

,000

Sig. (2-tailed)

,236

,238

,662

,999

,029

,562

,706

N

585

,090

585

585

585

585

585

585

**

,066

**

,010

*

,027

-,008

Sig. (2-tailed)

,003

,112

,007

,816

,017

,510

,840

N

585

585

585

585

585

585

585

Pearson Correlation

,004

-,032

-,057

,041

-,026

-,076

,142**

Sig. (2-tailed)

,932

,443

,171

,317

,522

,068

,001

Halka Bakış Pearson Correlation

Erzincan
Şehir

,092

-,007

Pearson Correlation

Ekonomi ve Pearson Correlation
Ticaret
Sig. (2-tailed)
Hizmet
Yelpazesi

sınıf ulaşımtürü barınmatürü
-,071
,014
-,107**

,122

,111

,099
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N

585

585

585

585

585

585

585

**p> 0.01
* p>0.05

Tablo.3 Erzincan şehir imajına yönelik model değişkenlerle cinsiyet, yaş, gelir, ikamet, sınıf,
ulaşım ve barınma türü arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere yapılmış olan Pearson korelasyon
katsayısı analiz sonuçlarını göstermektedir. Normallik, homojenlik ve doğrusallık varsayımları
ön analizler yapılarak kontrol edilmiştir. Sonuçlara göre şehir cazibesi model değişkeni ile yaş
[r=-,138, n=585, p <. 0005] ve sınıf [r=-,107, n=585, p <. 0005] değişkenleri arasında anlamlı,
küçük ve negatif yönde bir ilişki vardır. Öğrencilerin şehir cazibesi model değişkenindeki skorlara
bakarak yaş skorlarındaki varyansın %1.9’unu ve sınıf skorlarındaki varyansın %1.14’ünü
açıklayabiliriz. Ulaşım model değişkeni ile de cinsiyet arasında [r=-,145, n=585, p <. 0005]
anlamlı, küçük ve negatif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin şehir cazibesi model
değişkenindeki skorlarından hareketle cinsiyet skorlarındaki varyansın %2.1’ni açıklayabiliriz.
Bir diğer model değişken olan çevre ile de sınıf arasında [r=-,100, n=585, p <. 0005] anlamlı bir
şekilde negatif yönde, küçük ölçekte bir ilişki görülmektedir. Çevre model değişkenine ait skorlar
ile sınıf değişkenine ait skorların varyansının %1’i açıklanabilir. Benzer bir anlamlı, negatif yönlü
ama küçük ölçekte bir ilişki sosyal yapı ile sınıf arasında [r=-,103, n=585, p <. 0005] vardır.
Sosyal yapıya ait skorlar ile sınıf değişkenine ait skorların varyansının %1’i açıklayabiliriz. Halka
bakış değişkeni ile de cinsiyet [r=,122, n=585, p <. 0005]ve gelir [r=,111 n=585, p <. 0005]
arasında anlamlı, küçük ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Halka bakış değişkenine ait skorlar ise
cinsiyet değişkenine ait skorların varyansının %1.4’nü; gelir değişkenine ait skorların ise
%1.2’sini açıklayabiliriz. Son olarak, Erzincan şehri model değişkeni ile barınma türü arasında
[r=,142 n=585, p <. 0005] anlamlı, küçük ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür ve
Erzincan model değişkenine ait skorlar ile barınma türü skorlarının varyansının %2’sini
açıklayabiliriz. Sonuçta, katılımcıların okuduğu sınıf yükseldikçe rekreasyon aktivitelerinin,
yürüme alanlarının ve spor tesislerinin var olduğu fikrine destekleri azalmaktadır. Ancak, şehrin
hava kirliliği ve gürültü kirliliği görsel atık sorunu gibi çevresel problemlerin, sokak dilenciliği
ve güvenlik gibi sosyal problemlerinin düşük olduğu söylenebilir.
Tablo.4.Model değişkenler cinsiyet farklılıkları t-testi sonuçları
cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın

N
315
270

Mean
3,3857
3,3648

SD
,78958
,84828

315

3,0357

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

270
315
270
315
270

Ekonomi ve
Ticaret

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Hizmet
Yelpazesi

Kadın
Erkek

Şehir cazibesi
Ulaşım

Tarih Mirası
Çevre
Sosyal Yapı
Kültür
Teknoloji

,69612

t
,308
,307
3,532

df
583
554,777
583

Sig
,758
,759
,000*

2,8278
3,2603
3,3481
3,1690
3,0852

,72557
,96953
1,05917
,92331
,88548

3,521
-1,047
-1,040
1,116
1,120

561,490
583
550,766
583
575,682

,000
,296
,299
,265
,263

315
270
315
270
315
270
315
270

2,8556
2,9019
2,8646
2,9901
3,5016
3,4889
3,4127
3,2904

,68259
,72821
,62672
,73833
,80553
,94646
,73586
,77746

-,793
-,789
-2,225
-2,197
,175
,173
1,953
1,944

583
556,396
583
530,515
583
531,280
583
558,575

,428
,430
,026*
,028
,861
,863
,051
,052

315
270

3,4429
3,3185

1,01967
1,02679

1,466
1,465

583
568,178

,143
,144
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Eğitim

Kadın
Erkek

315
270

3,5325
3,4500

,82188
,85702

1,187
1,183

583
561,400

,236
,237

Halka Bakış

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

315
270
315
270

3,1037
3,3654
1,4921
1,4938

,99245
1,14347
,25137
,25008

-2,964
-2,932
-,085
-,085

583
536,804
583
570,268

,003*
,004
,932
,932

Erzincan Şehir

Tablo.4 Kadın ve erkekler arasında Erzincan şehir imajı algılarına yönelik on iki boyuttan
her biri açısından bir fark olup olmadığını tespit etmek üzere bağımsız örneklemler için yapılmış
olan t-testi sonuçlarını göstermektedir. Şehir cazibesi, tarih mirası, çevre, sosyal yapı, teknoloji,
ekonomi ve ticaret, eğitim ve Erzincan şehir boyutlarında kadınların algılara yönelik ortalamaları
erkeklerinkinden istatistiksel olarak farklı değildir. Diğer boyutlara bakıldığında, ulaşım
boyutunda kadınların ortalamaları ile (M=3,03, SD=.69; t(583)=3.53, p=.000) erkeklerin
ortalamaları arasında (M=2.82, SD=.72) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca
kültür boyutunda da, kadınların ortalamaları (M=2,86, SD=.62; t(583)=-2.22, p=.026) ile
erkeklerin ortalamaları (M=2.99, SD=.73) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Son olarak, halka bakış boyutunda kadınların ortalamalarının ( M=3.10, SD=.99; t(583)=1.87,
p=.003) erkeklerin ortalamalarından ( M=3.36, SD=1.14) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
farklılaşmış olduğu görülmüştür. Bu boyutlarda şehir imajını kadınların erkeklere göre daha
olumlu algıladığı söylenebilir.
Tablo.5.Model değişkenler-sınıf durumuna göre farklılıklar
Sum of Squares
Şehir cazibesi Gruplar arası
6,772

Çevre

Sosyal
Yapı
Teknoloji

Ekonomi ve
Ticaret
Eğitim

df
3

Mean Square
2,257

Gruplar içi

382,618

581

,659

Toplam
Gruplar arası

389,390
8,819

584
3

2,940

Gruplar içi

470,805

581

,810

Toplam

479,624

584

6,684

3

2,228

Gruplar içi

282,579

581

,486

Toplam

289,263

584

7,901

3

2,634

Gruplar içi

436,839

581

,752

Toplam

444,739

584

6,778

3

2,259

Gruplar içi

328,022

581

,565

Toplam

334,800

584

6,453

3

2,151

Gruplar içi

404,217

581

,696

Toplam

410,669

584

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

F
3,428

Sig.
,017

3,628

,013

4,581

,004

3,503

,015

4,002

,008

3,092

,027

Tablo.5 Sınıf durumuna göre öğrencilerin Erzincan şehir imajına yönelik algılarının farklı
boyutlardaki değişimini tespit etmek için yapılmış olan tek yönlü ANOVA sonuçlarını
göstermektedir. Öğrenciler eğitim aldıkları sınıf düzeyine göre 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere dört gruba
ayrılmıştır. ANOVA test sonucuna göre öğrencilerin Erzincan şehir imajı algılarına yönelik 12
boyuttan, bazı grupların skorları şehir cazibesi, çevre, sosyal yapı, teknoloji, ekonomi ve ticaret
ve eğitime bağlı olarak değişmektedir ve bu değişim istatistiksel olarak anlamlıdır [sırasıyla,
F(3,581)=3.4, p= .01< .05; F(3,581)=3.6, p= .01< .05; F(3,581)=4.5, p= .004< .05; F(3,581)=3.5,
p= .01< .05; F(3,581)=4, p= .02< .05; ]. Ancak eta squared etki büyüklüklerine bakıldığında da
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şehir cazibesi için 0.01 olmak üzere küçük etki düzeyine; çevre için 0.01 olmak üzere küçük etki
düzeyine; sosyal yapı için 0.02 olmak üzere küçük etki düzeyine; teknoloji için 0.01 küçük etki
düzeyine; ekonomi ve ticaret için 0.02 küçük etki düzeyine; ve eğitim için 0.01 küçük etki
düzeyine işaret etmektedir. Aşağıdaki tablolarda her bir model değişken için sınıf durumuna göre
Tukey Post Hoc skorları sunulmaktadır.
Tablo.6.Şehir cazibesi model değişkeni-sınıf durumuna göre farklılıklar

Şehir cazibesi

(I) sınıf
1

2

3

4

TOPLAM

(J) sınıf
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

MD(I-J) Sig. N Mean
-,09598,768 261 3,4262
,09358,716
,23988*,047
,09598,768 90 3,5222
,18956,332
,33586*,019
-,09358,716 124 3,3327
-,18956,332
,14630,515
-,23988*,047 110 3,1864
-,33586*,019
-,14630,515
5853,3761

SD
,82978

,77137

,83964

,76584

,81656

Tablo.6’da gösterilmiş olan Tukey Post Hoc sonuçlarına göre Erzincan şehir imajı algısının
şehir cazibesi boyutta sınıfa göre gruplar arasındaki farklılıkları göstermektedir. Sonuçlara göre,
2. Sınıf öğrencilerin şehir cazibesi algıları (M=3.5, SD=.77) olumluluk düzeyine göre en yüksek
olup, 1. sınıf öğrencilerinin (M=3.4, SD=.82) olumluluk düzeyi 4.sınıf öğrencilerinkinden
(M=3.1, SD=.76) daha yüksektir. 3.sınıf öğrencilerinin skorları ise olumluluk düzeyi açısından
diğer gruplardan herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Tablo.7.Çevre model değişkeni-sınıf durumuna göre farklılıklar
(I) sınıf (J) sınıf MD(I-J) Sig. N Mean
SD
1
2 ,28008 ,054 261 3,2634 ,82527
3 ,25736* ,044
4 ,18841 ,255
2
1 -,28008 ,054 90 2,9833 1,12605
3 -,02272 ,998
4 -,09167 ,891
3
1 -,25736* ,044 124 3,0060 ,89401
2 ,02272 ,998
4 -,06895 ,937
4
1 -,18841 ,255 110 3,0750 ,87035
2 ,09167 ,891
3 ,06895 ,937
TOPLAM
585 3,1303 ,90624
Çevre

Tablo.7’de gösterilmiş olan Tukey Post Hoc sonuçlarına göre Erzincan şehir imajı algısının
çevre boyutunda sınıfa göre gruplar arasındaki farklılıkları göstermektedir. Sonuçlara göre, 1.
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sınıf öğrencilerin çevre algıları (M=3.2, SD=.82) olumluluk düzeyi 3.sınıf öğrencilerinkinden
(M=3.0, SD=.89) daha yüksektir. 2. ve 4.sınıf öğrencilerinin skorları ise olumluluk düzeyi
açısından diğer gruplardan herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Tablo.8.Sosyal yapı model değişkeni-sınıf durumuna göre farklılıklar

Sosyal Yapı

(I) sınıf
1

2

3

4

(J) sınıf
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

MD(I-J) Sig.

N Mean

,27835*,006 261 2,9895
,18100,082
,16674,153
-,27835*,006 90 2,7111
-,09736,745
-,11162,674
-,18100,082 124 2,8085
,09736,745
-,01426,999
-,16674,153 110 2,8227
,11162,674
,01426,999
5852,8769

TOPLAM

SD
,68615

,79049

,69046

,64905

,70379

Tablo.8’de gösterilmiş olan Tukey Post Hoc sonuçlarına göre Erzincan şehir imajı algısının
sosyal yapı boyutunda sınıfa göre gruplar arasındaki farklılıkları göstermektedir. Sonuçlara göre,
1. sınıf öğrencilerinin çevre algıları (M=2.9, SD=.68) olumluluk düzeyi 2.sınıf öğrencilerinkinden
(M=2.7., SD=.79) daha yüksektir. 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin skorları ise olumluluk düzeyi
açısından diğer gruplardan herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Tablo.9.Teknoloji model değişkeni-sınıf durumuna göre farklılıklar
(I) sınıf (J) sınıf MD(I-J)
Teknoloji

1

Sig.

N Mean

SD

2 -,26820 ,056 261 3,4540 ,89861
3

,09515

,746

4 -,10961 ,682
2

1

,26820

,014

,15859

,572

3 ,36335
4
3

,056 90 3,7222 ,92442

*

1 -,09515 ,746 124 3,3589 ,89615
2 -,36335* ,014
4 -,20477 ,273

4

1

,10961

,682 110 3,5636 ,69106

2 -,15859 ,572
3
TOPLAM

,20477

,273
585 3,4957 ,87266

Tablo.9’da gösterilmiş olan Tukey Post Hoc sonuçlarına göre Erzincan şehir imajı algısının
teknoloji boyutunda sınıfa göre gruplar arasındaki farklılıkları göstermektedir. Sonuçlara göre, 2.
sınıf öğrencilerinin teknoloji algıları (M=3.7, SD=.92) olumluluk düzeyi 3.sınıf
öğrencilerinkinden (M=3.3., SD=.89) daha yüksektir. 1 ve 4.sınıf öğrencilerinin skorları ise
olumluluk düzeyi açısından diğer gruplardan herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Tablo.10.Ekonomi ve Ticaret model değişkeni-sınıf durumuna göre farklılıklar
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Ekonomi ve Ticaret

(I) sınıf (J) sınıf MD(I-J) Sig. N Mean
SD
*
1
2 -,30345 ,006 261 3,2521 ,78704

2

3

4

TOPLAM

3

-,13822 ,332

4

-,14971 ,297

1

,30345* ,006 90 3,5556 ,79140

3

,16523 ,386

4

,15374 ,475

1

,13822 ,332 124 3,3903 ,69556

2

-,16523 ,386

4

-,01150 ,999

1

,14971 ,297 110 3,4018 ,68883

2

-,15374 ,475

3

,01150 ,999
585 3,3562 ,75716

Tablo.10’da gösterilmiş olan Tukey Post Hoc sonuçlarına göre Erzincan şehir imajı algısının
ekonomi ve ticaret boyutunda sınıfa göre gruplar arasındaki farklılıkları göstermektedir.
Sonuçlara göre, 2. sınıf öğrencilerinin ekonomi ve ticaret algıları (M=3.5, SD=.79) olumluluk
düzeyi 1.sınıf öğrencilerinkinden (M=3.2, SD=.78) daha yüksektir. 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin
skorları ise olumluluk düzeyi açısından diğer gruplardan herhangi bir farklılık göstermemektedir
Tablo.11.Eğitim model değişkeni-sınıf durumuna göre farklılıklar
(I) sınıf (J) sınıf MD(I-J) Sig. N Mean
SD
Eğitim
1
2 -,22615 ,120 261 3,3822 ,81939
3 -,23475* ,049
4 -,14736 ,406
2
1 ,22615 ,120 90 3,6083 ,81597
3 -,00860 1,000
4 ,07879 ,910
3
1 ,23475* ,049 124 3,6169 ,88772
2 ,00860 1,000
4 ,08739 ,854
4
1 ,14736 ,406 110 3,5295 ,82098
2 -,07879 ,910
3 -,08739 ,854
TOPLAM
585 3,4944 ,83857

Tablo. 11’de gösterilmiş olan Tukey Post Hoc sonuçlarına göre Erzincan şehir imajı algısının
ekonomi ve ticaret boyutunda sınıfa göre gruplar arasındaki farklılıkları göstermektedir.
Sonuçlara göre, 3. sınıf öğrencilerinin eğitim algıları (M=3.6, SD=.88) olumluluk düzeyi 1.sınıf
öğrencilerinkinden (M=3.3, SD=.81) daha yüksektir. 2 ve 4.sınıf öğrencilerinin skorları ise
olumluluk düzeyi açısından diğer gruplardan herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Tartışma ve Sonuç
Üniversite öğrencilerine göre Erzincan şehir imajı “orta düzeydedir” (M=3,22). Şehir
imajının alt boyutlarından eğitim ve teknoloji imajı (M=3,49) yüksek düzeyde algılanırken bu
imajları sırasıyla orta düzeyde algılanan hizmet yelpazesi imajı (M=3,38), şehir cazibesi imajı
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(M=3,37), Ekonomi ve ticaret imajı (M=3,35), tarihi miras imajı (M=3,35), halka bakış imajı
(M=3,22), çevre imajı (M=3,13), ulaşım imajı (M=2,93), kültür imajı (M=2,92), sosyal yapı imajı
(M=2,87) izlemektedir. Araştırmada t-testi analizinde cinsiyete göre, ulaşım, kültür, halka bakış
imaj alt boyutlarında farklılık tespit edilmiştir. Şehir imajını bu boyutlarda kadınlar erkeklere göre
daha olumlu algılamaktadır. Korelasyon analizinde cinsiyet değişkenine göre ulaşım ve halka
bakış, yaş değişkenine göre şehir cazibesi, gelir değişkenine göre halka bakış ve barınma türü
değişkenine göre ise Erzincan şehir imajı boyutları arasında ilişki tespit edilmiştir. Tek yönlü
varyans analizinde ise sınıf değişkenine göre, şehir cazibesi, çevre, sosyal yapı, teknoloji,
ekonomi ve ticaret, eğitim imaj alt boyutları arasında farklılık saptanmıştır.
Öğrencilere göre imaj alt boyutlarından eğitim ve teknoloji imajı yüksek algılanırken diğer
alt boyutlar orta düzeyde algılanmaktadır. Bireylerin şehir imaj algısı durağan değil değişkendir.
Belirli aralıklarla şehir imaj ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Mevcut imaja yönelik SWOT
analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönler, fırsat, tehditler ve hedefler belirlenmeli, varsa zayıf
yönlerin üzerinde çalışılarak arzulanan imaj çerçevesinde düzenlemeler yapılmalıdır. Çeşitli imaj
ölçüm teknikleri (Tanımlayıcı yöntemler: Davranış ölçekleri, Q yöntemi; Keşifsel yöntemler:
Resim yorumlama yöntemi, Merdiven yöntemi, Kelly Fihrist Matrisi Analizi, Doğal Gruplama
Yöntemi gibi) aracılığıyla ölçümleme yapılabilir. İmaj oluşumuna yönelik tüm araçlar
kullanılmalıdır.
Araştırma sonucunda eğitim ve teknoloji dışındaki şehir imajı alt boyutları “yüksek” veya
“oldukça yüksek” algılanmamıştır. İmaj orta düzeyde algılandığına göre, şehir yöneticileri
özellikle şehir imajının alt boyutlarından sosyal yapı, kültür, ulaşım, çevre ve tarihi mirastan
başlamak üzere imajın tüm alt boyutlarında iyileştirmeye gitmesi gerekmektedir.
Şehir imajı kapsamında yerel yöneticilerin ve otoritelerin rolü ise son derecede önemlidir.
Yerel yönetim ve otoriteler, diğer şehirlerle rekabet edebilmek için plan ve projeler geliştirerek,
şehrin reklamını yaparak şehir imajına destek vermelidir. Bu stratejilerin başını da yerel olarak
sürdürülebilir ekonomik kalkınma oluşturmalı ve ülke yöneticilerinin de bu konuda en fazla
destekçi olması gerekmektedir (Mateksas, 2007: 409).
Yerel yönetimler aşağıdaki gibi farkındalık çalışmalarını yapabilirler:
-Yerel yönetimlerin, şehir hedef kitlelerini belirleyip onlara yönelik olarak mevcut imajı ve
arzulanan imajına ilişkin algı ve izlenimlerini belirlemek için araştırmalar yapılmasını sağlamak.
-Şehir görsel kimlik unsurlarının arzulanan imajla uygun olup olmadığına araştırmak,
gerekiyorsa görsel kimliği değiştirmek,
- Her şehrin bir şahsiyeti vardır. Şehir şahsiyeti, bir şehrin geçmişi, kültürü, değerleri ve
inançlarından (felsefesini ve dolayısıyla misyon ve vizyonunu belirleyen unsurlar) meydana gelen
bir olgudur. Şehir şahsiyeti şehir yerleşiklerinin zihnine, o şehirdeki kurumsal yapıların işleyişine
hizmetlerin özüne işlemiştir. Bir şehrin şahsiyeti binalarında, şehir yerleşiklerinin yaşamında,
davranışlarında, iletişimin doğasında bulunabilir. Şehir şahsiyetinin yansıması da imaj olarak
görülmektedir. Bir şehirde iletişim biçimleri, iletişim işleyişleri ve içeriği iletişim ortamını
oluşturmaktadır. Yaygın hale gelen iletişim biçimleri önce şehir kültürünün bir parçası haline
gelmekte ve daha sonra da imaja katkıda bulunmaktadır.
-Halkla ilişkiler çalışmaları ile ayrıca, şehir ile ilgili olumsuz söylentiler önlenerek, hedef
kitle üzerinde olumlu bir şehir imajı yaratılabilir. Şehir imajının kontrolü ve yönetimi yine halkla
ilişkiler çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda yerel yönetimlerdeki halkla ilişkiler
departmanlarına birçok görev düşmektedir. Yerel yönetimler zaman zaman da halkla ilişkiler
ajanslarından yardım alabilirler. Tanıtım broşürleri, kitapçıkları ve afişleri, yerel ve ulusal medya
da şehir tanıtımına yönelik çalışmalar, şehri ön plana çıkaran fuarlar, sergiler, festivaller,
sempozyum ve kongreler yani etkinlikler yoluyla imaj oluşumu, özel olayların medyada
duyurumu gibi bir çok faaliyet yapılabilir.
-Şehri tanıtan web sitelerinin kurulması ve yönetilmesi imaj açısından önemlidir. Web
sitesinde şehir ile ilgili güncel bilgilere yer verilmesi, tarihçesinden başlayarak gidilecek ve
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görülecek yerler, misafirhaneler, oteller, lokantalar, otoparklar, banka ve diğer hizmetler için var
olan mekânlara yer verilmeli, ayrıca şehir haritası da yine web sitesinde olması gereken
bilgilerdendir.
-Şehir ilgi çekici özellikleri ile sürekli gündeme getirilmeli ve merak ettirilmelidir. Kitle
iletişim araçları (Televizyon, Radyo, Gazete ve Turizm Dergileri, Sektör Dergileri gibi) ve sosyal
medya sürekli bir şekilde kullanılabilir. Gazete köşe yazarları ve editörleri şehre davet edilerek,
şehrin turistik yerlerinin köşe yazılarında yer alması sağlanabilir. Yöresel yemekler, yemek
programları aracılığıyla tanıtılabilir. Erzincan dışında görev yapan bilim insanları ve bürokratlar
bir sempozyum da bir araya getirilebilir. Bu bağlamda, şehir yöneticileri ve üniversite yönetimi
birlikte çalışabilir.
Şehir imajını güçlendirmek için halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, sosyal sorumluluklar
ve sosyal medya araçları etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
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ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ
TRENDS AND POLITICAL PREFERENCES OF VOTERS ERZİNCAN
Funda KEMAHLI*
Haydar EFE**
Özet
Siyaset ve kentler birbirini üreten mekanizmalar olarak, hem yerel dinamiklerin siyasal tercihlere
yansıtıldığı, hem de yerel toplumsal aktörlerin genel siyaseti belirlediği bir süreci oluşturmaktadır.
Demokrasilerde seçimler, siyasal partilerin vaatlerinin ve seçmenlerle kurdukları ilişki biçimlerinin
yansıması olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle seçim çevreleri olan kentlerde ortaya çıkan siyasal
yönelimler ile seçmen tercihine etki eden faktörler, seçim sonuçlarını etkilemektedir. Bu açıdan bir ilin
siyasal eğilim haritası, aynı zamanda siyasal tercihlerin oluşmasında etkili olan ve o kentin sosyo-ekonomik
ve politik yapısını da belirleyen dinamikleri de ortaya koymaktadır.
Bu çalışma ile Erzincan’ın sosyo-politik yapısı, siyasal katılım, siyasal partiler ve seçmen eğilim
faktörleri dikkate alınarak, milletvekili genel seçimleri çerçevesinde analiz edilmiştir. 1950-2002 yılları
arasında Türkiye’nin seçim haritası içinde Erzincan ilinin genel seçim sonuçları ele alınarak, Erzincan
seçmeninin siyasi eğilim ve tercihleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle, 1950-2002
yılları arası genel seçim sonuçları bütüncül bir yaklaşımla incelenerek, Türkiye’de siyasal haritanın nasıl
şekillendiği, Erzincan seçim çevresindeki genel seçim sonuçları ile seçmenin siyasal parti tercihleri ve bu
tercihlerde meydana gelen değişimler, oyların dağılımı ve siyasi haritanın şekillenişi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siyasal Katılma, Siyasal Eğilim ve Tercihler, Siyasal Davranış, Erzincan İlinde
Siyasal Yönelimler, Erzincan’da Siyasal Yapı.
Abstract
Cities and politics, as a mechanism for generating one to another, as reflected in the choice of both
the local political dynamics, as well as constitute a process that determines the general policy of the local
social actors. In a democracy, elections is regarded as a form of reflection of political parties’ promises and
their relationship with the electorate. Therefore, the election results and political orientations occur in urban
areas is the result of the interaction of political parties and the city-voter preference. In this respect, a
provincial political trend map, which is also effective in the formation of political preferences and reveals
the dynamics that determine the socio-economic and political structure of the city.
In this study, socio-political structure of Erzincan was analysed in the framework of the general
elections considering predisposing political participation, political parties and voters’ politic trends. With
in this respect, how to appear political map, Erzincan’s voters political trends and how to affect political
preferences in Erzincan have tried to put forward by considering the results of the general elections between
1950-2002 Erzincan. Moreover, with analysing fifty-two years elections results, it was obtained how to
shape political map of chosen region, what voters’ pereferences and trends are, what the changes in those
political preferences are and also how to deviate votes in Turkey during the chosen time period.
Keywords: Political Participation, Trends and Political Preferences, Political Behavior, Political
Tendencies of Erzincan Province, Political Structure in Erzincan.

Giriş
Günümüz modern ulus-devletlerinde, vatandaşların eşit ve serbest bir biçimde seçtiği
temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilen, yönetim düzeninde halk iradesinin ağır basması ve
yönetimin halk tarafından denetlenmesi olarak kabul edilen demokrasi yönetiminde, seçim
sistemi, siyasal katılım, siyasi partilerin oluşumları ile ideolojik konumları parlamento seçimlerini
ve seçim sonuçlarını etkilemektedir. (Yılmaz, 2000, s.299; Çam, 1995, s.387). Parlamento
temsilcilerinin vatandaşlar tarafından seçilmesiyle birlikte, yani genel seçimler aracılığıyla
ülkenin siyasi ve ideolojik eğilimi de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bir ülkenin siyasi tarihi aynı
zamanda seçimlerinin tarihi anlamına da gelmektedir.
Türkiye’nin demokratik anlamda çok partili siyasal yaşama geçişi olarak kabul edilen 1950
genel seçimlerinden günümüze kadar birçok siyasal parti, Türk siyasal yaşamı içinde yer almış
ve siyasi iktidarı elde etme yarışına katılmışlardır. Bu süreçte gerçekleştirilen genel seçimler hem
*
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ülkenin ve seçim çevrelerinin siyasi eğilim ile ideolojik tutumlarını göstermesi bakımından, hem
de siyasi iktidarı belirleyecek olan seçmen tercihinin istatiksel olarak ortaya çıkması bakımından
anlamlıdır.
Parti lideri, parti tipi, parti lideri, parti programı, gerçekleştirilen icraatlar, partinin vaat ve
söylemleri, politikaları, ideolojisi, sosyo-ekonomik konulara bakış açısı, dini konulara yaklaşımı,
teşkilat yapısı, seçmenle ilişkileri gibi faktörler seçmenlerin tercihini belirlemektedir (Devran,
2003, s. 197). Ayrıca seçmenlerin aile, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, yaşanılan mekân (kır-kent),
meslek, gelir düzeyi, toplumsal statü gibi sosyo-demografik özellikleri de, seçmenlerin siyasal
davranışlarını ve oy tercihlerini belirlemektedir (Sitembölükbaşı, 2001). Bu doğrultuda
Erzincan’ın genel demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri göz önüne alınarak genel seçimlerde
ortaya çıkan siyasal yapının analiz edilmesi makalenin temel amacını oluşturmaktadır. 1950-2002
yılları arasında Türkiye’nin seçim haritası içinde Erzincan ilinin genel seçim sonuçları ele
alınarak, Erzincan seçmeninin siyasi eğilim ve tercihleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
amaçla 1950-2002 yılları arası genel seçim sonuçları incelenerek Türkiye’de siyasal haritanın
nasıl şekillendiği ortaya konulmuş, ikinci aşamada ise Erzincan ili özelinde siyasi yapının
oluşumu, oyların dağılımı ve siyasi haritanın şekillenişi incelenmiştir. Böylece 1950-2002 yılları
arası genel seçim sonuçları bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutularak, Türkiye ve Erzincan
seçim çevresindeki genel seçim sonuçları ile seçmenin siyasal parti tercihleri ve bu tercihlerde
meydana gelen değişimler belirlenmiştir. Çalışmanın ana konusunu; parlamento seçimlerimilletvekili genel seçimleri oluşturmaktadır. Çalışmada temel veri kaynağı olarak, çok partili
dönemde gerçekleştirilmiş olan genel seçim sonuçları, ikincil veri analizi tekniği ile ele alınmıştır.
Genel Olarak Erzincan İlinde Sosyo-Politik Yapı
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erzincan’da, merkez ilçe dâhil 9 ilçe, ilçe belediyeleri
dâhil 29 belediye, 64’ü merkez ilçeye bağlı olmak üzere 529 köy ve içişleri Bakanlığına tescilli
408 mezradan bulunmaktadır (http://www.erzincan.gov.tr/). Erzincan nüfusu ise, 2010 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 224.949 olan il nüfusu,
73.722.988’luk ülke nüfusunun % 0,30’unu oluşturmaktadır. 2000 yılından sonra sürekli düşen
Erzincan nüfusu 2008 yılında artışa geçmiştir (İKV, Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, 2012, s.
29).
Tablo 1. Erzincan İli Nüfusu
Son Yıllarda Erzincan İlinin Toplam Nüfusu
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

213.538

210.645

213.288

224.949

215.277

217.886

219.996

223.663

222.918

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist).

Tablo 2. Erzincan Kentleşme Oranı (%)
1990

2000

2008

2009

2010

Erzincan

48.2

54.4

53.8

55.7

59.6

Türkiye

59.0

64.9

75.0

75.5

76.3

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı, Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, 2012, s. 29).

Erzincan’da kentleşme oranı sürekli artarken, kırsal nüfus azalış göstermektedir. Bu durum
köyden kente yoğun bir göç olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. İlde yer alan toplam 529 köyün
yaklaşık 410’unun nüfusu 100’ün altında bulunmaktadır (İKV, Erzincan Ekonomisi 2023
Vizyonu, 2012, s. 29).
Son verilere göre ise (2015); İl toplam nüfusunun 96.914’ü il merkezinde yaşamaktadır.
İl ve ilçe merkezleri dikkate alındığında ise, il nüfusunun yüzde 55,65’i il ve ilçe merkezlerinde,
yüzde 44.35’i köylerde yaşamaktadır. Nüfusu 10.000'in üzerinde olan tek yerleşim yeri il
merkezidir. Son verilere göre nüfusun yaklaşık %51’i erkek, %49’u kadındır
(http://www.erzincan.gov.tr/). Ayrıca, göç verme hızı yüksek olan Erzincan, çevre kırsal yerleşim
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yerlerinden de göç almaktadır. Erzincan’ın sosyal dokusu ise, birlikte yaşama kültürüne sahip
sosyo-kültürel bir yapıdan oluşmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı’nın gelişmişlik endeksine göre belirlediği kademeli il grupları arasında
Erzincan 5 kategorilik gelişmişlik düzeyi sıralamasında, 4. derece gelişmiş şehirler arasında yer
almaktadır.438 (Erzincan İli Stratejik Planı, 2015, s. 13). Erzincan’ın Ekonomik hayatı ise tarım
ve hayvancılığa, kısıtlıda olsa sanayi-ticarete dayanmaktadır (Erzurum-Erzincan-Bayburt Çevre
Düzeni Planı, 2014). Erzincan ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ilçeler itibariyle
değerlendirildiğinde; merkez ilçe Türkiye genelindeki 872 ilçe arasında 139. sırada, il içerisinde
ise birinci sırada yer almaktadır (İKV Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, 2012, s. 29).
Genel çerçevesi ile az gelişmiş bir sosyo-ekonomik yapıya ve az nüfuslu, göç verme hızı
daha yüksek bir demografik yapıya sahip Erzincan, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri
il yapılanması ile mülki ve siyasi yapılanma içerisinde yer almıştır. Erzincan seçmeni de siyasi
eğilim ve tercihleri ile çok partili siyasal yaşam boyunca tüm genel seçimlerde Türkiye
ortalamasına yakın bir siyasal katılım gerçekleştirerek, ülkenin yönetimine temsili demokrasi
aracılığıyla katılmışlardır.
1950- 2002 Arası Genel Seçim Sonuçları, Ülke ve Erzincan Geneli Analizi
1950- 1960 Arası Genel Seçim Sonuçları
1 Kasım 2016 tarihinde yapılan en son milletvekili genel seçimi, 1950 seçimleri ile başlayan
çok partili dönemin 18. milletvekili genel seçimi olmuştur. 1950-2002 yılları arasında ise 14 genel
seçim gerçekleştirilmiş, bu seçimlerin sonuçları ülke geneli ve Erzincan ili sonuçları itibariyle
çalışmada ele alınmıştır. Çalışmanın ele aldığı dönemin başlangıcı olan ve 14 Mayıs 1950
tarihinde yapılan genel seçimler, "gizli oy, açık tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı, ilk
demokratik seçim olarak kabul edilmektedir. Liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı bu
seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekilliğiyle
TBMM'deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85'ini elde etmiş, böylece bu seçimlerle
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yirmi yedi yıllık iktidarı da sona ermiştir. 1950 seçimlerinin
Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin en önemli dönüm noktası olduğu konusunda birçok
araştırmacı görüş birliği içerisindedir. Çünkü bu seçimle birlikte çeyrek yüzyıla yakın bir süre
ülkeyi tek başına yöneten CHP iktidarı kaybetmiş ve ilk kez seçimler yoluyla iktidar değişmiştir
(Tekeli, 1983, s.1812; TUİK, 2012, s. 12).
Tablo 3. 1950, 1954 ve 1957 Genel Seçimlerinde Seçmen ve Milletvekili Sayısı
1950 Genel Seçimleri

1954 Genel Seçimleri

1957 Genel Seçimleri

Toplam Seçmen

8.905.743

10.262.063

12.078.623

Toplam Kullanılan Oy

7.953.085

9.095.617

9.250.949

89,30

88,63

76,6

487

541

610

Katılım Oranı
Milletvekili Sayısı

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu üzerinde değişiklikler yapılarak, 1954 ve 1957
seçimlerinde de kullanılmıştır. 40.000’lik nüfusu, 1 milletvekilinin temsil edeceği ilkesi ile 22
olan seçmen yaşı bu kanunda da aynen yer almıştır. Mevcut seçim yasasına göre, illerin çıkaracağı
milletvekili sayıları, 40.000 nüfusa 1 milletvekili düşecek biçimde hesaplandığından, nüfus
artışına paralel olarak milletvekili sayıları, 1950’de 487 iken 1954’te 542’ye 1957’de 610’a
yükselmiştir. 1946-1957 yılları arasında yapılan seçimlerde, tek dereceli liste usulü çoğunluk
seçim sistemi uygulanmıştır. Bu sisteme göre, kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan parti, o
seçim bölgesindeki tüm milletvekillerini kazanmıştır (TUİK, 2012, s. 12).
Tablo 4. 1950 Genel Seçimlerinin Sonuçları

(Gelişmişlik endeksine göre 1. derecede, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler bulunmaktadır. DPT (Kalkınma
Bakanlığı), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2003, Ankara.)
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Genel
Başkan

Ülke Oy
Sayısı

Cumhuriyet
Halk Partisi

İsmet İnönü

3.148.626

39,6

69

DemokratParti

Celal Bayar

4.391.694

55,2

368.537

4,6

44.537

0,6

Siyasi Partiler

Millet Partisi

Y.Hikmet
Bayur

Bağımsız(lar)

Ülke Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

Toplam

Erzincan
Toplam
Oy Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv.Sayısı

38.631

60.4

5

416

25.311

39.6

0

1

0

0

1

0

0

487

5

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

Demokrat Parti (DP) 1950 genel seçimlerinden zaferle ayrılarak, tek başına iktidar olmayı
başarmıştır. Oyların yaklaşık yüzde 55’ini alan DP en çok oyu, büyük toprak sahipleri ile burjuva
arasında yapılan ittifaka dayandırdığı sınıf temeli ile doğu illerinde almıştır (Karpat, 2012, s. 168;
Oktar, Varlı, 2010, s. 6). Ancak yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 1950 genel seçimlerinde
Erzincan seçmeni, ülke geneli seçim sonuçlarının aksine tercihini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
lehinde kullanmış, il genelinde %60.4 oy oranı ile 5 milletvekili de CHP’den seçilmiştir. DP ise
Erzincan il genelinde aldığı %39.6 oy oranı ve seçim sisteminin de etkisiyle milletvekili
çıkaramamıştır (Tablo 4). Dolayısıyla Erzincan,1950 genel seçimlerinde DP’nin güçlü olduğu
doğu illeri arasında yer almamıştır. 1950 genel seçim sonuçlarına göre, Erzincan CHP
milletvekilleri439 arasında Şemsettin Günaltay gibi güçlü isimlerin bulunması, CHP’nin
Erzincan’daki oy oranını artıran faktörler arasında yer aldığı düşünülmektedir.
Tablo 5. 1954 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi
Partiler

Genel
Başkan

Ülke Oy
sayısı

Ülke
Oy
Oran
ı (%)

Ülke
Mv.
Sayıs
ı

Erzincan
Topla
m Oy
Sayısı

Erzinca
n Oy
Oranı
(%)

Erzinca
n
Mv.
Sayısı

Cumhuriyet
Halk
Partisi

İsmet
İnönü

3.193.47
1

35,36

31

33.321

48.1

1

Demokrat
Parti

Adnan
Mendere
s

5.313.65
9

57,61

503

35.719

51.5

4

Cumhuriyet
çi Millet
Partisi

Osman
Bölükbaş
ı

480.249

4,85

5

0

0

0

56.393

1,55

2

0

0

0

50.935

0,63

0

517

0,5

0

910

0

0

0

0

0

Bağımsız(lar
)
Türkiye
Köylü
Partisi

Tahsin
Demiray

Demokrat
İşçi Partisi

Orhan
Arsal

Toplam

541

5

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

DP 1954 seçimlerinde gücünü korumaya devam etmiş, ancak ekonomide yaşanan sorunlar
nedeniyle oy kaybetmiş ve 1957 seçimlerinde ilk kez %50’nin altına düşerek %47 oranında oy
almıştır. Muhalefette bulunan CHP ise bir önceki seçimle kıyaslandığında %35’lik oy oranını
%41’e çıkararak toplam oy oranını artırmıştır (Duman, Sun İpekşen, 2013 s.121).

(1950 genel seçim sonuçlarına göre Erzincan CHP milletvekilleri: Şemsettin Günaltay, Cemal Gönenç, Nahit
Pekcan, Sabit Sağıroğlu, Ziya Soylu.)
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Erzincan seçim çevresinin 1954 genel seçimleri sonuçlarına bakıldığında ise, DP’nin % 51.5,
CHP’nin %48.1 oy oranları ile birbirine yakın oy oranlarına sahip olduğu; ancak bir önceki
seçimle kıyaslandığında, Erzincan seçmeninin 1954 seçimlerinde tercihini DP’den yana
kullandığı görülmektedir. Tek dereceli liste usulü çoğunluk seçim sisteminin uygulandığı 1954
genel seçimlerinde, Erzincan seçim sonuçlarına göre 1 milletvekili CHP’den, 4 milletvekili
DP’den çıkmıştır.
Tablo 6. 1957 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi
Partiler

Genel Başkan

Ülke Oy
sayısı

ÜlkeOy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

Erzincan
Toplam
Oy Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv.Sayısı

Cumhuriyet
Halk Partisi

İsmet İnönü

3.825.267

41,09

178

34.305

48.4

6

Demokrat
Parti

Adnan Menderes

4.497.811

47,87

424

19.611

41.8

0

Cumhuriyetçi
Millet Partisi

Osman Bölükbaşı

604.087

7,13

4

6.893

9.3

0

1.850

0,08

0

0

0

0

Hürriyet
Partisi

Fevzi Lütfi
Karaosmanoğlu

321.471

3,83

4

401

0.6

0

Vatan Partisi

HikmetKıvılcımlı

463

0

0

0

0

0

Bağımsız(lar)

Toplam

610

6

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

4 Eylül 1957 tarihinde DP’nin aldığı erken seçim kararı ile 27 Ekim 1957 tarihinde genel
seçimlere gidilmiştir. 27 Haziran 1956’da çıkarılan siyasi toplantılara ilişkin yasanın, özellikle
muhalefetin açık hava toplantıları düzenlemesini engellemeye yönelik düzenlenen 12. maddesinin
gölgesinde yapılan seçimlerde, önceki seçimlerde olduğu gibi tek dereceli liste usulü çoğunluk
seçim sistemi uygulanmıştır. Ülke geneli seçim sonuçlarında oyların yaklaşık %48’ini alan DP,
TBMM’deki sandalye sayısının % 75’ini elde etmiş, buna karşılık toplamda %52 oy alan
muhalefet partileri mecliste %25 oranında sandalyeye sahip olmuşlardır (Akın, 2010, s. 356, 357).
Erzincan geneli oy oranlarına bakıldığında ise, ülke geneli seçim sonuçlarının aksine bir
seçim sonucunun ortaya çıktığı görülmektedir. CHP oyların % 48.4’ünü alarak toplamda 6
milletvekili kontenjanının hepsini almıştır. DP ise % 41.8 oy oranına sahip olmasına karşın
milletvekili çıkaramamıştır. DP’nin ülke geneli oy oranı ile Erzincan geneli oy oranı
kıyaslandığında, DP’nin Erzincan’da genel oy bandının altında kaldığı görülmektedir. Genel
itibariyle 1950-1960 arası dönemde genel seçim sonuçları ele alındığında, DP’nin 10 yıllık iktidar
dönemini sağlayan ülke geneli bir oy oranına sahip olduğu; buna karşılık Erzincan seçim çevresi
seçim sonuçları ele alındığında ise, Erzincan seçmeninin 1950 ve 1957 genel seçimlerinde
ağırlıklı olarak CHP’yi desteklediği, 1954 genel seçimlerinde ise birbirine yakın oy oranlarına
sahip CHP ve DP arasında, ağırlıklı olarak DP’yi desteklediği görülmektedir.
1960- 1980 Arası Genel Seçim Sonuçları
DP’nin on yıllık iktidarı bir seçimle değil 27 Mayıs askeri darbesiyle son bulmuştur. 27
Mayıs 1960 darbesiyle askıya alınan siyasal faaliyetler 1961’de tekrar başlamıştır. 12 Ocak
1961’de siyasal partilerin, belirlenen sınırlar içinde kalmak koşuluyla, tekrar faaliyete
geçmelerine izin verilmesi üzerine 11 Şubat 1961’de Adalet Partisi (AP), ertesi gün Yeni Türkiye
Partisi (YTP) kurulmuştur. 13 Şubat 1961’de de Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurulmuştur. AP
siyasal yelpazede sağ eksenli bir parti olarak konumlanmıştır. İş adamı ve sanayici gruplara, daha
geleneksel tarımsal çıkarlara ve kendilerini dışarıda bırakılmış hisseden illerin esnaf ve
zanaatkârlarına dayanan, DP’nin devamı olarak nitelendirilen bir siyasi parti görünümündedir
(Tachau, 2000). 1960 ve 1980 yılları arasında beş genel seçim gerçekleştirilmiş ve bu seçimlerde
TBMM’deki sandalye sayısı 450 olarak belirlenmiştir. İlk olarak 15 Ekim 1961'deki milletvekili
genel seçimleri nispi temsil sistemiyle yapılmıştır.
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Tablo 7. 1960- 1980 Yılları Arası Genel Seçimler
1961 Genel
Seçimleri

1965 Genel
Seçimleri

1969 Genel
Seçimleri

1973 Genel
Seçimleri

1977 Genel
Seçimleri

Toplam Seçmen

12.925.395

13.679.753

14.788.552

16.798.164

15.358.210

Toplam Kullanılan Oy

10.522.716

9.748.678

9.516.035

11.223.843

14.827.172

Katılım Oranı %

81,4

71,3

64,34

66,8

72,4

Milletvekili Sayısı

450

450

450

450

450

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

Tablo 8. 1950-1980 Yılları Arası Genel Seçimlerde Erzincan
1950

1954

1957

1961

1965

1969

1973

1977

Kayıtlı seçmen sayısı

78947

83070

93890

101733

99862

104074

109499

138646

Oy kullanan seçmen
sayısı

71924

73654

73108

83466

74516

71964

78046

98870

Katılım oranı (%)

91,1

88,7

77,9

82

74,6

69,1

71,2

71,3

Milletvekili sayısı

5

5

6

4

4

4

3

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

1961, 1965 ve 1969 seçimlerinde TBMM sandalye sayısı 450 iken, Erzincan’ın bu
seçimlerde çıkarabileceği milletvekili sayısı 4 olarak belirlenmiştir. 1973 ve 1977 seçimlerinde
ise TBMM sandalye sayısı yine 450 iken, Erzincan’ı TBMM’de temsil edecek milletvekili sayısı
3’e düşürülmüştür.
Tablo 9. 1961 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Partiler

Genel
Başkan

Ülke Oy
sayısı

Cumhuriyet
Halk Partisi

İsmet İnönü

3.724.752

36,74

173

39.438

48,46

Adalet Partisi

Ragıp
Gümüşpala

3.527.435

34,80

158

3.893

4,78

Cumh. Köylü
Millet Partisi

Osman
Bölükbaşı

1.415.390

13,95

54

1.648

2,02

Yeni Türkiye
Partisi

Ekrem
Alican

1.391.934

13,72

65

36.033

44,27

81.732

0,79

0

374

0,46

Bağımsız(lar)
Toplam

Ülke
Oy
Oranı
%

Ülke
Mv.
Sayısı

450

Erzincan
Toplam Oy
Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv.
Sayısı
2

2

4

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

Nispi temsil sistemine göre yapılan 15 Ekim 1961 milletvekili genel seçimlerinde, tek başına
iktidar olmayı bekleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), oyların yüzde 36,7'sini alarak 173
milletvekili çıkararak TBMM'de birinci parti olmuştur. Adalet Partisi (AP) 158, Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi (CKMP) 54, Yeni Türkiye Partisi (YTP) 65 milletvekilliği kazanmış, hiçbir
parti mutlak çoğunluğu elde edemediği için CHP ile AP arasında bir koalisyon hükümeti
kurulmuştur. 1961 genel seçimlerinin Erzincan ili sonuçlarına göre ise, oylar %48,46 ile CHP ve
% 44,27 ile Yeni Türkiye Partisi (YTP) arasında bölünmüştür. Türkiye genelinde 65 milletvekili
çıkaran YTP, 2 milletvekilini ise Erzincan’dan çıkarmıştır (Tablo 9).
27 Mayıs Darbesi sonrası demokrasiye dönüş sürecinde, kapatılan Demokrat Parti'nin (DP)
oy tabanına yönelen iki parti kurulmuştur; Adalet Partisi (AP) ve Yeni Türkiye Partisi (YTP). Ali
Ekrem Alican440 1955'te DP'den ayrıldıktan sonra bazı DP'li vekillerle birlikte ‘Yeni Türkiye
İsmet İnönü'nün ikinci koalisyon hükümetinde, koalisyon ortağı YTP'nin genel başkanı olarak Ali Ekrem Alican,
devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olmuştur.
440
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Partisi'ni (YTP) kurmuş, genel başkanı olduğu partisinden 1961 genel seçimlerinde Sakarya
milletvekili seçilmiştir. DP’nin tabanına yönelik kurulan AP ve YTP’nin Erzincan’daki oy
oranları toplandığında %49,05 oy oranı ile CHP’nin %48,46 oy oranına yakın bir düzeyde olduğu
görülmektedir.
Tablo 10. 1965 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Partiler

Genel
Başkan

Ülke Oy
sayısı

Cumhuriyet
Halk Partisi

İsmet
İnönü

2.675.785

28,75

134

20.389

28,77

1

Adalet Partisi

S. Demirel

4.921.235

52,87

240

31.013

43,76

2

Millet Partisi

Osman
Bölükbaşı

582.704

6,26

31

0

0,00

Cumhuriyetçi
Köylü Millet P

Alparslan
Türkeş

208.696

2,24

11

0

0,00

Yeni Türkiye
Partisi

Ekrem
Alican

346.514

3,72

19

2.774

3,91

Türkiye İşçi
Partisi

Mehmet
Ali Aybar

276.101

2,97

14

0

0,00

296.528

3,19

1

16.690

23,55

Bağımsız(lar)

Ülke
Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

Toplam

Erzincan
Toplam Oy
Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

450

Erzincan
Mv.Sayısı

1

4

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

10 Ekim 1965 tarihinde yapılan genel seçimlerinde, partilerin seçimlerde aldıkları oy
oranlarıyla TBMM'de kazandıkları sandalye sayılarının oranlarının birbirine çok yakın olmasını
sağlayacak “Millî Bakiye Sistemi” ilk kez uygulanmıştır. Ayrıca, çok partili siyasal yaşamda ilk
defa bir sosyalist parti olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili çıkararak meclise girmiştir.
1960 sonrası dönemde Türkiye’de siyasal yelpaze genişlemeye başlamış, sağ-sol şeklinde
ideolojik ayrımlar oluşmuştur. CHP de kendisine bu siyasal yelpaze içinde yer arayışına girmiş,
Kemalizm ideolojik kökenine ve siyasi parti tabanına uygun bir şekilde, toplumsal hareketliliğe
yanıt olabilecek bir ideolojik yenilenme arayışı içinde ‘merkez sol’dan yana bir tercih yapılmıştır.
Bu ideolojik tercih ise “ortanın solu” kavramsallaştırmasıyla somutlaştırılmıştır (Ayata,1992, s.
83; İleri, 1998, s. 70, 71).
1965 genel seçimlerinde AP, ülke genelinde % 52,87 oy oranı ile birinci parti olmuş, 240
milletvekilini meclise sokmuştur. Erzincan genelinde de AP % 43,76 oy oranı ile birinci parti
olarak çıkmış, Erzincan’ın meclisteki dört sandalyesinden ikisini almıştır (Tablo 10).
Tablo 11. 1969 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi
Partiler

Genel Başkan

Ülke Oy
Sayısı

Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

Cumhuriyet
Halk Partisi

İsmet İnönü

2.487.163

27,37

Adalet Partisi

SüleymanDemirel

4.229.945

Güven Partisi

Turhan Feyzioğlu

Millet Partisi

Osman Bölükbaşı

Milliyetçi
HareketPartisi

Erzincan
Toplam
Oy Sayısı

Erzincan
OyOranı
(%)

Erzincan
Mv. Sayısı

143

29.907

43,39

2

46,55

256

29.084

42,20

2

598.013

6,58

15

2.116

3,07

293.849

3,23

6

751

1,09

Alparslan Türkeş

274.225

3,02

1

3.130

4,54

Birlik Partisi

Hüseyin Balan

254.708

2,80

8

9.014

13,08

Türkiye İşçi
Partisi

Mehmet Ali Aybar

243.797

2,68

2

958

1,39
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Yeni Türkiye
Partisi

Yusuf Azizoğlu

Bağımsız(lar)
Toplam

197.912

2,68

511.097

5,62

9.090.709

6

464

13

2.503

0,67
3,63

450

4

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

1969 genel seçimlerinden AP ülke genelinde yine birinci parti olarak çıkmış, mecliste 256
sandalyeyi almıştır. Erzincan’da ise AP’nin oy oranı düşmüş, CHP ile yakın oy oranları ortaya
çıkmıştır. CHP ise bir önceki seçime göre oylarını oransal olarak yaklaşık iki katı artırarak 4
vekillikten 2’sini almıştır.
1965 ve 1969 seçimlerinde, DP’nin uzantısı olduğu değerlendirmesi yapılan AP, meclisteki
sandalye sayısının mutlak çoğunluğunu kazansa da 1960’ların sonuna doğru kötüleşen siyasal
ortamla baş edemez duruma gelmiştir. Ülkedeki siyasal çatışmalar ve düzensizlik sonucu AP
hükümetini istifaya zorlayan 12 Mart 1971 askeri muhtırası gerçekleşmiştir. 1971 askeri
muhtırası, 1973’te yapılan parlamento seçimleriyle son bulmuştur (Özbudun, 2003, s.35- 38).
Tablo 12. 1973 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Parti

Genel
Başkan

Ülke Oy
sayısı

Cumhuriyet
Halk Partisi

Bülent
Ecevit

3.570.583

33,30

185

33.924

45,31

2

Adalet Partisi

Süleyman
Demirel

3.197.897

29,82

149

19.131

25,55

1

Demokratik
Parti

Ferruh
Bozbeyli

1.275.502

11,89

45

2.075

2,77

Milli Selamet
Partisi

Süleyman
Arif Emre

1.265.771

11,80

48

12.074

16,13

Cumhuriyetçi
Güven Partisi

Turhan
Feyzioğlu

564.343

5,26

13

1.991

2,66

Milliyetçi
HareketPartisi

Alparslan
Türkeş

362.208

3,38

3

3.473

4,64

Bağımsız(lar)

Ülke Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

Erzincan
Toplam Oy
Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

303.218

2,75

6

0

0,00

Türkiye Birlik
Partisi

Mustafa
Timisi

121.759

1,10

1

2.204

2,94

Millet Partisi

Cemal
Tural

62.377

0,70

0

0

0,00

Toplam

450

Erzincan
Mv.Sayısı

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

12 Mart 1971 muhtırasının gölgesinde yapılan 1973 seçimlerinde halkın seçime katılımı
%66,8 oranında gerçekleşmiştir, önceki seçimlere göre katılımın daha az olduğu bu seçim,
seçmenin sandık başına gitme isteğinin azaldığı yönünde yorumlanabilir (DİE, 1974, s. 6-7). 1973
genel seçimleri iki parti için önemli olmuştur. Geniş çaplı "düzen değişikliği" ve siyasal özgürlük
talebini savunagelen Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) % 33 oy oranıyla 185
milletvekilliği elde ederek başarılı olmuştur. Milli Selamet Partisi (MSP) ise bu seçimlerde
İslamcı görüşleri ile 48 milletvekilliği elde etmiştir. CHP tek başına iktidara gelecek çoğunluğu
elde edemediği için, yeni bir koalisyon dönemi açılmış, 26 Ocak 1974'te Bülent Ecevit
başkanlığında CHP ve MSP koalisyon hükümeti kurulmuştur.
1973 seçimlerinde Erzincan’ın milletvekili sayısı 3’e düşmüş, CHP 2’sini, AP ise 1 vekilliği
almıştır. CHP % 45,31 oy oranı ile Erzincan’da birinci parti olmuştur. MSP de % 16,13 oy oranı
ile Erzincan’da üçüncü en fazla oy alan parti olmuştur (Tablo 12).
Tablo 13. 1977 Genel Seçimlerinin Sonuçları

ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ • | • 847
Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

6.136.171

41,38

213

Süleyman
Demirel

5.468.202

36,89

Milliyetçi
HareketPartisi

Alparslan
Türkeş

951.544

Milli Selamet
Partisi

Necmettin
Erbakan

Cumhuriyetçi
Güven Partisi

Siyasi
Partiler

Genel
Başkan

Cumhuriyet
Halk Partisi

Bülent
Ecevit

Adalet Partisi

Ülke Oy
sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv. Sayısı

43.812

45,39

2

189

26.918

27,89

1

6,42

16

18.180

18,84

1.269.918

8,56

24

5.662

5,87

Turhan
Feyzioğlu

277.713

1,87

3

981

1,02

Demokratik
Parti

Ferruh
Bozbeyli

274.484

1,85

1

629

0,65

Türkiye Birlik
Partisi

Mustafa
Timisi

58.540

0,40

0

336

0,35

370.035

2,50

4

0

0,00

20.565

0,13

0

0

0,00

14.827.172

100,00

450

Bağımsız(lar)
Türkiye İşçi
Partisi

Behice
Boran

Toplam

Erzincan
Toplam
Oy Sayısı

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

Bir erken genel seçim olan 1977 genel seçimleri, dış politikada 1974 Kıbrıs Harekâtı, 1974
petrol krizi, ABD ambargosu gibi nedenler ile iç politikada gittikçe ağırlaşan kamu düzeni
sorunları, yaygın şiddet eylemleri, 1 Mayıs’ta Taksim meydanında yaşanan olayların yarattığı ağır
siyasal gerilim altında yapılmıştır. Süleyman Demirel sağda dağılan oyları AP lehine toparlamaya
çalışırken, siyasi yelpazenin solunda yer alan CHP 1973’ten beri süren yükselişini devam ettirmiş,
barajsız d’hondt sisteminin uygulandığı seçimlerden % 41,38 oy oranıyla birinci parti olarak
çıkmıştır (Akın, 2010, s.402). Erzincan genelinde de CHP % 45,39 oy oranı ile birinci parti olmuş
ve 2 milletvekili çıkarmıştır. Adalet Partisi ise %27,89 oy oranı ile ikinci parti olmuş 1 milletvekili
çıkarmıştır. Erzincan geneli oy sonuçlarında dikkat çeken diğer bir husus ise, Milliyetçi Hareket
Partisi’nin (MHP) Türkiye geneli oy oranına kıyasla Erzincan genelinde daha fazla oy olarak
üçüncü parti olmasıdır. Erzincan seçmeni 1977 genel seçimlerinde milliyetçi oylarını artırmıştır.
Genel itibariyle 1960- 1980 arası Erzincan seçmeninin siyasi eğilimi değerlendirildiğinde,
Türkiye geneli oy dağılımı ile örtüşen oy sonuçlarına sahip olduğu görülmektedir.
1980- 2002 Arası Genel Seçim Sonuçları
12 Eylül 1980 döneminden 2002 yılına kadar Türkiye’de altı genel seçim gerçekleşmiştir.
1983 Türkiye genel seçimleri, 12 Eylül Darbesinin ardından yapılan ilk genel seçimdir.
Tablo 14. 1980 - 2002 Yılları Arası Genel Seçimler
1983 Genel
Seçimleri

1987 Genel
Seçimleri

1991 Genel
Seçimleri

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Toplam Seçmen

19.767.366

26.424.868

30.025.531

34.243.595

37.495.217

41,407,027

Toplam
Kullanılan Oy

18.238.362

24.651.483

25.203.497

29.189.146

32.656.070

32,768,161

Katılım Oranı %

92,3

93,28

83,94

85,24

87,09

79.13

MilletvekiliSayısı

400

450

450

550

550

550

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

12 Eylül 1980’de iktidarı ele alan Milli Güvenlik Konseyi (MGK), ülkeyi 1970’lerin
sonlarında etkileyen siyasal kutuplaşma, şiddet ve siyasal çıkmazın tekrar ortaya çıkmasını
engellemek için, Türk demokrasisini geniş ölçüde yeniden yapılandırmak niyeti ile 1982
Anayasası hazırlanmıştır. 1982 Anayasa referandumu cumhurbaşkanı seçimi ile birleştirilerek,
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Kenan Evren 7 yıl için cumhurbaşkanı seçilmiş ve 1982 Anayasası % 91.37 oy oranıyla
onaylanmıştır (Özbudun, 2003, s.56,57).
Genel seçimlerin ise 6 Kasım 1983'te yapılacağı açıklanmış, seçimlere Turgut Özal'ın
başında bulunduğu ANAP, Necdet Calp'in başında bulunduğu Halkçı Parti ve Turgut Sunalp'in
Milliyetçi Demokrasi Partisi katılmıştır. 6 Kasım 1983 seçimleri sonucunda Turgut Özal
liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP), 400 sandalyeden oluşan Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nden 211 milletvekili çıkartarak tek başına iktidara gelmiştir.
Ayrıca 10 Haziran 1983 tarihinde kabul edilen 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na
göre 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde uygulanan barajsız d’Hondt seçim sistemi kaldırılmış
yerine ülke barajlı (%10) ve seçim çevresi barajlı (geçerli oyların seçim çevresinin çıkaracağı
milletvekili sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan) d’Hondt sistemi getirilmiştir.
Tablo 15. 1983 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Ülke Oy
Sayısı

ÜlkeMv.
Sayısı

Erzincan
Toplam
Oy Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv.
Sayısı

45,14

212

44.591

49,07

2

5.285.804

30,46

117

33.266

36,60

1

4.036.970

23,27

71

11.393

12,54

195.588

1,13

0

1.630

1,79

Siyasi Partiler

Genel
Başkan

AnavatanPartisi

Turgut Özal

7.833.148

Halkçı Parti

Necdet Calp

Milliyetçi
DemokrasiPartisi

Turgut
Sunalp

Bağımsızlar
Toplam

17.351.510

Oy
Oranı
(%)

399

441

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

Böylece 1983 genel seçim sonuçları ile Türk toplumunun siyasi yapısında ANAP ve Turgut
Özal’ın damgasını vuracağı bir süreç başlamıştır (Ahmad, 1993,s. 208-216). Erzincan’da ise 1983
genel seçim sonuçlarında da ülke geneli seçim sonuçları ile örtüşen bir yapıda %49, 07 oy oranı
ile ANAP birinci parti olmuş, %36, 60 oy oranı ile de merkez solda yer alan Halkçı Parti 1
milletvekili çıkarmıştır (Tablo 15).
1987 yılında ise, yapılan referandum ile siyasi yasaklar kalkmıştır. Ecevit; Demokratik Sol
Parti'nin, Türkeş; Milliyetçi Çalışma Partisi'nin, Demirel; Doğru Yol Partisi'nin, Erbakan ise
Refah Partisi'nin genel başkanları olarak yeniden siyasi arenada yerlerini almışlardır. Böylece,
Hüsamettin Cindoruk 1987 yılında siyasi yasakların kalkması üzerine Süleyman Demirel'in genel
başkanlığa geçmesi amacıyla istifa etmiş, Süleyman Demirel genel başkanlığa seçilmiştir. 1987
genel seçimlerinde, ANAP %36,31 oyla 292 milletvekili çıkarmış ve Özal tekrar çoğunluğu
sağlayarak 46. dönem başbakanı olmuştur. 1987 seçimlerinde DSP iki milyonu aşkın (% 8,54) oy
almasına rağmen barajın altında kalmış, %24,74 oy alan SHP ve %19,1 oyla DYP, 1987'de
meclise giren partiler olmuşlarıdır (Tablo 16).
1987 genel seçimlerinde ise Erzincan’da ANAP’ın oyunda bir önceki seçime oranla bir düşüş
gerçekleşmiş, DYP ise % 1’a yakın bir oy almıştır. SHP ise yine Erzincan’da 1 milletvekili
çıkararak oy bandını korumuştur (Tablo 16). Erzincan genelinde SHP’nin oyunun bir önceki
seçime oranla yaklaşık % 4 oranındaki düşüşü ise, DSP’nin %4 ‘lük yeni oyuyla açıklamak
mümkün olabilir. Böylece Erzincan’daki merkez sol oyların oranı toplamda % 37,7 lik bir şekilde
gerçekleşmiştir. Diğer dikkat çeken bir noktada Erzincan’da milliyetçi oyların, ülke geneli oylarla
kıyaslandığında daha yüksek olmasıdır. Milliyetçi oyları temsil eden Milliyetçi Çalışma Partisi
Türkiye genelinde %2’lik bir oy oranına sahipken, Erzincan genelinde % 8,65’lik bir oy oranına
kavuşmuştur (Tablo 16).

1983 milletvekili genel seçiminde ANAP, aday listesindeki isim eksikliğinden dolayı, Bingöl'de 3 milletvekili
yerine 2 milletvekili çıkartmıştır. Bu nedenle Meclis'e 400milletvekili yerine 399 milletvekili seçilmiştir.
441
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Tablo 16. 1987 Genel Seçimlerini Sonuçları
Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

8.704.335

36,31

5.931.000

24,74

Süleyman
Demirel

4.587.062

Demokratik Sol
Parti

Bülent
Ecevit

Refah Partisi

Siyasi Partiler

Genel
Başkan

Anavatan Partisi

Turgut Özal

Sosyal Demokrat
Halkçı Parti

Erdal İnönü

Doğru Yol Partisi

Ülke Oy
Sayısı

Erzincan
Toplam Oy
Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv.
Sayısı

292

45.817

39,67

2

99

38.882

33,67

1

19,13

59

11.127

9,63

2.044.576

8,52

0

4.734

4,10

Necmettin
Erbakan

1.717.425

7,16

0

4.664

4,04

Milliyetçi Çalışma
Partisi

Alparslan
Türkeş

701.538

2,92

0

9.994

8,65

Islahatçı
DemokrasiPartisi

Aykut
Edibali

196.272

0,81

0

503

0,44

89.421

0,37

0

0

0,00

23.971.629

100

450

Bağımsızlar
Toplam

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

1989’da Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı süresi biten Kenan Evren’in yerine Cumhurbaşkanı
olarak seçilmiştir. ANAP Genel Başkanı olarak ise Erzincan milletvekili Yıldırım Akbulut
seçilmiş ve cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir (Kongar,2000,
s.224). 14 Haziran 1989’da ise Özal, hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz’a vermiş, Yılmaz’ın
başında olduğu hükümet erken seçimlerin yapıldığı 20 Ekim 1991’e kadar işbaşında kalmıştır
(Çandar, 2000, s.330).
Tablo 17. 1991 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Partiler

Genel Başkan

Doğru Yol
Partisi

Süleyman
Demirel

Anavatan Partisi

Ülke Oy
Sayısı

Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

6.600.726

27,03

Mesut Yılmaz

5.862.623

SosyalDemokrat
Halkçı Parti

Erdal İnönü

Refah Partisi

Erzincan
Toplam
OySayısı

Erzincan
Oy
Oranı(%)

178

14.144

12,84

24,01

115

31.804

28,88

1

5.066.571

20,75

88

36.744

33,36

2

NecmettinErbakan

4.121.355

16,87

62

24.296

22,06

Demokratik Sol
Parti

Bülent Ecevit

2.624.301

10,74

7

2.945

2,67

Sosyalist Parti

DoğuPerinçek

108.369

0,44

0

406

0,37

32.721

0,13

0

0

0,00

24.416.666

100

450

Bağımsızlar
Toplam

Erzincan
Mv.
Sayısı

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

1991 seçimlerinde, 1987 seçimlerinde uygulanan seçim yasası iki değişiklikle (seçim çevresi
barajlarının indirilmesi ve tercihli oylarla belirlenen kontenjan milletvekilliği) aynen uygulanmış,
74 ildeki 107 seçim bölgesinde çifte barajlı (yüzde 10'luk ülke barajı ve seçim çevresi barajı)
d’Hont sistemi ile seçimler yapılmıştır. Uygulanan seçim sisteminin getirdiği olumsuzluklardan
etkilenmek istemeyen siyasi partiler, 1991 genel seçimleri için birleşme yoluna gitmişlerdir.
Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ile Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP) Refah Partisi çatısı altında,
Halkın Emek Partisi (HEP) Sosyal Demokrat Halkçı Parti çatısı altında yüzde 10’luk ülke barajı
ile seçim çevresi barajlarını aşmayı başarmışlardır. 1987 seçimlerinde yüzde 27,03 oy oranıyla
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DYP 178 milletvekilliğini alarak, TBMM'nin yaklaşık yüzde 40'ını elde etmiştir. Altı siyasi parti
ve bağımsız adayların yarıştığı 20 Ekim 1991 seçimlerinde, iktidar partisi ANAP yüzde 24,01 oy
oranı ve kazandığı 115 milletvekilliğiyle ikinci parti durumuna gerilemiş ve 8 yıldır bulunduğu
iktidardan düşmüştür. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 88, Refah Partisi (RP) 62
milletvekilliği kazanırken, Demokratik Sol Parti (DSP) yüzde 10,74'lük oy oranına karşın seçim
çevresi barajları yüzünden yalnızca 7 milletvekilliği kazanabilmiştir (Tablo 17). Seçimlerin
ardından, ittifakla seçime giren partilerin ayrılmasıyla mecliste 8 siyasi parti ortaya çıkmış, DYP
ve SHP koalisyon hükümetinin kurulmasıyla birlikte koalisyon dönemi başlamıştır (Zurcher,
2000, s.423). Erzincan seçmeni ise 1991 seçimlerinde yine ANAP lehine oyunu kullanarak,
%28,88 oy oranıyla ANAP’tan bir milletvekili çıkarılmıştır. Diğer iki milletvekilliğine ise
%33,36 oy oranı ile SHP sahip olmuştur. Türkiye geneli ile kıyaslandığında Erzincan’da Refah
Partisi’nin %22,06 ile üçüncü parti olduğu görülmektedir (Tablo 17). 1991 seçim sonuçlarına
göre, hükümet Süleyman Demirel başbakanlığında DYP-SHP koalisyonu ile kurulmuştur.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın hayatını kaybetmesinden sonra başbakan Süleyman Demirel
Mayıs 1993'te cumhurbaşkanı seçilmiş, başbakanlık ve DYP genel başkanlığına ise Tansu Çiller
getirilmiştir (Kongar, 2000, s.227). Doğru Yol Partisi-Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyon
hükümeti, Haziran 1993’ten itibaren Tansu Çiller’in liderliğinde, Şubat 1995’ten itibaren de
DYP-Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu olarak yoluna devam etmiştir. 9 Eylül 1995’te yapılan
kurultayda Deniz Baykal CHP genel başkanlığına seçilmiştir. 1995 genel seçimleri öncesi yapılan
kanun değişikliğiyle seçmen yaşı 20’den 18’e indirilmiş, ceza ve tutukevlerinde tutuklu olarak
bulunanlara da oy kullanma hakkı tanınmış, TBMM'nin üye sayısı 450’den 550’ye çıkartılmış,
yüzde 10'luk ülke barajı korunurken, seçim çevresi barajları yüzde 10'a indirilmiştir.
12 siyasi partinin katıldığı seçimler 24 Aralık 1995 tarihinde yapılmış, seçimlerden oyların
yüzde 21,4’ünü alan Refah Partisi (RP) birinci parti olarak çıkarak 158 milletvekilliği
kazanmıştır. Anavatan Partisi 132, Doğru Yol Partisi 135, Demokratik Sol Parti 76, Cumhuriyet
Halk Partisi de 49 milletvekilliği almışlardır (Tablo 18).
Tablo 18. 1995 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Partiler

Genel Başkan

Refah Partisi

N. Erbakan

Anavatan Partisi
Doğru YolPartisi

Ülke Oy
Sayısı

Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

6.012.450

21,38

Mesut Yılmaz

5.527.288

Tansu Çiller

5.396.009

Demokratik Sol
Parti

Bülent Ecevit

Cumhuriyet Halk
Partisi

Erzincan
Toplam
Oy Sayısı

Erzincan
Oy Oranı
(%)

Erzincan
Mv.
Sayısı

158

33.532

32,43

2

19,65

132

10.772

10,42

19,18

135

10.327

9,99

4.118.025

14,64

76

1.883

1,82

Deniz Baykal

3.011.076

10,71

49

27.729

26,82

Milliyetçi
Hareket Partisi

Alparslan
Türkeş

2.301.343

8,18

0

15.270

14,77

Halkın
DemokrasiPartisi

Murat Bozlak

1.171.623

4,17

0

1.198

1,16

Bağımsızlar

133.895

0,48

0

1.571

1,52

Yeni Demokrasi
Hareketi

Cem Boyner

133.889

0,48

0

248

0,24

Millet Partisi

Aykut Edibali

127.630

0,45

0

595

0,58

Yeniden Doğuş
Partisi

Hasan Celal
Güzel

95.484

0,34

0

196

0,19

İşçi Partisi

DoğuPerinçek

61.428

0,22

0

270

0,26

Yeni Parti

Bozkurt Özal

36.853

0,13

0

134

0,13

28.126.993

100,00

550

Toplam

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)
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1995 genel seçimlerinde toplam milletvekili kontenjanı 4’e yükselen Erzincan’da %32,43 oy
oranı ile Refah Partisi birinci olmuş, 2 milletvekilliğini almıştır. Diğer 2 milletvekilliği ise %26,82
oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin olmuştur. Erzincan’da bu seçimlerde milletvekili
çıkarmasa da Milliyetçi Hareket Partisi’nin %14,77’lik oy oranı ile üçüncü parti olduğu
görülmektedir. Anavatan Partisi ve Doğruyol Partisi’nin toplam oylarının ise yaklaşık %21’lik
oranla Erzincan’da merkez sağ oyların toplandığı siyasi partiler olduğu görülmektedir.
1995 seçimleri sonrası koalisyonlar dönemi başlamıştır; RP-ANAP koalisyon girişimi,
ANAP-DYP koalisyonu (ANAYOL) hükümeti, RP ile DYP arasında Refahyol hükümeti. 8
Temmuz 1996''da güvenoyu alan Refahyol hükümeti, 28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik
Kurulu kararları sonrasında istifa etmiş, yerine ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu,
Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi'nin katıldığı ANASOL-D
Hükümeti kurulmuştur. Haziran 1998'de ANASOL-D hükümetinin başbakanı Mesut Yılmaz ile
bu hükümeti dışarıdan destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Deniz Baykal
arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Aralık 2000'de yapılması gereken milletvekilliği
seçiminin yerel seçimlerle birleştirilerek 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. 18
Nisan 1999 tarihinde yapılan, Türkiye'nin 80 ilindeki 84 seçim çevresinde, %10 ülke barajlı
d'Hondt sistemi uygulanarak gerçekleştirilen seçimlerde 550 milletvekili TBMM'ye girmiş, yüzde
10'luk seçim barajını ise 5 siyasi parti aşmıştır. DSP'nin oylarını yaklaşık yüzde 50 oranında
artırarak birinci olduğu bu seçimlerde, bir önceki seçimde yüzde 10 barajını aşamayarak
TBMM'ye giremeyen MHP ise oylarını yaklaşık yüzde yüz oranında artırarak ikinci parti
durumuna gelmiştir (Tablo 19).
Tablo 19. 1999 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Partiler

Genel Başkan

Dem. Sol Parti

Bülent Ecevit

Milliyetçi Hareket
Partisi

Ülke Oy
Sayısı

Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

6.919.670

22,19

Devlet Bahçeli

5.606.583

Fazilet Partisi

Recai Kutan

Anavatan Partisi
Doğru YolPartisi

Erzincan
Toplam
OySayısı

Erzincan
Oy
Oranı(%)

136

8.958

8,10

17,98

129

27.745

25,09

1

4.805.381

15,41

111

20.683

18,71

1

MesutYılmaz

4.122.929

13,22

86

8.287

7,49

Tansu Çiller

3.745.417

12,01

85

15.191

13,74

Cumhuriyet Halk
Partisi

Deniz Baykal

2.716.094

8,71

0

20.940

18,94

HalkınDemokrasi
Partisi

Murat Bozlak

1.482.196

4,75

0

1.179

1,07

Büyük Birlik
Partisi

Muhsin
Yazıcıoğlu

456.353

1,46

0

2.411

2,18

270.265

0,87

3

173

0,16

Bağımsızlar
Özgürlük ve
Dayanışm Partisi

Ufuk Uras

248.553

0,80

0

2.317

2,10

Demokrat
Türkiye Partisi

Hüsamettin
Cindoruk

179.871

0,58

0

529

0,48

Liberal Demokrat
Parti

Besim Tibuk

127.174

0,41

0

331

0,30

Demokrat Parti

Korkut Özal

92.093

0,30

0

418

0,38

Millet Partisi

Aykut Edibali

79.370

0,25

0

187

0,17

Barış Partisi

AbidinÖzgünay

78.922

0,25

0

858

0,78

İşçi Partisi

Doğu Perinçek

57.607

0,18

0

173

0,16

Emeğin Partisi

Levent Tüzel

51.756

0,17

0

132

0,12

Yeniden Doğuş
Partisi

Hasan Celal
Güzel

44.787

0,14

0

110

0,10

Erzincan
Mv.
Sayısı

1
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Sosyalist İktidar
Partisi

Aydemir Güler

37.680

0,12

0

98

0,09

Değişen Türkiye
Partisi (DEPAR)

Gökhan
Çapoğlu

37.175

0,12

0

71

0,06

Demokrasi ve
Barış Partisi

Refik Karakoç

24.620

0,08

0

0

00,00

31.184.496

100,00

550

Toplam

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

1999 seçimlerinde, yirmi iki yıl aradan sonra ilk kez bir merkez sol partinin birinci olduğu
seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi ise seçim barajını aşamayarak TBMM dışında
kalmıştır.1999 genel seçimleri ayrıntılı incelendiğinde sağ- milliyetçi eksende yer alan MHP’nin
oyu bir önceki seçimlere göre, %7’den %15’e yükselmiştir. Bu sonuç ise, MHP ve DSP’nin ortak
bileşeni olan ‘milliyetçilik’ unsurunun seçmen tarafından tercih edildiğini göstermektedir (Turan,
2004, s. 168). DYP, ANAP ve Refah Partisinin devamı niteliğinde olan Fazilet Partisinin (FP) oy
oranları ise azalmıştır. Bununla birlikte 1999 genel seçimlerinde, 1977’den bu yana ilk kez bir
merkez sol parti birinci sırayı almış ve 1991’den bu yana ilk kez merkez sol oyları toplamı
%30’un üzerine çıkmıştır. (Tuncer, 1999, s. 109- 110). Erzincan’da ise milletvekili kontenjanı
yeniden 3’e düşmüş, % 25,09 oy oranı ile MHP birinci parti olmuş, bir milletvekilliğini elde
etmiştir. Türkiye genelindeki %22,19’luk oy oranının aksine DSP’nin Erzincan’da oy oranı
%8,10’da kalmış ve milletvekili çıkaramamıştır. Erzincan’da ikinci parti olan FP %18,71 ile bir
milletvekili, % 13,74 oy oranı ile DYP üçüncü parti olarak bir milletvekili çıkarmıştır.
Erzincan’daki merkez sol oylar ise meclise giremeyen CHP’ye %18,94 olarak gitmiş, Türkiye
genelindeki % 8,71 oy oranının aksine CHP Erzincan’da yüksek oy almıştır (Tablo 19).
18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinden sonra hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel tarafından Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi.
Ecevit, DSP, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Anavatan Partisi (ANAP) ile 28 Mayıs 1999
tarihinde üçlü koalisyon hükümetini kurmuştur. Daha sonra yaşanan gelişmeler dolayısıyla
koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin genel başkanları arasında 16 Temmuz 2002'de yapılan
zirve toplantısında 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılması kararı alınmıştır.
Yüzde 10 ülke barajlı d'Hondt sistemi uygulanan 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, yalnızca
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi barajı aşarak meclise milletvekili sokmayı
başarmışlardır. Oyların % 34,28'ini alarak 363 milletvekilliği kazanan 442 Adalet ve Kalkınma
Partisi, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlarken, oyların yüzde 19,39'unu alan
Cumhuriyet Halk Partisi ise kazandığı 178 milletvekilliği ile mecliste temsil edilen tek muhalefet
partisi olmuş, ayrıca 9 bağımsız aday da TBMM'ye girmiştir (Tablo 20).
Erzincan’da ise AKP ülke genelinin üzerinde %40,6’lık oy alarak birinci parti olmuş, 3
milletvekilliğinden 2’sini almıştır. CHP ise ülke geneli oy oranının üzerinde bir oy alarak %27,7
ile bir milletvekilliğini almıştır. Erzincan’da oy sıralamasında ulusal barajı geçemeyen DYP
%10,1 ile üçüncü sırada, MHP %7, 3 ile dördüncü sırada en fazla oy alan partiler olmuşlardır
(Tablo 20).
Tablo 20. 2002 Genel Seçimlerinin Sonuçları
Siyasi Partiler

Genel Başkan

Adalet ve
KalkınmaPartisi

R. Tayyip
Erdoğan

Cumhuriyet Halk
Partisi
Doğru YolPartisi

442

DenizBaykal
Tansu Çiller

Ülke Oy
Sayısı
10.808.229

Oy
Oranı
(%)

Ülke
Mv.
Sayısı

34,28

363

Erzincan
Toplam
OySayısı

Erzincan
Oy
Oranı(%)

Erzincan
Mv.
Sayısı

44.377

40.6

2
1

6.113.352

19,39

178

30.358

27.7

3.008.942

9,54

0

11.075

10.1

(9 Mart 2003'te düzenlenen ara seçimlerden sonra AKP’nin milletvekili sayısı 365'e yükselmiştir).
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Milliyetçi Hareket
Partisi
Genç Parti

DevletBahçeli

2.635.787

8,36

0

7.937

7.3

Cem Uzan

2.285.598

7,25

0

2.505

2.3

Demokratik Halk
Partisi

Mehmet
Abbasoğlu

1.960.660

6,22

0

1.764

1.6

Anavatan Partisi

MesutYılmaz

1.618.465

5,13

0

4.025

3.7

Saadet Partisi

Recai Kutan

785.489

2,49

0

2.544

2.3

Demokratik Sol
Parti
Yeni Türkiye
Partisi

Bülent Ecevit

384.009

1,22

0

1.093

1.0

İsmail Cem

363.869

1,15

0

483

0.4

Büyük Birlik
Partisi

Muhsin
Yazıcıoğlu

322.093

1,02

0

1.131

1.0

314.251

1,00

9

Bağımsız
Yurt Partisi

SadettinTantan

294.909

0,94

0

270

0.2

İşçi Partisi

Doğu Perinçek

159.843

0,51

0

535

0.5

Bağımsız Türkiye
Partisi
Özgürlük ve
DayanışmaPartisi

Haydar Baş

150.482

0,48

0

402

0.4

Ufuk Uras

106.023

0,34

0

545

0.5

Liberal Demokrat
Parti

Besim Tibuk

89.331

0,28

0

106

0.1

Millet Partisi

AykutEdibali

68.271

0,22

0

132

0.1

Türkiye
KomünistPartisi

Aydemir Güler

59.180

0,19

0

149

0.1

31.528.783

100,00

550

Toplam

3

Kaynak: (https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html)

Sonuç
Genel itibariyle az gelişmiş bir sosyo-ekonomik yapıya sahip Erzincan, cumhuriyet tarihi
içinde yaklaşık %75 siyasal katılım oranı ile tüm seçimlerde ülkenin yönetimine temsili
demokrasi aracılığıyla katılmıştır. 1950- 2002 dönemleri arası Erzincan’ın siyasi yapısını, bu
yapının zaman içinde geçirdiği değişimi ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Erzincan ilinin
seçim haritasını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmada; 1950-1960 arası dönem genel seçim
sonuçları ele alındığında, Erzincan seçmeninin 1950 ve 1957 genel seçimlerinde ağırlıklı olarak
CHP’yi desteklediği, 1954 genel seçimlerinde ise birbirine yakın oy oranlarına sahip CHP ve DP
arasında, ağırlıklı olarak DP’yi desteklediği görülmektedir.
1960-1980 arası dönemde genel seçim sonuçları Erzincan seçim bölgesi düzeyinde
incelendiğinde, Erzincan seçmeninin 1961 genel seçimlerinde CHP ile YTP (Yeni Türkiye
Partisi) siyasi çizgisinde tercihini kullandığı görülmektedir. 1965 genel seçimlerinde AP, CHP,
YTP lehinde, 1969 genel seçimlerinde ise birbirine yakın oy oranları ile AP ile CHP çizgisinde
siyasal bir eğilim gerçekleştiği görülmektedir. 1973 seçimlerinde CHP, AP ve MSP, Erzincan
seçim çevresinden güçlü partiler olarak çıkmıştır. Erzincan’da 1977 genel seçimlerinde ise MHP
ile birlikte milliyetçi oylar artış göstermiştir. Genel itibariyle 1960- 1980 arası Erzincan
seçmeninin siyasi eğilimi değerlendirildiğinde, Türkiye geneli oy dağılımı ile örtüşen oy
sonuçlarına sahip olduğu görülmektedir.
1980- 2002 arası dönemde ise, 1983 genel seçimlerinde Anavatan partisi ile Halkçı Parti,
Erzincan’da merkez sağ ve merkez sol oyların kümelendiği siyasi partiler olmuşlardır. 1987 genel
seçimlerinde ise Erzincan’da milliyetçi oyların, ülke geneli oylarla kıyaslandığında daha yüksek
olduğu dikkati çekmektedir. Erzincan seçmeni 1991 seçimlerinde sırasıyla ANAP, SHP ve RP
lehine oy tercihini belirlemiş, 1995 genel seçimlerinde ise siyasal İslam referanslı RP Erzincan’da
birinci parti olmuş, CHP ise merkez sol oyların adresi parti olarak dört milletvekilliğinden ikisini
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almıştır. MHP’nin Erzincan’da üçüncü parti olduğu 1995 genel seçimlerinde, ANAP ve DYP
Erzincan’da merkez sağ oyların toplandığı siyasi partiler olmuştur. 1999 seçimlerinde ise MHP
birinci parti olmuş, FP ikinci parti, DYP üçüncü en fazla oyu alan partiler olmuşlardır. 1995 genel
seçimlerinde Erzincan’daki merkez sol oylar ise meclise giremeyen CHP’ye girmiştir. 2002 genel
seçimlerinde ise Erzincan’da sırasıyla AKP, CHP, DYP ve MHP en fazla oy alan partiler
olmuşlardır.
Sonuç olarak, 1950-2002 yılları arasında Türkiye’nin seçim haritası içinde Erzincan ilinin
genel seçim sonuçları incelendiğinde, seçim dönemleri itibariyle milletvekili sayısının giderek
düştüğü; ağırlıklı olarak merkez sağ siyasal çizginin daha güçlü olduğu; ancak her seçim
döneminde merkez sağ ve merkez sol siyasi partilerin en az birer milletvekili çıkaracak kadar oy
aldığı; özellikle dönemsel konjonktüre göre milliyetçi ve sağ oyların da artış gösterdiği bir seçim
çevresi olduğu görülmektedir.
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TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: 1992
ERZİNCAN DEPREMİ
A MILESTONE IN DISASTER MANAGEMENT IN TURKEY: 1992 ERZINCAN
EARTHQUAKE
Hayriye ŞENGÜN*
Didem GÜLERYÜZ**
Özet
Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Alp- Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde
bulunmaktadır. Bu coğrafi konum, tarih boyunca depremlerle karşı karşıya kalındığını ve bundan sonra da
kalınabileceğini ortaya koymaktadır. Erzincan kentinin de üzerinde bulunduğu Kuzey Doğu Anadolu Fay
Zonu (KAFZ), Anadolu’da meydana gelen yıkıcı depremlerin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği, önemli
aktif fay zonlarından birisidir.
Erzincan tarihinde çok büyük depremlerle baş etmek zorunda kalmıştır. 1939 yılında çok büyük can
ve mal kaybına neden olan depremin ardından, 1992 yılında, bir kez daha deprem felaketiyle yüzleşmiştir.
Depremin neden olduğu can ve mal kayıplarını en aza indirmek, deprem olmadan önce gerekli çalışmaları
yapmak, uygun zemin koşullarında depreme dayanıklı yapı teknolojisini kullanarak yerleşim yerleri
planlamak vb. çalışmaları yapmakla mümkündür. Bu çalışmaların hepsi bütüncül bir yaklaşımla, afet
yönetimi süreci içerisinde yapılması gereken çalışmalardır.
1992 Erzincan Depremi sonrasında, o tarihe kadar afet yönetimi sürecinde yer almayan çalışmalar ilk
kez bu depremle birlikte afet yönetiminde uygulanmaya başlanmıştır. Bu depremle birlikte hasar tespit ve
afet sonrası planlama sürecinde bilimsel çalışmaların önemi ortaya konularak, çeşitli üniversitelerle birlikte
çalışmalar yapılmıştır. Başarılı çalışmaların ortaya konması, afet yöneticilerinin bilgi ve yetenekleri, yerel
yöneticilerin de benzer özelliklere sahip olmalarıyla doğru orantılıdır.
Bu çalışmada, 1992 Erzincan Depremi sırasında ve depreminden sonra yapılan çalışmalarda ilk kez
uygulamaya konulan işlemler, dönemin afet yöneticilerinin anılarından derinlemesine görüşmeler yapılarak
derlenmiştir. Çalışma sonucunda Erzincan Depremiyle birlikte afet yönetim sürecine dahil edilen
uygulamalar ışığında afet yönetimi sürecine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Erzincan Depremi, Afet Yönetimi
Abstract
Turkey is located on the Alpin- Himalayan Earthquake Belt which is one of the world's most active
seismic zone. Because of this geographical position, Turkey is faced earthquakes throughout the history
and it is clearly seen that earhtquakes will occur after this time. Erzincan is located on East Anatolian fault
zone causing active devastating earthquakes.
Erzincan had to deal with very large earthquake in history. The really large earthquake has been
occurred in 1939 that caused the loss of life and property then the earthquake occurred again in 1992. Since
minimizing the losing of life and property caused by the earthquake, the necessary work should be done
before the earthquake such as using earthquake-resistant construction technology in accordance with the
ground conditions and settlements planning. All of this work should be done as a process of disaster
management with a holistic approach. After the 1992 Erzincan earthquake, studies are not included in
disaster management processes to date have been introduced for the first time with this earthquake and
these have applied in disaster management. With this earthquake damage assessment studies and
considering the importance of scientific research in the planning process after a disaster, some studies have
been made with various universities.
In this study, first implemented processes which have done during 1992 Erzincan earthquake and after
the earthquake are compiled by interviewing with disaster manager. As a result of this study, in the light of
applications that are included in disaster management process along with the Erzincan Earthquake.
Keywords: Earthquake, Erzincan Earthquake, Disaster Management
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Giriş
Anadolu, yüzyıllardır depremlerle yıkılan ve yeniden kurulan uygarlıkların zengin kalıntıları
ile doludur. Bilindiği gibi Türkiye topraklarının %92’si çeşitli derecelerde deprem riski ile karşı
karşıya bulunmaktadır. Sadece bir doğa olayı olan deprem, yerleşim yerlerine yakın oluşması
veya yerleşimlerin aktif deprem kuşakları üzerinde kurulması sonucu bir doğal “afet”e
dönüşmektedir. Erzincan’da bu riskin en fazla olduğu kentlerden birisi konumundadır. 1939
yılında binlerce insanını depreme kurban veren, 1993’te bir kez daha yerle bir olan kent, jeolojik
yapısı gereği günümüzde de deprem tehlikesi ve buna bağlı riskler devam etmektedir. 1992
Erzincan depremi, o tarihe kadar depremler arasında, uzun süreden sonra yaşanan kent depremi
olması nedeniyle, afete müdahale, afet sonrası çalışmalar açısından yeni durumların ortaya
çıkmasına bir gerekçe olmuştur.
Türkiye’de her depremden sonra “yaraları sarmak için, yasal düzenleme yapma alışkanlığı
yıllardır süregelmiştir. 1992 Erzincan Depreminde de “yara sarma” politikasının bir sonucu olarak
kalıcı konut üretimi söz konusu olsa da, etkili bir afet yönetimi uygulamasına önemli bir başlangıç
oluşturması açısından birçok yeniliğe öncülük ettiği için, afet yönetimi bağlamında, dönüm
noktası niteliğindedir.
Depremin neden olduğu yıkım sadece fiziksel yıkım değildi. Yıkılan sadece binalar değil
orada yaşayanların geleceği, umutları sevinçleriydi. Öznesi insan olan bir olayda sosyal ve
psikolojik çözümler üretilmesi de bir zorunluluktur. 1992 Erzincan depremini önemli yapan bu
fiziki ve sosyal sorunların araştırılmasında ilk laboratuvar olmasıdır. Depremlerin ve diğer
afetlerin meydan geldiği yerde sosyal ve psikolojik etkileri bir bilimsel program çerçevesinde ilk
kez araştırılmaya başlanmıştır.
Erzincan Depremi, afet yönetiminde önemli dönüşümün yaşandığı dönüm noktası olmasında
bilimsel yaklaşımla afetin yönetilmesi konusunda çok önemli çalışmaların yapılmaya
başlanmasının etkisi çok büyüktür. Afet yönetimi sürecinde yasal görevli kurumların yürüttüğü
çalışmalara bu depremle birlikte üniversitelerin katılımı, afet yönetimi ile ilgili bilimsel
araştırmaların yapılmasının öneminin ortaya konulması en önemli gelişmedir. Erzincan kenti,
görev alan üniversitelerin teorik eğitimlerinin sonuçlarının denendiği laboratuvar niteliği
kazanmıştır.
Erzincan Depreminde sadece yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması değil, orta hasarlı
binaların onarımı, bilimsel yöntemlerle güçlendirme ve onarım konusunun uygulamaya
aktarıldığı ilk kez gerçekleşen deneyim olmuştur. Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan protokoller
çerçevesinde, bu üniversitelerden uzmanların afetin etkisinin çeşitli boyutlarını araştırma
çalışmaları yapmalarının olumlu etkisi sonraki depremlerde kendisini göstermiştir.
Bu çalışmada, 1992 Erzincan Depremi sırasında ve depremden sonra, afetin yönetilmesi ile
ilgili yapılan çalışmalarda ilk kez uygulamaya konulan işlemler, literatür taranarak ve dönemin
afet yönetiminin başındaki yetkilinin anlatımlarından derinlemesine görüşme yapılarak
derlenmiştir. Çalışma sonucunda Erzincan Depremiyle birlikte bugün bile uygulamada olan,
Türkiye’nin afet yönetimi sürecinde dönüm noktası sayılabilecek uygulamaların neler olduğu ve
bu uygulamalar ışığında 1992 Erzincan Depreminde uygulanan afet yönetimi sürecine ilişkin
tespitlerde bulunulmuştur.
Afet ve Afet Yönetimi Kavramları
Doğanın kendi içsel dinamiği ile ortaya çıkan depremlerin önlenmesi, ne yazık ki bugünkü
koşullarda mümkün değildir. Doğal tehlikelerin yerel toplulukların tek başlarına üstesinden
gelemeyeceği sonuçlar ortaya çıkarması, afetler olmadan önce etkili zarar azaltma önlemlerinin
alınamamış olması, afet kavramını açıklamakta kullanabileceğimiz temel argümanlardır. (World
Disasters Report, 2009:7). Afetin neden olduğu fiziksel, ekonomik, sosyal ve psikolojik zararlarla
yerel topluluğun tek başlarına baş edememeleri afetin etkisini arttıran unsurların başında
gelmektedir. Afet olayının temelinde doğa olayı olsa da afet haline dönüşmesi, insan
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davranışlarıyla yakından ilgilidir. Afet olayının yönetilmesi ise, bütün bu olumsuz etkilerin kısa
süre içerisinde giderilip, yeniden normal yaşama dönülebilmesi için kaynakların etkin ve verimli
kullanılması, planlama, örgütleme, yöneltmenin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’deki etkili bir afet yönetiminin gerçekleştirilmesi hususunda, birbirini izleyen birkaç
aşamadan söz edilebilir. Bunlar; afetler olmadan önce zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarının
yapılması, afet olduğunda ise en kısa zamanda en fazla kişinin yaşamının kurtarılması ve
yararlıların tedavi edilmesi, barınma ve beslenme sorunun çözülmesidir. Afetin olduğu andan
başlayarak arama- kurtarma çalışmalarında başarı, merkezi ve yerel güçler arasında iyi bir
eşgüdümün sağlanması halinde sağlanabilir. En değerli şey olan insan yaşamını kurtarmak için
gereken bütün çalışmaların yapılması bir zorunluluktur. Afetin acil müdahale aşaması (aramakurtarma) bitip, yaşamın yeniden eski durumuna getirilmesi sürecinden sonra, iyileştirme ve
yeniden yapım çalışmaları önem kazanmaktadır.
Afet olayının büyüklüğü, can kayıplarının, yaralanmaların, yapısal hasarların ve yol açtığı
sosyal ve ekonomik zararların büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Afetleri dikkate almayan bir
kentsel veya kırsal yerleşim anlayışının yaratacağı sonuç, her zaman ne yazık ki hüsran olacaktır.
Ülke kalkınmasının sürdürülebilirliğinin temelinde de afetleri her alanda dikkate alma ve
planlama zorunluluğu vardır.
Erzincan’ın Afet Durumu
Erzincan ve Kuzey Anadolu Fayının bir parçası olan Erzincan Fayı’nın üzerinde bulunması
ve ovada yerleşmiş olması nedeniyle, bugün olduğu gibi tarihte de birçok kez depremlerle karşı
karşıya kalmıştır. (Deprem ve Erzincan, 1992: 15) Alüvyon bir ovada kurulu olan Erzincan şehri,
1939 Depreminden sonra yeniden bugünkü kurulu alanda yerleşerek, Doğu Anadolu’nun önemli
kentlerinden biri haline gelmiştir.
Erzincan, birbirini dik kesen ana caddeler üzerine kurulmuştur. Tarihsel olarak zengin bir
birikimden söz edilemez. Jeolojik olarak kentin kurulu olduğu bölge, ovayı oluşturan derin
alüvyon tabakanın üzerindedir. (13 Mart 1992 Erzincan Depremi Mühendislik Raporu,
imo.org.tr) BU durum ise, Türkiye’nin en önemli aktif fay zonu (KAFZ) üzerinde yer alan kentin
depremle birlikte yaşamak zorunda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bölgede yapılan bilimsel
çalışmalar sonucunda, ovanın güneyinde de birçok aktif fay sisteminin daha olduğu belirlenmiştir.
(13 Mart 1992 Erzincan Depremi Mühendislik Raporu, imo.org.tr)
Afet Yönetiminin Kısa Tarihi ve Erzincan Depremlerinin Etkisi
Doğal afetler ve özellikle de depremlerden etkilenen insanlara yardım etme geleneği çok eski
tarihlere kadar uzanmaktadır. 14 Eylül 1509 yılında İstanbul’da meydana gelen ve “küçük
kıyamet” olarak bilinen deprem etkisinin giderilmesindeki yardımlaşma örnekleri bu konudaki
ilk yazılı belge niteliğindedir (Birand ve Ergünay, 2001: 15). Bu yardım genellikle yönetim
kaynaklı olagelmiştir. Yerel dayanışma kültürünün örnekleri görülse de, ortaya çıkan olumsuz
etkinin büyüklüğü karşısında yeterli olmamaktadır.
İlk Osmanlı Döneminde Ebniye Kanunu’nun uygulamaya girmesiyle yapı ve yolların belirli
kurallara göre yapılması konusunda bir adım atılmıştır. Cumhuriyetle birlikte yeni yasal
düzenlemelerde Belediye Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sayesinde yapı ve yolların yapımının bir
esasa bağlanması söz konusu olmuştur. Çok sık çeşitli afetlerle karşı karşıya kalan bir coğrafyada
bulunan Türkiye’de her afetten sonra, yıkılan ve oturulamayacak derecede hasar gören konutların,
işyerlerinin ahır ve samanlıkların, birlikte kullanılan sosyal mekânların (okul, cami, hastane vb.)
yeniden yapılması söz konusu olmuştur. Türkiye’de ilk gerçek anlamda yapıların depreme karşı
dayanıklı yapılmasını sağlamaya yönelik düzenleme olan deprem yönetmeliği 1944 yılında
yürürlüğe girmiştir.
26 Aralık 1939 yılında bütün ülkeyi derin bir yasa boğan ve binlerce kişinin ölümüne yol
açan deprem (32 962 ölü, 116 720 yıkık-ağır hasarlı konut) nedeniyle dönemin Cumhuriyet
Hükümeti bölge halkına yardım yapmayı sağlayacak yeni yasal düzenleme yapma gereği

860 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

duymuştur. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar, toplumun ekonomik yapısı, depremin yarattığı
acılara bir an önce çözüm bulmak adına böyle bir düzenlemeyi gerektirmiştir. Bu nedenle 3773
sayılı Erzincan’da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” yürürlüğe sokulmuştur. Bu Kanun’da; depremin
etkilediği yerlerde yaşayan vergi mükelleflerinin vergileri ertelenmiş, memur ve diğer çalışanlara,
zararlarını giderebilmeleri için 3 maaş tutarında avans verilmesi öngörülmüştür. Kanunla, ayrıca
evleri yıkılan ve kullanılamayacak ölçüde hasar görenlere arsa verilmesi yanında yapı malzemesi
yardımı yapılmıştır (Birand ve Ergünay, 2001:3)
1939 Erzincan Depreminin zararlarının giderilmesi ile ilgili yasal düzenleme bununla sınırlı
kalmamıştır. Belediyeye istimlak yetkisi veren, bütçeye olağanüstü ödenek eklenmesini öngören
yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, mahkûmların cezalarını affeden, bölgeye yönelik
taşımalarda ücret indirimini getiren, yurtdışında bölgeye deprem nedeniyle gönderilen
malzemelere gümrük vergi ve harçlarını kaldıran yasal düzenlemeler de sayılabilir. (Birand ve
Ergünay, 2001:3)
Her afet olayıyla ilgili yasal düzenleme yapmak yerine, afet zararlarını azaltıcı ve önleyici
düzenlemeleri yapılmasında 1939 Erzincan depremini izleyen aylarda art arda yaşanan depremler
etkili olmuştur. Buna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ve “Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra
Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. 4623 sayılı bu Kanun, afetleri önlemeye ve
zararlarını azaltmaya yönelik olarak ülkenin deprem tehlike alanlarının belirlenmesi, bu
bölgelerde yapılacak yapıların niteliklerini belirleyecek yönetmeliklerin çıkarılması, her il ve
ilçenin afet durumuna göre acil yardım ve kurtarma planlarının hazırlanmasını zorunlu hale
getirmiştir. Ayrıca Kanun’la Belediyelerin yeni gelişme alanlarında jeolojik etütler yapılmasını
zorunlu hale getiren zarar azaltıcı önlemler de söz konusudur. Kanun aynı zamanda, depremler
sırasında yapılacak işlemleri, yöneticilerin ve halkın görev ve sorumluluklarını da bir takım
kurallara bağlamıştır. 1939 depreminden altı yıl önce yürürlüğe giren 2290 sayılı “Belediye Yapı
ve Yollar Kanunu’na rağmen yıkımın ve can kaybının büyük olması, uygulamanın yeterli
düzeyde gerçekleşmemiş olduğu fikrini vermektedir. (RG. 21.06.1933/2433) Yasa, doğrudan
doğal afetlerin etkisini azaltmaya yönelik olmasa da, uygulama sonuçları sağlam yapı ve düzenli
kentler oluşturma amacına yönelik hazırlanarak, yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun’un
uygulamadan kaynaklanan aksaklıklarını gidermek üzere, 3611 sayılı Kanun’la Bayındırlık
Bakanlığı’nın kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapılarak Yapı ve İmar Reisliği adı altında yeniden
düzenlenen birim kurulmuştur.
Bu Kanun gereğince, Bayındırlık Bakanlığı ile Üniversitelerin ortak çalışması sonucunda ilk
deprem bölgeleri haritası hazırlanmıştır. Bilindiği üzere, Türkiye’de deprem tehlikesini belirleme
ve depremlere karşı önlemler alma ihtiyacının ortaya çıkmasına, çok geniş bir bölgeyi etkileyen
8.0 büyüklüğündeki, 1939 Erzincan Depremi kaynaklık etmiştir. (Pampal ve Özmen, 2007)
1947 yılında ise Türkiye’de Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği yani “afet
bölgelerinde yapılacak yapılar” hakkındaki yönetmelik çıkarılmıştır.443 Bütün olumlu niteliğine
karşın bu Kanun münferit olma niteliğini korumaktadır. Çünkü 1959 yılında bugün hala
değişikliklere rağmen yürürlükte olan 7269 sayılı Kanun çıkarılıncaya kadar, meydana gelen
doğal afetlerden etkilenen halka ayrı ayrı çıkarılan yardım kanunları ile daimi iskan yardımları
yapılmaya devam etmiştir. Örneğin; 5243 sayılı “Erzincan’da Yaptırılacak Meskenler Hakkında
Kanun” böyle bir düzenlemedir.

4431939

Erzincan Depreminin ardından, deprem araştırmaları konusunda dünyada söz sahibi önemli ülkelerin (ABD,
Japonya, İtalya ve Yunanistan gibi) bu konu üzerine yaptıkları çalışmalar incelenerek, İtalya’nın 1937 yılından sonra
uygulamaya başladığı “Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata ait İtalyan Yapı Talimatnamesi” Türkçeye
çevrilmiştir. Türkçeleştirilen bu yönetmelik Bayındırlık Bakanlığı (Nafia Vekaleti) tarafından yayımlanmıştır. Bu
yönetmelik, 1940 yılında yurt genelinde uygulamaya konulan “Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi”
hazırlanmasına da kaynaklık etmiştir (Pampal ve Özmen, 2007). Yapıların deprem etkilerine karşı dayanıklı
yapılmasına ilişkin ilkeleri içeren bu yönetmelik, bu bağlamda hazırlanıp uygulamaya konulan ilk resmi belge olması
açısından önemlidir.
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1958 yılı ve sonrasında afet zararlarını azaltılması bağlamında önemli politika
değişikliklerinin gerçekleşmeye başladığı ve uluslararası gelişmelere kayıtsız kalınmadığı yıllar
olmuştur. 1958 yılında İmar ve İskan Bakanlığının kurulması ve kentlerin planlanması, yapı
malzemelerinin iyileştirilmesi gibi görevlerle yükümlü olması, afet zararlarının azaltılması
bağlamında, o zamana kadar gerçekleşen en önemli gelişmedir.
1992 Erzincan Depreminin gerçekleştiği kent 1939’ların Erzincan’ı olmaktan çok uzaktır.
1939 yılındaki kadar şiddetli bir deprem olmamasına, can kaybının kıyaslanmayacak ölçüde az
olmasına karşın, önceki depremlerde olmadığı kadar sosyal sorunlara neden olmuştur. Göç,
işsizlik, üretim kaybı gibi sorunların ortaya çıkmasına yürürlükteki yasal düzenlemeler çözüm
üretememiştir. Depremin Erzincan’ın kentsel alanını kapsaması, yıkılan binaların deprem
yönetmeliğinin uygulamaya konması sonrasında gerçekleşmiş olması, hem uygulamasının test
edilmesi, hem de kentsel yapılarla ilgili bir mühendislik araştırma alanını ortaya çıkarması
bakımından ayrı bir öneme sahiptir.
Erzincan’ın Bitmeyen Depremle Sınavı
13 Mart 1992 Cuma günü saat 19:30 sularında gelen haberlerle Türkiye o tarihe kadar uzun
zamandır unuttuğu, büyük bir depremle yeniden sarsılmıştır. Richter ölçeğine göre 6.8 mağnitüdü
olan depremde beklendiği gibi yüzeyde kilometrelerce uzanan kırıkları oluşmamıştır (Erzincan
Depremi Raporu, AİGM). Erzincan Depremi Kuzey Anadolu Fayı üzerinde doğrultu atımlı bir
hareket sonucu meydana gelmiştir. 15 saniye süren bu deprem o tarihe kadar Cumhuriyet
Döneminde bir kenti etkileyen en büyük deprem niteliği kazanmıştır. Depremde resmi kayıtlara
göre 653 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda bina hasar görmüştür. Erzincan Depreminin o tarihteki
ekonomik ve sosyal etkisinin önemi, bu alanda yaşanan gelişmelerle, Türkiye’nin afet yönetimi
sisteminde bir dönüm noktası olma niteliğindedir.
Erzincan, coğrafi konumu gereği depremlere maruz bir bölgede yerleşmiş olması,
depremlerle çok sık karşılaşacağının kanıtı niteliğindedir. Erzincan’ın tarihinde, yukarıda da
belirtildiği gibi, 1939 yılında yaşanan deprem çok önemli yer tutmaktadır. 1992 depremi, 1939
depremindeki can kaybı kadar olmasa bile, yüzlerce can kaybı ve önemli miktardaki mal kaybının
yanında ortaya çıkan diğer sosyal sonuçlar nedeniyle önemli konuma yerleşmiştir.
İlk belirlemelere göre 3200 konut ve 850 işyerinin yıkıldığı, yaklaşık 12000 konut ve 700
işyerinin onarım gerektiren, orta derecede hasar gördüğü belirlenmiştir. (13 Mart 1992 Erzincan
Depremi Mühendislik Raporu, imo.org.tr) Erzincan Valiliğince yapılan çalışma sonuçlarına göre
kesin hasar sayıları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Yapı Hasar İstatistikleri
Yer
Merkez 21 Mahalle
Merkez 91 Köy

Yıkık-Ağır
Orta Hasar
Az Hasar
Hasar
Konut İşyeri Konut İşyeri Konut İşyeri
1741
945
3315
416
4910
229
1929
23
1776
23
2873
41

Üzümlü (5 Mah.+29 Köy)
Kemah (8 Mah.+ 42 Köy)
Çayırlı (3 Mah.+31 Köy)

612
59
80

3
1

558
207
171

1
7
6

1105
492
544

21
17
13

Genel Toplam (37 Mah+193 Köy)

4421

972

6027

453

9924

183

Not: Deprem öncesi Erzincan'daki hane sayısı 28.000'dir.
Kaynak: Deprem ve Erzincan Vilayeti (13 Mart 1992 Erzincan Depreminin Öncesi, Deprem
Olayı ve Sonrası ile İlgili İnceleme), Erzincan Valiliği Yayını, İstanbul.
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Dönemin afet yönetiminden birinci derecede sorumlu kurumu olan Afet İşleri Genel Müdürü
Oktay Ergünay’la bu çalışma sırasında yapılan görüşmede, o tarihlerde Deprem Araştırma
Dairesinde yürütülen ön hasar tespit modellemesi çalışmalarıyla, deprem hasarının önceden
yaklaşık olarak tahmin edilmesi önemli bir başarı olarak nitelenmektedir.
“Deprem olduğunda Ramazan ayıydı. Akşam saat 19:20’de kayıt geldi. Deprem Araştırma
Dairesi olarak yaptığımız hasar tahmin modellerine göre 500 ila 1000 kişi arasında can kaybı
tahmin ediyorduk. Bunu Sayın Bakan’a (Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı) söyledik.” Başbakan’a
3. Ordu 80 000 civarında can kaybı olduğu bilgisi iletiliyor. Eğer söylenilen büyüklükte bir yıkım
olsa, arama kurtarma ekipleri için Birleşmiş Milletlere bilgi verilmesi ve dünyadan arama
kurtarma ve yardım ekiplerinin istenmesi gerekiyordu. Bu durumun yönetilmesi ise başlı başına
bir sorundur. Yurt dışından gelen az sayıda arama kurtarma ekiplerinin yönetilmesi ile ilgili
sorunlar yüzünden, bırakmış olduğum sigaraya yeniden başladım. Sonuçta 650 civarında can
kaybı olduğu anlaşıldı ve bizim tahmin programımızın başarısı sınanmış oldu.” (Ergünay, 10
Temmuz 2016 Tarihinde yapılan görüşme)

Erzincan depremine gelinceye kadar Anadolu’da çok sayıda deprem yaşanmıştır. Ancak
bunların çoğu kırsal yerleşim bölgelerinde ya da kırsal niteliğini kaybetmemiş, kentsel
yapılaşmaya açılmamış yerlerdir. Kentlerin biriktirimleri arttıkça, mekânların gördüğü zararın
telafisi güçleşmekte, can kaybı olmasa bile kayıpların maddi boyutu büyümektedir.
1939 yılından 1992 yılında kadar Erzincan yeniden gelişme göstererek, Doğu Anadolu’nun
önemli kentsel merkezi haline dönüşmüştür. Bu kentsel birikimler depremle zarar gördüğünde
ortaya çıkan sonuç, mal kayıpları açısından oldukça önemli bir düzeye ulaşmıştır. Afetin
başlangıçta yaşanan birçok aksaklığa karşın iyi yönetilmesi, kentte yaraların kısa sürede
sarılmasını sağlamanın yanında, gündeme gelen yeni uygulamalar, Türkiye’nin afet yönetimi
sisteminde önemli bir yere sahiptir.
1992 Erzincan Depremi’nde Yaşanan Zorluklar
Depremin ilk saatlerinden itibaren yapılması gerekenler sıralandığında ilk sıraya arama
kurtarma çalışmaları oturur. Hemen bunu izleyen saatlerde açıkta kalan halkın geçici barınma
sorununu çözülmesi gerekmektedir. Erzincan ili ve kırsalında ilk andan itibaren 40 000 çadıra
ihtiyaç duyulurken, Kızılay, diğer iç kaynak ve dış kaynaklardan toplam 20 000 çadır ancak
sağlanabilmiştir. Kızılay’ın toplam çadır stokunun 17 000 olması başlı başına bir talihsizliktir.
(Deprem Sonrası Erzincan, 1996: 1)
Erzincan kentini çok kısa bir sürede yerle bir eden depremin ilk saatlerinden başlayarak acil
durumun ortaya çıkardığı zorluklar kat be kat yaşanmıştır. O dönemde 30 kişilik, üstelik yeterli
donanımı olmayan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün arama - kurtarma ekibiyle faaliyet
yürütülmeye çalışılmıştır. Buna rağmen 300’e yakın kişi kurtarılmıştır. Bu depremle birlikte Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü’nün bu gibi konulara müdahale gücünün yetersizliği ortaya çıkmıştır.
Depremin hemen arkasından başlayan arama - kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı
yerlerde, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştır. Ancak bu sırada en önemli zorluk, yüksek
katlı binaların yıkımında yaşanmıştır. Ergünay, tüm uyarılara karşın yüksek katlı binaların
yıkımında çok hata yapıldığını belirterek, şunları söylemektedir.
“Erzincan’da 1939 depreminden sonra bütün deprem tehlikesine karşın çok sayıda çok katlı bina
yapılmış ve bunların büyük kısmı önemli ölçüde hasar görmüştü. Ancak bu binaların yıkım işi
başlı başına bir sorun oluşturdu. Erzincan Valisi rahmetli Recep Yazıcıoğlu bu binaların
dinamitle yıkılabileceğini ve bunu gerçekleştirecek personeli olduğunu (Dönemin YSE İl
Müdürü kendisinin dinamitle bu yüksek katlı binaları yıkacağını söyleyerek valiyi ikna etmiş)
söylediğinde karşı çıktım. Bina yıkım işinin belli bir teknik gerektirdiğini söyledim. Bu
profesyonellikte o tarihte de bugün bile kimse olmadığını söylememe karşın, eylem
gerçekleştirilmiş, yıkılması düşünülen binanın yakınındaki yerler patlamadan etkilenmiş, bütün
camlar kırılmış, bir kişi deprem olduğunu düşünerek camdan ancak buna rağmen bina yine de
yıkılmamıştır. Bugün hala modern yıkım teknolojisinin bilinmiyor olması, bu konuda
uzmanlaşmaya gidilememiş olması Türkiye adına çok olumsuz bir durumdur. Nitekim Erzincan
Depremi sonrasında yıkım konusunda uzman yetiştirmek üzere, uluslararası yardım kapsamında
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Norveç’ten 3 kişilik eğitim bursu sağlanmış, fakat gönderilecek asgari koşulları sağlayan kimse
bulunamamıştır. Marmara Depreminde bu konu bir kez daha sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Yıkım işlemini yapan İspanyol firmaya büyük paralar ödenmiştir. Oda işi yeterince yapmamıştır
üstelik. Erzincan’da yüksek katlı binaların yıkımında bir yöntem olarak sallama kepçe
kullanılması düşünülmüş, ancak bu aracı bulmak başka bir sorun olmuştur. İstanbul’dan
bulunarak Erzincan’a getirilmiştir. Bugün hala bu konu çözüm bekleyen bir derttir. Bu
teknolojiyi kullanacak kişilerin kamuda istihdam ediliyor olması önemlidir. Çünkü özel sektörün
denetimi sorun oluşturmaktadır. Günümüzde gittikçe yapılar yükseliyor. Olası bir deprem
sonrası güçlendirme nasıl yapılacak, onarım nasıl yapılacak? Yıkımlar nasıl gerçekleştirilecek?
Bu soruların cevabı yok!” (Ergünay, 10 Temmuz 2016 Tarihinde yapılan görüşme)

Depremden sonra eğitim, sağlık ve emniyet çalışanlarının büyük kısmı başka kentlere
tayinlerinin çıkarılmasını istemişlerdir. Erzincan’daki barınma sorunları, yaşamın ve hizmetlerin
kesintiye uğramış olması nedeniyle, bu istekleri kabul edilmiş ama yerlerine kısa sürede ikame
edecek yeni kimseler gelmediğinden hizmetlerde önemli aksaklıklar yaşanmıştır.
Kentte önemli hastaneler yıkılmış, yerine kullanılabilecek gezici hastane (sahra hastanesi)
ise yoktur. Yurt dışından getirilen seyyar hastanede çalışacak sağlık personeli de olmadığı gibi,
(Sağlık Bakanlığının bu gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olunmadığı ortaya çıkmıştır.)
gönderilen personelin barınma, yedirilme ve donanım gibi sorunları da yeni bir yük olmuştur.
Afetin ilk saatleri geçtikten sonra yavaş yavaş tablo ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık
yapılması gereken, geçici iskan alanlarında kalanların ihtiyaçlarının giderilmesi sorunudur. Bu
konuda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önemli görev üstlenmiştir. (Deprem Sonrası
Erzincan, 1996: 2)
Erzincan Bir Kez Daha Yeniden Yapılanıyor
Türkiye’de afet öncesinde ve sonrasında yapılacak çalışmalar, 1959 yılında çıkarılan 7269
sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. Erzincan’da yıkılan ve ağır
hasar gören binaların yapılması, orta hasarlı olarak belirlenenlerin onarılması, önemli bir iş
yükünü oluşturmuştur. Ülke ekonomisinin darboğazda olması, kaynak sıkıntısı yaratmış, Afetler
Fonu kaynakları da bu yıkımı karşılamaya yetmemiştir. Konuyla ilgili olarak Ergünay şunları
anlatmaktadır.
“Erzincan Depreminin 3. Günü 15 kişilik Dünya Bankası (DB) heyeti Afet İşleri Genel
Müdürlüğüne geldi. Heyet geldiklerinin 2. Günü Avrupa İskân Fonu (AİF) ile “joint venture”
(ortak girişim) yapalım dedik. 3. Günü AİF Türkiye temsilcisi ile görüştük. Biz ülkemizin
çıkarlarına daha uygun ve daha esnek koşullar sağlayan, faizi düşük kredi olan AİF kredisini
istiyorduk. DB kredisini uygulanması zor, faizleri çok yüksekti. Bu nedenle almaktan
kaçınıyorduk. AİF’den 150 Milyon Dolar kredi sağlayabilecek, “joint venture” yapıp Dünya
Bankası kredisi ile ortak girişim sağlayacaktık. Ancak Dünya Bankası Heyeti, “AİF’den
alacağınız krediye güveniyorsunuz ama size bu krediyi verdirmeyiz” diyerek aba altından sopa
gösterdiler. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok deyip ayağa kalktım. Heyette ayrıldı. Kısa bir
süre sonra Başbakan Yardımcısı Sayın Tansu Çiller Dünya Bankası heyetini çağırmış.
Depremden birkaç gün sonra Tansu Çiller beni telefonla aradı ve “Dünya Bankası Heyetini ne
zorlukla getirdim, kredi kullanılmasını ve buna uygun planlama yapılmasını sağlayın” vb.
söyleyerek, çok sert bir üslupla telefonu kapattı. Oysaki AİF hükümetten hükümete yardım ve
kuralları gevşek, DB ise kredi kullanma kuralları katı olan kurumlardır. Durumu, Bakanımız
Onur Kumbaracıbaşı’na anlattım. Sayın Tansu Çiller Bakanımızı aramış ve arkasından
Başbakanımızın yanına çıkmış. Sayın Demirel beni Erzincan’daki, çalışmalar sırasında biraz
tanıyor. Durumu anlamak istedim Başbakan çözümü programı ikiye bölerek, bir kısmı AİF, bir
kısmı DB kredisi ile (285 Milyon Dolar) yapılmak üzere organize etmemizi istedi. Bizde
konutları, Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü denetiminde AİF kredisi ile, bir yıl gibi
kısa bir sürede yaptık. Kredinin kullanım koşullarında yerli katkı %60, yabancı para katkısı %40
olması gerekirken, çeşitli hesaplama teknikleri ile gelişme raporlarında durumu ifade ettik.
Ancak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gereği, konutların yapımını, hiç yerli katkı
koyamadan, tamamını kredi ile tamamladık. DB kredisi ile de Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı’nın denetiminde kentin altyapı yatırımları yapılmıştır. Sosyal ve ekonomik yaşamın
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canlandırılması için küçük ve orta boy işletmelere destek beklentisine, DB izin vermemiştir.
Bugün Türkiye’deki diğer kentlerle karşılaştırıldığında alt yapısı en sağlam kent Erzincan’dır.
Dünya Bankası kredisi ile Vali’nin ısrarıyla 3 hastane projesi gerçekleştirildi. Ama bana
sorarsanız o büyüklükte ve sayıda hastaneye kentin ihtiyacı yoktu. Tam teşekküllü 2 hastane
yeterdi. Sırf kredi parasını harcaya bilmek için o sırada Hacettepe Hastanesinde bile olmayan
çok pahalı alet edevat alındı.
Erzincan Depremi sonrası en büyük zaman istimlak ile kaybedildi. Davalar, yerel yöneticilerin
duyarsızlığı, tehdit unsuru oldu. (Örneğin 3 ay önce Erzincan Belediyesi istimlak yapmış 3 birim,
biz afet konutlarını yapmak için istimlak yapmak istediğimizde 13 birim fiyatlandırma oldu)
Kısa sürede sonuç alabilmek için birebir ikna yöntemleri kullanıldı. Rayiç bedelin komisyonun
takdir ettiğinin %30 fazlasına rıza gösterip, fazlası verilmedi.” (Ergünay, 10 Temmuz 2016
Tarihinde yapılan görüşme)

Erzincan Depreminden sonra her büyük afette yabancı kaynak kullanımı yaygınlaşmış,
Dünya Bankası verdiği kredilerle (en pahalı kredi özelliği söz konusudur) yapısal reformları da
dayatarak müdahaleci davranmıştır. (Bunun en somut örneğini Marmara Depremi sırasında
görmek mümkündür.)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 5000 konutun yeniden yapılması (Tablo 2), orta hasarlı
yaklaşık 5000 konut ve hasarlı kamu binalarının onarımı ve güçlendirilmesi bir yıl gibi kısa bir
sürede tamamlanmıştır. Erzincan Depreminin Türkiye’nin afet sonrası yeniden yapım
uygulamasına getirdiği güçlendirme ve orta hasarlı binaların onarımı en önemli yeniliktir ve bir
dönüm noktası olarak kabul edilmesi gerekir. Bu süreci Ergünay şöyle aktarmaktadır.
“1992 yılına kadar hiçbir depremde halkın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak düzenleme
ve çalışmalar yapılmamıştır. Türkiye'de ilk kez 13 Mart 1992 depremi sonrasında etkilenen
vatandaşların acil barınma ve daimi iskân ihtiyaçları karşılanırken, bölgenin sosyal ve ekonomik
gelişimi ile deprem güvenliğinin artırılması faaliyetleri de yürütülmüştür. Bu amacı sağlamak üzere
Türkiye de ilk kez;
* Yeni yerleşme yerleri seçilirken ve yerleşme planları hazırlanırken yerleşmelerin deprem
güvenliğini artırmak amacıyla yerli ve yabancı bilim insanları ve araştırmacıların katıldığı
detaylı jeoteknik etütler yapılmıştır.
* Deprem etkilenen bölgenin sosyo- ekonomik gelişimini sağlamak amacıyla özel bir kanun
çıkarılmış ve etkin bir şekilde uygulanmıştır (3838 sayılı 3838 Sayılı Erzincan, Gümüşhane ve
Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun).
* Deprem bölgesinde yapı güvenliği büyük ölçüde arttırılmış yapı projeleri üniversite
mensuplarının yer aldığı, özel denetim birimlerinin kontrolü altında inşa ettirilmiştir,
* Bölgeye ilk kez depreme dayanıklı yapım ve denetim teknolojileri götürülmüştür.
* Orta hasarlı yapılar için İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve
Boğaziçi Üniversitesi yetkililerinin de katıldığı yoğun bir onarım ve güçlendirme programı
uygulanmış ve bu üç üniversitemize hasarlı binaların projelendirilmesi ve uygulanması
aşamasında önemli görevler verilmiştir.
Bu üç üniversitemiz Türkiye’de o tarihe kadar hiç uygulanmamış olan depremlerden hasar
görmüş yapıların onarım ve güçlendirilmesi konusunda, uygulamanın fiilen içerisine girerek,
büyük deneyim sağlamıştır. Nitekim bu deneyimler daha sonra 1995 Dinar ve 1999 İzmit Körfezi
depremlerinde de uygulanma olanağı bulmuştur. Erzincan da orta hasarlı binaların sayıca az
olması bilimsel çalışmaları gerçekleştirmeğe olanak sağlayacağı için bu uygulamaya
başlanmıştır. Bu uygulama ile Üniversitelerimizde var olan teorik bilgilerin ilk kez uygulamaya
aktarılarak pekiştirilmesinin yanı sıra, genç araştırmacıların da tecrübe kazanmasına olanak
sağlanmıştır. Başlangıçta bazı üniversitelerce uygulamanın bu kadar içerisine girilmesinin doğru
olup olmayacağı kuşkuyla karşılandı. Bu durumda Üniversitelerin ikna edilmesi oldukça zor
oldu. Üniversiteler arasında en kolay işbirliği ODTÜ ile sağlandı. Bunda ikili ilişkiler ve daha
önceki çalışmalarda yapılan işbirliği kolaylaştırıcı oldu. Ancak, İTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri
için aynı şeyi söylemek güçtür. Sonuçta sözü edildiği gibi ikili ilişkiler çözümde önemli bir
aktördü. Bu cümleden olarak İTÜ'den rahmetli Prof. Dr. Remzi Ülker ve Boğaziçi
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Üniversitesinden Prof. Dr. Semih Tezcan'ın katkıları önemli olmuştur. Ayrıca o tarihte Bakanlık
Müsteşarı olan Prof. Dr. Altay Birand'ın desteği başarıda önemli rol oynamıştır.
Türkiye deprem tarihinde ilk başarılı onarım uygulaması 1967 Adapazarı Depremi sonrası
Hükümet Konağı’nın onarım işidir. Bu uygulama o sırada yeni kurulmuş olan Yapı Merkezi adlı
şirket tarafından yapılmıştır. Bu bina 1999 depremini hafif hasarlarla atlatarak uygulamanın
başarılı olduğunu kanıtlamıştır.
Erzincan Depremi’nden hemen sonra onarım ve güçlendirme çalışmalarına dönemin Bayındırlık
ve İskan Bakanı Prof. Onur Kumbaracıbaşı tarafından, işin ilk kez uygulanacağı, zorluğu ve
başarılma ihtimalinin belirsiz olması nedeniyle kuşkuyla bakılmıştır. Ben ise" böyle bir
uygulamanın deneyim kazanmak amacıyla mutlaka “denenmesi gerektiğini” söyledim.
Nitekim 1983 yılında Erzincan’da meydana gelen küçük bir deprem nedeniyle ağır hasar gören
Roma Oteli, Urartu Oteli SSK hastanesi gibi bazı binalar, bilimsel bilgiye dayalı olmadan
onarılan binalardı. 1992 de yıkılarak çok sayıda can kaybına neden oldu. Remzi Hoca (Prof. Dr.
Remzi Ülker) bilimsel inşaat teknikleri kullanılarak güçlendirme çalışmalarının bugünkü düzeye
gelmesinde çok önemli pay sahibidir. Remzi Hoca’nın uzmanlık alanının zemin konusu olması,
konuya hâkimiyetini arttırmıştır. Erzincan’da uzun süreler işin başında kalarak, deney
laboratuvarını da kurarak bir üniversite laboratuvarında çalışır gibi çalışmalar yapmıştır.
Dönemin Başbakanı rahmetli Süleyman Demirel’in Erzincan’ı ziyareti sonrasında güçlendirme
uygulamalarını görünce, kendisinin de mühendis olması nedeniyle, yapılan çalışmaları büyük
takdirle karşılamış, yanındakileri ve basın mensuplarını çağırarak Türkiye'de ilk kez
gerçekleştirilen bu uygulamayı görmelerini istemiştir.” (Ergünay, 10 Temmuz 2016 Tarihinde
yapılan görüşme)

Orta hasarlı kamu binalarının güçlendirilmesi ve onarımı ODTÜ ve İTÜ’nün, yoğun kış
koşullarına rağmen, olağanüstü teknik bir çalışması ile kısa sürede sonuçlandırılmıştır.
DB kredisi kullanılarak yapımı gerçekleştirilen projenin ikinci bölümünde; hastanelerin,
işyerlerinin, kooperatif konutların, şehirsel altyapının, arıtma, çöp depolama, atık su, 3000 ahır,
ve 11 000 hayvan temini, kamu lojmanları, kuruluşlara makine parkı vb. işlerin % 99’u TOKİ
tarafından 1995 yılı sonuna kadar tamamlanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ve depreme
dayanıklı olarak yapılan okullar, ODTÜ’nün de onayı alınarak, eğitime yeniden başlanılması
konusunda önemli başarı göstermiştir.
Tablo 2. 1992 Erzincan Depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yapılan
Konut Uygulamaları
İLÇESİ

İHALE

E.Y.Y.

PREFABRİKE

AHIR

KONUT İŞYERİ KONUT İŞYERİ KONUT İŞYERİ SAYISI
SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI
Çayırlı
İliç
Kemah

87
5
32

Merkez
Tercan

370

Üzümlü

164

Toplam

658

-

214
40
1

-

14

-

-

100

-

-

-

3361
34

-

-

-

-

231

-

-

-

1

3880

662

662

114 0

0

Kaynak: AFAD İyileştirme Dairesi Başkanlığı (2016)
Erzincan’ın yeni yerleşiminin seçiminde de bazı zorluklar yaşandığı Ergünay tarafından
ifade edilmektedir.
“Bilim insanlarının da bazen acemiliği söz konusu olabiliyor. Erzincan’da deprem sonrası, bilim
insanlarınca kentin taşınması gerektiği çok söylendi. Bunlar bana göre akılcı olmayan
çözümlerdi. Doğrusu depreme dayanıklı konut yapmaktır. Erzincan yerleşimi dere yatağından
çekilerek dağa ve faya dayandı. Boş bir alana bir kenti nakletmek kolaydır. Ama orada yeniden
sosyal yaşamın kurulması ne kadar süre alacaktır? Örneğin Dinar Depremi sonrası da zeminin
zayıflığı gündeme getirilerek kasabanın merkezden uzak bir yere nakli istenmişse de, gerçekçi
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olmayan bu öneri dikkate alınmamış, yeni yerleşim yeri olarak kentin merkezinde eski enkazların
bulunduğu yer seçilmiştir. Ancak zeminin zayıflığı dikkate alınarak ve zemin takviyesi yapılarak
yeni binalar inşa edilmiştir.
Erzincan’da da enkazlar kaldırılıp yerlerine yapılması konusunda ısrarcı davranılmıştır.
Geçmişte yaşanmış Gediz örneği var. Eski Gediz gelişme şansı olmayan coğrafi konumu gereği
dağlar arasına sıkışmış küçük bir ilçe. Şehri fazla büyütmemek üzerine düşünce üretilmişti.
Konutların %70’i sağlamdı. Ancak nakil kararı vermedik. Oysa halkın talebi üzerine dönemin
Başbakanı Süleyman Demirel söz vermiş nakledilmesi isteniyor. Gedizlilerde eski yıkılan yerde
oturmak istemiyor. Depremden sonra yeni seçilen alanda yerleşim başlamış ancak eski ve yeni
yerleşmelerin yönetsel statüsü 10 yıl belirlenememiştir. Hangi yerleşmenin merkez hangisinin
ise mahalle statüsünde olacağı sürekli tartışılmış, sonuçta her ikisine de belde statüsü verilmiştir.
Bu durum ise kırsaldan gelen köylülerin denetimsiz, yarısı yıkılmış evlere yerleşmesine yol
açmıştır. Yeni Gediz şu anda 100 000 kişinin üzerinde nüfusa sahiptir. Ancak tamamen
denetimsiz olarak gelişen eski Gediz’de deprem güvenliği tamamen ihmal edilmiştir” (Ergünay,
10 Temmuz 2016 Tarihinde yapılan görüşme)

Erzincan Depremi ile Türkiye’nin Afet Yönetiminde Yaşanan Değişim
1992 Erzincan Depremi, 1939 Erzincan Depreminden o tarihe kadar gerçekleşen kent
depremleri içerisinde en önemlisi olmuştur. Bu tarihe kadar sismik ağın tamamı, beklenen
İstanbul depremi nedeniyle, olası kayıpların boyutları da düşünülerek, İstanbul ve çevresinde,
ağırlıklı olarak da Marmara Bölgesinde yerleştirilmişti. Erzincan Depremine ilişkin sismik
bilgilere ulaşılmasında güçlük çekilmesinde bu durumun etkisi söz konusudur. Sismik ağın ülke
genelindeki deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgelere kaydırılması, 1992 Erzincan
Depreminden sonra söz konusu olmuştur.
Anadolu coğrafyasında hemen hemen her yıl karşılaşılan afetlerle baş edilme mantığı
Cumhuriyet dönemi sonrasında her afetten sonra, afetten etkilenen insanların barınma ihtiyacını
karşılamak biçiminde ortaya çıkmıştır. 1992 Erzincan Depremi’yle birlikte etkili bir afet yönetimi
sistemi bağlamında planlama yapılması, bu planların adım adım izlenerek uygulanması
konusunda önemli başarı sağlanmıştır.
Erzincan depreminde sağlanan başarının altında, afet yönetimi süreçlerinin tüm gerekleri göz
önünde bulundurularak çalışmaların yürütülmesi stratejisi yatmaktadır. Bu çalışmaların temel
yaklaşımında;
- Geçici iskan uygulamasına kesin ihtiyaç söz konusu olduğunda ve en az düzeyde
başvurulması ve en kısa sürede kalıcı konutların yapılarak, açıkta kalan vatandaşların
barınma sorunun çözülmesi,
- “Afet Fonu”nun güçlendirilerek, kalıcı konutlarının finansmanını sağlayacak düzeyde
desteklenmesi, Fon kaynaklarının arttırılması konusunda yurt dışından kaynak teminine
gidilmesi,
- Dış kaynaklardan kredi desteği sağlanacak kuruluşların itibar edeceği bir konut ve
yerleşim planlamasının ve uygulamasının gerçekleştirilmesi,
- Erzincan’ın hasar gören haberleşme, altyapı (su, kanalizasyon, elektrik vb.), eğitim,
geçici yerleşim ve sosyal hayatın oluşturulması için bir dizi önlem almak,
- Depremde yıkılan ve hasar gören tüm yapı ve tesislerin yeniden inşasının olabilecek en
kısa sürede gerçekleştirilmesi yanında toplumun travmatik sorunlarının üstesinden
gelmesini sağlayacak sosyo- psikolojik önlemlerinde alınması yer almıştır (Birand ve
Ergünay, 2001:14-19)
Erzincan depreminin yerli ve yabancı kamuoyunda yarattığı etki beklenenin çok üzerinde
olmuştur. Gerek ulaşım olanaklarının etkisi, gerek soğuk savaş koşullarının giderek ortadan
kalkmış olması, dünya uluslarını bir ülkenin acısına ortak olma konusunda teşvik etmiştir. Olayın
duyulmasının ardından daha önceki depremlerde görülmediği kadar yerli ve yabancı arama ve
kurtarma ekibi bölgeye ulaşmıştır. Ancak bu kadar arama kurtarma ekibinin yerleşimi deprem
etkisindeki bir kentte sağlamak hiç kolay olmasa gerektir. İlin valisinin yönetim ve organizasyon
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konusundaki deneyimleri bu ekiplerin çalışmalarında önemli bir kolaylaştırıcı unsur olmuştur. Bir
afette yerel yönetim merkezi yönetim işbirliği son derece önemlidir. Görevlerin etkili dağıtımı ve
yönetilmesi, vali ile merkezi kurumun yöneticileri arasında tam bir uyum ve kurallara uyma
konusunda istekli olmak gerekiyor. Seçilmiş yerel yöneticilerin olaydan siyasi rant çıkarma
çabaları işlerin daha da güçlükle yürümesine neden olmaktadır.
Erzincan Depremi ve Bilimsel Araştırmalara Olan Etkisi
Erzincan Depremi ile teknik olarak güçlendirme ve orta hasarlı binaların onarımındaki
uygulama ihtiyacı, üniversitelerin bu konudaki birikimlerini arttırma yönündeki isteklerini
desteklemiştir. Yukarıda belirtildiği gibi belli başlı üniversitelerin (ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi
Üniversitesi) katılımıyla başlayan bu çabalar Marmara Depreminde başka birçok üniversiteye de
yayılmıştır.
Depreme karşı dayanıklı yapı üretebilmek, onu yapan usta ve kalfaların bilinçlendirilmesiyle
mümkün olduğu Marmara Depremiyle de bir kez daha anlaşılmıştır. Sadece teknik elemanların
değil, halkın da afetler hakkında bilinçlendirilmesi konusunda ciddi çabalar bu deprem sonrasında
başlamıştır. Deprem sonrası, sağlanan dış kredilerin de katkısıyla, afet yönetimi konusunda etkili
eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, özellikle teknik elemanlara (usta ve kalfalara) yönelik eğitim
faaliyetlerinin geliştirilerek, etkinliğinin arttırılması çabalarına hız verilmiştir. Doğal afetler
konusunda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlayacak geniş çaplı halk eğitim
programları düzenlenmesi faaliyetlerinde belirgin bir artış olmuştur. (Birand ve Ergünay, 2001:
20-21)
Her afetin soyo-psikolojik etkisi önemlidir. Bu etkilerin ne olduğu, çözümlerinin veya ortaya
çıkma düzeyinin nasıl olacağı bilimsel araştırmalara ihtiyaç hissettirmektedir. Erzincan
depremine kadar depremin psikolojik etkileri üzerine Türkiye’de ciddi ve bilimsel bir araştırmaya
rastlanmamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Nuray Karancı ve
ekibi tarafından yapılan deprem sonrası araştırmalarda, olayları kontrol edebilme inancının
önemli bir gösterge olduğu ortaya konulmuştur. Bu depremle başlayan psikolojik derinlikli
çalışmalar sonucunda afet zararlarının azaltılması konusunda önemli bir bilimsel eser olan
“Depreme Karşı Hazırlıklı Olmak İçin Öğretim ve Uygulama Kılavuzu” adıyla, eğiticilere
yönelik bir bilimsel eser hazırlanmıştır. (Kasapoğlu ve Ecevit, Depremin Sosyolojik Araştırması”,
2001: 13) Bu bilimsel çalışmanın başlangıcında yaşananları Ergünay şöyle özetlemektedir.
“Erzincan Depremine sosyolog ve psikologlar gidip çalışma yapmakta isteksizdiler. Dünyadaki
(İtalya, Amerika) bir sürü depremde, olay sonrasında yaşamın normalleşmesi sürecinde birçok
sosyal bilimcinin müdahalesinin olduğu görülüyor. Olayı birebir yaşayınca bu kararı almak
gerekiyor. Fiziki yatırımlar yapıyoruz ama sosyo-ekonomik sorunlarla ilgilenecek bir makam
yok. Erzincan Depreminden yaklaşık 8 ay sonra ODTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Nuray Karancı
ve Prof. Dr. Bahattin Akşit’i ikna ederek deprem bölgesinde araştırma çalışmaları yapmalarını
rica ettik.
Deprem sonrasında ticaret hayatı, sosyal yaşam bozuluyor. Sadece ev yapınca sorun çözülmüyor.
Sosyo-ekonomik olarak ne olup bittiği ile ilgilenen yok. ODTÜ öğretim üyesi Polat Gülkan’a
sosyal bilimci yok mu diye sordum? İnsanlar ne düşünüyor? Erzincan’da kalma ve yaşama
sorunları nedir?
Afet sonrası süreçteki iyileştirme ve yeniden inşa kavramlarını değiştirmek gerekir. Daha
yaşanabilir, daha güvenli, sosyal olarak daha fazla olanağı sağlamak gerekiyor.
Örneğin Van’da 8 katlı binayı, kırsaldan gelen, kente entegrasyonu olmayan kişiler nasıl
yönetecek? Van’da yapılan yeni kalıcı konutların %50’den fazlası boş. Bu insanlar o binaların
ortak giderlerini, karşılama imkânlarına sahip midirler? Deprem kayıt ve deprem hasarı erken
haber alma sistemlerinin geliştirilmesi, ilgili merkezi kurum olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
ile il teşkilatları arasında, hızlı veri akışı sağlayacak bilgisayar ağıyla bağlanması gibi birçok alt
proje başlatılmıştır. Marmara Depreminin boyutlarının büyüklüğe karşın oldukça kısa
sayılabilecek bir sürede yaşamın normale döndürülmesinde, Erzincan Depremi ve sonraki Dinar
ve Adana Depremleriyle sınanan deneyimlerin, afet yönetiminde başlayan çabaların etkisi
büyüktür.” (Ergünay, 10 Temmuz 2016 Tarihinde yapılan görüşme)
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Genel Değerlendirme
Erzincan Depremi Türkiye’de afet yönetimi sürecinde hızlı, etkin ve sonuç odaklı
çalışmaların yapılabileceğine ilişkin umutları arttıran uygulamalara sahne olmuştur. Ancak bu
çabaların bile ne denli yetersiz olduğu, bazı yetkin yöneticilerin çabalarıyla sonuç alınmasının
yeterli olamayacağını ortaya koymaktadır. Afet yönetimi konusunda kurumsal bir sistem
oluşturmadığı 1992 Marmara Depremi ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.
1992 Erzincan Depreminde başlanan en önemli uygulama güçlendirme ve onarımın bilimsel
yöntemlerle, üniversiteler tarafından yapılmasıdır. Bu depremle beraber ilk kez dış kaynaklı
özelikle de Dünya Bankası kredisi kullanılması alışkanlığı başlamıştır.
Sismik ağların yurt geneline yayılması, afet eğitimi konusunda ciddi adımların atılması, usta
ve kalfalara yönelik mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi, afetin sosyal ve psikolojik
boyutunun araştırma konusu yapılması ilk kez yapılan çalışmalardan bazılarıdır.
Türkiye’nin dünyanın en aktif deprem kuşağı üzerinde yer aldığının hiç unutulmaması, kimi
rant beklentisi ile bilimsel sonuçlara yönelik kuşkular oluşturacak davranışlardan kaçınılması
gerekir. (Fay hatlarının Belediye Meclisi kararıyla değiştirilmesi gibi) Doğası bilinmeyen bir
tehlikeye karşı önlem alınamaz. O nedenle depremi bilmek ve anlamak, önlemleri de olmadan
çok önceden başlayarak almak gerekir. Bireysel olarak acil ihtiyaçların bir çantaya konulup
bekletilmesinden daha kapsamlı yönetsel, toplumsal ve bireysel önlemlerin alınmasına ihtiyaç
vardır.
Erzincan, Dinar, Adana, Marmara ve Van Depremleri göstermiştir ki, bu kadar deneyime
karşın hala ülke ve toplum olarak bu konuda almamız gereken çok yol var. Toplumun
bilinçlendirilmesi, yerel yönetimlerin denetimlerini arttırması, yapı denetim sisteminin iyi
işlemesi için gerekenlerin yapılması, kentlerin birer planlı ve bu planların da afetlerden korunma
ve baş etme içerikli olması bir zorunluluktur.
Afet yönetiminde, geçmiş deneyimlerden yararlanmak çok önemlidir. Ancak yeni kurumsal
yapılar geçmişi yok saymak üzerine kurgulanarak, etkili ve verimli olamamaktadırlar. Bütün
kamu görevlilerinin afetler, özellikle de depremler, konusunda bilinçlendirilmesinin afet
yönetiminin başarısı açısından önemi yadsınamaz. Her ilde açılmış olan üniversitelerin sadece bir
kaçında afet ile doğrudan ilgili bölüm ya da dersler bulunmaktadır. Teknik veya idare bölümlerde
afeti ve yönetimini anlatmaya yönelik dersler konulması ve giderek daha bilinçli kişiler ve
bilinçli, müdahaleler yapacak yetkin kadrolar oluşturulması, can ve mal güvenliğinin sağlanması
açısından yaşamsal önemdedir.
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RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE; KAMU YÖNETİMİNDE BİR
ÖRNEK VALİ RECEP YAZICIOĞLU
FIGHT AGAINST CORRUPTION AND BRIBERY; AN EXAMPLE OF PUBLIC
ADMINISTRATION GOVERNOR RECEP YAZICIOĞLU
Özcan KARATAY*
Mehmet KAPUSIZOĞLU**
Özet
Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kazanç
sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.
Rüşvet ise bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin
gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı
olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir.
Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım
maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.
Bu çalışmada rüşvet ve yolsuzluğun ekonomik etkileri ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin önemi
açıklanarak , rüşvet ve yolsuzlukla mücadele de bürokraside çığır açan Vali Recep Yazıcıoğlu’nun bu
konudaki fikirleri ve çalışmaları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüşvet, Yolsuzluk, Recep Yazıcıoğlu

Abstract
Corruption, the authority owned directly or indirectly due to the current position is misused in order
to profit.
Bribery, a person, not a job, it's like slowing the acceleration, contrary to the requirements of the duty
to act in ways that third persons have either directly or indirectly, within the framework of the agreement
itself or another person to show material or moral refers to the provision of benefits. The interests that can
be evaluated as a bribe; cash money, gifts, event invitation or tickets, debt forgiveness, charity donation
such as can be in many different ways.
In this study, the economic effects of bribery and corruption and bribery, and the importance of the
fight against corruption, bribery and anti-corruption, as described in the groundbreaking Governor Recep
Yazıcıoğlu bureaucracy to opinions and studies made an assessment.
Keywords: Bribery, corruption, Recep Yazıcıoğlu

Giriş
Yolsuzluk, toplumların güvenliğini ve istikrarlı şekilde gelişimini tehlikeye düşüren, gerek
toplumsal gerekse ekonomik gelişmeyi tehdit etme potansiyeline sahip, demokratik sistemin
işlemesine, ahlaki değerlere ve sosyal adalete zarar veren en önemli problemlerden biri olarak
kabul edilmektedir.
Yolsuzluk ve rüşvet kavramları kamu yönetimi üzerindeki etkileri nedeniyle birçok
araştırmacı tarafından ele alınmış özellikle uluslararası kuruluşların yoğun ilgi gösterdiği
alanlarından birini oluşturmuştur.
Küresel dünyada devletler, kamu politikalarında yolsuzlukla mücadeleyi öncelikleri sıralara
almışlar, yolsuzluğun önlenmesi ya da en azından azaltılmasına yönelik olarak birçok çalışma
yürütmüşlerdir.
Uluslararası örgütler yolsuzlukla mücadele konusunda çeşitli sözleşme ve ilkeler ortaya
koyarak yolsuzluk konusunda uluslararası kamuoyu yaratılması, yolsuzluğun azaltılması ve iyi
yönetişimin yaygınlaştırılmasına çalışmaktadırlar.
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Türk Kamu Yönetiminin gelişim sürecine bakıldığında yapılan reform çalışmalarının
birçoğunda yolsuzlukla mücadele ile ilgili tedbirlere yer verilmiş ve çeşitli düzenlemeler
yapılmıştır.
Yolsuzluk ve Rüşvete İlişkin Kavramsal Çerçeve Ve Tarihi Süreç
Yolsuzluğa ilişkin çok çeşitli tanımlamalar yapılmakla birlikte en yaygın ve kabul gören
tanım Dünya Bankası tarafından yapılan kamu gücünün ve kaynaklarının özel çıkarlar için kötüye
kullanılması şeklindedir. Shleifer ve Vishny yolsuzluğu "devlet görevlilerince devlet malının
kişisel kazanç için satılması" olarak tanımlamaktadır (Shleifer ve Vishny,1993). Tanımlar
yolsuzluğun kamu sektörü yönünü vurgulasa da, özel sektörde yolsuzluğun olmayacağı anlamına
gelmez. Bu açıdan geniş anlamda yolsuzluk kamu gücüyle sınırlı olmayan herhangi bir görevin
özel çıkarlar için kötüye kullanılması olarak belirtilebilir.
Günlük hayatta yolsuzluk, bir devlet memurunun, devletten daha fazla gelir elde etmek için
otoritesini kötüye kullanması anlamına gelmektedir. Burada, devletin kurallarına boyun eğmekten
vazgeçen bir memurun, yasal bir tekel oluşturarak bağımsız bir güç olarak ortaya çıktığı
görülmektedir (Meriç,2004:72).
Yolsuzluk olgusunun çok karmaşık unsurlar, süreçler ve ilişkiler içermesi nedeniyle
tanımlanmasında da önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle; uluslararası belgelerin
birçoğunda yolsuzluk kavramını tanımlamak yerine, türlerinin ve biçimlerinin belirtilmesiyle
yetinilmiştir. Yolsuzluğun tanımlarını çoğaltmak mümkündür. Hangi biçimde tanımlanırsa
tanımlansın yolsuzluk, bir olumsuzluğu ve ahlaki zafiyeti ifade etmekte; genel anlamda toplumsal
yozlaşmaya ve bozulmaya işaret etmekte ve kamu sektörü, özel sektör, sivil-asker bürokrasi,
siyaset ve medya yani her alanda görülebilmektedir(TEPAV,2006:24).
Kaynakların kullanılmasında tekelci yetkiye sahip olan, görevleriyle ilgili konularda tek
başlarına karar alma yetkilerini kötüye kullanan ve hesap verme mekanizmaları bulunmayan
görevlilerin bu süreçte kendi çıkarlarını gözetmeleri yolsuzluğa neden olmaktadır. Klitgaart bu
süreci şu şekilde formüle etmiştir; Yolsuzluk = Tekelci Yapılar + Tek Başına Karar Alma Yetkisi
+ Hesap Vermeme (Klitgaart, 1988).
Yolsuzluğun tarihini devletlerin tarihi kadar eskiye götürebilmek mümkündür. Tarihin her
döneminde ve dünyanın her yerinde yolsuzluklarla karşılaşıldığı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
bulunan M.Ö. 4000 yıllarına ait “Sümer Okul Günleri” adlı bir Sümer tabletinden anlaşılabilir.
Bu tablet rüşvetin ilk belgesi niteliğindedir. Rüşvet ve yolsuzluk tarih boyunca yazılı kanunlarda
yer almıştır. Babil’in Hammurabi Kanunlarında, Mısır’ın Anastasi Papirusu’nda, Hintlerin
Arthaçastra’sında, Romalıların 12 Levha Kanunu’nda rüşvet ve yolsuzluk suç olarak sayılmıştır.
Yine Çin İmparatorluğu’nda memurların rüşvet almasını önlemek amacı ile yang-lien adıyla bir
ek ödeme yapıldığı bilinmektedir.
Türk tarihine bakıldığında bu konu ile ilgili olarak yazılmış birçok eser göze çarpmaktadır.
Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig, Farabi tarafından yazılmış olan El
Medinetü’l-Fazıla, Nizamülmülk’ün Siyasetname’si, Keykavus’un Kabusname’si, Lütfi Paşa’nın
Asafname’si, Koçi Bey Risalesi, Gelibolulu Ali’nin Nasihütü’s-Selatin’i ve Defterdar Sarı
Mehmet Paşa’nın Devlet Adamına Öğütler adlı eserleri en dikkat çekici olanlarıdır.
16. yüzyıldan sonra, Osmanlı Devleti’nde idari sistem ile birlikte mali sistem de çözülmeye
başlamış; devlet, yavaş yavaş otoritesini kaybetmiş, yolsuzluk ve rüşvet için uygun bir ortam
oluşmuştur. Bu dönemde yazılan birçok eserde, kendileri de genelde birer yönetici olan yazarlar,
rüşvetin olumsuz yanlarını belirtmekte ve önlenmesi için çareler önermektedirler.
Yolsuzluğun giderilmesi genel itibari ile kamu yönetiminin yeniden düzenlemesi çalışmaları
ile paralel olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda idari reform çalışmaları önemli bir yer
tutmaktadır.
Osmanlı döneminde idari reform çalışmaları esas olarak II. Mahmut ve Tanzimat dönemi ile
birlikte devletin yeniden düzenlenmesi çalışmaları hız kazanmıştır. Bu dönemde yapılan
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çalışmalarda özellikle rüşvet ile mücadele üzerinde durulduğu görülmektedir. Meşrutiyet ile
birlikte ise reform çabaları siyasal yapıyı da içine alacak şekilde bir genişleme göstermiştir.
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, yöneticilere yakınlık ya da akrabalık gibi konumlarına
bakılmaksızın yolsuzluğa bulaşmış kimseler hakkında hesap sorulması sağlanmıştır. Çok partili
demokrasiye geçilmesinden sonra da, yolsuzluk söylentileri eksik olmamıştır. Günümüze
gelinceye kadar her dönemde yolsuzluk olaylarına ilişkin haber ve bilgiler medya organlarında
da yer almış ve zaman zaman yasama organı tarafından da çeşitli denetim yolları ile denetim
altında tutulmaya çalışılmıştır.
Yolsuzluğa Neden Olan Faktörler
Yolsuzluk hakkında yapılan araştırmalar yolsuzluğun ekonomik büyüme, yatırımlar, hukuk
devleti, siyasi hesap verme, siyasi kurumlar ve demokratik yönetişim gibi kurum ve süreçler için
önemli maliyetleri olduğunu göstermektedir. Bunun yanında ekonomik kriz, yüksek enflasyon,
yetersiz gelir seviyesi, geçiş dönemi, iç ve dış savaş, toplumsal yozlaşma, çıkar hırsının öne
çıkması, kapalı ve/veya diktatoryal rejim, istikrarsız yönetim gibi daha birçok unsur yolsuzluğun
nedenleri arasında sayılabilir (TASAV,2014:8). Hiçbir sorun kendisini meydana getiren nedenler
ortadan kaldırılmadıkça çözülemez. Nedenleri ortadan kaldırmaya dayalı olmayan her çözüm
hamlesi, beraberinde, yeni bir takım problemlerin üremesine ve sonu olmayan yeni çözüm
önerilerine yol açar (TEPAV,2006).
Yolsuzluk “sorunu” ile ilgili en yalın tespit Çin’li reformist Wang An Shih tarafından
formüle edilmiştir. Wang An Shih’e göre yolsuzluğun iki temel kaynağı mevcuttur; Kötü kanun
ve kötü insan. Ancak temel olarak kanunları yapanların da insanlar olduğu dikkate alındığında
yolsuzlukların merkezinde bireyin olduğu görülmektedir. Bireylerden oluşan topluluklarda ise
ortaya çıkan en önemli faktörlerden biri ahlaki değerlerdir. (Ackerman, 2003: 564).
Yolsuzluğun nedenlerini; kişisel, yapısal, siyasal ve toplumsal faktörler olarak
sınıflandırmak mümkündür.
Şekil -1 Yolsuzluğun Nedenleri
Kişisel Faktörler

Yapısal Faktörler

Çıkarcılık

Bürokratik gelenek

Makam Düşkünlüğü

Merkeziyetçilik

Kayırmacılık

Yetkinin Paylaşım Şekli

Ahlaki Değerlerde
Aşınma

Bürokrasinin Siyasallaşması
Kırtasiyecilik
Aşırı İstihdam
Ücret Seviyesi
Hesap Verme
Mekanizmalarının Eksikliği

Siyasal Faktörler

Toplumsal Faktörler

Demokrasi
Kültürü

Toplumsal Değişim

Siyaset
Algılaması

Eğitimin Yetersizliği

İktidarın
Kişiselleşmesi
Siyasetin
Finansmanı

Hızlı Kentleşme ve
Göç
Sivil Toplumun
Yetersizliği
Devletin
Ekonomideki Rolü

Hukukun Üstünlüğü
Anlayışının Eksikliği
Kaynak: TESAV. (2014). “Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Olgusu”, Beyin Fırtınası Toplantıları, Kamu Yönetimi
Çalışma Grubu, Rapor No: 13’den derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Nisan 2015 tarihinde yayınladığı Türkiye’de Yolsuzluk
Neden, Nasıl Nerede isimli Kamuoyu Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan deneklerin
yolsuzluğun nedenlerine ilişkin verdikleri cevaplar Grafik – 1’de yer almaktadır.
Grafik – 1 Yolsuzluğun Nedenlerine İlişkin Kamuoyu Araştırması Sonuçları
Dokunulmazlıklar ve Yolsuzluğun Cezasız Kalması

8,14

Siyaset-Sermaye İlişkisi

7,97

İhale Sistemleri

7,95

Medya- Sermaye İlişkisi

7,94

Toplumsal Bilinç Eksikliği

7,89

Yolsuzluğu Denetleyen ve Önleyen Kurumların Yetersiz Olması

7,84

Yargının Tarafsız Olmaması

7,77

Kamuda Şeffaflığın ve Hesap Verilebilirliğin Olmaması

7,73

Yolsuzluğun Kabul Görmesi

7,71

Etik Kültürün Eksikliği

7,46

Bürokratik İşlemlerin Çokluğu

7,45

Kamuda Ücretlerin Yetersiz Olması

6,78

Kaynak: Uluslararası Şeffaflık Derneği (2015), Türkiye’de Yolsuzluk Neden, Nasıl Nerede isimli Kamuoyu
Araştırması Sonuçları, s.13. http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2015/03/TURKCE_yolsuzlukara%C5%9Ft%C4%B1rma-sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf. Erişim Tarihi : 10.05.2016

Grafik – 1’de araştırmaya katılan deneklerin %8,14’ü yolsuzluğun nedenleri arasında ilk
sırada dokunulmazlıklar ve yolsuzluğun cezasız kalmasını göstermektedir. Bunu %7,97 ile
Siyaset-sermaye ilişkisi, %7,95 ihale sistemleri ve %7,94 ile toplumsal bilinç eksikliği
izlemektedir.
Yolsuzluğun Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri
Hukuk devleti, devletin bütün işlem ve eylemlerinde evrensel hukuk ilkelerine ve önceden
belirlenmiş hukuk kurallarına uygun davranması anlamına gelir. Demokratik devlet olmanın
önemli gereklerinden biri de; vatandaşların temel haklarının tanınmış ve güvence altına alınmış
olmasıdır. Anayasa’nın 2. maddesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu
belirtilmiştir. Bu açıdan kamu örgütünün bütün işlemlerinde hukuka bağlı kalmaları çok
önemlidir. Yolsuzluk kanunlara aykırı bir eylemdir. Bu durumda devletin ve yönetimin yasallığı
ortadan kalkmakta ve saygınlığı zedelenmektedir. Yolsuzluklar ile kamusal strateji ve politikalar
ile kamu hizmetleri özel amaçlar için saptırılmaktadır. Bu sapmalar; kamu yararı, eşitlik, adalet
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gibi kavramları zedelemektedir. Bunun sonucunda vatandaşların düzene ve yönetime olan güveni
ortadan kalkmaktadır. Yönetim sisteminde yolsuzluk çok yaygın bir hal aldığında, kamu yönetimi
işlevlerini verimli olarak yerine getirememektedir. Bürokrasi kalkınmanın etkili bir aracı olması
gerekirken, kalkınmayı engeller bir konuma gelmektedir.
Kamusal politikaların ve programların kamu yönetiminde yaşanılan yolsuzluklar sebebiyle
uygulamada sekteye uğraması, yönetimi zayıf düşürmekte, bu sebeple yönetimin özü olarak
nitelendirilebilecek kamu hizmetlerinde düzenlilik ve devamlılık gerçekleştirilememektedir.
Yolsuzluk kamu personeli bakımından da birçok tıkanıklığa yol açmaktadır. Dürüst, nitelikli,
yolsuzluk çarkına girmeyen kamu çalışanları, kamu hizmetinden soğumaktadırlar (Oral, 2009).
Kamu yönetiminin işlerliği açısından daha da kötüsü, çok yaygın yolsuzluk olgusu içinde
bulunan, ancak bu olumsuzluğa karşı çıkan kamu yöneticileri de zamanla yolsuzluk sürecine
katılmaktadırlar (TEPAV, 2006:73).
Diğer taraftan, yolsuzluğun en olumsuz etkisi siyasal sistemin, devletin ve yönetimin
yasallığını ve saygınlığını zedelemesi, toplumsal anlamda var olan güveni aşındırmasıdır.
Yasaların ve kuralların düzenleyici anlamda etkisini yitirdiği tüm toplumlar, şüphesiz çürümeye
ve kargaşaya maruz kalırlar (Kılavuz, 2003).
Kamu hizmetlerinden rüşvetsiz yararlanmanın imkansız olduğu bir yönetim sisteminde,
ödenen vergiler anlamsızlaşmakta, verilen rüşvetler kamu hizmetleri için ikinci bir ödeme haline
gelmektedir. Böylelikle vatandaşlar kamu hizmetlerinden daha pahalı olarak yararlanmaktadırlar.
Kamu ihalelerinde görülen yolsuzluklar sonucunda yasal olmayarak alınan tutar, ihale tutarına
eklenmekte veya ihaleye konu olan malın ya da hizmetin kalitesi düşürülerek hizmete
sunulmaktadır. Bunun sonucunda toplum, ya fazla maliyete katlanmakta ya da kalitesiz hizmet
sunumuyla karşılaşmaktadır (Oral, 2009).
Sonuç olarak, kamu yönetimi yolsuzluk olgusunun kısır döngüsüne girmekte, verimli ve
etkili çalışmasını yitirmektedir.
Türkiye Yolsuzluk Göstergeleri
Avrupa Birliği’ne katılım süreci kapsamında 2000’li yılların başında kabul edilen uyum
yasaları yolsuzlukla mücadeleyle ilgili birçok düzenleme içermesine karşın günümüzde yolsuzluk
Türkiye’nin temel sorunlarından biri olmaya devam etmektedir.
Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası
Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten itibaren her yıl yayınladığı Yolsuzluk
Algı Endeksi Grafik – 2’de gösterilmiştir.
Grafik – 2
Uluslararası Şeffaflık Örgütü
1995 – 2015 Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi Puanları
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Kaynak : http://www.transparency.org/cpi2015

Endeks′teki metodoloji ile 0-100 değerleri arasında bir sıralama ile gerçekleştirilmekte olup,
“0” en yüksek yolsuzluk algısı, “100” ise en düşük yolsuzluk algısına karşılık gelmektedir.
2015 Yolsuzluk Algı Endeksi′nde küresel ölçekte ülkelerin % 68’i 50 puanın altında kalmaktadır.
Yolsuzluk algısının en az görüldüğü ülke olarak Danimarka (91) en üst sırada yer alırken,
Finlandiya (90) ve İsveç (89) onu izlemektedir. Kuzey Kore ve Somali ise 8 puanla yolsuzluk
algısının en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlenmiştir.
Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki notu, 2015 yılında 3 puan birden düşerek 45
puandan 42’ye gerilemiştir. 2014 yılında yaşanan düşüşle son 6 yıldaki ilerlemesi sıfırlanmış, bu
yeni düşüşle de olumsuz konumunu sürdürmüştür. Puan yanında ülke sıralamasında da 2 sıra daha
düşüş yaşanmış, 2014 yılı Endeks’inde 64. sırada iken 168 ülke arasında 66. sırada yer almıştır.
Yolsuzluk Algı Endeksi sıralamasındaki bu düşüş, son yıllarda ilerleme olarak belirtilen tüm
reformlarda bunların tersine ve olumsuz olarak değerlendirilen bir gerilemeye işaret etmektedir.
Türkiye, 2015 yılı puan ve sıralamasına göre Bulgaristan’la birlikte tüm Avrupa Birliği
ülkelerinin gerisinde kalarak gittikçe Avrupa’dan uzaklaşmaktadır. 19 Doğu Avrupa & Orta Asya
ülkesi arasında Makedonya ile birlikte 3. sırada yer alan Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise 10.
sıradan 12. sıraya gerilemiştir. Ayrıca Türkiye Endekste, Libya ya da skandallarla sarsılan
Brezilya gibi geçtiğimiz dört yıl içinde dünya üzerinde en kötü performansı gösteren ülkelerin
bulunduğu liste içinde de yer almaktadır.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi Ülke Sıralamalarına bakıldığında
;
Grafik – 3
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi Ülke Sıralamaları
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Türkiye 1995 yılında 41 ülke arasında 29. sırada yer alırken 2015 yılında 168 ülke arasında
66. sırada yer almaktadır. 1995 yılından bu yana açıklanan Yolsuzluk Algı Endekslerine
bakıldığında, Türkiye’nin sıralamadaki yeri ve puanı bakımından, son 21 yıldır yerinde saydığını
söyleyebiliriz. Bu durum, Türkiye’de kamu sektörü özelinde, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık
sorununun bunca yıldır kronikleşmiş hale geldiğini, ilerleme ve iyileşme adına yeterli adımların
atılmadığını ortaya koymaktadır.
2015 Endeksi sonuçları Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişmişlik düzeyini
artırabilmesi için “şeffaflık” alanında önemli eksikliklerinin varlığına dikkat çekiyor. Bu
bağlamda Endeks’in sonuçları Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konusunda ilerleme
kaydetmesi gerektiği şeklinde yorumlanmalı ve bu konularda yetkililer tarafından bir an önce
somut adımlar atılmalıdır.
Bu uluslararası verilerin Türkiye’ye yapılan ekonomik yatırımlar açısından da etkisinin
devam edeceği düşünülmektedir. Türkiye, ekonomik anlamda sıkı işbirliği ve rekabet içinde
olduğu ülkelerle kıyaslandığında uluslararası standartlara göre bir düşüş daha kaydetmiştir. Bu
durum, Türkiye’nin ülke riskini yükselttiği için Türkiye’de operasyonlarını gerçekleştiren yerli
veya çok uluslu şirketlerin doğrudan etkilenmesine sebep olabilecektir. Yolsuzluk algısı yüksek,
şeffaflık kültürüne sahip olmayan ülkelerde, sağlıksız ekonomik büyüme ve yüksek maliyetli
üretim kaçınılmazdır ve bu durum tüm ülke ekonomisine ve halka zarar vermektedir (UŞD, 2015).
Kamu Yönetiminde Örnek Bir Bürokrat: Recep Yazıcıoğlu
Hayatı
Recep YAZICIOĞLU 1948 yılında Trabzon Sürmene’ye bağlı Köprübaşı nahiyesinin
Yılmazlar köyünde dünyaya gelmiş, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirmiştir. Aynı yıl Aydın Maiyet Memuru olarak kaymakamlık stajına başlayana Yazıcıoğlu,
1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca,
Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuş, 1975 yılında da asteğmen olarak Kara
Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamlamıştır. 1984 yılında 36 yaşında en genç vali
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olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep YAZICIOĞLU sırasıyla 14 Ağustos 1989' da Aydın
Valiliği’ne, 19 Ağustos 1991’de Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne ve 30
Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirilmiştir. 16 yıl kaymakamlık, 5 yıl Tokat, 2 yıl Aydın, 8
yıl Erzincan olmak üzere 15 yıl valilik yaptı. 2 Eylül 2003 tarihinde Ankara civarında geçirdiği
trafik kazasında bitkisel hayata giren vali 9 Eylül 2003‟ te vefat etti (Balcı, 2003,5).
Kişiliği
Recep Yazıcıoğlu’nun hayatının her aşamasında, bir yere bağlı kalmayan, insanını, ülkesini
ve devletini en ince detayına kadar tanımaya, gördüğü eksiklik ve aksaklıkları düzeltmeye çalışan
ve bu çabaları içindeki insan sevgisiyle besleyen ve destekleyen bir insanın ruh halinin
yansımaları görülmektedir. (Kocabay:2010)
Devleti temsil eden istisnai bir görev olan valilik makamında olmasına karşın çok alçak
gönüllü bir insandı. Herkesin halini hatırını sormaya, herkesle bir şeyler paylaşmaya çalışırdı.
Karadeniz'li olmanın tüm niteliklerini taşıyan bir insandı. Dürüst, çalışkan, cesur, düşüncelerini
çekinmeden açıklayan ve bu düşüncelerini herkesle paylaşan birisiydi (Aksoy,2008)
Hayatı boyunca insana insan gibi yaklaşmıştır. Bu yaklaşımının en güzel sonuçlarını belki de
12 Eylül döneminde görev yaptığı Çorum-Alaca kaymakamlığı sırasında almıştır. İlçede yaşanan
Alevi-Sünni gerginliğine, taraf tutmadan ve yatıştırıcı şekilde yaklaşır ve doğabilecek büyük
olaylar kansız bir biçimde atlatılır. Sonrasında bu yaklaşımı bir hayat felsefesi yapar ve ilk kez
Alaca kaymakamlığı sırasında makam odasının kapısına “kapıyı vurmadan girin“ şeklinde bir
yazı asar. Bu uygulamayı, gittiği her yerde devam ettirir ve halka yakın olmak için her fırsatı
değerlendirmeye çalışır (Pabuçcu, 2000). Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, ağabeyi Recep
Yazıcıoğlu’nun kişisel özellikleri arasında özellikle dürüstlüğüne vurgu yaparak çok azimli ve
mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu belirtir. Ondaki bu azim ve kararlılığın kaynağı konusunda
ise: “Tabi Karadeniz insanının genelde farklı bir aktivitesi olduğunu biliyoruz. Coğrafi konumu
ve insanların yetişme tarzı ile ilgili olduğu bilimsel bir gerçek. Şartları zor. Hepinizin bildiği gibi
bu zor şartlar içinde de mücadele gücü yüksek azimli insanlar çıkıyor. Dolayısıyla bizim
insanımızın mücadeleci gücünün yansımasıdır. O bölgede yetişen pek çok değerli insanlarımız
var. Gerek bürokrasi de, gerek siyasette. Hepsi ülkeye hizmet için ellerinden gelen gayreti
gösteriyorlar.” sözleriyle Recep Yazıcıoğlu’nun mücadeleci kişiliğinin oluşmasında doğduğu
topraklarında etkisinin olduğunu belirtir. (http://www.takagazete.com, 2008).
Efsane Vali Recep YAZICIOĞLU, İlber Ortaylı'nın gözünden şöyle anlatılır.
Vali Yazıcıoğlu özgün ve özgür bir Anadolu çocuğuydu. Vali olmanın ötesinde kişiliğiyle ve
yaptıklarıyla insanların dikkatini daha çok çekti. Ankara'ya geldiği zamanlar, onu mutlaka
dersime davet ederdim. Sınıfta bütün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin talebesi doluşurdu. Belli ki
mesleğinin model kişiliğiydi.
Kaymakam ve Vali Recep çok çalışırdı. Tembel ve işe yaramaz adamımız çok olduğu için
Recep Yazıcıoğlu dokunulmazlık kazanmıştı. Vali konuşmaktan ve anlatmaktan yorulmazdı.
Yazmaya da hiç üşenmezdi. Dahası var, insanları keskin zekası ve hırçın Karadeniz üslubuyla
ikna etmeye de doymazdı. Gittiği vilayetlerde, yerel halkın en ilginç kişiliklerinden oluşan bir
çevresi vardı. Vali ulaşılmaz adam değildi; elverir ki, saçmalamadan, yalan söylemeden, çalıp
çırpmadan yanına gelin. Genç yaşında vali oldu. Çalıştı, merkezle de didişti, çevreyle de...
Erzincan köylerine gittiğimizde halk valiyi karşılamak için arabanın önüne yığılır. Vali Recep
ise ele avuca sığmaz, çoktan baraj gölüne dalmıştır, onları sudan selamlar. Şimdi dağın
tepesindeki bir köydeyken, biraz sonra yamaç paraşütüyle ovadaki köyde biter.(Ortaylı,2011)
Recep YAZICIOĞLU, yaşamında gerek kılık kıyafetiyle gerekse hareketleriyle gösterişten
uzak olmayı ve tasarrufu ilke edinmiş, son derece mütevazı bir görüntü çizmiştir. Bu konuda bir
söyleşi de (Akşam, 05.09.2003): “Ben valiyim padişah ya da kral değilim Halktan biriyim.
Makam aracı, iki üç araçlık eskortlar, korumalar bana göre olan şeyler değil… Saltanat, debdebe,
ulaşılmaz, erişilmez, karışılmaz, görüşülmez anlayışlar kompleksli insanların yaptıklarıdır.
Komplekslerinin tatmininden öteye gitmeyen çağdışı uygulamalardır. Onların uzağında olmaya
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her geçen gün sadeliği yakalamaya, kapıları açmaya çalışıyorum.” sözleriyle kendisi için
şekilcilikten uzak olmanın ve asıl olanın halka hizmet olduğunu vurgulamıştır.
Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadelesi
YAZICIOĞLU, görev yaptığı her ilde özellikle kamu kaynaklarının verimli kullanılması,
israf edilmemesi, çeşitli yolsuzluk ve suiistimallerle amacından uzaklaşıp birilerine aktarılmaması
için mücadele etmiş bu konuları yüksek sesle dile getirerek kamuoyunun dikkatini çekmiştir.
(Güler:2008).Yaptığı denetimlerle ilgili olarak;
- Tokat valisi iken tebdil-i kıyafetle ve eski bir motosiklet ile Şehir turuna çıkıp
kendisinden rüşvet isteyen trafik polisleri hakkında işlem başlatmıştır.
- Erzincan‟ a ilk atandığı zamanlar bir hafta sonu kendi arabasıyla Erzurum‟ a giderken
yolda bir trafik ekibinin rüşvet istemesi neticesinde ekibin hepsini açığa aldırmıştır.
- Aydın İl Sağlık Müdürlüğü‟ nde yaşanan yolsuzluk iddialarının üzerine gitmesi gibi daha
pek çok örnek verilebilir.
12 Ekim 1998 tarihli Hürriyet gazetesinde, çetelerin trilyonluk ihalelerde vurgun vurup
zengin olduğunu belirterek, haksızlık ve talana dur denilmesi gerektiğini, çete mensuplarına
kırmızı pasaport sağlayanların sadece, “görevini ihmal” suçlamasıyla yargılanırken, pankart asan
öğrencilere ağır cezalar verildiğini belirtmiştir: “ Bu nasıl devlet ki, 65 milyonun kaynağını
midesine indiren, haksız kazanç sağlayan, çetelerden, uyuşturucudan, ihalelerden zengin olan
insanlar var. Bu haksızlık, vurgunculuk, tekelleşme böyle gitmez. O zaman sevgili halkımız bu
işe dur diyecek. Bu ortamı kim yaratacak? Sistemi eleştirenler. Sistemde her zaman olduğu gibi
bunları tasfiye edecek.” Sözleriyle yönetenlerin olduğu kadar yönetilenlerin yani halkında bunun
sonlandırılması konusunda irade göstermesini istemiştir (Bakırcı, Hürriyet 12.10.1998).
29 Mayıs 1998 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan demecinde, ülkede yaşanan suiistimal,
yolsuzluklar ve adalet sistemindeki çarpıklığa tepki gösteren YAZICIOĞLU, sorunların aşılması
için öncelikle hukuk sisteminin ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Millet birlikteliğinin
adaletsiz ortamda sağlanamayacağını, devlet ve milleti soyanların 3-5 ay hapis cezası ile
kurtulmasının insanları gayri meşru işlere yönelttiğini savunarak faili meçhul cinayetlerde sıranın
kime geldiğinin belli olmadığı bir ülkede yaşamanın inanları karamsarlığa ittiğini vurgulamıştır.
(Narmanlıoğlu, Hürriyet 29.05.1998). “ Ülkemizde adaletteki çarpıklıklar namuslu kesimi
rahatsız eder hale gelmiştir. Eylem yapan öğrenciler 99 yıl hapis cezası alırken, vurgunculara
sembolik cezalar verilmiştir. Bakın daha Uğur Mumcu cinayeti aydınlanmamıştır. Faili meçhul
cinayetlerde piyangonun kime çıkacağı belli değildir. Yolsuzluk, suiistimal ve faili meçhul
cinayetlerin yoğun olduğu ülkelerde büyük sıkıntı var demektir. Çarpıklıkların ortadan
kaldırılması için hukuk sistemimizin sil baştan değişmesi gerekmektedir.”
Recep YAZICIOĞLU, birçok eleştirisinde sistemin, toplumu, devletle olan işini rüşvetle
gördürmeye ittiğini ve gerek sistemdeki gerekse toplumdaki rüşvet ve yolsuzluk suçlarının
üzerine yeterince gidilmemesinin dürüst ve namuslu kesimlerdeki adalet duygusunu sürekli
sömürerek toplumsal bir çöküş sürecinin ivme kazanmasına yol açtığına dikkat çekmiştir (Güler,
2008).
Sonuç
Recep Yazıcıoğlu’nun mülki idare amirliği görevi sırasındaki uygulamalarının, davranış
biçiminin, görüş ve düşüncelerinin incelenmesi neticesinde halka yakın olma, demokratik ve
katılımcı olma, vizyoner olma ve sistemi sorgulayıcı olma niteliklerinin öne çıkan özellikleri
olduğu görülmektedir. (Güler, 2008).
Onunla birlikte "Milletin Valisi" "Aykırı Vali" gibi kavramlar literatürümüze girmiştir.
Devletin ildeki temsilcisi olan Vali, onunla birlikte millete mal olmuştu. ( Yazıcıoğlu, 2008)
Recep Yazıcıoğlu gibi insanları büyük yapan en önemli hususlardan birisi yaptıkları işlerden
daha çok başlattıkları süreçler, açtıkları yollardır. Kendisine ulaşılamayacak ölçüde liderlik
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özelliklerine sahip olmasının bu sırrı maalesef yeterince anlaşılamamış ve dolayısıyla bu kadar
yıllık idarecilik hayatında onu aşacak kapasitede insanlar yeterince ortaya çıkmamıştır.
(Aydın,2008)
Recep YAZICIOĞLU’nun her konuda tutumlu ve tasarruflu olmakla birlikte devlet
kaynaklarının, sarfı söz konusu olduğunda çok daha fazla dikkat ettiği, dürüstlüğe çok önem
verdiği, görevi boyunca rüşvet ve yolsuzlukla yaptığı etkin mücadele göz önüne alındığında
kendisine yakıştırılan “ usulsüzlüğü çok ama yolsuzluğu yok” sözünün mecazi bir anlam içerdiği
ve bu sözle halka hizmet etmekteki bürokratik engelleri aşmada bazen kendine has yöntemler
uyguladığı anlatılmak istenmiştir (Kocabay:2010).
Ülkemizde, Genç yöneticilerin Recep Yazıcıoğlu’nu iyi etüt etmelerinin mesleki açıdan
gelişimlerine büyük katkılar sağlayacağı bir gerçektir. Recep Yazıcıoğlu gibi yöneticilerin
sayısının artması ülkemizin geleceğinin daha parlak olacağının da bir emaresi olacaktır.
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“YAZMAYA DEĞİL YAPMAYA MEMUR OLAN” VALİ:
RECEP YAZICIOĞLU
THE GOVERNOR “ENTRUSTED WITH THE TASK OF DOING NOT WRITING”:
RECEP YAZICIOĞLU
Ahmet Hamdi AYDIN*
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Özet
Recep Yazıcıoğlu, 35 yıllık memuriyet hayatına maiyet memuru olarak başlamış, pek çok ilçede
kaymakamlık ve çeşitli illerde valilik görevini ifa etmiştir. 19.08.1991-02.10.1999 tarihleri arasında
Erzincan Valiliği görevini yerine getiren Recep Yazıcıoğlu Türkiye tarihinin olduğu gibi, Erzincan tarihinin
de en sıra dışı valisi olmuştur. Kendi ifadesi ile yazmaya değil yapmaya memur olmuştur. Yani halk ile iç
içe ve iş bitirici olmuş, koltuk sevdalısı olmamış ve bürokrasi hastalığına yakalanmamıştır. Halka her şeyi
devletten beklememeyi öğretmeye çalışan, katılımcılığı, adem-i merkeziyetçiliği savunan, doğru bildiğini
çekinmeden söyleyebilen cesur ve aykırı bir kamu yöneticisi olmuştur. Recep Yazıcıoğlu’nun tüm bu
nitelikleri Erzincan’da görev yaptığı sırada zirveye çıkmıştır. Erzincan’da pek çok önemli icraata imzasını
atmıştır. Klasik kamu yöneticiliği profilini aşarak çok farklı ve özgün projeleri tamamlamıştır. 30 yıl
boyunca yapılamayan Başpınar Köprüsü yapımı, Kemaliye ilçesindeki Taşyol yapımı, doğa sporlarına katkı
sağlaması bunlardan bazılarıdır. Tüm bu projelerin uygulanmasıyla bizzat alakadar olmuş, her türlü katkıyı
sağlamıştır. Bu nedenlerledir ki “yazan değil, yapan” olmuştur.
Bu çalışmada Erzincan tarihinde çok önemli bir yere sahip olan merhum vali Recep Yazıcıoğlu
örneğinde bir valinin nasıl “yazmaya değil, yapmaya memur olduğu” tartışılmış ve bu konuda genelde
kamu yöneticileri ve özelde valiler için öneriler geliştirilmiştir. Çalışma betimleyici bir çalışma olarak
tasarlanmıştır ve literatür taraması metodu kullanılarak tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Recep Yazıcıoğlu, Vali, Kamu Yönetimi, Erzincan
Abstract
Recep Yazıcıoğlu had started career life with 35 years as officer in attendance and fulfilled subgovernorship in a lot of districts and governorship in several provinces. Recep Yazıcıoğlu who performed
Erzincan governorship between 19.08.1991-02.10.1999 had become most outstanding governor at Erzincan
history as well as Turkey history. He had entrusted with the task of doing not writing with his statement.
More clearly he had become intimate with public, go-getter, not fond with position and not bureaucracy
advocator. He had advised to public not wanting everything from state . He was advocator for participation
and decentralization, and brave and contrary public administrator by saying what he knows as truth. The
all qualifications of Recep Yazıcıoğlu had peaked up as Erzincan governorship. He had realized a lot of
activities in Erzincan. By surpassing profile of classical public administratorship, he had completed very
different and original projects. Some of these projects are the construction of Başpınar bridge, Taşyol in
Kemaliye district and contributions to outdoor sports. He was concerned with all these projects personally
and provided all kinds of contribution. For this reason, he had become who does not writes.
In this study, it is discussed that how a governor entrust with task of doing not writing and some
suggestions are developed for public administrators in general and for governors in special, in case of
decedent governor Recep Yazıcıoğlu who has a very important place in Erzincan history. This study is
designed as a descriptive study and completed by using literature review method.
Keywords: Recep Yazıcıoğlu, governor, public administration, Erzincan.

Giriş
Türk kamu yönetimde bürokratlar genellikle var olan sistem doğrultusunda hareket
etmektedirler. İnisiyatif almaktan kaçınmakta, işi gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre
yapmakta yani idare-i maslahatçı davranmaktadırlar. Bu duruma Türk kamu yönetiminin
özelliklerinden olan merkeziyetçiliğin sebebiyet verdiği söylenebilir. Yani bürokratlar
merkeziyetçilik dolayısıyla inisiyatif almaktan kaçınabilirler. Ancak zaman zaman bazı
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bürokratlar inisiyatif almaktan kaçınmaz, söylemleriyle ve eylemleriyle de bunu ortaya koyarlar.
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biridir.
Recep Yazıcıoğlu yönetim anlayışıyla, yaptığı proje ve uygulamalarla, söylemleriyle, renkli,
sıra dışı kişiliğiyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Görev yaptığı ilçe ve illerde
yaptığı faaliyetlerle kimi zaman “Süper Vali”, kimi zaman da “IV. Murat” gibi isimlerle
anılmıştır.
Yazıcıoğlu her gittiği yerde halkla iç içe olmuştur, kapısını vatandaşlarına her daim açık
tutmuştur. Bununla birlikte vatandaşına her şeyi devletten beklememeyi, ellerini taşın altına
koymalarını anlatmaya çalışmıştır. Yazıcıoğlu klasik bürokrat profilini aşan bir vali olmuştur. Bu
yönüyle pek çok önemli icraata imzasını atmış, önemli projeler gerçekleştirmiş, yarım kalan
projeleri de tamamlamıştır.
Yazıcıoğlu pek çok ilçe ve dört tane de ilde görev yapmıştır. En uzun süre görev yaptığı yer
Erzincan ili olmuştur. Yazıcıoğlu görev yaptığı diğer illerde olduğu gibi Erzincan’da da pek çok
önemli işler yapmış, bir türlü başlanamayan projelere başlamış ve yine başlanıp da yarım
bırakılmış projeleri tamamlamıştır.
Bu çalışma sıra dışı ve Erzincan ili için önemli bir isim olan Vali Recep Yazıcıoğlu’nu, onun
yönetim anlayışını, başta Erzincan ili olmak üzere diğer il ve ilçelerde yaptığı icraatları ele
almaktadır.
Recep Yazıcıoğlu’nun Hayatı
Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948 tarihinde Trabzon’un Sürmene ilçesinin Yılmazlar
Köyü’nde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Yılmazlar Köyü Köprübaşı’nda okumuştur. Müftü olan
babasının görevi nedeniyle Milas’a gitmek durumunda kalmıştır. Yükseköğrenimine Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlamıştır. Henüz okulu bitmeden dayısının kızı olan Meryem
hanımla evlenmiştir. (www.kimkimdir.gen.tr, 22.02.2016; www.aksiyon.com.tr, 22.02.2016).
1968 yılında Aydın’da maiyet memuru olarak göreve başlamıştır. 1975 yılında Kara
Kuvvetleri Komutanlığı’nda asteğmen olarak askerliğini yapmıştır. 1971-1984 yılları arasında
sırasıyla Rize-Kalkandere, Adana-Bahçe, Van-Hamur, Çanakkale-Ayvacık, Hatay-Kırıkhan,
Çorum-Alaca ve Bolu-Akçakoca’da kaymakamlık görevini icra etmiştir. 13 yıllık kaymakamlık
görevi sırasında yaptığı işler sayesinde hükümetin dikkatini çeken Recep Yazıcıoğlu 1984 yılında
vali olarak Tokat’a atanmıştır. Vali olarak atanmasında Recep Yazıcıoğlu’nun çok genç olması
nedeniyle dönemin Başbakanı Turgut Özal ile Cumhurbaşkanı Kenan Evren arasında bir
anlaşmazlık yaşanmış ancak sonuçta Recep Yazıcıoğlu’nun vali olarak atanmasını isteyen
Başbakan Turgut Özal’ın isteği gerçekleşmiştir (listelist.com, 07.07.2016; www.aksiyon.com.tr,
22.02.2016).
Vali olarak atandığı ilk görev yeri Tokat’ta pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Ardından 14
Ağustos 1989 tarihinde Aydın’a atanmıştır. Aydın’da iki yıl görev yaptıktan sonra 19 Ağustos
1991 tarihinde Erzincan valiliğine atanmıştır. Erzincan’da da pek çok faaliyet gerçekleştirmiş,
yarım kalan ya da hiç başlanmayan işleri bitirmiştir. Erzincan’da 8 yıl çok etkin ve verimli bir
şekilde çalışmasının ardından 26 Eylül 1999 tarihinde Merkez valiliğine getirilmiştir. Yazıcıoğlu
3,5 yıl merkez valiliği görevinden sonra Ocak 2003’te Denizli valiliğine atanmıştır. Denizli ili
valinin son görev yeri olmuştur. Vali, 2 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir-Ankara Yolu üzerinde
Temelli Belediyesi yakınlarında trafik kazası geçirmiştir. Kazadan iki gün sonra bitkisel hayata
giren vali 8 Eylül 2003 tarihinde hayata gözlerini kapatmıştır(Yıldız scholar.google.com.tr,
22.06.2016; www.kimkimdir.gen.tr, 22.02.2016).
Recep Yazıcıoğlu’nun Yönetim Anlayışı
Türkiye’de vali denilince akla gelen ilk isimlerden biridir Recep Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu
söylemleri, faaliyetleri, projeleri ile adından söz ettiren hatta bu faaliyet ve söylemler nedeniyle
çeşitli isimlerle anılan bir validir. Vali Yazıcıoğlu sisteme, bürokrasiye, klasik devlet anlayışına
karşı yaptığı sert eleştirileri ile tanınan bir isim olmuştur (www.aksiyon.com.tr, 22.02.2016).
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Türk kamu yönetimi katı bir hiyerarşiye sahiptir. Yöneticilik çoğu defa emir verme ile
eşdeğer kabul edilmektedir. Aynı zamanda kırtasiyecilik de Türk kamu yönetiminde, daha doğru
bir ifade ile bürokrasinin hakim olduğu yönetimlerde kendini çokça göstermektedir. Pek çok iş
yazılı bir şekilde ifade edilmektedir. Amirlerin verdikleri emirler de bu şekildedir. Yazıcıoğlu
klasik yöneticilik çizgisinden uzak bir vali olmuştur. Sadece emirler vermemiş yani sadece
yazmakla, imzalar atmakla yetinmemiştir. Yapan olmuştur. Emri verip bir kenara çekilmemiş,
verdiği emirlerin takipçisi olmuştur. Bununla birlikte bir sonraki başlıkta ifade edilecek olan
projelerinde ve faaliyetlerinde bizzat yer almış, işlerin başında bulunmuş, yeri geldiğinde bir
koordinatör, yönlendirici; yeri geldiğinde bir şantiye şefi olmuştur.
Recep Yazıcıoğlu “bürokrasi hastalığından” adeta nefret eden bir isim olmuştur. Her şeyin
devletten beklenmemesi gerektiğinin farkında olan ve bunu faaliyete döken bir kişi olmuştur.
Yazıcıoğlu yanlışların bir kısmının düzeltilmesinin bir işe yaramayacağını hatta yanlışlarda
da bir denge olduğunu ve yanlışın bir kısmının düzeltilmesinin dengenin bozulmasına sebep
olacağı düşüncesindedir. Bu nedenledir ki ancak sil baştan yapmayla başarılı sonuçlar alınacağını
belirtmektedir (www.kimkimdir.gen.tr, 22.02.2016)
Yazıcıoğlu bürokraside belli makamlara gelen kişilerin sanki 100-150 yıl orada kalacaklarını
zannettiklerini ve faaliyetlerini bu minvalde yapmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Bu kişilerin
bürokrasi hastalığına yakalanarak yetkilerini merkezileştirdiklerini, taşrayı güçlendirmekten
imtina ettiklerini belirtmektedir. Belli bir noktada bulunan kişilerin konumlarını kaybetmelerinin
ardından ise faaliyetlerini yapmak için fırsat bulamadıklarını ifade ettiklerini ve bunun da
trajikomik bir durum olduğunu belirtmektedir (www.kimkimdir.gen.tr, 22.02.2016).
Yazıcıoğlu vatandaşlarla sürekli iç içe olan, onların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, şikayetlerini
dinleyen bir vali olmuştur. Ancak bununla beraber her şeyi devletten beklememelerini de
öğütlemiştir. Ayrıca Yazıcıoğlu halkın bir kurtarıcı beklemekten vazgeçmesi gerektiği
düşüncesindedir. Bunu “ kurtarıcı yoktur, halkın kendisi önce kendini kurtarmayı, kurtarıcılardan
medet ummamayı öğrenmelidir.” sözleriyle açıkça ortaya koymaktadır (www.kimkimdir.gen.tr,
22.02.2016).
Yazıcıoğlu devletin kendisine vermiş olduğu imkânları kişisel çıkar ve işlerinde
kullanmamıştır. Zaman zaman tebdil-i kıyafet çıkıp çeşitli denetimlerde bulunmuş, kurallara
uyulup uyulmadığını bizzat kendisi takip etmiştir (listelist.com, 07.07.2016).
Yazıcıoğlu klasik bürokrat modelinden uzak bir yönetici olmuştur. İnisiyatif almaktan
kaçınmamış, sistemi eleştirmekten geri durmamıştır. Recep Yazıcıoğlu’nun sisteme yönelik
eleştirileri esas olarak iki temele dayanmaktadır. Bunlardan ilki yürütme organının yasama organı
üyelerinden oluşması ve yürütmenin de dolaylı yoldan yargıyı denetlemesi nedeniyle Türkiye’de
kuvvetler ayrılığının tam olarak uygulanamamasıdır. İkincisi ise aşırı merkeziyetçiliktir. Vali
Yazıcıoğlu adem-i merkeziyetçiliği savunmuştur. Yerel sorunların merkeze taşınması yerine yerel
karar vericiler tarafından çözülmesi gerektiğini belirtmiştir (Yıldız, scholar.google.com.tr,
22.06.2016). Tabi ki bunun sağlanabilmesi için merkezi otoritelerin bazı yetki ve görevlerinin
yerel yönetimlere devredilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte siyasetçilerin yerel yöneticiler
üzerinde baskı kurmamaları da önem arz eden bir diğer unsurdur.
Yazıcıoğlu sistemi sadece eleştirmemektedir. Eleştirdiği durumlara çözüm önerileri de
sunmaktadır. Örneğin her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmiş ve bu doğrultuda
pek çok projeyi, faaliyeti devlet-millet işbirliği ile yapmıştır. Proje yapılacak yöredeki halkın
maddi- manevi desteği ile devletten gelen maddi destek ve personel desteği birleştirilmiş ve
projeler kısa sürede tamamlanmıştır.
Yazıcıoğlu’nun yönetsel eleştirilerinin yanında siyasal eleştirileri de söz konusu olmuştur.
Bu eleştirileri ya da siyasete yönelik önerilerinin temelinde demokratikleşme, merkezi yönetimin
yetki ve kaynaklarından bir kısmını yerel yönetimlere aktararak devleti minimize etme ve kayıt
dışı ekonomiyi kayıt altına alma vardır (Yıldız, scholar.google.com.tr, 22.06.2016). Recep
Yazıcıoğlu siyasal ve yönetsel konularda reform gerektiğini eleştirileriyle ortaya koymuş ve bu
reformun, değişimin aşağıdan gelecek istekle olacağını belirtmiştir. Yazıcıoğlu bu durumu şöyle
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ifade etmiştir: “Türkiye’yi değiştirmek için hükümetin emrinden daha çok şey gerekmektedir. Bir
şeyleri değiştirme yetkisini halktan almalıyız. Türkiye’de değişimin anahtarı budur.” (Yıldız,
scholar.google.com.tr, 22.06.2016 ).
Vali Yazıcıoğlu’na göre yönetim sisteminde vatandaşların ağırlığı söz konusu olmalıdır.
Vatandaşların yönetimde ağırlığının var olabilmesi yerel yönetimlerin güçlendirilmesine bağlıdır.
Yazıcıoğlu bu durumu şu sözleriyle ifade etmektedir: “Sorunları ancak ortaya çıktıkları yerde
çözebiliriz. Bölgesel sorunlar yine ortaya çıktıkları bölgelerde tartışılmalı ve çözülmelidir.
Merkezi hükümetin bu sürece karışma hakkı olmamalıdır. Türkiye’de yönetsel karar
mekanizmaları çok merkezidir ve bu da demokrasinin kurulması ve vatandaşların kendi
yaşamlarına yön vermesi konularında büyük bir engel oluşturmaktadır. Merkezi denetimi
bölgesel denetimle değiştirmek değişimi başlatmak alanında ilk adım olacaktır.” (Yıldız,
scholar.google.com.tr, 22.06.2016).
Yazıcıoğlu bir kamu yönetici olarak görüş ve düşüncelerini geniş halk kitlelerine ulaştırmak
konusunda çok başarılı olmuştur. Bu başarısının arkasında yazılı ve görsel basını çok etkili bir
şekilde kullanması vardır. Canı meyve istediğinde ağaçlara tırmanan, mayosunu giyerek bir
yandan yüzen diğer yandan köy ziyaretleri yapan, yeri geldiğinde dağcılıkla ilgilenen, yeri
geldiğinde yamaç paraşütü ya da rafting yapan bir vali basının dikkatini çekmiştir. Vali tüm
bunları yaparken bir yandan da mesajlarını vermekten çekinmemiştir. Örneğin Erzincan ilinde
valilik görevini icra ederken yamaç paraşütü, dağcılık sporlarıyla ilgilenerek PKK terörüne karşı
psikolojik savaş verdiğini belirtmiştir (Yıldız, scholar.google.com.tr, 22.06.2016).
Recep Yazıcıoğlu 30 yılı aşkın kamu yöneticiliği görevi sürecinde her daim reform amaçlı
bir yönetici olmuştur. Bu nedenle yönetimi eleştirmiş, çözüm önerileri getirmiş, konuşmuş,
yazmış ve projeler üretmiştir. Yazıcıoğlu’nun ilk elden gördüğü ve eleştirdiği konular şöyle ifade
edilebilir (Yıldız, scholar.google.com.tr, 22.06.2016):
 Tam bir kuvvetler ayrılığının olmaması,
 Aşırı merkezileşme,
 Yönetime politik etkiler,
 Tembellik ve beleşçilik kültürü,
 Yolsuzluk,
 Saydamlık eksikliği,
 Kayıt dışı ekonomi.
Yazıcıoğlu’nun eleştirdiği bu konulara çeşitli önerileri de söz konusudur. Yazıcıoğlu’nu diğer
kamu yöneticilerinden ayıran başlıca özelliği belki de bu olmuştur. Sadece eleştirmemiş
eleştirdiği konulara çözüm önerileri de sunmuştur. Vali’nin eleştirdiği konulara önerileri şöyle
sıralanabilir:
 Kuvvetler ayrılığı
 Başkanlık sistemi
 Dar bölge esaslı seçimler
 Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
 Politikacıların yönetime etkisinin azaltılması
 İnsanların haklarının aramasının geliştirilmesi
 Sivil toplumun geliştirilmesi
Recep Yazıcıoğlu’nun Proje ve Hizmetleri
Recep Yazıcıoğlu görev yaptığı her yerde çeşitli hizmetler sunmuş, çeşitli projeleri hayata
geçiren bir vali olmuştur. Yazıcıoğlu ilk görevinden itibaren çalışmaya başlamıştır. Bununla
birlikte kaymakamlık çalışmalarına müdahale etmeye çalışan yerel politikacılarla da çatışmaya
başlamıştır.
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Yazıcıoğlu’nun kaymakam olarak ilk görev yeri Rize Kalkandere eski adı ile Kanlıdere
olmuştur. Yazıcıoğlu’nun Rize Kalkandere’ye gelmesinden önce orada bir yol açılmıştır. Ancak
yol bir noktaya geldikten sonra durmuştur, tıkanmıştır. Vatandaşlar yolun açılmasına, yaylalardan
geçirilmesine izin vermemiştir. Kaymakam Recep Yazıcıoğlu silah zoruyla o yolu açmıştır.
Yazıcıoğlu iş makineleri ve yanında birkaç kişi ile yolun yapılacağı yere gitmiş, yol güzergâhı
üzerindeki ağaç ve mısır tarlalarını kestirmeye başlamıştır. Bunu duyan vatandaşlar oraya
toplanmış ve duruma itiraz etmişlerdir. Ancak Yazıcıoğlu itirazları dikkate almamış ve yolun
tamamlanmasını sağlamıştır (www.aksiyon.com.tr, 22.02.2016). Sonrasında Yazıcıoğlu’nun
tayini çıkmıştır. Tayin olduğu her yerde çok sayıda okul ve sağlık merkezi yapımına ön ayak
olmuştur. Köy ve belediye birlikleri kurarak küçük imalathaneler, üretici kooperatifleri gibi
toplumsal kalkınma projelerinin planlamasını ve uygulamasını yapmıştır. Vali Yazıcıoğlu gittiği
her yerde çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ancak Tokat ve Erzincan illerinde yaptıkları örnek
teşkil eden uygulamalar olmuştur. Yazıcıoğlu Tokat ilinde “Tokat Modeli” olarak adlandırılan bir
uygulama gerçekleştirmiştir. Bu model Özel İdare aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Model yerel
hizmetlerde ve merkezden planlanan hizmetlerde, devletin sınırlı kaynaklarına, yerel kaynakları
katarak(halkın gönüllü katılımı), emanet yöntemiyle, büyük tasarruf sağlayan, yaygın, etkin ve
süratli netice almaya dayanan bir modeldir. Dört yıl içerisinde ilde, ilgili bakanlıkların ödenekleri,
özel idarenin gelir kaynakları ile beraber, torba bütçe şeklinde bir araya getirilmiş, özel idare
aracılığı ile malzemeye tahvil edilerek, şehir merkezlerinde kaymakamların başkanlığında emanet
komisyonlarına, köylerde de yine kaymakamlar aracılığı ile muhtarlara verilerek başta eğitim ve
sağlık olmak üzere, bütün sektörleri kapsayan pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir (Yazıcıoğlu,
2000:74). Bu uygulama ile Tokat ilinde eğitimde bir devrim yapmıştır. Tokat ilinde “devlet-millet
ele ele” sloganıyla okulsuz köy bırakmamıştır. Kısa sürede 3-4 bin yeni derslik yapmıştır. Yapılan
okullarda tabiri caizse bir şantiye şefi gibi çalışmıştır.
Modelde ödenekler, özel idarenin imkânları ile birlikte hamur haline getirildiği için
ödeneklerin ayrı ayrı olmasının, geç ya da erken tahsil edilmesinin ortaya çıkardığı sakıncalar
ortadan kaldırılmıştır. Örneğin, Milli Eğitim ve Özel İdarenin imkanları ile alınan malzemeler
sağlık evlerinin yatırımlarında kullanılmış, sonrasında yıl sonunda alınan sağlık evleri ödenekleri
malzemeye tahvil edilmiş ve denge sağlanmıştır (Yazıcıoğlu, 2000:75). Bu modelde
kaymakamlar da şantiye şefi gibi çalışmış, il özel idaresi de destek sağlamıştır. Bu durumda
müteahhit karı ortadan kaldırılmış, malzemelerin toptan alınmasıyla kar sağlanmış, taşeronların
da yaptığı indirimlerle hem şehir merkezinde hem köylerde ciddi tasarruflar sağlanmıştır. Vali
Yazıcıoğlu’nun Tokat ilinde yaptıkları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Tüm bunlarla birlikte kola
içilmesi yerine süt içilmesini tavsiye etmiştir. Kepek ekmeği yenilmesini önermiştir. Resmi
dairelerde belli saatler ve belli yerler dışında sigara, çay ve kahve içilmesini yasaklamıştır.
Kahvehanelerde kâğıt ve okey oynanmasını yasaklamıştır. İçkili yerlerde de belirli bir miktar içki
dışında içki içilmesini yasaklamıştır. Bu nedenledir ki kendisine “Dördüncü Murat” lakabı
verilmiştir.
Yazıcıoğlu’nun büyük işler başardığı illerden bir diğeri Erzincan olmuştur. Erzincan’a
geldiğinde vali ilk iş olarak bütün ilçe ve köyleri gezmiştir. Buralardaki ihtiyaçları tespit etmiştir.
Ancak Vali Yazıcıoğlu göreve başladıktan kısa süre sonra 13 Mart 1992 tarihinde Erzincan
Depremi olmuştur. Sayın Yazıcıoğlu günlerce valilik binasında sabahlamıştır. Her daim birlikte
olduğu halkla elini taşın altına koymuş ve şehri yeniden ayağa kaldırmışlardır. 5 Temmuz 1993
tarihi geldiğinde Vali Yazıcıoğlu tekrar üzücü bir haber almıştır. Kemaliye ilçesi Başbağlar
Köyü’nde 33 kişi öldürülmüştür. Böyle üzücü bir olayın Başbağlar Köyü’nde yaşanmasının ya da
bu olayda Başbağların hedef seçilmesinin sebebi şehirle olan bağlantısının kesik olmasıdır.
Şehirle olan bağlantı bir köprü ile sağlanmaktadır. Ancak Keban Barajı’nın yapılmasıyla birlikte
bu köprü sular altında kalmış ve ulaşım sınırlanmıştır. Bu katliamın yaşanmasıyla birlikte
Yazıcıoğlu hayatımın projesi dediği işe girişmiştir. Bu proje köprüdür (listelist.com, 07.07.2016).
Erzincan ili Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar Köyü ve çevresindeki köylerin ilçe ile
bağlantısı sağlayan ulaşım yolu köprüdür. Burada 1954 yılında bir köprü yapımına başlanmış ve
köprü 1957 yılında bitirilmiştir. Vatandaşlar bu köprünün yapılmasıyla birlikte ciddi anlamda
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rahatlamışlardır ve ulaşım sorunları büyük ölçüde giderilmiştir. Ancak 1966 yılına gelindiğinde
Keban Barajı’nın yapılması gündeme gelmiştir. Keban Barajı’nın yapılması Başpınar
Köprüsü’nün sular altında kalacağı anlamına gelmektedir. Baraj su tutmaya başlamış ve 23 köyün
ilçe ile bağlantısını sağlayan köprü sular altında kalmıştır. Köprünün baraj sularına gömülmesi ile
birlikte köylerin ilçe ile irtibatları tamamen kesilmiştir. Bunun üzerine bir kayık yaptırılmış ve
belirli bir süre bu kayıkla ulaşım sağlanmıştır. Sonrasında feribotla ulaşım sağlanmaya devam
edilmiştir. Feribotlarla ve zor şartlarda ulaşım sağlamaya çalışan köylülerin, suların çekildiği
vakitlerde ulaşım imkânları tamamen ortadan kalkmıştır. Yöre halkı köylerinde mahsur
kalmışlardır.
Köprünün sular altında kalmasının ardından köylüler ve ilçe sakinleri yıllarca ulaşım
sorununu ilgili makamlara anlatmışlardır. O kadar ki ortaya bavullar dolusu evrak ve belge
çıkmıştır. Ancak bir çözüm bulunamamıştır. 1970 yılına gelindiğinde Keban Barajı Koordinasyon
Kurulu toplanmış ve köprü yapılmasına karar vermiştir. Karar doğrultusunda köprü yapımında
DSİ ve Karayolları görevlendirilmiştir. 1971 yılında protokol imzalanıp köprü için bütçe
ayrılmıştır. Ancak 12 Mart Muhtırası ile köprünün yapımına ilişkin karar iptal edilmiş, köprü
yapılmasına gerek olmadığı kararı çıkmıştır. Vatandaşlar köprünün yapılmasına yönelik yeniden
çalışmalara başlamışlardır. Yetkililerle görüşmüşlerdir ve köprünün devlet tarafından ancak
bağlantı yollarının vatandaşlar tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Vatandaşlar taahhüt
ettikleri gibi yolu yapmışlardır ancak köprü yapılmamıştır. Halbuki Devlet Su İşleri ve
Karayolları Genel Müdürlüğü su altında kalan köprülerin yapımını önceden taahhüt etmiştir.
Ancak sonrasında proje ekonomik bulunmamış ve taahhüt yerine getirilmemiştir. Köprü açıklığı
merkezi idare tarafından ölçülmüş ve 300 metre hesaplanmıştır. Yüksek bir maliyet hesaplanıp
köprü sorunu çözülmekten vazgeçilmiştir.
Yıllarca vatandaşlar çözüm için çabalamışlardır ancak çabaları 1993 yılına kadar çözümsüz
kalmıştır. 1993 yılında Vali Recep Yazıcıoğlu problemin çözümü için harekete geçmiştir.
1993 yılında İl Özel İdaresi’nin öncülüğünde bir proje hazırlanmıştır. Projeye Devlet
Planlama Teşkilatı, Doğuyu Destekleme Programı, yöre halkı ve Özel İdare tarafından 5’er milyar
liralık yani toplamda 20 milyar liralık finansal destek sağlanmıştır. Vadi içindeki dağ patlatılacak,
dolguyla birlikte köprü açıklığı 60 metreye düşürülecek ve proje 1995 yılında tamamlanacaktır.
Köprüyle ilgili çalışmalar devam ederken birtakım aksaklıklar, terör saldırıları söz konusu
olmuştur. Bu nedenlerle köprü 1997 yılında açılmıştır. Köprü büyük bir coşkuyla hizmete
sunulmuştur (Yazıcıoğlu,2000:149-150). Yazıcıoğlu’nun Erzincan’da hayata geçirdiği tek proje
köprü değildir elbette, bununla birlikte uzun yıllardır yapımı beklenen Taşyol’da hayata geçirdiği
bir diğer büyük iştir.
Taşyol da köprü yapımında kullanılan yöntem ile hayata geçirilmiştir. Yolun ilk açılma
çalışmaları 1949 yılında kazma ve kürek gibi ilkel araçlarla başlatılmış, ancak başarılı
olunamamıştır. Projenin yapımına devlet ve vatandaş işbirliği ile 1993 yılında yeniden
başlanmıştır. Yol derin kayalık bir vadi içinde tamamen bu kayalıkların oyulması ile yapılmıştır.
Proje ile Kemaliye ilçesinin Fırat vadisini izleyerek en kısa yoldan Ankara ve İstanbul’a
ulaşımının sağlanması amaçlanmış ve yol 220 km. kısalmıştır. Ayrıca 7 köyün ilçe merkezi ile
ulaşımı sağlanmıştır. Taşyol projesi tamamlanarak Karanlık Kanyon ile Divriği-Kemaliye ve
Harput güzergahı turizme açılmıştır (www.erzincan.gov.tr, 25,07,2016).
Vali Yazıcıoğlu yukarıda ifade edilen projeleri yanında doğa sporlarına da ilgili olan ve doğa
sporlarını geliştirmek adına çalışmalar yapan bir kamu yöneticisi olmuştur. Yeri geldiğinde
yamaç paraşütü yapmış, yeri geldiğinde rafting yapmıştır. Başbağlar Katliamı ile anılan Erzincan
İlinin adını ve çehresini yaptığı sporlarla değiştirmeye çalışmıştır. Şehrin adının terörle değil
sporla anılabilmesi için sık sık demeçler vermiştir. Demeçlerinde “Apo, gel beraber rafting
yapalım.” dediği olmuştur (www.aksiyon.com.tr, 22.02.2016).
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Sonuç
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Türkiye tarihinde adından çokça söz ettiren bir bürokrat
olmuştur. Yaptığı icraatlar, faaliyetler, gerçekleştirdiği projeler ve söylemleri ile Türk kamu
yönetiminin pek de alışkın olmadığı bir yönetici profili çizmiştir. Klasik bürokrat çizgisinden
uzak olmuştur. İnisiyatif almış, sistemi eleştirmiş, eleştirdiği konularda öneriler geliştirmiş, pek
çok spor dalıyla ilgilenmiş, bunu yaparken çeşitli mesajlar vermiş, basını en etkili şekilde
kullanmıştır. Görev yaptığı tüm il ve ilçelerde çeşitli projeler hayata geçirmiş, çeşitli faaliyetler
gerçekleştirmiştir. Bunları yaparken sadece emir vermemiş, ya bizzat işin içinde bulunmuş,
çalışmıştır ya da işin takipçisi olmuştur. Yani yazan değil yapan olmuştur. Görev yaptığı ve
önemli projeleri hayata geçirdiği görev yerlerinden biri de Erzincan ili olmuştur.
Erzincan’da Başpınar Köprüsü gibi vatandaşlar için hayati önem arz eden bir köprüyü
“devlet-millet el ele” gibi çok önemli bir anlayışla yapmıştır. Aynı şekilde başlanılıp yarım
bırakılan ve yine çok önemli olan Taşyol’u yine köprü yapımındaki gibi bir anlayışla
tamamlamıştır. Bunların yanında pek çok faaliyet ve icraatı da söz konusu olmuştur. Tıpkı görev
yaptığı diğer yerler gibi Erzincan’dan da iz bırakarak ayrılmıştır.
Yazıcıoğlu’nu Prof. Dr. İlber Ortaylı şu şekilde kaleme almıştır ve Vali’yi çok güzel
özetlemiştir: “Vali Yazıcıoğlu özgün ve özgür bir Anadolu çocuğuydu. Vali olmanın ötesinde
kişiliğiyle ve yaptıklarıyla insanların dikkatini daha çok çekti. Ankara’ya geldiği zamanlar, onu
mutlaka dersime davet ederdim. Sınıfa bütün Siyasal Bilgiler Fakültesi doluşurdu. Belli ki
mesleğinin model kişisiydi. Kaymakam ve Vali Recep çok çalışırdı. Tembel ve işe yaramaz
adamımız çok olduğu için Recep Yazıcıoğlu dokunulmazlık kazanmıştı. Vali konuşmaktan ve
anlatmaktan yorulmazdı. Yazmaya da hiç üşenmezdi. Dahası var, insanları keskin zekası ve hırçın
Karadeniz üslubuyla ikna etmeye de doymazdı. Gittiği vilayetlerde, yerel halkın en ilginç
kişiliklerinden oluşan bir çevresi vardı. Vali ulaşılmaz adam değildi; elverir ki, saçmalamadan,
yalan söylemeden, çalıp çırpmadan yanına gelin. Genç yaşında vali oldu. Çalıştı, merkezle de
didişti, çevreyle de… Erzincan köylerine gittiğimizde halk valiyi karşılamak için arabanın önüne
yığılır. Vali Recep ele avuca sığmaz, çoktan baraj gölüne dalmıştır, onları sudan selamlar. Şimdi
dağın tepesindeki bir köydeyken, biraz sonra yamaç paraşütü ile ovadaki köyde biter.” (Ortaylı,
2011:172, blogspot.com.tr, 22.02.2016).
Kaynakça
http://www.erzincan.gov.tr/ilcelerimiz/kemaliye/, 25.07.2016
http://1isinasli.blogspot.com.tr/2013/03/vali-recep-yazicioğlu-kimdir.html, 22.02.2016.
http://listelist.com/recep-yazicioğlu/, 22.02.2016.
http://www.milliyet.com.tr/recep-yazicioglu/?PAGE=6, 21.07.2016
http://www.baspinarkoyu.com/kopru.htm,22.02.2016
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2925, 22.02.2016.
http://recepyazicioglu.com/recep-yazicioğlunun-yaptirdigi-kopru-ve-hikayesi/4582786, 22.02.2016.
http://www.aksiyon.com.tr/nursel-dilek/efsane-valinin-bilinmeyen-oykusu_523081, 22.02.2016.
http://www.gezi-yorum.net/erzincan-kemaliye/, 21.07.2016.
Yazıcıoğlu, R.(1992). “Yönetim Sistemimizin Yeniden Düzenlenmesi(I)”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 1, Sayı 2, ss.
15-26.
Yazıcıoğlu, R.(1992). “Yönetim Sistemimizin Yeniden Düzenlenmesi(II)”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 1, Sayı 3,
ss. 7-24.
Yazıcıoğlu, R. (2000). “Bu Sistem Değişmeli”, Birey Yayıncılık, 6. Baskı, İstanbul, 191s.
Yıldız, Mete (2005), “Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yöneticisi Davranışı: Recep Yazıcıoğlu Örneği”, Mülkiye,
Cilt 29, Sayı 249, s. 97-120.

KAMU İNTERNET SİTELERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: ERZİNCAN VALİLİĞİ VE ERZİNCAN
BELEDİYESİ WEB SİTELERİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF ACCESSIBILITY OF PUBLIC INTERNET SITES: EXAMPLE OF
ERZINCAN GOVERNORSHIP AND ERZINCAN MUNICIPALITY’S WEB SITES
Esra G. KAYGISIZ*
Özet
İnternet ile ortaya çıkan etkileşim tüm süreçlerde olduğu gibi kamu kurumlarını da değişime yöneltmiş
ve birçok hizmetin elektronik ortamda verilmesini başlatmıştır. Türkiye’de bu değişim 2003 yılından sonra
yoğunlaşarak “e-Dönüsüm Türkiye” olarak adlandırılmıştır. Bu süreçte kamu kurumları kendi internet
sitelerini oluşturmaya başlamış ve bu yolla kamusal bilgi ve hizmetlerin vatandaşlara daha kolay, hızlı ve
etkin aktarılmasına çalışılmıştır. Ancak bu dönüşüm dâhilinde birçok kamu kurumu kendi başına
erişilebilirlik ve kullanılabilirlik standartlarını dikkate almadan internet sitesi hazırlamış ve halen çeşitli
sıklıklarla güncellemeler yapılmaktadır. Fakat maalesef birçok kamu internet sitesinde tasarım, dolaşım,
içerik, eksik, hatalı, eski bilgi olması ve erişilebilirlik vb. sorunları ile karşılaşılmaktadır.
Bu durum başta engelli bireyler olmak üzere tüm internet kullanıcılarının kamu internet sitesinde
verilen bilgi ve hizmetlerden yararlanmalarını engellemektedir. Bilindiği üzere engelli bireyler, bilgi
hizmetlerinden daha iyi yararlanmak için uyarlanmış sistem ve teknolojilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu
yüzden, özellikle görme engelli bireylerin bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması için internet sayfalarının
tasarlanması sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi zorunlu bir durumdur.
Söz konusu çalışma Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi internet sitelerinin ana sayfaların
erişilebilirlik düzeylerini değerlendirmeyi ve erişilebilirlik bağlamındaki tasarım hatalarını belirlemeyi ve
sonrasında başta belirtilen kurumlar olmak üzere tüm kamu kurumlarında konuyla ilgili farkındalığın
oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Kamu İnternet Siteleri, Engelli Kişiler

Abstract
The Internet interaction has led the public institutions to do changes as all processes and changed most
of the services in electronic media. In Turkey this change has named as e-conversion after 2003. In this
process public institutions has begun publishing their web sites and by this way tried to transfer quick, easy
and effective public information to citizens. But most of public institutions have prepared web sites by
themselves without considering accessibility and usability standards. As a result of that they met various
design, circulation and accessibility problems.
This situation especially resists the disabled persons to benefit from the information and services on
the public web sites. As known disabled persons need special systems and technology to benefit better of
web sites. So it is a essential situation to take care while designing web sites for facilitating to access.
This study aims to evaluate accessibility levels and determine design problems in the context of
accessibility of Erzincan Governor and Erzincan Municipality’s web sites. It also aims to raise awareness
about web accessibility of public web sites.
Keywords: Accessibility, Public Web Sites, Disabled People

Giriş
İnternetin her geçen gün hayatın her alanında varlık gösteren ve etkinliğini sürekli artıran bir
kavram haline gelmiştir. Dünyayı küçük bir köy haline getiren ve sınırsız bilgi paylaşımına olanak
tanıyan ve bu felsefe doğrultusunda büyüyen internet ağından herkesin eşit derecede
faydalanabilmesi beklenmektedir. Maalesef çoğu kurum ve kuruluş sadece bir internet sitesine
sahip olmayı yeterli görmekte, internet sitesinin kurumun elektronik ortamdaki vitrini olduğu
gerçeğinin farkına varmamakta ve “Erişilebilir” olmayan sayfalarla internetin fırsatlarından
yararlanmaya çalışmaktadırlar. Bu durum ise erişim sorunlarını ortaya çıkarmakta çeşitli engelleri
olan ya da yaşlı kişilerin internet sayfalarından yararlanmasını engellemektedir oysa engellilerin
toplumda aktif rol oynamalarına olanak tanıyan erişilebilir internet, birçok alanda engelli kişilere
fırsat eşitliği sağlaması bakımından şarttır.
*
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Özellikle çeşitli hizmetleri internet üzerinden de veren kamu kurum ve kuruluşlarının web
erişilebilirliği hususuna daha fazla özen göstermesi, açık ve anlaşılır bir dilin kullanılması
gerekmektedir. Web erişilebilirliği, zihinsel engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken kullanıcıların
yazılı bilgiye erişimde problem yaşamalarını engelleyen biçimde açık ve anlaşılır bir dil
kullanılarak tasarlanan, ana dili farklı olan kişilerin yanı sıra işaret dili kullanıcılarının da
yararlanabileceği; görme engellilerin erişebilmesi için web sayfalarının şekil ve içeriğini
kullanıcıların anlayabileceği şekilde bağlam ve yönlendirme bilgisiyle birlikte verildiği, hareket
eden, yanıp sönen, aşağı ya da yukarı akan bilgi penceresi içeren veya otomatik olarak bilgileri
güncelleyen sayfalarda kullanıcıya bunları duraklatan ya da tamamen durduran seçeneklerin
sunulduğu, ekran okuma programlarının desteklediği ve içeriğe tamamen erişebildiği web
sayfalarının tasarlanmasına odaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle web erişilebilirliği sayfaların
özürlü kişilerin algılayabileceği, anlayabileceği, gezinebileceği, etkili bir şekilde kullanabileceği
ve bunun yanında da içerik yaratıp, katkıda bulunabileceği bir şekilde tasarlanmasıdır.
Bu bağlamda kamu internet sitelerinin KAMİS444 rehberine ve ilgili genelge ve standartlara
uygun, tüm vatandaşlarına eşit erişim imkânları sunması gerekmekte ve beklenmektedir. Ancak
maalesef yapılan çeşitli çalışmalarda çoğu kamu internet sitesinin erişilebilirlikten uzak olduğu
görülmektedir. Yapılan çalışmada ise Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi internet siteleri
ana sayfalarının erişilebilirlikleri değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde her iki internet
sitesinde çok fazla sayıda erişilebilirlik sorunu olduğu ve görme engellilerin sitelerde yer verilen
bilgi ve hizmetlerin tamamına erişemediklerini göstermektedir.
Erişilebilirlik
Engellilerin bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için toplumun diğer üyeleriyle eşit şekilde
fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi dâhil bilgiye ve iletişime, halka açık diğer
tesis ve hizmetlere erişimlerinin sağlanması gerekmektedir (Çağlar, 2012: 543). Bu bağlamda
erişilebilirlik, engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam
olarak katılabilmelerinin ön koşuludur.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, erişilebilirlik (İng: accessibility) sağlık tesisleri, mal
ve hizmetlerden herkesin eşit oranda yararlanabilmesi durumudur ve devletlerin, vatandaşlarına
sağlamak zorunda olduğu sağlık hakkıdır (The right to health) 445 ve erişilebilirlik bu bağlamda
ayrım gözetmeme, fiziksel erişilebilirlik, ekonomik erişilebilirlik, bilgi erişimi olarak dört
aşamayı kapsamaktadır (İlter, 2013: 4)
Genel olarak erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da
ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir
olmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda hayatın her alanında çeşitli bilgi ve hizmet sunan
internetin erişilebilir olması gerekmektedir. Zaman zaman internet erişilebilirliği (web
accessibility) olarak da adlandırılan erişilebilirlik kavramı, hedef kullanıcı kitlesinin tamamının
herhangi bir internet sitesinde yer alan tüm bilgi ve içeriğe yardım almaksızın erişebilmesini,
sitede dolaşabilmesini, sitede ki hizmetlerden yararlanabilmesini ve site içeriğini anlayabilmesi
olarak ifade edilmektedir. İnternet erişilebilirliğine göre internet siteleri, belirli bir kullanıcı
kitlesine değil engelli, yaşlı, eğitim düzeyi düşük gibi farklı kullanıcı kitlelerine de hitap edecek
tasarım ve içeriğe sahip olmalıdır. Bununla birlikte erişilebilirliğin sağlanması kullanıcıların web
sayfalarından tam ve etkin biçimde yararlanmalarını, daha sade, esnek ve çabuk yüklenen web
tasarımlarını gerekli kılmaktadır (Foley ve Regan, 1997, s. 5).
Belirtilen özelliklerin yanında erişilebilirlik, kullanıcının istedikleri cihaz ve yazılımla site
içeriğinin tümüne erişebilmesini de kapsamaktadır. İnternette yer alan bilgi ve hizmetlere, yasal
çerçevede hakkı olan herkesin Web siteleri ve/veya diğer sosyal bilgi platformları gibi alternatif
kanallar üzerinden erişebilmesi öncelikle internet tarayıcıları üzerinden sunulan internet
tarayıcıları üzerinden olmaktadır (Ertürk vd., 2014: 385). Web erişilebilirliği, kullanıcının internet
444 Kamu İnternet Siteleri Rehberi.www.kamis.gov.tr
445 Dünya Sağlık örgütü, The Right to Health Raporu. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/

KAMU İNTERNET SİTELERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ERZİNCAN VALİLİĞİ • | • 893

sitesini mobil telefon, tablet veya bilgisayarından Windows, Linux ya da diğer tabanlı işletim
sistemlerini farklı internet tarayıcılarıyla sitedeki her türlü bilgi, içerik ve hizmete kesintisiz
rahatlıkla erişebilmeli, kullanabilmesi ve anlayabilmesidir.
Tüm bu özelliklerle birlikte erişilebilirlik kavramını her özellikteki kullanıcının her cihazdan
her yazılımla tüm web sitesi içeriğine erişebilmesini, anlayabilmesini ve bunun yanında da içerik
yaratıp, katkıda bulunabileceği bir şekilde tasarlanması olarak özetlenebilir.
Site tasarımlarında kullanıcı özelliklerinin dikkate alınması erişilebilirliğin yanında
kullanıcılara daha etkin bir içerik sunmakta, site içinde kaybolmadan ve gereksiz işlemler
yapmadan bilgiye erişme olanağı sağlamakta ve dolayısıyla benzer içeriğe sahip diğer web
sitelerine göre kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmektedirler (Uçak ve Çakmak, 2009:
280). İnternet siteleri geliştirilirken, görme, işitme, konuşma, fiziksel, algılama, sinirsel vb.
engellere sahip kullanıcıların internet sitesine sorunsuzca erişebilmeleri ve işlemlerini
gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle internet sitesi erişilebilirliğinin sağlanması
için, sadece site arayüzünün değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi
gerekmektedir. Bu nedenle, internet sitesi erişilebilirliğine yönelik hazırlanan uluslararası
ilkelerin ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Dünya’da ve Türkiye’de Erişilebilirlik Standartları
Bilindiği gibi internet günümüz bireylerinin hayatının her alanında önemli bir rol oynamakla
birlikte özellikle engellilerin resmi işlemlerini kolaylıkla yapabilme, eğitim ve kariyerlerini
sürdürebilmeleri, sosyal hayata katılmaları açısından vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu
nedenle erişilebilirlik engelli bireylere de diğer kullanıcıları gibi internetteki tüm bilgi ve
hizmetlerden yararlanabilmeleri bakımından bir gereklilik haline gelmiştir. Buna rağmen birçok
web sitesi engellilerin bilgi çağının ve bilgi toplumunun gereklerinden biri olan bilgiye erişimi
olanaklı kılamamaktadır.
1994’te www’ nin de atası kabul edilen Tim Berners-Lee Dünya Web Birliği’ni (World Wide
Web Consortium- W3C) kurmuş ve web sitelerinin gelişim standartlarını belirlemişlerdir. W3C,
1997’den itibaren erişilebilirlik konusunda da belirli standartlar geliştirmeye başlamış ve web
sitelerinin bu standartlara göre kodlanmasını gerekliliğini belirtmişlerdir. Herhangi bir yasal
yaptırımı olmayan W3C standartlarının en güncel hali WCAG 2.0 standardıdır.
Türkiye’de 2003 yılında başlayan e-dönüşüm süreciyle birlikte özellikle kamu web
sitelerinin belirli standartlara uygun olarak hazırlanmalarına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. Bu kapsamda TÜRKSAT tarafından 2009 yılında “Kamu Kurumları İnternet
Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” hazırlanmış, kamu internet sitelerinin geliştirilmesi
aşamasında kullanılabilecek standartlar ve önerilerin sunulması planlanmıştır. Bu kılavuz ile
kamu kurumlarının web sitelerinin nasıl hazırlamaları gerektiği genelge ile duyurulmuş ve
özellikle erişilebilirlik kavramının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Türkiye, 2008 yılında Birleşmiş
Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayarak “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel
çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan
haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki önemini kabul edeceğini”
belirtmiştir446.
205 yılında yayımlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi447 ve Eylem Planı içerisinde
(58 nolu eylem) kamu kurumlarının internet sitelerinin ve sundukları çevrimiçi hizmetlerin
vatandaş odaklı olması gereğine özelikle vurgu yapılmaktadır. E-dönüşüm sürecinin mevcut son
halkası ise TÜBİTAK – BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
yürütülen Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesidir. Proje kapsamında 448;

Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi (2016).
447 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
448 Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi (2016).
446
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 Kamu kurumları internet sitelerine ilişkin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik gibi ara yüzü
ilgilendiren başlıklarda standart bir yaklaşımın oluşturulması,
 Kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale
getirilmesi,
 Kamu hizmeti sunan kurumların daha kullanılabilir ve erişilebilir internet sitelerine sahip
olmaları için farkındalıklarının artırılması,
 Kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale
getirilmesinde yol gösterici olunması amaçlanmaktadır.
Kullanılabilirlik, görsel tasarım ve arayüz özellikleri, erişilebilirlik, mevzuat bilgileri, genel
özellikler ve kullanılabilirlik testleri bölümlerinden oluşan bu rehberin erişilebilirlik bölümü
WCAG 2.0 temel alınarak hazırlanmıştır.
Uluslararası geçerliliğe sahip WCAG standartları algılanabilirlik, kullanılabilirlik, anlaşılabilirlik
ve sağlamlık temel ilkeleri ve bu ilkeleri oluşturan 12 temel kural oluşmaktadır.
Algılanabilirlik ilkesi; metin içeriğini okunabilir ve anlaşılabilir hale getirmek; internet
sayfalarını tahmin edilebilir şekillerde belirir ve çalışır hale getirmek, kullanıcıların hatalardan
kaçınmasına ve hataları düzeltmelerine yardım etmek temeline dayanmaktadır.
Kavranabilirlik ilkesi; büyük harfler, kabartma yazı, konuşma, semboller ya da basit dil gibi
diğer insan ihtiyacı formlarına dönüştürülebilmesi için metin olmayan içerik için metin
seçenekleri sunmak, zaman bağımlı ortam için seçenekler sunmak, bilgi ya da yapı kaybı olmadan
değişik şekillerde sunulabilecek içerik ortaya çıkarmak. Ve önalanı arka plandan ayırmayı içeren
içeriği kullanıcıların görmesi ve duyması için kolaylaştırmaya odaklanmaktadır.
Uygulanabilirlik ilkesi; bütün işlevselliği klavyeden kullanılabilir kılmak; kullanıcılara
içeriği okumak ve kullanmak için yeterli süre sağlamak; içeriği, erişime engel olduğu bilinen bir
şekilde tasarlamamak; kullanıcılara gezinmek, içeriği bulmak ve nerede olduklarını saptamak
için yardım edece yöntemler sunmayı amaçlamaktadır.
Sağlamlık ilkesi ise destek teknolojiler dâhil olmak üzere güncel ve sonraki kullanıcı
aracılarıyla uyumluluğu mümkün olan en büyük dereceye yükseltme esasına dayanmaktadır.
Ayrıca bu yönergelerin başarımını sınamak için temel ilkelere bağlı 61 kriterden
oluşmaktadır. Bu ölçütler de kendi içinde A(en düşük), AA ve AAA (en yüksek) olmak üzere üç
farklı uygunluk seviyesi ile değerlendirilmektedir. Belirlenen 61 ölçüt,







A Düzeyi; 25 ölçütten oluşmakta ve temel seviyede yerine getirilmesi beklenen
standartları kapsamaktadır. A düzeyi ilkeler yerine getirilmediği takdirde, engelli
kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve sunulan hizmetlerden
etkili ve verimli bir şekilde yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, kurum
internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 25 ilkenin yerine getirilmesi
beklenmektedir.
AA Düzeyi; 13 kriterden oluşmakta ve yerine getirilmesi tavsiye edilen standartları
kapsamaktadır. AA düzeyine ulaşmak için, internet sitelerinin hem A düzeyi hem de AA
düzeyi ilkelerin tamamına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. AA düzeyi ilkeler
yerine getirilmediğinde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi
içerilerinden ve sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması
zorlaşacaktır. Bu nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 13
ilkenin yerine getirilmesi tavsiye edilmektedir.
AAA Düzeyi; 23 kriterden oluşmakta ve yerine getirilmesi ideal olan standartları
kapsamaktadır. AAA düzeyine ulaşmak için, internet sitelerinin A, AA ve AAA düzeyi
ilkelerin tamamına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. AAA düzeyi ilkeler yerine
getirildiğinde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve
sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması kolaylaştırılacaktır. Bu
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nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 23 ilkenin yerine
getirilmesi ideal olarak kabul edilmektedir.
Değerlendirme
Çalışmada ele alınan Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi internet siteleri tarafından
WCAG 2.0 standartlarına uygun olarak hazırlanan Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) nin
Erişilebilirlik kısmında belirtilen kriterlere göre ekran okuma programı (JAWS 17.0) ve Web
Erişilebilirlik aracı (achecker) ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo-1’de
belirtilmektedir.
Tablo 3KAMİS'e göre İnternet Sitelerinin Değerlendirilmesi
erzincan.gov.tr.
Ölçütler

Evet

Hayır

N/A

erzincan.bel.tr.
Evet

Hayır

Sitede metinsel olmayan öğeler için metinsel
eşdeğeri sunulmakta mı?

+

+

Önceden kaydedilmiş ses ve video öğelerinin aynı
bilgiyi sunan alternatifler var mı?

+

+

Video ve ses öğeleri için altyazı seçeneğine yer
veriliyor mu?

+

+

Ses ve video öğeleri için sunulan sesli açıklama ve
metinsel alternatifler açıklayıcı mı?

+

+

Sayfa yapısı engelli kullanıcıların anlayabileceği
ve kullanabileceği şekilde tasarlanmış mı?

+

+

Sayfa içeriklerinin sunulma sırasının içeriğin
anlamını etkilediği durumlarda, uygun olan
sıralama açıkça belirtiliyor mu?

+

+

İçeriklere yönelik açıklamalar verilirken, ek
olarak metinsel bilgi sağlanıyor mu?

+

+

İçeriklerin ayırt edilebilmesi ya da doğru
anlaşılabilmesi için renk kullanımına dikkat
ediliyor mu?

+

+

Ses öğeleri kullanıcılar
edilebiliyor mu?

kontrol

+

+

İçerik ve işlemlerin tamamına klavye ile erişiliyor
mu?

+

+

Klavye kullanımı internet sitesindeki bütün içerik
ve işlemleri kapsıyor mu?

+

+

tarafından

Kullanıcılara içeriği okuyabilmesi ya da
kullanabilmesi için yeterli zaman veriliyor mu?

+

Hareketli içerikler kullanıcılar tarafından kontrol
edilebiliyor mu?
İçerikler, sağlık sorunlarını
şekilde tasarlanmış mı?
Tekrar eden içeriklerin
sağlanıyor mu?

N/A

+
+

+

tetiklemeyecek

+

+

geçilebilmesi

+

+

pas

Sayfa başlıklarına açık ve anlaşılır mı?
İçerikler sıralanması mantıksal mı?

+

+
+

+
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Bağlantılar, anlamlı ve ilişkili oldukları içerik ile
tutarlı olacak şekilde isimlendirilmiş mi?
Sayfa içeriğinin dili, ilgili programlar tarafından
belirlenebiliyor mu?

+

+
+

Odaklanılan öğelerde bağlam değişikliği var mı?

+
+

+

Kullanıcılar girdikleri verilerin ya da tıkladıkları
bağlantıların sonucunda gerçekleşecek işlemler
veya değişiklikler hakkında bilgilendiriliyor mu?
Kullanıcıların hata yaptıklarını fark edebilmeleri
sağlanıyor mu?

+

+

+

+

Veri giriş alanları için açıklayıcı etiketlere ve
yönlendirmelere yer veriliyor mu?

+

+

Site içerikleri ayırt edilebilir mi?

+

+

Bütün öğeler için isim, rol ve değerler atanmış mı?

+

+

Tablo-1’e göre, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi internet sitelerinde oldukça fazla
sayıda erişilebilirlik sorunlarının olduğu görülmektedir. Erzincan Valiliği sitesinde yer alan kayan
içeriklerin kullanıcı tarafından kontrol edilmemesi, yazı rengi ile arka plan arasındaki karşıtlık
değerinin düşük olması gibi sorunlar olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca sitenin klavye ile kontrol
edilmemesi erişimi olumsuz etkilemektedir. Sitenin klavye ile dolaşımı mümkün olmadığı için
Halk Kılavuzu başlığı altında bulunan elektronik hizmetlere erişim oldukça zordur. Randevu alma
gibi bazı hizmetlerde captha (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing
Test) kullanımı görülmekte ve engelliler için alternatifinin olmadığı görülmektedir.
Aynı tablodan elde edilen veriler değerlendirildiğinde Erzincan Belediyesi internet sitesinin
de erişilebilir olmadığı görülmektedir. Anasayfada yer verilen resim ve logoların
tanımlanmaması, karşıtlığın düşük olması, aşağı-yukarı tuşları ile içeriğin geçişinin sağlanması
gibi sorunlar sitenin erişilebilirliğini engelleyen temel problemler arasındadır. Ayrıca Arama
alanında tanımlayıcı etiketin bulunmamasıyla birlikte “Başkana Mesaj” alanı klavye ile
doldurulamamakta ve Valilik sitesinde olduğu gibi captha içermektedir. Ana sayfada yer alan
Videoların tanıtıcı etiket ve videonun yazılı alternatiflerinin bulunmadığı görülmektedir. Valilik
sitesindeki gibi kullanıcıların hata yaptıklarında bunu ayrıt edebilmelerini sağlayan bir uyarıcı da
bulunmamaktadır. Etkinlikler bağlantısında verilen kataloglar ise JAWS programı ile kesinlikle
erişilememekte ve özellikle görme engelliler tarafından okunamamaktadır.
Söz konusu internet siteleri, tüm engellilerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aygıt, tarayıcı ya
da işletim sisteminden bağımsız internet sitesi standartlarını kapsayan WCAG’ a göre Toronto
Üniversitesi tarafından geliştirilen Achecker aracı ile değerlendirilmiştir. Achecker aracı web
erişilebilirlik hatalarını “Bilinen Problemler”, “Benzer Problemler” ve “Potansiyel Problemler”
olarak üç kriterde analiz etmektedir. Elde edilen bulgular Tablo-2’de belirtilmektedir.
Tablo 4 Hata Sayıları449

449

Belirtilen sitelere 28.09.2016 tarihinde erişilmiştir.
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Tablo-2’e göre her iki sitede hata sayısı oldukça fazladır. Erzincan Valiliği ve Erzincan
Belediyeleri internet sitelerinde yer alan fotoğrafların oldukça fazla sayıda olması ve bu
fotoğrafların tanımlayıcı etiketlerle belirtilmemesi hata sayısını artırmaktadır. A seviyesindeki
Bilinen Problemlerin öncelikli olarak düzeltilmesi erişilebilirliğin sağlanması açısından kritik
seviyededir.
Sonuç
İnternet üzerinden sunulan hizmetlerinin ve bilginin her geçen gün artmasına rağmen internet
sitelerinin herkese eşit erişim imkânı vermemesi bilgi çağında yaşanmaması gereken bir
durumdur. Kamu kurumlarının elektronik ortamda vizyonlarını yansıtmaları, hizmet sunmaları ve
kendilerini ifade etmeleri ancak herkesin her zaman her teknoloji ile erişebileceği internet siteleri
ile mümkün olacaktır. Ancak bu nedenle kamu kurumlarının internet sitelerinin erişilebilir
olmaları gerekirken maalesef birçok internet sitesinin erişilebilirlik kavramından uzak olduğu
bilinmektedir.
Çalışmada değerlendirilen Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi internet sitelerinde de
çok sayıda kritik düzeyde erişilebilirlik hatası bulunmaktadır. Bu hatalar görme engelliler başta
olmak üzere tüm engellilerin bu sitelerdeki tüm bilgi ve hizmetlerden yararlanmasını
engellemektedir.
Erişibilir siteler sadece yazılımcıların ya da tasarımcıların inisiyatifinde değildir. Bu nedenle
özellikle karar vericilerin, sistem yürütücülerin ve tepe yöneticilerin erişilebilirlik konusunda
farkındalıklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmaları ve tasarımcıları buna yönlendirmeleri
gerekmektedir.
Bu doğrultuda Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi internet sitelerinde bulunan hataların
KAMİS standartlarına uygun olarak güncellenmeleri ve tasarım hatalarının giderilmesi siteleri
erişilebilir hale getirecektir. Ayrıca sitelerdeki çeşitli e-hizmetlerde var olan erişilebilirlik
sorunları da ortadan kaldırılmalı, engelli ya da yaşlıların belediye ya da valiliğe gitmesine gerek
olmadan evden işlerini yapmalarına olanak sağlamalıdır. Yine her iki sitede bulunan *pdf uzantılı
belgeler ekran okuyucu programlarının anlayabileceği biçime uygun hale getirilmelidir. Tüm bu
gelişim süreçlerinde farklı engelli kullanıcılardan geri bildirimlerin alınması sitedeki
erişilebilirlik sorunlarının tespitinde oldukça önemlidir.
Belirtilen erişim sorunlarının ivedilikle ortadan kaldırılması kurumsal imaj ve itibarın
güçlenmesinde olumlu bir etken olacaktır.
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Özet
Kentlerin kültürel değerlerinin korunması üzerine yavaş gıda hareketi adlı yeni bir anlayış türemiş ve
ilk olarak İtalya’nın Roma kentinde ortaya çıkmıştır. Cittaslow adlı birlik ise bu hareket içinde yer alan ve
tansiyonun yavaşlatılmasıyla yaşam kalitesini arttırmak isteyen kentleri 1999 yılından bu yana tek çatı
altına toplamaya başlamıştır. 150 belediyenin 30 farklı ülkeden dahil olduğu bu oluşuma Türkiye’den
Akyaka, Gökçeada, Halfeti, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar kentleri
katılmıştır. Keşkek, lesbik ve kete gibi dünyaca meşhur yerel gıdalarına ilaveten 192 farklı kategoride yerel
yemeği olan Erzincan ise bu oluşumda yer almamaktadır. Oysa Erzincan’ın marka kent olma yolunda
önemli bir aşama katetmesini sağlayabilecek ve yerel gıda hizmetleri sunumu ve pazarlamasına özgün bir
strateji kazandırabilecek aynı oluşumun desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.
Çalışmada, Erzincan kentinin yavaş kent hareketine uyum açısından taşıdığı potansiyelin irdelenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’deki yavaş kent ve yavaş gıda hareketinin genel durumu, kent stratejileri ve
koruma tedbirleri de bir analize tabi tutulacaktır. Bu kapsamda bir soyut kentsel kültür mirası olan yerel
kent, gıda ve ilgili hizmetlerin kent stratejisi kapsamına alınması ve gelecekteki koruma planlarına dahil
edilmesi üzerine öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yavaş Gıda Hareketi, Cittaslow, Yerel Gıdalar, Kültürel Varlıklar, Erzincan
Abstract
There exists a new modern conservative understanding for cities own cultural assets in the planet,
known as slow food movement, firstly revealed in Italy, Rome. Cittaslow association brought a platform of
thought about raising the quality of life in cities via slowing down the high tension since 1999. Today 30
different countries and more than 150 municipalities have become the members of “cittaslow”. In Turkey,
cities as Akyaka, Gökçeada, Halfeti, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar are
the members of Cittaslow and respectively slow food movement. Along with globally famous local foods
as keşkek, lesbik and kete etc., Erzincan has approximately 192 categorized different local foods. Indeed,
there exist no endeavor on being the part of slow food movement in the city, which would have enough
potential on developing local food serving facilities and its branding for the city throughout local strategies.
In this study, it is aimed to investigate strategies of Turkish cities, part of slow food movement. In this
respect, thought on conserving a cultural asset item as local foods and its branding will be suggested in
future strategies of Erzincan.
Keywords: Slow food movement, Cittaslow, Local Foods, Cultural assets, Erzincan

Giriş
Günümüzde belediyelerin de içinde yer aldığı pek çok stratejik model tipi; çağdaş kent
yönetimini hayata geçirmek için uygulamaya konmaktadır. Çağdaş kentlerin ve onların kültürel
değerlerinin yerel yönetimler ve halk desteği ile korunması üzerine yavaş kent hareketi adlı yeni
bir anlayış da 2000’li yılların arifesinde türemiştir. Bu hareket, ilk kez İtalya’nın Roma kentinde
ortaya çıkmıştır. Sonrasında cittaslow adlı birlik kurulmuştur. Birlik kentte yüksek ve dayanılmaz
düzeylere ulaşan tansiyonun yavaşlatılmasıyla yaşam kalitesini arttırmak isteyen kentleri 1999
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yılından bu yana tek çatı altına toplamaya başlamıştır. Bu oluşuma Türkiye’den Akyaka,
Gökçeada, Halfeti, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar kentleri
katılmıştır. Buna rağmen, gerek somut olmayan kültürel miras birikimi gerekse ekolojik ve
turistik altyapı potansiyeli ile Erzincan bu oluşumda halen yer almamaktadır. Artık; Erzincan’ın
marka kent olma yolunda önemli bir aşama kat etmesini bir an önce sağlayabilecek ve yerel gıda
hizmetleri sunumu ve pazarlamasına özgün bir strateji kazandırabilecek aynı oluşumun
desteklenmesi belki de büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Erzincan kentinin taşıdığı
potansiyel ile birlikte Türkiye’deki yavaş kent hareketinin genel durumu kent stratejileri ve
koruma tedbirleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda bir soyut kentsel kültür mirası olan unsurların
kent stratejisi kapsamına alınması ve gelecekteki koruma planlarına dahil edilmesi üzerine
öneriler de getirilmiştir. Çalışmanın amacı yavaş kent hareketinin ve bu harekete dahil olma
kriterlerinin tanıtımını yapmak ve bu hususta Erzincan ili belediyeleri için yol gösterici olmaktır.
Bu sebeple literatür, basın yayın, istatistiksel beyan ve stratejik belgelerin taraması yapılarak
çıkarım yapma yoluna gidilmiştir.
Kavramsal Bakış
Yavaş Şehir Düşüncesi
Küreselleşme sebebiyle şehirlerin adeta hızlı çalışılan, hızlı tüketimin yaşandığı ve haliyle
de hızlı yaşanılan ve üretmekten ziyade gerek kendi kaynaklarını gerek ithal ürünleri tüketen,
kendi kendine yetmekten çok uzak bir görünüme bürünür hale gelmesi yeni bir kentleşme
patolojisinin adı olmuştur. Gerek liberal ekonomi gerekse sermayeci prensipleri şehirlerde,
insanların daha hızlı hareket etmeleri ve daha hızlı çalışmaları için adeta itici güç olmaktadır.
İnsanların rahatça yaşamak yerine adeta rahatça tüketim için yaşadıkları yerlere dönüşen modern
kentler, gerek insanların ruh sağlığı gerekse de kültürel değerlerin yaşatılması için neredeyse
imkansız hale gelmektedir. Daha hızlı ulaşım, yemek yemek, eğitim görmek, ticaret yapmak,
alışveriş yapmak, gibi gereksinimler, insan doğasına da aykırı yüksek tansiyonlu bir habitat
doğurmaktadır. İnsanların geleneksel kurumlarla sayılan medeni aktivitelerini gerçekleştirmeleri
de imkansız hale gelebilmektedir. İkili ilişkilerin ve dostluk bağlarının kurulduğu; terziler,
bakkallar, çocuk yuvaları, geleneksel lokantalar, manav, gibi küçük esnaf veyahut zanaatkârların
kaybolması kentlere ait bir mirasın da yok olmasına yol açmaktadır. Bunların yerine alışveriş
merkezleri kısaca AVM’leri, büyük alışveriş zincirleri veyahut ticari ilişkilerin adeta
mekanikleştirildiği benzer ünitelerin kentlerde yer alıyor oluşu uzun vadede kentli yaşamını
renksiz kılmaya başlamıştır. Tüm bunlara ilaveten kapalı ortamda yaşamaya bağlı sağlıksız iç
çevre koşulları, yeşil alan ve park yetersizlikleri, geleneksel çeşitlilik ve zevklerden uzak hızla
tüketime müsait ucuz ve sağlıksız yiyecekler, bilinen ve durumu kötüleşen hava kirliliği, akıl
almaz trafik, yalnızlıkla gelen psikolojik travmalar ve bununla paralel giden tüketim harcamaları
da kentte modern yaşamın adeta yan etkileri olmuştur. Zaman yetersizliği nedeniyle işe özel vasıta
ile gitmek, ayakta ve yürür bir halde gıda veyahut kahve tüketmek, küçük esnaf ve zanaatkar ile
iletişimi sıfıra indirmek modern kent yaşamının en büyük yan etkilerinden bazıları olmuştur
(http://cittaslowturkiye.org, 2016). Kısaca yavaş şehir olmak; “teknolojiyi de yadsımadan, yerel
kültürleri, tarihsel yapıyı, ekolojik ve çevresel özellikleri, kentsel dokuyu koruyarak, daha
insanca, daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir geleceği katılımcı bir anlayışla tasarlamak; dingin bir
ortamda, küreselliğin sıradan hale getirdiği binlerce kent içerisinden kendi özgün değerleriyle bir
papatya saflığında sıyrılıvermektir” (Hekimci, 2010, s.34-39). Kronik pek çok rahatsızlığın yanı
sıra, sağlıklı kent idealinden uzak bir hemşehri profili de hızlı kent yaşamının bir ürünü haline
gelmiştir. Gerek depresyon ve beslenmeye bağlı hastalıklar gerek de ilgili kalp rahatsızlıklarının
getirdiği maliyet tablosu bunu desteklemektedir. Kendi kendine acilen yetmeye çalışan hızlı kent
modeli, geniş çaplı ele alındığında ötelenen bir takım problemlerden ötürü kendine yetemeyen bir
kent idealinin öteki adı olmuştur. Bu çapta ele alındığında sürdürülebilir kent idealinin de ne denli
es geçildiği rahatça ortaya çıkacak, gelecek nesillere yönelik planlama ve miras birikimini
aktarma hedeflerinden de çok fazla uzaklaşıldığı görülebilecektir (Park ve Kim, 2015, s.360).
Hızlı kentleşme ve hızlı tüketim alışkanlığı kent içi tüketici kitlesi arasında da yeni tüketim
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kültürünün ateşleyicisi olmaktadır. Hemşehriler arası oluşan tüketim trendleri gerek kent içi veya
yakını kaynakların hızlı tüketimine gerekse elektronik ticaret ve evden hızlı ve görmeden kolay
alışveriş alışkanlığının yaygınlaşmasıyla da uzak bölgelerin kaynaklarının sürdürülebilir
hedeflerden tamamen uzak bir şekilde tüketimine hizmet etmektedir. Cittaslow hareketinin kente
dair hedefleri aşağıdaki şekil yardımıyla 4 etapta daha net görülebilmektedir (Radstrom, 2014,
s.93)
YAVAŞ
YAŞAM

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA

4
TEMEL
FELSEFE

KENT RUHU

YAVAŞ
YEMEK

Şekil 1: Yavaş Kent Hareketinin Temel 4 Hedefi (Cittaslowturkey.org, 2016)

Tüketim odaklı yaşam dünyanın hiçbir yerinde mutluluk ve huzur arayışında olan insanoğlu
için doğru seçim olamamıştır. Yavaş kent hareketi de böyle bir felsefenin tam zıttı olarak yavaş
şehir hayatı, hayattan keyif alarak doğal bir ritimde yaşam felsefesinin diğer adı olmuştur (Ekinci,
2014, s.81). Yavaş kent veyahut bilinen küresel jargonuyla cittaslow hareketi, esasen insanların
birbirleriyle yeterli bir zaman diliminde iletişime geçebildikleri zanaatkarlaşmaya ve kent
kültürünün yaşatılmasına izin veren bir kent yapısını hedef edinmiştir. İtalya orijinli bir düşünce
olarak tüm dünyaya yayılmış sürdürülebilir kent modeline bir alternatif olarak model alınmaya
başlanmıştır. Günümüzde gerek bu hareketin küresel düzeyde organize olmasına yeterli desteğin
sunulmaması gerekse ulusal kent stratejileri ile yavaş kent ideallerinin uyumlaştırılamaması
alanlarında ciddi noksanlıkların görüldüğü rahatça ifade edilebilmektedir.
Yavaş Şehir Felsefesi ve Bir Kent Hareketi Olma Geçmişi
Yavaş şehir hareketinin çıkış yeri İtalya ülkesi olarak bilinmektedir. Kısaca yavaş hareketi
olarak bilinen düşünce yapısı henüz bir organizasyon kimliği kazanmadan bir tepki veya
manifesto olarak 1986 yılında ortaya çıkmıştır. İtalya’nın Roma kentinde bir hazır gıda
restaurantına karşı gelişen halk hareketi daha sonraları daha iyi bir kent yaşamını kurma
felsefesine dönüşecektir. 1986'da İtalyan aktivist Carlo Petrini'nin İtalya’nın başkenti Roma’nın
ünlü alışveriş meydanlarından biri olan Roma Piazza di Spagna'da, ünlü bir küresel hazır gıda
mağazası zinciri olan McDonald's’ın şube açma girişimini, geleneksel kent yaşamına aykırı
bulması ile protesto etmesi bu girişimin orijini olmuştur. Kent dokusuna düşkün Roma kenti
sakinleri tarafından fast food mağazası kentsel çapta da büyük bir protesto ile karşılaşmıştır
(Radstrom, 2014, s.94). Yavaş şehir felsefesi her ne kadar tam anlamıyla tek elden yürütülen ve
yeknesak bir görünümde bir kent birliği organizasyonuna dönüşememiş olsa da yine de 1999
yılında yine ünlü bir İtalyan kenti olan Floransa’ya bağlı bir belediye tarafından bir tüzel
organizasyonun kuruluş amacı olabilmiştir. Avrupa düşün dünyası tarafından da destek gören bu
oluşum dönemin ünlü psikolog ve motivasyon teorisi uzmanlarından Norveçli Geir Berthelsen
tarafından da büyük destek görmüştür. The World Institute of Slowness veya Türkçe adıyla
Dünya Yavaşlık Enstitüsü yine 1999 yılında yavaş gezegen idealini savunan bir düşünce
hareketinin, Berthelsen tarafından getirilen adı olmuştur. Günümüzde slowosophy adıyla bilinen
ve kökeni Antik Yunan’a dayanan felsefe "The International Institute of Not Doing Much”
topluluğu ile yine sosyal medyada taraftar toplamaktadır. Bu topluluğun manifestosu aşırı çalışma
temposunu hedef almaktadır. Ağır iş yükü, iş fetişizmi ve zamanın peşinde koşturmak
eleştirilmektedir. Slowosophy’nin vizyon yönetimi Cristopher Richards adlı Amerikalı bir editör,
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kitap ve blog yazarı tarafından görülmektedir. Felsefe akımının uzantısı olan 2005'te kurulan ve
yaklaşık 3500 üyesi olan SlowDownNow.org web sitesi ise sosyal medyada taraftar toplayan bir
gelişme olmuştur ve web sitesi aynı yaklaşımla geniş çaplı yayınlar yapmaya devam etmektedir
(Radstrom, 2014, ss.93-94). Yavaş kent hareketine özgü örgütlenme modeli, 1999 yılında
Floransa’ya bağlı Greve in Chianti’nin dönemindeki belediye başkanı Paolo Saturnini’nin
çabasıyla ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini kente özel yavaş kent stratejisi geliştirme ve kentsel iç
değerlendirme ve kente özgü modernleşme düşüncesini ortaya koyma fikrini küresel düzeyde
tanıtmayı başarmıştır. Saturnini’ye İtalya’da eş dönemli olarak Cuneo iline bağlı Bra şehrinin
belediye başkanı Francesco Guida, Terni iline bağlı Orvieto şehrinin belediye başkanı Stefano
Cimicchi ve Positano komününün belediye başkanı Domenico Marrone de büyük destek
vermiştir. Günümüzde herhangi bir mali yardım ve buna bağlı bir strateji paketi dayatan bir sivil
toplum kuruluşu ve kentler birliği yoktur. Buna rağmen mevcut birlik; yavaş kent sıfatını
armağanı etmekte ve stratejik yol haritaları sunmaktadır. Takiben, 30 ülkede yaklaşık 208 kent
düzeyi üyeye yayılan Cittaslow hareketi şimdi birlik nezdinde destek gören büyük ve yaygın bir
felsefeye dönüşmüştür (www.cittaslowturkey.org, 2016).
Cittaslow Birliği örgüt yapısını kazandığında üç farklı koldan hizmet vermeye başlamıştır.
Bunlardan ilki ülkelerde yer alan kentlere ait birliklerin ulusal üslerinin temsilcilerinin
oluşturduğu koordinasyon komitesidir ve işbirliği ile koordinasyona özgü bir koldur. Ulusal
ağların birer temsilci göndermesiyle oluşan bu kolda karar verici fonksiyonlar da görülmektedir.
Koordinasyon Komitesine ilaveten Bilim Komitesi ve Sekretarya da diğer tamamlayıcı iki kolu
meydana getirmektedir. İtalya’nın Orvieto kenti bu oluşumun sekretaryasına ev sahipliği
yapmaktadır. Herhangi bir ülkede cittaslow hareketine üye en az üç kent var ise ulusal ağ
kurulabilmektedir. Ulusal ağların ülke içi organizasyondaki temel görevi bu stratejiye gönül
vermiş ve üye olmak isteyen kendi ülkelerindeki adaylık sürecini yönetmeleridir. Doğal olarak
ulusal ağ ile İtalya’daki genel merkez arasındaki irtibatı da ulusal ağlar yönetmektedir. İlaveten
yavaş şehir felsefesinin yaygınlaşması ve buna uygun proje yönetme sürecine de destek verirler.
Yavaş hareketinin; yavaş kent akımı dışında ilave diğer akımlardan yavaş yemek, yavaş
ebeveynlik, yavaş mimari ve yavaş okuma gibi başlıklarda olanlardan da etkilendiği açıktır
(Radstrom, 2014, s.93). Nitekim gerek strateji çalışmalarında gerekse işbirliği ve yaygınlaştırma
projelerinde bu akımlara yönelik strateji geliştirme tam bir destek tabanı oluşturabilecektir.
Cittaslow Birliğinin Uluslar arası Koordinasyon Komitesinde güncel dönem başkanlığını
İtalya’nın Pollica kenti belediye başkanı Stefano Pisani yapmaktadır. Öte yandan onursal
başkanlık görevini de, Paolo Saturnini devam ettirmektedir. Uluslar arası Koordinasyon
Komitesinde 11 adet Başkan Yardımcı mevcut olup bunların, 2 si İtalya’dan; geri kalanları birer
ülke temsilcisi olarak, Hollanda, Norveç, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Güney Kore
Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye’dendir. Türkiye’den gelen başkan yardımcısı ise, ülkemizin ilk
yavaş kent birlik üyesi olan İzmir ili Seferihisar Belediyesi Belediye Başkanı Tunç Soyer’dir.
Komite üyeliği profiline bakıldığında ise 14 üye görülüp, hareketin orijini olan İtalya’dan 7 üye
belediye başkanı, İspanya, İrlanda, Avustralya, Portekiz, ABD, İngiltere ve Polonya’dan ise birer
üye belediye başkanı uluslar arası komite üyeliğinde yer almaktadır (http://cittaslowturkiye.org,
2016).Cittaslow hareketi, mevcut sorunsalın indirgenmesi yerine örnek kent modellerini öne
çıkarmayı hedef alan bir örgütlenmedir. Kurulan organizasyona üye olma kriteri ile bu sıfatı elde
edebilen kentler bir nevi yavaş kent olma yolunda model kabul edilmektedir. Başka bir deyişle en
basitinden 50000 olan nüfus kriterini çoktan aşmış kentlerin yavaş kente dönüştürülmesi gibi bir
ideal bu hareketin özünde yer almamaktadır. Diğer yandan aşırı bir nüfus yoğunluğuna sahip
olmayan ve diğer kriterleri taşıyan kentler idealize yavaş kentler olarak örnek gösterilmesi
hedeflenen şehirler olmaktadır. 6 aşamalı bir başvuru süreciyle şehirlerin belirlenen 70 adet kriteri
taşıyıp taşımadığı belirlenerek tespit yapılmakta ve birliğe kabul prosedürü gerçekleşmektedir.
Bunlar başvuru mektubu sunma, mektubun değerlendirilmesi, adaylık değerlendirme ziyareti ve
ilişkin raporun hazırlanması, adaylık süreci ve hazırlık raporu, üyelik değerlendirme ve başvuru
dosyasının sunulması ve son olarak da cittaslow birliği genel merkez değerlendirmesi olarak
özetlenebilmektedir. Üye olmak isteyen kentler için kentin başvuru çabaları puanlandırılmakta 50
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puan gibi bir baraj puan değeri ön koşulmaktadır. Yeni kriterlerin gelecekte eklenme süresi
öncelikle Bilim Komitesi önerisi ve bir yıllık deneme süreci aşamasında şekillenmektedir. Yedi
temel başlığa ayrılan kriterlerin neler olduğuna aşağıdaki şekil yardımıyla da ulaşılabilir
(http://cittaslowturkiye.org, 2016).
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Şekil 2: Cittaslow birliğine kabul kriterleri (http://cittaslowturkiye.org, 2016).

Yavaş yaşam, kent ruhunun canlandırılması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yavaş
yemek alışkanlığının yaygınlaştırılması gibi hedefler ana hedefler olsa da bu hedeflere götürecek
değerlerin ivedilikle bir kent politikası geçmişine oturtulmuş olması şart koşulmuştur. Kent
siyasetine ait politikalar da 70 civarı kriterin tarifinde ve ayrıştırılmasında ana eksen
görünümündedir. Ayrıştırma yapıldığında 72 gibi bir rakamda çözümlenebilen başvuruya esas
kriterler; özetle 7 tip ana başlıkta karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, i) çevre politikaları geliştirme,
ii) altyapı politikaları sağlama, iii) kentsel yaşam kalitesi getirme, iv) tarımsal, turistik, esnaf ve
zanaatkârlara ait politikalar kurma, v) misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için plan hazırlama,
vi) sosyal uyum ve vii) ortaklık kurma gibi kümelere ayrılabilmektedir. Cittaslow kriterlerinin
genel görünümüne aşağıdaki tablo aracılığı ile ulaşılabilir. Puanlamaya destek olma ve idealize
etme tavrını ulusal formata çevirme için her ülkeye kendi şartları doğrultusundaki kriter
başlıklarına ekleme yapma hakkı tanınmıştır. Böylece ilgili herhangi bir başlığın puan değerinin
%20’sini geçmeyecek oranda ulusal kriter eklenebilmektedir. Başvuru esnasında kriterlerin
puanlanmasında o kriter çerçevesinde yapılan çalışmaların seviyesine dikkat edilmektedir. Bu
sebeple meclis kararları ile belgelenen planlama, kirlilikle mücadele gibi hareket planları dahi
yeter puan alamamakta, icraata geçen kentlere tam puan verilmektedir. Titizlikle yapılan birliğe
kabul ve değerlendirme sürecinde; belediye meclisi kararları, yazışmalar, raporlar ve benzeri
belgeler kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmiştir. Birliğin böylesi bir prosedürü titizlikle
uygulamaya koyması yavaş kent siyasetenin görünürlük kazanması ve ayaklarının yere basması
için oldukça olumludur. Geleceğe yönelik perspektifli plan ve projelere dahi ilgili başlıklar için
%15 lik puan artışıyla yer verilmesi de; bu prosedürün stabil olmadığı ve yeni gelişmelere adapte
olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Yavaş kent hareketi ve ilişkin birliğe üyelik prosedürünün
benimsenmesi bu açılardan, hemen her ülkede kriterlere yakın şehirler için bir güdü ve tavsiye
edilebilir bir yol haritası olarak rahatlıkla önerilebilir (http://cittaslowturkiye.org, 2016). Yavaş
Şehir bildirisi, gürültü kirliliğini ve trafiği kesmek, yeşil alanları ve yaya bölgelerini artırmak,
yerel üretim yapan çiftçilerle bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları desteklemek ve yerel estetik
öğeleri korumak gibi 50’den fazla taahhüt içermektedir (Günerhan, Erdem ve Günerhan, 2010, s.
33).
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Tablo 1: Yavaş Kent olma Başvurusu için Kabul Kriterleri (http://cittaslowturkiye.org, 2016).
ÇEVRE

ALTYAPI

YAŞAM
KALİTESİ

TARIMSAL
TURİSTİK,
ESNAFA DAİR

EĞİTİM
BİLİNÇ

SOSYAL
UYUM

ORTAKLI

1.1. Hava
temizliğinin yasa
tarafından
belirtilen
parametrelerde
olduğunun
belgelenmesi

2.1. Kamu
binalarına
bağlı verimli
bisiklet yolları

3.1. Kentin
direnci için
planlama

4.1.Agroekolojin
in geliştirilmesi

5.1. İyi
karşılama

6.1.
Azınlıklara
yönelik
ayrımcılığa
karşı
çalışmalar

7.1.
Slowfood
aktiviteleri
ve
kampanyala
rı için
destek

1.2. Su
temizliğinin yasa
tarafından
belirtilen
parametrelerde
olduğunun
belgelenmesi

2.2. Mevcut
bisiklet
yollarının araç
yollarıyla
kilometre
üzerinden
karşılaştırılma
sı *

3.2. Kente ait
değerlerin
iyileştirilmesi,
kent
merkezlerinin
ve kamu
binalarının
değerlerinin
arttırılması için
programlar

4.2. El yapımı ve
etiketli veya
markalı
esnaf/sanatkâr
ürünlerinin
korunması

5.2. Esnafın ve
operatörlerin
farkındalıkları
nı arttırmak

6.2. Farklı
etnik kökene
sahip
insanların
aynı
mahallede
yaşaması 22

7.2. Doğal
ve
geleneksel
yiyecekleri
Slowfood
veya diğer
kurumlar ile
desteklemek

1.3. Halkın içme
suyu tüketiminin
ulusal ortalamayla
karşılaştırılması

2.3. Metro ve
otobüs
durakları gibi
aktarma
merkezlerinde
bisiklet park
yerleri

3.3. Verimli
bitkiler ve
meyve ağaçları
kullanılarak
sosyal yeşil
alanların
iyileştirilmesi
ve/veya
oluşturulması

4.3. Geleneksel
iş tekniklerinin
ve zanaatların
değerinin
arttırılması

5.3. Yavaş
güzergahların
mevcut olması

6.3. Engelli
kişilerin
entegrasyonu

1.4. Kentsel katı
atıkların
ayrıştırılarak
toplanması

2.4. Özel taşıt
kullanımına
alternatif
olarak eko
ulaşım
planlanması 1
*

3.4. Kentsel
yaşanabilirliğin
arttırılması

4.4. Kırsal
bölgede
yaşayanların
hizmetlere
erişimini
arttırarak kırsal
bölgelerin
değerini
arttırmak

5.4. Önemli
yönetimsel
kararlara
tabandan
tavana katılım
sürecini
sağlayacak
aktif
tekniklerin
benimsenmesi

6.4. Çocuk
bakımının
desteklenmesi

1.5. Endüstriyel
ve evsel
kompostlamanın
desteklenmesi

2.5.
Engellilere
yönelik
mimari
engellerin
kaldırılması *

3.5. Marjinal
alanların tekrar
değerlendirilip
kullanılması

4.5. Kamuya ait
restoranlarda
(okul kantinleri,
aş evleri vb)
yerel, mümkünse
organik ürünlerin
kullanılması

5.5.
Eğitimciler,
yöneticiler ve
çalışanların
Cittaslow
temaları
hakkında
sürekli eğitim
görmesi

6.5. Genç
neslin
istihdam
durumu

7.3.
Eşleştirme
projelerini
desteklemek
ve
gelişmekte
olan
ülkelerin
Cittaslow
ve
Slowfood
felsefelerini
n
yayılmasını
da
sağlayacak
şekilde
gelişmeleri
için işbirliği
yapmak

1.6. Kentsel ya da
toplu
kanalizasyon için
atık su arıtma
tesisinin
bulunması

2.6. Aile
hayatı ve
hamile
kadınlar için
girişimler 2 *

3.6.
Vatandaşlara ve
turistlere
yönelik
interaktif
hizmetlerin
geliştirilmesind
e bilgi ve
iletişim
teknolojilerinde
n
faydalanılması

4.6. Kişisel
kullanımda ve
yemek
sektöründe tat
eğitimlerinin
verilmesi ve
mümkünse
organik yerel
ürünlerin
kullanılmasının
teşvik edilmesi

5.6. Sağlık
eğitimleri

6.6.
Yoksulluk

1.7.Binalarda ve
kamu kullanım
alanlarında enerji
tasarrufu

2.7. Sağlık
hizmetlerine
onaylanmış
ulaşılabilirlik

3.7.
Sürdürülebilir
mimari için
hizmet masası
oluşturulması

4.7. Yerel ve
geleneksel
kültürel
etkinliklerin
korunması ve
değerlerinin
arttırılması *

5.7. Yöre
halkına
Cittaslow’un
anlamı
hakkında
sistematik ve
kalıcı eğitim
vermek

6.7.
Toplumsal
ortaklıklar/siv
il toplum
kuruluşların
mevcudiyeti
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1.8.Kamunun
yenilebilir enerji
kaynaklarından
enerji üretimi

2.8. Kent
merkezlerinde
malların
sürdürülebilir
dağıtımı 3

3.8. Kentin
internet ağına
sahip olması

4.8. Otel
kapasitelerin
arttırılması

5.8. Cittaslow
üzerine yerel
yönetim ile
çalışan
derneklerin
aktif varlığı

6.8. Farklı
kültürlerin
entegrasyonu

1.9.Görsel
kirliliğin ve trafik
gürültüsünün
azaltılması

2.9. Şehir
dışında
çalışan şehir
sakinlerinin
oran

3.9.
Kirleticilerin
izlenmesi ve
azaltılması

4.9. Tarımda
GDO
kullanımının
yasaklanması

5.9. Cittaslow
kampanyaların
ın
desteklenmesi

6.9.
Politikaya
katılım

3.10. Tele
çalışmanın
geliştirilmesi

4.10. Önceden
tarım için
kullanılmış
alanların
kullanımı
hakkındaki imar
planları için yeni
fikirlerin varlığı

5.10. Cittaslow
logosunun
internet
sayfasında ve
antetli kağıt
üzerinde
kullanımı

6.10.
Belediyenin
kamu konut
yatırımı

1.10. Kamusal
ışık kirliliğinin
azaltılması
1.11.Hane başına
düşen elektrik
enerjisi tüketimi

3.11. Kişisel
sürdürülebilir
kentsel
planlanmanın
teşviki

1.12.Biyoçeşitliliğ
in korunması.

3.12. Sosyal
altyapıyı
desteklemek

6.11. Gençlik
faaliyetlerinin
yürütüldüğü
bir alanların
ve bir gençlik
merkezinin
mevcudiyeti

3.13. Kamusal
sürdürülebilir
kentsel
planlamanın
teşviki
3.14. Kent
içindeki
kullanışlı yeşil
alanların
verimli bitkiler
ile
değerlendirilme
si
3.15. Yerel
ürünlerin
ticarileşmesi
için alanların
yaratılması
3.16.
Atölyelerin
korunması ve
değerlerinin
arttırılması –
doğal/yerel
alışveriş
merkezlerinin
yaratılması
3.17. Yeşil
alanlarda
kullanılan
beton miktarı

Türkiye İçin Değerlendirme
Türkiye’de Yavaş Kent Hareketi ve Örgütlenme Şekli
Ülkemizde Yavaş Kent Hareketini’ nin örgütlenme şekli ulusal ağ kurulmasına elverişli
haldedir. Nitekim Türkiye’de toplam 11 kent bu oluşuma üyedir ve yeter rakam olan 3 üyenin
çok üzerindedir. Konulan yaklaşık 70 adet kriteri bu 11 şehrin karşıladığı kabul edildiğinden hem
organizasyona kabul gerçekleşmiş hem de yavaş kent olma sıfatı bu şehirlere addedilmiştir. Öte
yandan Türkiye’de 2016 yılı itibariyle 1397 belediyenin olduğu hatırlandığında üye sayısının
%1’in bile altında kalmıştır. Ülkemizde nüfus yoğunluğu, modern kent yaşamı ve hızı ile
sanayileşme oranının çok yüksek olduğu büyükşehir belediyeleri veya illerinden çok düşük
düzeyde veyahut hiç katılım sağlanamamıştır. Büyükşehir belediyesi olan şehirlerimizden hiçbiri
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bu oluşuma üye değilken nüfus yoğunluğu yüksek düzeyde olan büyük şehir yapılanmasına da
sahip illerimizden yalnızca İzmir ve Sakarya’dan birer ilçe belediyesi katılımda yer almıştır. Zira
yavaş kent oluşumuna ait birlikte yer almak için 50000 nüfus kriterini aşmamak şart koşulmuştur.
Seferihisar belediyesinin nüfusu 36 335’tir. Taraklı Belediyesi’nin ise nüfusu 6991’dir
(http://www.yerelnet.org.tr, 2016). İzmir’in Seferihisar Belediyesi 2009 yılındaki başvuru ve
2011 yılı kabulüyle Türkiye’nin ilk yavaş şehri olmuştur. Cittaslow Uluslararası Başkan
Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı olup Cittaslow Türkiye Koordinatörü olan Tunç
Soyer, ülkeden gelen ilk üyeliğin verdiği tecrübe ve birikimi organizasyona aktaranlardan
olmaktadır. Türkiye’ye ait bilim komitesi üyeliği kontenjanı ise 5 üye ile sınırlı olup bunlardan
üçü kıdemli akademisyenlere ayrılmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden Prof. Dr. İrfan Arıkan bilim komitesinin ilk üyelerinden
olmuştur. İzmir Yaşar Üniversitesi eski rektörü ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi yeni rektörü
Eğitim İletişimi ve Planlaması uzmanı Prof. Dr. Murat Barkan, İzmir Ege Üniversitesi Tarım
Ekonomisi bölümünden Prof. Dr. Tayfun Özkaya da Türkiye’den Bilim Komitesi üyeleri olarak
organizasyona destek olan diğer büyük şehir kökenli akademisyenlerdir. İstanbul’da yerleşik ünlü
avukatlardan Ferhat İlker Ünsever ile Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği profesörlerinden
Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven de diğer iki üye olarak karşımıza çıkmaktadır (Cittaslowturkey.org,
2016). İzmir’e bağlı Seferihisar Belediyesi, Artvin’e bağlı Şavşat belediyesi, Muğla’ya bağlı
Akyaka Belediyesi, Çanakkale’ye bağlı Gökçeada Belediyesi, Sakarya’ya bağlı Taraklı
Belediyesi, Aydın’a bağlı Yenipazar Belediyesi, Isparta’ya bağlı Yalvaç Belediyesi, Ordu’ya
bağlı Perşembe Belediyesi, Kırklareli’ne bağlı Vize Belediyesi, Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti
Belediyesi ve Erzurum’a bağlı Uzundere Belediyesi Türkiye’deki 11 adet mevcut üye belediyeyi
tanımlamaktadır. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nden 2, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 1, Ege
Bölgesinden 3, Akdeniz Bölgesi’nden 1, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 1 ve Marmara
Bölgesinden 3 adet üye şehir bulunmaktadır. Türkiye’de nüfus yoğunluğun en fazla olduğu bölge
Marmara Bölgesi olup en fazla üye sayısı çıkaran bölge olmuştur. Bununla birlikte nüfus
yoğunluğu ve hızlı kent yaşamının yüksek boyutlara vardığı İstanbul ve Bursa gibi illerden üye
belde belediyesi çıkmaması şaşkınlık vericidir ve bu anlamda sorun giderici ve kent yaşamını
yavaş şehir düşüncesine göre şekillendirici bir yaklaşımın bölgede kent yönetimi ve stratejisi için
henüz yerleşmediğine işaret etmektedir. Ülkemizde ikinci en büyük nüfus yoğunluğuna sahip
bölgemiz İç Anadolu Bölgesi’nden ise yavaş şehir oluşumu ve organizasyonuna üye herhangi bir
şehir bulunmamaktadır (Cittaslowturkey.org, 2016)
Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzincan Yavaş Kent Hareketine Katılım Potansiyeli
Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu bölgedir. Bu
bölgeden yavaş kent hareketine üye şehrimiz Erzurum ilinin Uzundere İlçe Belediyesi yaklaşık
3001 civarı bir nüfusa sahiptir. Erzincan ilimiz 217 886 toplam nüfusa sahip olup il merkezine
bağlı merkez ilçe belediyesinin altında 95596 kişi yaşamaktadır (http://www.yerelnet.org.tr,
2016). İlçe merkezi köyler ile birlikte 152477 nüfusa sahip görünmektedir. Bu rakam Erzurum
Uzundere şehri ile karşılaştırıldığında yaklaşık otuz katı bir nüfus değerine tekâmül etmektedir.
Hali hazırda Erzincan il merkezinin nüfusu da kent belediyesi gözüyle görüldüğü üzere 50000’lik
yavaş kent birliğine üye olma kriterinin nüfusta 46 bin küsurluk bir fazlalıkla hayli üzerindedir.
Erzincan merkez ilçe belediyesi nüfusu yine; en kalabalık Türkiye yavaş kent oluşumu üyesi olan
İzmir Seferihisar Belediyesi’nden fazladır. Nitekim 95 596 kişilik merkez ilçe belediye nüfusu ile
36 335 kişilik Seferihisar nüfusunun da neredeyse üç mislidir. Öte yandan, 24 adet belediyeye
sahip Erzincan ili genelinde yalnızca il merkezi belediyesinin nüfusu 50000 kriterinin üzerindedir.
Oysa geri kalan 23 adet belediye için nüfus sayısı kriterini karşılamayan şehir yoktur. Diğer tüm
belediyeler arasında Çayırlı ilçe belediyesi 8980 ile en yüksek nüfusa sahipken en tenha nüfuslu
belediye Mollaköy Belde Belediyesi yalnızca 1588 nüfusa sahiptir. Nitekim 24 il bünyesi
belediyeden 23 ü yavaş kent hareketi için nüfus kriterine takılmamaktadır (TÜİK, 2015). Doğu
Anadolu’dan harekete katılan tek şehir olan Uzundere ile ilgili stratejik vizyon adımlarına
bakıldığında kentin, coğrafi yapısı ve zenginlikleri, gezilecek yerleri, spor imkanları ve
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festivallerinin ön plana çıkarıldığına şahit olunmaktadır. Erzincan için de bölgeye uygun bir yol
haritası tasarlandığında bu başlıklara göz atmak ve ilaveten bahsi geçen 72 kriteri takiben enerji
tasarrufu, tarihi merkezlerin korunması, trafik güvenliğinin planlanması, devlet binaları ve okullar
arasında bisiklet yollarının yapılması ve tabi ki kentin yerel bölgesinin yiyeceklerini ön plana
çıkarma gibi adımlar ilk akla gelen stratejik adımlar olacaktır. Doğal enerji kaynaklarını
kullanma, kentte bazı alanları araç trafiğine kapatabilme, organik ürünleri ve bu ürünleri kullanan
restaurantları çoğaltma, fastfood mağazalarını azaltma ve alışveriş merkezlerine alternatif
yaratma, kültürel mirası ve nostaljiyi yaşatma projeleri ise burada genel geçer çözümler
sunmaktadır. Yavaş şehir etiketini taşıyabilecek herhangi bir Erzincan belde veya şehrinin, turizm
potansiyeli yavaş şehir hayatını seçmek isteyen sakinler tarafından da arttırılabilecektir.
Erzincan Analizi
CitaSlow Kriterlerini Karşılama Konusunda Erzincan Üzerine Genel Bir
Değerlendirme
Çayırlı, Bahçeliköy, Çukurkuyu, Demirkent, Geçit, Kavakyolu, Mollaköy, Ulalar, Yalnızbağ,
Yaylabaşı, Yoğurlu, Çağlayan, Uluköy ve Dörtler Erzincan’da merkeze bağlı belde
belediyeleridir ve tamamının nüfusu 50000 değerinin altındadır. Hatta yalnızca Çayırlı ve
Demirkent’in nüfusu 5 binin üzerindedir. İliç, Kemah, Kemaliye, Refahiye, Tercan ilçesine bağlı
Tercan, Kargın, Çadırkaya, Mercan Belediyeleri, Üzümlü ilçesine bağlı Üzümlü, Altınbaşak,
Bayırbağ, Karakaya Belediyeleri ve son olarak Otlukbeli ilçe ve ilçeye bağlı belde belediyeleri
Erzincan’dan yavaş kent birliğine üye olabilecek şehir profiline yatkın kentler olarak kabul
edilebilir. Bu belediyelerin de hiçbirinin nüfusu 50 binin üzerinde değildir. Hatta yalnızca Tercan
ilçesine bağlı Tercan ilçe belediyesinin nüfusu 7203, Üzümlü ilçesine bağlı Üzümlü ilçe
belediyesinin nüfusu 6748 ile beş binin üzerindedir. Sayılan diğer ilçe ve ilçeye bağlı belde
belediyelerinin de nüfusu beş binin yani yavaş kent olma nüfus kriteri olan elli bin nüfus kriterinin
onda birin altındadır (TÜİK, 2013). Erzincan’ın kamuoyunu yansıtır ölçüde, yöre halkından
yetişme aydınların da fikri önem arz etmektedir. Erzincanlı ünlü yazar Mustafa Kutlu’nun 4 Ocak
2012 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan raporuna da göz atıldığında topyekün Erzincan
için bir sakin (veyakut yavaş) kent olma potansiyeli değerlendirilememektedir. Kutlu yazısında
Erzincan ve yavaş hareketi için şu değerlendirmede bulunmuştur (Yenişafak, 2012):
“İlim adamları, tıp çevreleri, psikologlar giderek hızlanan hayatın insanı bitirdiğini tespit etti. İnsanlar
artık yemeklerini bile ayakta atıştırarak yiyor. Buna reaksiyon olarak İtalya''da bir "Yavaş Yemek" hareketi
oluştu. Bunun ardından hızdan arınmış, gürültüden ve karmaşadan uzak kentlere bir eğilim belirdi.
Cittaslow (Yavaş Kent) kavramı ortaya çıktı. Zaten ilim çevreleri de insanoğlunu uyarıyor, ona sürekli
"Yavaşla" diyor. Uluslararası bir hüviyet kazanan hareket organize oldu ve "Yavaş Kent"ler şöhret
kazandı. Ben "Sakin Kent" ismini daha munis buluyorum. Bu kentlerin tamamı sanayiden uzak; yerel
renklere, yerel tatlara, kültüre, spora odaklanmıştır…. Türkiye''de de Seferihisar (İzmir), Gökçeada
(Çanakkale), Akyaka (Muğla), Yenipazar (Aydın) ve Taraklı (Sakarya), yavaş kent üyeliği almıştır.
Ardından müracaat eden üç belde daha var. Yalvaç (Isparta), Vize (Kırklareli) ve Perşembe (Ordu). Ben
vaktiyle bu konuda bir yazı yazarak Erzincan il idaresi, iş çevreleri ve Belediye''nin bu yolda adım atmasını
dilemiştim. Eğer Erzincan "Sakin Kent" seçilirse hem Türkiye''de, hem Uluslararası camiada adını
duyuracak; bu yoldan hem turizm, hem yerel değerlerin pazarlanması ile bambaşka bir hüviyet
kazanacaktır. 17 Aralık''ta İzmir-Yaşar Üniversitesi''nde toplanan sekiz kentin belediye başkanları ile ilim
adamları "Sakin Kent"in ülkemizdeki geleceğini tartıştılar. Keşke Erzincan''dan bir temsilci de misafir
olarak bu toplantıya katılsaydı. Erzincan mevcut yapısı ve potansiyeli ile bir "Sanayi Kenti" olmaya, ve
kendini mahvetmeye heveslenmesin. Tam tersine elinde Türkiye''de eşi bulunmayan bir "sakinlik" hazinesi
var.”

Çalışmanın bu bölümünde Erzincan ili ve içerisindeki tüm belde ve ilçe belediyelerinin genel
durumu cittaslow hedeflerini karşılama hususunda genel hatlarıyla değerlendirmeye alınacaktır.
Erzincan ve Cittaslow Üyeliği Eksenli Çevre ve Altyapı Politikaları ve Sürdürülebilir
Kent ideali için Genel Bir Değerlendirme
Erzincan cittaslow kriterlerini karşılama yolunda bazı somut adımlar atması gereken
kentlerimizden biridir. Bu somut adımların belde ve ilçe belediyeleri geneline yayılması bir
zorunluluk halini almıştır. Erzincan 2012 hava kalitesi bültenine göre hava kirliliği potansiyeli
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düşük doğu illerimizden biri olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen gerek yer altı gerek yer ustu
kaynaklarının yanlış kullanımı gerekse katı enerji kaynaklarına başvurma oranının yüksekliği
nedeniyle, hava ve su kirliliği yönünden ulusal parametre ölçütlerine göre iyilileştirmelere
gidilmesi gereken illerimizdendir. Bingöl, Erzincan, Hakkari, Malatya, Tunceli, Van Doğu
Anadolu’da tehlike arz eden su kirliliği boyutuna erişmiş illerimizdir ve bununla birlikte Erzincan
ülke genelinde 22 adet büyük tehdit altında kabul edilen illerimizden biri olmuştur. Cansuyu
Projesi ile içme suyu potansiyeli ve yeterliliğinin arttırılmış olması 35 milyon avroluk proje tutarı
ile Erzincan açısından olumlu bir tablo ortaya koymuştur. Şehirdeki kişi başı çekilen su miktarı
litre/kişi-gün olarak bakıldığında 186 olarak görülmektedir ve 203 olan Türkiye ortalamasının
altındadır. Atık pillerin toplanması projesi, ÖTL geri dönüşüm projesi, Katı Atık Toplam Projesi,
Ambalaj Atıkları Dönüşüm Projesi, Tıbbi Atık Toplama Projesi gibi projeler Erzincan Belediyesi
tarafından yürütülüyor olup bu projelerin çapının diğer belde ve ilçe belediyelerine de
genişletilmesi olumlu olacaktır. Kamusal ışık kirliliği takip projesi için Erzincan ve ilçelerinin
daha fazla veri sağlıyor olması gerek arz etmektedir. İl genelinde biyo-çeşitliliğe sahip çıkılmalı,
Erzincan Üniversitesi’nin kurmuş olduğu Biyo-Çeşitlilik Araştırma Geliştirme ve Uygulama
Koordinatörlüğü ile kent yönetim idarelerinin ortak hareket etmesi gereklidir. 2014 yılı itibariyle
Erzincan kent merkezine 12 km lik bisiklet yolunun yapılmış olması hem enerji tüketimi hem
trafik yoğunluğu ve kirliliğini önlemede olumlu bir adım olmuştur (http://www.erzincanbld.gov.tr/, 2016). Sanayi ve Ticaret Odası desteği ile güneş enerjisi panelleri için ihtisas alanı
kurma çalışmaları gibi projeler yine il geneli kriterlerin sağlanması için olumlu gelişmelerden
bazıları olmuştur. 2012 verilerine göre hane başı elektrik tüketiminde ise Erzincan 81 il arasında
58’inci sırada olup görece olarak bu kriter açısından da iyi bir konumda kabul edilebilir. Gerek
trafik yoğunluğu takibi gerekse hava kirleticilerinin takibi hususunda ulusal hava kalitesi izleme
ağı değerlendirmelerine göz atıldığında Erzincan PM10, PM2.5, SO2,NO,NO2,NOX ve CO
değerleri bakımından 17 Temmuz 2016 tarihli değerlendirmelerinde üst limitin altında olumlu bir
tablo sunmaktadır. Bunlar arasında üst limite en yakın değerde çıkan CO (karbon monoksit) oranı
dahi 3900 µg/m3 olarak gözlemlenmekte ve 10000 µg/m3 üst sınırının çok altında kalan bir değer
ile olumlu kabul edilebilir bir tablo sunmaktadır. Erzincan’da 3 Aralık günü 2011 tarihinden bu
yana engelliler gününün kutlanması ve sportif aktivitelerinin tertip edilmesi şehrin engelli
yaşamına gösterdiği saygının bir görünümü kabul edilebilir. Kent merkezi dışında gerçekleştirilen
TOKİ projesi ve uydukent projesi ile Erzincan kent yoğunluğu dışına taşan yerleşim yerlerinin
planlaması için de önemli bir adım atmıştır. Kent içinde görsel kirlilik ile savaş amaçlı olarak,
ağaçların, üst geçitlerin ve arterlerin led lambalarla aydınlatılması da önemli bir gelişme olarak
kabul edilebilir. Erzincan’ın sakin kentleşme alanındaki problemlerine değinecek olursak kent
genelinde istihdam probleminin baş gösteriyor olması başta gelen sorunlardan biri olarak
görülebilir. Askeriye ağır bakım fabrikasının ve Üzümlü İlçesindeki şeker fabrikasının ekonomik
destekle canlandırılması önemli bir adım olabilecektir. Öte yandan gerileyen hayvancılık
üretiminin de destek görmesi önem arz etmektedir. Kentte eko ulaşım, sürdürülebilir mal dağıtımı
ve istihdam imkânlarının yaratılması devam eden problemlerden biri görünümündedir (Kaya ve
Yurtseven, 2011, s.95).
Erzincan ve Cittaslow Üyeliği Eksenli Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları ve Kent
Ruhu Oluşturma ideali için Genel Bir Değerlendirme
Cittaslow hareketine göre; her kentin geçmişinden gelen, kültürel mirasına dayanan, kentin
tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlarından oluşan kendine has ve hissedilmeyi turistik süreçte de
bekleyen bir ruhu vardır (Kaya ve Yurtseven, 2011, s.95). Kent ruhu bir projeye dayalı olarak
oluşturulabilecek bir şey olmasa da; esasında keşfedilmeyi bekleyen ve kaybedilmeye karşı
korunması gereken bir olgudur. Bir kentteki somut kültürel mirasın öğeleri olan kalıntılar, sit
alanları, abideler gibi soyut öğeler; o topraklarda yaşayan uygarlıkların, üretilen ürünlerin,
örneğin söylenen türkülerin şarkıların, yazılan şiirlerin, dostlukların, yaşananların birikimi olan
bu ruh kavramı aslında karakteristik olarak da bir kenti diğerlerinden ayırmaya yarar. Cittaslow,
kent ruhunun korunarak kalkınmasını ve buna dair olarak korumacı politikaları şart koşmaktadır.
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Otlukbeligölü, Girlevik Çağlayanı, Aygır Gölü, Ekşisu, Horhor şifalı suyu ve çağlayanı, Erzincan
ılıcası ve Tercan Mamahatun Kervansarayı en bilinen doğal ve tarihi gezi durakları olarak kente
ayrıcalık katmaktadır. Erzincan kale ve kuleleri 29 arkeolojik kayıtlı sit alanı, 2 doğal sit, 3 tarihi
sit alanı ile kent ruhu taşıma konusunda iddialı bir kentimizdir. Soyut kültürel varlıkları arasında
halk oyunları dikkat çekmekte; çiftetelli, kaşık oyunları, horon, halay, tek oyunlar bilinen halk
oyunlarıdır (Sağır, 1995). Ayrıca daha az bilinen ve yaygın tipler arasında da üçayak, dörtayak,
ikiayak, ağırbar, koçeri, sıklama, sarhoş barı, timurağa, hoş bilezik, dello, sarıkız, tamzara, çayırın
ten yüzünde, tavuk barı gibi türler öne çıkmaktadır. Erzincan’da 1939 yılında büyük bir deprem
gerçekleşmiş akabinde; üçüncü ordunun Erzincan’da bulunması taş ve estetik binaların yapımına
yol açmıştır. İl genelinde Otlukbeli ve Kemaliye gibi ilçelerin kendine ait mimarisi dikkat
çekerken; il merkezinde kamu binaları için dikkat çekici bir tasarıma gidilmemiştir (Bulut ve
Yılmaz, 2008, s.122). Erzincan tarihinde değişik şiddetlerde 30’dan çok deprem olmuştur. Kent
tarihinde en son ki büyük depremde; 14.401 bina yıkılmış, 4.043 bina da ağır hasara uğramıştır.
Erzincan'da yıkıcı bir başka deprem de 13 Mart 1992'de yaşanmıştır, mimari yönden iz bırakıcı
bir hasar meydana gelmemiştir. 1938 yılında açılan gar binası ve eski itfaiye binası kent
mimarisini yansıtabilen az sayıdaki örneklerden bazılarıdır. Kent tarihinde depremlerin sık
yaşanması durumu, eski bina materyallerinin günümüze ulaşamayacak tarzda ahşaptan olmasına
sebebiyet vermiştir. Erzincan Belediyesi, yürütmeyi planladığı dev yeşil alan projeleri ile 3 yıl
içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 4m² artırmayı hedefleyerek bu alandaki
kriterlerin karşılanmasına da hizmet verebilmektedir. Bu projelerin başlıcaları olarak Geçit ve
Vasgirt Dereleri güzergâhında 60 bin m², DSİ Yerleşkesine 40 bin m² meydan kimlikli yeşil alan
projeleri verilebilir. Kemah ilçesinde kaymakamlık tarafından 2016 yılı analizinde; Mayıs ayında
Erzincan'da 700 bin dönümlük kullanılmayan arazi tespit edilmiş; 30–40 yıldır tarım yapılmadığı
için organik üretime uygun olan bu alana 'gurbetten sılaya dönüş' projesi başlatılarak meyve
ağaçları ekimine başlanmıştır (http://www.erzincan-bld.gov.tr/, 2016).
Ayrıca kentte kablosuz internet, interaktif hizmetlerin yaygınlaştırılması gibi adımların
atılması da çağa uygun kent ruhunu geliştirme yönlü temalara hizmet verebilecektir. Gerek kafe
sayılarının arttırılması gerek geleneksel desen ve iç dekorasyon görsellerinin ön plana çıkarılması
ihtiyaç duyulan diğer bazı adımlar olabilir. Semaver, tepsi, biblo, duvar tabağı, şekerlik, vazo gibi
kentin çizgisini yansıtan materyallerin daha görsel ve yoğun olarak kullanımına ağırlık verilebilir.
Üçetekle birlikte geniş bir şalvar, uzun keten ve bürümcük gibi yerel giysilerin tanıtımı da bu tarz
kafe veya işletmeler de görünür hale getirilebilecektir. Kadife, kutnu, çitari, alaca, manisa, atlas,
pullu sehavi, koyu kahverengi, paçaları bol pantolon, yakasız, kenarları işli avcı yeleği gibi kente
ait giyim materyalleri de böylelikle tanınabilecektir. Bununla birlikte, pasif ev, evden çalışma,
geleneksel fırın ve kasap kültürünün yaygınlaştırılması, kentte halihazırda yoğun olan atık
problemini çözmek için biyo mimari gibi modern kent planlama projelerine başlanması, kentsel
peyzaja, kirlilik takibine, demokratik şehir planlama süreçlerine ağırlık verilmesi önerilebilecek
ve kentte yeterince denenmemiş, kent ruhunu canlandıracak yeni adımlar olabilecektir
(http://www.erzincan-bld.gov.tr/, 2016). Ergan dağından sağlanan teleferik gibi otantik ulaşım
alternatiflerine kent içinde yeni ve kombine modlar eklenebilecektir. Böylelikle turizm yolu
sağlanabilecek ve turizm oryantasyonu da kentte güçlenebilecektir. Ayrıca; bu süreci
destekleyecek Vali Recep Yazıcıoğlu Geleneksel Doğa Sporları Festivali, Uluslar Arası Kemaliye
(Eğin) Doğa Sporları Şenliği, Esence Yedigöller Uluslararası Dağcılık Festivali, Doğa-Kültür ve
Tulum Peyniri Festivali, Otlukbeli Şenlikleri, Refahiye Kültür ve Bal Festivali, Kemah Sultan
Melik Tarih, Kültür ve Spor Şenlikleri, Hıdır Abdal Sultan Şenlikleri, Erzincan’a has ve yavaş
kent yaşamını motive eden hali hazırda ona artı değer kazandıran kent festivallerindendir. Ayrıca;
rafting, su kayağı, buz tırmanışı, kano, camel trophy, kürek, yamaç paraşütü, treaking, dağcılık
ve kampçılık, kayak, avcılık ve cirit gibi spor dallarına da müsait bir coğrafi potansiyelinin
bulunması ve de tesis ile kulüplerle bu sporların destekleniyor olması önemli bir artı değerdir.
Erzincan Munzur Fırat Doğa Sporları Derneği, EDKİK, Akbulut Kayak Tesisleri bu altyapıyı
sağlayan oluşumlardan bazılarıdır (http://www.erzincan-bld.gov.tr/, 2016).
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Erzincan ve Cittaslow Üyeliği Eksenli Sosyal Uyum, Ortaklık Kurma, Tarımsal,
Turistik ve Esnafa Dair Politikaları ve Yavaş Yaşam Oluşturma ideali için Genel Bir
Değerlendirme
Erzincan ilinde agro ekoloji alt alanları il özel idaresi planlarında tespit edilerek, basit ve
sakin yaşama destek projelerinin ve kendi kendine yetebilen kent idealinin önünün açılması
sağlanmıştır. Kemaliye, Üzümlü-Kemah, Çayırlı-Otlukbeli ve Refahiye agro-ekolojik 4 ana
bölüm olarak öne çıkarılmıştır (Yücel, Özel ve Şengün, 2013, s.36). 1970’li yılların başında özel
girişimcilerin yatırımlarını özendirmek amacıyla Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına
alınmasına rağmen, il arazisinin büyük bir kısmının 1. Derece Deprem Bölgesi’nde olması ve
genel olarak bölgenin az gelişmişliği gibi nedenlerden dolayı otel kapasitesi ve turizm yatırımları
için de istenilen gelişme sağlanamamıştır. Nitekim göç veren illerimizden de biri olmuştur. İlde,
küçük boyutlu düzeyde kalan sebze ve meyve, özelde de kayısı tarımı ve ekonomik rant pazarında
sebze bahçelerinin değerleri arttırılmalı ve tarım koruma metotları tekrar canlandırılmalıdır.
Erzincan Dernekleri Federasyonu ve Erzincan Üniversitesi işbirliği ile Ankara'da düzenlenen “
Erzincan Yemek Kültürü ve Yemekleri Kursu gibi aktivitelerin yaygınlaştırılması Erzincan’da
kent yaşamına olan ilgiyi başka şehirlerden de bölgeye çekecektir. Fabrikasyon veya hazır gıda
sektörüne alternatif olarak yavaş üretim ilkesine riayet eden kent mutfağı ürünlerine ait üretim
yapan firmaların yaygınlaştırılması doğru bir adım olacaktır. İlde profesyonel aşçılık kurslarının
sayısının arttırılması büyük önem arz etmektedir. Erzincan’da Çumra domatesi, Yerlikaya, sakı
elması ve kayısı türleri için geniş çaplı bir GDO ile mücadele programı hazırlanmalıdır. Organik
ve GDO karşıtı üretimin kentte yaygınlaştırılması yavaş kent yaşamı idealine de uygun düşecek
bir pazarın yaratılabilmesi için etkili olabilecektir. Gıdanın tarladan sofraya her yönü üzerine
çalışmaya ve duyuları yeniden uyarıp terbiye etmeye dayalı yenilikçi lezzet eğitimi olan tat
eğitiminin yine Erzincan ilinde kurslar aracılığı ile verilebilmesi gündeme getirilebilir.
Erzincan’da yoksulluk oranının TUİK (Türkiye Ulusal İstatistik Kurumu) verilerine 2014 yılında
en yüksek olduğu da; il bazında Bayburt ve Erzurum ile birlikte %14’lük bir oranla TÜİK
tarafından ilan edilmiştir. Çocuk bakımı, engellilere destek, konut yatırımı, kilometre kareye
düşen insan sayısının seyreltilmesi gibi alanlarda sosyal politikaların geliştirilmesi, sakin kent
hedeflerine gerçekten ulaşmanın da vazgeçilmez bir koşuludur. Gerek küresel gerekse yurtiçi
istihdam ve sakin kent yaşamı projeleri için ortaklıklara gidilmesi bu konuyu entegre bir biçimde
destekleyebilecek modern yaklaşımlardan biri olacaktır.
Erzincan ve Cittaslow Üyeliği Eksenli Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Kriterli
ve Yavaş Yemek Yeme Ortamı Oluşturma ideali için Genel Bir Değerlendirme
Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek, Erzincan gibi
zengin ve geleneksel bir mutfağa sahip ilimiz için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Tüm dünyada
olduğu gibi, kent yaşamında yemek yemek kalori alımına yönelik mekanik bir eylem değil sosyal
bir aktivite ve çoklu bir tercihtir. Bu eylem tarlada çalışan işçileri, mutfak endüstrisini, doğaya
verilen veya verilmeyen zararı, mutfak çalışanlarını ve daha birçok unsuru içine almaktadır
(Yücel, Özel ve Şengün, 2013, s.37). Yavaş yemek iyi, temiz ve adil gıdayı tercih etmek olarak
belleklerde yer etmelidir. Erzincan gibi 192 farklı kategoride yerel yemeği olan bir kent bu hedefi
sağlamak için önemli bir avantaja sahiptir. Erzincan yöre mutfağı yemek türleri bakımından bir
hayli zengindir. Mutfağın çoğunu hazır tüketim ve hızlı yapımdan uzak hamur işleri oluşturur.
Eşgili, kesme çorba (un çorbası) yaprak sarma başlıca yemek türleri olarak mesai ve emek isteyen
yemek türlerindendir. Erzincan üzümü, Kemah tuzu, Erzincan Tulum peyniri gibi yöresel
ürünlerin tanıtım ve pazarlanması da aynı içeriğe alınabilir. Doğal ve geleneksel yiyecekleri
Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek, AB Kurumları ile eşleştirme projelerinde
bulunmak ve gelişmekte olan kimi ülkelerin Cittaslow ve Slowfood felsefelerinin yayılmasını
daha da hizmet sağlayacak şekilde geliştirmek için onlarla işbirliği yapmak, Erzincan mutfağının
da tanınırlık kazanmasına hizmet edecektir. Kentli halk için de yeni ve tercih edilir emek ve
mesainin ekonomik layığına kavuştuğu, sakin bir istihdam ortamı yakalanabilecektir. 2015
yılında dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında gösterilen EMITT İstanbul Tüyap Fuar
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ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiş ve Erzincan yöresel yemeklerinin de burada tanıtılması
önemli bir gelişme olmuştur. Bununla birlikte kent içinde yöresel yemek sunumuna odaklı
restoran sayısı yaklaşık on civarı olup çoğunluğu da et yemekleri ağırlıklı yine hazır tüketime
uygun ürünlere yer vermektedir. Mazlum, Kılıçoğlu, Şelale, Mandıra, Bozkurt, Ayla’nın Mutfağı,
Kebapistan, Atlantik, Boğaziçi, Sevenkevser, Eksisu, Beyazsaray, Kardeşler, Değirmen,
Cumhuriyet, Şehrican ve Büyük Hünkar lokantaları bunar arasında hazır gıda dışı menülere sahip
olanlardan en bilinenleridir. Öte yandan bu lokantalar da dahi gıda veyahut yemek ürün yelpazesi
30 civarı olarak sunulmaktadır. Yöresel yemek yarışmalarının yanında, kursların ve teşvik ile hibe
imkânlarının yaratılması elzem görünmektedir (http://www.erzincan-bld.gov.tr/, 2016).
Sonuç ve Değerlendirme
Yavaş Kent hareketi, dünyada yaygınlık kazanan bir kent yönetimi tarzına evrilmektedir.
Türkiye’deki 11 kent haricinde bu potansiyele sahip ve ölçütlere uygun düşen belde veya ilçe
belediyelerinin bu sıfatı kazanmaya müracaat etmeleri, gerek onların turizm ve yaşam
potansiyellerini arttırmaya gerekse de, diğer kentler için itici bir güdü yaratılmasına hizmet
edecektir.
Erzincan kent merkezi belediyesi hariç 23 adet ilçe ve belde belediyesinde taşıdığı potansiyel
ile sakin veyahut yavaş kent olma yolunda aday çıkarabilecek bir ilimizdir. Bunun evveliyatında,
çevre, turizm, esnaf desteği, altyapı, ortaklık kurma ve sosyal sorumluluk taşıma gibi politika
sahalarında elle tutulur ve ivedi politikalara hız kazandırmak büyük önem arz etmektedir.
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TURİZM

OCAK KÖYÜNÜN (KEMALİYE) İNANÇ TURİZMİ BAKIMINDAN YERİ VE
ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF OCAK VILLAGE (KEMALİYE) IN TERMS OF RELIGIOUS
TOURISM
Erdal AKPINAR*
Özet
Dünyada ve Türkiye’de turizm etkinlikleri giderek genişlemekte, değişmekte ve çeşitlenmektedir.
Günümüzde turizm sektörü, deniz-kum-güneş eksenli geleneksel turizm anlayışına alternatif olabilecek
yeni arayışlar içerisindedir. Bunda turizm etkinliklerine katılanların sayısındaki artışın ve sosyoekonomik
değişimin rolü büyüktür. Turistler son yıllarda belirgin bir şekilde alternatif turizm alanlarına yönelmeye
başlamışlardır. Bu kapsamda bir turizm ülkesi olan Türkiye’nin kültürel turistik varlıklarının tespiti,
tanıtılması ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Erzincan’ın Kemaliye ilçesi kültürel özellikleri
ve zenginlikleri bakımından Türkiye’nin sayılı otantik ve korunmuş yörelerindendir. İlçenin Ocak köyü ise,
Anadolu Alevi-Bektaşi inancının en önemli merkezlerinden biridir. Bu inancın sayılı temsilcilerinden biri
olan Hıdır Abdal Sultan’ın Türbesi burada bulunmaktadır. Ocak köyü, yaklaşık yedi asırdır dinî
fonksiyonunu sürdürmektedir. Diğer yandan köy, son yıllarda gelişen ulaşım imkânları sayesinde inanç
turizmi etkinliklerine de konu olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Ocak köyünü inanç turizmi
bakımından tanıtmaktır. Bu çerçevede literatür taramasının ardından saha çalışması yapılmış, yörede
yetkililerle ve inanç turizmine katılan turistlerle görüşülmüş, imkânlar ve sorunlar yerinde tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulguların yörenin inanç turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ocak köyü, Hıdır Abdal Sultan, Kemaliye, Erzincan, İnanç turizmi.
Abstract
Tourism activities in the world and Turkey are expanding, changing and diversifying. Today, tourism
sector is in search for new destinations alternative to sea-sand-sun-axis traditional tourism. The role of the
increase in the number of participants in tourism activities and socio-economic change is great. Tourists
have begun to turn to alternative tourism in recent years. In this context, the determination, introduction
and evaluation of the spots in Turkey's cultural attractions, a tourism country, is of great importance.
Kemaliye, a sub-province of Erzincan in Turkey, is one of the authentic and preserved places in terms of
the cultural features and richness. Ocak village of Kemaliye is one of the most important centres of
Anatolian Alevi-Bektashi beliefs. The Mausoleum of Hıdır Abdal Sultan who is one of the few
representatives of this belief is in this village. Ocak village has been on religious function about seven
centuries. On the other hand, the village, through the growing transportation facilities in recent years, has
become the subject of religious tourism activities. The aim of this study is to introduce the Ocak village in
terms of religious tourism. In this context, we made field work following literature survey, discussed with
officials and tourists over the religious tourism in the region, determined the possibilities and problems. We
have the conclusion that the findings from this study can contribute to the religious tourism in the region.
Keywords: Ocak Village, Hıdır Abdal Sultan, Kemaliye, Erzincan, Religious Tourism.

1. Giriş
Günümüzde turizmin yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkiler, uluslararası
ekonomik ve politik ilişkilerde oynadığı rol giderek önem kazanmaktadır. Bu durum, yalnız
uluslararası turizm hareketinden büyük pay alan gelişmiş ülkelerde değil, aynı zamanda
gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi artırmaktadır. Turizm, uluslararası ölçekte
geniş istihdam olanakları yaratan bir sektör olup, dünyada yaklaşık 300 milyon insanı istihdam
etmektedir. Başka bir ifadeyle dünyada her 16 çalışandan biri turizm sektöründedir. Ayrıca tüm
uluslararası sermaye yatırımlarının yaklaşık %7'si turizm alanına yapılmaktadır. Dünyada ve
ülkemizde turizme verilen önem artmakta, turizm eğilimleri çeşitlilik kazanmakta, yeni yerler ve
yeni turizm türleri insanların ilgisini çekmektedir (Emekli, 2005: 100).
Bu çerçevede kültürel turizmin önemi giderek artmaktadır. İletişim ve ulaşım araçlarındaki
gelişmeler ve küreselleşme insanların değişik kültürleri görme, öğrenme, tanıma merakını
körüklemiş, bu arzu kültürel turizmi doğurmuştur (Nuryanti,1996: 255). Kültürel turizm festival,
*
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folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel
değerleri tanımak, tarihi yerleri ve toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan gezi
etkinlikleridir (Aydın, 1990: 27).
Kültürel turizmin pek çok çeşidi vardır. Bunlardan biri de inanç turizmidir. İnanç turizmi,
insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları
yerlerin dışında inanç çekim merkezlerine dini inançlarını tatmin etmek maksadıyla yaptıkları ve
bu seyahatleri sırasında genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek,
geçici bir süre konakladıkları olaylar ve ilişkiler bütünüdür (Çelik, 2008:23). İnsanların gerek
mensubu oldukları dinin kutsal mekânlarını, gerekse dini liderlerinin yasadıkları yerleri görmek
istemeleri sonucunda ortaya çıkan inanç turizmi önemli alternatif turizm türleri arasında yer
almaktadır (Sezgin, 1995: 9). Esasen inanç turizmi ve hac gezileri en azısından üç nedenden
dolayı miras turizminin bir formu olarak kabul edilmelidir. İlk olarak ziyaret edilen mekânların
bazıları (kiliseler, camiler, tapınaklar, sinagoglar, türbeler, kutsal dağ ve mağaralar) kültürel miras
varlıklarıdır. İkincisi; hac yolları, hac uygulamalarındaki tarihi rollerinden dolayı zamanla
kültürel miras unsurları haline gelmiştir. Üçüncüsü ise; ibadet ve dini törenlerin yapıldığı kutsal
yerler de somut olmayan kültürel mirasın birer parçasıdır (Timothy&Nyaupane, 2009).
Dünyada yılda ortalama 300 milyon kişi inanç turizmi aktivitelerine katılmaktadır. Bu tür
turizm hareketleri giderek yaygınlık kazanmakta olup, sadece kutsal yerlere yapılan dinsel
ziyaretler olmaktan çıkarak daha geniş kitlelere yayılma eğilimindedir. Günümüzde inanç
turizmine katılanların geçmişte olduğu gibi sadece 50 yaş ve üzeri turistlerden oluşmadığı,
giderek genç kuşakların da bu tür seyahatlere ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. Kısacası inanç
turizmine yönelik giderek artan bir ilginin olduğu görülmektedir (Özşahin, 2012:10). Sektördeki
bu gelişme çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bunların başında insanların bu tür ziyaretleri
bir lüks olarak değil, bir gereklilik veya dini bir vecibe olarak görmesi gelir. Ulusal veya küresel
ekonomik krizlerden en az etkilenen turizm türüdür. Yıl boyunca sürekli yapılabilmesi ve
çocukluk yaşının üstündeki hemen her yaş grubuna hitap edebilmesi diğer avantajlı yönleridir.
Dolayısıyla ekonomik, politik ve sosyal boyutu doğru bir şekilde yönetilirse, ulusal ve yerel
düzeyde olumlu katkılar sağlayabilir (Okuyucu ve Somuncu, 2013).
Günümüzde inanç önderlerinin emrettiği yerler dışında, belirli zamanlar içinde yaşamış ve
bu dünyadan göç etmiş, fakat önemi daha sonradan ortaya çıkmış kıymetli şahsiyetlerde kültür
elçisi olmuş ve böylece inanç turizminin çerçevesi genişlemiştir (Açıkel, 2000:108). Yabancı
turistler açısından Antakya’nın tekrar ziyaret edilmesinde en önemli faktörün inanç turizmi
(Eykay vd, 2015: 69) olması bu tezi güçlendirmektedir. Din ve tatil turizmi ABD'de iç içe
kullanılan kavramlardır. Nitekim ABD'de nerede dini amaçlı merkezler varsa, hemen yakınında
turistlere yönelik çok çeşitli etkinlikler mevcuttur. Örneğin Niagara Şelalesi, St. Louis
Washington D.C., Miami, Orlonda, Salt Lake City gibi yörelerde dini turizmle tatil turizmi
birbirini tamamlayan unsurlardır (Aydeniz, 2001:9).
Türkiye’de inanç turizmi adı altında geniş kapsamlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine
yönelik çalışmalar 1995 yılında başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında çok sayıda tur operatörü,
basın mensubu ve konunun uzmanlarının katılımıyla inanç turizmi turları düzenlenmiştir.
Pamukkale ve Denizli’de düzenlenen “2000’e Doğru İnanç Turizmi” sempozyumları, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın katkıları ile 26.10.2002 tarihinde Kuşadası’nda gerçekleştirilen “I. İnanç
Turizmi Günleri” sempozyumu ve 16-17.04.2004 tarihinde İzmir’de yapılan “II. İnanç Turizmi
Günleri” sempozyumu konuyu gündeme taşıyan başlıca akademik çalışmalardır. Bunlara ek
olarak yerel yönetimler, üniversiteler ve kuruluşlar düzenledikleri çeşitli etkinliklerle konuyu
kamuoyuna taşımışlardır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 43 il Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından “İnanç Turizmi Açısından Önemi Olan İller” kapsamına alınmıştır (Sargın, 2006: 5)
2. Amaç ve Yöntem
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyü, Alevi-Bektaşi inancının önemli
merkezlerinden biri olup, yedi asırdır dinî fonksiyonunu sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı,
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Ocak köyünün inanç turizmi potansiyelini coğrafî bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bu
çerçevede öncelikli olarak literatür taraması yapılmıştır. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen saha
çalışmaları sürecinde yetkililerle, ziyaretçilerle ve köylülerle görüşmeler yapılmıştır.
3. Konum Özellikleri
Kemaliye ilçesi Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde, Erzincan ilinin
güneybatısında yer alır. İlçe; kuzeyde Erzincan'ın İliç, güneyde Malatya'nın Arapkir ve Elazığ'ın
Ağın, batıda Sivas'ın Divriği, doğuda Tunceli'nin Çemişkezek ve Ovacık ilçeleri ile komşudur.
Yüzölçümü 1168 km² kadardır. Kemaliye, konum özellikleri itibariyle Erzincan, Elazığ ve
Malatya illeri arasında bir geçiş sahası durumundadır. İlçe, batıda Yama dağından başlayıp,
doğuda Munzur dağları ile devam eden engebeli sahada yer almaktadır. İlçe merkezi olan
Kemaliye kasabası, bu dağlık sahada Karasu ırmağı tarafından açılmış kuzey-güney doğrultulu
vadinin batı yamacına yaslanmıştır (Akpınar, 2012: 257, Akpınar, 2004: 210-211).

Şekil 1. Ocak Köyü konum haritası

Çalışma sahamız olan Ocak köyü Kemaliye'nin güneyinde, Ergenot platosu olarak
adlandırılan engebeli sahada yer alan bir yamaç köyüdür. Denizden ortalama yüksekliği 1460 m
kadardır. Kemaliye'ye 40 km, Arapkir'e (Malatya) ise 23 km mesafede olan köy, ErzincanMalatya karayoluna 3 km.dir. Köy, yerleşim yeri olarak Karasu (Fırat) ırmağına ve ErzincanMalatya karayoluna hâkim manzaralı bir noktada kurulmuştur. Harput'u (Elazığ) Eğin (Kemaliye)
üzerinden Divriği'ye bağlayan tarihi ipek yolu köyün yakınından geçer. Ocak’ın ayrıca Yukarı
Yuvacık ve Aşağı Yuvacık isimli iki adet mezra yerleşmesi bulunmaktadır. Ocak köyü ve yakın
çevresinde yükselti faktörünün de etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak
geçen karasal iklim koşulları hüküm sürmektedir. Bununla birlikte yerleşmenin güney yamaçta
bulunmasının, yani bakı faktörünün etkisiyle güneşlenme düzeyi nispeten yüksektir. Yaklaşık
yedi asırlık bilinen bir yerleşim tarihi olan Ocak köyünün nüfusu dışarıya yönelik göçlerden
dolayı oldukça azalmıştır. TUİK verilerine göre köyün nüfusu 70’tir. Ancak tespitlerimize göre
nüfus miktarı kış aylarında 10-15’e kadar düşmekte, yazın ise 500-600’e kadar çıkmaktadır.
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Şekil 2. Ocak Köyünün güneyden görünümü

4. Anadolu'nun Manevi Mimarlarından Biri: Hıdır Abdal Sultan
Anadolu, yüzyıllarca İslam inancına ev sahipliği yapan bir kara parçası olarak, birçok eren,
veli ve evliyanın yaşadığı ve insanlığa katkı sağladığı bir coğrafyadır. Bu nedenle inanç turizmi
açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Dünyanın birçok yerinden gelen İslam alimleri, veliler
ve erenler Anadolu’nun dört bir tarafına dağılmışlar ve İslam dininin yaygınlaşmasında önemli
katkılar sağlamışlardır. Dolayısıyla Anadolu inanç kültüründe söz konusu gönül fatihlerine ait
türbe, ziyaretgâh, yatır ve makam gibi ziyaret yerleri yüzyıllardır değerli görülmekte, pek çok kişi
tarafından ziyaret edilmekte, maddi ve manevi sıkıntılara çare aranmakta, birtakım dilek ve
arzular çeşitli yöntemler kullanılarak dile getirilmektedir. Özellikle büyük veli ve zatların
türbeleri, yakından ve uzaktan gelenleri buralara çekmektedir. Örneğin, Konya’daki Mevlana,
İstanbul’daki Eyüp Sultan, Bursa’daki Emir Sultan ve Erzurum’daki Abdurrahman Gazi türbeleri
sıklıkla ziyaret edilen başlıca yerler arasındadır (Bekdemir ve Sezer, 2013: 719).
Esasen Türkiye'nin inanç turizmi bakımından yüksek potansiyele sahip merkezlerinden biri
de Ocak köyüdür. Köyün bu potansiyeli, Alevi-Bektaşi inancının önemli temsilcilerinden olan
Hıdır Abdal Sultan'ın burada yaşamış olmasından ve türbesinin burada bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Tarihi kayıtlara göre Hıdır Abdal Sultan 13. Yüzyılda Horasan'dan gelerek
Anadolu'ya yerleşen Horasan Erenlerinden Karaca Ahmet'in oğludur. Babası Karaca Ahmet’in
Anadolu'nun Müslümanlaşmasında büyük hizmetleri olmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin 366
halifesinden biri olduğu rivayet edilmektedir. Karaca Ahmet'in başta Akhisar olmak üzere, Batı
Anadolu'nun pek çok yerinde (Eşme, Aydın, Sivrihisar, İhsaniye gibi) kendisine izafe edilen
türbesi vardır. Hatta bunlardan biri de Üsküdar Karaca Ahmet Mezarlığında bulunur. Fatih Sultan
Mehmet döneminde yaşamış olan Muhittin isimli Bektaşi şairinin yazdığı bir şiirde, Hıdır Abdal
Sultan'ın adı aralarında Karaca Ahmet, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk'un da
bulunduğu pek çok ünlü tasavvuf büyüğüyle birlikte zikredilmektedir (Yaman, 1989: 9). Bu
durum Hıdır Abdal Sultan'ın dönemi itibariyle Anadolu'da oldukça iyi tanındığının kanıtı
sayılabilir. Hıdır Abdal Sultan, Ocak köyündeki türbede bulunan kitabeye ve Osmanlı Devleti
döneminde Şeyhülislam gözetimindeki Nakibül Eşraf adı verilen resmi kurul tarafından
düzenlenen silsilenameye göre, Karaca Ahmet'in oğludur. Söz konusu Osmanlıca belge, İstanbul
6. Noterliği'nin 3 Ağustos 1951 Tarih ve 20365 Sayılı yazıları çerçevesinde günümüz Türkçesine
çevrilmiştir. Söz konusu belgede Hıdır Abdal Sultan'ın şeceresinin Karaca Ahmet üzerinden Hz.
Muhammed'in torunlarından İmam Zeynel Abidin'e kadar uzandığı görülmektedir (Şimşek, 2004:
26-35).

OCAK KÖYÜNÜN (KEMALİYE) İNANÇ TURİZMİ BAKIMINDAN YERİ VE ÖNEMİ • | • 919

Şekil 3. Hıdır Abdal Sultan Türbesi

Türbenin kitabesi H. 675 tarihli olup, buna göre tekkenin 1270'li yıllarda inşa edildiğini
söylemek mümkündür. Yaşadığı yıllar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin iç isyanlarla zayıfladığı,
Moğol istilasına maruz kaldığı döneme tekabül eder. O da babası Karaca Ahmet gibi Hacı Bektaş
Veli'ye bağlıdır. Rivayetlere göre Hacı Bektaş Veli'nin verdiği görev doğrultusunda Karamanlı
birkaç aile ile birlikte Arapkir'e gelerek Ocak köyünü kurmuş ve buraya yerleşmiştir. Yer
seçiminde dönemin koşulları gereği güvenlik faktörünün belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.
Yerleşme çekirdeği tekke etrafında şekillenmiştir. Esasen o dönemde tekkeler, bir taraftan İslam
dinini ve Türk kültürünü yayarken, diğer taraftan yakın çevresindeki arazileri ekip biçmiş,
şenlendirmiş, çeşitli "derbent" (geçit) ve "ribat"ları (askeri merkez) koruyarak iç güvenliği
sağlamıştır. Diğer taraftan ise muharip bir güç gibi fetihlere katılarak "Alp", "Eren", "Alperen",
"Gazi", "Abdalan-ı Rum", "Baba" gibi unvan ve sıfatlar almışlardır (Barkan,1974: 274-279).
Nitekim Hıdır Abdal Sultan'ın ismindeki "Hıdır", "Abdal" ve "Sultan" sözcükleri bu kültürle
doğrudan ilişkilidir.

Şekil 4. Hıdır Abdal Sultan Türbesi sanduka odası
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Diğer yandan Hıdır Abdal Sultan Ocağı, öteki Alevi-Bektaşi ocaklarından farklı olarak
"düşkünler ocağı" olarak kurulmuştur. Düşkünlük, Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir suç
işleyene Alevi dedesi tarafından verilen en büyük cezadır. Hıdır Abdal Sultan Ocağı, düşkünlerin
cezalarını affetme yetkisi nedeniyle tarih boyunca diğer ocaklar yanında ayrı bir manevi üstünlüğe
sahip olmuştur (Özbilgin, 2011: 411-414, Sevgen, 2003). Aleviliğin inanç merkezleri olarak
kabul edilen ocaklar, mürşit ve pîr ocağı şeklinde sınıflandırılır. Tespitlerimize göre Ocak Köyü
Hıdır Abdal Sultan Ocağı mürşit ocağı olup, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendisine bağlı çok
sayıda pîr ocağı bulunmaktadır. Diğer yandan Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre "ocak" sözcüğü
çeşitli manaları yanında, halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan
bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile anlamına
gelmektedir. Nitekim hem Hıdır Abdal Sultan, hem de babası Karaca Ahmet yaşadıkları dönemde
halka manevi hizmetler yanında, çeşitli sağlık hizmetleri de sunan birer hekimdirler.
Araştırmacılara göre Osmanlı Devleti gerçek bir vakıf medeniyetidir. Osmanlının bu
özelliğinden Hıdır Abdal Sultan Zaviyesi de payını almış, köydeki bir çiftlik arazisi devlet
tarafından zaviyeye vakfedilmiştir. Bunun karşılığında zaviyedarlara yoldan geçenleri yedirip
içirme görevi yüklenmiştir. Bu durumu belgeleyen 14 adet padişah fermanı Ocak köyü müzesinde
sergilenmektedir (Şimşek, 2004: 62-74). Hıdır Abdal Sultan'dan sonra O'nun soyundan gelenler
yüzyıllar boyu zaviye hizmetini sürdürmüşlerdir. Cumhuriyet Döneminde 30. 11. 1925 tarihinde
tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte, Hıdır Abdal Sultan Zaviyesi’nin dinî faaliyetleri de
sona ermiştir. Yaklaşık 25 yıl sonra 3 Mart 1950 tarihinde çıkarılan yeni bir kanunla tekke ve
zaviyelere ait mekânların ziyarete açılmasına izin verilmiştir. Bu tarihten beri Türkiye'deki diğer
türbeler gibi Hıdır Abdal Sultan türbesi de halkın ziyaretine açıktır.
5. İnanç Turizmine Yönelik Başlıca Mekânlar Ve Olanaklar
Tarihi kayıtlar, Ocak köyünün yaklaşık yedi asır önce bir tekke etrafında şekillendiğini, yani
fonksiyonel açıdan dinî bir yerleşme olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Kuruluş sürecinde
durum böyle olmakla birlikte, zamanla tarımsal faaliyetlerin geliştiği, fonksiyonların çeşitlendiği
büyük bir yerleşmeye dönüşmüştür. Kemaliye ve köylerinin göç olgusuyla tanışması diğer
yörelerimize göre nispeten eskidir. Nitekim yöre, yaklaşık iki asırdır İstanbul'a göç vermektedir.
Bu durum Ocak köyü için de geçerli olup, 96 haneli köyün kış aylarında nüfusu 10-15 kişiye
kadar düşmektedir. Ancak bu durum köyün terk edilmiş virane bir yerleşmeye dönüştüğü şeklinde
anlaşılmamalıdır. Tam aksine Ocak köyü, hâlihazırda yörenin, hatta Türkiye'nin en mamur
yerleşmelerinden biridir. Ocak’tan göç edip İstanbul'a yerleşen aileler memleketleriyle bağlarını
koparmamışlar, en azından yaz tatillerinin bir kısmını köylerinde geçirmişlerdir. Bu uygulama
yıllardır sürüp gitmektedir. Ayrıca İstanbul'da edindikleri varlıklarının bir kısmını köylerinin
kalkınması için harcamaktadırlar. Ocak, kültürel bakımdan gelenek ve modernliğin sentezlendiği
Türkiye'nin örnek köylerinden biridir. Nitekim köyde yemekhane, hamam, konuk evi, müze,
kütüphane, kültür merkezi, çocuk parkı ve helikopter pisti gibi diğer köylerimizde pek
rastlanmayan sosyal ve kültürel mekânlara rastlamak mümkündür.
Ocak köyünün dini fonksiyonunun ve inanç turizmi potansiyelinin en önemli yapıtaşı hiç
şüphesiz tarihi eser olarak koruma altına alınan Hıdır Abdal Sultan Türbesi'dir. Etrafındaki
eklentileriyle birlikte bir külliye görünümüne sahip olan türbenin kim tarafından ve ne zaman
yaptırıldığı belli değildir. Duvarlarından birinde H.1295 (1879), diğerinde ise 1958 tarihli iki adet
kitabe bulunmakta olup, bu durum türbenin bu tarihlerde onarımdan geçtiğinin işaretidir. Eski
fotoğraflardan ve köylülerin anlattıklarından öğrendiğimize göre, nispeten yıkık dökük bir
görünüme sahip olan türbe binası, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ve projesi çerçevesinde
ocakzadelerden Ali Rıza Şimşek ve ailesi tarafından mimari özellikleri korunarak restore edilmiş,
30 Eylül 1958 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır. Türbenin altıgen temel üzerine inşa edilmiş
koni biçimli kubbesinde ve taş işçiliğinde Selçuklu-Osmanlı mimarisinin izlerini görmek
mümkündür.
Türbenin hemen yanında bulunan ve "çorbalık" olarak adlandırılan toprak damlı küçük aşevi
restorasyon sırasında yıkılmış, geleneksel mimariye uygun yeni ve büyük bir konukevi inşa
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edilmiştir. Hayırsever ocakzadelerden Aşır Şimşek tarafından yaptırılan konukevi üç katlı olup;
misafirhane, yemekhane, mutfak ve kesimhane gibi ünitelerden oluşmaktadır. Türbede kurban
kesmek, et ve lokma dağıtmak, yemek ikramında bulunmak başlıca hayır ve ibadetler arasındadır.
Mevcut kapasite özellikle yaz mevsiminde yoğun talebi karşılayamamaktadır. Bu nedenle çok
daha büyük bir yemekhane ve kesimhane inşa edilmektedir.

Şekil 5. Konukevi bahçesinde sohbet eden köylüler ve ziyaretçiler

Hiç kuşkusuz gerek kültür turizmi, gerekse inanç turizmi bakımından Ocak köyüne değer
katan en önemli yapıtlardan biri de Mustafa Gürer'in oğlu Ali Gürer adına tescil ettirdiği Ocak
Müzesi'dir. 21. 08. 1994 tarihinde hizmete açılan köy meydanındaki iki katlı müze binasında
yaklaşık 1300 kadar eser sergilenmektedir. Bu eserler arasında en önemlisi hiç kuşkusuz Hıdır
Abdal Sultan Zaviyesi'ne ait padişah fermanları ve Hıdır Abdal Sultan'ın soy ağacını gösteren
silsilenamedir. Ayrıca Mustafa Gürer'in özel koleksiyonuna ait eserler ile yöre insanının
bağışladığı ulusal ve yerel etnografik değere sahip çeşitli eşya, araç ve gereç de sergilenmekte ve
korunmaktadır. Müzenin açık hava bölümünde Türk büyüklerinin kabartmalı resimleri, harman
makinesi, kağnı arabası ve tarihi kitabeler yer alır. Giriş katında yöresel bakır el sanatı örnekleri,
bağış yapılan günlük kullanım eşyaları ve paralar teşhir edilmektedir. Üst katta tarım aletleri,
Ocak, Eyer, Giyim, dokuma ürünleri ve ev eşyaları vb etnografik nitelikli eserler
sergilenmektedir. Sergi salonunda ayrıca Mustafa Gürer'e ait yağlı boya resimlerini de görmek
mümkündür. Müze, kapalı devre güvenlik kameralarıyla gözlenmekte olup, meydana açılan ön
cephesinde Pir Sultan Abdal Heykeli ve Atatürk Büstü bulunmaktadır.
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Şekil 6. Ocak Köyü Müzesi

Cemal Boztepe Kültür Merkezi Ocak köyünün kültür turizmi potansiyelini güçlendiren bir
diğer önemli kültür tesisidir. Hayırsever Cemal Boztepe tarafından yaptırılan iki katlı bina, 27
Ağustos 2002 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkezin bir katı yaklaşık 2000 kitabı bulunan
kütüphaneye ayrılmıştır. Binada ayrıca orta ölçekte bir konferans/gösteri salonuyla üst katında
yatılı konuklara hizmet veren küçük bir misafirhane bulunmaktadır.
Ocak köyüne turistik değer katan başka mekânlar ve semboller de mevcuttur. Bunların
başında anıt ağaçlar gelir. Türbe çevresindeki dört adet karadut ile meydandaki bir adet çınar
ağacı köyün ileri gelenlerinin talebi üzerine Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tetkik
edildikten sonra anıt ağaç olarak tescillenmiştir. Doğal görünümleri, yaşları ve yaz aylarında
oluşturdukları serin gölgelikleri yanında, türbe çevresinde bulunmaları bunlara ziyaretçiler ve köy
halkı nezdinde ayrı bir manevi anlam kazandırmaktadır. Adeta türbe ile bütünleşmişlerdir.
Nitekim halk arasında dut ağaçlarından birinin bizatihi Hıdır Abdal Sultan tarafından dikildiğine
dair yaygın bir inanış vardır.
Hiç şüphesiz köy çeşmeleri ve hamamlar Anadolu kültürünün vazgeçilmez unsurlarıdır.
Yerleşme sınırları içerisinde biri tarihi öneme sahip iki adet çeşme mevcuttur. Bir kaç adet çeşme
de köyün mücavir alanında bulunmaktadır. Köy meydanındaki tarihi Dışpınar çeşmesi
kitabesinden anlaşıldığına göre 1868 yılında (H. 1283) hayrat olarak inşa edilmiştir. Adeta köyün
yaşam kaynağı ve hafızasıdır. Gerek bundan, gerekse kitabede ifade edilen manevi özelliğinden
dolayı çeşmeyle ilgili pek çok söylence geliştirilmiş, üzerine şiirler yazılmıştır. En son olarak
1994 yılında köy sakinlerinden Müslüm Güler tarafından restore edilmiş olup, köy halkına ve
ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürmektedir. Yerleşme sınırları içerisinde biri harabe, diğeri faal
iki adet köy hamamı vardır. Hâlihazırda faal olan hamam 1956 yılında inşa edilmiş olup, daha
sonra bir kez onarımdan geçirilmiş ve yanına gasılhane eklenmiştir. Hamamın ilginç
özelliklerinden biri de güneş enerjisiyle çalışıyor olmasıdır.
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Şekil 7. Yörede Hıdır Abdal Sulatan tarafından dikildiğine inanılan tescilli bir anıt ağaç: Karadut

Bunların dışında Ocak köyünü inanç turizmi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak
destekleyen başka faktörler de söz konusudur. Bunlardan biri köyde manevi atmosferden
kaynaklanan gerçek bir hoşgörü ve sevgi ikliminin varlığıdır. Camiyle türbenin yan yana oluşu
bunun en açık kanıtıdır. Osmanlı döneminden kalma 1870 (H. 1287) tarihli cami eski eser niteliği
nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 12. 10. 1990 tarihinde koruma
altına alındıktan sonra, yine köyün merkezinde, türbe yakınında yeni bir cami inşa edilmiştir.
Diğer yandan turizm konusunda turistik eserlerin varlığı kadar, yöre halkının yaklaşımı ve kültür
düzeyi de önemlidir. Tespitlerimize göre Ocak halkı gerek memleketine olan sevgisi ve bağlılığı,
gerekse köyünü ve değerlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma kapasitesi bakımından nadir
rastlanabilecek üstün niteliklere sahiptir. Köylerine yaptıkları kültürel yatırımlar ve eli kalem
tutan Ocaklıların yazdığı buram buram memleket sevgisi kokan çok sayıda kitap, şiir ve anı yazısı
bunun en açık kanıtıdır. Bir kısmı koruma altına alınan otantik Eğin (Kemaliye) mimarisi
formunda inşa edilmiş evleri, zengin yöresel motiflerin kullanıldığı folkloru, meyve bahçeleri,
ormanları, Munzur Dağları ve Keban Baraj Gölü manzarası gibi kültürel ve doğal varlıkları da
köyün turizm potansiyeline olumlu katkı yapmaktadır. Bunlara ek olarak; Şehitler Anıtı,
içerisinde market, kahvehane ve fırın gibi işyerlerinin bulunduğu küçük çarşısı, yangın uyarı
sistemine kadar plânlanmış alt yapısı, çocuk parkları, pek çok yere ve mekâna yerleştirilmiş tabela
ve yön levhaları, parke ve asfaltla kaplanmış temiz ve bakımlı sokakları ile Türkiye'nin pek çok
yerine dağılmış ocakzadelerin Ocak köyünün turistik itibarını artırdığını belirtmek gerekir.
6. Sonuç ve Öneriler
Ocak köyü, Alevi-Bektaşi inancının sayılı temsilcilerinden biri olan Hıdır Abdal Sultan'ın
türbesinin varlığından ve düşkünler ocağı olmasından kaynaklanan dikkate değer bir dinî kimliğe
sahiptir. Kadim dönemler tam olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık yedi asır önce yerleşmenin
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ortaya çıkmasında ve gelişmesinde söz konusu dini fonksiyonun belirleyici olmuştur. Şeceresi
Hz. Muhammed'in torunlarından İmam Zeynel Abidin'e kadar uzanan Hıdır Abdal Sultan, 13.
Yüzyılın ikinci yarısında Hacı Bektaş Veli'nin izni ve bilgisi dahilinde Ocak köyündeki zaviyeyi
kurmuştur. Zaviyeye yoldan geçenlerin yedirilip içirilmesi koşuluyla Osmanlı Devleti tarafından
bir çiftlik arazisi vakfedilmiş, Hıdır Abdal Sultan soyundan gelen ocakzadeler padişah
fermanlarıyla yasal statüye kavuşturulmuştur. Mürşit ocağı olması nedeniyle zamanla
Anadolu'nun pek çok yerinde buraya bağlı pîr ocakları kurulmuş, etki alanı genişlemiştir. Ancak
köyün bu dini fonksiyonu Cumhuriyetin ilanından sonra tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
birlikte sona ermiştir. 1950 yılında bazı yasakların kaldırılması ve türbelerin yeniden halkın
ziyaretine açılmasına bağlı olarak Hıdır Abdal Sultan Türbesi ve Ocak köyü yeniden canlanmıştır.
Özellikle son yıllarda doğal ve kültürel faktörlerin de olumlu katkısıyla inanç turizmi kapsamında
değerlendirilebilecek dikkate değer bir potansiyel belirmiştir.
Saha çalışmalarına dayanan tespitlerimize ve yetkililerden aldığımız bilgilere göre Ocak
köyünü ve Hıdır Abdal Sultan Türbesi'ni yılda ortalama 20 bin kişi ziyaret etmektedir. Bu
ziyaretlerin büyük bir bölümü yaz mevsiminde, özellikle de Ağustos ayında gerçekleşmektedir.
Bu mevsimde köy şenlenmekte, cem ibadetleri yapılmakta, türbede kurbanlar kesilmekte ve
çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Ziyaretçiler arasında İstanbul’dan gelen ve belirli bir
süre tatilini burada geçiren Ocak köylüler önemli bir yekûn tutar. Ağırlıklı olarak inanç veya
kültür turizmi kapsamında türbeyi ve köyü ziyaret amaçlı olanlar ise, genellikle günübirlik gelip
dönmekte veya bir iki gece burada konaklamaktadır. Ziyaretlerin ağustosta yoğunlaşmasında
Ocak Hıdır Abdal Sultan Ocağı Kültür Etkinlikleri'nin bu ayda yapılmasının payı büyüktür. Köy
derneğinin öncülüğünde ilki 21 Ağustos 1994 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu etkinliklere,
başta İstanbul'da yaşayan Ocak köylüler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce
kişi katılmaktadır (Şimşek, 2004: 358-412). Yıllarca devam eden bu etkinlikler hiç şüphesiz Ocak
köyünün tanıtılmasına ve ekonomisine büyük yarar sağlamıştır. Ne yazık ki dinî fonksiyonu
yanında imza günleri gibi oldukça özel etkinliklerin dahi gerçekleştirildiği bu büyük
organizasyon, birkaç yıldır yapılmamaktadır.
Esasen Ocak köyü, fonksiyonel özellikleri bakımından Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin
bulunduğu Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi gibi inanç turizmi merkezi olabilecek yüksek bir
potansiyele sahiptir. Nitekim son yıllarda köy; yöre halkının çabaları, şenlikler, medyada yer alan
haberler, köşe yazıları, yeni yayınlanan kitaplar ve seyahat şirketlerinin Kemaliye gezisi
kapsamında gerçekleştirdiği günübirlik turlar sayesinde belirli bir tanınmışlık düzeyine erişmiştir.
Ancak bu tanınmışlığın inanç turizmi kapsamında olması gereken ilgiye ve harekete dönüştüğünü
söylemek pek mümkün değildir. Kanaatimize göre bunun en önemli nedenlerinden biri, tanıtımın
Alevi-Bektaşi kesimle sınırlı kalması, Sünni kesime yeterince açılamamasıdır. Halbuki, Hıdır
Abdal Sultan ve Ocak köyü, tıpkı Hacı Bektaş ve Hacı Bayram gibi Türkiye'de Sünnilerin ve
Alevilerin üzerinde kolaylıkla ittifak edebileceği ortak değerlerden biridir. Sünnilerin buraya
yönelik ilgilerinin sağlanması Ocak köyünün inanç turizmi kimliğini güçlendireceği gibi,
Türkiye'nin ihtiyacı olan dini hoşgörüye de büyük katı sağlayacaktır. Bu bağlamda öncelikle
kanaat önderleri tarafından gerekli kamuoyunun oluşturulması şarttır. Ayrıca tıpkı Hacıbektaş
Veli Anma Törenleri gibi Hıdır Abdal Sultan Kültür Etkinlikleri'nin de ulusal şenlikler kapsamına
alınması ve üst düzey devlet ricalinin katılımıyla yapılması yararlı olacaktır.
Bir yerin inanç turizmine açılabilmesi için, inanç turizmine katılan turistlere yönelik bir
internet sayfası oluşturulmalı ve insanların daha hızlı ve kolay bir şekilde inanç turizmi
merkezlerine dair bilgilere ulaşması sağlanmalıdır. Profesyonel turist rehberlerine yönelik
uzmanlık eğitimi kursları düzenlenmeli, önemli merkezlerde turizm büroları açılmalıdır. Yine bu
yerlerdeki işletmelerin yeterliliği incelenerek, eksiklikler giderilmelidir. Özellikle bu yerlerde
konaklama kapasiteleri artırılarak, ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yeni
ve modern işletmeler açılmalıdır (Güzel, 2010: 98). Hiç şüphesiz Güzel'in bu önerileri Ocak köyü
için de geçerlidir. Ancak bundan önce köyün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inanç turizmi
kapsamında değerlendirilip, turizme açılması onayının resmi olarak verilmesi gerekmektedir.
Elimizde Ocak köyü ile ilgili yeterli bilimsel bilgi ve veri mevcuttur. Bu bağlamda yapılması
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gereken, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde yerel aktörlerin ve uzmanların
katılımıyla köyün inanç turizmi merkezi olarak projelendirilmesi ve ilgili bakanlığa sunulmasıdır.
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KEMALİYE (EĞİN)’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF KEMALIYE (EGIN) WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
TOURISM
Fatma ALDIRMAZ AKKAYA*
Memet Cem DANACI**
Özet
Dünyada ve ülkemizde turizm faaliyetleri sonucunda doğal ve kültürel varlıklar zamanla tahrip
edilmekte ya da özünden uzaklaştırılmaktadır. Sürdürülebilir turizm kapsamına giren kırsal turizm özünde
sürdürülebilirliği hedefleyen alternatif turizm türlerinden biridir. Planlı bir gelişim sağlanabilirse turistik
bölgelerde kalkınmanın yanı sıra yeterli koruma faaliyetleri de geliştirilebilecektir.
Kemaliye eski adıyla Eğin; Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Sivas illeri arasında, Erzincan’a
bağlı bir ilçemizdir. Fırat nehrinin Karasu kolu üzerinde, nehrin Keban Baraj gölüne dönüştüğü, sarp
kayalık yamaçlarla çevrili yemyeşil vadilerden oluşan bir coğrafyada yer almaktadır. Özgün mimari
dokusu, tarihi eserleri, kültürel değerleri, endemik türler içeren flora ve faunasıyla, sarp kayalıkları ve
Karasu nehriyle, ülkemizin kırsal turizme elverişli tam olarak keşfedilmemiş turizm cennetlerinden biridir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birincil ve ikincil veri toplama kaynaklarından
yararlanılarak, Kemaliye (Eğin)’de gerçekleştirilen turizm faaliyetleri sürdürülebilir turizm kapsamında
değerlendirilecek ve ilçede sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kemaliye (Eğin), Kırsal Turizm, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm
Abstract
Natural and cultural treasures are being destroyed or removed from their own originality as a result of
tourism activities in the world and our country. Rural touism within the context of sustainable tourism is a
types of alternative tourism which is essentially aims the sustainability. If the planned development is
achived, economic development as well as adequate protection activities can be improved.
Kemaliye which is formerly known as Egin is a district of Erzincan province. It is in the midst of
Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli and Sivas provinces. Kemaliye is on the Karasu which is Euphrate
river’s branch. This region where the river turns into a lake of Keban Dam consists of verdant valley which
is surrounded by steep rocky slopes. Kemaliye is one of our exactly undiscovered tourist paradise which
conducives rural tourism with its original architectural styles, historical artifacts, cultural values, flora and
fauna which are including endemic species, steep rockies and Karasu river.
In this study, by using primary and secondary data collection methods of qualitative research,
Kemaliye (Egin)’s tourism activities are evaluated in the context of sustainable tourism and some
suggestions will be provided for developing the sustainable tourism activities.
Key Words: Kemaliye (Egin), Rural tourism, Sustainability, Sustainable Tourism.

1.Giriş
Köken itibarı ile Latince “Sustinere” kelimesinden gelen “sürdürülebilirlik” (sustainability)
kelimesi esas itibariyle, sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek, var olmak
anlamlarında kullanılmaktadır (Onions, 1964, s. 2095). Genel anlamda ise, temel kaynaklarımızı
gelecek nesillerin ortalama yaşam kalitelerine zarar vermeyecek şekilde yönetmenin bir gereği
olarak tanımlanır (Asheim, 1994).
Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte doğal kaynaklara olan talebin ve bu kaynaklar
üzerindeki baskının artışı, küresel boyuttaki zenginliğin ve üretim-tüketim faaliyetlerinin
devamlılığı konusunda sorgulama ihtiyacını gözler önüne sermiştir. Toplumların gelişiminin
devamlılığının yalnızca ekonomik açıdan değerlendirilmesi yerine; ekonomik, sosyal ve çevresel
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unsurları bir arada barındıran daha kapsamlı bir değerlendirme önem kazanmaya başlamıştır.
Böylelikle çok boyutlu bir kavram olan “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ortaya çıkmıştır (Aksu,
2011, s. 5).
Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik denge ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, hem doğal
kaynakların etkin kullanımını sağlayan hem de çevresel kaliteye önem veren bir kavramdır. Bir
ülkede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi ekolojik sürdürülebilirlik, ekonomik
sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla gerçekleşecektir (Gürlük, 2001,
s.10).
Turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için atılan ilk somut adım
“Gündem 21” çerçevesinde gelişmiştir. Dünya Turizm Örgütü (WTO – World Tourism
Organisation), Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC - World Travel and Tourism Council)
ve Dünya Konseyi (EC - Earth Council) 1992 yılında bir araya gelerek “Seyahat ve Turizm İçin
Gündem 21: Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru” (Agenda 21 for The Travel & Tourism Industry:
Toward Environmentally Sustainable Development) isimli eylem planını ortaya koymuşlardır
(WTO, 2001). Eylem planı devlet, endüstri ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerin önemini
vurgulamakta, seyahat ve turizmin stratejik ve ekonomik önemini analiz etmekte ve endüstriyel
sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki yararları ortaya koymaktadır (Kahraman ve Türkay, 2014, s.
194).
1995 yılında Dünya Turizm Örgütü (WTO – World Tourism Organisation) tarafından
kapsamlı bir “sürdürülebilir turizm kalkınması” kavramı tanımlaması yapılmıştır. Buna göre
(Cernat and Gourdon, 2007, s. 1);
Sürdürülebilir turizm kalkınması, bugünkü turistlerin ve ev sahibi bölgenin ihtiyacını
karşılarken, gelecek için fırsatları korur ve artırır. Aynı zamanda ekonomik, sosyal ve estetik
ihtiyaçları sağlarken kültürel entegrasyonu, temel ekolojik süreçleri, biyolojik çeşitliliği ve yaşam
destek sistemlerini sürdürebilmek için tüm kaynakların yönetimini göz önünde bulundurur.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile Dünya Turizm Örgütü tarafından sürdürülebilir
turizm için 12 temel hedef belirlenmiştir. Bu on iki hedefin her biri eşit derecede öneme sahiptir.
Hedefler şekil 1.1.’de görüldüğü gibi, sürdürülebilir kalkınmanın tamamlayıcıları olan ekonomi,
toplum ve çevre ile etkileşim halindedir.

Şekil 1.1. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizmin 12 Hedefi Arasındaki İlişki
(UNEP&WTO, 2005, s. 20)

Günümüzde karmaşıklaşan yaşam, stresli ve yoğun çalışma koşulları, doğaya ve doğal
kaynaklara olan eğilim, betonlaşan kent yaşamından uzaklaşma isteği, ses ve görüntü kirliliği gibi
dış faktörlerin yarattığı baskıyı azaltma isteği, doğanın ve doğal yaşamın çekiciliği gibi faktörler
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insanları rahatlayabileceği sakin kırsal alanlara yöneltmektedir. (Albayrak, 2013, s. 132). Diğer
taraftan, sanayileşmenin hız kazanmasıyla kentsel alanlarda ekonomik refah düzeyi artarken,
kırsal alanlarda yapılan geleneksel ekonomik aktiviteler ve tarım üretimi azalmıştır. Bu nedenle,
kırsal toplumların kendi alanlarını ve bölgelerini canlandırmak için önemli bir güç olarak sarıldığı
turizm, kentlerde yaşayanlara farklı deneyimler sunmaktadır (Nulty, 2004, s. 13).
İngiliz Turizm Konseyi kırsal turizmi, insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan,
geleneksel mimari yapıyı ve doğal çevreyi geliştiren ve koruyan, turizm destinasyonlarından
ekonomik fayda sağlayan ve turizm türü olarak sürdürülebilir turizm içerisinde yer alan bir strateji
olarak tanımlamıştır (ETC, 2001, s. 11).
Çiftlik turizmi, yeşil turizm ya da yayla turizmi gibi farklı isimlerle de anılsa da (Soykan,
2006, s.75) aslında bunları da kapsayan ve eko turizm, botanik turizmi, kamp ve karavan turizmi,
kuş gözlemciliği turizmi, kış turizmi, termal turizm, mağara turizmi, tarım turizmi, köy turizmi,
kültür turizmi, doğa turizmi gibi pek çok farklı turistik faaliyet ve turizm türü ile entegre olabilen
kırsal turizmin özellikleri aşağıdaki gibidir (Soykan, 2003, s. 2-9; Albayrak, 2013, s. 135-137);
 Kırsal turizm her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür. Bu nedenle doğru planlanıp
uygulandığında, bir sezona sıkışan turizm faaliyetleri gibi, sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel
sorunlara neden olmamaktadır.
 Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılımında denge unsurudur. Böylece turizmin belirli
yerlere yığılmasının önüne geçilmekte ve turizmin sosyo-ekonomik faydalarından diğer
bölgelerin de yararlanması sağlanmaktadır.
 Kırsal turizm faaliyetleri çok çeşitli ve özgündür. Turistler kırsal alana özgü doğal ve
geleneksel yaşamın içine girerek pek çok aktiviteye katılabilmektedir.
 Kırsal turizmin turist profili farklıdır. Uluslararası turizm pazarında, turistlerin turizm
anlayışları ve beklentileri değişim göstermektedir. Ufkunu genişletmek, kendini tanımak ve diğer
insanlarla iletişim kurmak, yaşamı sadeleştirmek ve doğaya dönmek, yeni deneyimlere açık
olmak amacıyla turizme katılan turistlerin toplam talep içindeki oranını giderek artmaktadır.
 Kırsal turizm kadın ve gençlere istihdam olanakları sağlayarak, sosyal ve ekonomik
adaletsizliğin giderilmesine katkıda bulunur ve kırdan kente göçü engeller.
 Kırsal turizm doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. Kırsal turizmin
başlıca iki kaynağını kültür ve doğa oluşturmaktadır ve dolayısıyla korumanın önemi
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kırsal turizm ayrıca turistlere ve yerli halka koruma bilincini
de aşılayarak, bu bilincin dünyaya yayılmasına aracılık etmektedir.
 Kırsal turizm sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eder. Sürdürülebilir turizmin klasik
turizm anlayışından farkı, turistlerin yöre insanının yaşam ortamını paylaşması, kültürünü olduğu
gibi kabul etmesi ve doğa içinde konfor yerine, doğanın verdikleriyle yetinmesidir. Bir ziyaret
yerinin sürdürülebilirlik niteliğini taşıyabilmesi ise; çevrenin kalitesine, çevrenin tüm
kaynaklarından koruma-kullanma dengesi çerçevesinde yararlanılmasına ve turisti o yeri ziyaret
etmeye motive eden tüm değerlerin devamlı bir süreç halinde korunmasına bağlıdır.
 Kırsal turizm farklı kültürleri kaynaştırarak barış elçisi misyonunu da yüklenmektedir.
Bu çalışmanın amacı kültür ve doğa turizmi için elverişli bir kırsal turizm destinasyonu olan
ve korunması gereken kentlerden biri olarak UNESCO’ya aday gösterilen Kemaliye (Eğin)’de
gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirmek ve ilçede
sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunmaktır.
2. Yöntem
Jeopolitik konumu gereği ve ticaret yollarının önemini yitirmesi sonucunda hızla göç
vermekte olan Kemaliye (Eğin) ilçesi için turizm, ekonomik ve sosyal kalkınmanın
sağlanabilmesi ve göçün engellenebilmesi için başlıca umut kaynağıdır. Erzincan iline bağlı olan
bu küçük ilçe, tarihi ve doğal dokusunun tamamına yakınını muhafaza etmiş olup, çevresiyle
beraber kültür ve doğa turizmi için büyük bir potansiyel arz etmektedir (Aldırmaz Akkaya ve
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Güngör, 2016, s.149). Bu nedenle bu çalışmada öncelikle Kemaliye (Eğin) turizminin gelişiminin
en önemli araçları olan kültür ve doğa turizmi ürünlerinin genel bir tanıtımı yapılmış ve ardından
Kemaliye (Eğin)’de gerçekleştirilen turizm faaliyetleri sürdürülebilir turizm hedefleri
kapsamında değerlendirilmiştir. Son olarak, birincil ve ikincil veri kaynaklarından elde edilen
bulgulardan hareketle sonuç ve öneriler kısmı ortaya konmuştur.
3. Bulgular
3.1. Kemaliye’nin Coğrafi Konumu
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde, Erzincan iline bağlı bir ilçe olan
Kemaliye (Eğin), batıdan 2800 metre yükseltisi ile Yama Dağı, doğudan ise 3000 metreyi bulan
yükseltisi ile Munzur Dağları tarafından çevrelenmiştir (Karakaş, 2004, s. 20). Kemaliye’nin ilçe
merkezi, bu dağlık sahada, Fırat Nehri’nin Karasu kolu tarafından açılmış kuzey-güney
doğrultulu vadinin batı yamacında bulunmaktadır. İlçe kuzeyde İliç (Erzincan), güneyde Arapgir
(Malatya) ve Ağın (Elazığ), batıda Divriği (Sivas), doğuda Çemişkezek (Tunceli) ve Ovacık
(Tunceli) ilçeleri ile sınırlanmış olup, 1168 km2 yönetim alanına sahiptir. Kemaliye bu
konumuyla doğal ve beşerî çevre özellikleri bakımından Erzincan, Elazığ ve Malatya illeri
arasında bir geçiş güzergâhı durumundadır. (Akpınar, 2004, s. 210).
3.2.Kemaliye’nin Tarihçesi
Kemaliye eski adıyla Eğin ilçesinin ne zaman kurulduğu net olarak bilinmemekle birlikte
bugünkü adı Yaka olan Venk köyünde Urartu kalıntılarının olduğunun düşünülmesi (Küçük
Ermeni Ansiklopedisi, 2011), ilçenin kuruluş tarihini M.Ö. 6. ve 7. yüzyıla kadar götürmektedir.
628 yılında Bizans İmparatorluğu ile Ortodoks Kilisesi piskoposları arasında Erzurum’da yapılan
barış anlaşmasından sonra Bizans İmparatorluğu tarafından merkezi Eğin olan on ikiden fazla
köye Hay-Horomlar (Ermenice ve Türkçe konuşan Rumlar) yerleştirilmiştir (Hür, 2009). Ancak
Eğin, bilinen tarihiyle, 1022 yılında Sebastia’ya (Sivas) göçen Ermeni Ardsruni kralları tarafından
kurulmuştur (Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 2011). Yorke kentin XI.YY’de Ermeniler tarafından
kurulmuş olduğunu söyleyerek bu görüşü desteklemektedir (Yorke, 1896, s.333). Kentin 1100
yılında Gümüş Tigin tarafından fethedilerek Selçuklu topraklarına katıldığı düşünülmektedir
(Akpınar, 2004, 214). İlk olarak Çelebi Sultan Mehmet (1413-1421) zamanında Osmanlı
egemenliğine giren Eğin'e, bilhassa Yavuz Sultan Selim zamanında çok önem verilmiştir. Yavuz
Sultan Selim, sosyal ve kültürel önlemler almış, Kafkasya'dan gelen aileleri Eğin'e yerleştirerek,
geçimlerini sağlamaları için İstanbul'da et satışını yönetmek üzere bir ferman vermiştir. Fermanda
"Eğin ve 19 pare köyüne ..." deyimi bulunmaktadır. Daha sonra IV. Murad döneminde odun ve
kömür kethüdalığı da Eğin'e verilmiştir. Kemaliyelilerin büyük şehirlerde genelde kasap ve
kömürcü olmalarının temelinde bunun önemli bir yeri vardır. Eğin’de Türk, Rum ve Ermeni
toplulukları XII. yüzyıldan mübadele dönemine kadar birlikte yaşamışlardır ve Eğin kültürünü
birlikte yapılandırmışlardır (Kemaliye Belediyesi, 2013).
3.3.Kemaliye (Eğin)’nin Nüfusu
İlçe ile ilgili ilk nüfus verileri 1518 ve 1523 yılına ait tahrir defterinde yer alır. 1518’de hane
sayısı 12 iken, bu sayı 1523’te 200’e yükselmiştir. Bu da yaklaşık 1000 civarında nüfus olduğunu
gösterir. 19. yüzyıl ortalarına doğru ilçe nüfusu yaklaşık 15.000 kişi olmuştur. 1894 yılındaki
Mamuratü’l Aziz salnamesi verilerine göre ilçe nüfusu çevre köylerle beraber 42.560 kişidir. Bu
nüfus artışında ilçenin ticaret yolları üzerinde bulunmasının etkisi fazladır (Aksın, 2003, s.115).
Cumhuriyet sonrası dönemde ise nüfus, ticaret yollarının değişmesi ve diğer çeşitli nedenlerle,
hızla azalmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 sonuçlarına göre; ilçe
merkezinde 1063 kadın, 1026 erkek olmak üzere 2089 kişi yaşarken, belde ve köylerde 1390
kadın, 1500 erkek olmak üzere 2890 kişi yaşamaktadır. Toplamda 2453 kadın ve 2526 erkek
olmak üzere 4979 nüfus bulunmaktadır (TUİK, 2016).
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3.4. Kemaliye’de Kültür Turizmi Ürünleri
Ortak kültürün izlerini yansıtan ve kuruluşundan bu yana çeşitli kültürlere yaşam alanı olan
Eğin evleri, yerele özgü ve yine ortak kültürün izlerini yansıtan kapı ve kapı tokmakları, çeşitli
dönemlerden kalma dini yapılar, mimari özellikleri ve hikâyeleriyle dikkat çeken çeşme ve
köprüler, çeşitli uygarlıklardan günümüze ulaşmış harabe, kalıntı ve mezarlıklar Eğin’in sivil
mimari kültür varlıklarıdır. Diğer taraftan çok kültürlü geçmişinin mozaiği olarak ortaya çıkan
özgün folklorik kültürü, yörede yetiştirilen ya da doğada kendiliğinden yetişen meyve, sebze ve
bitkilerle üretilen ve yine geçmişin çok kültürlü izlerini taşıyan özgün yemek kültürü, Eğin halısı,
gazenne kumaşı, Enver Gökçe, Ahmet Kutsi Tecer, Ali Vecdi Bingöl gibi ozanları ise Eğin’in
diğer kültürel değerleridir (Aldırmaz Akkaya ve Güngör, 2016, s. 7-9).
3.5.Kemaliye’de Doğa Turizmi Ürünleri
Kemaliye (Eğin) zengin kültürünün yanı sıra, el değmemiş doğal güzelliği, florası, faunası,
kendine özgü topografyası, vahşi hayvanlarıyla çok özel bir habitat sergilemektedir. Kemaliye’de
15 milyon yıl önce denizlerin çekilmesi sonucunda kara görünmüştür. Böylece Kemaliye’yi
çepeçevre saran Munzur Dağları görkemli kalker yapılar olarak ortaya çıkmış ve bu kalkerli
yapıların Fırat Nehri’nin önemli bir kolu olan Karasu tarafından aşındırılması ile Kemaliye (Eğin)
vadisi şekillenmiştir (Demirsoy, 2011). Karanlık Kanyon, Karasu Vadi tabanına son derece dik
bir biçimde inen ve yüksekliği yer yer 400 ile 500 m’ye yaklaşan birbirine paralel iki yakanın
yaklaşık 9 km boyunca karşılıklı olarak ilerlediği muhteşem bir kapalı eko-sistem olarak ortaya
çıkmıştır. Genel olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda akan Karasu ve vadiye dik yönde
akarak nehirle birleşen Küçükdere, Kadıgölü Deresi, Sütlüçeşme Deresi, Hasan Deresi, Koçan
Deresi ve Pegir-Ariki Deresi ilçenin akarsu ağını oluşturmaktadır. Fırat Nehri’ne ulaşan
derelerden en büyüğü, kasabayı doğu batı doğrultusunda keserek Fırat’a ulaşan Kadıgölü
Deresidir (Bulut, 2006). Kemaliye, çevresinde çok sert karasal iklimin yaşanmasına karşın, doğal
yapısı itibariyle yer yer Akdeniz iklimi yaşanarak, oldukça ılıman bir ekolojik yapı
göstermektedir. Buna bağlı olarak birçok bitki ve hayvan türü, düşük rakımdan yükseklere doğru
yerleşerek, çok zengin bir biyo-çeşitliliği oluşturmuştur. (Demirsoy, 2011).
Kemaliye, kuzey ülkelerinden buzul dönemlerinde göç ederek, Türkiye’de ancak birkaç
yerde sığıntı halinde kalan önemli bir tür olan Salamandranın (Yöre halkı tarafından yağmur
böcigi olarak adlandırılır) konakladığı bölgelerdendir. Yine birçok yörede soyu tükenmiş dağ
keçisi, kurt, tilki, yabani domuz, ayı, su samuru, vaşak, keklik ve birçok yırtıcı kuş türü
Kemaliye’de yaşamlarını sürdürmektedir (Demirsoy, 2011).
Kemaliye ilçesinin benzersiz doğal güzellikleri ve hemen her türlü doğa sporuna elverişli
coğrafi yapısı ülke turizmi için benzersiz bir kaynak oluşturmaktadır. Nitekim günümüzde ilçede
dağcılık sporu için çeşitli zorluk derecelerinde kaya tırmanışı parkurları, yine çeşitli zorluk
derecelerinde doğa yürüyüşü parkurları, dağ bisikleti parkurları ve atlayış istasyonları
oluşturulmuştur. Bunun dışında ilçede kano, rafting, bot safari, su kayağı gibi su sporları ile
yamaç paraşütü, base jump, yelken (delta) kanat, ultralight ve mikrolight uçuş sporları yörede
yapılabilen doğa sporu etkinliklerindendir (Güneysu, 2013). Foto safari, kuş ve vahşi yaşam
gözlemciliği de yörede yapılabilen doğa turizmi etkinliklerindendir.
3.6. Kemaliye (Eğin)’nin Sürdürülebilir Turizm Hedefleri Kapsamında
Değerlendirilmesi
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi - I (2007 - 2013)’de nüfusu 20 binden düşük olan il ve ilçe
merkezleri ile beldeler ve köyler kırsal alan olarak kabul edilmektedir (YPK, 2014, m. 1.5). Çeşitli
nedenlerle sürekli nüfus kaybeden Kemaliye de, nüfusu 20 binden az olduğu için, kırsal alan
kapsamına girmektedir. Çok kültürlü geçmişinin mirasını ve kendine özgü doğal yapısını büyük
ölçüde bu güne ulaştıran Kemaliye halkı için turizm, ekonomik ve sosyal kalkınmanın
sağlanabilmesi ve göçün engellenebilmesi için başlıca umut kaynağıdır. Ayrıca ilçenin kültür ve
doğal varlıklarının korunması ve faydalarının gelecek kuşaklara aktarılması da önem arz
etmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir turizm kapsamında yer alan kırsal turizm ilçede
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uygulanması gereken bir kalkınma stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Birinci bölümde de
belirtildiği gibi sürdürülebilir turizmin 12 temel hedefi vardır ve bu hedeflerin her biri, bir turizm
destinasyonunda sürdürülebilirliğin sağlanması için, eşit derecede önemlidir. Bir kalkınma
stratejisi olarak ortaya çıkan kırsal turizm uygulamalarının da bu kapsamda geliştirilmesi gerekir.
Kemaliye’de 1978 yılında başlayan ve 2003 yılında hız kazanan turizmi geliştirme çabalarının
(KEMAV, 2012, s. 3), sürdürülebilir turizmin 12 temel hedefi (UNEP&WTO, 2005, s. 18-19)
kapsamında değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir;
1) Ekonomik Sürdürülebilirlik: Turizm destinasyonlarının ve girişimlerinin uzun vadede
fayda sağlamaya ve gelişmeye devam edebilmesi için süreklilikleri ile rekabetçiliklerini
sağlamak.
Kemaliye’de turizminin en önemli tanıtım elemanı her yıl düzenli olarak yapılan Kültür ve
Doğa Sporları Şenlikleridir. Şenlikler kapsamında ilçeye her yıl dünyaca ünlü sporcular,
sporculuk federasyonları, ulusal ve uluslararası basın mensupları, siyasetçiler ve bürokratlar
gelmektedir (KEMAV, 2012, s. 10-11). Şenlikler ve turizm sezonu (Nisan-Eylül) içerisinde ilçeyi
her yıl yerli ve yabancı uyruklu ortalama 14.000 kişi konaklamalı olarak ziyaret ederken, ortalama
15.000 kişi de günübirlik olarak ziyaret etmektedir. Kemaliye ilçe merkezinde işletilen
konaklama işletmeleri 160 yatak kapasitesine sahiptir. Bunun yanı sıra evlerde ve kamp
alanlarında konaklama imkânı da vardır. Doluluk oranı turizm sezonunda (Nisan – Eylül)
yaklaşık olarak ortalama %60’ı bulurken, sezon dışında yaklaşık olarak en fazla %5’dir (Aldırmaz
Akkaya, 2013, s.35-42). Turizm sezonunun 12 aya yayılamaması ve sezon içinde de Ramazan ayı
vb. nedenlerle turist sayısının azalması ekonomik gelir anlamında sürekliliği engellemektedir. Bu
da ilçede yeni girişimlerin sayısını azaltmakta ve turizmin gelişiminin istenilen düzeyde
olmamasına yol açmaktadır.
2) Yerel Refah: Ziyaretçilerin yerelde harcama oranlarını artırmak da dâhil olmak üzere
turizmin ev sahibi destinasyonun ekonomik refahına katkısını azami seviyeye yükseltmek.
Kemaliye’de doğrudan turizm geliri elde eden 18 adet işletme bulunurken; market, manav,
kasap vb. gibi 18 işletme ile yoğun dönemlerde evlerinde konuk ağırlayan ve yöresel ve
geleneksel ürünlerini satan yerel halk da dolaylı olarak kazanç sağlamaktadır. (Aldırmaz Akkaya,
2013, s. 43). Turizm sezonunun 12 aya yayılamaması nedeniyle girişimci sayısının az olması,
ilçede bulunan esnafın genellikle benzer ürünleri satması, turistik ürün satan işletmenin az olması
ve ürün çeşitliliğinin az olması ilçeye gelen ziyaretçilerin harcama oranlarını azaltan sebeplerdir.
3) İstihdam Kalitesi: Cinsiyet, ırk, engellilik veya başka yollarla ayrımcılık yapmadan,
ücret miktarı ve hizmet kalitesini en uygun seviyeye yükseltmek de dâhil olmak üzere turizmin
yarattığı ve desteklediği yerel işlerin sayısını ve kalitesini artırmak.
Kemaliye’de turizm sezonunun 12 aya yayılamaması, turizmin yarattığı ve desteklediği yerel
işlerin sayısındaki artışın önüne geçerken, turizm iş görenlerinin ücret miktarının da yetersiz
olmasına neden olmaktadır. Süreklilik sağlamayan ve yetersiz ücret koşullarında yaratılan işler,
işletmeler açısından iş görenlerin sürekli değişimini ortaya çıkarmakta ve dolayısıyla yapılan işte
eğitimsiz ve kalifiye olmayan personellerle çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu durum hizmet
kalitesini düşürürken, ilçede yaşayan genç nüfusun ekonomik sebeplerle ilçeyi terk etmesine yol
açmaktadır.
4) Sosyal Eşitlik: Yoksullara sunulan hizmetlerin, gelirlerin ve fırsatların geliştirilmesi de
dahil olmak üzere, turizmin ekonomik ve sosyal faydalarının genele adil bir şekilde dağılımını
sağlamak.
2013 yılında 2012 yılı verileriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre, Kemaliye’nin 2012
yılında elde ettiği net turizm geliri 1.577.000,00 TL’dir. Bunun 1.343.750,00 TL’si doğrudan
turizm geliri elde eden 6 işletmenin elde ettiği gelirdir. Geriye kalan 234.000,00 TL ise ilçede
bulunan diğer işletme ve şahısların elde ettiği kazançtır (Aldırmaz Akkaya, 2013, s. 43). Bu
nedenle turizmin ekonomik ve sosyal faydalarının genele adil bir şekilde dağıldığı söylenemez.
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5) Ziyaretçi Memnuniyeti: Cinsiyet, ırk, engellilik veya başka konularda ayrımcılık
yapmadan bütün ziyaretçilere güvenli, tatmin edici ve doyurucu bir deneyim sunmak.
Her ne kadar hizmet kalitesi yeterli düzeyde olmasa da, Kemaliye halkının her gelen
ziyaretçiye sıcak, samimi ve misafirperverce yaklaşımı, genellikle ziyaretçilerin memnuniyeti ile
sonuçlanmaktadır.
6) Yerel Kontrol: Diğer paydaşlar ile iletişim de dâhil olmak üzere, yerel toplumların kendi
alanlarında gelişecek olan turizmin planlanması, yönetimine karar verilmesi ve geliştirilmesi
süreçlerine katılımını sağlamak ve onları güçlendirmek.
İlçede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar genellikle turizm paydaşları ve yerel
yönetimlerce yapılmakta, istenmesine rağmen, halkın katılımı yeterli düzeyde
sağlanamamaktadır. Bu da turizmin faydalarının adaletli dağılımını engellemektedir.
7) Toplumsal İyileşme: Sosyal bozulma ve istismara herhangi bir şekline izin vermeden,
sosyal yapı, kaynaklar, aktiviteler ve yaşam destek sistemlerine erişim de dâhil olmak üzere yerel
toplumların yaşam kalitelerini iyileştirmek ve yükseltmek.
Kemaliye’de gelişen turizm faaliyetleri halkın geleneksel kültürüne sahip çıkmasını ve onu
yaşatmasını sağlamıştır. Geleneksel kültür ve doğal zenginlikleri koruma ve yaşatma bilinci
gelişmiştir. Özellikle kadınlar sivil toplum kuruluşlarında bir araya gelerek, çeşitli projeler
aracılığıyla, hem sosyal birlikteliği sağlamaktadır hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel
üretimleri yeniden canlandırarak kültürün yaşatılmasını sağlamaktadır. Ancak ilçenin fiziksel
konumu yaşlı ve engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını ve yaşam destek sistemlerine
erişimini zorlaştırmaktadır. Turizmi geliştirme faaliyetleri arasında yaşlı ve engelli bireylerin
engellerini kaldırmaya yönelik çalışmalar bulunmamaktadır.
8) Kültürel Zenginlik: Ev sahibi toplumların kültürel mirasına, otantik kültürlerine ve
geleneklerine saygı duymak ve onları geliştirmek,
Turizm ilçenin kendine özgü mimari yapısının, kültürel değerlerinin ve doğal
zenginliklerinin devletin ilgili kuruluşları, üniversiteler ve çeşitli ulusal ve uluslararası sivil
toplum kuruluşları tarafından fark edilmesini ve desteklenmesini sağlamıştır. Örneğin, kısa adı
ÇEKÜL450 olan, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın "7 Bölge 7 Kent"
projesi kapsamında yer alan Kemaliye, doğal-tarihsel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra özgün
mimari dokusuyla da Dünya Mirası Tarihi Değerlerinden biri olmak üzere UNESCO’ya aday
gösterilmiştir. Kısa adı TKB olan, Tarihi Kentler Birliği’nin de kurucu üyesidir. Kemaliye ve
köylerinde Ekim 2011 itibariyle toplam 68 adet anıtsal yapı ve 117 adet sivil mimari yapı tescil
edilmiştir (ÇEKÜL, 2011). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2863 sayılı yasa kapsamında,
Kemaliye’de bulunan 77 adet anıtsal yapı, 117 adet sivil mimari yapı, sokak düzenlemesi
kapsamında 28 adet ev, 44 adet dükkân, 1 adet fırın, 1 adet meydan için toplamda 3.206.093,00
TL hibe desteği alınmıştır (Demirkıyık, 2013). Diğer taraftan Kemaliye (Eğin), 2011 / 1976 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi” içine dahil edilmiştir. Bunların dışında turizmin geliştirilmesi ve geleneksel üretimlerin
canlandırılması için Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı hibe desteklerinden yararlanılmaktadır.
9) Fiziksel Bütünlük: Kentsel ve kırsal alanların çevre kalitesini iyileştirmek ve yükseltmek
ve çevrenin fiziksel ve görsel bozulmasını önlemek.

ÇEKÜL Vakfı, Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş
bir sivil toplum kuruluşudur. Hayata geçirdiği projelerde kent-havza-bölge-ülke; bir başka deyişle, en küçük
yerleşmeden bütüne doğru açılan bir yöntemi benimsemiştir. 1998 yılında “7 Bölge 7 Kent” projesiyle, Türkiye’nin
yedi bölgesinden birer kenti ayağa kaldırarak, ‘elle tutulur, gözle görülür’ örnekler ortaya koymuştur. Somut örneklerin
özendirici etkisiyle çalışmalar, “Kendini Koruyan Kentler” adı altında Anadolu’da özgün kimliğini koruyabilmiş çok
sayıda kente yayılmıştır. 2000 yılında ise ÇEKÜL’ün önderliğinde kurulan ve bugün 300’ü aşkın belediyenin
katılımıyla, koruma ve yaşatma seferberliğinin temsilcisi konumuna gelen “Tarihi Kentler Birliği”ne uzanmıştır
(ÇEKÜL, 2016).
450
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Kemaliye (Eğin) Evleri kendine özgü mimari dokusuyla yıllara meydan okuyarak günümüze
ulaşmış kültür mirasıdır. Ancak bütün çabalara rağmen gerekli restorasyon çalışmaları
yapılamamaktadır. Sit alanı ilan edilen bölgede yapılan restorasyonlar sadece yapının dışına
yapılmakta, o da çoğunlukla yapıyı özgün halinden uzaklaştırmaktadır. Yanlış restorasyon
çalışmalarının ana sebebi maddi kaynağın ve bilinç düzeyinin yetersiz olmasıdır. Koruma kurulu
tarafından evlerin restorasyonu için verilen destek miktarı ihtiyacı yeterince karşılayamamaktadır.
Diğer taraftan evlerin birçoğu birden fazla kişiye miras kalmıştır ve mirasçılar arasında meydana
gelen anlaşmazlıklar ise yapıların kaderlerine terkedilmesine neden olmaktadır.

Şekil 3.1. Yanlış Restorasyon Sonucu Özgünlüğünü Yitiren Ev

Sit alanı ilan edilen ilçe merkezinde yapılan bir diğer yanlış ise, konut ihtiyacının TOKİ
konutları gibi geleneksel dokuyu bozan plansız yapılarla giderilmeye çalışılmasıdır. Bu yönelim
de ilçenin özgünlüğünü zamanla kaybettirecektir.
Eğin’in özgün mimari mirasının bir ayağını da köprüler oluşturmaktadır. Mimari yapısı ve
hikâyeleriyle dikkat çeken Eğin köprülerinin bir kısmı baraj yapımı sonrasında sular altında
kalmış, bir kısmı suların yükselmesi sonucu yıkılmıştır. Şekil 3.2.’de görülen Yuva Köyü
Köprüsü ise 1991 yılında tescilli anıtsal yapılar arasına alınmış olmasına rağmen, günümüzde
koruma imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı, zamana daha fazla dayanamamıştır ve sadece
kalıntıları kalmıştır (ÇEKÜL, 2011, 1).

Şekil 3.2.Yuva (Geruşla) Köyü Köprüsü ve Kalıntısı

Eğin kültür mirasının önemli yapı taşlarından birisini de çok kültürlü geçmişin izlerini
bugüne taşıyan cami, kilise, türbe vb. gibi dini yapılardır. Ancak birçok dini yapının da gelecek
kuşaklara aktarılması, şekil 3.3.’te görüldüğü gibi, şu anki durum itibari ile zor görünmektedir.
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Şekil 3.3. Sorak Köyü Kilisesi Kalıntısı

10) Biyolojik Çeşitlilik: Doğal alanların, habitatın ve yaban hayatın zarar görmesini en aza
indirgeyerek, onların korunmasını desteklemek.
2006 yılında TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliği ile ve Prof. Dr. Ali
Demirsoy’un önderliğinde Kemaliye’nin ekolojik değerleri proje kapsamında araştırılmıştır. 3 yıl
süren araştırmada Kemaliye’nin sadece %60’ı taranabilmiştir. Bu araştırmada Kemaliye’de 160
tanesi endemik tür ve 15 tanesi de literatürde bulunmayan endemik tür olmak üzere 2400 tür tespit
edilmiştir. Bunların dışında ayrıca 150-200 yıl boyunca nesli tükendiği düşünülen 2 tür daha
bulunmuştur (Gültekin, 2013). İlçenin zengin biyo-çeşitliliğinin bir kısmı, Türkiye’nin en
kapsamlı doğa tarihi müzesi olan ve Kemaliyeli ünlü bilim insanı Prof. Dr. Ali Demirsoy
öncülüğünde, Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK ve Erzincan Üniversitesi katkılarıyla, Erzincan
Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu
binasında kurulmuş olan Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir
(Aldırmaz Akkaya ve Güngör, 2016, s.9).
İlçede doğal yaşamın zarar görmesini en aza indirgeyebilmek için çocuklara ve yetişkinlere
yönelik olarak, şekil 3.4.’de görüldüğü gibi, bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.

Şekil 3.4. Çocuk Kampı Ağaçlandırma Etkinliği

İlçe halkında doğal yaşamı destekleme ve koruma bilinci gelişmiş olmasına karşın, dışarıdan
gelen kaçak avcıların avlanmalarının önüne geçilememektedir. Bunun en önemli sebebi kaçak
avcılıkta cezaların yeterince caydırıcı olmaması ve ilçenin doğal sit alanı ilân edilmemesidir.
Kemaliye ve çevresinde doğal yaşamı tehdit eden tek unsur kaçak avcılık değildir. İliç ve Divriği
gibi yakın ilçelerde kurulan maden ocakları ve iklimsel değişmeye neden olan barajlar da doğal
yaşamı tehdit eden diğer unsurlardır.
11) Kaynak Verimliliği: Turizm faaliyetlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ve
işletmesinde kıt ve yenilemeyen kaynakların kullanımını en az seviyeye indirmek.
İlçede turizm 12 aya yayılamamaktadır ve turizm kaynaklı ziyaretler genellikle yaz
sezonunda yoğunlaşmaktadır. Şu ana kadar turistlere açık olan doğal ve kültür varlıklarının taşıma
kapasitesi konusunda ilçede herhangi bir çalışma yapılmamıştır ve sezonda artan atıklara karşı da
herhangi bir önlem alınmamıştır. Sit alanı ilân edilen ilçe merkezinden geçen şehirlerarası
bağlantı yolunun dışarıya alınması konusunda ve atık su arıtma tesisi kurulması konusunda
çalışmalar devam etmektedir.
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12) Çevresel Temizlik: Turizm işletmelerinden ve ziyaretçilerinden kaynaklanan hava,
toprak ve su kirliliği ile atık üretimini en aza indirgemek.
İlçede, ziyaretçilere ve yerel halka yönelik olarak, sürdürülebilir üretim ve tüketim
kalıplarının oluşturulmasına yönelik herhangi bir çalışma yoktur. Geri dönüşüm atıkları, ilçenin
fiziksel konumu itibariyle maliyeti artırması nedeniyle, geri dönüşüm tesislerine
götürülememektedir. Evsel atıkların bertarafına yönelik de herhangi bir çalışma olmadığı için,
şekil 3.5.’te görüldüğü gibi, kültürel miras ve doğal çevre bundan zarar görmektedir.

Şekil 3.5. Yuva Köyü Şapel Kalıntısı ve Atıklar

4. Tartışma ve Sonuç
Özgün yaşam alanları, doğal doku, yerele özgü yaşam biçimleri, kültürel ve tarihi miras,
kırsal alanlar, geleneksel mimari vb. turizm aktiviteleri açısından çekici değerlerdir. Bu
çekiciliklerden ekonomik fayda sağlanması, onların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması
sürdürülebilir turizm ile sağlanabilir. Yerelde sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında önemli bir
araç olan kırsal turizm, kırsal alanda halkın ekonomik ve sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını
sağlayarak, kırdan kente göçü azaltmaktadır.
Gerçekleştirdiğimiz bu araştırma kapsamında, kültür ve doğal varlıklarıyla kırsal turizm için
büyük bir potansiyele sahip olan Kemaliye (Eğin) ilçesinde, gelişen turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilir turizmin 12 hedefinin tamamını yeterince gerçekleştiremediği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu hedeflerin tamamen gerçekleştirilebilmesi için herhangi bir önem sırası yoktur.
Ancak ilçede öncelikle turizm faaliyetlerinin bütün bir yıla yayılması hem ilçe halkının
sürdürülebilir ekonomik kalkınması açısından hem de doğal ve kültürel mirasın kullanımını
dengelemesi açısından önemlidir.
Bilindiği gibi Kemaliye ilçesi geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle
ilçede Ermeni ve Rumlardan günümüze ulaşan çok sayıda kilise ve şapel kalıntısı mevcuttur ve
bunlardan birkaç tanesinin Hristiyanlık için geçmişte önemli olduğu bilinmektedir. Bu yapıların
restorasyonunun yapılarak özellikle kış aylarında ziyarete açılması ilçe turizminin geliştirilmesi
açısından önemlidir. Bunun dışında ilçenin geçmişinde kış aylarında insanların vakit
geçirebilmek, eğlenmek ve bir arada olabilmek için yapmış olduğu kültürel faaliyetlerin
günümüze uyarlanarak turizme kazandırılması sağlanabilir.
Sürdürülebilir turizm hedeflerinden biri de turizmin faydalarının yerel halka adaletli olarak
dağıtılmasıdır. Bunun için ekonomik paylaşımdaki rolü düşük olan kadın ve gençlere istihdam
koşulları yaratılmalıdır. Kırsal turizm doğası gereği kadın üretimleriyle bağlantılı olarak
gelişmektedir. Bu nedenle üretici olan kadınların ürettiklerini pazarlaması ve bundan ekonomik
ve sosyal fayda sağlaması önemlidir. Kemaliye’de ev işleri dışında yapacak herhangi bir işi
bulunmayan kadınlar, çocuklarının eğitimi için genellikle büyük şehirlere taşınmakta ve sonra
geri dönmemektedirler. Bu nedenle kadın istihdamının artırılması, Kemaliye’de eğitim amaçlı
göçün engellenmesi için de önemli bir araç olacaktır.
Sürdürülebilir turizm hedeflerine ancak planlı bir gelişim süreci ile ulaşılabilir. İlçede
turizmin geliştirilmesine yönelik birkaç kez stratejik planlama çalışmaları yapılmış olmasına
karşın, uygulama aşaması ne yazık ki başarısız olmuştur. Bunun en önemli nedeni halkın
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planlama çalışmalarına yeterince katılımının sağlanamaması ve yapılan çalışmaların
sahiplenilmemesidir. İlçede halkın geniş katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların yetersizlik
boyutları değerlendirilerek, bunların önlenmesi sağlanmalıdır.
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ERZİNCAN İLİNİN MEDYADA KARNAVALESK TEMSİLİ: KEMALİYE
ULUSLARARASI KÜLTÜR VE DOĞA SPORLARI ŞENLİĞİ ÖRNEK
İNCELEMESİ
CARNIVALESQUE REPRESENTATION OF ERZINCAN PROVINCE
IN THE MEDIA: A SAMPLE EXAMINATION OF KEMALIYE
INTERNATIONAL FESTIVAL OF CULTURE AND OUTDOOR SPORTS
Abdulkadir ATİK*
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Özet
Bir toplumsal eğlence pratiği olarak karnavalesk gelenek; ‘küresel insanın’ sınırları daralan dünyadaki
belirsiz, doyumsuz ve geçici arayışının hem nedeni hem de sonucu gibi durmaktadır. Gündelik hayatın
sıkıcı, tekdüze, baskılayıcı etkisinden uzaklaşmak isteyen insanın rahatlama çabasına denk düşen yönüyle
karnavalesk; eğlencenin bu kadar öne çıkartıldığı küresel kapitalist dünyada meta değeri yüksek bir kültür
endüstrisine dönüşebilmektedir. Özellikle turizm potansiyeliyle öne çıkmak isteyen bölgeler için
karnavalesk söylem, arayış içinde olan insanlara, küçülen dünyanın keşfine nereden başlamaları gerektiğine
dair ipuçları sunmaktadır. Çalışmada kültür ve spor turizmi bağlamında Türkiye’deki önemli uluslararası
etkinliklerden biri olan Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği örneğinde Erzincan
ilinin nasıl bir karnavalesk söylemle festival haberlerinde gündeme getirildiği incelenmektedir. Çalışma
Doğu Anadolu’da yer alan Erzincan şehrinin uluslararası bir organizasyonda, dünyanın dört bir yanından
insanları bölgeye çekebilmek için haberlerde hangi karnavalesk söylemlerle gündeme getirildiği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Recep Yazıcıoğlu, Karnavalesk, temsil, medya, haber.
Abstract
Carnivalesque tradition, as a social entertainment practice, seems like both reason and result of the
uncertain, insatiable, and temporary quest of ‘global human’ in the world with narrowing borders.
Carnivalesque with its aspect corresponding relief effort of human who wants to move away from boring,
monotonous, suppressive effects of daily life can transform into a culture industry with high meta value in
this global capitalist world where entertainment has been brought to the fore. Carnivalesque discourse,
especially for regions desiring to come to the forefront with tourism potential, gives clues to humans in a
search regarding where they need to start exploration of descending world. In this study, it was researched
how Erzincan province was brought forward in festival news with a carnivalesque discourse in example of
Erzincan Kemaliye International Festival of Culture and Outdoor Sports which is one of important
international events in Turkey within the scope of cultural and sports tourism. The study assess with which
carnivalesque discourses Erzincan city, located in Eastern Anatolia, were brought forward in news in order
to attract people from all around the world in an international organization.
Key Words: Erzincan, Recep Yazıcıoğlu, Carnivalesque, representation, media, news.

Giriş
Küreselleşen dünyada teknolojinin baş döndürücü etkisiyle bir yandan mesafeler anlamını
yitirip kısalırken diğer yandan insanoğlu, uzak diyarlardakine tarihte hiç olmadığı kadar
yakınlaşmakta ve bu yakınlık ölçüsünde benzeşip aynılaşmaktadır. Böyle bir dünyada turizm ve
özellikle de kültür turizmi bir bölgenin varlığını sürdürmesinde ve kendini ifade etmesinde öne
çıkan uygulamalardan birine dönüşmektedir. Küçülen dünyanın kendisine vaat ettiği olanaklardan
yararlanmak isteyen ‘küresel insan’, bir yandan alışık olduğu konfor ve rahatlığı arzularken öte
yandan da sıra dışı ve otantik deneyimlerin arayışını sürdürmektedir.
Karnavalesk; ‘küresel insanın’ belirsiz, doyumsuz ve geçici arayışını hem anlamlandırmada
hem de bu arayışa karşılık vermede kilit konumdaki kavramlardan biri olarak kendini
göstermektedir. Gündelik hayatın sıkıcı, tekdüze, baskılayıcı etkisinden uzaklaşmak isteyen
insanın rahatlama çabasına denk düşen yönüyle karnavalesk; eğlencenin bu kadar öne çıkartıldığı
küresel kapitalist dünyada meta değeri yüksek bir kültür endüstrisine dönüşebilmektedir.
*
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Özellikle turizm potansiyeliyle öne çıkmak isteyen bölgeler için karnavalesk söylem, arayış
içinde olan insanlara, küçülen dünyanın keşfine nereden başlamaları gerektiğine dair ipuçları
sunmaktadır. Reel hayatta insanı kuşatan farkların, sorumlulukların, yasak ve kısıtlamaların
olmadığı, roller ve yapmacık tavırlar yerine doğal ve içten davranışların sergilendiği, kahkaha,
çılgınlık, oyun, anı gibi sonsuz bir sevinç ve sıra dışı deneyim vaat eden karnaval söylemi
dünyanın dört yanından insanları bir bölgeye çekebilmek için her fırsatta öne çıkartılmaktadır.
Çalışmada kültür ve spor turizmi bağlamında Türkiye’deki önemli uluslararası etkinliklerden
biri olan Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği örneğinde, Erzincan
ilinin nasıl bir karnavalesk söylemle festival haberlerinde gündeme getirildiği incelenmektedir.
Çalışmanın kavramsal zemininde geleneksel bir toplumsal eğlence biçimi olarak karnavalesk
kavramı ele alınmakta ve ana hatlarıyla Bahtin’in karnaval yaklaşımına değinilmektedir. Doğu
Anadolu’da yer alan Erzincan şehrinin uluslararası bir organizasyonda dünyanın dört bir yanından
insanları bölgeye çekebilmek için haberlerde hangi söylemlerle gündeme getirildiği sorunsalı
üzerine inşa edilen bu çalışmanın uygulama aşamasında ise festival haberlerinde belirgin olarak
öne çıkan karnavalesk söylemlerle bölgenin nasıl gündeme getirildiği ele alınmaya
çalışılmaktadır.
1. Geleneksel Bir Toplumsal Eğlence Pratiği Olarak Karnavalesk
Geleneksel bir kitlesel eğlenme biçimi olarak ortaya konulan karnavalesk; sınırlandırıcı,
disipline edici ve düzenleyici toplumsal ortamın dışına çıkışı temsil eden bir özgürleşim alanı
olarak kendini göstermektedir. Toplumsal uzlaşı ve otoritenin rızasıyla bir anlamda ütopik bir
dünyaya yapılan geçici bir kolektif seyahati ifade etmektedir. Toplumsal otorite bu geçişe
yalnızca izin vermekle kalmayıp aynı zamanda çoğu durumda düzenleyici olarak da devreye
girebilmektedir. Karnavalla birlikte yasak ve kurallar geçici olarak ihlal edilmekte, halkın
gündelik yaşamıyla bütünleşen kolektif bir katılım ikliminde bedensel özgürleşim sağlanmaktadır
(Arpacı, 2011:114). Dolayısıyla karnavallar hem toplumun tüketim özgürlüğünü hem de egemen
olanla giriştiği alaylı bir ilişki biçimini temsil etmektedir.
Geleneksel Avrupa halk kültüründe karnavallar en önemli kültürel etkinlikler olarak var
olagelmiştir. Karnaval zamanları; halkın çalışmayı bırakıp, yiyip içtiği ve sahip olduğu pek çok
şeyi hesapsızca harcadığı özel günler olarak kabul görmüştür. Karnavallarda halk meydanlarda
toplanıyor, yasakları ihlal ediyor ve otoriteyle özdeşleşen her şeyi alaya alıyordu. Karnaval sadece
bir tüketme alanı değil, bedensel eylemi baskılayan, düzenleyen egemen kurallara başkaldırı
atmosferini yansıtmıştır. Otoritenin resmi, soğuk, mesafeli ciddiyetine karşı kahkaha, insan
bedenini görgü ve ahlaki kurallarla dizginleyen normlara karşı ihlal edici pratikler, iktidar
sembollerinin tersyüz edilmesi ve perhiz günlerinin kısıtlamalarına karşı aşırı tüketim,
karnavalların en belirgin yönleri olmuştur (Arpacı, 2011:87). Karnaval tipi bayramlar ve bunlarla
bağlantılı eğlenceli ritüeller Ortaçağ insanın yaşamında büyük bir yere sahip olmuştur. Günlerce
süren ve yöredeki neredeyse tüm cadde ve sokaklara taşan gösteri ve geçitler herkese hitap
etmekteydi. “Budalalar Bayramı”(festa stultorum), “Eşşek Bayramı”, “Paskalya Gülmecesi”
(risus paschalis) gibi neredeyse her kilise bayramının kendi, yine gelenekçe kutsanmış, gülünç
halk-sokak yönü vardı. Devlerin, cücelerin, sakatların ve eğitilmiş hayvanların katıldığı zengin
ve çok çeşitli sokak eğlencesi sistemlerine sahip pazarların eşlik ettiği karnavallar kültürel
yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmiştir. Gülmece üzerine kurulu bu karnavallarda
bir yandan ekme-biçme, bağbozumu gibi tarımsal faaliyetler kutsanırken diğer hayatın ciddi ve
resmi yönü parodili bir şekilde taklit edilerek, alaya alınmıştır (Bahtin, 2016:13). Benzer şekilde
Anadolu’da da geleneksel yaşam pratikleri içerisinde karnavalesk olarak nitelendirilebilecek
uygulamalara rastlanabilmektedir. Ancak bu uygulamalar zamanla, egemen yapıyla uyumlu
uygulamalara dönüşerek genel olarak kamusal bir nitelik kazanmıştır (Akçam, s:7). Egemen yapı,
gündelik yaşamda normal zamanlarda yasak olan bazı uygulamalara hoşgörüyle yaklaşmış hatta
bazen tamamen göz yumabilmiştir. Her ne kadar Osmanlı’daki şenlikler Batı’ya göre çok daha
sakin gerçekleşse de baskıların tamamen kalktığı uygulamalara da rastlanmaktadır. Örneğin
İstanbul’da, saray tarafından organize edilen şenliklerde müslim-gayrimüslim ayrımı yapılmadan

ERZİNCAN İLİNİN MEDYADA KARNAVALESK TEMSİLİ: KEMALİYE ULUSLARARASI KÜLTÜR VE DOĞA… • | • 941

İstanbullu erkeklerin Galata meyhanelerinde eğlenmelerine göz yumulduğu anlaşılmaktadır
(Faroqhi, 1998; s. 197 aktaran: Bingül,2007).
Bahtin (2005:33), öncelikle bir karnavaleskin ancak toplumun ortak katılımıyla mümkün
olabildiğine vurgu yapmaktadır. Karnavallar insanların yalnızca seyrettiği düzenlemeler değildir;
İnsanların içinde yaşadığı, ortak katılımla toplumun her kesimini kucaklayan oluşumlardır.
“Karnavalın evrensel bir ruhu vardır; o tüm dünyanın, yeniden hayat buluşunun, yenilenişinin,
herkesin katıldığı özel bir durumdur. İşte karnavalın özü budur; katılımcıların hepsi bu özü
canlarıyla kanlarıyla hisseder” (Bahtin,2005:33). Bahtin’e göre (2005:38) karnavalın gülüşü tüm
halkın gülüşü olarak varlığını bulmaktadır. Bu gülüş karnavala katılmayanları da temsil eden bir
gülüş olarak bir yandan neşeli ve mağrur öte yandan alaycı ve taklitçi bir yansımayla evrensel
ruha yönelmektedir.
Bahtin’in (2005:36) karnaval çözümlemesinde altını çizdiği bir diğer nokta da resmi
kutlamalardan farklı olarak karnavalın kurulu düzenden ve egemen gerçeklikten geçici bir kopuş
olduğu konusudur. Bu kopuş tüm hiyerarşik rütbe ve payelerin, ayrıcalıkların, kural ve
kısıtlamaların rafa kaldırıldığı toplumsal eşitlik esasına dayalı bir özgürleşmeyi ifade etmektedir.
Egemen yapının durağanlaştıran, kurallara bağlayan, sınıflandıran kısıtlayıcı ve disipline edici
mutlak gerçekliği çözülerek, tüm hiyerarşik öncelikler ve eşitsizlikler geride bırakılmaktadır.
Karnaval meydanında herkes statüsüne, mesleğine, varlığına, yaşına, cinsiyetine vs,
bakılmaksızın özgür ve dostane bir ilişki içindedir. Bu ilişki biçiminin oluşturduğu doğal ve
içtenlikli tavır ve davranışlar insan bedeninin özgürleşmesini sağlamaktadır. “Karnaval
meydanındaki halkın bedeni, her şeyden önce kendinin zaman içindeki birliğinin farkındadır;
zaman içinde kesintisiz giden sürekliliğinin, göreceli tarihsel ölümsüzlüğünün bilincindedir.
Dolayısıyla halk, kendi birliğine dair durağan bir imge görmez (eine Gestalt); kendi oluşunun ve
büyümesinin, ölüm ile yenilenmenin bitmeyen metamorfozunun kesintisiz sürekliliğini görür”
(Bahtin, 2005:284).
Bahtin’e göre (2005:245) özgül bir fenomen olarak karnavallar ve popüler şenlikli hayatın
diğer tezahürleri, dejenere bir şekilde de olsa günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bu
bozulmada endüstriyel yaşamın çıkarcı uygulamalarının etkisi büyük olmuştur. Sanayileşme ve
kentleşmeyle başlayan süreçte karnaval geleneği, ödül odaklı bir yarışmacı rekabete bürünmüş;
halkın, içinde olmak yerine sadece seyrettiği bir gösteriye dönüşmüştür. Hayatın kendi doğal
gelişimine denk düşen karnavalesk uygulamalar, içlerine; amacından sapmış, modası geçen
türlerin boca edildiği bir depo haline gelmiştir.
2. Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Haberlerinde
Erzincan’ın Karnavalesk Temsili
2.1. Çalışmanın Yöntemi: İzlek, Kapsam ve Sınırlılıklar
‘Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği haberlerinde Erzincan
ilinin nasıl bir karnavalesk söylemle gündeme getirildiği’ sorunsalı üzerine sistematize edilen bu
çalışmada söylem analizi tercih edilmiştir. Ulusal ve Erzincan yerel gazetelerinde çıkan festival
haberleri içinden rastgele örneklem yöntemiyle seçilen sekiz haber incelenerek Erzincan’ın
turizm potansiyelinin hangi karnavalesk unsurlarla öne çıkartıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Haberlerin analizi öncelikli olarak festival haberlerinde öne çıkan ortak karnavalesk söylem
biçimlerinin tespitinden sonra belirlenen dört parametre üzerinden gerçekleştirilmiştir. İnceleme
parametrelerinden ilki ‘Süper Vali Recep Yazıcıoğlu’ söylemdir. Haberlerde belirgin bir biçimde
karnavalesk bir havaya büründürülerek gündeme getirilen bu söylem; Erzincan ilinin
kamuoyunun yakından tanıdığı Recep Yazıcıoğlu’yla özdeşleşme ve minnettarlık hissiyle
örüntülenen bir söylem olarak değerlendirmeye alınmıştır. Analizde kullanılan ikinci parametre;
karnavalların herkesin katılımıyla gerçekleşen kitlesel etkinlikler olması yönüyle örtüşen ortaklık
ve açıklık söylemidir. Haberlerde bu söylem; belirgin bir uluslararasılık vurgusu ve evrensel
katılımı özendirici ifadeler biçiminde dile getirilmektedir. Analizde kullanılan üçüncü parametre
yine karnavalesk ortamın eğlence odaklı, yarışmacı, rekabet yönüne seslenen bir söylem biçimi
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olarak haberlerde yansımasını bulan ‘yarışmacı rekabet söylemi’dir. Analizin son parametresi
olan yerellik ve özgünlük söylemi ise festivalin katılımcılara sıra dışı ve özgün hazlar sunan
yönünü öne çıkartan karnavalesk bir söylem olarak değerlendirmeye alınmıştır.
2.2. Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği
Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, 2004 yılından bu yana her
yıl yaz aylarında düzenli olarak gerçekleştirilen uluslararası bir şenliktir. Eski Erzincan Valisi
Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen şenlik, 2008 yılında 30 yıldır düzenlenen Kemaliye Kültür
Şenlikleri ile birleştirilerek kültürel ve uluslararası bir boyut kazanmıştır. Basejump, tırmanış,
kano ve rafting, dağ bisikleti gibi doğa sporlarının yanı sıra kültürel geziler, cirit gösterileri, müzik
fasılları, oyunlar, eğlence gösterileri, sergiler ve tarihi mekanların ziyareti gibi kültürel etkinlikleri
kapsayan festival yörenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına son derece etkili
olabilmektedir (kemaliyesenibekliyor.com).
2.3. Özdeşleşme ve Minnettarlık Göstergesi olarak “Süper Vali Recep Yazıcıoğlu”
Söylemi
Festival organizasyonunda ve dolayısıyla medya yansıması olan haberlerde kendiliğinden
öne çıkan söylemlerden ilki Erzincan’ın eski valisi Recep Yazıcıoğlu’na yöneliktir. 1991-1999
yılları arasında 8 yıl Erzincan valiliği yaparak bu kente hizmet etmiş Yazıcıoğlu, haberlerde
genellikle ‘Süper Vali’ olarak dile getirilmektedir. Erzincan’ın turizm potansiyeliyle fark edilip
bu yönüyle kamuoyunda görünür olmaya başlamasında Yazıcıoğlu’nun çok önemli katkıları
bulunmaktadır. Yazıcıoğlu özellikle doğa sporlarıyla uğraşarak bölgenin bu yönüyle tanınmasına
ön ayak olmuştur (erzincan24.com). Özellikle sıra dışı bürokrat kimliğiyle halkın teveccühünü
kazanan Yazıcıoğlu’nun adı, Kemaliye-Başpınar arasında Karasu Nehri üzerinde yapılan ve
Köprü dizisine de konu olan köprüyle, Kemaliye İlçesi ile Çaltı İstasyonu arasındaki en uzun
karayolu tüneliyle ve anısını yaşatmak için uluslararası doğa sporları festivaliyle yaşatılmaktadır
(haberturk.com, 2014). İlki 2004 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Doğa Sporları Festivali ile
ilgili tüm haberlerde festivalin “merhum Vali Recep Yazıcıoğlu anısına” gerçekleştirildiği söylemi
yer almaktadır. Bu söylem yörenin Recep Yazıcıoğlu’nun kimliğiyle özdeşleşmesine bir kez daha
vesile olmaktadır. Festivalin resmi adı bazı haberlerde ‘Kemaliye Uluslararası Doğa Sporları
Festivali’ olarak geçmesine rağmen haberlerde festivalin genellikle ‘Vali Recep Yazıcıoğlu Doğa
Sporları Festivali’ şeklinde Yazıcıoğlu’nun adıyla geçtiği görülmektedir. Haberlerde dikkati
çeken bir söylem de ‘İlçenin yıldızı Recep Yazıcıoğlu’nun keşfetmesiyle birlikte parladı’
(hürriyet.com) söylemidir. Bu vurgular hem bir minnettarlığın hem de Yazıcıoğlu ismiyle
özdeşleşme çabasının sonucu olarak haberlerde yer almış gibi görünmektedir. Vali Recep
Yazıcıoğlu’yla ilgili en çarpıcı söylem ise Sabah Gazetesi’nde (Sabah.com.tr, 2004) yayımlanan
haberde geçmektedir. Festival haberi gazetede ‘Yazıcıoğlu İsmini Duyan Koştu’ başlığıyla
verilerek tamamen Vali Yazıcıoğlu üzerinden işlenmiştir. Haberde Yazıcıoğlu’nun valilik yaptığı
diğer iller olan Aydın, Tokat ve Denizli’den de binlerce insanın Yazıcıoğlu’nun anısını yaşatmak
için Kemaliye’ye gittiği ifadeleriyle Yazıcıoğlu vurgusu pekiştirilmektedir. Yine haberde
görüşlerine yer verilen Kemaliye Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hasan Basri Aktan’ın ‘İlk kez
düzenlediğimiz bu festivale bu kadar katılım olmasını açıkçası beklemiyorduk. Katılımın yoğun
olmasının nedeni Yazıcıoğlu'na karşı duyulan büyük sevgidir.’ ve ardından bisiklet yarışlarında
bayanlar kategorisinde birinciliği kazanan Fidel Aser’in ‘Recep Yazıcıoğlu adına böyle bir
festival düzenlendiğini öğrenince sporcularımızla beraber gönüllü olarak gelmek istedik. Yaptığı
icraatlarla ve çıkışlarla kendisine büyük bir sempati duyuyordum. Hep onunla tanışmak
istemiştim ama olmadı. Ona karşı olan sevgimi o kadar sporcu arasından birinci olarak
göstermek istedim. Kupayı onun için kazandım. Hayatımda aldığım en anlamlı kupa. Bu kupa her
zaman evimin en güzel yerinde olacak’ ifadeleriyle Vali Yazıcıoğlu söylemi bir kez daha haberin
merkezine yerleştirilmektedir. Cihan Haber Ajansı ise festival haberlerinin tümünü Recep
Yazıcıoğlu söylemi üzerinden kurmuştur. ‘Erzincan Süper Vali Yazıcıoğlu’nu ölümünün 5.
Yılında Sporla Andı’ (cihan.com.tr, 2008) şeklindeki başlıkla verilen haberde metin tamamen
festivalin temel amacının Yazıcıoğlu’nu anmak olduğu vurgusu üzerinden kurulmuştur.
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2.4. Evrensel Katılımı Özendirme ve Uluslararasılık Vurgusu
Festival haberlerinde belirgin bir biçimde öne çıkan söylemlerden biri de ‘uluslararasılık’
vurgusudur. 2007 yılından bu yana uluslararası bir boyut kazanan Kemaliye Festivali, doğa
sporlarına yurt dışında gösterilen ilgiyi de üzerine çekebilmek amacıyla evrensel olma
niteliklerini öne çıkartmaya çalışmaktadır. Festivalle ilgili haberlerdeki uluslararasılık
söyleminin arka planında festivali evrensel bir boyuta taşıyarak çok renkli ve katılımlı bir şenliğe
dönüştürme çabalarının yattığı görülmektedir. Haber başlıklarında ve spotlarda bu söylem sık sık
yinelenmektedir. ‘Festivale, Türkiye’den ve yurtdışından çok sayıda sporcu katılacak.’, ‘…köprü
güzergâhından atlayış yapmak üzere ABD, Avustralya başta olmak üzere birçok ülkeden sporcu
gelecek’ (hürriyet.com.tr, 2012), ‘Dünyanın saygın doğa şenliklerinden biri olmaya aday olan…’
(gundem24.com), ‘Dünyanın 7 kıtasındaki 15 ülkeden toplam 40 yabancı sporcunun katılımıyla
gerçekleşecek’ (turizmgazetesi.com, 2013) biçimindeki haber cümlelerinde dünyanın uzak
bölgelerine işaret edilmekte ve ilgi düzeyi öne çıkartılmaya çalışılmaktadır. Doğrudan
katılımcılar için yapılan bu vurgular yöreyi uluslararası alanda ilgi odağı haline getirebilecek yerel
motiflerin öne çıkartıldığı söylemlerle pekiştirilmektedir. ‘Antik kervan yolları ve yüksek dağ
geçitleri her yaşta yerli yabancı ziyaretçiler için sağlıklı yürüyüşler yanında keyifli görsel
zenginlikler de sunuyor.’ (yesilgazete.org), ‘Yarışmalara katılanlar, dünyanın en dik karanlık
kanyonları arasında gösterilen eşsiz bir tabiatı da gözlemleme imkânı buluyor’ (hurriyet.com)
gibi destekleyici söylemlerde bölgenin otantik ve sıra dışı yerel motiflerine yer verilmiştir.
‘Türkiye’nin en büyük doğa sporları festivali olarak dikkati çekiyor.’ (erzincan24.com)
‘Türkiye’de gerçekleşen en geniş katılımlı ve içeriği en zengin 34’üncü Uluslararası…’
(gundem24.com, 2012) gibi söylemler de festivalin ulusal düzeyi aştığı, evrensel bir boyuta
taşınması için gerekli potansiyele sahip olduğu mesajını destekleyen ifadeler olarak metinlerde
yerlerini almaktadır.
İnceleme yapılan haberler arasında ‘uluslararasılık’ söylemini çok daha farklı bir boyuta
taşıyan Yeşil Gazete’nin ise diğer gazetelerin aksine, organizasyon için ‘festival’ veya ‘şenlik’
ifadesini kullanmak yerine ‘olimpiyat’ söylemini tercih ettiği görülmektedir. Dil, din, ırk ayrımı
gözetmeksizin binlerce sporcunun katıldığı, dünya ölçeğindeki sportif etkinlikler için kullanılan
(sgm.gsb.gov.tr) bu ifade organizasyonun evrensel boyutunu en yüksek düzeyde temsil
etmektedir. ‘Kemaliye’de doğa sporları olimpiyatı başlıyor’ (yesilgazete.org) başlıklı haberde
‘uluslararasılık’ söylemi organizasyonun büyüklüğünü öne çıkartan ifadelerle
desteklenmektedir.
2.5. Yarışmacı Rekabet Söylemi
Sportif etkinliklerin doğasına uygun olarak ‘yarışmacı rekabet’ söyleminin festival
haberlerinin taşıyıcı söylemlerin biri olduğu görülmektedir. ‘Türkiye’nin en büyük doğa sporları
festivali…’ (hürriyet.com.tr) söylemi hemen her haberde yinelenmektedir. Bu söylem festival
kapsamında yer alan ‘kaya tırmanışı, canyoning, kano, rafting, su kayağı, kürek, dağ bisikleti,
yürüyüş, yamaç paraşütü, bot safari, cirit’ gibi ‘hemen her dalda’ yapılan etkinliklerin ayrıntıları
verilerek okuyucuların yarışmacı rekabete davet edildiği ifadeleriyle güçlendirilmektedir.
İfadelerdeki ‘yarışmacı rekabet’ vurgusu sportif etkinlikleri tarif ederken tercih edilen ‘el
değmemiş ve en zor parkurları içeren sarp kaya duvarlar’, ‘benzersiz parkur’, ‘zengin bitki
örtüsü’, vahşi bir coğrafya’, ‘iddialı kulvarlar’, ‘görkemli dağlar arasında sınırsız imkânlar’,
‘yerli yabancı ziyaretçiler için sağlıklı yürüyüşler yanında keyifli görsel zenginlikler’
betimlemelerle daha davetkâr ve cezbedici bir söyleme dönüştürülmektedir.
Metinlerde özellikle doğa sporlarıyla uğraşanların farklı parkur arayışlarına yönelik ifadelere
de yer verildiği görülmektedir. ‘karasu nehrinin azgın suları’, ‘görkemli ve özgün güzergâhlar’
gibi söylemlerle bilindik parkurlardan sıkılan sporculara ‘otantik ve özgün’, ‘keyifli ve heyecanlı’
alternatifler sunulmaktadır. Bu tarz davetkâr ifadeler ‘Kemaliye seni bekliyor’
(ozsozgazetesi.com, 2013), ‘…maceranın doruklarını hissetmenizi vaat ediyor’ (gundem24.com,
2012) biçimindeki kışkırtıcı söylemlerle sonlandırılmaktadır.

944 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

2.6. Bir Eğlence Biçimi Olarak Yerellik ve Sıra Dışılık Söylemi
Kemaliye Uluslararası Doğa Sporları Festivali’yle ilgili haberlerin odak noktasındaki
söylemlerden biri de insanlara özgün deneyimler vadeden “yerellik” söylemidir. Gittikçe
tekdüzeleşen ve tekdüzeleştikçe sıradanlaşan dünyada özgünlük arayışı çok daha belirleyici bir
itici güç olarak insanları harekete geçirmektedir. Herhangi bir yerin dünyanın dört bir yanından
binlerce insanı çekebilmesi ancak o insanlara yaşatacağı özgün deneyimlere bağlıdır. Başka hiçbir
yerde yaşanamayacak özgün deneyimler de yerel farklılıklarla mümkün olabilmektedir. Bu
nedenledir ki festival 2008 yılından bu yana yerel kültürel etkinliklerle birlikte
gerçekleştirilmektedir. Spor karşılaşmalarının yanı sıra yaban hayatı gözlemleme, tarihi
mekânların ve evlerin ziyareti, müzik dinletileri, çocuklar için palyaço gösterileri ve oyunlar, cirit
gibi geleneksel gösterilerle sportif bir etkinliğin tam bir festival atmosferi içinde kutlanması
amaçlanmaktadır. Festival haberlerinde de bu amaca karşılık gelen, Kemaliye’ye özgü yerel
motiflere olabildiğince yer verildiği görülmektedir.
2012 yılından itibaren gazeteler tarafından ‘Kültür ve Doğa Sporları’ etkinliği olarak
anılmaya başlanan festivalin 2013 yılı etkinliği Turizm Gazetesi’nde ‘…Kültür ve Doğa Sporları
Şenliği, özgün bir kültürü doğa ile buluşturacak.’ (turizmgazetesi.com) şeklinde
duyurulmaktadır. Gazetenin, ‘özgün bir kültür ziyafeti, doğa sevgisi, spor ve kardeşliktir’
sloganıyla düzenlenen festival haberinde, yörenin kültürel özelliklerinin öne çıkartılma çabası
belirgin bir biçimde hissedilmektedir. Haberde Kemaliye’nin Tarihi Kentler Birliği’nin üyesi
olduğu ve Dünya Mirası kapsamında UNESCO’ya aday gösterildiği ifadelerine yer verildikten
sonra ilçenin yerel değerlerine değinilmektedir. Gazetelerde ortak bir söylem olarak benimsenen
‘yerellik’ unsurlarında yörenin ‘benzersiz doğal güzelliklere sahip olduğu’ vurgusu başta
gelmektedir. Bu söylem spor karşılaşmalarının yapıldığı vadilerin, göllerin, nehirlerin, dağların
bu tarz sporlar için son derece elverişli olduğunun anlatıldığı betimlemelerle devam etmektedir.
Kemaliye’nin doğasının özgünlüğü ve yerelliği vurgusunun ‘Doğu’nun saklı cenneti’
(gundem24.com) söylemiyle kodlandığı görülmektedir.
Haberlerde yerellik söylemi bağlamında öne çıkartılan ikinci unsur yörenin tarihi
güzellikleridir. ‘Tarihi dokuyu yansıtan evler’ ve ‘Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerine ait kalıntılar’ (hurriyet.com.tr) ifadelerine, yörenin köklü ve zengin tarihini anlatan
kalıp ifadeler olarak hemen her haberde rastlanmaktadır. Yerel kültürel değerler kapsamında da
özellikle bölgede hala yaşatılmakta olan cirit sporuna vurgu yapıldığı, gündüzleri spor
karşılaşmalarının yapıldığı festivalde akşamları yöresel müzik dinletileri gibi kültürel aktivitelerle
etkinliğin devam ettiği söylemleriyle yerellik ve özgünlük söyleminin güçlendirildiği
görülmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Erzincan ilinin kendi içinde gerçekleştirilen bir etkinlikte nasıl bir karnavalesk söylemle
gündeme getirildiğinin incelendiği bu çalışmada genel olarak haberlerdeki söylemin festivalin
amaç ve beklentileriyle örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yörenin turizm potansiyelinin
değerlendirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen festival, gerek ulusal gerekse yerel medyada
yine bu amaca hizmet eden haberlerle karşılığını bulmaktadır. Dört parametre üzerinden yapılan
analizde dikkati çeken en önemli noktalardan biri; haberlerin taşıyıcı söylemi olarak öne çıkan
‘Recep Yazıcıoğlu’ vurgusudur. Her haberde en az bir paragraflık atıf yapılan Yazıcıoğlu’nun
bazı haberlerin tamamına hakim olarak, etkinliğin odağına yerleştirildiği görülmektedir.
Medyanın haberlerde çerçeveleme ve öne çıkartma eğilimi kapsamında özellikle Yazıcıoğlu’na
yöneldiği dikkati çekmektedir.
Yapılan analizde tespit edilen ortak eğilimler biri de haberlerin geneline yansıyan
‘olumluluk’ havasıdır. ‘Kötü haberin iyi haber’ olarak algılandığı medya dünyasında olumsuz
gelişmelere endekslenen habercilik refleksinin festival haberlerinde yerini, ‘karnaval ortamının
ruhuna uygun olarak’ olumlu bakış açısına bıraktığı gözlenmektedir.
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İnceleme sonucunda ulaşılan bir diğer genel değerlendirme de; festivalin uluslararası
katılıma açık olma yönüne vurgu yapılan haber söylemlerinde etkinliğe katılan yabancı sporcu ve
katılımcıların değerlendirmelerine neredeyse hiç yer verilmeyişidir. Festivalin evrensellik yönünü
güçlendireceği düşünülen bu durumun bir eksiklik olduğu düşünülmektedir.
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ALTERNATİF TURİZM BAĞLAMINDA SAKİN ŞEHİR KAVRAMI VE
KEMALİYE
THE CONCEPT OF QUIET CITY (CITTASLOW) WITHIN THE CONTEXT OF
ALTERNATIVE TOURISM AND KEMALİYE
Sait Sinan ATILGAN*
Özet
Turizm sektöründe başarılı olan birçok ülke, alternatif turizm politikalarını çeşitlendirmek yoluyla
amaçlarına ulaşmışlardır. Küreselleşme ile beraber ülkelerin turizm varlıkları hızla tüketilir konuma gelmiş
ve niteliklerini kaybetmeye başlamıştır. Gelişen turizm pazarı içerisinde hem doğanın tahribatını
engellemek hem de sürdürülebilir bir kalkınma sağlama ikilemi içerisinde farklı politikalar üretme yoluna
gitmişlerdir. Bu hareketlerden biri Cittaslow (Sakin Şehir)’dir. Doğal ve yerel değerlerin korunması ile
kalkınma anlayışını savunan, İtalyanca “Citta”, İngilizce “Slow” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle
oluşan Cittaslow (Sakin Şehir), 1999 yılında Greve in Chianti’nin belediye eski başkanının girişimleri
sonucunda 4 küçük İtalyan kentinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, 30 ülkede 208 üyeye sahip, dünya
çapında tanınan ve takip edilen bir harekettir. Ülkemizde ise 11 ilçe bu statüde değerlendirilmiştir.
Erzincan’ın güneybatısında, Keban baraj gölü kıyısında bir vadi içerisine kurulmuş olan Kemaliye ilçesi
bu birlik için uygun bir coğrafyadır. Kemaliye ilçesindeki turizm faaliyetlerinin bu bağlamda
değerlendirilmesi, hem ilçeye gelen turist sayısını yükseltecek, hem de turistin konaklama gün sayısını
artıracaktır.
Sürdürülebilir kalkınma, Cittaslow Kentler Birliğinin temel ilkeleri hakkında bilgi vermek ve
Kemaliye ilçesinin bu ilkeler çerçevesinde değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada, yöntem olarak
literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda Kemaliye ilçesinin de Sakin
Şehirler kapsamında ele alınabileceği sonucuna ulaşılmıştır. El değmemiş doğası, tarih kokan yapıları ile
ilçeler arasında önemli bir yere sahip olan Kemaliye, bu kapsamda değerlendirilebilecek olan ilçeler
arasında en başarılı yerlerden bir tanesi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sakin şehir, Cittaslow, alternatif turizm, sürdürülebilir kalkınma.
Abstract
Many countries, which succesfull on tourism sector, have achieved their goals through to diversify
their alternative tourism policies. The tourism assets of the countries are became quickly consumed location
and began to lose their qualities with globalization. They have attempted to produce different policies in a
dilemma of both to prevent the destruction of nature and to provide a sustainable development on growing
tourism market. One of the movement is Cittaslow. Cittaslow is a recognized and followed worldwide
movement, which defending opinion of development with conservation of natural and local value, formed
by combining Italian "Citta" and English "Slow" words, existed with a combination of 4 small Italian cities
as a result of initiatives of city ex-manager of Greve in Chianti in 1999 and has 208 members in 30 countries.
In our country, 11 cities have been evaluated in this status. Kemaliye, where established into a valley on
side of Keban dam lake in the southwest of Erzincan, is suitable geography for this unit. The evaluation of
tourism activities in Kemaliye will increase both the number of tourists coming to town and the number of
days tourists stay.
In this study, which aims to provide information about sustainable development and the basic
principles of Cittaslow Cities Association, and to evaluate Kemaliye within the framework of these
principles, the literature review is applicatied. This result is been reached that Kemaliye can be covered in
Cittaslow Cities as a result of searches. Kemaliye, having a significant place between districts with
wilderness nature and historic buildings, is one of successful place among the districts that may be
considered in this context.
Keywords: Cittaslow, alternative tourism, sustainable development.

Giriş
Küreselleşmeye bağlı olarak ürün pazarları son hızda gelişmeye başlamış ve bu gelişme yeni
fikirler ile benzer üretim tarzlarını değiştirmiştir. Aynılığa karşı farklı olmayı tercih eden
tüketicilere yeni ürünler pazarlamak istenmesi değişik yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Turizm
sektörü de bu değişik yapılardan biri olmuş ve bu farklılaşmadan nasibini almıştır. Her geçen gün
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dünya ekonomisindeki yeri genişleyen bu sektörde aynı olana karşı farklı olma ve bu sayede de
pazar payını arttırma heyecanı artarak devam etmektedir. Turizm pastasından daha fazla pay alma
telaşına giren bölgeler kendi değerlerini ön plana çıkararak bu yarışın içine girmişlerdir.
Türkiye’de genelde şehirler, daha özelde ise ilçeler dahi farklı olduklarını ve bu farklılıklarını
pazarlayabileceklerini düşünmektedirler. Bazı bölgeler bu farklılığı tüketiciye sunabilir iken çoğu
bölge sunamamakta ve kendi bölgelerinin zaten az olan kaynaklarını boş yere tüketmektedirler.
Alternatif turizm içerisinde son yıllarda Sakin Şehir (Cittaslow) kavramı ön plana çıkmaya
başlamıştır. Ülkemizde, en son katılan Uzundere ilçesi ile beraber 11 ilçe bu markayı kendi
bünyesine katma başarısı göstermiştir. Bu birlik 2009 yılında Seferihisar’ın Türkiye’den ilk
katılım yapması ile tanınmaya başlamış ve daha sonra 11 üyeye 7 yıl içerisinde ulaşmıştır.
Kendilerini sakin olarak nitelendiren, başka bir deyişle Sakin Şehir kriterlerini karşıladıklarını
düşünen birçok ilçenin de hayallerini süsleyen bu kavram, kapitalizmden ve küreselleşmeden
etkilenip standartlarını düşürmez ise önümüzdeki yıllarda tüketiciler açısından yüksek bir marka
değeri taşıyacağı aşikârdır.
Eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte turistler daha bilinçli hareket etmeye başlamışlardır.
Tatillerini geçirmek amacıyla görece daha sessiz, doğası ve çevresi bozulmamış yerleri tercih
etmeye yönelmişlerdir. Alışılagelmiş bir tatil anlayışı olan deniz, kum ve güneş yanında daha
farklı alternatif yerler arayışıyla birlikte bilinçli olan turistler tarihi, arkeolojik, ekoturizm gibi
alternatifler geliştirmeye başlamışlardır (Albayrak 1993).
Ülkemiz de tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve daha birçok değeri ile diğerlerinden ayrılan,
gelecek nesillere bozulmadan korunması gereken bölgelere sahiptir. Bu ilçelerden bazıları bu
saygıdeğer haklarını markalaştırmışlar ve Yavaş Şehir (Cittaslow) markası altında kendilerine yer
bulmuşlardır. Erzincan ilinin Kemaliye ilçesi yaşattığı değerleri ve bozulmaması gereken
kültürüyle bu marka altında tescillenmeyi beklemektedir. Zira Kemaliye ilçesini ziyaret edenler,
değerlerinin farkında olanlar bu markayı çoktan hakettiği düşüncesine sahip olacaklardır.
Kemaliye’nin kültürel değerlerinin bir sonraki kuşaklara aktarılmasında, doğal ve tarihi
çevresinin korunmasında ve en önemlisi de bir doğa harikası olan Kemaliye’nin gerçek değerinin
anlaşılmasında bu hareketin çok büyük katkıları olacaktır.
1. Alternatif Bir Yaşam: Cittaslow
Yavaş şehir hareketinin ana fikri, yerel çevrenin ve o yerel çevreye ait yerel lezzetlerin
kalitesinin arttırılması (veya var olanın korunması) ve böylece o yerleşimde yaşayanlar ve oraya
ziyarete gelenler için “iyi yaşama” koşullarının sağlanması olarak özetlenmektedir (Erten,
2009:106). Cittaslow akımının amaçları şehir ve kasabaların homojenleşmesi ve küreselleşmesine
karşı durmak, mutluluk ve özgür iradeyi destekleyerek yaşam kalitesini ve yaşamdan alınan zevki
artırmaktır (Sezgin ve Ünüvar, 2012:107). Böylelikle hareketin hedefi, şehirlerin hangi alanlarda
önemli ve özel olduklarını düşünmeleri ve bu özelliklerini korumak için strateji geliştirmeleridir.
Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde, şehir sakinlerinin ve ziyaret
edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaşanmasıdır (Keskin, 2012: 89).
Sakin şehirlerin logosu olan salyangoz sembolünü kullanabilmeye hak kazanan merkezler,
hayatı yavaş, tadına vararak, sükûnet içinde yaşamayı öngören yerler olarak düzenli olarak
denetimden geçmektedirler. Harekete dâhil olan kentlerde insanlar daha düşük tempoda yaşayıp,
daha az enerji tüketmekte ve vahşi bir gıda tüketimi yerine az ama öz beslenme ile
yaşamaktadırlar. Kendisine, ailesine ve çevresine daha çok zaman ayırabilmektedirler. Bu
değişim bir anlamda insanın çevresi ve doğa ile sağlıklı bir ilişki içinde olmasının, sağlıklı bir
beden ve ruh için en önemli adım olduğunun onaylanmasıdır (Karakurt Tosun, 2013: 226).
Ancak, yavaş şehir hareketine dâhil olmak için, gürültü kirliliğini ve trafiği kesmek, yeşil
alanları ve yaya bölgelerini arttırmak, yerel üretim yapan çiftçilerle bu ürünleri satan dükkân ve
lokantaları desteklemek gibi elliden fazla taahhüdü yerine getirmek gerekmektedir. Bildirideki
ölçütlere uymak, çevre politikalarında, altyapıda, kent dokusunda, kentteki bütün üretim
alanlarında şeffaflık ve kaliteyi korumak ve sürdürülebilir kılmak şart koşulmuştur. Yavaş Şehir
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Birliği uzmanları, uzun bir denetimden sonra bu kentleri onaylamakta ve kabul edilen kentler,
hareketin logosu olan “Salyangoz” ile ödüllendirilmektedir (Nilsson, Svärd, Widarsson ve
Wirell,2011: 374).Yavaş şehir ünvanını alabilmeleri için aday olan şehirler bu koşulları belli
oranlarda yerine getirmekle mükelleftirler. Üye olmak isteyen şehirler sahip oldukları potansiyele
göre değerlendirilmelerinin yanı sıra altı ana başlık altında toplanan koşulları da yerine
getirmeleri beklenmektedir.
1.1 Üyelik Süreci ve Kriterler
Kriterler arasında iki tane zorunlu yükümlülük vardır: Birincisi, bir “Ziyafet Evi” veya bir
“Yerel Ürün Pazarı” türü mekânsal bir oluşuma sahip olmak veya olacağını taahhüt etmek,
ikincisi de yavaşlıkla ilgili bir kurula sahip olmak veya olacağının garantisini vermektir
(http://cittaslowturkiye.org/,2016).
Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru sürecini Cittaslow Türkiye koordinatörlüğü
yürütmektedir. Birliğe başvuracak kentlerin nüfuslarının 50.000’den az olması ve kent
yönetiminin
Cittaslow
felsefesiyle
uyumlu
olmaları
gerekmektedir
(http://cittaslowturkiye.org/,2016).Birliğe üye olmak isteyen şehirler Cittaslow Türkiye ağına üye
olma niyetini gerekçeleriyle birlikte açıklayan başvuru mektubunu Cittaslow Türkiye
Koordinatörlüğü’ne sunmalıdırlar(http://cittaslowturkiye.org/). Bu koordinatörlük 2009 yılında
bu birliğe ilk üye olmayı başaran Seferihisar ilçesidir. Mektubun sunulması ile beraber süreç
başlar ve değerlendirme sonucu, gerekçeleriyle birlikte kente bildirilir. Başvuru mektubunun
olumlu değerlendirilmesi durumunda, aday kent ilan edilir.
Aday kent unvanını alan şehir eksikliklerini giderme ve gerekli kriterlere ulaşmak için
çalışmalarını yapar ve değerlendirmenin olumlu olması durumunda, üyelik başvurusunda
bulunur. Değerlendirmeyi geçen kentin dosyası, Cittaslow Genel Merkezi’ne (Cittaslow
International-İtalya) iletilir ve Genel Merkez’in değerlendirmesi sonucunda Cittaslow üyeliği
onaylanır.
1.2.Cıttaslow Üyelik Kriterleri
1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan Cittaslow Birliği nüfusu 50.000
altında olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye olmak için
birliğin belirlediği kriterleri gerçekleştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak
gerekmektedir. Kentlerin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir kentin üye
olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir. 1999 yılında birliğin belirlediği kriterler,
birliğin sadece İtalya veya Avrupa’da değil bütün dünyada yayılması sonucu daha evrensel bir
hale getirilmeye çalışılmıştır. Uluslararası Bilim Komitesi tarafından yapılan çalışmanın Birlik
tarafından onaylanmasının ardından geçerli olan yeni kriterler ilk aşamada deneme amaçlı bir
sene deneme süresine tabi tutulacaktır.
Birliğe üye olmak isteyen şehirler toplam 7 ayrı konu başlığı altında toplam 72 kriter
çerçevesinde değerlendirmeye tabii tutulmaktadırlar. Bunlar; çevre politikaları (12), altyapı (9),
Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları (17), Tarımsal, Turistik, Esnaf Ve Sanatkârlara Dair
Politikalar (10), Misafirperverlik, Farkındalık Ve Eğitim İçin Planlar (10), Sosyal Uyum (11),
Ortaklıklar (3) olarak belirlenmiştir. Bu kriterlerden bazılarına Kemaliye hâlihazırda uygunluk
gösteren bazı maddeleri olduğu gibi bazı kriterleri de gözden geçirmesi gerekmektedir.
1.3. Çevre Politikaları
Üye olmak isteyen şehirlerin yerel yönetimleri birliğin tüzüğündeki çevre politikaları ile
ilgili koşullar, hava, su, toprak başta olmak üzere her türlü çevre kirliliğine karşı önlem almaları
gereken bir süreç başlatırlar. Çevre politikaları çerçevesinde uygulanması istenen kriterler
şöyledir;
 Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun
belgelenmesi
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 Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
 Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması






Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması
Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi
Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması
Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu
Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi






Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması
Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması
Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
Biyoçeşitliliğin korunması.

1.4. Altyapı Politikaları
Cittaslow birliğine katılmak isteyen şehirlerin altyapılarında da bir takım politika değişikliği
yapılması beklenmektedir. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir;
 Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları
 Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması
 Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri






Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması
Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması
Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler
Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik
Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı

 Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı.
1.5. Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
Cittaslow üye ülkelerinin yaşam kalitesi politikaları bariz bir şekilde farklılaşmaktadır.
Tüketim kültürünün had safhada olduğu günümüzde hızlı yaşam içerisinde yer alan teknoloji ve
kent yaşamına alternatif bir bakış açısı getiren bu oluşum, yine bu olgulardan çok uzaklaşmadan
konforu ve kaliteyi yaşamımıza entegre etme amacı gütmektedir. Yani üye şehirler örnek
verilecek olursa fiber optik kablolardan bağlanılan süper hızlı internetten uzak olmadan bizlere
sunmak amacındadır. Yavaş şehir ünvanı elde etmek isteyen şehirlerin kentsel yaşam politikası
adına yapması gerekenler aşağıdaki gibidir;
 Kentin direnci için planlama
 Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının
değerlerinin arttırılması
 Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların
iyileştirilmesi
 Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması
 Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması
 İnteraktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden
faydalanılması
 Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması
 Kentin internet ağına sahip olması
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 Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması
 Tele çalışmanın geliştirilmesi






Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki
Sosyal altyapıyı desteklemek
Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki
Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi
Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması

 Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması doğal/yerel alışveriş
merkezlerinin yaratılması
 Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı.
1.6. Tarımsal, Turistik, Esnaf Ve Sanatkârlara Dair Politikalar
Bir bölgedeki potansiyeli artırmak birliğin ana amaçları arasındadır. Zira bölgenin gelişmesi
gelen misafirlerin memnun edilmesi açısından da önem taşımaktadır. Yöre esnafının kendisini
bazı kriterleri sağlama noktasında da aşağıdaki hususları yerine getirmeleri beklenmektedir;
 Agroekolojinin geliştirilmesi
 El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması
 Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması
 Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin
değerini arttırmak
 Kamuya ait restoranlarda yerel, mümkünse organik ürünlerin kullanılması
 Yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve organik yerel ürünlerin
kullanılmasının teşviki
 Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması
 Otel kapasitelerin arttırılması
 Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
 Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları için
yeni fikirlerin varlığı
1.7. Misafirperverlik, Farkındalık Ve Eğitim İçin Planlar
Bu birliğin en önemli işlevi bir bölgenin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaktır. En önemli
argümanı ise yerel kültürdür. Her yörenin kendine has tarihi, kültürü vardır ve bu kültürü o
yörenin insanı nesillere aktarır. Konukseverlik kültürünün de birliğin standart seviyesine uyum
sağlaması beklenir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir;
 İyi karşılama
 Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak
 Yavaş güzergahların mevcut olması
 Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak aktif
tekniklerin benimsenmesi
 Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim
görmesi
 Sağlık eğitimleri
 Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek
 Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı
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 Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi
 Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı
1.8. Sosyal Uyum
Cittaslow unvanını alarak uluslararası bir marka konumuna gelmesinin sonucunda dünyanın
her yerinden ziyaretçilerin uğrak bir yeri olacak olan kentin, gelen konukları ile uyum içerisinde
yaşaması beklenmektedir. Bu amaçla yapılması beklenen kriterler aşağıdaki gibidir;






Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması
Engelli kişilerin entegrasyonu
Çocuk bakımının desteklenmesi
Genç neslin istihdam durumu







Yoksulluk
Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti
Farklı kültürlerin entegrasyonu
Politikaya katılım
Belediyenin kamu konut yatırımı

 Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alanların ve bir gençlik merkezinin
mevcudiyeti
1.9. Ortaklıklar
 Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek
 Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek
 Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve
Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği
yapmak
Bu çalışma incelendiğinde Kemaliye’nin yönetim politikalarına katmalarında fayda
olabilecek bazı uygulamalar şöyle sıralanabilir:
 Kentsel kimliği korumak veya oluşturmak
 Tarihi ve kültürel değerleri korumak ve orjinallerine uygun olarak restore etmek
 Geri dönüşüm politikaları oluşturmak
 Yeşil ve yaya alanlarını arttırmak






Kent genelinde kullanılabilen internet ağ sistemleri kurmak
Çevre dostu yapı malzemeleri kullanmak
Trafik kontrol ve araç parkı politikaları oluşturmak
Yerel üreticileri desteklemek
Yerel iş istihdamı yaratmak

 Yerel gelenekleri, kültür sanat ve gastronomik festivalleri korumak,
canlandırmak
 Doğal ve ekolojik gıda üretimini desteklemek
 Üretim ve tarım teknikleri dahi kontrol edilerek doğal çevreyi korumak
 Kaliteli gelişim için altyapı politikaları uygulamak
 Yerel pazarı geliştirmek
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 Yapılaşmayı kontrol altına almak (Özkan, 2011:90).
Sonuç
Cittaslow üye şehirlerine genel olarak bakıldığında birçok ortak özelliğe sahip oldukları
görülmektedir. Sakin Şehir olarak adlandırılan bu şehirlerde kısaca, tarihi dokuları, kültürel
değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zenginlikleri vardır. Özelliklerden en önemlisi de bu
değerlerinin farkında olan bilinçli bir halka sahip olmasıdır. Üye olan şehirlerin hepsi değerlerinin
farkında olarak şehirlerini bu marka adı altında tescillemişlerdir.
Bu çalışmada da, Sakin Şehir hareketinin kriterlerinin neler olduğu ve bu kriterler
doğrultusunda Kemaliye ilçesinin ideal bir Sakin Şehir kenti olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2013 yılında düzenlenen İlçeler raporunda
Erzincan havaalanının uluslararası uçuşlara açılmasının bölge turizmine getireceği katkıya vurgu
yapılmıştır. Bu sebeple Cittaslow markası almaya hak kazanan bir bölgenin ulaşım anlamında da
önemli bir eksikliğini giderdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Kemaliye’nin turizm faaliyetlerinin
alternatif turizm bağlamında çeşitlendirilmesi ve bu çeşitliliğin devam ettirilmesi de önemli
görünmektedir. Zira bölge küçük ölçekli su sporları anlamında önemli bir potansiyele sahiptir.
Türkiye’deki ilk via ferrata parkurunun da Kemaliye’de kurulmuş olması da ayrıca vurgu
yapılması gereken önemli bir turizm faaliyetidir. Bu parkur sayesinde hem tırmanış hem de hem
de paraşüt sporu ile ilgilenenlerin ilgisi bu bölgeye daha kolay çekilebilecektir. Kemaliye’ye has
olarak geleneksel el sanatları içerisinde yer alan gazenne dokumasının geliştirilmesi hem bölge
halkına faydasının olması (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (2013), İlçeler Raporu,
2013:220) hem de Cittaslow kriterlerini yerine getirme noktasında önemli bir adım olacaktır.
Sonuç olarak bakıldığında bir şehrin Cittaslow hareketine üye olması sonucunda birçok
olumlu getirisinin olacağı varsayılmaktadır. Bunlar; ekonomik gelişme, yaşam kalitesinin
iyileşmesi, şehrin yerel kimlik kazanması, geleneksel değerlerin gün yüzüne çıkması, çevresel
kazanımların sürdürülebilirliği, gelecek kuşakların daha doğal bir çevrede büyümesi, ulusal ve
uluslararası destek ve hibe veren kurum ve kuruluşlardan daha fazla faydalanabilme vb. olarak
sıralanabilir. Bu sıralanan faktörler bir şehrin varlığı ve geleceği için son derece hayati önem
taşıyan unsurlardır. Kent içinde yaşayan insanların veya orayı ziyaret etmek isteyen insanlar
açısından hayat kalitesinin arttırılması ve daha güzel yaşam için yapılması gerekenlerdir.
Kemaliye bu kriterleri yerine getirebilme açısından yüksek potansiyele sahiptir. Kemaliye’nin
Cittaslow markasını elde edebilmesi için yeterli altyapıya ve bilinçli halka sahip olduğu aşikârdır.
Yapılması gereken bir an önce bu başvurunun yerel yönetimlerce yapılması ve eksik kriterlerin
gözden geçirilmesidir.
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SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ: ERZİNCAN
HEALTH TOURISM SWOT ANALYSIS: ERZİNCAN
Rifat BOZÇA*
Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ**
Özet
Sağlık turizmi, sağlık bakım hizmeti almak için başka bir ülkeye seyahat etmek olarak
tanımlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de ve dünyada son yıllarda gelişerek yaygınlık kazanmaya başlayan
sağlık turizm konusunda Erzincan’daki sağlık ve turizmin mevcut durumun incelenmesi ve Erzincan sağlık
turizmi açısından fırsatlarını, üstünlüklerini, tehditleri ve zayıflıkları değerlendirilmesidir.. Bu
değerlendirme sonuçlarına göre sağlık turizminin Erzincan ilinde gelişimi ve tercih edilebilirliğini arttırmak
için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Bu çalışmada elde edilen verilerle, Erzincan sağlık turizm açısından önemli potansiyele sahip
olduğunu, özellikle doğa turizm ve termal turizm, bu çerçevede sağlık turistlerin Erzincan'ı daha çok tercih
etmesi için yapılabilecek çalışmaları belirlemeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Erzincan İli, SWOT,
Abstract
Health tourism is the travel of people to another country for the purpose of obtaining health treatment
in that country.
The purpose of this study, in recent years in the Turkey and world developing became widespread
health toursm about that examining the current situation in Erzincan, health tourist to why he should choose
Erzincan and Erzincan are evaluated opportunities, advantages , threats and vulnerabilities in terms of
health tourism. According to this evaluation suggestions have been made to increase by preferences and
development of health tourism in Erzincan
The datas obtained with this study try to determine the marketing channels of health care offered to
tourists and health tourism and to determine works can be done for health tourists to prefer more in Erzincan
Keywords: Health Tourism, Erzincan, SWOT

Sağlık Turizm
Sağlık turizmi; bireylerin kendi yaşadığı yerden başka bir yere koruyucu, tedavi edici,
rehabilite edici veya sağlığı geliştirici sağlık hizmetlerini almak için yaptıkları seyahatlerdir.
(Ross 2001; Koyunoğlu, 2003 s.3 ).
Sağlık turizmi amacıyla gidilecek yerler bakımından bazı ülkelerin ön plana oldukları
görülmektedir. En fazla ön plana çıkan ülkeler arasında; ABD, Türkiye, Hindistan, Malezya,
Küba, Singapur, Tayland, Güney Kore, Macaristan, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Meksika,
Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler
olduğu görülmektedir. (Bakanlığı, S. 2013, Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu ).
Sağlık Turizmi Çeşitleri
1. Termal ve SPA-Wellness Turizm
Termal ve spa-wellness sağlığı koruma veya iyileştirme amacıyla belirli bir süreliğine yer
değiştiren insanların doğal kaynaklardan oluşan turistlik bir tesise giderek içme, su banyosu,
çamur banyosu, inhalasyon gibi çeşitli yöntemlerin yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon, iklim
kürü, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin uygulandığı kür( tedavi) bütünüdür.
Aynı zamanda termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm
türüdür (Sağlık Bakanlığı, 2016; Çelik, 2009).
Termal turizm türevleri;
• Termalizm (kaplıca)
*

Beykent Üniversitesi, Sağlık MYO, Türkiye, rifat.bzc@gmail.com
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Türkiye, fatma_ciftci@hotmail.com.tr
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• Klimatizm (temiz havadan faydalanma),
• Üvalizm (sebze-meyve kür tedavisi) gibi türlerin doğmasına da neden olmuştur (Akat,
2000)
2. Yaşlı Turizmi
Bakıma muhtaç yaşlıların ikamet ettikleri yerden başka yere sağlığı koruma, iyileştirme,
rehabilite etme ve geliştirme amacıyla genellikle turizm şirketlerinin aracılığıyla yaşı bakımı ile
turizmi bir noktada birleştiren geçici veya sürekli konaklamalar bütünüdür (Yıldırım, 1997;
Çetinkaya ve Zengin, 2009).
3. Engelli Turizmi
Ruhsal veya bedensel bütünlüğü, daimi veya geçici olarak, doğuştan eksik olan veya yaşlılık
nedeniyle gerilemiş olan kişi “engelli” dir, yaşadığı topluma gerekleriyle uyum sağlayamayan
insan “engelli insan”dır (Zengin ve Eryılmaz, 2013) Türkiye’deki engelli bireylerin toplam
nüfusa oranı yaklaşık % 12 kadardır. Bir başka ifadeyle ülkemizde engelli turizm gelişimine
ihtiyacı olan 8,5 -9 milyon civarında özürlü ve engelli birey bulunmaktadır (Aydın, D., vd, 2012).
Engelli turizm, engelli bireylerin engelli durumlarını ortadan kaldırmak veya topluma
kazandırılması amacıyla koruyucu, iyiliştirici ve rehailite edici sağlık hizmetlerinin verilmesi için
sunulan turizm türüdür.
4. Medikal Turizm
Medikal turizm, diş tedavisi, organ nakli, checkup, estetik kanser tedavisi vb. sağlık
hizmetlerinin bir veya bir kaçını almak amacıyla bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye tıbbi tedavi
ve tatil yapmayı birlikte ele alan bir yaklaşım olarak tanımlanır (Smith, Álvarez ve Chanda 2011;
Ross 2001; Connell, 2006).
Erzincan’da Turizm
Erzincan ili kültürel olarak zengin kaynaklara sahiptir. Yapılan kazılarda M.Ö. 8. yüzyıla
ait madeni eşyalar ve fildişine rastlanmıştır. Yörede hüküm süren Urartu, Pers, Hitit, Med, Hellen,
Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerinin kalıntılarına rastlanılmıştır. Altıntepe ören
yerinde yapılan bilimsel kazılarda elde edilen tarihi eserler bunun bir kanıtıdır. Fakat Erzincan’da
meydana gelen şiddetli depremler ( Erzincan I. Dereceden deprem bölgesi) ve savaşlar bu
eserlerin birçoğunu tahrip etmiştir. Tarihi eserlerin günümüze ulaşanların birçoğu da harabe
haldedir. Erzincan ilinde günümüzde 104 eser tescil edilerek vakıflar tarafından koruma altına
alınmıştır (Şahin, 2009).
Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 yılı verilerine göre, Bakanlıktan işletme
belgeli 6 tesis olup 313 oda 626 yatak kapasitesine sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
konaklama istatistikleri incelendiğinde ise, Erzincan merkez ilçesi ve Refahiye ilçesindeki belgeli
turizm konaklama tesislerine 2014 yılı sonuna kadar gelen toplam yerli turist sayısı 42.325 iken
yabancı turist sayısı ise 2.121 kişidir (https://biruni.tuik.gov.tr). Konaklayan turistlerin ortalama
gecelik kalış süresi 1.2 gündür. Mevcut turizm konaklama tesislerinde 2014 yılı odaların doluluk
oran ise ,%23.5 oranındadır. (Kahraman, 2016).
Tablo 1: Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde geliş ve geceleme sayıları
BÖLGE
ADI

Tesise geliş
sayısı /
Toplam

Erzincan

44446

Tesise geliş
sayısı /
Yabancı

Tesise geliş
sayısı /
Vatandaş

Geceleme
sayısı /
Toplam

2121
42325
52101
Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr

Geceleme
sayısı /
Yabancı

Geceleme
sayısı /
Vatandaş

2591

49510

Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan, coğrafi olarak çeşitlilik göstermekte, başta
dağcılık ve tırmanış gibi doğa sporları olmak üzere cirit, rafting, kayak, buzul tırmanışı,
kampçılık, kano, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, offroad, motorkros ve base jump
açısından da geliştirilebilir potansiyeline sahiptir.
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Erzincan Turistlik Aktiviteler
1. Gezilecek Yerler
Kemah Kalesi: kuruluşu, Hitit-Urartu dönemine kadar uzanan Kemah Kalesi Anadolu'nun
en eski ve doğal kalelerinden biri olarak bilinmektedir. Çevresi surlarla çevrili olan sarp kayalar
üzerinde kurulu olan Kalenin, iç içe iki mimarisi bulunmaktadır. Kemah ilçesindeki tarihi
Gülabibey Cami ise günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır(http://www.kemahkalesi.com) İlde
yer alan diğer görülmeye değer turistlik yerler ise Hıdır Abdal Sultan Türbesi, Terzibaba Türbesi
ve Melik Gazi Türbesi, Abrenk Kilisesi, Köroğlu Mağarası, Ala Mağarası, Buz Mağaraları da
gezilip görülmesi gereken yerler arasındadır (http://www.erzincankulturturizm.gov.tr).
2. Rafting
Rafting, Erzincan’da genelde Nisan ve Ağustos ayları arasında Karasu (Fırat) Nehri üzerinde
yapılmaktadır. Mutu-Yollarüstü arasındaki parkurun uzunluğu 40 km’ye ulaşmaktadır. Mayıs
ayından sonra suların bir miktar çekilme olmasıyla Sansa-Bağlar mevkiinden (Erzurum –
Erzincan karayolu 55 km) Mutu'ya kadar 26 km’lik yeni bir parkur oluşmaktadır. Erzincan, 2002
yılında Türkiye Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır ve raftingin ilde benimsenmesi
ve gelişimi amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir (Şahin, 2009).
3. Yamaç Paraşütü
Erzincanda termiklerin fazla olması ve coğrafi açıdan uygun olası Yamaç Paraşütü sporunda
ilk sıraya oturmasını sağlamıştır. Yamaç Paraşütü sporu 1997 yılında başlamış olup 1998 de
kurulan dernekler ile hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. Hava Sporları Derneği ve Yaylabaşı
Munzur-Ata Doğa yamaç paraşütü eğitim kursları açmış ve başarılı olmuştur, halen Yaylabaşı
beldesinde, yerli ve yabancı sporculara, hem yamaç paraşütü eğitimini verilmekte hem de yamaç
paraşütü sporunu yapma olanağı sağlamıştır. (http://www.dogakolik.com, 2016).
Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası ön ayağı', 2002 yılında da 'Dünya Yamaç Paraşütü
Şampiyonası 5. ayağı' Erzincanda düzenlenmiştir. 2013 Ağustos’da 42 ülkeden 127 sporcunun
katılımıyla ‘Dünya Yamaç Paraşütü ve Motorsiklet Şampiyonası’ düzenlenmiştir. Erzincana
uzaklığı 5 km ve yüksekliği 2 bin 30 metre olan Çıkarman Mevkii’nde yamaç paraşütü
şampiyonası gerçekleştirilirken, aynı gün kent merkezinde motosiklet yarışları yapıldı (
http://www.anadolujet.com,2016 ).
4. Treaking - Dağcılık ve Kampçılık
Dağlık alanların fazla olması (Erzincan’ın %60) dağ turizmi bakımından elverişli bir bölge
olmasını sağlamıştır. Esence ve Munzur dağları üzerinde bulunan çok sayıdaki buzul göllerinin
sezonluk turistiklik merkezleri olarak kullanılabilme nitelikleri taşımaktadır. Ayrıca ekoturizm
kapsamında, buzul göllerini görmek amacı ile dağ-doğa yürüyüşleri mümkündür. Erzincan ilinin
faunası ve flora oldukça zengindir. Ayrıca il genelinde iklimin Treaking - Dağcılık ve Kampçılık
sporları yapmaya uygun olması, doğa sporları canlandırmak ve yaşatmak için derneklerinin
kurulması, derneklerin aktiviteler ve şenlikler organize etmeleri ekoturistlerin bölgeye çekmesi
için önemli faktörleri oluşturmaktadır (Şahin, 2009).
Erzincan ili Kemaliye ilçesi mevki kaya tırmanışları için en zor parkurların yer aldığı ve bazı
yerlerde 600 metreyi bulan sarp kayalar dağcılık sporu için önemli bir yeri oluşmaktadır.
Kemaliye Doğa Sporları Şenliği bünyesinde 2004 yılından itibaren Kemaliye Dağcılık
Federasyonu temel eğitim kampı düzenlemektedir. Bu eğitimler sırasında kolay ve zor rotalar
üzerine 50 adet iniş istasyonu kurulmuştur. Ayrıca hiking ve treaking gibi doğa yürüyüşleri için
de çeşitli zorluklarda parkurlar belirlenmiştir. Bu parkurlar aşağıdaki gibidir (1’den 5’e kadar
sınıflanmış zorluk dereceleri vardır. En zor olanı 5’dir) (Akkaya ve Güngör, 2016 aktaran
Güneysu, 2013);
1) İpek Yolu Yürüyüş Parkuru
2) Kanyon Seyir Alanı Yürüyüş Parkuru
3) Geşo Gabanı Yürüyüş Parkuru
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4) Kırkgöz Yürüyüş Parkuru
5) Eğin Gabanı Yürüyüş Parkuru
Ergan Dağı Kayak Tesisleri ve Oteli
Munzur sıra dağlarında bulunan, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi 2 bin
970 metre yüksekliktedir, ayrıca 12 km uzunluğundaki kayak pistleri ile kış sporlarının hemen
hepsine, kayak, kar raftingi, tur kayağı, kar motorsikleti, kızak, snowkite, buzul tırmanışı, kayaklı
oryantiring vb. gibi, ev sahipliği yapabilmektedir. Türkiye’nin farklı zorluk derecelerine sahip ve
en uzunu olan Ergan Dağı, 2013 yılının Şubat ayında Ergan Uluslararası Dağ Kayağı
Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır (http://www.ergankayak.com, 2016).
5. Akbulut Kayak Tesislerinde
Refahiye ve çevresi yüksek dağlık bölgelerinin bulunması açısından kayak sporunun merkezi
olma potansiyeli taşıyan bölgelerinden birisidir. Ortalama 100-120 gün kadar sürebilecek kayak
mevsimi ve bu süre boyunca yaklaşık 80-90 cm lik kar bulunduran ve uygun derecede eğimleri
sahip olan kayak pistleri vardır. (Şahin ve Yazıcı, 2004, 324).
6. Cirit
Genelde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde kulüpleri olan ve Türklerin ata sporu olan
cirit, Erzincan önemli bir merkezdir. Erzincan’da cirit sporunun yapılabilmesi için üç adet uygun
ölçülerde toprak ve kum karışımı tribünlü cirit sahası bulunmaktadır. Erzincan’ın kurtuluşu olan
13 Şubat’ta ve diğer özel günlerde diğer illerde bulunan kulüplerin de katılımıyla çeşitli
yarışmalar düzenlenmektedir (Kızılırmak vd., 2016).
7. Base jump:
Genelde Norveç ve İzlanda gibi dik kıyılara sahip ülkelerde yüksek platformlardan atlayarak
yapılan Base jump sporu Erzincan’da ilk kez, 2013 yılında 35.’si düzenlenen Kemaliye
Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinde yapılan atlayışlarla gerçekleştirilmiştir.
Atlayışlar Karanlık Kanyon üzerine gerdirilen 500 metrelik yükseklikteki platformlardan
yapılmaktadır (Kızılırmak vd., 2016, aktaran TÜRSAB, 2013).
8. Sağlık (kaplıca) Turizmi
 Ekşisu (Böğert Maden Suyu): Erzincan merkezine yaklaşık 11 km mesafede
bulunan ve Ekşisu ismi verilen Böğert maden suyu, sağlık yönünden çeşitli faydaları
bulunmaktadır. Maden suyu; kara ciğer, mide, bağırsak, anemi ve safra yolları
hastalıklarına iyi gelmekte olan alternatif tedavidir (www.dogakolik.com).
 Horhor Şifalı Havuz: Ekşisu kaynağına yakın mesafede yer alan su, büyük bir
oluktan akmaktadır. Yaklaşık olarak dakika 1 ton su akmaktadır. Özelliği magnezyum,
sodyum, kalsiyum ve hidrokarbonatı iyonları içeren Horhor Şifalı su, Ekşisu’ya göre daha
etkili olup, karaciğer, mide bozukluk, safra yolları hastalıkları, diyabet, çocukların
iştahsızlıklarına ve cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Büyük miktarda kükürt
bulunmaktadır.
 Erzincan Ilıcası: Ekşisu yakınındaki kaplıca, 33 derecelik ısıya sahiptir. Su
banyosu şeklinde kullanılan kaplıca suyu, damar sertliği, kalp hastalıkları, cilt ve
romatizmaya iyi gelmektedir. Ilıca tesisleri 12 adet kapalı havuzu ile hizmete devam
etmektedir. (http://www.erzincankulturturizm.gov.tr).
Erzincan Sağlık Altyapısı
Sağlık sektördeki son on yılda önemli yatırım ve gelişmeler olmuştur. Erzincan’da bu
gelişmelerden nasibini almıştır. Fakat yapılan bu yatırımlar yeterli olmayıp daha da
geliştirilmelidir. Sağlık alanında yeni vizyonlar ve misyonlar belirlenip etkin tanıtım ve
pazarlamalar yapılmalıdır. Bu belirlenen çizelge ile Erzincan ili sağlık turizm alanında önemli
aşamalar kaydedebilir. Tedavi görmek için gelen sağlık turisti sayısı ilerleyen yıllar içinde
artabilir.
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TUİK verilerine göre Erzincan da biri özel olup toplamda 11 kurum bulunmuştur. Özel
sağlık kuruluşunun yatak sayısı 78 toplamda ise 644 yatak sayısına sahiptir (Tablo 2). Erzincan
ili elinde bulundurduğu turizm potansiyelini sağlık sektörü ile entegre olarak geliştirmelidir.
Turizm sektörü ilde gelişimi için ulusal ve uluslararası çeşitli etkinlikler ile adından söz ettirmeye
başlamıştır. Sağlık alanında ise sadece bir tane özel hastane bulunması sektördeki rekabeti
arttırmak için yeterli değildir. Kalite rekabetçi alanlarda artar.

BÖLGE ADI

Toplam/
Kurum
Sayısı

Erzincan

11

Tablo 2. Erzincan İli Sağlık Kurumları
Sağlık
Sağlık
Toplam
Üniversite
Bakanlığı Bakanlığı
/ Yatak
/ Kurum
/ Kurum
/ Yatak
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
644

9

516

-

Üniversite
/ Yatak
Sayısı
-

Özel / Özel /
Kurum Yatak
Sayısı Sayısı
1

78

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr

Erzincan ili sağlık personeli bakımından ilin nüfusuna yeterli seviyede olsa da uluslararası
ve çevre illerden gelen hastaları taşıyacak seviyede değil ve geliştirilmesi gereklidir (Tablo 3).
Tablo 3. Erzincan İli Sağlık Personeli
BÖLGE ADI

Uzman
Hekim

Pratisyen
Hekim

Asistan
Hekim

Toplam
Hekim

Diş
Hekimi

Eczacı

Sağlık
Memuru

Hemşire

Ebe

Erzincan

156

144

20

320

53

60

593

494

213

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr

Erzincan İli Sağlık Turizm Swot Analizi
Güçlü Yönleri
 Eğitim ve araştırma hastanesinin bulunması
 Hastanelerin yeterli donanıma sahip olması
 Havalimanının olması
 Doğa turizm ve termal turizm açısından tercih edilen yer olması
 Çevre ülkeler ile vizenin kalkmış olması
 Sürdürülebilir turizm için kış turizm uygun olup yaz turizm için potansiyelinin
bulunması
 Dağcılık, cirit, yamaç paraşütü gibi yerli ve yabancı sporculara eğitim
verilebilecek kurumların olması
 Bölgenin kış turizmcilik, dağcılık, kampçılık vb için uygun koşullar sunması
 Sağlık hizmetleri sunumunda ve turizmine uygun birçok termal ve ılıcaların var
olması.
 Sağlık turizm çeşitlerinden termal turizm alanına yönelebileceği potansiyelinin
olması
 Erzincan iklim itibariyle çevre illere göre daha ılıman bir iklime sahip oluşu ve
yılın 180 günü kar kayağına elverişli olması
 Uluslararası seferlere açık bir havalimanın bulunması ve hava alnının kayak
merkezlerine yakın olması
 Erzincan merkezi platoya kurulu olması otel ve hastane yatırımı için uygun
olması
Zayıf Yönleri
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 Bölgedeki turizm potansiyelini
çalışmalarının bulunmaması.

canlandıracak

yeteri

kadar

planlama

 Doğal coğrafya kaynaklı turizm faaliyetleri yatırımların yetersiz olması.
 Bölge ve ülke genelinde tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yeterli olmaması
 Direkt uçuşların sadece İstanbul ve Ankara’dan olması
 Yabancı dil bilen turizmcinin ve sağlık çalışanın yeterli seviyede olmaması
 Sağlık turizm yeni olup, sağlık kuruluşları tam anlamı ile turizm işletmeleri
organize olmaması.
 Sağlık personeli ve teknik personelin yetersiz olması
 Özel sektörün yatırımlarının yetersiz olması
 Erzincan’da sağlık turizmine odaklı sağlık alanında büyük grup hastanelerine
yatırımlarının bulunmaması
Fırsatları
 Tüm dünyada doğa turizmine yönelik talebin artması.
 2013 Yılında 35. Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Motosiklet Festivali
Erzincan’da yapılması.
 2015 Yılında 37. Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları
Şenliği yapılması
 Ulusal ve uluslararası şenliklerin düzenlenmesi
 Erzincan’a gelen yerli ve yabancı turist sayısının artması
 Türkiye’nin gün geçtikçe sağlık ve turizm alanında Dünyada önem kazanması
 Arap, Orta Doğu ve Kaskas ülkeleri için cezbedici doğa turizm olması
 Potansiyel pazar ülkelere ulaşımın kolay olması (İran, Irak, Kafkas ülkeleri vs)
Tehditler
 I. dereceden deprem bölgelerden biri olması.
 İşletmecilerin turist gelme inancının yeterli olmaması
 Değişen iklim koşulları
 Eğitimli ve kalifiye insan kaynağının az olması
 Trabzon, Erzurum gibi büyük şehirlere yakın olması
Sonuç ve Öneriler
Sağlık turizm ülkemizde ve dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Dünyanın artık küçük bir
köye dönüşmesi insanların farklı coğrafyada hizmet alımları mümkün kılıyor. Gelişen teknoloji
ile beraber ulaşımın ucuz ve hızlı olması, yatırımları sadece ulusal değil uluslararası boyutta da
dönüşmesi, farklı dillere olan ilginin artması, iletişim ağının genişlemiş olması insanların farklı
yerlerden farklı hizmetler almasına olanak tanımaktadır.
Sağlık alanında ihtiyaçlarının farklılaşması, şehir yapısından uzaklaşmak istemeleri,
hastalıkları için doğal alternatif tedavileri istemesi, sağlık hizmeti almak için uzun süre beklemek
istememesi, bulunduğu coğrafyada istediği sağlık hizmetlerini alamaması (ötanazi vs.), fiyatların
pahalı olması insanları sağlık hizmeti alabileceği yeni yerlere sevk ediyor. Kişiler aslında farkında
olmadan tedavi amaçlı olsa bile bulundukları yerden başka yere gitmeleri onları sağlık turisti
yapıyor.
Türkiye sağlık turizm alanında İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’da önemli ilerlemeler
kaydetmiştir. Bu ilerlemenin sebebi ise zaten turist potansiyelinin olmasıydı.
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Erzincan ili doğa, kış ve termal turizm alanında gelişime açık önemli potansiyele sahiptir.
Sağlık alanında sağlık turistlerinin Erzincan’ı tercih sebebi termal turizm ve doğa turizm
potansiyeline sahiptir. İlerleyen zamanlarda yapılacak hastane alt yapısı ve çeşitli tanıtımlar ile
Erzincan ili yerli ve yabancı sağlık turist çekme potansiyeline sahiptir. Ayrıca Erzincan da yapılan
ulusal ve uluslararası festivaller, şenlikler ve şampiyonalarla da tanınırlığını arttırmıştır.
Erzincan ilinin mevcut hastane sayısı, niteliği ve personel sayısı yeterli olmayıp
geliştirilmelidir sonucu elde edilmiştir.
 Sağlık sektörü ile turizm sektörünün birbirlerine entegre edilmelidir,
 Turizm faaliyeti için gelen yerli ve yabancı turizmcilere sağlık kuruluşlarında indirimli
teşhis ve tedavi veya checkup gibi olanaklar sağlanmalı,
 Ulusal veya uluslararası kongre, panel vb. organizasyona sağlık alanındaki yatırımcıları,
yöneticileri ve personeli davet edilmeli ve misafirlere sağlık kurumlarının tanıtımı
yapılmalı,
 Doğa sporları amatörlükten profesyonelliğe geçmeli ve ulusal ve uluslararası tanıtımların
yapılması,
 Termal turizm alanında gelişme potansiyeli olup tesislerin uluslararası konforda
iyileştirmeler yapılmalı,
 Termal turizm alanında paneller ve çalıştaylar yapılarak tanıtımın yapılması,
 Sağlık turizm gelişmesi için kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları yapılmalı,
 Termal tesisler uluslararası standartlarda iyileştirme yapıldıktan sonra Kafkas ve Arap
ülkelerine tanıtım ve Türkiye ile iletişimi sağlayacak büroların açılması veya bürolarla
anlaşmaların yapılası şeklinde önerilerde bulunulmuştur.
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COĞRAFİ İŞARETLEME İLE GASTRONOMİ TURİZMİ İLİŞKİSİ:
ERZİNCAN ÖRNEĞİ
GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND GASTRONOMIC TOURISM RELATIONS:
ERZINCAN EXAMPLE
Mehmet ÇAVUŞOĞLU*
Özet
Bu çalışma, bölgesel veya yöresel ekonomik ve kültürel değerleri kayıt altına almayı ve elektronik
ortamda tanıtmayı ve coğrafi işaretleme kavramı ile gastronomi turizm ilişkisini ortaya koymayı
hedeflemektedir. Çalışmamız, coğrafi işaretlemesi yapılmış ürünlerin, bölgede yaratacağı avantajlar ile
bölgesel kalkınmanın lokomotifi turizm sektörüne sağlayacağı katkıları incelemeyi de amaçlamaktadır.
Çalışma ayrıca, coğrafi işaretleme yapılmış ürünlerin ekonomik değerine katkısı yanında bölgesel kültürel
değerlerin korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda yapacağı katkıları da kayıt
altına almak için yapılmış bir çalışma özelliği de taşımaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaret, elektronik tanıtım ve e-turizm
kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde Erzincan bölgesine ait coğrafi işaret almış ürünler, coğrafi işaret
alma potansiyeli olan ürünler ve bu ürünlerin gastronomi turizmi amaçlı kullanımı konusunda yapılması
gerekenler yer almaktadır. Üçüncü bölümde Erzincan bölgesinde yapılacak olan gastronomi turizm
çalışmalarının elektronik ortamda tanıtım ve pazarlamasını yapacak web site uygulaması yer almaktadır.
Sonuç bölümünde ise coğrafi işaret almış ürünlerin gastronomi turizmi amaçlı kullanımı konusunda
özellikle elektronik tanıtımla alakalı olarak yapılması gerekenler hakkında öneriler yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Coğrafi İşaret, Erzincan, Turizm
Abstract
This study aims at regional or local economic and cultural values formalization and electronic media
to promote and demonstrate the gastronomic tourism relationship with the concept of geographical
indication. Our study geographical indication made products, with advantages in the region will create the
engine of regional development also aims to examine the contribution that provides the tourism sector. The
study also geographical indication protection of regional cultural values, besides contributing to the
economic value of the products made and the contribution to be passed on to future generations about the
value it carries also feature a work made for recording.
Geographical Indications in the first part of the study, gastronomy, tourism, electronic presentation
and e-toursm concepts are explained. geographical indication products have received in the second section
of Erzincan, products with geographical indications and potential take gastronomy tourism needs to be done
about the purpose of these products is located. of gastronomy tourism activities which will be held in
Erzincan In the third part will do the promotion and marketing in electronic form is located introduction of
electronic commerce application. The concluding section on the use of geographical indications for
gastronomic tourism products that have taken place are particularly get advice about what to do in relation
to electronic commerce.
Keywords: Gastronomy, Geographical Indications, Erzincan, Tourism

Giriş
Ülkemiz, gastronomi turizmi anlamında kullanılabilecek oldukça zengin geleneksel ve
yöresel ürün potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin; üretim bilgilerinin kayıt altına alınması,
gelecek nesillere aktarılabilmesi, gerektiğinde gastronomi turizmi amacıyla kullanılabilmesi ve
küreselleşen dünyada tanıtılabilmesi için coğrafi işaret yöntemiyle tescil edilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma Erzincan ilinde coğrafi işaret almış yöresel gastronomik ürünlerin gastronomi
turizmi amaçlı kullanılması ve bölgede coğrafi işaret alabilecek potansiyel gastronomik ürünlerin
tespit edilerek kayıt altına alınması ve tüm bu ürünlerin özellikle elektronik ortamda saklanarak
dünyaya tanıtılmasını amaçlamaktadır.
Yöresel gastronomik ürünler, genellikle üretildikleri bölgede yetişen hammaddelerden
yapılan ve yapımında yine o yöreye mahsus araç gereç ve yöntemler kullanılarak üretilen ürünler
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olarak tanımlanabilir. Bu ürünler çoğu zaman üretildikleri bölge ismiyle özdeşleşmiş hatta
üretildikleri bölgenin ismiyle dünyada tanınabilmektedirler. Buna örnek olarak, Fransa’nın
Champagne bölgesinde üretilen köpüklü bir şaraplar tüm dünyada üretilen diğer köpüklü
şaraplara da aynı ismi vererek Şampanya olarak bilinmesini, İtalya’da üretilen ve inek sütünden
yapılan armut şeklindeki Caciocavallo peynirinin tüm dünyada Kaşkaval peyniri olarak bilmesini
ve tüketilmesini gösterebiliriz.
Günümüzde çok ciddi sayıda “Gastro Turist” dünyadaki değişik yiyecek ve içecekleri
keşfetmek ve bunları tatmak hatta üretim süreçlerinde yer almak için dünyayı gezmektedir. Biz
de bu düşünceden yola çıkarak Erzincan bölgesinde üretilen gastronomik ürünleri bulmak, kayıt
altına almak ve bunları elektronik ortam vasıtasıyla dünyaya tanıtmak amacıyla bu çalışmayı
yapmış bulunuyoruz
1. Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaret Ve Elektronik Tanıtım
Bu bölümde gastronomi turizm ilişkisi, coğrafi işaret kavramı, elektronik tanıtım ve e-turizm
kavramları açıklanmıştır.
1.1. Gastronomi ve Turizm
Yiyecek içecek bilimi olarak adlandırılan gastronomi, günümüzde oldukça popüler bir
kavramdır. Turizm sektörünün temelinde yeni yerler keşfetme, bu yerleri tanıma vardır, fakat her
turist seyahat ettiği bölgede görülecek yerleri gezerken aynı zamanda yöresel yiyecek ve
içecekleri tatmak arzusundadır. Bu istek aynı zamanda yöresel ve daha önce tatmadığı birtakım
gastronomik değerleri keşfetme arzusu da yaratmaktadır. Bu nedenle her coğrafi bölgede mevcut
olan ve birçok özelliği ile diğer yerlerde üretilenlerden farklılık gösteren ürünlerin tespit edilip
kayıt altına alınması gereklilik arz etmektedir. Bu çalışma, konvansiyel üretimin baskısı altında
olan yöresel ürünlerin kayıt altına alınarak turizm sektöründe kullanılması gerekliliğinden yola
çıkarak Erzincan bölgesine ait yöresel gastronomik ürünleri kayıt altına alarak gastronomi turizmi
amaçlı kullanma konusunda yapılan bir çalışmadır.
Gastronomi kavramı “yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüşmesi” olarak
nitelendirilebilmektedir. Sanayi devrimi sonrası, boş zaman kavramının ortaya çıkması, insanların
sosyal yaşamlarındaki değişme, bireylerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
faaliyetlerde bulunan işletmelerin sayısının artmasına ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda
gittikçe gelişme göstermesine vesile olmuştur. Bu bağlamda, kişilerin yiyecek-içecek
işletmelerinin ürettiği mal ve hizmete olan talebi, ülke ekonomilerine ve hizmet endüstrisinin
büyümesine katkı sağlamıştır. Dünya turizm pastasından payını artırmak isteyen ülkeler: turizmin
çeşitlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için ülkelerin turistik ürün bileşenlerinde cazibeçekicilik unsurunu yeterli bulmayıp kültürel öğeleri, özellikle de gastronomi kültürünü ön plana
çıkarmak istemektedirler. Böylece gastronomi turizmle bütünleşerek gerek iç, gerekse dış
turizmde önemini artırarak, ülke ekonomisine de artı gelir olarak katkıda bulunmaktadır.
Gastronomi olgusu, turistlerin destinasyon seçiminde de etkili olabilmektedir. (Bucak, 2013,
s:207)
1.2.
Coğrafi İşaret Kavramı
Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden bulunduğu yöre,
alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Başka bir deyişle ürünün
kaynağını gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret, belirgin bir coğrafi kökeni olan, kalitesini ve ününü
bu kökenden alan ürünlerin üzerindeki işaretlerdir. Coğrafi köken bir köy ya da kasaba olabileceği
gibi bir bölge ya da ülke de olabilir. Coğrafi işaret fikri ve sınai mülkiyet haklarından birisidir.
Diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi tekel hakkı sağlar. Bu tekel hakkı patent, marka ve telif
hakkında olduğu gibi bireysel bir hak değil, kolektif bir haktır. Yöresel ürünler taklitlerine karşı
korunabilmek ve haksız rekabete maruz kalmamak için ulusal ve uluslararası düzeyde coğrafi
işaretler ile korunma altına alınmışlardır. Coğrafi işaretler tüketiciler için bir kalite güvencesidir.
(Şahin ve Meral, 2012, s:89) Coğrafi işaret uygulaması “Yerelliğin Dünya ile Buluşması”
sloganıyla yerel veya başka bir ifadeyle otantik ürünlerin korunarak gelecek nesillere bozulmadan
aktarılması amacıyla alınan bir dizi yasal tedbirler şeklinde ifade edilebilir. (Şahin 1, 2013, s:23)
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Coğrafi işaretler içerisinde barındırdığı anlamlar ve işlevleri yönünden koruma aracının yanı
sıra yerel anlamda kalkınmada da rol sahibi olduğu söylenebilir. Coğrafi işaretlerin en önemli
özelliklerinden biri yerel ekonomik kalkınmada bir araç olarak kullanılabilmesidir. Özellikle
Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere coğrafi işaretlerin alındığı bölgeye olan
katkıları, kırsal kalkınma aracı olarak kullanılma ve kalkınmaya olan olumlu katkıları ile ilgili
birçok literatürler bulunmaktadır. (Kan, 2012, s:93) Coğrafi İşaretin en temel fonksiyonlarından
biri de coğrafi bölgeden kaynaklanan mal ve/veya hizmetleri diğer bir coğrafi bölgeden
kaynaklanan aynı veya benzer mal ve/veya hizmetlerden ayırt etmektir. (Gökovalı, 2007, s:147)
Coğrafi işaret uygulaması, menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:
1.2.1. Menşe Adı
Menşe Adı, coğrafi sınırları belirlenmiş, belirgin niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle bu yöre
ile özdeşleşmiş, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bölge sınırları içinde üretilen bir
ürünü tanımlamaktadır. Örneğin: Van Oltu Peyniri, Kastamonu Sarımsağı, Hereke Halısı, Anzer
Balı. (Çavuşoğlu, 2015, s:462)
1.2.2.
Mahreç İşareti
“Mahreç İşareti”nde de ürünün yine sınırları belli bir yöre, havza, şehir veya ülkeye özgü
olmasının yanı sıra belirgin en az bir özelliği, ünü veya o ürünü tanıtıcı herhangi bir yönünün söz
konusu mekandan kaynaklanması gerekmektedir. Mahreç işaretinde ürün menşe işareti kadar
sıkı bir şekilde mekana bağlı olmamakla birlikte en az bir özelliğini veya imali esnasında en az
bir malzemenin bölgeden temin edilmesi gerekmektedir. Örneğin, Antakya Künefesi, Gazi
Antep Baklavası. (Şahin 2, 2015, s:33)
1.3. Elektronik Tanıtım ve E-Turizm
Elektronik tanıtım, sanal ve fiziki ürünlerin bilgisayar programları aracılığı ile sanal dünyada
küresel tanıtılması amacıyla yapılan tüm faaliyetleri içermektedir. Elektronik ticaretin bir parçası
olan elektronik tanıtım, günümüzde hem maliyet hem de görsel çekicilik açısından oldukça
popülerdir. Bu popülarite hemen hemen her sektörde üretilen ürünlerin elektronik ortamda
tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.
E-turizm olarak kısaltılması uygun olan turizm sektörü e-ticaret işlemleri, iş dünyası, bilgi
teknolojileri ve turizm olarak üç ana disiplini bünyesinde bulundurmaktadır. Bu üç ana disiplin
e-turizmde bir araya gelmektedir, yani turizmde konaklama hizmetleri, seyahat acenteleri ve tur
operatörleri, ziyaretçi çekici etkinlikler, farklı bilgi sistemlerini ve iletişim teknolojilerini
kullanarak ve işletme, yönetim, pazarlama gibi işletmelerin temel fonksiyonlarını yerine
getirerek, e-ticaret uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Örneğin, turizm sektörüne dâhil bir
ulaştırma şirketi veya konaklama işletmesi, pazarlama/finans fonksiyonlarını yerine getirmek için
iletişim teknolojisi kullandığında, e-turizm faaliyetini de gerçekleştirmiş olmaktadır. İş dünyası,
bilgi sistemleri ve turizm sektörü, birbirleri ile etkileşimli olarak ve iletişim ve geri besleme
sağlayarak, elektronik turizmi gerçekleştirmektedir. (Gülmez v.d,2012, s:267)
Erzincan bölgesinde yapılacak olan gastronomi turizm çalışmalarının elektronik ortamda
tanıtımını yapacak elektronik tanıtım uygulaması, çalışmamızın üçüncü bölümünde yer
almaktadır. Elektronik ortamda yapılacak olan web site uygulaması, Erzincan bölgesinde coğrafi
tescil almış ya da alma potansiyeli olan gastronomik ürünlerin kayıt altına alınması, gelecek
nesillere aktarılması ve özellikle gastronomi turizmi amacıyla küresel tanıtılmasını
hedeflenmektedir.
2. Erzincan’ın Coğrafi İşaret Almış Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Amaçlı
Kullanımı
Bu çalışmanın en önemli amacı, gastronomik ürünler açısından zengin bir bölge olan
Erzincan’ın bu potansiyelini gastronomi turizmi anlamında değerlendirmektir. Yaptığımız
araştırmalar neticesinde Erzincan’da üç adet coğrafi tescil almış ürün olduğu ve coğrafi tescil
alma potansiyeli olan on dört adet de ürün olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamız, yöresel ürünleri
küresel anlamda tanıtma ve bu ürünlerden gastronomi turizmi çerçevesinde yararlanmayı
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hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda tespit edilen ürünler elektronik ortamda yapılacak olan
bir web sitesi üzerinden küresel anlamda tanıtılacaktır. Web sitesi bölgeyi ziyaret etmek isteyen
potansiyel gastro turistlere yol gösterme vazifesi görecektir.
Turistik bölgelerin tanıtımlarında öncelikle ön plana çıkan, ziyaret edilebilecek arkeolojik
alanlar, tarihi mekanlar, alışveriş yapılabilecek işletmeler ve konaklanabilecek işletmelerdir. Bu
çalışma, insanların turistik gezi yapsalar da temel ihtiyaçlarının en başında olan fizyolojik yeme
içme ihtiyacını göz önünde bulunduran bir web sitesi şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmamızda
İtalya’nın dünyaca meşhur yemeklerinin hangi şehirlerde yenebileceği konusunda Şekil 1’de
gösterilmiş haritaya benzer bir mantıkla Erzincan ilinde meşhur yiyecek ve içeceklerin
yenebileceği bölgeler Şekil 2’de tasarlandığı gibi bir harita üzerinde gösteren bir haritaya benzer
şekilde tasarlanmıştır. Web sitesinde yer alacak Erzincan haritası üzerinde yer alan bilgiler
tıklandığında Gastronomi Turizmi anlamında yer alacak bilgiler potansiyel turisti
bilgilendirecektir.
2.1. Yöresel Ürünlerin Gastronomi Turizme Sağladığı Faydalar
Turistler genellikle ziyaret ettikleri bölgelerde konaklama, bölgedeki tarihi, arkeolojik ve
doğal yerleri gezme gezilen yerlerin video ve fotoğraflarını çekme yanında bölgede yaşayan
halkın yaşam kültürünü de incelemektedir. Bu çalışmada Erzincan yöresinde yaşayan halkın sahip
olduğu yöresel gastronomik değerlerini turistlerin tatması, yapım sürecini izlemesi hatta bu
süreçte yer alması anlamında yapılacak Gastronomi Turizmini küresel tanıtmayı amaçlamaktadır.
Yöresel gastronomik ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında kullanım alanlarını aşağıdaki
şeklinde özetleyebiliriz:
• Gastronomik ürünlerin, turistlerin Erzincan’ı ziyaretleri sırasında bölgeden satın
alınabilecek hediyelik ürün kapsamında kullanılması.
• Gastronomik ürünlerin üretim safhalarını izleme ve bu süreçte rol almak.
• Gastronomik ürünlerin yapım süreçlerinde kullanılan araç ve aletlerin üretilip
turistlere satılması.
Şekil 1: İtalyan Mutfağı

Şekil 2: Erzincan Mutfağı

Şekil 1 Kaynak : https://www.behance.net/gallery/17276493/Cuisine-of-Italy-Map

2.2.
Erzincan’ın Coğrafi İşaretli Ürünleri
Erzincan’da coğrafi işaret almış veya alabilecek potansiyele sahip birçok yöresel ürünü
mevcuttur. Bu bölümde coğrafi işaret almış ve gastronomi turizmi kapsamında kullanılabilecek
ürünleri yer almaktadır.
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Bu ürünler, gastronomi turizminde tüketim amaçlı veya turistlere satılmak amacıyla
kullanılabilecek ürünler olmasının yanında bölgeyi ziyaret edecek turistlerin üretim süreçlerinde
de rol alabilecekleri ürünler olarak da kullanılabileceklerdir.
2.2.1. Erzincan Tulum Peyniri
Erzincan Sanayi ve Ticaret odası tarafından tescillenmiş olan Erzincan Tulum Peyniri,
Erzincan’ın yüksek rakımlı 90-100 çeşit bitki zenginliğine sahip yaylalarında beslenen Karaman
Koyunundan yılın beşinci ve dokuzuncu ayları arasında alınan sütten özel işlemle yapılan peynire
Erzincan Tulum Peyniri denmektedir. Bu ürün Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından
09.12.2000 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından 30 tescil numarası ile kayıt altına alınmıştır.
Tescil türü: Menşe (www.tpe.gov.tr, 2016, s:1)
2.2.2. Erzincan Cimin Üzümü
Erzincan (Cimin) yöresinde yetişen siyah renkli, şekli basık-oval, ortalama 3-4 gr. Tane
ağırlığında, çekirdek sayısı ortalama 1-4, orta kabuk kalınlığında, aroması tatlı-mayhoş, konik
şeklinde, dolgun sıklıkta, 300-1500 gr. Salkım iriliğinde sofralık bir üzüm cinsidir. Bu üzüm
çeşidi Erzincan Üzümlü Belediyesi tarafından 13.06.2001 tarihinde Türk Patent Enstitüsü
tarafından 37 tescil numarası ile kayıt altına alınmıştır. Tescil türü: Menşe (www.tpe.gov.tr, 2016,
s:1)
2.2.3.
Erzincan Bakır İmalat Ve El İşlemeciliği Sanatı
Bakır İmalat Ve El İşlemeciliği Sanatı, Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından
18.09.2001 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından 38 tescil numarası ile kayıt altına alınmıştır.
Tescil türü: Mahreç İşareti (www.tpe.gov.tr, 2016, s:1)
Bir zamanlar Erzincan’da büyük bir sektör olan bakır el işleme sanatı günümüzde yok
olmaya yüz tutmuştur. Bu bakımdan da sektördeki istihdam oldukça azalmıştır. Kültürümüzde
önemli bir yere sahip, Anadolu topraklarında doğmuş fakat unutulmaya yüz tutmuş Erzincan’ın
coğrafi işaret tescilli ürünü olan Erzincan Bakırı İmalat ve El İşlemeciliği sanatının tekrar iç ve
dış piyasalarda canlandırılması ile sanatın, incelikleri ile yeni nesillere aktarılması sağlanacak,
ilin ekonomik gelişmesinde önemli bir katma değer olacaktır. (wwwremote.ikg.gov.tr, 2016, s:1)
Bakır işleme ürünleri de gastronomi turizmi amaçlı kullanılabilecek ürünlerdendir. Bu
ürünler, yiyecek içecek sektöründe kullanılması yanında turizmde hediyelik eşya olarak da
kullanılabilecek ürünlerdir. Gastronomi turizmi maksatlı bölgeyi ziyaret eden turistlerin bakır
imalat işlerine çalışmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenebilir.
2.3. Erzincanın Coğrafi İşaretleme Yapılabilecek Potansiyel Ürünleri
Erzincanın coğrafi tescili yapılmış ürünleri yanında tescil yapma potansiyeli yüksek olan
ürünler yönünden zengindir. Bu bölümde coğrafi tescil potansiyeli yüksek ürünler yer almaktadır.
2.3.1.
Tava Leblebisi
Erzincan leblebisi ve çeşitleri oldukça ünlüdür. Erzincan leblebisi diğer leblebilerden
farklıdır. Farklılığı Erzincan nohut’undan ileri gelmektedir. Erzincan nohut’u diğer şehirlerde
yetişen nohutlara nazaran daha iridir. Bu nedenle Erzincan'da üretilen leblebi diğer üretilen
leblebilerden daha iri olmaktadır. (www.erzincan.gov.tr, 2016, s:1)
2.3.2.
Erzincan Cevizi
Erzincan Kemah cevizi, İnce kabuklu, az pürüzlü, oval şekillidir. Kabuktan ayrılması kolay
olup kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Erzincan Cevizi uç dallarda meyve verdiği
gibi, yan dallarda da meyve oranı çok yüksektir. Eylül ayının ortalarına doğru hasat edilir.
(www.erzincan.gov.tr, 2016, s:1)
2.3.3.
Erzincan Dermason Fasulyesi
Erzincan Dermason fasulyesi, toprak özelliği ve kar suyu ile beslenerek yetişmesi, ince
kabuklu olması, çabuk pişmesi ve lezzetli açısından ön plana çıkması açısından ön plana
çıkmaktadır. (Çelebi, 2008, s:1) Beyaz ve köşeli olan Dermason Fasulyes, genellikle kuru daneleri
için yetiştirilmektedir. (Eşiyok, 2006, s: ) Dermason Fasulyesi C2013/030 başvuru numarası ile
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Türk Patent Enstitüsünde çoğrafi tescil almak için başvurusu yapılmış bir Erzincan bölgesi
yöresel ürünüdür. (www.tpe.gov.tr, 2016, s:1)
2.3.4.
Erzincan Ketesi
Kalorisi fazla olmadığı içinde genelde ev hanımlarının da tercih ettiği ama eşlerinin daha çok
tercih ettiği yiyecektir. Çok lezzetli ve doyurucudur. Erzincan Ketesi artık yöresel tatlara artan
popülarite Keteyi de endüstriyel hamur işi alanına sokmuştur. Kolaylıkla fırınlarda ve marketlerde
bulanabilecek bir ürün haline getirilmiştir. (www.erzincan.gov.tr, 2016, s:1)
2.3.5.
Sarığı Burma
İl genelinde yapılan bir tatlıdır. Baklava’nın en büyük rakibi olabilir. Bol cevizle yapılan tatlı
oklava ile açılıp özel burma şeklini alıyor. Bayram ve özel günlerin aranan lezzetlerinden birisi
olan sarığı burma, isteğe bağlı olarak kaymak ile servis yapılıyor. (yemek.com, 2015, s:1)
2.3.6.
Kemah Tiridi
Erzincan Kemah yöresine ait tandır ekmeği ve koyun eti ile yapılan bir et yemeğidir.
2.3.7.
Kelecoş Çorbası
Dana kıyması, köftelik bulgur, un ve yoğurtla yapılan bir çorbadır.
2.3.8.
Kahküllü Pilav
Kurutulmuş taze fasulye, bulgur ve tereyağı ile yapılan bir pilav çeşididir.
2.3.9.
Gasefe
Kuru kaysı, tereyağı ve ceviz içiyle yapılan adı lokum olmasına rağmen kurabiyeye benzer
bir tatlıdır.
2.3.10.
Erzincan Lokumu
Un, yumurta, yoğurt, şeker ve tereyağı ile yapılan bir lokum çeşididir.
2.3.11.
Erzincan Çorbası
Kıyma, erişte, yoğurt ve tereyağı ile yapılan bir çorbadır.
2.3.12.
Çökelik Piyazı
Çökelik, soğan, salatalık, sivri biber, reyhan, tuz, dövülmüş ceviz, maydanoz, kırmızı biber
ve eritilmiş tereyağı ile yapılan bir salata türüdür. (Yücel v.d, 2013, s:39)
2.3.13.
Kemaliye Keşgeği
Aşlık (Aşurelik Buğday), kuzu boyun eti ve acı sosla yapılan bir düğün yemeği çeşididir.
(Yücel v.d, 2013, s:39)
2.3.14.
Ayva Kalyesi
Erzincan Kemaliye bölgesinde ayva, kuşbaşı koyun eti, kişniş tohumu, iç badem ve toz
şekerle yapılan bir et yemeğidir.
3. Erzincan Gastronomi Turizm Tanıtım Web Site Uygulaması
Bu bölümde, Erzincan bölgesinde yapılacak olan gastronomi turizmi çalışmalarının
elektronik ortamda küresel tanıtım ve pazarlama uygulaması yer almaktadır. Çalışmamız,
Erzincan’da coğrafi işaretle tescil edilmiş veya tescil edilmeye aday gastronomik ürünlerin,
elektronik ortamda tasarlanacak bir web sitesi aracılığı ile küresel boyutta tanıtılıp, ürünlerin
özellikle gastronomi turizmi kapsamında pazarlanmasına da destek olacağı ve bölgede yapılan
turistik, ekonomik ve kültürel faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.
3.1.
Web Sitesi İsim Kaydı
Öncelikle, Coğrafi Tescili yapılmış ve tescillenme potansiyeli olan ürünlerin tanıtımının
yapılacağı web sitesine uygun bir isim (Alan Adı - Domain Name) bulunarak bu ismin kaydının
yapılması. Örneğin: www.erzincangastronomiturizmi.com.tr ismi kayıt edilebilir.
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3.2.
Web Sitesi İçerik Bölümü
Bu bölümde, Erzincan bölgesinde yapılacak olan gastronomi turizmini tanıtacak olan web
sitesi içerisinde yer alması gereken bölümler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu sitenin
tüm bölümleri özellikle görme engelli potansiyel turistlerin de faydalanabilmesi için sesli
anlatımlarla desteklenecektir. Küresel tanıtım yapmayı da amaçlayan site aynı zamanda İngilizce
da yayın yapacaktır.
Erzincan İli ve İlçeleri Hakkında Genel Tanıtım Bilgileri Bölümü
Sitenin bu bölümü interaktif bir bölüm olacak. Harita üzerinde tıklanacak olan ilçe veya il
merkezi hakkında genel bilgiler ekranda görülebilecek ayrıca bilgilerden görme engellilerin de
faydalanabilmesi için bilgiler sesli olarak da anlatılacak. Oluşturulacak web sitesinde yer alacak
interaktif Erzincan il haritası ve çalışma şekli Şekil 3’de yer almaktadır.

3.2.1.

Şekil 3: İnteraktif Erzincan İl Haritası

Üzümlü’de
yöresel
“Cimin
Üzümünden” yapılan ürünler tavsiye
edilmektedir. Ayrıca “Bakır İşi El
Sanatları” da satın alabilirsiniz.

Kemaliye’de “Ayva Kilyesi” adlı yöresel et
yemeği tavsiye edilmektedir. Ayrıca “Bakır İşi
El Sanatları” da satın alabilirsiniz.

Erzincan İlinde Yapılabilecek Alternatif Turizm Çeşitleri
Sitenin bu bölümünde Erzincan ilinde yapılabilecek tüm alternatif turizm faaliyetlerinin
tanıtımı yapılacaktır. Bölgede yapılabilecek alternatif turizm faaliyetleri hakkında genel tanıtım
bilgilerinin yer aldığı bölüm Şekil 4’de yer almaktadır.
Şekil 4: Erzincan Alternatif Turizm Çeşitleri

3.2.2.

Rafting

Foto
Safari
3.2.3.

Trekkin
g

Yamaç
Paraşütü

GASTRONOMİ
TURİZMİ

Mağara
Turizmi

Golf
Turizmi

Gastronomi Turizm Faaliyetleri
Web sitesinin bu bölümünde Erzincan ilinde gastronomi turizmi kapsamında kullanılacak
olan özellikle coğrafi tescil almış ve alma potansiyeli olan ürünlerin üretim ve pazarlama
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süreçlerini kapsayan aktiviteleri içeren site bölümüdür. Erzincan il genelinde yapılabilecek
gastronomi turizm faaliyetleri hakkında genel tanıtım bilgilerinin yer aldığı bölüm Şekil 5’de yer
almaktadır.
Şekil 5: Erzincan Gastronomi Turizmi Faaliyetleri

Reçel
Yapımı

Ekmek
Yapımı

Üzüm
Hasadı

Bakır
İşleri

Yap
Çömlek
Yapımı

Yöresel
Yemekler

Yöresel
İçecekler

Yöresel
Tatlılar

Coğrafi Tescil Almış Ürünler Bölümü
Web sitesinin bu bölümde Erzincan yöresine mahsus ve coğrafi işaret almış ürünlerin
tanıtım ve imalatı ile ilgili bilgilerinin yer alacağı bölümdür. Bu bölüm hakkında bilgiler Şekil
6’da yer almaktadır.

3.2.4.

Şekil 6: Erzincan Yöresinin Coğrafi Tescil Almış Ürünleri

Erzincan Tulum Peyniri

Erzincan Cimin Üzümü

Erzincan Bakır İmalat Ve El
İşlemeciliği Sanatı

Coğrafi Tescil Almaya Aday Ürünler Bölümü
Web sitesinin bu bölümde Erzincan yöresine mahsus ve coğrafi işaret almaya aday
ürünlerin tanıtım ve imalatı ile ilgili bilgilerinin yer alacağı bölümdür.

3.2.5.

Gastronomi Turizm Kapsamında Satın Alınabilecek Ürünler Bölümü
Bu bölümde Erzincan’ı ziyaret edecek olan turistlerin satın alabilecekleri turistik hatıra
eşyaların tanıtımının yapılacağı bölümdür. Tablo 1’de bu konuda yapılıp satılabilecek ürünler
hakkında üreticilere fikir verecek bir liste yer almaktadır.

3.2.6.

Tablo 1: Gastronomi Turizm Kapsamında Satın Alınabilecek Ürünler

Gastronomik Ürün Amblemli Turistik Hediyelik Eşyalar
1. Bakır El İşlemeli Hediyelikler
2. Cam ve Porselen Hediyelikler
3. Tekstil Ürünü Hediyelikler
4. Ahşap Oyma Hediyelikler

3.2.7.

Gastronomi Turizmi Kapsamında Faaliyet Gösteren İşletmeler Bölümü
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Bu bölüm, Erzincan ilinde gastronomi turizmi kapsamında faaliyet gösteren ve bölgeyi
ziyaret edecek olan turistlerin kalabilecekleri tesislerin listesinin yer aldığı bölümdür.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma, Erzincan ilinde başta coğrafi tescil almış ürünleri ve potansiyel diğer yöresel
ürünleri kullanılarak bölgede yapılacak olan gastronimi turizmi faaliyetlerinin dünyaya tanıtmayı
amaçlamaktadır. Çalışmamız içerisinde yer alan www.erzincangastronomiturizmi.com.tr web
site çalışması ile Erzincan gastronomi turizminin küresel tanıtımı da ayrıca hedeflenmektedir.
Tasarlamış olduğumuz projenin hayata geçmesi ve bölgede yapılacak olan gastronomi turizmi
faaliyetlerinin koordine edilmesi için yapılması gerekenler hakkındaki öneriler aşağıda
özetlenmiştir.














Erzincan yöresinde üretilen ve coğrafi işaret tescil potansiyeli olan ürünlerin coğrafi
tescilinin yapılıp bölgede yapılacak gastronomi turizmi çalışmalarında kullanılması
gerekmektedir.
Gastronomi turizmi kapsamında bölgede bol bol Festival, Hasat Şenliği, Üretim Etkinliği ve
Panayır gibi etkinlik düzenlenerek içerikleri ile düzenleme tarihleri oluşturulacak web sitesi
üzerinden duyurulmalıdır.
Sanal ortamda bir “Erzincan Gastronomi Müzesi” oluşturularak bölgeye mahsus
gastronomik ürünlerin tarihçesi, üretim yöntemleri ve bu ürünlerin yapımında kullanılan araç
gereç tanıtılmalıdır.
Coğrafi işaret almış ürünlerin satışında kullanılacak ambalajlar tasarlanmalıdır. Örneğin
Belçika, İsviçre, Almanya’da çikolatalarının satışında kullanılan ve nerdeyse bir mücevher
kutusu kadar güzel ve özel teneke kutular gibi ambalajlar düşünülebilir.
Oluşturulacak olan web sitesinin yoğun tanıtımı yapılmalıdır.
Bölgede faaliyet gösteren turistik tesislerde Erzincan yöresinde üretilen yerel gastronomik
ürünlerinin satışını yaptıkları mönülerde kullanılmasına önem verilmelidir.
Bir marka olacak olan Erzincan yöresinde üretilecek coğrafi tescilli ürünlerinin taklit veya
sahtelerinin üretilmemesi için “Tescilli Marka” uygulamasına gidilmelidir.
Coğrafi tescilini yapmış kişi ya da kurumlar, bölgede kalitesiz üretim yapma düşüncesinde
olan işletmelerle mücadele etmelidir.
Bölgede yapılacak olan gastronomi turizm faaliyetleri on iki aya yayılmalıdır.
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ERZİNCAN’IN JEOTURİZM POTANSİYELİ
GEOTOURISM POTENTIAL OF ERZİNCAN
Hürriyet ÇİMEN*
Özet
Jeoturizm, jelojik oluşumların (jeosit) coğrafi karakter olarak turistik çekiciliğe (görsel çekicilik ve
nadirlik) sahip olması sonucunda ziyaretçi akınına uğraması ile ortaya çıkan turizm çeşididir. Dünyada yeni
bir turizm trendi olarak son yıllarda ortaya çıkan bu turizm çeşidine yönelik profesyonel ve amatör düzeyde
ilgi giderek artmaktadır. Türkiye jeolojik yapısı nedeni ile birçok oluşuma ev sahipliği yapmaktadır. Özel
guruplara hitap eden jeoturizm doğaya zarar vermemesi ve sürdürülebilir olması bakımından önemli
görülmektedir.
Bu araştırmada, Erzincan’ın jeoturizm kaynaklarından önemli görülenler değerlendirilmektedir.
Bunlar içinde Girlevik Şelalesi, Otlukbeli gölü, Kemaliye Karanlık Kanyonu başta olmak üzere mağaralar,
volkanik oluşumlar ve kanyonlar bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeoturizm, jeosit, Erzincan.
Abstract
Geotourism, is a type of tourism which is resulted of visitor’s influx associated with attractiveness
(visual appeal and rarity) of geographical characters of the geological formations (geosites). There is
increasing interest in professional and amateur level for this new kind of tourism that emerged as the tourism
trend in the world in recent years. Turkey is housed several formation due to the geological structure.
Geotourism appeals important and sustainable to specific groups in accordance with undamaged nature.
In this study, Erzincan's geotourism resources which have importance in were evaluated. There are
caves, volcanic formations and canyons mainly in the region of Girlevik Şelalesi, Otlukbeli gölü, Kemaliye
Karanlık Kanyon.
Key Words: geotourism, geosite, Erzincan

Giriş
Turizm türlerindeki çeşitlilik, katılımcıların ilgilerinin giderek zenginleşmesi ile artmaktadır.
Turizm ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda seyahat amacı, seyahat ve konaklama şekli,
seyahat gurubu gibi çeşitli sınıflandırmalar yapılmaktadır. Özellikle seyahat amacındaki çeşitlilik
bu zenginlikte oldukça etkili olmaktadır. Bunlardan birisi olarak ortaya çıkan Jeoturizm uzun
yıllardır var olmakla beraber, diğer turizm çeşitleri altında adı konmadan yapılmaktadır.
Jeoturizm, yeryüzünün öyküsünü merak edenlerin turizmi olarak tanımlanabilir. Jeoturizme konu
olan jeosit (özgün jeolojik oluşumlar ile karakterize edilen alan), yer kabuğunun evrimi ile ilgili
önemli bir olayın süreç-sonuç ilişkileri kapsamında açıklanmasına katkı sağlayan, aydınlatan
kayaç, fosil, yer şekli, mineral topluluğu, yapı, doku gibi jeolojik özelliklerinin bütününü ifade
eder (Kazancı, 2010:12).
Jeoturizm kavramı ilk olarak Hose tarafından 1995 yılında İngiltere’de ortaya atılmıştır.
Doğa turizmi içinde kabul edebileceğimiz jeoturizm olgusu, özellikle son yıllarda dünya
genelinde yaygın bir ilgi görmeye başlamıştır (Dowling, 2011). Ancak çok seçkin bir kitlenin
ilgisini çekmektedir. Jeoturizmin kaynağını oluşturan coğrafik karekterler (Wartiti ve diğ., 2007:
2) arasında stratigrafik, paleoortamlar, minerolojik, göktaşları, tektonik levha ilişkileri ve su altı
jeositleri yer almaktadır. Jeoturizme katılanlar, nadir görülebilen bu oluşumlar aracılığı ile
dünyanın ve o coğrafyanın oluşumu hakkında teknik bilgiye sahip olurlar. Bu jeositler sayesinde
Dünya’nın jeolojik oluşumu gözler önüne serilmektedir. Jeoturizmin kaynağını jeoparklar
oluşturmaktadır (Çimen ve Karabıyıkoğlu, 2015).
Bu bağlamda son 100 milyon yılda Anadolu’yu etkileyen jeolojik olaylar, örneğin insan ayak
izleri barındıran Kula volkanizması, Kapadokya Peri Bacaları, Pamukkale travertenleri jeoturların
içinde yer almaktadır. Yakın zamanda Narman ve Tuzluca havzalarındaki peri bacalarına benzer
*
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renkli aşındırma şekillerinin, Meke gölü maarının, Nemrut volkanı kalderasının ve farklı
özelliklerdeki lav akınıları ve tünelleri ile karakterize edilen Tendürek volkanının da bu turlar
arasına girmesi muhtemeldir.
Jeoturizmin sürdürülebilir bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkmasını destekleyici unsurların
neler olduğuna bakılması için sürdürülebilir turizmin irdelenmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere,
sürdürülebilir turizmde turizm etkinliklerinin gerçekleştirildiği destinasyondaki ekosistemin zarar
görmemesi, turizm etkinliklerinin doğaya duyarlı uzun vadeli olarak gerçekleştirilebilmesi esastır
(Erdoğan, 2003: 99; Korkmaz ve Başkan, 2011). Turizmin doğal kaynaklara zarar vermemesi
öncelikli olup (Kuvan, 2000) planlama boyutunda yerel halkın katılımı da gözetilerek küçük
ölçekte turizm etkinlikleri planlanır (Kuter ve Ünal, 2009). Bu açıdan bakıldığında, zaten doğal
süreçte oluşmuş olan jeositler doğallıklarını korudukları sürece jeoturizme hizmet verebilecektir.
Bu nedenle jeoturizm sürdürülebilir bir turizm çeşidi olarak kabul edilebilir. Ancak turizm
etkinliklerinin sürdürülebilir kategorisinde olabilmesi için sadece ekolojik veya çevresel ortam
koşullarına duyarlılık değil, aynı zamanda turist akışı ve topluma fayda kriterlerini de sağlamak
gerekmektedir (UNEP, 2003).
Bu çalışma, jeoturizm adı altında yapılan değişik turizm türlerinin tanımlamalarının
yapılarak turizm sınıflandırmasına katkıda bulunmayı ve jeoturizmin sürdürülebilir bir turizm
alanı olarak (Newsome, 2006; Thomas, 2012) öneminin, bilinirliğinin ve çerçevesinin ortaya
çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu sayede, jeoturizm kavramının turizm terminolojisine ve
literatürüne girmesinden sonra, hangi turizm türlerinin jeoturizm kapsamına girdiğinin de
belirlenmesi, konuyla ilgili kavram karmaşasının da ortadan kaldırılmasında yararlı olacaktır.
I. Jeoturizm Kavramı
Jeoturizm, yerbilimleri (coğrafya, jeoloji ve jeomorfoloji) ile ilgili özgün yapıları, arazileri
ve yer şekillerini yerel kültürel birikimler ile birlikte ele alarak tanıtmayı amaçlayan ve özellikle
son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yüksek pazarlama potansiyeline sahip olduğu öngörülen yeni
bir turizm alanıdır. Ekoturizm ve biyo-çeşitlilik akademik literatürde ve turizm pazarlamasında
uzun bir geçmişe sahip olmakla beraber, jeoturizm ve bu kavramla bağlantılı olan jeosit,
jeomorfosit, jeomiras, jeoçeşitlilik, jeokoruma ve jeotur kavramları turizm endüstrisinde son
yirmi yıldır gündeme gelmeye başlamıştır. Bu gelişmede UNICEF’in ‘jeoparklar’ ve ‘jeolojik
miras’ konularına gösterdiği duyarlılık ve ilgide önemli bir etken olmuştur. Bu bağlamda
jeoturizm, seyahat edebilme olanakları olan ve çevre sorunlarına duyarlı olan bireylerin,
içerisinde yaşadıkları yerkürenin jeolojik ve jeomorfolojik oluşumunu ve evrimini, bilimsel
olduğu kadar, estetik yönleri ve yerel kültürel birikimleri ile birlikte bütünsel olarak tanıma ve
kavrama arzusundan kaynaklanan beklentilerini karşılamaya yönelik olarak geliştirilmekte olan
bir turizm alanı olarak tanımlanabilir (Çimen ve Karabıyıkoğlu, 2015).
Jeoturizmi, katılım amacı ve kitlesi bakımından üç guruba ayırmak mümkündür. Bunlardan
birincisi tamamen bilimsel amaçla yapılan jeo turlardır. Bu turlara bilimsel çalışmalar amacıyla
katılanlar bulunmaktadır. İkinci gurupta yeryüzünün jeolojik oluşumlarını ve ilginç yer şekillerini
merak eden bu konuda genel bilgi sahibi katılımcılar bulunmaktadır. Üçüncü gurupta ise turistik
amaçlı sadece farklı bir deneyim yaşamak isteyen katılımcılar yer almaktadır (Çimen ve
Karabıyıkoğlu, 2015).
Jeoturizm kavramının anlamına ilişkin evrensel olarak kabul gören - jeoloji odaklı ve
coğrafya odaklı - olmak üzere iki farklı bakış açısı bulunmaktadır. Jeoloji odaklı jeoturizm
kavramına ilişkin ilk tanımlanma, Thomas Hose (1995) tarafından İngiltere’de yapılmıştır. Bu
tanımlama daha sonraki yıllarda Hose (1997, 2000), Joyce (2006) ve Dowling ve Newsome
(2006, 2010) tarafından yeniden ele alınarak geliştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Örneğin
Hose (2000) jeoturizmi jeolojik oluşumları görme ve anlama üzerine yapılan turizm olarak
tanımlamıştır
Coğrafya odaklı sürdürülebilir turizm kavramı “National GeographicTraveler’ın” editörü
ve aynı zamanda “National Geographic Society’nin” “turizm enstitisü” yöneticisi olan Jonathan
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Tourtellot (1997) tarafından gündeme getirilmiştir. Tourlet (1997) bu kavramı “ziyaret edilen
yerin ortamsal, kültürel, estetik ve yerel halkın refah düzeyini de içine alacak bir şekilde, coğrafik
karakterini (bozulmaksızın) kalıcı kılan veya onu zenginleştiren turizm” olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımlama özellikle son yıllarda önem kazanmaya başlayan ‘sürdürülebilir turizm’ olgusunun
ve yapacağı seyahat ile özel bir deneyim yaşamak ve kazanmak isteyen çevre bilinci ile donanmış
kişilerin tüm beklentilerini karşılamaktadır (Çimen ve Karabıyıkoğlu, 2015).
Dowlig ve Nelson (2010) jeoturizm kavramı ile ilgili olarak yaptığı geniş kapsamlı
tanımlamasında jeoturizmi, Tourtellot’un (1997) coğrafya kavramı odaklı sürdürülebilir turizm
yaklaşımından farklı olarak, Hose (1995-2005) gibi “özgün olarak jeoloji ve arazi (tanıtımı)
üzerinde odaklanan bir doğal alan turizmi biçimi” olarak değerlendirmekte ve bu tanımlama
kapsamında jeoturizmin aynı zamanda “bu yerlere kişisel veya rehberli turlar, jeolojik aktiviteler
veya jeosit merkezlerinin yöneticileri denetiminde yapılacak geziler” sonucunda, değerlerinin
daha iyi anlaşılması ve öğrenilmesi nedeniyle, jeositlerin (özgün jeolojik alanların) ve jeoçeşitliliğin korunmasına ve yerbilimlerinin öneminin kavranmasına ilişkin konulara da katkı
sağlayabileceğine dikkati çekmektedir. Bu bağlamda jeoturizm, jelojik oluşumların (jeosit)
coğrafi karakter olarak turistik çekiciliğe (görsel çekicilik ve nadirlik) sahip olması sonucunda
ziyaretçi akınına uğraması ile ortaya çıkan turizm çeşididir ve belirli bir bölgenin jeolojik
oluşumunu ve görselliğini içermektedir (Dowling, 2013). Buna göre jeoturizmin potansiyelini
jeolojik yapılar, yüzey şekilleri ve bunların oluşturduğu manzaralar oluşturmaktadır. Dowling
(2013) jeoturizmi, ekoturizm ve özel ilgi turizmi ile ilişkili olmasına karşın, bunlardan farklı
olarak, başlı başına ele alınması gereken bir turizm çeşidi olması gerektiğini vurgulamaktadır
(Çimen ve Karabıyıkoğlu, 2015).
Ülkemizde jeolojik miras konusunda çalışmalar yapan Kazancı’ya (2010:25) göre
“Jeoturizm, kısmen ya da tamamen doğayı, jeolojik mirası ve jeositleri inceleme amaçlı gezi
faaliyetleridir”. Aynı konuda çalışma yapan Suludere’ye göre ise jeoturizm, doğa korumacılığı
ile birlikte doğa eğitiminin de yapılabildiği ve ilaveten bundan ekonomik gelir sağlanabildiği için
son yıllarda hızla yaygınlaşan bir sosyal faaliyet türüdür (Suludere ve diğ. http://www.jmo.org.tr)
Dowling (2013) gibi bazı araştırmacıların canlı varlığı bu turizmin içine katması nedeniyle
jeolojik oluşumların dışına çıkıldığı kaygısı ile bu çalışmada göz ardı edilmiştir. Canlı varlığın
jeoturizm içinde kabul edilen kısmı yalnızca fosil boyutundadır. Bitki varlığı ve insan unsurunun
etkileri göz ardı edilmektedir.
Jeoturizm değeri olan bölgeleri iki guruba ayırmak mümkündür. İlk grupta, görsel cazibesi
olmasa da bilimsel açıdan çok önemli sayılabilecek fosil yatağı ya da mineral oluşumu gibi alanlar
yer almaktadır. İkinci grupta ise bilimsel değerinin yanı sıra görsel değeri yüksek olan kanyon,
mağara gibi jeomorfolojik özellikleri ile ön planda olan yerler bulunmaktadır
Jeoturizm güzergahlarına jeoyol denilmektedir. Jeoyol, varlığı tescil ve ilan edilmiş jeolojik
güzellikleri (Jeosit, Jeolojik Miras) görmek amacıyla gidilecek yol veya güzergah olarak
tanımlanabilir (Cengiz ve diğ. www.jmo.org.tr).
II. Jeoturizm Kaynakları
Jeoturizmin tescillenmiş kaynakları jeoparklardır. Jeopark aynı veya farklı türlerden, birden
fazla önemli jeosit bulunduran, araçla veya yaya olarak gezme mesafesindeki açık alanlardır.
Dünyada birkaç kilometrekareden birkaç bin kilometrekareye kadar çeşitli büyüklükte olanları
kurulmuştur (www.turkjeopark.org). Jeoparkların dışında jeopark olma potansiyeline sahip tüm
jeolojik oluşumlar da bu kapsama girebilir. Jeolojik oluşumlara jeositler denilmektedir.
Görsel yer
şekilleri
Tepe

Çizelge 1. Jeoturizm Kaynaklarının Sınıflandırılması
Magmatik
Canlı Temelli
Erezyon
Gök Taşı
Temelli
Oluşumlar
Temelli
Lav tüpü
Fosiller
Karstik
Mineraller
mağaraları
mağaralar

Stratigrafik
Tortul
kayaçlar

976 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2
Yamaç

Volkanlar

Vadi
Şelale

Mağmatik
kayaçları
Metaformik
kayaçlar

Silisleşmiş
ağaçlar

Tuz mağaraları

Deniz
mağaraları

Meteor
çukurları

Silis kırıntılı
denizel çökel
kayalar
Karbonatlı
kayaçlar
Evapolitler

Kaynak: (Çimen ve Karabıyıkoğlu, 2015)
Jeo-envanter’in kuralları ProGeo tarafından konulmuş ve bütün Avrupa ülkelerinde
jeositlerin 12 temel başlık altında toplanması öngörülmüştür. Bunlar; stratigrafik, paleoortamsal,
volkanik, metamorfik ve sedimanter petroloji, doku ve yapı olaylar ve provensler, mineralojik ve
ekonomik, doku-yapısal, jeomorfolojik özellikler, aşınma ve depolanma süreçleri, yerşekilleri ve
doğal görüntü, göktaşı çarpma izleri, kıtasal veya okyanusal ölçekte jeoloji özellikleri, levha
ilişkileri, denizaltı (mağara, Kanyon, volkanik hareketler vb.), tarihsel jeoloji şeklinde
sınıflandırılmıştır.
III. Jeosit Tanımlamaları
Peribacaları / Fairy Chimneys Aşınmaya karşı farklı dirençteki volkanik/volkanoklastik
kayaç ardalanmasından oluşan istiflerin, akarsu ve rüzgâr aşındırması ile biçimlendirilmiş mantar
veya piramid biçimli yer şekilleri.
Traverten /Travetten Yerkabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne çıkan CaCo3 ile doygun
sıcak sulardaki kalsiyum karbonatın küçük havuzcuklar biçimindeki basamaklı su birikintilerinde
çökelmesi ile oluşan beyaz renkli kireçtaşı çökelleri.
Tufa /Tufa Kalsiyum karbonat bakımından doygun suların pınarların ağızlarında, akarsu
yataklarının çavlan yaptığı yerlerde veya göllerde suyun buharlaşması ve kasiyum karbonatın
biyolojik ve/ veya kimyasal yolla çökelmesi sonucu oluşan oldukça gözenekli kireçtaşı.
Yerkürenin içsel yapısında yüksek basınç ve yüksek sıcaklık erimiş olarak bulunan kayaların
(magmanın) yer yüzeyine püskürerek çıktığı yerde lavların katılaşması ve volkan küllerinin
birikimi ile oluşan koni biçimli yer şekli.
Çizelge 2: Tipik Jeositler ve Örnekleri
Örnekleri

Sıra

Oluşum / Formation

1

Peribacaları / Fairy Chimneys

2

Traverten /Travetten

3

Tufa /Tufa

4

Yanardağ /Volcano

5

Maar / Maar

6

Bazalt sütunları/ Basalt colums

7
8

Vadi / Valley
Neojen göl tortuları/ Neogene
lacustrine deposits

9

Volkan bombası /Volcanic bomb

Volkanik yerşekilleri ve arazi görüntüleri
Tip yeri. Kapodokya yöresi
Depolanma yerşekilleri ve arazi görüntüleri
Tip yeri: Denizli, Pamukkale
Depolanma yerşekilleri- ve arazi görüntüleri
Tip yeri: Antalya, Manavgat şelalesi, ve Aydıncık
Volkanik yerşekli ve arazi görünümü
Tip yerleri:Ağrı, Erciyes, Hasan Dağı, Nemrut.
Volkanik yerşekli
Tip yeri: Konya , Karapınar Acı göl maarı
Tip yeri: Kızılcahamam-Çamlıdere
Giant’s Causeway, Kuzey İrlanda
Jemorfolojik özellik ve arazi
Paleoortamsal
Tip yeri. Kızlcahamam , Çankırı, Narman, Oltu ve
Tuzluca havzaları
Volkanik ve Jeomorfolojik özellik,
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Tip yeri. Curuf konileri ve çevresi
Jeomorfolojik özellik.
Tip yeri. Konya, Obruk, Karapınar
Volkanik ve jeomorfolojik özellikler
Tip yeri: Grand Canyon

10

Obruk / Doline

11
12

Yastık lavlar / Pillow lavas
Kanyon / Canyon

13
14
15

Filiş kıvrımları /Flysch folds
Volkan bacası / Volcano vent
Mağaralar /Caves

16
17

Fay / Fault
Piroklastik istifler/ Pyroclastics
sequences

18

Lav akması/Lava flow

19
20

Volkanik breş/Volkanic breccia
Aglomera / Agglomerate

Volkanik ve jeomorfolojik özellik.
Tip yeri: Van, Tendürek Volkanı
Volkanik özellik.
Volkanik özellik.

21
22

Silisleşmiş ağaçlar/ Silicified trees
Fosil yatağı / Fossilifereous bed

Kızılcahamam
Paleontolojik özellik

23

Marn /Marl

Alp Dağları
Volkanik ve jeomorfolojik özellik.
Jeomorfolojik özellik
Tip yeri: Özellikle batı ve orta Toraslarda bulunan
mağaralar
Tip yeri: Doğu ve Kuzey Anadolu Fayları
Tip yeri: İç Anadolu Kapadokya yöresi ve Doğu
Anadolu Volkanik yöresi

Sedimanter özellik
Kaynak: (Çimen ve Karabıyıkoğlu, 2015)

Maar / Maar Su ile doygun kayaçların veya sulak alanların bulunduğu yerlerde volkanik
patlama sonucu meydana gelen ve içerisinde genellikle bir göl bulunan çanak biçimli volkanik
yer şekli.
Bazalt sütunları/ Basalt colums Yer yüzeyine volkanizma ile çıkan bazaltik lavların yüzeye
yakın bir yerde hızlı bir şekilde soğuması ile oluşan heksagonal sütunlar.
İki yamaç arasında akarsu, buzul veya buzul erime suyunun aşındırıcı gücü ile açılmış olan
ve genellikle tabanında bir akarsu bulunan düz veya büklümlü, ince, uzun depresyon.
Neojen göl tortuları/ Neogene lacustrine deposits Miyosen (23-5.3 milyon yıl) ve Pliyosen
(5.3-2.6 milyon yıl) dönemleri sırasında depolanmış gölsel sedimanlar.
Volkan bombası /Volcanic bomb Volkan patlaması sırasında ağdalı lavların havaya
püskürtülmesi ve havada soğuması sonucu oluşan çeşitli biçimlerdeki lav blokları.
Obruk Yatay veya yataya yakın tabakalı kireçtaşlarında bulunan yeraltı nehirlerinin veya
aktif mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşan geniş baca veya kuyu görünümlü derin
çukurluklar.
Yastık lavlar / Pillow lavaş Bir su kütlesi (göl veya deniz) altında yüzeye çıkan lavların ani
soğumasıyla oluşan yastık biçimli volkanik kayaçlar.
Kanyon / Canyon Jeojik devirler boyunca akarsu aşındırması ile açılmış deri ve dik yamaçlı
vadi Jeojik devirler boyunca akarsu aşındırması ile açılmış deri ve dik yamaçlı vadi.
Filiş kıvrımları /Flysch folds Fliş (denizel kiltaşı, kumtaşı) çökellerinde kayma- göçme
ve/veya naplar, bindirmeler sonucu oluşan çok büyük ölçekli kıvrımlı yapılar.
Volkan bacası / Volcano vent Volkan patlamasına bağlı olarak lavların çıktığı ve piroklastik
materyalin havaya püskürtüldüğü yer.
Mağaralar /Caves Karbonatlı kayaçların egemen olduğu yörelerde karbonatlı kayaçların
yeraltındaki sular tarafından eritilmesiyle oluşan ve bazı özel durumlarda içerisinde bir akarsu
sistemi veya göl bulunan veya deniz seviyesinde açılmış ise deniz tarafında işgal edilmiş olan
çeşitli büyüklüklerdeki boşluklar.
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Lav akması/Lava flow Erimiş kayaç kütlesi olan magmanın yer yüzeyine volkanizma ile
çıkması sonucu yüzeyde, kızgın kor halinde ve ağdalı bir akışkan halinde bulunan lavların yamaç
eğimlerini takip ederek akması.
Volkanik breş/Volkanic breccia Volkanizma kökenli ince taneli bir matriks (volkan külü)
içeren ve köşeli lav ve/veya diğer kayaç parçalarından oluşan bir tür volkanoklastik kayaç.
Aglomera / Agglomerate Güçlü volkan patlamaları sırasında havaya püskürtülen çeşitli
boyutlardaki ve biçimlerdeki lav parçalarının volkan çevresinde depolanması ile oluşan ve tüflü
bir matriks içeren, kötü boylanmalı piroklastik kayaç.
Silisleşmiş ağaçlar/ Silicified trees Ormanlık bir alandaki ağaçların bir su kütlesi ve kalın
volkan külü (tepra) örtüsü altında kalması sonucu, su ile karışık mineral bileşenlerinin ( mikro
kristalen kuvars hidratların) ağaç gövdelerindeki çukur hücrelerden oluşan ve suyun ve
çözeltilerin gövde içerisinde iletilmesini sağlayan gözenekli dokular aracılığı ile ağaç
gövdelerinin içerisine yavaş bir şekilde sızması sonucu oluşan taşlaşmış ağaç fosilleri.
Fosil yatağı / Fossilifereous bed Sedimanter veya volkanoklastik kayaçlar içerisinde
tanımlanabilir fosiller içeren bir kat veya seviye.
Marn /Marl Deniz ve göllerde depolanan ve değişik miktarlardaki (% 30-70) kil ve karbonat
çökelleri karışımından oluşan sedimanter kayaç.
IV. Erzincan İlinde Yer Alan Jeoturizm Kaynakları
Erzincan ili Avrasya plakası ile Anadolu plakasının kenet kuşağında yer almaktadır. Bölgede
yüzeyleyen Tersiyer öncesi kaya birimleri; fosil topluluğu, litoloji, çökel ortamı ve fasiyes
özellikleri bakımından farklılıklar sunarlar. Bundan dolayı Tersiyer öncesi stratigrafi “kuzey
blok” ve “güney blok” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuzey blokta Permo-Triyas yaşlı Pulur
Metamorfitleri, Liyas yaşlı volkano sedimanter Hamurkesen Formasyonu ve Üst Jura-Alt Kretase
yaşlı Hozbirikyayla Formasyonu yüzeylemektedir. Güney blokta Paleozoyik yaşlı metamorfik
Yoncayolu Formasyonu, Permiyen yaşlı Çayderesi kireçtaşı ve Triyas-Jura-Kretase yaşlı Munzur
Kireçtaşı yer almaktadır. Bölgede Alt Kampaniyen-Alt Maestrihtiyen zaman aralığında ofiyolitli
karışık üzerlemesi görülmektedir. Refahiye Ofiyolitli Karışığı Üst Maestrihtiyen-Paleosen yaşlı
Çerpaçindere Formasyonu tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. Çerpaçindere Formasyonu
üstte uyumlu olarak olistostromal ve türbiditik fliş karakterli Eosen yaşlı Gülandere
Formasyonuna geçmektedir. Alt Miyosen yaşlı Kemah Formasyonu alttaki yaşlı birimleri
uyumsuzlukla örtmektedir. Kemah Formasyonunu yine uyumsuz olarak Üst Miyosen yaşlı
İslamkenti Formasyonu takip etmektedir. Kuzey Anadolu Fayı’nın oluşumuna ve gelişimine
paralel olarak meydana gelen çukurluklarda Pliyo-Kuvaterner yaşlı Yanlızbağ Formasyonu
çökelmiştir. Erzincan havzasında yine Pliyo-Kuvaterner yaşlı Karatepe Andeziti ve Ağlı tüfleri
yer almaktadır (www.mta.gov.tr.).
Erzincan Ovasında yaşlıdan gence doğru; Paleozoik yaşlı ayrılmamış metamorfik seri,
Mesozoyik kireçtaşları, Kretase filişi, Eosen filişi, Neojen kireçtaşları, Neojen karasal ve volkanik
kayaçlarla; Kuvartenere ait traverten, taraça, alüvyon ve alüvyon konileri bulunmaktadır
(www.csb.gov.tr):
Kretase Filişi (kr): Erzincan Ovasında yer alan ve genellikle kumtaşı, marn ve
konglomeralardan oluşan bu formasyon incelenen ovanın batısında Bahçeli, Ulucak, Yeşliçay
köyleri civarında mostra vermektedir. Filişler kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda ve 30°-65°
arasında kuzeyde eğimli bulunmaktadır.
Kuvartener Etüt sahasında Kuvartener’e ait traverten, alüvyon, alüvyon konileri ve taraçalar
bulunmaktadır.
Traverten: Erzincan Ovası güneydoğusunda Kalecik köyü-Girlevik Şelalesi arasında
oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca Kemah boğazında da küçük mostralar halinde
görülür.
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Taraçalar: Mercan deresi, Günbağı ve Karatuş köylerinde; Geyikli, Işıkpınar Yalnızbağ
köyleri çevresinde görülmektedir. Ayrıca Çardaklı deresinin her iki yanında çok
iyi bir şekilde taraçalar görülmektedir. Aslında Geçitköy, Işıkpınar Yalnızbağ ve Dereyurt
köylerindeki taraçaları Paleokuvartener olarak kabul etmek mümkündür.
Alüvyon Konileri: Erzincan Ovası’nda yeraltısuyu taşıyan esas akifer olan alüvyon
konileri oldukça yaygın bulunmaktadır. Ovada kuzey ve güneyde oldukça fazla alüvyon konileri
bulunmaktadır.
Plutonizma: metamorfik seri genellikle Erzincan Ovası’nın kuzeyinde geniş alan kaplar. Bu
seriye dahil kayaçlar genellikle Mesozon ve Epizona ait olup yeşil renkli amfibolitşistler ile
serizitli ve kloritli şistler hakim durumdadır. Bunlar daha ziyade magmatik orijinli ana taşların
metamorfizma ürünleridir. Bu oluşuklar yer yer serpantin entrüzyonlarıyla kaplanmış ve
Mesozoyik, Tersiyer formasyonlarıyla da transgresif olarak örtülmüştür. Seri içinde yer yer
kuvarsit ve mermerler de görülmektedir.
Volkanizma: Çok yakın zamanlara kadar devam eden volkanik faaliyetler sonucu ova
oluşumunun, kuzey ve güneyde oldukça yaygın alüvyon konilerinin oluşmasıyla da yakın ilgisi
bulunmaktadır.
Tektonik ve Paleocoğrafya: Etüt sahasında genç volkanik faaliyetler sonucu hornblendli
andezit lav ve tüflerin daha çok Erzincan ovasının kuzey kenarında yer aldığı görülmektedir. Ova
kenarındaki sıra sıra volkanlar ve volkancıklar enteresan bir görünüm arz ederler. Burada
hornblendli ve ojitli andezit ve andezito-bazalt bileşiminde lav, cüruf, aglomera ve tüfler
görülmektedir. Ovanın kuzey kenarında yer alan Cimin’in (Üzümlü) 4 km güneydoğusundaki
Boztepe, etrafında obsidiyen ve sünger taşlarından müteşekkil bir tüf çemberi bulunan genç bir
volkan konisi halindedir. Tepesinde krater yeri halen belli olmaktadır.
Yüzölçümü 11.903 km2 olan Erzincan’ın denizden yüksekliği 1.185 metredir. Erzincan ili
genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Bunun yanında deprem kuşağında olması nedeni ile birçok
jeosit gün ışığına çıkarmaktadır. Erzincan’da bulunan belli başlı jeoturizm kaynakları sıralanacak
olur ise;
Fotoğraf 1:Karasu Vadisi

Doğu batı yönünde Erzincanı baştan başa geçen bu nehir bir çok yönden il için önemli
olmasının yanında oluşturduğu kanyonlar, şelaleler ve vadilerle de jeoturizm arzını
oluşturmaktadır.
Girlevik Şelalesi
Erzincan`ın 30 km. güneydoğusunda, Çağlayan nahiyesinde bulunan Şelale, dağınık halde
ve basamaklı bir şekilde akmaktadır. Doğal güzellik olarak ilgi çekebilecek düzeyde kabul
edilebilir.Şelale yaklaşık 30 m boyundadır.
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Fotoğraf 2: Girlevik Şelalesi

Otlukbeli Gölü
Otlukbeli Gölü'nün en önemli özelliği, çanağının ve oluşumunun göl türleri içerisinde
günümüze kadar bilinenlerin içerisinde dünyada tek tip oluşudur. İlçe merkezinin 6 km
kuzeybatısında olan traverten şeddi (Maden sularının oluşturduğu traverten şeddi) gölünün
oluşumu günümüzde halen devam etmektedir.
Fotoğraf 3: Otlukbeli Gölü

Kemaliye (Eğin) Karanlık Kanyon
Karanlık Su vadisine dik inen Karanlık Kanyon’dan Sandık köyünden Fırat ırmağı yatağına
kadar inen “canyoning” sporuna elverişli bu vadi ayrı bir güzellik katmaktadır. Karanlık
Kanyon’dan da geçen Kemah- Kemaliye arasındaki Fırat nehri rotası önemli kano dergilerinden
biri olan Kanu-Magazine tarafından Avrupa’nın en iyi 10 rotası arasında gösterilmiştir.
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Sonuç
Son yıllarda turizm literatürüne giren jeoturizm daha çok jeoloji alanında çalışan
araştırmacıların çalışmalarıyla gelişmektedir. Turizmcilerinde bu çalışmalara dâhil olması ile bu
turizm türünün organize olarak yaygınlaşması mümkündür. Turizm anabilim dalının gelişmesine
katkı sağlamak adına yapılması gereken birçok şey bulunmaktadır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan turizm çeşitleri arasında birçok turizm çeşidi
bulunmasına karşın jeoturizm yer almamaktadır. Aynı şekilde birçok turizm kitabında turizm
türleri arasında bu önemli turizm türü ihmal edilmiştir.
Sürdürülebilir turizmin giderek önem kazandığı günümüzde, jeoturizme ilginin gün geçtikçe
artması beklenen bir durumdur. Bu nedenle yapılması gerekenler arasında potansiyeli yüksek olan
bölgelerin tespit edilerek jeotur güzergâhlarının belirlenmesi bu alanda uzman rehberlerin
yetiştirilmesi ve altyapı gereksinimlerinin karşılanması yararlı olacaktır.
Erzincan ilinin birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapıyor olmasının yanında jeoturizm
alanında da kaynaklarının ortaya çıkarılması, ürün çeşitlendirilmesi açısından cazibesini
artıracağı umulmaktadır. Bu nedenle Erzincan jeoturizm kaynakları turizm rehberlerine
girmelidir.
Bu çalışmada jeoturizme konu olabilecek jeositlere yer verilerek bu potansiyelin
değerlendirilmesine yönelik yol gösterici olmaya çalışılmıştır. Yapılan sınıflamalar yardımı ile
jeoturizmin kapsam içeriği oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu alanda literatürün güçlenmesi için jeoturist tanımaya yönelik, Jeolojik alanların
korunmasına yönelik, jeoturlar ve bakı noktaları, ilgi gören jeolojik oluşumların sınıflandırılması
ve ieolojik alanlarda turist gereksinimlerini karşılamak üzerine çalışmalar yapılabilir.
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ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AV TURİZMİNİN
ERZİNCAN İLİ TURİZMİNE ETKİSİ
EFFECT OF HUNTING TOURISM FOR TOURISM IN ERZİNCAN UNDER
ALTERNATIVE TOURISM
Metin DEMİR*
Ahmet Mesut CANER**
Özet
Kırsal turizmin önemli çeşitlerinden biri Av Turizm’idir. Av turizmi; turizmin değişik bir uygulama
şekli olup, avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenen ilkelerle
yaptıkları etkinliklerdir. Av turizmi son yıllarda ülke ekonomisine ve sosyal hayata katkı sunan önemli bir
sektör haline gelmiştir.
Araştırmada, yöntem olarak etüt, veri toplama ve analiz kullanılmıştır. Av turizminin niçin önemli
bir turizm türü olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, Türkiye için önemi açıklanmış ve av turizmin
gelişmesi için önemli potansiyele sahip yörelerden biri olan Erzincan ilinde av turizmi kapsamında yapılan
organizasyonlara ilişkin 2013-2016 kayıtlarından faydalanılarak, ülke genelindeki av turizmindeki mevcut
durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Alternatif Turizm, Av Turizmi, Planlama
Abstract
One of the most important varieties of rural tourism is hunting tourism. Hunting tourism is a different
form of tourism which is applicated in determined rules by hunter people for their hunting purpose. In
recent years hunting tourism has become an important sector offering contribution to the national economy
and social life.
In this study, survey, data collection and analysis are used as method. Why hunting is an important
tourism is a type of tourism are examined in detail, explained the importance for Turkey and benefiting
from the records of 2013-2016 of hunting organizations in Erzincan, which is one of the region having an
important potential for hunting tourism development , existing state in hunting tourism in the country were
put forward.
Key Words: Erzincan, Alternative Tourism, Hunting Tourism, Planning

1. Giriş
İnsanların sürekli yaşadıkları ve her zamanki olağan gereksinimlerini karşıladıkları yerlerin
dışına yaptıkları seyahat ve geçici konaklamaların tümüne kısaca turizm denmektedir. Soykan,
2003'e göre, Kırsal turizm ise; kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen (köyde, bir çiftlikte,
bir dağ evinde vb.de konaklayarak), kırsal kültürle tanışarak ve kaynaşarak bir tatil geçirmek
olarak ifade edilebilir. Ayrıca diğer turizm türleriyle de son derece kolay entegre olabilir. Kısaca
kırsal alanlardaki her türlü turizm etkinliklerinin bütününe kırsal turizm denebilir (Duran, 2012).
1950’li yıllardan sonra yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler insanların turizm
faaliyetlerinden beklenti, istek ve tercihlerini değiştirmiştir. Ülkelerin turizm pazarından aldıkları
payı arttırabilmek için bu beklentileri, toplumun istek ve ihtiyaçlarındaki değişimleri araştırmaya
yönelik yapılan çalışmalar; turistlerin artık deniz, kum, güneş gibi unsurları içeren turizm
faaliyetlerini tercih etmediklerini ortaya koymaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Dünyada
özellikle son elli yıllık dönemde yaşanılan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler turizm
kavramının algılanmasında ve pratiğinde önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişim ve
dönüşüm turizm sektöründe sadece niteliksel (turist sayısındaki artış, turizm gelirlerindeki
yükseliş vb.) olarak değil, aynı zamanda niceliksel (turizm isteminde ve tercihlerinde) olarak da
kendini göstermiştir. Böylelikle değişen turizm talebi çok çeşitli turizm türlerinin de konuşulur
hale gelmesini sağlamıştır. Bu turizm türlerinden biri de kırsal turizmdir. Kırsal turizm, hem
turistlerin taleplerine cevap verebilmek, hem de kırsal alanların sosyo-ekonomik canlılıklarını
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koruyabilmek veya geliştirebilmek için oldukça önemlidir (Bekiroğlu ve Okan 2009, Özdemir ve
Gürol 2012).
Kırsal turizmin önemli çeşitlerinden biri Av Turizm’idir. Av turizmi; turizmin değişik bir
uygulama şekli olup, avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere
belirlenen ilkelerle yaptıkları etkinliklerdir. Yeterli popülasyona sahip av hayvanlarının avına
izin vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmak av turizminin en önemli amacıdır. Av turizmi,
tarım ve ormancılık gibi geleneksel kırsal sektörlerde ilave istihdam ve gelir getiren bir sanayi
olarak görülebilir. Usta (1994)’e göre, Turistik ürün arzının çeşitlendirilmesi kapsamında sunulan
ve rekreatif bir etkinlik olarak kabul edilen av turizmi, büyük miktarda parasal harcama
gerektirmesi nedeniyle gelir düzeyi yüksek kişilerin katıldığı bir turizm türüdür. Av turizminin
Türkiye açısından önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır (Yıldızbakan ve Keleş, 2011). Av
turizmi alanında yapılan birçok araştırma av turizmi ile ülke ekonomisi arasında pozitif bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Dryden ve Craig-Smith, (2004), 2000 yılında yaptıkları çalışmada
3500 yabancı avcının Güney Afrika'da safari avı satın aldığını ve yine bu ülkede 150 aktif avcılık
operatörünün hizmet verdiğini bildirmişlerdir. Mbaiwa (2004) ise, Botswana’nın Okavango
Deltası'nda toplum temelli safari avının sosyo-ekonomik faydaları ve zorluklarını, 223 hane ile
yaptığı örnekleme ile elde edilen veriler ile değerlendirmiştir. Safari avının başarısının;
pazarlama, girişimcilik ve yönetim becerilerinin eksikliği, mali ve istihdam kazanımlarının
dağılımındaki eşitsizlik ve yabancı avcılık şirketlerine bağımlılık gibi nedenlerin etkilediği
belirlemiştir. Ayrıca, Samuelsson ve Stage (2007)’de Namibya’nın av turizminin ekonomik
etkilerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, beş yıllık dönemde ülkeyi ziyaret eden
avcıların görüşlerinin alındığı bir anket çalışması yaparak sonuçlar irdelemişlerdir. Almanya,
Avusturya, Danimarka, Doğu Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya,
Yugoslavya, Polonya, Bulgaristan ve Rusya ile Batı Avrupa’da İspanya ayrıca birçok Afrika
ülkesi av turizmi konusunu tutarlı bir şekilde organize ederek bu yolla küçümsenmeyecek
ölçülerde döviz elde etmektedirler. Yine Türkiye’nin 1/8’i kadar olan Macaristan’a yılda 25-30
bin kadar avcı gelmekte ve bunlardan 45-50 milyon dolarlık bir av turizmi geliri elde edilmektedir
(Duran, 2012 ve Oğurlu, 2008).
Ülkemizde yaklaşık 8.8 milyon orman köylüsü bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar bu
köylerin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmişlik düzeyinin ülke ortalamasının altında
olduğunu göstermektedir. Orman köylerinde mevcut olan bu ekonomik ve sosyal yetersizliklere
yeni kaynak ve üretim imkânlarıyla çözüm aranması gerekmektedir. Bu amaçla orman
köylülerinin sosyo-ekonomik yapılarıyla uyumlu ve uygulanabilir alternatif kırsal kalkınma
stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında
yerli ve yabancı avcıların kullanımına sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik
yönlerden değerlendirilerek ülke turizmine ve ulusal ekonomiye katkıda bulunulmasını
amaçlayan bir etkinliktir. Bu etkinlik tarıma elverişli olmayan alanların en iyi kullanımı olarak
gösterilmektedir. Av turizmi faaliyetleri genellikle yaban hayvanlarının boynuz, diş, post ve
benzeri hatıra değeri taşıyan ve trofe tabir edilen kısımlarına sahip olmak, değişik kültürleri
tanıma ve değişik yerleri görme imkânını elde etmek maksadıyla yapılmaktadır (Kantarlı, 2015).
Ülkemizde av turizminin geçmişi incelendiğinde hiç bir bedel ödenmeden yerli ve yabancı
avcılar 1950'li yıllarda avlanmaya başlamış ve 1975’li yıllara kadar yabancı avcıların birçok av
hayvanını herhangi bir kurala bağlı olmaksızın avlamalarıyla devam etmiştir. Ülkeler arasında
avcılığın düzenli geliştirilmesi, av hayvanlarının ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla
kurulan "Uluslararası Avcılık ve Av Hayvanlarını Koruma Konseyi’ne Ülkemiz 1967 yılında üye
olmuştur. Seyahat acentelerinin etkinliklerini düzenlemek amacıyla 1973 yılında "Av Turizmi
Yönetmeliği" çıkarılarak av turizmine çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. 1977 yılında, yabancı
turist avcıların seyahat acenteleri aracılığıyla bir bedel ödeyerek avlanabilmeleriyle ilgili
düzenlemeler getirilmiş ve ülkemizde yasal anlamda ilk av turizmi uygulamasına 1977 yılında
yaban domuzu avı ile başlanılmıştır (Uyanık, 2005, Şafak vd., 2011).
Türkiye`de av turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu Türkiye’de avcılığın
kontrolü, organizasyonu ve düzenlenmesi yetkisini Orman ve Su İşleri Bakanlığına vermiştir.
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Türkiye’nin av ve yaban hayatı kaynakları Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) tarafından yönetilmektedir. DKMPGM aynı
zamanda korunan alanların tesisi ve yönetiminden de sorumludur. Genel Müdürlüğün en temel
amacı, yaban hayatı kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve gelecek
nesillere aktarılmasıdır. DKMPGM’nin merkezde organizasyonu 7 daire ve 41 şube
müdürlüğünden oluşmaktadır. DKMPGM taşra teşkilatında 15 bölge müdürlüğü, 81 il
müdürlüğü, 10 milli park müdürlüğü ve 105 şeflik bulunmaktadır. Toplamda 233 idari, 578 teknik
ve 973 destek olmak üzere 1784 personel işlendirilmektedir (Anonim 2016).
Türkiye`de av turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun, “Yerli ve Yabancı
Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Esas ve Usulleri İçerir Yönetmelik” 8
Ocak 2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanması ile yeniden düzenlenmiştir. 4915
sayılı Kanunun uygulamaya aktarılması Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel avlak sahipleri ve avcı kuruluşlarından
seçilen üyelerden oluşan Merkez Av Komisyonunun aşağıda belirtilen konularda her yıl almış
olduğu kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
 Avına izin verilecek ve korunacak türlerin belirlenmesi
 Av hayvanı gruplarına göre bölgesel avlanma sezonunun belirlenmesi
 Avcı başına tür bazında avlanma miktarlarının belirlenmesi
 İzin verilen avlanma yöntemlerinin belirlenmesi
 Avlanmaya izin verilen ve yasaklanan sahaların belirlenmesi
 Avlanma zamanı ve izin verilen günlerin belirlenmesi
Türkiye’de 81 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için 1.201.212 hektarlık alan koruma
altına alınmış olup Türkiye yüzölçümünün %1,5’unu kaplamaktadır. Bu 81 sahadan 21’si kuş
türleri, 60 adette memeli türlerini kapsamaktadır. Bu 60 adet YHGS memeli türünde; 22
YGHS’de yaban keçisi, 4 YGHS’de çengel boynuzlu dağ keçisi, 15 YGHS’de Geyik, 7 YGHS’de
Karaca, 4 YGHS’de ise Geyik-Karaca, 2 YGHS’de Yaban Koyunu ile birer adet Sırtlan, Karaca,
Alageyik, Ceylan, Dağ Horozu ve Ayı için tesis edilmiştir. Bu sahalarda yaban hayvanları yanında
onların yaşam alanları da etkin bir şekilde korunmaktadır. “Av Turizmi Kota Belirleme Esas ve
Usulleri” isimli talimat ile korunan büyük memeli av hayvanlarının avlanma kotaları her yıl
belirlenerek Av Turizmi Komisyonuna sunulmaktadır (Yıldızbakan, 2015).
Av Turizmi-Kırsal Kalkınma İlişkisi; Yenilenebilir doğal kaynakların bir parçası olan av
hayvanlarının, av turizmi kapsamında avlandırılmasıyla; avlakların iyi korunması, usulsüz ve
kaçak avlanmanın önüne geçilmesi ile sürdürülebilir avcılık bilincinin yaygınlaşması ve
yerleşmesinde av turizmi uygulamaları önemli etkinliğe sahiptir. Av turizmi kapsamında
ülkemize gelen turistlerin konaklama, ulaşım, konaklama, süreci, çantacı, rehber gibi ihtiyaçları
giderilerek yöre insanlarına yeni iş olanakları sağlanmakta ve istihdama katkıda bulunulmaktadır.
Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı yaban hayatı ve hayvanlarının
korunması karşılığında katılım payı olarak aktarılmaktadır. Bu katılımcı yaklaşım ile hem kırsal
kalkınmaya yardımcı olunmakta hem de köylülerimizin yaban hayatının korunmasında doğrudan
katkı ve etkisinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Koruma çalışmalarına yapılan protokoller ile Köy Tüzel Kişilikleri ve Belde Belediyeleri de
büyük destek vermektedir. Köy Tüzel Kişiliklerine aktarılan “katılım payı”nın korumaya olumlu
yansıması nedeniyle son yıllarda köy katılım payı oranları artırılmıştır. Bu oran yaban domuzunda
%40-65, Anadolu yaban koyunu ve ceylan da %82, diğer türlerde ise % 40-70 seviyesindedir.
Ayrıca, yöre insanının organizasyonu yapanlar tarafından rehberlik ve kılavuzluk hizmetlerinde
istihdam edilmesiyle de katılım payı etkisinin arttığı söylenebilir (Yıldızbakan, 2015). Av turizmi
kapsamında elde edilen gelirlerin sınıflandırılması aşağıda sunulmuştur.
1. Girişimci - Av turizmi izin belgeli acente
2. İstihdam
a) Rehber-Dil (Turizm Bakanlığı Kokartlı)
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b) Av Organizatörü
c) Bekçi
d) Acente Personeli
3. Yardımcı Hizmetler
a) Sürenci
b) Çantacı
c) Kılavuz
4. Konaklama (Ekstra)
5. Gıda/Yiyecek
6. Ulaşım
a) Havalimanı
b) Denizyolu
c) Avlağa Ulaşım
7. Kamu Geliri
a) Bakanlık
b) Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliği
8. Alış-Veriş
Bu çalışmada öncelikle av turizminin niçin önemli bir turizm türü olduğu incelenmekte,
Türkiye için önemi açıklanmakta ve av turizminin gelişmesi için önemli potansiyele sahip
yörelerden biri olan Erzincan ilinin, ülke genelindeki av turizmindeki mevcut yeri ve durumu
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırma alanının av turizminden yeterince pay almama
nedenleri ve alınabilecek önlemler belirlenmiştir.
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde 39 02'- 40 05' kuzey
enlemleri ile 38 16'- 40 45' doğu boylamları arasında yer alan “etrafı dağlık, ortası bağlık” diye
anılan bir ilimizdir. Erzincan kuzeyinde Giresun, Bayburt ve Gümüşhane batısında Sivas
güneyinde Tunceli, Malatya ve Elazığ doğusunda ise Erzurum ve Bingöl illeri ile sınırlıdır.
(Gündüz vd., 2011) (Şekil 1). Erzincan İlinin arazi büyüklüğü yaklaşık 11.903 km²’dir. Erzincan
ili Merkez, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Çayırlı, Üzümlü ve İliç olmak üzere
9 ilçeden oluşmaktadır. Erzincan ili genel olarak dağlar ve platolardan oluşur. İl arazisinde
egemen doğal bitki örtüsü step formasyonudur. Refahiye ilçesinde ise sarıçam ormanları
mevcuttur. İlin diğer bölümlerinde ise bozuk meşe ormanları görülmektedir. İl arazisinin % 60’ ı
steplerle kaplıdır (Anonim, 2012).
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Şekil 1. Araştırma alanı

Araştırma alanı olan Erzincan İlinin sınırları içerisinde av alanları; devlet avlakları ve genel
avlaklar olarak iki sınıfta toplanmıştır (Tablo 1). İlde 28 adet devlet avlağı, 20 adet genel avlak
bulunmakta olup, bu sahaların envanterleri yapılarak mevcut duruma göre av turizmi kotaları
verilmekte ve Kara Avcılığı Yasası av turizmi uygulamaları sürdürülmektedir.
Tablo 1. Erzincan il sınırları içerisinde bulunan avlaklar (Anonim 2016b)
Devlet Avlakları:
1. Cimin Devlet Avlağı: Üzümlü İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 682.286 dekardır.
2. Dumanlı Devlet Avlağı:Refahiye İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 430,943 dekardır.
3. Bağlıca Devlet Avlağı: İliç İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 491.684 dekardır.
4. Çayyaka Devlet Avlağı:İliç İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 313.678 dekardır.
5.
6.
7.
8.
9.

Kapıkaya Devlet Avlağı: İliç İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 523.432 dekardır.
Karadağ-Çatalarmut Devlet Avlağı: Erzincan Merkez ve Kemah İlçe sınırları içerisindedir. Alanı
894.691 dekardır.
Kazankaya Devlet Avlağı: Erzincan Merkez İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 605.089dekardır.
Acemoğlu Devlet Avlağı: Erzincan Merkez ve Kemah İlçe sınırları içerisindedir. Alanı
825.497dekardır.
Akça Devlet Avlağı: Kemah İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 596.117 dekardır.

10. Munzur Devlet Avlağı: Erzincan Merkez İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 342.320 dekardır.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dutluca Devlet Avlağı: Kemaliye İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 671.714 dekardır.
Doğandere Devlet Avlağı: Refahiye İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 457.874 dekardır.
Kızıldağ Devlet Avlağı: Refahiye İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 390.147dekardır.
Orçul Devlet Avlağı: Refahiye İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 615.379dekardır.
Sansa Devlet Avlağı: Üzümlü İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 147.379 dekardır.
Sarıçiçek Devlet Avlağı: Kemaliye İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 478.755 dekardır.
Abrenk Devlet Avlağı: Tercan İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 389.018 dekardır.
Yaylım Devlet Avlağı: Tercan İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 201.016 dekardır.

Genel Avlaklar:
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1.
2.

Çataksu Genel Avlağı: Çayırlı-Tercan İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 300.279 dekardır.
Bulmuş Genel Avlağı: Çayırlı İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 320.270 dekardır.

3.
4.
5.

Yedigöller Genel Avlağı: Çayırlı İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 419.716 dekardır.
Keklikkayası Genel Avlağı: Erzincan Merkez. İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 308.920 dekardır.
Otlukbeli Genel Avlağı: Otlukbeli İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 433.785 dekardır.

6.
7.

Beğendik Genel Avlağı: Tercan İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 444.924 dekardır.
Oğulveren Genel Avlağı: Tercan İlçe sınırları içerisindedir. Alanı 335.550 dekardır.

Erzincan ili özelinde genel olarak Yaban keçisi (Capra aegagrus), Çengel Boynuzlu Dağ
keçisi (Rupicapra rupicapra), Yaban domuzu (Sus scrofa) ve Dağ keçisi (Capra aegagrus) gibi
türlerin bulunduğu ve çoğunlukla bu türlerin avlandığı görülmektedir (Anonim 2016b). İlin av
haritası, avlakları, ava yasaklı bölgeler ve avlanan türlerle ilgili görseller Şekil 2.’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Araştırma alanı av haritası ve görünümler (Anonim 2016b)

2.2. Yöntem
Çalışmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
13. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube
Müdürlüğünün 2013-2016 yılları arasında av turizmi kapsamındaki yaptığı organizasyonlara
ilişkin resmi kayıtları kullanılmış, ayrıca 13. Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Şube Müdürlüğü
yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler doğrultusunda Erzincan ilinin, ülke
genelindeki av turizmindeki mevcut yeri arasındaki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Ayrıca araştırma alanının av turizminden yeterince pay alamama nedenleri ve alınabilecek
önlemler belirlenmiştir.
3. Bulgular
Erzincan İlinde Av turizminin mevcut durumunu ortaya koyabilmek, Erzincan Orman ve Su
İşleri Şube Müdürlüğünün 2013-2016 yılları arasında av turizmi organizasyonlara ilişkin
kayıtlarından faydalanılmıştır (Anonim 2016b). Av turizmi kapsamında Erzincan İlinde,
yürütülen av turizm organizasyonları (Tablo 2)’de görülmektedir. Bu organizasyonların 7’si
güvenlik gerekçeleriyle gerçekleşmemiş olmasından dolayı Köy Tüzel Kişiliğine ücret
ödenmemiştir. Bu yıllar arasında gerçekleşen av turizmi organizasyonlarında ise köy ve beldelere
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27.124 TL’lik bir katkı payı verilmiştir. Av turizmi genelde Erzincan Merkez, Tercan ve Kemah
İlçelerinde organize edilmiştir (Şekil 3).
Tablo 2. Erzincan ilinde 2013-2016 yılları arasında av turizmi organizasyonları
Avına İzin
Verilen
Saha
Tercan
O.İ.Ş
Erzincan
O.İ.Ş
Kemah
O.İ.Ş
Erzincan
O.İ.Ş
Tercan
O.İ.Ş
Erzincan
O.İ.Ş
Kemaliye
İlçesi
Kemah
O.İ.Ş
Kemah
İlçesi
Erzincan
Merkez
Üzümlü
İlçesi
Üzümlü
İlçesi
İliç İlçesi

Av. İzin
Ücreti
(TL)
4838

K. T. K.
Payı

Köy

2013

Avlanan Av
Hayvanı
Sayısı
1

1640

Yaylım

Amerikan

2013

1

5428

-

-

ÇBDK

Amerikan

2013

1

4100

-

-

ÇBDK

Amerikan

2013

1

4600

-

-

ÇBDK

Türk

2013

1

3068

1040

Yaylım

ÇBDK

Türk

2013

1

3540

-

-

Yaban Keçisi

Türk

2013

1

3894

-

Ardıçlı

ÇBDK

Türk

2013

1

3068

-

-

Yaban Keçisi

Türk

2013

1

1604

224

Yahşiler

Yaban Keçisi

Fransız

2014

1

3100

-

-

Yaban
Domuzu
Yaban
Domuzu
Yaban Keçisi

Alman

2014

2

300

-

-

Alman

2014

3

450

-

-

Türk

2014

1

2160

-

-

Yaban
Domuzu
Yaban
Domuzu
ÇBDK

Avusturya

2014

2

350

-

-

Avusturya

2014

2

350

-

-

Türk

2014

1

2600

1820

Yaylım

ÇBDK

Türk

2014

1

2600

-

-

ÇBDK

Rus

2014

1

4600

3220

Yaylım

Yaban Keçisi

Türk

2014

1

1040

-

-

ÇBDK

Katılmadı

2014

Gerçekleşmedi

2600

-

-

Yaban Keçisi

Katılmadı

2014

Gerçekleşmedi

1040

-

-

ÇBDK

Katılmadı

2014

Gerçekleşmedi

4600

-

-

ÇBDK

Türk

2015

1

3068

-

-

Yaban Keçisi

İspanya

2015

3

6077

1700

Sarıkaya

Yaban Keçisi

Türk

2015

2

3540

1200

Yahşiler

Erzincan
Merkez
Akça D.A

Yaban Keçisi

Türk

2015

1

1581

480

Sarıkaya

Yaban Keçisi

Türk

2015

2

3540

1200

Karacalar

Çayyaka
D.A
Erzincan
Merkez

Yaban Keçisi

Türk

2015

1

1227

520

Balkaya

Yaban Keçisi

Türk

2016

1

1416

480

Sarıkaya

Üzümlü
İlçesi
Üzümlü
İlçesi
Tercan
O.İ.Ş
Kemah
O.İ.Ş
Tercan
O.İ.Ş
İliç O.İ.Ş
Kemah
O.İ.Ş
İliç O.İ.Ş
Kemah
O.İ.Ş
Erzincan
Merkez
Erzincan
Merkez
Akça D.A

Avına İzin
Verilen Tür

Avcının
Uyruğu

Av Yılı

ÇBDK

Amerikan

ÇBDK
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Erzincan
Merkez
Çayyaka
D.A
Tercan
O.İ.Ş
Tercan
O.İ.Ş
Tercan
O.İ.Ş
Tercan
O.İ.Ş

Yaban Keçisi

Rus

2016

3

5015

1700

Sarıkaya

Yaban Keçisi

Türk

2016

1

4130

1750

Balkaya

ÇBDK

Türk

2016

Gerçekleşmedi

7080

4200

ÇBDK

Türk

2016

Gerçekleşmedi

10030

5950

ÇBDK

Türk

2016

Gerçekleşmedi

3068

-

Yaylım,
Konarlı
Yaylım,
Konarlı
-

ÇBDK

Türk

2016

Gerçekleşmedi

3068

-

-

Araştırma alanın farklı ekosistemler ve iklim şartları barındırmasından dolayı yaban hayatı
da buna paralel olarak değişkenlik göstermektedir. İl sınırları içerisinde hedef türlerinden olan
çengel boynuzlu dağ keçisi, ülkemizde av turizmi kapsamında avlatılan nadir türlerdendir. Ayrıca
Erzincan-Aşkale sınırlarındaki meşe ormanlarında ender bulunan trofelere sahip yaban domuzu
popülasyonlarına çok sık rastlanmaktadır.
4. Sonuç ve Öneriler
Erzincan ili, av kaynakları ve av türü bakımından zengindir. Kemah, Kemaliye ve Refahiye
ilçelerinde dağ keçisi, porsuk, ayı, vaşak, yaban domuzu, yaban ördeği ve çulluk; Keşiş ve
Munzur sıradağları, Karadağ, Kemah ilçesinin Alp bucağı, Tercan ve Kemaliye ilçesinin Karasu
vadisi çevresinde dağ keçisi, karaca, ayı, porsuk, vaşak; ayrıca ilin her yöresinde de keklik ve
tavşan avlanabilmektedir. Erzincan ilinin av turizmim gelirlerini artırabilmek, sürdürülebilirliğini
sağlamak, yaban hayatının yönetilebilmesi için öncelikle var olan yaban hayatı değerlerinin (bitki
ve hayvan türü çeşitliliği, av hayvanlarının miktarı, ormanın kapalılığı ve yaş durumu, toprak
türü, su kaynakları gibi) tamamının tespit edilmesi gerekmektedir.
Araştırma alanının, Artvin, Trabzon, Rize ve Giresun illerine komşu olması ve bu illerdeki
av tutkusunun fazla olması araştırma sahasını cazibeli bir alan haline getirmektedir. Yaban Keçisi
ve Çengel Boynuzlu dağ keçisi yönünden potansiyeli bulunan Erzincan, yaban av turizmcilerinin
ilgisini arttırmaktadır. Bu durum sürdürülebilir bir yaklaşımla İl ekonomisine ciddi kazançlar
sağlayabilir. Araştırma sonuçları 2013-2016 yılları arasında Erzincan İl genelinde av turizmi
organizasyonlarında elde edilen gelirin 112.770 TL olduğunu ve bu gelirin 27.124 TL’lik bir
kısmının Köy tüzel kişiliklerine aktarıldığı göstermektedir. Esasen bu oran bu kadar geniş
avlaklara sahip alan için çok yetersiz ve sembolik bir kazançtır. Örneğin, Yıldızbakan ve Keleş
(2011)’nin yaptığı araştırmada; Mersin ilinde, 2006-2010 yılları arasında sadece 143 adet Yaban
Keçisi (Capra aegagrus) avının; YHGS sahip köy ve beldelere 283.033TL, (mülga) Mersin İl
Çevre ve Orman Müdürlüğüne 566.855 TL olmak üzere toplam 849.888 TL av turizm geliri elde
ettiğini belirlemiş olup Erzincan İlinin av turizminden elde ettiği gelirin yaklaşık olarak 8 kat
fazlasıdır.
Bu oran ulaşım araçlarını kiralama, konaklama ve yemek ücreti ile birlikte, koruma ve
rehberlik ücretlerinin de kattığımızda daha da artacaktır. Araştırma alanın av turizm potansiyeline
sahip olan yaban hayatı sahalarında ekolojik dengenin korunması, sürdürülebilirliğinin
sağlanması için bu kaynakların en iyi şekilde korunmasına yönelik bir planlama orta ve uzun
vadeli politikaların belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Araştırma alanı içerisindeki koruma statüsü bulunan sahalarda hedef türlerin ölümlerinin en
önemli faktörlerden biri de kaçak avcılıktır. Yaban keçisinin çifteleşme dönemi olan Aralık, Ocak
ve Şubat aylarında kaçak avlanma oranında artış görüldüğünden bu aylarda koruma faaliyetlerinin
daha etkin yapılması önemlidir. Koruma faaliyetlerine katılacak personelin, sahadaki kaçak
avcılığa müsait sıcak noktaları belirleyerek, belli bir plan dahilinde koruma faaliyetlerini
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Koruma alanlarının, korumaya alınmasında en etkin ve önemli
unsur yöre halkıdır. Korumada yöre halkını göz ardı edilerek başarı beklenemez. Kırsal turizm
sonucunda elde edilecek faydalar kırsal kesimde yaşayan halka anlatılmalıdır. Nitekim (Iğırcık
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vd.,2005)’de yaptıkları çalışmaların önemli çıktılarından biride; mevzuatın ülkemizde AYH
kaynaklarının korunması ve geliştirilmesinde yetersiz kalması ile eğitimsiz avcıların denetim
yetersizliği nedeniyle kaçak ve usulsüz avlanmadaki artışa dikkat çekmişlerdir.
Koruma kavramı konusunda gelişmiş ülkelerin benimsediği “getirisi varsa ayakta kalır”
sloganı çerçevesinde, koruma çabalarının sosyal ve ekonomik önlemlerle desteklenmesi
gerekmektedir. Yaban hayatı kaynaklarının üzerindeki baskıyı azaltmak için ilk adım olarak
yaban hayatı habitatlarını paylaşan yerel halkın ekonomik durumunun iyileştirilmesi suretiyle
kırsal fakirliğin azaltılması gereklidir. Avlanma veya av hayvanlarının hasadı kırsal kalkınma için
önemli gelir getirici faaliyetlerden olup, sürdürülebilir yönetim prensipleri dikkate alındığı sürece,
doğaya zarar vermemektedir (Anonim 2016a).
Av turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle yöre halkının bunu benimsemesi ve
desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca araştırma alanında özel avlak işletmeleri için girişimcilerin
teşvik edilerek yasal altlık hızla elverişli hale getirilmesi gerekmektedir.
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ERZİNCAN'I SİNEMA TURİZMİNİN ANA GÜZERGÂHINA DÂHİL
ETMENİN GEREKLİLİĞİ VE OLANAKLARI
THE NECESSITY AND POSSIBİLITY OF INCLUDING ERZİNCAN INTO THE MAIN
ROUTE OF CINEMA TOURISM
Sertaç Timur DEMİR*
Özet
Filmler bir mekanı tanımanın ve tanıtmanın belki de en büyüleyici ve dikkat çekici yollarından
biridir. Zira günümüz modern toplum büyük ölçüde görsel kültüre tabidir. Birçok insanın filmlerin
bıraktığı etki altında yetiştiği gibi, birçok kent ve kentsel mekan da sinemanın bu teşvik edici özelliğinden
beslenmektedir. “Sinema turizmi” olarak başlıklandırılabilecek böylesi bir girişim, yalnızca film
mekanının tanıtılmasını değil; izleyicilerin film mekanını ziyaret etme arzusunu da kışkırtmaktadır. Bu
bildiri, Erzincan`ın “sinema kültür ve turizmi” politikaları açısından planlanabilir olduğu iddiasına
dayanmaktadır. Çünkü Erzincan gerek coğrafi konumu, gerek tabii çeşitliliği ve gerekse şehir rengi olarak
oldukça sinematografiktir. Kutluğ Ataman`ın çektiği ve Berlin Film Festivali`nden ödülle dönen Kuzu
(2014) filmine ev sahipliği yapan Erzincan için bu başarı yalnızca bir başlangıç olarak görülebilir.
Doğrusu, yüzünü özellikle son yıllarda taşraya ve doğal yaşama dönen Yeni Türk Sineması için dünyanın
belki en estetik nehir, vadi ve dağlarına, ayrıca tarihi yapılarına sahip Erzincan daha fazla teşvik
edilmelidir. Bu bildiri, bu bağlamda, sinema açısından muhteşem doğal ve tarihi güzelliklerle dolu bir
şehri, Erzincan`ı bir sinema platosu olarak kurgulamanın imkanlarını tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, turizm, sinema turizmi, film mekanları.
Abstract
Films are perhaps one of the most fascinating and remarkable ways to identify and promote a place
because the present day society is largely subject to visual culture. Just as many people grow under the
influence of films, many cities and urban places are nourished from their encouraging features. Such an
attempt that may be titled as “cinema tourism” stimulates not only to introduce filmic locations but also
to the desire of visiting them. This paper is based on the claim of Erzincan can be planned in the sense of
our culture and tourism politics of cinema because Erzincan is considerably cinematographic from the
point of its geographical position, natural diversity and urban colour. The film Kuzu (The Lamb, 2014),
which was shot in Erzincan, directed by Kutluğ Ataman and awarded in the Berlin Film Festival, can be
seen merely as a first step for Erzincan. In fact, the city that is full of perhaps the most aesthetic rivers,
valleys and mountains and also historical constructions in the world should be promoted more for the
New Turkish Cinema that has turned its face to the rural and natural life in recent years. In this sense, this
paper debates the opportunities of fictionalising Erzincan as a film set.
Keywords: Erzincan, tourism, cinema, filmic locations.

Giriş
Öncelikle sahası sinema olan bir akademisyen olarak, bu çalışmada neden Sivas'ın,
Antalya'nın, Çanakkale'nin, Diyarbakır'ın ya da Sinop'un değil de Erzincan'ın konu edinildiğine
değinmek yerinde olabilir. Hiç şüphesiz, güzel Türkiye'nin her bir şehri ve mekânı sinemasal
açıdan "dekor" olmaya layıktır ve elbette bu şehirlerin tamamı kendi içinde muhteşem estetik
nitelikler taşımaktadır. Ne var ki, bazı şehirleri ve mekânları diğerlerinden daha cazibeli ve değerli
yapan ağırlıkla bireysel ve anılarımıza yerleşmiş gerekçeler vardır. Bir yeri sevmek, oranın
sevilmeye layık olmasından öte, yaşayanın hissedişine ve tecrübelerine koşuttur. 2001 yapımı
Vizontele filminde Belediye Başkanı rolünde oynayan Nazmi karakterinin (Altan Erkekli) dediği
gibi "Bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen, burası dünyanın
en güzel yeridir. Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen, orası dünya'nın en güzel yeri
değildir..."
Erzincan'a ilk kez geldiğimde 16 yaşımdaydım. Gün doğarken girdiğim Erzincan'da ilk
dikkatimi çeken o muhteşem sıradağlardı. Alpleri de gördüm ama bu dağların sıcaklığı, rengi ve
dokusu tamamen başkaydı. Sinemayla ilgilendiğim sonraki yıllarda tekrar tekrar geldiğim ve
içinden geçtiğim Erzincan'ı doğal bir film platosuna benzettim. Her şehrin farklı bir nosyonu
*
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vardır. Her şehirde öne çıkan başka bir form ve nitelik vardır. Bana göre, Erzincan Türkiye'deki
belki de en sinematografik şehirdir. Yalnızca mimari yapısı ve tabiatıyla değil; insan dokusuyla
da şahsına münhasır bir şehirdir. Özellikle "şehir" diyorum, çünkü henüz kentleşme ve
modernleşmenin kentlere yüklediği o soğuk ve tatsız hava, henüz Erzincan'ı kirletemedi. Dilerim,
bu fon hiç bozulmaz. Erzincan'ın sanatsal ve hususen sinemasal açıdan "ayırt edici oluşu" da bu
fonun aşınmamasına, kentleşme buhranlarından uzak kalmasına ve tarihi atmosferinin
çoraklaşmamasına bağlıdır.
Yöntem
Bu çalışmada, tam da öyle olması gerektiğine inanarak, Erzincan'ın bir sinema durağı
olmasına katkıda bulunabilecek öneriler sunmayı hedeflemekteyim. Bunu yaparken, bu konuda
rüştünü ispatlamış deniz aşırı ülkelerin sinemasal şehirlerinin yaptıklarını özetlemeye
çalışacağım. Nitekim sinema bir sektör olarak mekana bağımlı bir sanattır ve farklı tecrübeleri
aktarabilmek, zaman içinde gezinti yapabilmek için özgün mekanlara ihtiyaç duymaktadır.
Mekânlar da, filmlerin ellerinde kendi sesini duyurabilmekte ve varlığını ortaya koyabilmektedir.
Şehir ve sinema arasındaki ilişki keyfi ve tesadüfî değil; aksine zorunlu ve birbirini yeniden
üreticidir. "Film turizmi" kavramı ise özellikle son yirmi yılda film çalışmalarından çok turizmin
sahasına yerleşen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır (Croy ve Heitmann, 2010, s. 188).
Sinema, mekânı kamusal bir olaya çevirir ve izleyiciler üzerinde mekâna dair bir ilgi ve
merak uyandırır (Roesch, 2010, s. 6). Sinemanın ilgi gösterdiği ve tanıttığı bir şehir, kendisine ve
kendisi hakkında bir arşiv edinmiş olur. Sinemasal görüntü, bu bağlamda, mekâna bir tür mim
koyma işlemidir. Örneğin, filmler sayesinde Türkiye'nin hem tarihi, hem mimari ve hem de
sosyolojik değişim çizgisi ortaya konabilmektedir. Daha özelde, örneğin bir sinematik kent olarak
İstanbul filmlerce arşivlenmiş ve bu devasa arşiv en sıradan ve konuya yabancı insanların dahi
erişimine açılmıştır.
Sinema ve Şehir
Sinema, belli bir coğrafyaya sıkışmış şehirleri kamusala açar ve hakkında bir ziyaret
yönelimi oluşturur. Örneğin birçokları için New York veya Paris'i görme arzusunun arkasında,
bu kentlerin filmler tarafından sıklıkla gösterilmiş ve kusursuzlaştırılmış olması yatar. Başka bir
ifadeyle, Paris'i bir aşk şehri olarak kodlayan da temelde yine sinemasal gelenektir. Kentler
hakkında sahip olduğumuz klişe ifade ve temsillerin filmlerin etkisi altında formüle olduğunu
belirtmeye çalışıyorum. Bir filmden yansıyan bir şehri görmek, orası hakkında olumlu ya da
olumsuz imgelerin izleyicinin zihnine yerleşmesine neden olur. Bu sebeple sinema ve mekân
arasındaki ilişki ontolojiktir. Bir sektör olarak sinema, kentleri birer marka olarak kodlamakta ve
derinden derine pazarlamaktadır. Böyle olduğu için sinema yalnızca bölge ekonomisinin
kalkınması için değil (Croy ve Buchmann, 2009); küresel ölçekli sosyo-ekonomik ve siyasi
politikalara hizmet edebilmesi açısından oldukça değerlidir.
Sinemanın ilk örnekleri olan Lumiere kardeşlerin çalışmaları, esasında örtük bir şekilde birer
kent projesidir. Sinemanın tarihi kentin tarihine eşlik etmektedir. Filmler, yalnızca olanın
yansımasını değil; gelecek kentlerin de bir projeksiyonu ortaya koymuştur ve koymaktadır.
Gelecekte bizleri nasıl bir mekânsal ve sosyal yaşamın beklediğine dair ipuçları ilk önce filmler
tarafından verilmektedir. Gerçeküstü bilim kurgular, gerçekte gerçeğin üstünde değil;
gerisindedir ve ileriyi işaretlemektedir. Örneğin Fritz Lang tarafından çekilen 1927 yapımı
Metropolis filmi, yaklaşık yüz yıl öncesinden bugünün hatta geleceğin kentlerini öngörmüş ve
tasvir etmiştir.
Erzincan'ın, bu eksende, sinemasal bakımdan hala bakir bir şehir olduğu iddia edilebilir.
Esasında bu el değmemişlik hali, şehrin alımlığının da nedeni olmalıdır. Modern birey ve
tüketimci izleyici için herşey kolayca kazanılmakta ve el değiştirmektedir. Bu sebeple, taşrada
vücut bulan bu kirlenmemişlik hali modern toplum açısından elzem bir ihtiyaçtır da. Erzincan,
kendisini bilindik bir Batı kentine özendirmediği ve olduğu gibi olanca doğallığıyla varolduğu
sürece yükselen bir taleple ilgiye mazhar olacaktır. Sinema, bu ilgiyi yoğunlaştırmada hayati bir
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değer olabilir. Bu çalışmanın en temel argümanı da budur.
Erzincan'ın Sinemasal İmkânları
2000 sonrası Türk sinemasında Anadolu topraklarına ve taşraya yöneliş olduğunu açıktır.
Bir İstanbul Sineması olan Yeşilçam'ın ardından bu Yeni Sinema, kentten, kentlilerden ve kentli
ilişkilerden sıkılmış görünmekte ve belirgin bir şekilde kaçmaktadır. Alman düşünür Georg
Simmel'in tanımladığı (1976) bıkkın ve kayıtsız modern kentli, artık derin bir açmazla karşı
karşıyadır. Onun sahip oldukları korunaklı apartman daireler ve güvenli arabalar modern bireyin
ruhunu ve gönlünü tatmin etmeye yetmemiştir. Duyguları aşınmış, değerleri çözülmüş ve
akrabalarıyla bağları zayıflamıştır. Milyonlarca insanla sahip olduğu bedensel yakınlaşma ve
temas bir tür yabancılaşma meydana getirmiştir. İnanç, değer ve erdem gibi kavramların içi
boşalmış ve izolasyon düzeyinde yalnızlaşılmıştır.
Sinemanın önerdiği çözüm, beton mekânlardan ve betonlaşan ilişkilerden kaçarak toprağa
sığınmaktır. Daha önce bahsettiğim, bu durum, Erzincan'ın saf güzelliğinin önemini
vurgulamaktadır. Erzincan sinematorafik imkânları açısından Türkiye'nin bir özeti gibidir.
Coğrafya derslerine konu olan hemen her doğal devinimin vücut bulduğu Erzincan'ın merkezi
dışında ilçeleri ve köyleri de müthiş bir çeşitlilik göstermektedir ki, bu çeşitlilik film
yapımcılarının ilgisini çekmeye yetebilir. Bir yönetmen, birden fazla şehire gitmek zorunda
kalmadan, yalnızca Erzincan sınırları içinde kalarak farklı duygu ve tecrübeleri yansıtacak farklı
atmosferleri bulabilir.
Erzincan yalnızca mekânsal tasarım olarak değil; şehir belleği açısından da sıradışı bir
derinlik sergilemektedir. Bunda, yaşanan depremlerin de etkisi büyüktür. Altındaki fay hattı, bu
açıdan bir yandan şehrin belleğini oluştururken; bir yandan da olağanüstü yeraltı suları ve verimli
tarım arazilerinin de bu şehirle özdeşleşmesine olanak tanımıştır. Depremlere ve yıkımlara
rağmen koruduğu şehir kimliğinin tarihi arka planı da oldukça geniştir. Başka bir ifadeyle,
Erzincan'ın sinemanın damarlarını beslemesi beklenen coğrafi, tarihi ve toplumsal kanalları
sonuna kadar açıktır. Gerçekten de, Erzincan Türkiye tarihi için kendi başına yoğun bir tanıklıktır.
Hem yetiştirdiği Terzi Baba, Salih Baba, Piri Sami ve nice birçok gönül erleri hem de Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemi devlet adamları bakımından da geleneği olan bir şehirdir.
Erzincan dizi ve filmlere konu olabilecek birçok sıradışı mekânı bünyesinde
barındırmaktadır. Örneğin Kemah ilçesindeki Gülabibey Camii. Ahşap ağırlıklı sade ve doğal bir
güzelliğe sahip olan ve Anadolu'nun mütevazı ibadetlerini temsil eden bu camii, dini motifleri
işleyen sahneler için tam anlamıyla biçilmiş bir kaftandır. Hem Fırat nehriyle, Munzur'uyla, hem
içinden geçen tren yoluyla ve yalın ve samimi istasyonuyla ve sıradışı kalesiyle Kemah yalnızca
Erzincan'ın değil; belki de Türkiye'nin en sinematografik ilçelerinden biridir. Erzincan'la en fazla
anılan film olan ve Kutluğ Ataman'ın Kuzu filminin büyük bir bölümü de bu güzel ilçenin
köylerinde çekilmiştir. Film, kaybolan bir kuzunun etrafında sarsılan ilişkileri işlemektedir. Bu
noktada, Erzincan'la özel bir bağı olan Ataman'la "bir film mekânı olarak Erzincan" kapsamında
görüşmeler yapmak uygun olabilir.
Yeniden, Munzur dağlarının yüksek bir estetik değere sahip olduğunun altını çizmekte fayda
vardır. Bugün kayak merkezi olarak kullanılan tesisler de yine, şehrin coğrafi ve doğal
zenginliğinin bir diğer yansıması olarak öne çıkmaktadır. 2009 yılında Cemal Şan tarafından
çekilen Acı isimli film de böylesine çetin ve 2000 metre yüksekliğindeki bir dağ köyünde
geçmektedir. Bir de, Erzincan'da çekildiği halde başka şehirlere isnat edilen filmler vardır ki, bu
konuda ilk akla gelen son dönem popüler filmlerden Düğün Dernek filmidir. Filmin belli
bölümleri Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çekilmiş olsa da; film tamamen Sivas'la anılmış ve öyle
pazarlanmıştır. Kemaliye demişken; Karanlık Kanyon detaylı sunumlar yapıldığı takdirde
filmlere konu olmaya en layık mekânlardan biridir. Burası doğal bir film platosu gibidir. Özellikle
gerilim ve aksiyon tarzı filmler için muhteşem imkânlar sunmaktadır. Benzer şekilde Girlevik
Şelalesi aşk filmleri, Esence Yedigöller göç filmleri, Altıntepe ve Mama Hatun Kervansarayı da
son dönemde çok popüler olan tarih dizileri ve filmleri için kullanılabilir.
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Erzincan yalnızca kurgusal filmlere değil; sahip olduğu kültürel çeşitlilik hasebiyle,
belgesellere de uygun türlü hikâyeleri barındırmaktadır. Bunlar yalnızca biri Kutluğ Ataman'ın
2009 yapımı "Aya Seyahat" belgeselidir. Uluslararası birçok festivalde gösterilen belgeselin
konusu, 1957'de Erzincan'ın bir köyünde aya çıkmaya çalışan dört maceracı hakkındadır. Bu
ilginç olay gibi, hafızasında deprem travması ve gelecek hayalinin birlikte yaşadığı Erzincan'da
daha nice öykü vardır. Bu açıdan, "sözlü tarih" kapsamına girebilecek video kayıtlarının
biriktirilmesine de uygun bir zemin söz konusudur Erzincan'da. Doğrusu, şehrin köklü türkü,
masal ve efsane geleneği de bu görsel tarih anlatımını gerekli kılmaktadır. Sinema bu geleneği
küresel bir boyuta taşımakta en yetkin araçlardan biridir (Beeton, 2015, s. 112). Bu konuda en
büyük sorumluluk, yerel yönetime düşmektedir.
Öneriler
Öncelikle, önemli bir detayı daha vurgulamak gerekmektedir. Bir "sinema şehri" ya da
"sinema turizminin durağı" olmak demek, yalnızca o şehirde film çekilmesi anlamına
gelmemektedir. Bu, onun yalnızca bir parçasıdır. Bir "sinema şehri" olmak demek, filmlerin
halkın ve misafirlerin içinde canlı bir mekanizma olarak kurgulandığı, insanların ismini
duyduğunda akıllarına büyük oranda sinemanın geldiği markalaşmış şehir demektir. Bu
festivaller, sinema salonları, halk gösterimleri ve sempozyumlar gibi sinemanın yan alanlarıyla
da derinden ilgili olmayı gerektirmektedir. Hollywood, örneğin tam da böyle bir film dünyasını
temsil etmektedir (Tzanelli, 2007, s. 3). Bunun sonucunda Hollywood, film endüstrisinin herhangi
bir merkezi olmaktan öte "Amerikan rüyası"nı satan bir hayal fabrikasına dönüşmüştür (Frost ve
Laing, 2015). Bu durum yalnızca Amerika'ya özgü de değildir. Örneğin Yüzüklerin Efendisi filmi
Yeni Zelanda'yı resmen yeniden üretmiş ve turistlerin gözdesi haline getirmiştir (Leotta, 2011).
Dahası yaşadığımız modern dünyada özellikle uluslararası nitelikli Film Festivalleri, bir
şehri dünyaya tanıtmanın en temel araçlarından birine dönüşmüştür. Cannes, Berlin, Venedik,
Toronto, New York bunlardan birkaçıdır. Türkiye'de de örneğin Altın Portakal Antalya'nın; Altın
Koza da Adana'nın turizmi ve bilinirliği açısından devasa roller üstlenmektedir. Stratejik bir
konumda bulunan ve elverişli bir havaalanına sahip olan Erzincan'ın film festivallerinin sağladığı
imkânlardan pay alması gerekmektedir.
Dünyada "Sinema Turizmi" açısından en iyi örneklerden biri İngiltere'deki Brighton kentidir.
Kentin kendisini bir film kenti olarak nasıl pazarladığını görmek için şu internet sitesine
bakılabilir (http://www.filmcitybrighton.org/). Bu site de tasnif edildiği gibi, festivaller dışında,
bizatihi belediye tarafından örneğin Türkiye'nin en etkileyici sinema salonu inşa edilebilir. Bilet
fiyatları uygun tutulup; halkla filmler arasına köprüler örülebilir. Ayrıca belli mekânlarda sergiler
-örneğin film afişi sergisi düzenlenebilir. Yeşilçam'ın usta isimleri konuşmacı olarak davet
edilebilir. Yerel yönetimin, özellikle üniversiteyle işbirliği halinde öğrencilere de açık bir "film
arşiv merkezi" oluşturulabilir. Şehirde belli periyotlarda ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilere
ücretsiz eğitici film gösterimleri yapılabilir. Erzincan'ı anlatan kısa film ve belgesel yarışmaları
düzenlenebilir.
Film yapımcıları için Türkçe, İngilizce ve belki bir de Fransızca kataloglar hazırlanıp;
prodüksiyon şirketlerine gönderilebilir. İçinde kaliteli bir şekilde ve bizatihi bu amaçla
hazırlanmış bir tanıtım filminin de ekleneceği katalogla yapımcılar ve yönetmenler için uygun
zeminin Erzincan'da bulunduğu anlatılabilir. Öte yandan, özellikle Batılı sanatçıların oryantalist
ve Türkiye'yi karalayıcı tasvirlerine mahal vermemek için, şehri doğru bir şekilde resmetmek
gerekir. Zira Batılı oryantalist göz, gittiği Doğu coğrafyasında belli bir egzotism ve erotizm
aramakta ve onu öyleymiş gibi resmetmektedir. Film merkezli turizm, iyi yönetilmediğinde yanlış
tasvirlere ve isabetsiz harcamalara da neden olabilir.
Sonuç
Türkiye sinemada artık yalnızca İstanbul'dan ibaret değildir. Aksine, Yeni Türk
Sineması'nda taşraya, Anadolu toprağına doğru yükselen bir yönelim söz konusudur. Erzincan,
Anadolu'nun karakteristiğini temsil edebilme kabiliyeti açısından seçkin bir şehirdir. Üstelik
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şehrin yıkılan ve yeniden doğrulan mimari dokusuna rağmen bu böyledir. Erzincan'ın bir film
şehri olarak yeniden kurgulanması, ziyaretçi artışına neden olacaktır. Dahası, şehirdeki
buluşmalar, Erzincan'ın özellikle medyada daha fazla gündemde tutacaktır. Entelektüel bir
faaliyet olarak filmler, yerel halkın eğitim ve kültür düzeyini geliştirecektir. Ayrıca Erzincan'a
özgü her türlü ürün ve faaliyetin tanıtımı yapılabilecektir. Festival, müze, sinema salonları ve
görüntü tabanlı şehir turları gibi her türkü film eksenli yatırım ve girişim, şehirliler için yeni iş
imkânları oluşturacaktır.
Yalnızca Erzincan değil; küresel kentleşme ve modernleşme eğilimleri karşısında tarihi ve
kültürel dokusunu yavaş yavaş yitiren tüm taşra şehirlerinin bir şekilde "kayıt altına alınması"nın
gerekliliği keyfi bir durum değil; aksine toplumsal ve kolektif hafızanın bir miras olarak gelecek
nesillere aktarılabilmesi için olmazsa olmazdır. Filme almak; bilgiyi ve geleceği bir şekilde
muhafaza etmek ve aktarılabilir hale getirmektir. Filmi göstermek de, bu birikimi toplum
zeminine yayarak, bir tür paylaşılan pratik olarak onu canlı tutmaktır. Doğrusu, hız karşısında
aşınmaya yüz tutan tüm şehirlerimizin, özellikle de Anadolu şehirlerimizin böylesine bir
paylaşıma ihtiyacı büyüktür. Bu, yalnızca turistik bir faaliyet olmanın ötesinde; şehir ve millet
kimliğinin sürdürülebilirliği için gereklidir.
Kaynakça
Ataman, T. (Yönetmen). (2009) Aya Seyahat [Film]. Turkey: Saatleri Ayarlama Enstitüsü.
Ataman, T. (Yönetmen). (2014) Kuzu [Film]. Turkey: Saatleri Ayarlama Enstitüsü.
Aydemir, S. (Yönetmen). (2013/2015). Düğün Dernek 1-2 [Film]. Türkiye: Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM).
Beeton, S. (2015). Travel, Tourism and the Moving Image. Bristol, Buffalo ve Toronto: Channel View Publications.
Croy, G. ve Heitmann, S. (2010). Research Themes for Tourism. Cabi: Wallingford ve Cambridge.
Croy, G.W. ve Buchmann, A. (2009). Film-induced tourism in the high country: Recreation and tourism contest.
Tourism Review International, 13 (2), 147–55.
Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2001). Vizontele [Film]. Türkiye: Beşiktaş Kültür Merkezi ve Böcek Yapım.
Frost, W. and Laing, J. (2015). Imagining the American West Through Film and Tourism. Routledge: London ve New
York.
Jackson, P. (Yönetmen). (2001/2002/2003). Yüzüklerin Efendisi [Film]. USA: New Line Cinema.
Lang. F. (Yönetmen). (1927). Metropolis [Film]. Germany: Universum Film (UFA).
Leotta, A. (2011). Touring the Screen: Tourism and New Zealand Film Geographies. Intellect: Bristol ve Chicago:
Roesch, S. (2010). The Experiences of Film Location Tourists. Channel View Publications: Bristol, Buffalo ve
Toronto.
Simmel, G. (1976). The Sociology of Georg Simmel. Free Press: New York.
Şan, C. (Yönetmen). (2009). Acı [Film]. Türkiye: Şan Film.
Tzanelli, R. (2007). The Cinematic Tourist: Explorations in globalisation, culture and resistance. Routledge: London
ve New York.

TURİZMDE YEREL GIDALARIN ÖNEMİ “ERZİNCAN ÖRNEĞİ”
THE IMPORTANCE OF LOCAL FOODS IN TOURISM “ERZİNCAN SAMPLE ”
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Özet
Sürdürülebilir turizmde önemli bir yere sahip olan gıda, ekonominin yanı sıra yerel ve geleneksel
gıdaların tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle farklı ve kaliteli
yerel/geleneksel ürünler bu açıdan çok önemlidir. Çünkü insanlar iklim ve sağlık imkânları gibi faktörlerin
yanı sıra güvenilir ve kaliteli gıda teminine giderek daha fazla önem vermektedirler. Diğer taraftan yemek
günlük bir fiziksel ihtiyaç olmasına karşılık gıdanın imajı kültürel turizmin ana bileşenlerindendir. Kültürel
turizmde gıdanın hediyelik olarak satılması gıdanın turizmdeki payının dikkat çeken bir diğer noktasıdır.
Özellikle kırsal kesimlerde yerel ürünler işsizliği azaltarak hem ekonomiye direkt katkıda bulunmakta hem
de turist kapasitesinin artmasına yol açmaktadır. Bu durumda gıdaların üretimi, işlenmesi ve markası turizm
sektöründe üzerinde durulması gereken önemli konulardandır.
Bu bağlamda, Erzincan yerel ve geleneksel ürünler bakımından büyük potansiyele sahiptir. Örneğin
Erzincan Tulum peyniri, siyah sofralık üzümü, leblebisi, kuru fasulyesi ve bakır işlemeciliği ile ünlü olup
herbiri hem Erzincan ekonomisine katkıda bulunmakta hem de belli dönemlerde turist sayısının artmasına
neden olmaktadır. Bu çalışmada turizmde yerel gıdaların önemi, tercih nedenleri, hazırlanması ve
“Erzincan örneği” konularında bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: Erzincan, Gıda turizmi, Gıda işleme, Yerel/geleneksel gıdalar
Abstract
Food which has has an important place in sustainable tourism has attracted great importance in terms
of introducing local and traditional foods and tourist potential as well as economy. Especially diverse and
high-quality local / traditional products are very important from this respect. Because people give more
importance to reliable and high quality food suply in addition to climate and health facilities. On the other
hand, altough eating is a daily physical needs, food image are the main component of cultural tourism. That
foods are sold as souvenir in cultural tourism are another outstanding point in the cultural tourism.
Especially local farm products has led to increase both tourist capasity and contribute to the economy by
reducing of unemployment in rural areas. In this case, food production, food processing and brand are
important issues which need to be focus in tourism sector.
In this context, Erzincan has a great potential in terms of local and traditional products. For example,
Erzincan is famous with Erzincan Tulum cheese, black table grapes, roasted chickpeas, dry beans and
copper engraving. Each of them cause both contribute to the economy and cause increasing the number of
tourists in certain periods. In this study information about the importance of local food in tourism, in prefer
reasons, preparation and "Erzincan example" will be given information on the subject.
Key Words: Erzincan, Food tourism, Food processing, Local/traditional foods

Giriş
Turizm, en az bir günlük ya da bir gecelik süreci içine alan geçici seyahat ve konaklamayla
birlikte ticari kazanç dışında ekonomik ve sosyal nitelikli aktiviteleri içine alan sosyal bir olay
olarak tanımlanmaktadır (Keş, 2015, s. 93 ). Gıda, vücudun enerji ve diğer fonksiyonlarının
karşılanması açısından ne derece bir zorunluluk ise turistik bir aktivitede de yeme ve içme aynı
derece bir zorunluluktur (Mak, 2012, s. 171). Gıda ve turizm arasındaki ilişki; gıdanın bir turizm
ürünü olması, bir market payı olması, gelişme için bir araç olması ve test eden için bir anlam ifade
etmesi gibi dört faklı ilişkiyi içine alabilmektedir ( López-Guzmá, 2012, s. 65). Gıda, toplumlar
arası politik, sosyal ve coğrafik açıdan ayırıma gitmeden bir kimliğin oluşmasında önemli belirteç
görevi oluşturmakta, gıdanın kimliği ise, bir ülkenin refahı, uluslararası tanınırlığı ve ekonomi
üzerindeki etkisiyle ayrı bir önem arz etmektedir (Ramli, 2016, s. 519). Bu anlamda turistik
gelişmenin önemli bir parçası olan gıda, bir bölgenin belirleyici bir faktörü olup, üretici, yerel
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çiftlik ürünleri ve marketler ise bu amacın gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olmaktadır
(Murphy, 2009, s. 212). Bu açıdan değerlendirildiğinde, özellikle kırsal kesimlerin gelişim ve
ekonomileri açısından gıda ve turizmin dikkat çeken bir şekilde önem kazandığı belirtilmektedir
(Mynttinen, 2015, s. 455). Bu anlamda gıda deneyimi, bir turistin gideceği bölgeyi seçmede çok
önemli bir paya sahiptir (Henderson, 2009, s. 317).
Yerel Gıdaların Önemi
Gıdalar; etnik, tipik, yöresel, bölgesel özellikli ürünler ve geleneksel gıdalar olarak
sınıflandırılabilir. Ancak bazı özellikleri itibariyle tipik ürünler yöresel ve yöresel ürünlerin çoğu
bölgesel özellikli ürün, bunların tümü ise geleneksel ürün olabilmektedir. Yöresel ürünler; özellik
ve niteliklerini o yöreye özgü doğal koşullardan ya da yöre üreticilerinin çok uzun süreler boyunca
geliştirdikleri bilgi, beceri, yöntem ve tekniklerden alan, ekonomik değerinin yanında o bölgede
yaşayan ve üreten insanların gelenek, görenek ve kültürlerini de yansıttıkları ürünlerdir (Altuntaş,
2014, s. 75). Nasıl ki, barınma, atraksiyon, gezme ve çeşitli aktiviteler turizmin bir parçası ise
gıda da temel ve önemli bileşenidir (Hjalager, 2000, s. 281). Yerel gıdaların tanınması ve
bilinmesi kırsal işletme ve tarımın farklılaşmasına katkıda bulunmaktadır. Çünkü kültürel mirasın
devamlılığını sağlayarak bölge kimliğinin güçlenmesi ve kırsal ekonomilerin gelişmesine iyi bir
vasıta olmaktadır (Mynttinen, Logrén, Särkkä-Tirkkonen and Rautiainen, 2015, s. 455). Turizmde
çok önemli faktör olan geleneksel gıdalar, Avrupa komisyonu (2007)’ye göre ürün işleme
metodu, üretimi ve üretimde kullanılan hammadde itibariyle ürünü tek bir özellik ya da özellikler
açısından diğer ürünlerden farklı kılan gıdalar olarak tanımlamaktadır (Amuquandoh, 2011, s. 1).
Bu açıdan bakıldığında restoranlarda yerel ürünlerin kullanımının giderek artması gıda yoluyla
kültürün tanınması açısından giderek artan bir eğilim oluşturmaktadır (Murphy and Smith, 2009,
s. 2012).
Yerel Gıdaların Sunumu
Dünyanın en büyük endüstrileri içerisinde yer alan turizm sektöründe turistik faaliyetlerin
yaklaşık 1/3’lük kısmı direkt gıda ile ilişkilendirilmiştir (Torres, 2003, s. 546). Çünkü son on yılı
aşkın bir süredir turist dikkatini çekmede farklı ve göz alıcı rekabetler oluşturulduğu ve turizm
piyasasının çekici hale getirilmesinde pek çok destinasyonda teşvik aracı olarak gıdaların iyi bir
kaynak olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu nedenle yerel gıdaların başarılı bir şekilde teşvik
edilmesiyle endüstriye katkısının görüleceği aşikardır (Lin, 2011, 30-31). Öte yandan fizyolojik,
psiko-duyusal, sosyal ve sembolik karakteristik, hijyenik ve besinsel değer gibi bileşenlere
sahiptir (Bessière, 1998, s. 23). Ayrıca, bir gıdanın taşıması gereken optimum durum olarak ifade
edilen kalite, hijyenik, besinsel, organoleptik ve kullanım kalitesi olarak farklı gruplarda
incelenmektedir. Bunlardan tat, lezzet, tekstür ve görünüş gibi özellikler organoleptik (duyusal)
özellikler arasında yer alırken kullanım kolaylığı ise gıdanın korunması ve tüketimindeki kolaylık
olarak dikkat çekmektedir (Armesto López, 2006, s. 171). Gıda turizmi olarak da adlandırılan
gastronomi ise yiyecek ve içeceklerin hijyenik şartlarda üretilmesi ve en iyi besinsel özelliklerin
yanısıra insan sağlığını korumak gibi amaçları da içermektedir. Ayrıca gastronomik turizmin
içerdiği gıda üreticilerini gezmek, yeme festivalleri düzenleme, bazı özel gıdaların tadılması,
üretimlerinin ve hazırlanışlarının yerinde görülmesi ve bizzat çok ünlü bir aşçının elinden
hazırlanarak tadılması yerel gıda sunumu açısından önemli olmaktadır (Sormaz, 2016, s. 726727).
Erzincan Yerel Ürünleri
Bir yörenin doğal kaynakları ve kültürel özelliklerini yansıtan geleneksel ürünler, o yörenin
ya da bölgenin yerel karakteristik özelliklerini yansıtmakta bu da kırsal kesimdeki turizm
aktivitelerini teşvik etmektedir (Dogan, 2012, s. 764). Yerel ürünler, dünyada coğrafi adları ile
tanınmaktadır. Bu bakımdan bulundukları yere özgü doğal özellikler ve beşeri faktörlere bağlı
olarak bilgi, beceri, deneyim ve yörenin gelenekleri ile yöreye özgü olan ürünler yöresel ürün
olarak adlandırılmaktadır (Yalçın, 2014, s. 206). Alternatif turizmin gelişmesinde ayrı bir yeri
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olan yöresel yiyecek ve mutfak kültürü her yörede olduğu gibi Erzincan’da da zengin bir mutfak
kültürü oluşturmaktadır. Özellikle Kemaliye ilçesi’nde doğal olarak yetişen pek çok bitki ve
meyve ile yapılan yemek ve tatlılar dikkati çekmektedir. Bunlardan kurutulmus armut ve kayısı
kavurması, kuru incir ve kayısı dolması, pestil kavurması, pestil çullaması, gülengü, oricik, tutuni,
lök, zülbiye, ayva kalyesi, cılbır, kara tarhana, borani, fasulye cevizlemesi, kiris, göbek, kenger
kavurması, kenger bulaması, çöven, zetirin, ve börülceli çorba bunlardan bazılarıdır (Şimşek,
1996 s. 510-510). Bunlardan başka Erzincan kuru fasulyesi, lök tatlısı ve daha pek çok yöresel
ürünü önemlidir.
Erzincan Cimin üzümü
Cimin üzümü, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetişen siyah renkli, şekli basık-oval, tatlımayhoş aromalı, oldukça ince kabuklu, sofralık bir üzüm çeşidi olup, şeker oranının çok düşük
olması nedeniyle şeker hastaları başta olmak üzere sağlık açısından birçok yararı bulunduğu
belirtilmektedir. Ayrıca 2001 yılında Erzincan'ın Üzümlü Belediyesi tarafından patenti alınmış
Türkiye’nin ilk patentli üzümüdür (Gözener, 2014, s. 75).
Erzincan leblebisi (Tava leblebisi)
Kendine özgü bir lezzeti olan Erzincan leblebisinin diğer leblebilerden farkının daha iri
nohut kullanılmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Diğer önemli bir farkı ise kavurma ve
dinlendirme işleminin diğerlerinden uygulanmasındandır (Anonim, 2016).
Erzincan Tulum peyniri
Adını ambalaj materyali olan keçi derisinden alan Erzincan Tulum peyniri, Erzincan Sanayi
ve Ticaret Odası tarafından 2000 yılında coğrafi işaret alarak koruma altına alınan ilk
peynirimizdir. Türk Patent Enstitüsü tarafından peynirin tanımı şu şekilde yapılmıştır:
“Erzincan’ın yüksek rakımlı, 90-100 çeşit bitki zenginliğine sahip yaylalarında beslenen Karaman
koyunundan yılın beşinci ve dokuzuncu ayları arasında alınan sütten özel işlemle yapılan peynir”
(TPE, 2000). Genellikle Şavak aşireti tarafından ve koyun sütünden üretilmektedir. Orijinalinde
keçi derisinden hazırlanan tulumlarda mağaralarda olgunlaştırılmaktadır. Son zamanlarda
mağaranın yerini buzdolabı sıcaklığındaki soğuk hava depoları, tulumun yerini çeşitli boyutlarda
plastik ambalajlar almıştır (Çakmakçı, 2011, s.593-594). Kaliteli Erzincan Tulum peyniri, beyaz
ve krem renkte, kurumadde ve yağ oranı yüksek, plastik özellikte, ağza alındığında eriyerek
kendine özgü tereyağı aroması kolaylıkla hissedilen, yarı sert, homojen yapıda, belirgin asidik ve
ransit tatta bir peynir çeşidimizdir (Kurt, Çakmakçı, Çağlar ve Akyüz,1991, s.295; Hayaloglu,
Cakmakci, Brechany, Deegan and McSweeney, 2007, s. 1102; Çakmakçı, 2011, 593). Tulum
peyniri önceden yöresel olarak ve küçük çapta üretilmesine karşın, besin değerinin çok yüksek
olması ve her kesim tüketicinin beğenisini kazanması sonucu daha çok miktarlarda üretilen,
tereyağı fiyatında satılan ve ihracatı yapılan peynirler arasında gösterilen bir süt ürünümüzdür
(Çakmakçı, 2010, s. 71).
Erzincan Ketesi
Erzincan denilince akla ilk gelen ve sofraların vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan Erzincan
ketesi, kalorisinin fazla olmaması ile dikkati çekmektedir. Lezzetli ve doyurucu olması yöresel
tatlar içerisinde yerini almasına neden olmuştur. Ayrıca popülaritesi ile endüstriyel hamur işi
alanına girmiş, bu nedenle de fırınlarda ve marketlerde kolay bulunan bir üründür (Anonim 2016).
Erzincan Kemah Cevizi
Kemah cevizi Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen cevizlerin en kalitelisi olma
özelliğine sahiptir (Yiğit, 2009, s. 7). Erzincan Kemah cevizi, uç dalların yanı sıra yan dallarda
da fazla meyve veren ve Eylül ayı ortalarında hasat edilen ince kabuklu, az pürüzlü, oval şekilli
olup, kabuktan kolay ayrılan ve kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir (Anonim 2016).
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Yerel Ürünlerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri
Hizmet sektörü içerisinde önemli bir getiri sağlayan turizm alt sektörü, kültürel ve geleneksel
değerlerin tanıtımına öncelik vermiş ve bu tanıtım içerisinde yerel ürünler ve gastronomi turizmi
önemli bir pay almıştır (Kan, 2012, s. 93). Yerel ve bölgesel ürünlerin ziyaretçilerin dikkatini
çekecek bir şekilde sunulması önemlidir (Rand, 2003, s. 98). Diğer taraftan coğrafi işaret
belgesinin kırsal kesimdeki üreticilere kaliteli ürün üretme şansı verme ve bunun da geleneksel
ürün talebini artıracağı hem dünya hem de yerel turizm sektöründe iyi bir market oluşturacağı,
çünkü üreticiye standart kalitede ürün devamlılığı sağlayacağı ifade edilmektedir (Dogan and
Gokovali, 2012, s. 763-764). Uygun bir plan ve koordinasyon kapsamında belirgin kontrollerin
yapılarak sadece gelir temini yönünden değil aynı zamanda kültürel aktivitelerin devamı da
sağlanarak sürdürülebilir bir turizm teşvik edilmelidir (Rand, Heath and Alberts, 2003, s. 101).
Yapılan bir ankette turistlerin %50’sinin gittikleri yerin kültürünün sembol olarak hediyelik eşya
kategorisinde yerel gıdaları almayı planladıkları ortaya konulmuş, bunun da sürdürülebilir
turizmde ne kadar önemli olduğu ifade edilmiştir (Sims, 2010, s 328). Yerel gıdaların hijyenik
olmayan görüntüsünün tiksinmeye neden olmayacak şekilde ve turistin herhangi bir sağlık
endişesi duymadan tüketeceği şekilde güvenilir olması bu tür ürünlerin daha fazla satılma
imkanını artıracaktır (Cohen, 2004, s, 762). Turistik gezi sırasında farklı gıda deneyimlerinden
öte, hafızada daha fazla yer eden ve daha zevkli bir tatil deneyimi yaşatan tarzda kalmasını
sağlaması önemlidir (Quan, 2004, s. 299). Kendine has ayırt edici özellikleri olan yöresel ürünler
coğrafi işaret ile markalaştırıldığı için, etiket bilgilerini önemseyen tüketiciler kalite güvencesi
olarak daha yüksek fiyata satın almaktadırlar. Bununla birlikte katma değeri artan ürün ekonomik
hareketlilik, istihdam ve rekabet ortamı oluşmasına katkı sağlamanın yanında tüketicinin sağlıklı,
kaliteli ve güvenli ürün tüketim hakkını da sağlamış olmaktadır (Karaca, 2016, s. 20). Gastronomi
ve yerel mutfaklar turistlerin destinasyon seçiminde önemli olmakta ve bu amaçla ülke mutfak ve
kültürlerini tanıtmaya yönelik seyahatler gittikçe artmaktadır. Tur programları içerisinde
gastronominin de dahil edilmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca mutfak ağırlıklı etkinlikler, fuarlar,
yemek yarışmaları, tanıtım ve organizasyonlar da bu tanıtımı tetiklemede önemli rol
oynamaktadır (Kan, 2012, s. 98). Öte yandan hotel ve restoranlar için eğitim programları yararlı
olacaktır (Gössling, 2011, s. 541). Gıda teminindeki sürecin azaltılması ve bunun için harcanan
gelirin kendi içinde kalması sağlanabilir (Prat, 2013, s. 1161). Gastronomik turizm desteklenerek
bölge insanının yerel ürünleri koruması sağlanabilir (Sormaz, 2016, 727).
Sonuç ve Öneriler
Üzümünden cevizine, tatlısından peynirine ve ketesine kadar pek çok farklı yöresel tatları
bünyesinde barındıran Erzincan, yöresel turizme pek çok ürünüyle harmoni katmaktadır. Ancak
ürünlerin tanıtımı, ürünlerin sunumu, ambalajlanması, albenisi, kolay temini, marketlerde ve
restoranlarda tadılma imkânlarının artırılmasının, yöre turizmine çok daha fazla katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Kaynaklar
Akpınar, E., (?). Doğu Anadolu Bölgesinde Alternaif Turizm Merkezi Olmaya Aday Bir İlçe: Kemal Ye. Sosyal
Bilimler Dergisi, 207-236.
Altuntaş, A., Gülçubuk, B., 2014. Yerel Kalkınmada Yaygınlaşan Bir Araç Olarak Geleneksel Gıdalar ve Geleneksel
Gıda Mevzuatının Yaygınlaştırılabilirliği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (3), 73-81.
Anomim, 2016. http://www.erzincan.gov.tr/kultur-ve-turizm/yoresel-lezzetler/
Amuquandoh F.E., (2011). International Tourists' Concerns About Traditional Foods in Ghana. Journal of Hospitality
and Tourism Management, 18 (01),1-9.
Armesto López X.A. & Martin, B.G., (2006). Tourism and Quality Agro‐Food Products: An Opportunity for the
Spanish Countryside. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 97 (2),166-177.
Bessière J., (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural
Areas. Sociologia ruralis, 38 (1),21-34.
Cohen E. and Avieli, N., (2004). Food in Tourism. Annals of Tourism Research, 31 (4),755-778.
Çakmakçı, S. (2010). Erzincan Tulum peyniri (Şavak peyniri). (s: 71-73). 1. Uluslararası “Adriyatikten Kafkaslar’a
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,15-17 Nisan 2010, Tekirdağ.

TURİZMDE YEREL GIDALARIN ÖNEMİ “ERZİNCAN ÖRNEĞİ” • | • 1003
Çakmakçı, S. (2011). Türkiye Peynirleri (19. Bölüm: 585-614). In: Peynir Biliminin Temelleri. (Editörler: A.A.
Hayaloğlu ve B. Özer), ISBN: 978-605-87976-1-1, SİDAS Medya Ltd. Şti., İzmir, 643 s.
Dogan B. and Gokovali, U., (2012). Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing
through the Traditional Products. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62 761-765.
Gössling S., Garrod, B., Aall, C., Hille, J. & Peeters, P., (2011). Food Management in Tourism: Reducing Tourism’s
Carbon ‘Foodprint’. Tourism Management, 32 (3),534-543.
Gözener B., Kaya, Y. & Sayılı, M., 2014. Erzincan İli Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Üretimi Ve Pazarlama Durumu.
Gazi Osman Paşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9, 74-80.
Hayaloglu, A.A., Cakmakci, S., Brechany, E.Y., Deegan, K.C. & McSweeney, P.L.H. (2007). Microbiology,
biochemistry, and volatile composition of Tulum Cheese ripened in goats skin or plastic bags. Journal of Dairy
Science, 90: 1102-1121.
Henderson J.C., (2009). Food Tourism Reviewed. British Food Journal, 111 (4),317-326.
Hjalager A.-M. and Corigliano, M.A., (2000). Food for Tourists--Determinants of an Image. The International Journal
of Tourism Research, 2 (4),281.
Kan, M., Gülçubuk, B. and Küçükkongar, M., (2012). Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012 (1),93-101.
Karaca O.B., (2016). Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi. Journal of Tourism and
Gastronomy Studies, 4(2), 17-39.
Keş Y. ve Kurt, S., (2015). Küresel Düzeyde Kültürel Bir Tanıtım Ve Marka Aracı Olarak Turizm Logoları. Medeniyet
Sanat" Sanat ve Tasarım Dergisi", 1, 91-114.
Kurt A., Çakmakçı, S., Çağlar, A. ve Akyüz, N., (1991). Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Yapılışı, Duyusal, Fiziksel
Ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda/TThe Jurnal of Foor, 16 (5), 295-302.
Lin Y.-C., Pearson, T.E. & Cai, L.A., (2011). Food as a Form of Destination Identity: A Tourism Destination Brand
Perspective. Tourism and Hospitality Research, 11 (1),30-48.
Lopez-Guzman, T., 2012. Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain. Review of
Economics & Finance, 63-72.
Mak A.H.N., Lumbers, M. and Eves, A., (2012). Globalisation and Food Consumption in Tourism. Annals of Tourism
Research, 39 (1),171-196.
Murphy J. and Smith, S., (2009). Chefs and Suppliers: An Exploratory Look at Supply Chain Issues in an Upscale
Restaurant Alliance. International Journal of Hospitality Management, 28 (2),212-220.
Mynttinen S., Logrén, J., Särkkä-Tirkkonen, M. & Rautiainen, T., (2015). Perceptions of Food and Its Locality among
Russian Tourists in the South Savo Region of Finland. Tourism Management, 48 455-466.
Pratt S., (2013). Minimising Food Miles: Issues and Outcomes in an Ecotourism Venture in Fiji. Journal of Sustainable
Tourism, 21 (8),1148-1165.
Sormaz U., Akmese, H., Gunes, E. and Aras, S., (2016). Gastronomy in Tourism. Procedia Economics and Finance, 39
725-730.
Simsek, M. ve Efeoglu, M. (1996). Her Yönüyle Kemaliye (Egin), _stanbul, T.C. Kemaliye Kaymakamlıgı Köylere
Hizmet Götürme Birligi Yayını, s. 500-510.
Quan S. and Wang, N., (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food
Experiences in Tourism. Tourism Management, 25 (3),297-305.
Ramli A.M., Zahari, M.S.M., Halim, N.A. and Aris, M.H.M., (2016). The Knowledge of Food Heritage Identithy in
Klang Valley, Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 222 518-527.
Rand G.E.D., Heath, E. and Alberts, N., (2003). The Role of Local and Regional Food in Destination Marketing: A
South African Situation Analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14 (3-4),97-112.
Sims R., (2010). Putting Place on the Menu: The Negotiation of Locality in Uk Food Tourism, from Production to
Consumption. Journal of rural Studies, 26 (2),105-115.
Torres R., (2003). Linkages between Tourism and Agriculture in Mexico. Annals of Tourism Research, 30 (3), 546566.
Türk Patent Enstitüsü (TPE) (2000). Tulum Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Belgesi. Tescil No: 30. Türk Patent
Enstitüsü, Ankara Türkiye.
Yiğit D., Yiğit, N., Aktaş, E., Özgen, U., (1993). Cevİz (Juglans Regia L.)’İn Antİmİkrobİyal Aktİvİtesİ. Türk
Mikrobiyal Cem Derg, 39(1-2), 7-11.
Yalçın B., (2014). Yöresel Ürünlerin Pazarlanması Üzerine Değerlendirmeler. Akdeniz Sanat Dergisi, 6 (11), 205-213.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YÖRESEL BİR LEZZET-ERZİNCAN
İÇİN EKONOMİK BİR POTANSİYEL: KESME KADAYIF
KESME KADAYIF: AN EXCELLENT FORGOTTEN LOCAL TASTE
AND AN ECONOMIC POTENTIAL FOR ERZINCAN
Ekrem KÖKSAL*
Özet
Erzincan güçlü bir yöresel mutfak kültürüne sahip olmasına rağmen, bu durum turizm ekonomisi
açısından yeterince değerlendirilememektedir. Yöremizi ziyaret eden yerli veya yabancı turistlere
pazarlanacak tarzda Erzincan Tulum Peyniri ve Erzincan Tava Leblebisi mevcut olmakla beraber yöreye
ait bir yemek veya tatlı çeşidi sunulamamaktadır. Bu durum gastronomi turizmi ve il ekonomisi açısından
bir eksikliktir.
Özellikle yörelere ait tatlı çeşitlerine bakıldığında Erzurum’un kadayıf dolması, Diyarbakır’ın burma
kadayıfı, Hatay’ın künefesi ve Gaziantep’in baklavası gastronomi turizmi açısından, zikredilen illere ciddi
ekonomik katkılar sağlamaktadır. Erzincan yöremiz en az yukarıda adı geçen tatlı türleri kadar lezzetli ve
diğerlerinden farklı bir tatlı türü olan kesme kadayıfın vatanıdır. Asırlarca köy tandırlarında pişirilerek
hazırlanın kesme kadayıf yirmi yıl öncesine kadar evlerde hazırlanıp özellikle bayramlarda misafirlere
takdim edilirken yeni nesil arasında yeterince bilinmemekte ve unutulmaya yüz tutmaktadır.
Kesme kadayıfı il ekonomisine katkı yapar hale getirmek Erzincanlılar için bir sorumluluktur. Bunun
için Valilik, Belediye Başkanlığı ve Erzincan Üniversitesi ortaklığında bir komisyon kurulmalı ve gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.
Yapılacak olan çalışmada amaç bu yöresel lezzeti tercih edilir ve şehir ekonomisine katkı sağlar bir
hale getirerek yeni bir sektör oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, gastronomi turizmi, il ekonomisi, yeni sektör oluşturma
Abstract
Although Erzincan has a powerful local regional cuisine, this feature is not sufficiently appreciated in
terms of tourism economics. Erzincan Tulum cheese and Erzincan fried roasted chickpeas are offered to
domestic or foreign tourists who visit the region, however a meal or dessert varieties that belong to the
region is not available. This is a shortcoming in terms of gastronomic tourism and the provincial economy.
Particularly when considering the significant economic contribution of local desserts to the cities that
they belong to, it can be clearly seen Erzurum’s kadayıf dolma, Diyarbakır’s Burma (wring) kadayıf,
Hatay’s kunefe, Gaziantep's baklava are quite important in term of gastronomy tourism. Erzincan region is
the home of Kesme kadayıf which is a different dessert and as delicious as dessert types mentioned above.
Kesme kadayıf which was cooked in the village tandoor for centuries and offered to guests especially in
feast, is not-well-known now and started to be forgotten among young generation.
It is the responsibility of people of Erzincan to turn Kesme kadayıf to a contributor of provincial
economy. For this purpose, a commission should be set in partnership with governorate, municipality and
Erzincan University to achieve this project.
The aim of this work is to create a new sector by serving Kesme kadayıf as a preferable local dessert
and a contributor of provincial economy.
Keywords: Erzincan, gastronomic tourism, the provincial economy, creating new sectors

Ülkemiz sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline
sahip olmasına rağmen yabancı ziyaretçi profili daha çok gezi-eğlence ağırlıklıdır (Türkben vd.,
2012). Bu bağlamda illerin sahip olduğu değerlerin turizme kazandırılması ve sürdürülebilirlik
açısından fırsatların avantaja dönüştürülmesi hem ulusal, hem de uluslararası anlamda önem arz
etmektedir (Bucak ve Aracı, 2013). Kültür bir toplumun sahip olduğu maddi-manevi değerlerin
bütünü ve yaşam tarzı olup; icat ve geleneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünü olarak
tanımlanabilir. Bir toplumun yemek kültürü yaşama şekli ile de alakalı olmakla beraber,
toplumdan topluma ve yöreden yöreye farklılıklar gösterebilmektedir (Cömert, 2014, Oğuz, 1990;
Tekgül ve Baykan, 1993; Şanlıer ve Arıkan, 2001, Baysal, 1993; Şanlıer, Cömert ve Durlu
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Özkaya, 2013, ).Yerel kültürlerin ilgi odağı olmuş yeme-içme alışkanlıkları, tatil konseptlerinde
pazarlamanın önemli bir kısmını oluşturmakta ve gastronomi turizmi olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıca, gastronomi turizmi olarak mutfak kültürleri turizm pazarlamasında, yemeklerin
hazırlanmasından sunumuna kadar her şey turizmin bir parçası olarak görülmekte ve tanıtımı da
bu şekilde yapılmaktadır (Bucak ve Aracı, 2013; Güneli, 2012). Gastronomi kavramı, yiyecek ve
içecek kültürünün bilime ve sanata dönüşmesi olarak nitelendirilebilmektedir (Bucak ve Aracı,
2013). Gastronomi turizmi, Türkiye’de de birçok destinasyon açısından önem taşımaktadır.
Dünyadaki en zengin mutfaklardan biri olarak kabul edilen Türk Mutfağı, doğru bir
konumlandırma ve oluşturulacak çekici bir imajla, ziyaret edilen yerlerin markalaşmasına büyük
katkılar sağlayacaktır (Güzel, 2009, s.28).
Mutfak ve mutfak kültürü bir ülkenin gerçek ve öz kimliğini yansıtan unsurlardan birisidir.
Her ülke kendi geçmişini kendi geleceğine taşımak için kültürünü ve yemek kültürüne ilişkin
farklılıklarını yaşatmak zorundadır (Sarıışık, 2015). Turistler ziyaret ettikleri yerlerde mutfak
kültürünü tanımak ve özellikle o yöreye has lezzetleri tatmak isterler (Cömert, 2014). Bir bölgenin
mutfak kültürü asırlarca süregelen bir süreç sonunda oluşur ve gelecek nesillere de bir miras
olarak aktarılır. Bu mirasın önemi son zamanlarda ortaya konulmuş ve turizm ekonomisi
açısından kullanılmaya başlanmıştır. Gastronomi turizmine gereken önem verilmeye
başlanmasıyla beraber ve bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Ülkemiz mutfağı
içerisinde bölgesel farklılıklardan kaynaklanan farklı yemek ve tatlı türlerini bulmak mümkündür.
Bir yörenin iklimi ve o yörede elde edilen tarımsal ürünler, mutfak kültürünün şekillenmesinde
önemli rol oynar. Bu sebepler yöresel mutfak kavramının gelişmesini sağlamıştır (Kızıldemir,
Öztürk ve Sarışık, 2014).
Erzincan mutfağı, hem zengin içeriği, hem de sahip olduğu kültürel özellikleri bakımından
gastronomi turizmi açısından önem arz etmektedir. Erzincan ili güçlü bir yöresel mutfak kültürüne
sahip
olmasına
rağmen,
bu kültür
turizm
ekonomisi
açısından yeterince
değerlendirilememektedir. Yöremizi ziyaret eden yerli veya yabancı turistlere pazarlanacak
tarzda Erzincan Tulum Peyniri ve Erzincan Tava Leblebisi mevcut olmakla beraber yöreye ait bir
yemek veya tatlı çeşidi sunulamamaktadır. Bu durum gastronomi turizmi ve ekonomisi açısından
bir eksikliktir.
Son yirmi yıl içerisinde, ilimizde belki de yüzyıllardır tüketilmekte olan tandır ekmeği ticari
hayata kazandırılmış olmakla beraber gelinen düzey yeterli değildir. Erzincan mutfağının bu
önemli değerinin sektörel hale gelmesinde bölge insanının 1980’li yıllara kadar daha ziyade köy
yaşamına sahipken ilerleyen süreçte daha ziyade şehir hayatına geçmesi ve şehir merkezlerinde
tandır imkânının olmaması ile birlikte çocukluk ya da gençlik yıllarında bu tadı sevmiş olan yöre
insanının talebi önemli rol oynamıştır. Erzincan Belediyesi’nin ruhsatlandırma biriminden alının
verilere göre, günümüzde Erzincan il merkezinde kayıtlı olarak 10 ayrı müessese tandır ekmeği
üretimi yapmakta olup birçok insanımız bu vesile ile iş imkânına kavuşmuştur. Özellikle unlu
mamuller adı altında faaliyet yürüten birçok müessese eski usul tandıra sahip olup, burada sırf
tandır ekmeği üretimi yapmak üzere işçi istihdam etmektedir. Erzincan ilimizin yerli halkından
olup, çocukluk veya gençlik yıllarında bu ekmekle büyüyen birçok insanımızın tercihi olan tandır
ekmeği, sonradan Erzincan’da yaşamaya başlayan kesimler tarafından da severek tüketilmektedir.
Sonradan ticarileşen diğer bir kültürel değerimiz ise hiç şüphesiz ketedir. Yüz yıllarca köy
tandırlarında pişirilen kete, ev fırınlarında da pişirilebilir olması yani tandır ekmeği gibi sadece
tandırda pişmemesi sebebi ile olsa gerek, daha sonraki yıllarda ticarileşmiştir. Sade, içli ve cevizli
gibi farklı çeşitleri mevcut olan ve bazı farklılıkları ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane yöresinde
de yapılan kete, şehir hayatı kültürüne sahip kesimlerde evlerde de yapılabilir olmakla beraber
yapımının zor olması ve piyasadan hazır olarak kolayca temin edilebiliyor olması sebebi ile
özellikle son on yılda daha çok hazır olarak tüketilmektedir. İl dışında yaşayan Erzincanlılar için
güzel ve kıymetli bir hediye mahiyeti taşıyor olması sebebi ile ketenin, il dışına yoğun bir şekilde
gönderimi ve dolayısı ile il ekonomisine katkısı söz konusudur. Tandır ekmeği üretiminde olduğu
gibi kete üretimi de il halkı için bir istihdam sahası oluşturmuştur. Kete yapımında çalışan bazı
kimseler keteyi evlerinde yaptıktan sonra pişirilmek üzere fırınlara teslim ederken, bazıları ise
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bizzat fırında çalışmak suretiyle istihdam olmaktadırlar. Sektör temsilcileri Erzincan ilinde
günlük yaklaşık olarak 5000 adet kete üretildiğini ve bu vesile ile birçok ailenin geçiminin
sağlandığını bildirmektedirler. Erzincan ilinden transit olarak geçiş yapan diğer illerimizde
yaşayan birçok kimseye kete satışı gerçekleştirilerek il ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca
kargo yolu ile il dışına paket halinde kete satışı yapıldığı bildirilmektedir.
Özellikle yöreye ait tatlı olarak düşünüldüğünde Erzurum Kadayıf Dolması, Diyarbakır
Burma Kadayıfı, Hatay Künefesi ve Gaziantep Baklavası gastronomi turizmi açısından,
zikredilen illere ciddi ekonomik katkılar sağlamaktadır.
Örnek bir çalışma olarak Erzurum Kadayıf Dolması ilk olarak 1994 yılında ticari olarak
üretilmeye başlanılmadan önce, sadece ev mutfaklarında misafirler için hazırlanan bir tatlı
olmasına rağmen bu gün yaklaşık günlük 1 tona yakın bir üretimle il ekonomisine katkı sağlayan
bir sektör halini almıştır. Yapılan üretimin büyük bir kısmının il dışına satılmakta olduğu sektör
temsilcileri tarafından beyan edilmektedir. Erzurum’u ziyaret eden birçok kimse Kadayıf
Dolmasını tatmakta ve paket olarak satın almaktadır. Benzer durum yukarıda adı geçen diğer
tatlılar ve katkı sağladıkları şehir ekonomileri için de geçerli olmakla beraber kadayıf dolması
örneği geleneksel olarak evlerde hazırlanan bir tatlı türünün ticarileşmesi açısından önem arz
etmektedir. Osmanlı saray mutfağına ait olduğu iddia edilen kadayıf dolması asırlarca Erzurum
evlerinde, özellikle ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olduktan sonra bazı
müteşebbislerin girişimleri neticesinde bu gün birçok insan için gelir kaynağı teşkil eden bir
mahiyete kavuşmuştur. Erzurum’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bu tatlıyı tattıktan sonra
paket olarak satın almakta ve böylece kazanan il ekonomisi olmaktadır.
Gastronomi kültürünün en belirgin örneklerinden biri de Gaziantep ilimizdeki tatlı türleri
olarak baklava ve çeşitleridir. Yine Osmanlı mutfağına ait olan bu tür tatlılar zaman içerisinde
Gaziantep’in adıyla anılır olmuştur. Osmanlı mutfağında var olan Baklava, Gaziantepli ustaların
çabalarıyla özel yöntemlerle geliştirilerek bugünkü adıyla anılan Antep Baklavası ortaya
çıkmıştır. İçerisinde kullanılan Antep fıstığı, yöresel sadeyağ ve un çeşidi yöre topraklarından
elde edilmiş olup bu tatlıların lezzetinin bu günkü duruma gelmesine neden olmuştur.
Sektör temsilcileri Gaziantep ilinde yaklaşık 100 farklı müessesenin bu alanda faaliyet
gösterdiğini ve sektörde 1000’den fazla insanımızın istihdam edildiğini bildirmektedirler. Günlük
olarak üretilen yaklaşık 20 tondan fazla baklavanın büyük bir kısmı, başta İstanbul ve Ankara
olmak üzere büyük şehirlere gönderilmek suretiyle Gaziantep ili için önemli bir ekonomik girdi
sağlanmaktadır. Gaziantep ilinde sektörde baklava ustası olarak bilinen kimseler için 4. hatta 5.
kuşak olanlardan bahsedilmektedir. Bu durum baklavanın yaklaşık olarak iki asırdır Gaziantep
ilinde ticari olarak üretildiğini göstermektedir. Geçen süreç içerisinde baklava bazı değişiklikler
geçirerek bu günkü haline ulaşmıştır. Örneğin, 20 yıl önce 1 kilogram baklava sadece 50 gram
Antep fıstığı içeriyorken, bu gün 200 gram fıstık 1 kilogram baklava için kullanılmaktadır. Bu
değişim, bu tür ürünlerin müşteri istekleri ve gelişen imkanlarla değişebileceğini göstermesi
açısından son derece anlamlıdır.
Erzincan yöremiz en az yukarıda adı geçen tatlı türleri kadar lezzetli ve orijinal bir tatlı türü
olan Kesme Kadayıf’ın vatanıdır. Bu kadayıf türünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği,
yufka şeklinde açıldıktan sonra elde bıçak kullanarak veya makine ile ince bir şekilde
kesilmesidir. Asırlarca köy tandırlarında pişirilerek misafirlere ikram edilen Kesme Kadayıf yirmi
yıl öncesine kadar evlerde hazırlanıp özellikle bayramlarda takdim edilmesine rağmen yeni nesil
arasında yeterince bilinmemekte ve unutulmaya yüz tutmaktadır. Bunun sebepleri arasında bu
tatlının yapılışının zahmetli oluşu ve hazır tatlı çeşitlerine ulaşımın daha kolay hale gelmiş olması
ilk akla gelenlerdir. Anonim olarak bilinen şekliyle Kesme Kadayıf’ın tarifi aşağıdaki gibidir.
Kesme Kadayıf Tarifi
Malzemeler:
Hamur için 1 adet yumurta, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, aldığı
kadar un. Şerbeti için 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, yarım limonun suyu.
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İçi için 4 su bardağı ceviz.
Hazırlanışı:
Bir yoğurma kabında ılık sütün içine 1 yumurta, sıvı yağ ve bir tutam tuz karıştırılarak
homojen hale getirildikten sonra azar azar aldığı kadar un eklenip kulak memesi yumuşaklığında
bir hamur elde edilir. Üzeri örtüldükten sonra yarım saat kadar dinlendirilir. Şerbet kaynayınca
limon suyu eklenip altı kapatılarak soğumaya bırakılır. Tatlının şekerlenmemesi için isteğe göre
çok az sıvı yağ şerbete eklenir. Dinlenen hamur 12 adet bezeye bölünür ve bezeler sırayla
unlanarak açılması sağlanır. Açılan yufkalar saçta çok kısa bir süre önlü arkalı kurularak alınır.
Hazırlanan yufkalar oklavaya çok sıkı olmayacak şekilde sarılır ve büzmeden oklava çıkarılır.
Yufkalar ince ince kesilerek kadayıf elde edilir. Bir tavada tereyağ eritilir ve içine sıvı yağ eklenip
ılık tutulur. Fırın tepsisi sıvı yağ ile yağlandıktan sonra, kesilen kadayıfların yarısı tepsiye eşit
şekilde dağıtılarak konur. Orta kısma iri dövülmüş cevizler her yere eşit olarak gelmesine dikkat
edilecek şekilde konur ve hafifçe kadayıflar yatışması için bastırılır. Kalan kadayıflar cevizleri
kapatacak şekilde tepsinin üzerine serpilerek konulduktan sonra yine hafifçe yatışması için
bastırılır. Ilık tutulan yağın tepsinin her yerine homojen olarak dağıtılmasına dikkat edilir.
Hazırlanmış olan tepsi 180 oC sıcaklığındaki fırına verilir ve fırından çıkınca üzerine soğumuş
şerbet dökülür.

Sonuç ve Öneriler
Üst kısımda örnekleri verilen şekli ile nasıl ki tandır ekmeği ve kete geçmişte sadece evlerde
ve daha çok köy tandırlarında yapılırken bu gün toplum yaşantısının şehirlileşmesi ile sektörel bir
hal almıştır, aynen öyle de Kesme Kadayıf tatlısı da sektörelleşerek Erzincan için bir marka haline
getirilebilir. Özellikle gıda sektöründe sunulan birçok ürünün zaman içerisinde ticari bir mahiyet
kazandığı unutulmamalıdır. Erzincan yoğun olarak buğday ekiminin yapıldığı, şeker fabrikası
olan ve yine çok kaliteli ceviz yetiştirebilen bir ilimizdir. Bu özellikler yapılacak olan çalışmalar
ile tamamen kendi öz kaynaklarını kullanmak suretiyle Erzincan iline yeni bir sektör
kazandırmanın son derece avantajlı olacağını göstermektedir. Kesme Kadayıfı il ekonomisine
kazandırmak ve bu kültürün unutulmasının önüne geçmek Erzincan’lılar için bir sorumluluktur.
Bunun için yapılabilecek uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.
1. Valilik, Belediye Başkanlığı ve Erzincan Üniversitesi ortaklığında konuyla ilgili
çalışmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturulmalıdır.
2. Bu komisyon marifeti ile düzenlenecek bir yarışma ile en güzel tarifler belirlenmeli ve bu
tariflerin sahibi olan kimseler kesme kadayıf usta öğreticisi olarak tespit edilmelidir.
Düzenlenecek olan yarışma ödüllü olmalı ve ses getirerek il çapında bir farkındalık oluşturacak
şekilde düzenlenmelidir.
3. Elde edilen en güzel tarif veya tariflerin öğretileceği kurslar düzenlenmeli ve bu kurslara
katılıp başarı ile tamamlayan kimselere ustalık belgesi verilmelidir. Kesme kadayıf imalatı için
bu ustalık belgesi şartı aranmalıdır.
4. Şehrimizi tanıtan broşür ve billboardlarda Kesme Kadayıf tanıtımı yapılmalıdır.
5. Şehir kültürlerinin tanıtımının yapıldığı ve daha çok İstanbul ve Ankara gibi büyük
şehirlerde düzenlenen toplantılarda kesme kadayıfın tanıtımı yapılarak Erzincan ilinin standını
ziyaret eden ziyaretçilere ikram edilmelidir.
6. Başta Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi olmak üzere resmi
kurumlar tarafından verilecek olan toplu yemeklerde üretimi yapılan kesme kadayıf tercih
edilmelidir.
7. Erzincan ilimizde bu tatlının üretimi için KOSGEP ve KUDAKA gibi kurumlar marifeti
ile özel teşvikler oluşturulmalıdır.
8. Bu şekilde mutfaklarında sahip oldukları bir lezzeti ekonomiye kazandırmış adı geçen
iller ziyaret edilerek gerekli yol haritası şekillendirilebilir.
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9. Kesme kadayıf Erzincan ili adına tescillenmeli ve isim hakları muhafaza altına
alınmalıdır.
Yapılacak olan çalışmada amaç ilimizde tatlı tüketimini artırmak değil, bu yöresel lezzeti
tercih edilir ve şehir ekonomisine katkı sağlar bir hale getirerek yeni bir sektör oluşturmaktır.
Ayrıca unutulmaya yüz tutmaya başlayan kesme kadayıf kültürünün yeni nesillere aktarılması da
gerçekleştirilecek olan çalışmaların temel hedefleri arasındadır. Misyonunu “İnsan merkezli bir
eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün
nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik
çalışmalar yapmaktır.” olarak belirlemiş olan Erzincan Üniversitesi’nin bu çalışmalarda görev
alması son derece anlamlı olacaktır.
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ERZİNCAN’DA BALON TURİZMİNİN GELECEĞİ
FUTURE OF BALLOON TOURISM IN ERZİNCAN
Bülent KURT*
M. Tülin YILDIRIM**
Özet
Turizm sosyal, politik, kültürel, finansal, ekonomi ve sağlık alanlarında büyük etkiye sahiptir.
Erzincan çeşitli alanlarda büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Erzincan’ın kaplıcaları, gölleri, hızlı akan
nehirleri, dağları, yaylaları ve vadileri doğa turizmine olanak sağlamaktadır. Altın Tepe, Terzi Baba
Türbesi, Mamahatun Kervansarayı, Kemah Kalesi, Abrenk Kilisesi, Dikilitaşı, Mamahatun Türbesi, Sultan
Melik Türbesi, Refahiye Merkez Cami, Kemah Gülabibey Cami ve İpekyolu üzerindeki konumu kültür
turizmine olanak sağlamaktadır. Rafting, su kayağı, yamaç paraşütü, dağcılık, kampçılık, kayak, avcılık,
balıkçılık ve cirit aktiviteleri hobi turizmine olanak sağlamaktadır. Erzincan’da doğal bitki örtüsü ve vahşi
yaşam hala bulunmasına rağmen bu tür yerlere (Aygır Gölü, Refahiye Dumanlı Yaylaları, Esence
Yedigöller) kolaylıkla ulaşma imkanı bulunmamaktadır. Bu çalışmada bu tür alanlara kolaylıkla ulaşmayı
sağlayacak Balon Turizmi önerilmektedir. Bu amaç için ilk olarak, balon ile ziyaret edilecek noktaların
belirlenmesi, sonra, balon turizmi yapan şehirlerin incelenmesi planlanmaktadır. Son olarak elde edilen
sonuçlar değerlendirilerek Erzincan için yeni bir turizm alanı önerilecektir.
Anahtar sözcükler: Balon turizmi, Erzincan Turizm.
Abstract
Tourism has a great effect on the social, political, cultural, finacial, economical and health areas.
Erzincan has great potential of tourism in several areas. Erzincan’s thermal springs, ponds, fast flowing
rivers, mountains, plateaus and valleys allow to nature tourism. Altın Hill, Terzi Baba Tomb, Mamahatun
Caravansary, Kemah Castle, Abrenk Church, Stone Monuments, Mamahatun Tomb, Sultan Melik Tomb,
Refahiye Central Mosque, Kemah Gülabibey Mosque and its position on the Silk Road allow to culture
tourism. Rafting, waterskiing, paragliding, mountaineering, camping, skiing, hunting, fishing and jereed
activities allow to hobby tourism. Erzincan still has natural vegetation and wildlife but there is no
capabilities to reach easily this kind of places, like; Aygır Lake, Refahiye Foggy Plateau, Esence
Sevenlakes. In this study we propose to reach easily this kind of areas with balloon tourism. For this
purpose, first, we plan to specify the places are visiting point of balloon, then, investigate the cities make
balloon tourism and finally evaluate these results together and offer new tourism area for Erzincan city.
Keywords: Balloon Tourism, Erzincan Tourism.

Giriş
Havacılık Sektörü, emniyetli, ekonomik, hızlı ve aynı zamanda güvenilir olması nedeniyle
ekonomik olarak önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda havacılık sektörüne özel bir önem
verilmiş ve Ülkemiz sivil havacılık alanında bölgesinde lider bir ülke haline gelmiştir. Tablo 1’de
2003 yılından 2014 yılına kadar olan süreçte sektörün gelişimi gösterilmektedir.

Yıllar
2003
2004
2005
2006
2007

Tablo 1: Türk Havacılık sektörünün gelişimi(S.H.G.M., 2014, s 26)
Hava
Genel
Zirai
Havayolu
Balon
Taksi
Havacılık
Mücadele
Uçak
Koltuk
Kargo
Hava Aracı Sayısı
Sayısı Kapasitesi Kapasitesi
162
202
240
259
250

27.599
34.403
39.903
42.335
40.185

302.737
471.734
649.562
873.539
962.539

131
129
157
192
243

162
173
181
189
192

34
36
36
43
44

137
130
123
127
78

TOPLAM

626
670
737
810
807
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2008
2009
2010
2011
2012

270
297
349
346
370

43.524
47.972
56.638
55.662
65.208

1.093.096
1.121.108
1.118.933
1.136.866
1.264.513

245
251
253
259
267

196
213
226
241
243

57
67
97
108
167

63
60
59
69
60

831
888
984
1023
1107

2013
2014

385
422

66.639
76.297

1.639.130
1.349.875

214
212

283
322

203
213

58
62

1143
1231

Bu veriler incelendiğinde havacılık sektöründe devamlı bir gelişme olduğu görülmektedir.
Bu verilerin içerisinde balon sayısının yıllara göre artış grafiği Şekil 1.’de gösterilmiştir.
250

2003
2004

200

2005
2006

150

2007
2008

100

2009
50

2010
2011

0
Balon sayısı

2012

Şekil 1. Balon sayısının yıllara göre dağılımı

Grafik incelendiğinde, balon sayısında büyük bir artış olduğu görülmüştür. Bu artışın temel
sebebi, balon turizminin ülkemizde ağırlık kazanmasıdır. Bu turizmin en yoğun uygulandığı il ise
Nevşehir’dir. Erzincan, balon turizminin uygulanabileceği potansiyele sahip bir il olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmada, Erzincan’da balon turizminin önemi ve yapılması
önerilmektedir.
Ekoturizm Kavramı ve Erzincan İli Turizm Kaynakları
Ekoturizmin temel hedefi, doğayı, doğal manzaraları ve doğadaki özgün canlı türlerini
yakından tanımaya çalışmaktır. Ekoturizmin, doğayı olduğu gibi koruma, bakir ve hassas
ekosistemleri koruma, kırsal alanlarda yasayan topluluklara imkân sağlama, yoksul ülkelere
ekonomik destek olma, turizm endüstrisinde sosyal ve çevresel bir bilinç oluşturma gibi etkileri
vardır. Özet olarak ekoturizm doğal çevreyi korumasıyla birlikte ekonomiye destek verme
anlayışındadır(Sungur, 2012). Erzincan İli’nin doğal ve tarihi güzellikleri geniş bir çeşitlilik
göstermektedir. Erzincan da yapılan Alternatif turizm türleri aşağıda belirtilmiştir. Erzincan da
yapılmakta olan doğa sporları Tablo 2-a ve Tablo 2-b de gösterilmiştir.
Tablo 2-a: Erzincan da yapılan Doğa sporları (T.C. Erzincan Valiliği)
Rafting

Erzincan'da 1994 yılından itibaren Karasu (Fırat) Nehrinde
yapılmaktadır.
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Kano

Fırat nehrinde her mevsimde, ayrıca Mercan Deresi, Kömür
Çayı ve Tuzla Çayı gibi derelerde ise bahar aylarında
yapılabilmektedir.

Yamaç
Paraşütü

Erzincan’ın coğrafi şartlarından dolayı bu spor kolaylıkla
yapılabilmektedir.

Dağcılık ve
Tırmanış

Büyük bölümü dağlarla kaplı olan Erzincan, kaya tırmanışı
ve dağcılık aktiviteleri için çok elverişli parkurlara sahiptir.

Kayak

Ülkemizde dağ kayağı branşındaki ilk uluslararası yarışması
Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yapılmıştır.

Buzul
Tırmanışı

Donmuş şelale tırmanışı için Erzincan Girlevik Şelalesi
büyük bir öneme sahiptir.

Kampçılık

Kampçılık için sayısız güzel yerler bulunmaktadır.

Trekking ve
Dağ
Bisikleti

Yaylabaşı Ardıçlı Gölü, Bayırbağ, Yedigöller ve Aygır Gölü
güzergâhında trekking ve kaya tırmanışı, Esence,
Yedigöller, Refahiye Dumanlı ormanlarında ve Bayırbağ
Değirmenönü mevkiinde Dağ bisikleti yapacak parkurlara
sahiptir.

Ofroad

Tablo 2-b: Erzincan da yapılan Doğa sporları (T.C. Erzincan Valiliği)
Bu spor için Ergan Dağı merkezi kullanılmaktadır.

Cirit

Cirit oyunu tescilli olarak ilk kez 1989 yılında başlanmış ve
günümüzde devam etmektedir.

Atv
Motosiklet

Atv Motosiklet sporu için Ergan Dağı’nda özel parkurlar
bulunmaktadır.
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Motocross

Motosiklet sürücüleri ve motosiklet tutkunları için
Erzincan’da farklı özellikte parkurlar bulunmaktadır.

Erzincan da yapılan birçok doğa sporu bulunmaktadır. Bunun sebebi coğrafi olarak birçok
farklı özelliğe sahip olmasıdır. Tablo 2-a ve Tablo 2-b de Erzincan’da yapılmakta olan
aktivitelerin içerisinde balon turizminin yapılmaması büyük bir eksikliktir.
Sıcak Hava Balonculuğu
Balon, en basit hava araçlarındandır. Balon dışarıdaki havadan daha hafif bir havanın bir
kumaş içerisine doldurulmasıyla uçmaktadır. Diğer hava araçlarından farklı olarak rüzgâr ile
hareket etmekte ve herhangi bir motora sahip olmamaktadır. Sıcak hava balonları yapı olarak 3
kısımdan oluşmaktadır (Özsoy ve Yavaş, 2012). Bunlar;
 Kubbe, içindeki gazlar ile havanın birbirine karışmaması, kubbenin ateşleyiciden ve
güneşten etkilenmemesi için dayanıklı nomeks kumaştan yapılmaktadır.
 Sepet, taşıma özelliğini sağlayan kısımdır. Sepetin hafif olması için hasır, alüminyum
veya cam elyafıyla yapılmaktadır.
 Ateşleyici, kubbede ki havayı ısıtmak için ateşleme sisteminde bulunan propan gazı
kullanılmaktadır.
Sıcak hava balonlarında kalkıştan önce kubbe fan motorları ile soğuk hava ile şişirilir. Yeterli
büyüklüğe ulaştığında ateşleme sistemi ile içerisindeki hava, balonun etrafındaki havadan daha
hafif ve yoğunluğu daha az oluncaya kadar ısıtılmaktadır. Yeterli ısıya ulaşan hava balonun
yükselmesini sağlar. Erzincan da yapılan doğa sporları çeşitliğini artırmak ve balon turizminin
gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı incelemelerinin yapılabileceği doğal güzellikler Tablo 3’de
belirtilmiştir.
Girlevik
Şelalesi

Tablo 3: Erzincan da yapılan Doğal güzellikler (T.C. Erzincan Valiliği)
Girlevik Şelalesinin suyu Kalecik Köyü’ndeki kayalıklardan
dokuz ayrı yerden kaynar ve bir dere yatağı vasıtası ile
şelaleye kadar ulaşır. Şelalenin yüksekliği 30-40 m. olup,
yöreye özgün taştan oluşan üç kademe halindedir.

Kemaliye
(Eğin)
Karanlık
Kanyon

Karanlık kanyon dünyanın 2. büyük kanyonudur. Harika bir
güzelliğe sahiptir.

Aygır Gölü

Erzincan’dan 45 kilometre uzaklıkta, Keşiş Dağları eteğinde
yer alan ve 2 bin 850 metre yükseklikte olan Aygır Gölü,
Türkiye'nin en yüksek krater göllerindendir.

Refahiye
Dumanlı
Yaylalari

Refahiye İlçesinin batısında, Soğukgöze ve Karaçam arasında
bulunmaktadır.

Esence
Yedigöller

Çayırlı ilçesi sınırlarında bulunmaktadır.
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Sonuç
Ülkemizde balonculuk sektörü sürekli gelişme göstermektedir. Balon sayısındaki artışta
turizm doğrudan etkilidir. Ayrıca turizm ülke ekonomisine büyük destek sağlamaktadır.
Erzincan’ın sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli araştırılmıştır. Bu potansiyelin daha da
ilerletilmesi balon turizmi önerilmektedir. Erzincan da balon turizminin uygulanması durumunda
yeni bir iş sahası ile topluma büyük katkılar sağlayacaktır.
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ERZİNCAN TURİZM POTANSİYELİNİN SEYAHAT ACENTALARI
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TURLAR ÜZERİNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE TOURISM POTENTIAL OF ERZİNCAN CONSIDERING
THE TOURS ORGANISED BY TRAVEL AGENCIES
Koray GENÇ*
Serkan ŞENGÜL**
Burak ERYILMAZ***
Özet
Destinasyonların sahip oldukları turizm arz kaynakları, bölge turizm potansiyelinin verimli bir şekilde
kullanılabilmesinde önemli bir yere sahiptir. Arz kaynaklarını iyileştiren ve turizm çekiciliklerini etkin bir
şekilde kullanabilen destinasyonlar rakipleri karşısında avantaj elde edebilmektedir. Turizm gelirlerini
arttırarak bölge ekonomisine katkı sağlamak isteyen destinasyonların sahip oldukları çekicilikleri doğru
kullanması başarı elde edebilmesi için oldukça önemlidir.
Bu çalışmada seyahat acentaları tarafından Erzincan’a düzenlenen turlar incelenerek destinasyonun
turizm potansiyelinin kullanım düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın Erzincan’ın sahip olduğu
turistik çekim unsurlarının ve alternatif turizm aktivitelerinin seyahat acentaları tarafından bilinilirliği ve
tur programlarında yer verilme düzeylerini ortaya koyması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu amaçla Erzincan’a tur düzenleyen seyahat acentalarının tur programları içerik analizi yöntemi ile
incelenerek, elde edilen bulgular ışığında turizm paydaşlarına çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Destinasyon Pazarlaması, Seyahat Acentası, Erzincan.
Abstract
The destinations having tourism alternetives is important for the regional tourism potential to be used
effectively. The destinations which can improve tourism alternatives and use the tourism attraction
effectively get more advantages rather than their rivals. It is important to be successful for the destinations
to use the tourism attractions that they have properly as they want to contribute the regional economy,
increasing tourism income.
In this study aimed to determine the level of tourism potential that destination uses, considering the
tours to Erzincan organized by the travel agencies. That Erzincan has got touristic attraction elements and
alternative tourism facilities is known by the travel agencies and hence it is thought that it is important
because of the range of placing it in their tour program. In this aim studying the tour programs of Erzincan
organized by the travel agencies with content analyzing method because of the evidences obtained in the
study, some various suggesitions are offerred to the tourism partners.
Keywords: Alternative Tourism, Destination Marketing, Travel Agency, Erzincan.

Giriş
Destinasyon kavramı ilk bakışta tek bir ürün gibi gözükse de bir coğrafi bölge içerisinde yer
alan bütün turizm organizasyonunu ve işletmeleri kapsamaktadır (Seaton, 1996, s. 350). Doğal
kaynaklar, sosyal normlar, kültür, tarihi geçmiş, politik durum gibi her destinasyonun kendisine
özgü bir yapısı bulunmaktadır (Howei, 2004, s.78). Bir bölgenin turizm destinasyonu olarak ifade
edilebilmesi için sahip olması gereken özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler coğrafi olarak
birbirine benzeyen yerlerin farklılıklarını ortaya koyabilmesi için önemli belirleyicilerdir (Şengül,
2016, s. 11).
Turizm alanında farklılıklarını ortaya koymak isteyen destinasyonların bu doğrultuda
hareket etmesi gerekmektedir. Arz kaynaklarının oluşturulması, mevcut arz kaynaklarının
iyileştirilmesi, potansiyel turizm ürünlerinin ortaya çıkartılması bu konuda yapılması gereken ilk
adımlar arasında yer almaktadır.
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Alanyazın incelendiğinde destinasyon turizm çekicilikleri ve arz kaynaklarının destinasyon
potansiyelinin ortaya çıkartılmasında oldukça önemli olduğunu vurgulayan çalışmalara rastlamak
mümkündür. Araştırmalarda öncelikle destinasyonların sınıflandırılması sağlanmaya çalışılmış
daha sonra destinasyonların sahip olması gereken özellikler üzerinde durulmuştur. Bir yerin
destinasyon olarak sahip olması gereken kriterler birçok çalışmada ortaya koyulmaya çalışılmıştır
(Howei, 2004; Stabler, 1993; Smith, 1995; Buhalis, 2000)
Bu çalışmada seyahat acentaları tarafından Erzincan’a düzenlenen turlar incelenerek
destinasyonun turizm potansiyelinin kullanım düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda Erzincan’ın sahip olduğu turistik çekim unsurlarının ve alternatif turizm aktivitelerinin
seyahat acentaları tarafından bilinilirliğini ve tur programlarında yer verilme düzeylerini
değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir. Çalışmanın Erzincan turizm arz kaynaklarının
ortaya konulması ve paket programlarda turizm potansiyelini kullanabilmesi açısından yazına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kavramsal Çerçeve
Bakış açısına göre alanyazında birçok farklı tanımı bulunan destinasyon kavramı en basit
tanımıyla “gidilecek yer anlamı taşımaktadır” (Atay ve Akyurt, 2007, s. 496). Daha kapsamlı bir
tanımda Coltman (1989, s. 4) destinasyonu, yerel olmayan turist veya günübirlikçilerin hizmetine
sunulmuş farklı doğal güzellikleri, özellikleri ve çekicilikleri olan bir alan olarak ifade etmekte
iken, Hu ve Ritchie’e göre (1993, s. 26) destinasyon, turizm olanak ve hizmetlerinin oluşturduğu,
çok yönlü özelliklere sahip bir pakettir (Bağıran, 2015, s. 6).
Destinasyon turistlerin tatili sırasında ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için arzın tüm
parçalarını sağlayan coğrafi bir mekân olarak (Genç, 2013, s. 3) birleşik bir ürün özelliği
göstermektedir. Buhalis (2000, s. 98) bir alanın destinasyon olarak ifade edilebilmesi için gereken
tüm faktörleri 6A olarak sınıflandırmıştır. Bunlar; çekicilikler (Attractions), ulaşılabilirlik
(Accessibility), olanaklar (Amenities), paket turlar (Available Packages), etkinlikler (Activities)
ve yardımcı hizmetlerdir (Ancillary Services).
Çekicilikler
İnsanların tatil kararlarında itici ve çekici faktörler etkili olmaktadır (Pikkemaat, 2004, s.
88). İtici faktörler sayesinde tatile çıkma kararı veren potansiyel turist için artık sıra bir turist
bakış açısıyla çekicilik değerlendirmesi yaparak gideceği destinasyona karar vermeye
gelmektedir. Bir tanıma göre çekicilik turistin seyahat etmek istediği yeri alternatif destinasyonlar
arasından tercih etmesini sağlayan unsurlardır (Denizer, 1992, s. 64). Bölgeden bölgeye farklılık
gösteren ve kişiden kişiye önem algısı değişen çekicilikler (Prayag ve Ryan 2011’den aktaran
Evren ve Kozak, 2012, s. 221) ana hatlarıyla doğal kaynak çekicilikleri, insan eliyle yapılan
çekicilikler, tarihi ve kültürel çekicilikler ve olay çekicilikleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Ulaşılabilirlik
Bir alanın destinasyon olarak ifade edilebilmesi için ulaşılabilir olması gerekmektedir.
Birçok çekiciliğine rağmen turizm talebi adına ulaşımın yetersiz veya kalitesiz olduğu alanların
destinasyon olarak gelişimi mümkün değildir (Prideaux, 2000, s. 55; Öztürk vd., 2013, s. 10).
Turistler tarafından destinasyona yönelik ulaşım sistemlerinde aranılan en önemli özellikler
konfor, emniyet ve ekonomikliktir (Kutvan ve Kutvan, 2013, s. 163). Özellikle seyahat masrafları
turistlerin destinasyon tercihlerinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu nedenle turizmde
ilerlemeyi düşünen destinasyonlar uzak mesafelerden turist çekmek adına devlet teşvikiyle uygun
bilet fiyatları oluşturmaları için havayolu firmalarıyla anlaşma yoluna gidebilmektedirler.
Olanaklar
Turistlerin ihtiyaç ve isteklerine yönelik mal ve hizmet sunan işletmelerin varlığı destinasyon
olanakları olarak ifade edilmektedir. Bu işletmelerin başında temel ihtiyaçlara yönelik mal ve
hizmet sunan işletmeler olan konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek işletmeleri gelmektedir.
Ekiz ve Köker’ in (2012, s. 55) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden yabancı turistler
üzerine yaptığı bir araştırmada konaklama ve restoran tesislerinin turistlerin bir destinasyondan
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duydukları memnuniyeti etkileyen en önemli faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Turistlere yönelik
tesislerin varlığının yanında önemli bir diğer konu da tesislerde sunulan hizmetin kalite düzeyidir.
Paket Turlar
Bir destinasyonun gelişiminden söz edebilmek için söz konusu destinasyonun seyahat
acentesi ve tur operatörlerinin düzenlemiş olduğu paket turların kapsamında yer alması önemli
görülmektedir. Destinasyonun turistik ürün olarak turistlere aktarılmasında aracı işletmelerin rolü
büyüktür. Yerli turistlerin kendi ulaşımlarını sağlamaları daha kolay olabilirken yabancı turistler
daha çok aracı işletme hizmetlerinden faydalanmaktadırlar (Karabıyık ve İnci, 2012, s. 16).
Ayrıca aracı işletmelerin destinasyona turist getirmek gibi doğrudan katkılarının yanında
oluşturdukları turistik ürünün tanıtımını yaparken destinasyon tanıtımını yapması gibi dolaylı
katkıları da söz konusudur.
Etkinlikler
Etkinlikler, turistlerin destinasyonu ziyareti sırasında katılabilecekleri tüm faaliyetlerdir
(Buhalis, 2000, s. 98). Türüne göre destinasyonlar çeşitli etkinlikleri bünyesinde
bulundurmaktadır ve bu etkinlikler sayesinde turistlerin hoşça vakit geçirmesi sağlanmaktadır.
Örneğin Karadeniz destinasyonunda yayla şenlikleri, doğa fotoğrafçılığı, rafting gibi etkinlikler
gerçekleştirilirken ege destinasyonunda tekne turu, dalış, sörf gibi etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca belirli periyotlarda gerçekleştirdikleri etkinlikler ile ismi
özdeşleşmiş ve etkinlik kapsamında yoğun talep gören destinasyonlar da bulunmaktadır.
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehri düzenlediği Rio Karnavalı ile bu konuda verilebilecek en iyi
örneklerden birisidir.
Yardımcı Hizmetler
Destekleyici hizmetler ve tamamlayıcı hizmetler olarak da ifade edilebilen yardımcı
hizmetler turistlerin destinasyon seçiminde çok göz önünde bulundurmadığı hizmetler olmakla
birlikte ihtiyaç halinde çok önemli hale gelebilmektedir. Hastane, postane, banka,
telekomünikasyon, gazete bayisi vb. imkânlar turistlerin ihtiyaç duyabileceği yardımcı hizmetler
kapsamında değerlendirilmekte ve turistlerin destinasyon memnuniyeti üzerinde etkili
olmaktadır.
Destinasyonun birleşik bir ürün olma özelliğinden yola çıkarak bu faktörlerin hepsinin ayrı
ayrı önemli olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu faktörler potansiyel turisti destinasyona
çekmek ve destinasyona gelen turistin memnun bir şekilde ayrılması için kilit rol üstlenmektedir.
Alanyazın incelendiğinde destinasyonda turist memnuniyeti üzerine yapılmış birçok çalışma
bulunmaktadır. Çalışma sonuçları incelendiğinde çalışmanın yapıldığı destinasyon, örneklemin
özellikleri vb. nedenlerden dolayı farklı sonuçlara ulaşıldığı gözükmektedir. Bu çalışmalardan
bazıları aşağıdaki gibidir.
Heung ve Quf (2000) Hong Kong’u ziyaret eden Japon turistler kapsamında yaptıkları
çalışmada memnuniyet düzeyini ve başkalarına tavsiye etme eğilimini ölçmeye çalışmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre Japon turistleri memnun eden başlıca faktörler konaklama ve yeme
içme deneyimidir. Ekiz ve Köker’de (2012) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden
yabancı turistler üzerine yaptığı bir çalışmada benzer sonuçlara ulaşarak konaklama ve restoran
tesislerinin turistlerin bir destinasyondan duydukları memnuniyeti etkileyen en önemli faktör
olduğunu ortaya koymuştur. Hankinson (2004) çalışmasında ulaşım faktörünün turistler adına
destinasyon seçiminde en etkili faktörlerden birisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. (Ekiz ve Köker,
2012, s. 48).
Duman ve Öztürk (2005) Mersin Kızkalesi destinasyonuna gelen yerli turistler üzerine
yaptıkları çalışmada destinasyon ölçeğinde turistlerin memnuniyet düzeylerinde konaklama yeri
ve yiyecek içecek hizmetleri ve misafirperverliğin önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Çakıcı ve Aksu (2006) Gökçeada’ya gelen turistler üzerine yaptıkları çalışma ile
beklentileri ve tatmin düzeylerini karşılaştırmak istemiştir. Çalışma sonuçlarına göre turistlerin
doğa ile ilgili konularda beklentisi yüksek olmakla birlikte deniz-plaj konusunda tatmin düzeyleri
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düşük seviyede kalmıştır. Bunun dışında gece hayatı ve tarihi binalar konusunda da tatmin düzeyi
düşük seviyelerde ölçülmüştür.
Sparks vd.’nin (2003) elde ettikleri bulgulara göre restoranlar turistlerin destinasyon
seçiminde önemli bir faktördür ve turistlerin destinasyondan duydukları memnuniyeti artırıcı
etkiye sahiptir (Ekiz ve Kökler, 2012, s. 49). İpar ve Doğan’ın (2013) Edremit destinasyonunda
yerli turistler kapsamında yaptığı önem-memnuniyet çalışmasında turistlerin destinasyonda önem
verdiği unsurlar sırasıyla; sahil ve denizin temizliği, konaklama işletmelerinde yemeklerin
kalitesi, konaklama işletmelerinde genel temizlik şeklindedir. Doğan vd.’nin (2015) Hasankeyf
destinasyonunda yaptıkları çalışmada turistik tesisler ve üstyapı olanaklarının turistlerce yetersiz
olarak düşünüldüğü ve bu nedenle Hasankeyf’in günübirlik bir destinasyon karakteri gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın Yöntemi
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan ve son dönemlerde turizm alanında
yapılan çalışmalarda sıkça uygulanan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi eldeki
yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemidir
(Cohen vd. 2007). Tavşancıl ve Aslan’a (2001) göre içerik analizi sözel, yazılı ve diğer
materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak sağlayan bilimsel bir
yaklaşımdır. Bu çerçevede içerik analizi yoluyla verileri tanımlama, verilerin içinde saklı
olabilecek gerçekleri ortaya çıkarma hedeflenmektedir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem,
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2006).
Verilerin Analizi
Yapılan içerik analizi kategori oluşturma aşamasında öncelikle üç araştırmacı tarafından
Erzincan’a düzenlenen tur programları bağımsız bir şekilde incelenmiş ve ulaşım şekli, tur çıkış
yeri, tur esnasında ziyaret edilen yerler, tur adı, toplam tur süresi, Erzincan’da geçirilen süre,
konaklama yeri gibi yedi kategori altında tasnif edilmiştir. Geçerlik ve güvenilirliğin
sağlamasında değerlendirilen tur programlarının araştırmacıların görüş birliğine dayalı olarak
analiz edilmesine özen gösterilmiştir.
Bulgular
Çalışmanın bulgular bölümünde Erzincan’a düzenlenen turların farklı kategorilere göre
yapılan analizleri ve elde edilen bulgular bulunmaktadır. Bu bağlamda Erzincan’a seyahat
acentaları tarafından düzenlenen 13 adet tur programına rastlanmıştır. Araştırma bulguları frekans
ve yüzdelik sonuçlar şeklinde tablolaştırılmış ve tablo yorumları yapılmıştır.
Tablo 1: Ulaşım Şekli, Tur Çıkış Yeri, Toplam Tur Süresi,
Erzincan’da Geçirilen Süre, Konaklama Yeri

Ulaşım
Şekli

Tur Çıkış
Yeri

Sayı

Yüzde

Otobüs

3

23.07

Yataklı Tren

3

23.07

Uçak

7

53.8

Trabzon

1

7.69

Adana

1

7.69

Ankara

3

23.07

İstanbul

8

61.53

Toplam Tur
Süresi

Erzincan’da
Geçirilen Süre
Konaklama
Yeri

Sayı

Yüzde

2 Gün

1

7.69

3 Gün

5

38.4

4 Gün

6

46.1

5 Gün

1

7.69

1 Gün

1

7.69

2 Gün

9

69.23

3 Gün

3

23.07

Kemaliye

13

100
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Tablo 1’de de görüldüğü gibi Erzincan’a düzenlenen turların öncelikli olarak ulaşım
şekillerine bakılmıştır. Ulaşım şekli olarak düzenlenen turların % 53.8’ inin uçakla olduğu
görülmektedir. Düzenlenen turların % 61.53’ü İstanbul çıkışlı olduğu görülmektedir. Tur çıkış
yeri ve aradaki mesafe dikkate alındığında bu durumun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Toplam
tur sürelerine bakıldığında ağırlıklı olarak turların üç ya da dört günlük turlar olduğu, toplam tur
süresi içerisinde Erzincan’da geçirilen sürenin ise ağırlıklı olarak iki gün olduğu görülmektedir.
Konaklama yerine bakıldığında ise ortak bir sonuç dikkati çekmektedir. Erzincan’a düzenlenen
turların tamamında seyahat acentaları müşterilerini Kemaliye’de konaklatmaktadırlar.
1
2
3
4
5

Tablo 2: Tur İsimleri
Erzincan Eğin Turu
Yataklı Trenle Kemaliye Divriği Turu
Yataklı Trenle Doğu Anadolu Turu
Elazığ Erzincan Kemaliye Divriği Turu
Harputtan Erzincan’a Divriği&Kemaliye

6

Kemaliye Divriği Elazığ Turu

7
8

Uçaklı Kemaliye Kemah Turu
Yataklı Trenle Kemaliye, Divriği Gezisi

9
10
11
12

Uçaklı Kemaliye Turu
Sivas, Kemaliye, Divriği Turu
Kemaliye, Divriği, Harput, Malatya Turu
Kemaliye, Sivas, Tokat Turu

13

Kemaliye Divriği Turu

Tablo 2’de seyahat acentaları tarafından Erzincan’a düzenlenen turlara verdikleri isimler
görülmektedir. Burada dikkat çeken konu 13 seyahat acentasının her birisinin düzenledikleri
turlara farklı isim vermeleridir. Ayrıca “Erzincan” kelimesi sadece 3 adet tur isminde
geçmektedir. Buna karşın “Kemaliye” kelimesi 2 tur programı hariç diğerlerinin hepsinde
kullanılmıştır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tablo 3: Tur Esnasında Ziyaret Edilen Yerler
Sayı
Mani Yolu
12
Apçağa Köyü
12
Karanlık Kanyon
11
Lökhane
11
Taşdibi Mahallesi
10
Taş Yolu
7
Zincirli Kaya
6
Kırk Göz Mesire Yeri
5
Sıra Konaklar Köyü
5
Seyit Ali Parkı
4
Girvelik Şelalesi
4
Sultan Melik Gazi Türbesi
4
Bekir Nermin Taştan Evi
3
Değirmen
3
Hamam
2
Kadı Gölü
1
Tokmakçı Atölyesi
1
Doğa Tarih Müzesi
1

Yüzde
92.3
92.3
84.6
84.6
76.92
53.8
46.1
38.4
38.4
30.76
30.76
30.76
23.07
23.07
15.38
7.69
7.69
7.69
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Tablo 3’te düzenlenen turlar esnasında programa dâhil edilen gezilecek yerler görülmektedir.
Apçağı Köyü % 92.3 ‘lük oranı ile tur programlarına en fazla dâhil edilen yer olarak
görülmektedir. Tokmakçı Atölyesi, Doğa Tarih Müzesi ve Kadı Gölü ise tur programlarında en
az yer verilen yerler durumundadır.
Sonuç ve Öneriler
Turistler özellikle ilk defa ziyaret edecekleri destinasyonlar için ulaşım, konaklama ve ilgili
hizmetleri ayrı ayrı planlamak yerine seyahat acentaları tarafından hazırlanmış tatil programlarını
satın alma eğilimindedirler. Bu tatil programlarının içerik zenginliğini sağlamak destinasyona
özgü çekicilik faktörlerine ve bu çekicilik unsurlarının ziyaretlerinin iyi planlanmasına bağlıdır.
Erzincan ve çevresinin kendisine özgü çekiciliklerin karar verme aşamasında turistlerin
kararlarını etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
Erzincan’ın sahip olduğu çekicilik faktörlerinin turistlerin destinasyon seçimlerini olumlu
yönde etkileyebilecek olması yerel paydaşlar için oldukça önemli bir unsurdur. Erzincan’a tur
düzenleyen seyahat acentalarının tur programları incelendiğinde turların ağırlıklı olarak İstanbul
çıkışlı olduğu, karayolu ile ulaşım mesafesinin fazla olmasından dolayı da turlarının ulaşım
şeklinin havayolu olduğu tespit edilmiştir. Erzincan’da havaalanının bulunması, Türk Hava
Yolları ve Pegasus Havayolları gibi havayolu şirketlerinin tarifeleri seferlerinin bulunması
destinasyon için önemli bir avantajdır.
Erzincan’ı içine alan tur programlarının ağırlıklı olarak 4 gün olduğu ancak Erzincan’da
geçirilen sürenin ise ağırlıklı olarak 2 gün olduğu tespit edilmiştir. Bu sürenin arttırılması için
Erzincan’ı ziyaret edecek turistlere hitap edecek alternatif faaliyetlerin oluşturulmasının yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa Köyü 200-300 yıllık ahşap evleri ile başlı başına
önemli bir çekim merkezi olarak Erzincan’a düzenlenen turlar arasında % 92.3’lük oran ile tur
programlarında en fazla dâhil edilen yer konumundadır.
Erzincan’a düzenlenen turlar incelendiğinde kültür turizmi kapsamında Erzincan’da
geçirilen tur sürelerinin kısa olduğu, tur programlarının ise sıkıştırılmış ve hızlı olduğu dikkat
çekmektedir. Ancak Erzincan’ın turizm faaliyetlerinden daha fazla yarar sağlayabilmesi ve
mevcut talebin artırılması için bölgede gerçekleştirilecek alternatif turizm faaliyetlerine ve
faaliyetlere katılma isteği duyacak turistler için oluşturulacak tur programlarına ihtiyaç olduğu
düşünülmektedir. Bu noktada Erzincan’ın özellikle ekoturizm potansiyelinin harekete geçirilmesi
önerilmektedir. Ekoturizm kapsamında rafting, kano, su kayağı gibi faaliyetler ile
gerçekleştirilecek akarsu turizmi, dağ ve doğa yürüyüşleri, dağcılık, kaya tırmanışı, dağ bisikleti
faaliyetleri ve yamaç paraşütü öne çıkanlardır. Erzincan’ a tur düzenleyen seyahat acentalarına
yönelik olarak yapılacak olan tanıtım faaliyetlerinde yukarıda sayılan alternatif turizm
faaliyetlerine ağırlık verilmesinin destinasyondaki bütün paydaşlar için önemli olduğu
düşünülmektedir.
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ERZİNCAN MUTFAK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN GASTRONOMİ
UNSURLARININ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA KULLANILMASI
THE USAGE OF GASTRONOMY ELEMENTS OF ERZINCAN’S COUSINE CULTURE
IN DESTINATION MARKETING
Serkan ŞENGÜL*
Oğuz TÜRKAY**
Özet
Mutfak kültürü ve alışkanlıkları bir bölgenin tanıtımı ve pazarlaması için oldukça önemlidir. Bölge
kültürünün merak edilmesi, yöre halkının beslenme alışkanlıklarının öğrenilmesi gibi unsurlar destinasyona
gelen ziyaretçiler için önemli çekicilikler arasında yer almaktadır. Yöresel yemekler, kendi başına çekicilik
unsuru oluşturabileceği gibi destekleyici ürün olarak da kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Erzincan
yöresel mutfak kültürünün, destinasyon pazarlamasında kullanılan çekicilik unsurları içerisinde
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın Erzincan mutfak kültüründe yer alan gastronomi
unsurlarını ortaya koyması bakımından katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla hazırlanan
çalışmada Erzincan mutfak kültürü ele alınarak bölgede yer alan gastronomi unsurlarının destinasyon
pazarlaması bağlamında kullanılması kavramsal olarak tartışılmaktadır. Bu kapsamda destinasyon
yöneticileri ve yöredeki işletmelere öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan Mutfağı, Gastronomi Turizmi, Destinasyon Pazarlaması, Yöresel
Mutfaklar, Erzincan.
Abstract
Cousine culture and habits are very important to any region’s promotion and marketing. Elements
such as curiosity towards the culture of the region and learning the eating habits of local population are
among the important attractions of the destination for the visitors. Local foods can be used as supportive
products as well as points of attraction on their own right. The aim of this study is to evaluate the local
Erzincan cousine culture as one of the attraction points used in destination marketing. The study is thought
to be useful in the way that it puts forward the gastronomy elements in the cousine culture of Erzincan. The
cousine culture in Erzincan will be looked at and the usage of gastronomy elements of the region will be
discussed within the context of destination marketing. In this content sugestions will be offered to the
destination managers and local businesses.
Key words: Cousine of Erzincan, Gastronomy Tourism, Destination Marketing, Local Cousines,
Erzincan.

Giriş
Yiyecek ve içecek insan yaşamında önemli bir konuma sahiptir. Hayatta kalma çabasının
yanı sıra yaşamdan zevk almak için de önemli bir aktivite olan yiyecek ve içecek, insanları bir
araya getiren önemli bir figür konumundadır (Şengül, 2016, s. 1). Turizm faaliyetleri içerisinde
de önemli bir yere sahip olan yeme ve içme birçok turizm destinasyonunun mutfak kültürleri ile
tanınmasına ve ün kazanmasına neden olmuştur.
İnsanların seyahatleri boyunca gittikleri yerlerde önemli deneyimler kazanmasına neden olan
mutfak kültürleri ve alışkanlıkları bölgenin daha iyi tanınabilmesi için ziyaretçilere fırsat
vermektedir. Birçok destinasyonun gerek ana turizm ürünü gerekse de destekleyici ürün olarak
kullandığı gastronomi turizmi yöre halkına ve turizm işletmelerine önemli ekonomik kazançlar
sağlamaktadır.
Literatür incelendiğinde gastronomi turizmi, mutfak turizmi ya da gurme turizm olarak da
adlandırılan bu turizm çeşidinin destinasyonların tanınması, ürün çeşitlendirme yapılması,
pazarlanması ve ekonomik kazanç sağlanması konusunda yapılmış olan birçok araştırma
bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda yöresel mutfak kültürünün önemli destinasyon
çekiciliği yaratma kapasitesi olduğu da vurgulanmaktadır (Armesto Lopez ve Martin, 2006;
Boyne ve Hall 2004; Morris ve Buller, 2003; Kivela ve Crotts, 2005; Bezirgan ve Koç, 2014).
Öğr. Gör. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Astarcı MYO, Bolu/Türkiye,
info@serkansengul.net
** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya/Türkiye, turkay@sakarya.edu.tr
*
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Bu çalışmada Erzincan yöresel mutfak kültürünün, destinasyon pazarlamasında kullanılan
çekicilik unsurları içerisinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Erzincan mutfak
kültürünün içerisinde bulunan arz kaynakları ve bu kaynakların geliştirilebilmesi için
değerlendirmek yapmak mümkün olabilecektir. Çalışmanın Erzincan mutfak kültürünün
tanıtımın yapılması ve gastronomi turizmi amacıyla kullanılabilmesi açısından da yazına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Erzincan Mutfak Kültürü
Erzincan yöresindeki yerleşimlerin geçmişinin İlk Tunç Çağı’na kadar uzandığı
bilinmektedir. Bu dönemden beri Erzincan yöresi farklı güçler arasında sık sık el değiştirmiştir.
Malazgirt savaşı ile birlikte Türklerin Anadolu’ya girmesi sonucunda Türk hâkimiyetine giren
Erzincan, farklı Türk devletleri arasında el değiştirmiştir (www.erzincankulturturizm.gov.tr).
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir il olarak yer
alan Erzincan zengin kültürel yapısı ile dikkat çekmekte ve Anadolu’nun farklı tarihi
katmanlarının izlerini taşımaktadır.
İlk çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılan Erzincan yöresi, mutfak kültürü açısından
da önemli zenginliklere sahiptir. Soğuk iklimin beslenme alışkanlıkları üzerinde etkisinin oldukça
fazla olduğu Erzincan’da yakınlık ve bölgeye yapılan göçler nedeni ile Acem ve Arap mutfağı ile
de etkileşim yaşandığı görülmektedir. Uzun süren kışlar nedeniyle kış hazırlıklarının da bölge
mutfağında önemli bir yeri bulunmaktadır. Peynir, yoğurt ve kavurma gibi lezzetler kış süresince
yöre halkının en önemli besinleri durumundadır. Bulgurun öne çıktığı Erzincan mutfağında et
önemli mutfak figürleri arasında yer almaktadır. Erzincan tulum peynirinin yanı sıra, Cimin
üzümü ve tava leblebisi de yöre ile özdeşleşmiş yiyecekler arasında yer almaktadır. Şehre özgü
yemekler arasında kurut çorbası, gah yahnisi, kırdo, sırın ve Erzincan ketesi gibi lezzetler
bulunmaktadır (Şengül, 2016, s. 74-75).
Erzincan mutfağının zenginliklerinin tescillenmesi amacıyla Erzincan Sanayi ve Ticaret
Odası tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan coğrafi işaret talebi sonucunda “Erzincan
Tulum Peyniri” 2000 yılında, Erzincan Üzümlü Belediyesi tarafından “Cimin Üzümü” için
yapılan başvuru ise 2001 yılında kabul edilerek coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak
kazanılmıştır. “Erzincan Dermason Fasulyesi” için 2013 yılında yapılan coğrafi işaret talebi ise
inceleme aşamasındadır. Erzincan mutfak kültürünün tanıtımı için oldukça önemli bir role sahip
olan bu ürünlerin Erzincan ismi ile tescillenmesi bölge ekonomisi içinde oldukça önemlidir. Bu
lezzetlerin yanı sıra Erzincan mutfağı farklı gıda ürünlerini de sahiptir. Erzincan Cevizi, Erzincan
Karakovan Balı, Erzincan Tava Leblebisi, Kemah Tuzu ve Erzincan Ketesi bölgenin öne çıkan
lezzetleri konumundadır.
Erzincan’da gerçekleştirilen festivaller içerisinde mutfak kültüründe yer alan bölgeye özgü
ürünler için yapılanları da bulunmaktadır. Mutfak kültürünün ve adına gerçekleştirilen ürünün
tanıtımının da yapıldığı festivaller ile ilgili bilgilere Tablo 1’ de yer verilmiştir.
Tablo 1: Erzincan Mutfak Ürünleri İle İlgili Düzenlenen Festivaller
Festival Adı
Doğa-Kültür ve Tulum Peyniri Festivali
Geleneksel Kayısı (Erik) Kültür ve Sanat Festivali
Kültür Sanat Tulum Peyniri Leblebi ve Bakır
Festivali
Refahiye Kültür ve Bal Festivali
Üzümlü Belediyesi Kültür, Turizm ve Üzüm
Festivali

Gerçekleştirildiği Yer
Erzincan Merkez
Erzincan Merkez

Tarih
Temmuz’un 4. Haftası
31 Temmuz-01 Ağustos

Erzincan Merkez

10-14 Ağustos

Refahiye

Ağustos

Üzümlü

20-21 Eylül

Erzincan mutfağının yörenin tanıtımı ve turizm arzı için önemi oldukça fazladır. Bu yüzden
destinasyonu ziyarete gelenlere yöresel mutfak ürünlerinin tanıtımı ve orijinal halleriyle
sunulması gerekmektedir. Erzincan destinasyonunun turizm amaçlı pazarlanmasında bölgeye
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özgü gastronomi unsurlarının kullanılması bu konuda başarılı olmuş destinasyonlar örnek
alınarak gerçekleştirilmelidir.
Destinasyon Pazarlamasında Gastronomi Unsurlarının Kullanılması
Destinasyon kavramı turizm bölgesi anlamında kullanıldığı gibi gidilecek yer ya da çekim
merkezi anlamlarında da kullanılmaktadır. Turizm destinasyonu bünyesinde birçok cazibe
unsurunu barındıran ve bunları bir bütün halinde turizmin hizmetine sunan coğrafi alanlardır.
Olalı (1990) tarafından “Toplum bireyleri için güçlü çekim elemanlarına, ulaşım
olanaklarına, turistik donatıma sahip bulunan, bu veriler nedeniyle önemli boyutta turistik
seyahatlerin hedefi olan; dış görünümü ile kısa sürede gerek arazi kullanım biçimi ve amaçları,
konut şekli gerekse ekonomik ve hizmet sektörleri, istihdam olanakları değişen ve gelişen, sayısal
ölçekler açısından gelirlerinin büyük bölümü turistik faaliyetlerden kaynaklanan, turistler
tarafından yoğun bir biçimde ziyaret edilen yer.” olarak tanımlanan turizm destinasyonu kavramı,
Bahar ve Kozak (2015) tarafından “Aynı kültür, iklim ve doğa koşullarına sahip, doğal ve kültürel
zenginlikleri olan müşterilere sunulabilecek o yere özgü aktiviteler geliştirmiş, konaklama,
beslenme, ulaşım ve iletişim gibi olanaklara sahip, kamusal hizmetlerin sunulduğu turistik çekim
merkezlerinden oluşan belirli marka ve imajı bulunan coğrafi alan.” olarak tanımlanmıştır.
Bünyelerinde birçok cazibe unsurunu barındıran turizm destinasyonları, bu unsurları turistler
nezdinde farklı hale getirebilmek ve çekicilik yaratabilmek için pazarlama faaliyetlerinden
yararlanmalıdır. Turizm pazarlama karması içerisinde önemli bir konuma sahip olan turizm
ürünü, destinasyonların başarılı olabilmesi için öne çıkartılması gereken bir elamandır. Bir çok
destinasyon birbirinden farklı turizm ürünleri ile pazar içerisinde kendini konumlandırma çabası
içerisinde bulunmaktadır. Kendine özgü olan ürünleri öne çıkartarak ya da turistik ürün
çeşitlendirmesi yoluna giderek farklı ürünleri bir araya getirmeye çalışan destinasyonlar
destekleyici turizm ürünlerini de pazarlama faaliyetleri içerisinde kullanabilmektedir.
Bu ürünlerin içerisinde birçok destinasyon tarafından kullanılabilecek olan gastronomi
turizmi faaliyetleri de bulunmaktadır. Yiyeceklerin giderek seyahat deneyiminin merkezine
oturmaya başlaması, gıda ürünleri ve mutfak özelliklerinin, toplumları ve bölgeleri daha yakından
tanıyabilmek için bir araç haline dönüşmesi de (Armesto Lopez ve Martin, 2006, s.166)
destinasyonların ilgisini gastronomi turizmine çekmeye başlamıştır.
Şengül ve Türkay (2015) gastronomi turizmini; “bölge mutfak kültürünü tanımak, yöreye has
bir lezzetin tadımını yapmak, bölge coğrafyasına has ürünlerin yetiştirilme ve toplanmasını
görmek, mutfağa ait folklorik araç ve gereçleri tanımak, ünlü aşçıların ve restoranların
yemeklerini yemek amacıyla katılınan bir turizm çeşidi” olarak tanımlamaktadırlar.
Gastronomi turizmi içerisinde yer alan yiyecek ve içeceklerin turizm deneyiminde önemli
bir unsur olmasının yanı sıra turist tercihlerinde önemli bir etken olduğu birçok çalışmada ortaya
koyulmuştur. Destinasyona değer katma özelliğine de sahip olan bu turizm ürünlerinin önemli bir
çekicilik unsuru olduğu da bu araştırmalar sonucunda vurgulanmıştır (Baloğlu ve McCleary,
1999; Correia, Oom do Valle ve Moço, 2007; Harrington ve Ottenbacher, 2010).
Gastronomi turizmini oluşturan bileşenlerden biri konumunda olan yöresel yiyecek ve
içecekler, seyahat edilen yerin kültürüne yakınlaşma ve ilgi uyandırma gibi özelliklere sahip
oldukları için turizm pazarının önemli bir ürünü haline gelmişlerdir. Yerel ekonomi içinde önemli
bir kazanç unsuru durumunda olan yöresel mutfak ürünleri bölgesel istihdamın artmasına da
olanak sağlamaktadırlar (Çela, Knowles-Lankford ve Lankford 2001; Plummer, Telfer,
Hashimoto ve Summers 2005). Alonso ve Liu (2011) yeni fırsatlar ortaya çıkarmada,
destinasyonların kalkınmalarına destek olmada ve destinasyonların sahip olduğu nitelikleri
yükseltme de yöresel mutfak kültürlerinin önemli fırsatlar ortaya çıkardığını vurgulamışlardır.
Bölgenin imajı ve tanıtımı içinde bu fırsatlar oldukça önemli unsurlar durumundadır.
Yöresel gastronomi unsurlarının çeşitliliği, destinasyonlar için önemli olduğu gibi
destinasyon imajının doğru bir şekilde oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bu durumda daha
fazla turistin bölgeyi tercih etmesini neden olmaktadır. (Seo, Yun ve Kim, 2014, s. 2; Bezirgan
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ve Koç, 2010, s. 917). Gastronomi faaliyetlerinin destinasyonların pazarlanmasında doğrudan ve
dolaylı etkileri bulunmaktadır. Destinasyona yönelik ilgiyi arttıran gastronomi aktiviteleri,
otantiklik, ve sıradanlaşmayı önleme gibi etkiler ortaya çıkartabilmektedir. Destinasyonların
ziyaretçilerine sundukları yemeklerin olumlu tecrübeler ortaya çıkarması, marka kimliği
oluşturmada yardımcı olmaktadır. Bu durumda destinasyonların gastronomi konusunda
popülaritesini arttırarak tercih edilen mekân olmasını sağlayabilmektedir (du Rand, Heath, ve
Alberts, 2003, s. 98-100).
Gastronomi turizmi, dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde çekicilik unsurları oluşturmakta
ve destinasyon pazarlama çalışmaları içerisinde bu ürünler yer verilmektedir. Fransa’da
gerçekleştirilen peynir (rokfor peyniri) tadım ve yapılışının gösterildiği turlar, Brezilya ve Sri
Lanka’da Kahve, İtalya’da Pizza ve Makarna, İspanya’da Tapas, Meksika’da Chile Biberi ve
Taco, İsviçre’de Çikolata, Belçika’da Waffle bu ülkelerin pazarlanmasında kullanılan önemli
gastronomi unsurları içerisinde yer almaktadır (Şengül, 2016, s. 30-31).
Erzincan Mutfak Rotasının Destinasyon Pazarlamasında Kullanılması
Destinasyonların turizm arz kaynaklarını ortaya koyması ve bu ürünlerin tanıtımını etkin bir
şekilde gerçekleştirebilmesi turizm alanında başarılı olabilmeleri için önemli görülen adımlardır.
Erzincan mutfak kültürüne ait yöresel mutfak unsurlarının da gastronomi turizmi amacıyla
kullanılabilmesi için bu konudaki arz kaynaklarının ortaya çıkartılması gerekmektedir. Bu arz
kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan coğrafi işarete sahip ürünlerin yanı sıra şehirle
özdeşleşmiş gıda ürünlerinin de bu amaçla kullanılmalıdır. Gastronomi arz kaynakları içerisinde
önemli yere sahip olan yiyecek festivallerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla Erzincan mutfak kültürünün tanıtımının daha iyi yapılabilmesi ve bu arz kaynaklarının
bir arada sunulabilmesi amacıyla Erzincan Mutfak Haritası (Şekil 1) oluşturulmaya çalışılmıştır.
Şekil 1: Erzincan Mutfak Haritası

Şekil 1’de yer alan haritadaki yöresel ürünlerin bağ bozumu, hasat ya da toplanma
zamanlarında gerçekleştirilecek olan turlarda ziyaretçilerin bu deneyimleri bizzat yaşayabilmeleri
amacıyla etkinlikler düzenlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle coğrafi işaret tescil belgesine
sahip olan Cimin Üzümü’nün bağ bozumu sırasında gerçekleştirilecek turlarda turistlerin üzüm
toplama işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmesinin sağlanması ve bu üzümlerin kendilerine
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satılması turistin bu deneyimden memnun ayrılması ve yöreye ekonomik katkı yaratmasını
sağlayabilecektir. Coğrafi işarete sahip olan bir diğer ürün olan Erzincan Tulum Peyniri’nin
yapılış aşamalarının turistlere gösterilmesi ve bu deneyimi kendilerinin yaşamasının sağlanması
da bölge için bir başka gastronomi turu oluşturabilecek potansiyel konumundadır.
Erzincan gastronomi turizmi arz kaynaklarının arttırılabilmesi ve turistin bölgede daha fazla
tutulabilmesi amacıyla önemli bir arz kaynağı olan yiyecek festivallerinin kullanılması da
gerekmektedir. Birbirilerine yakın tarihlerde gerçekleştirilen bu festivallerin destinasyon karar
vericileri tarafından birbirini tamamlayıcı şekilde gerçekleştirilmesi bölgeye bu amaçla gelmek
isteyen turistler için önemli bir çekicilik yaratabilecektir.
Festivallerin bu şekilde düzenlenmesi ve bu zaman aralıklarında hasat toplama ve üretim
turlarının gerçekleştirilmesi Erzincan’da önemli bir gastronomi turizmi arzı yaratabilecektir.
Oluşturulan bu arz kaynaklarının pazarlama çalışmaları içerisinde kullanılması ve tanıtım
faaliyetlerinde yer verilmesi de Erzincan’a gastronomi turizmi için önemli bir çekicilik
sağlayabilecektir.
Erzincan mutfak rotasının oluşturulması aşamasında bölge ikliminin elverişli olduğu
zamanların seçilmesi, festival tarihlerinin bu kapsam da yeniden düzenlenmesi, yöre için önemli
yiyecek ve içeceklerin festival sırasında sunulması, festivaller arasındaki sürelerde ise hasat ya da
toplama şenliklerinin gerçekleştirilmesi bu konuda dikkatlice atılması gereken adımlardır.
Sonuç ve Öneriler
Erzincan mutfak kültürü ele alınarak bölgede yer alan gastronomi unsurlarının destinasyon
pazarlaması bağlamında kullanılmasının kavramsal olarak tartışılması amacıyla gerçekleştirilen
çalışmada Erzincan mutfak kültüründe gastronomi turizmi oluşturabilecek arz kaynaklarına da
değinilmiştir. Göç ve işsizlik gibi sorunların olduğu ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi
gerektiği Erzincan gibi destinasyonlarda turizm önemli gelir kaynağı yaratabilecek sektör
durumundadır. Gastronomi turizmi faaliyetleri, alternatif turizm çeşitleri arasında oldukça ön
planda yer alamaya başlamıştır. Erzincan gastronomi turizm potansiyelinin geliştirilebilmesi için
destinasyon yöneticileri ve yöredeki turizm işletmelerine önemli görev düşmektedir. Bu
bağlamda yapılabilecek olan faaliyetler için çeşitli öneriler aşağıda sunulmuştur:
 Erzincan mutfak kültürünün gastronomi turizmi amacıyla kullanılabilmesi için
gastronomi arz kaynaklarının ortaya çıkartılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
 Erzincan mutfak kültürünün tanıtıldığı gastronomi müzesi oluşturulmalı ve arz kaynakları
içerisinde kullanılmalıdır.
 Erzincan mutfağına özgü olan yiyecekler için coğrafi işaret başvurusu yapılmalı ve
yemeklerin bölge ile anılması ve tescillenmesi sağlanmalıdır.
 İl merkezi ve ilçelerde Erzincan mutfağına özgü yiyecek ve içeceklerin sunulduğu
restoran ve lokantaların açılması özendirilmelidir.
 Erzincan mutfağını özgünlüğünü koruyarak sunan başarılı işletmeler teşvik edilmeli ve
ödüllendirilmelidir.
 Mutfak kültürü araştırılarak hammadde, pişirme ve sunum özellikleri belirlenmeli ve
bugünün tüketici profili dikkate alınarak mevcut özelliklere ilaveler ile yeni tasarımlar
geliştirilmeye çalışılmalıdır.
 Erzincan mutfak kültürünün ve gastronomi arz kaynaklarının tanıtıldığı reklam ve
broşürler hazırlanarak pazarlama faaliyetleri içerisinde kullanılmalıdır.
 Erzincan mutfağının tanıtımı için ünlü gurmelerin bölgeye gelmesi sağlanarak bu konuda
meraklı olan turistlerin dikkatinin çekilmesi sağlanmalıdır.
 Yöre halkının ve özellikle gençlerin Erzincan mutfağını unutmaması için bölge mutfağını
bilen uzman aşçılarca eğitimler verilmelidir.
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 Sosyal ağlarda Erzincan mutfağının tanıtımına yönelik içerikler oluşturulmalı ve yöreye
gelenlerin burada yaşadıkları gastronomi deneyimini çevreleriyle paylaşması
özendirilmelidir.
 Erzincan mutfak kültürünü anlatan bir kitap oluşturularak bölge yemeklerinin
arşivlenmesi sağlanmalıdır.
Çalışmanın kavramsal olarak tasarlanması sonuçların değerlendirilmesinde önemli görülen
sınırlılıktır. Gelecekteki araştırmalarda bölgedeki turizm işletmelerinin gastronomi turizmi
amacıyla görüşleri alınabileceği gibi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Erzincan mutfak
kültürü hakkındaki görüşleri de ölçülerek konu hakkında kapsamlı sonuçlara ulaşabilmek
mümkündür.
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TURİZM COĞRAFYASI YAKLAŞIMIYLA ERZİNCAN’DA SPOR TURİZMİ
SPORT TOURISM IN ERZINCAN WITH THE APPROACH OF TOURISM
GEOGRAPHY
E. Ahmet TERZİOĞLU*
Özet
Günümüzde ülke genelinde nüfusun büyük bir kısmının yaşamlarını kent merkezlerinde
sürdürmeleri, doğal yaşam alanlarının kent merkezlerine katılması ve yine doğal yaşam alanların
konutlaşmaya tahsis edilmesi, Erzincan gibi özellikle doğa sporları açısından uygun olan bölgeleri spor
turizmi için önemli hale getirmiştir. Özellikle kayak, rafting, yamaç paraşütü ve off-road etkinlikleri gibi
doğa sporlarına, ulusal ve uluslararası müsabakalara ve her alanda sporcuların kamp yapmalarına son
derece elverişli doğası sayesinde Erzincan’a olan talep her geçen gün artmaktadır. Turizmde bu talebi
karşılamak için yapılan yatırımlar, gerekli fizibilite ve altyapı çalışmalarının ayrıntılı bir şekilde
yapılamaması ya da öngörülerin eksik olması yüzünden verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Buna
ilaveten var olan turizm potansiyeli de gerektiği şekilde kullanılamamaktadır. Bu çalışmamızda, Erzincan
ilinin Turizm Coğrafyasındaki yeri, imkanları, avantajları ve dezavantajları, buna bağlı olarak da ilimizde
spor turizminin potansiyeli, ulusal ve uluslararası etkinliklerde Erzincan ilinin ve çevresinin spor turizmi
açısından kapasite ve verimliliğinin artırılabilmesi için neler yapılması gerektiği ilgili literatürler taranarak,
konuyla ilgili istatistiklerle açıklanmıştır. Bu çalışmanın yöreye yapılacak olan spor turizmi planlaması,
yatırımlar ve Erzincan’da spor turizminin geleceği ile ilgili öngörülerde bulunulabilmesi için önemli bir
katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Doğa Sporları, Spor Turizmi, Turizm Coğrafyası, Verimlilik
Abstract
With the majority of the population living in urbans and natural habitats being joined to housing and
allocated to commercial use, the cities and regions, like Erzincan and its environment, particularly suitable
for outdoor sports, have gained popularity in recent years. Through its nature suitable for the sports, events
and activities such as skiing, rafting, paragliding, trekking and off-road activities, as well as national and
international competitions, camping for sports clubs in every branches, the demand for Erzincan has been
increasing day by day. The investments in sports tourism to meet the demands are not used effectively and
efficiently because the infrastructures and fisibilities may not have been considered in detail, and due to
poor foresight. Besides, present tourism potential has not been used as it should be. In this study, we
investigated the place of Erzincan in Tourism Geography, the oppurtunities and facilities, advantages and
diasadvantages of Erzincan and its environment in terms of Sport Tourism. We tried to show some statistical
facts about the potential of Sport Tourism, the capacity, productivity and effectiveness of Erzincan in
national and international events, what should be done to increase the capacity and effectiveness under the
literature on this subject and necessary statistical data. We have the conclusion that this study will have a
contribution to the planning and investment in Sport Tourism and the foresight of the potential for Sport
Tourism in Erzincan and its environment.
Key Words: Erzincan, Outdoor Sports, Sport Tourism, Tourism Geography, Productivity

Amaç
Araştırmanın amacı, turizm coğrafyası açısından Erzincan’da Spor Turizmi’nin yerini tespit
etmek, temel problem ve eksiklikleri ortaya koymak, çözüm önerilerinde bulunmaktır.
Metod
Bu araştırmada tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Erzincan’ın turizm
potansiyeline (oteller, turizm işletme belgeli konaklama tesisleri, yatak sayıları, belediye belgeli
konaklama tesisleri, seyahat acentaları, misafirhaneler, yıllara göre konaklayan turist sayısı, kış
turizmi merkezleri ve doğa sporları alt yapısı) ait veriler Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Valiliği’nden elde edildi.
Verilerin analizinde de tanımlayıcı istatistik teknikleri kullanılmıştır.

Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü , Erzincan ,Türkiye.
eaterzioğlu@hotmail.com
*
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Bulgular
Tablo 1. 2016 Yılı İl Dışından İlimize Gelen Sporcu Bilgileri
Sporcu sayısı

Faaliyet

Tarih

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton final müsabakaları
Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Final Müsabakaları

13-15 Mayıs 2016 80
18-20 Mart 2016 309

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakaları
Özel Sporcular Jimnastik
Kulüplerarası Halk Oyunları Müsabakası
14-15 yaş minik erkekler grekomen güreş grup müsabakası
Atletizmi Geliştirme Projesi
Atletizm Geliştirme Projesi 2.bölge kros yarışmalarına
Voleybol Genç Erkekler grup müsabakası
Okul Sporları atletizm grup müsabakası

01-03 Nisan 2016
15-16 Mayıs 2016
14 Şubat 2016
09-10 Nisan 2016
16 Mart 2016
16 Mart 2016
2016
03-04 Mayıs 2016

99
11
36
300
150
127
48
233

Okul Sporları Badminton grup müsabakası
Okul Sporları Basketbol grup müsabakası
Okul Sporları Halk Oyunları
Okul Sporları gençler voleybol yarı final müsabakaları

19-21 Nisan 2016
13-15 Nisan 2016
07-08 Nisan 2016
24-27 Mart 2016

75
150
360
192

Okul Sporları Taekwondo grup müsabakası
Ergan Uluslararası Dağ Kayağı yarışması
Okul Sporları Badminton Gençler grup müsabakası

11-13 Mart 2016 225
6 Şubat 2016
33
18-20 Ocak 2016 90

Bölgesel bayanlar voleybol grup müsabakasına

2016

TOPLAM (Gelen Sporcu Sayısı)

36
2554

(Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü)

Tablo 2. Erzincan’da Resmi Kurumların Misafirhaneleri
Tesisin adı
Halk Sağlığı

Yatak sayısı (adet)
36

PTT

64

Erzincan Üniversitesi Sosyal Tesisler
Öğretmenevi
Polisevi

40
86
49

DSİ
İl Özel İdaresi

10
12

Karayolları

38

TOPLAM (Yatak sayısı)

335

Erzincan’da Faaliyet gösteren toplam 15 adet A grubu turizm seyahat acentası bulunmaktadır.
Erzincan Otel ve Kahveciler Esnaf Odası’nın verilerine göre Otel, Motel, Pansiyon ve Han
İşletmeciliği sayısı 7 adettir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Erzincan merkez ve ilçelerde olmak üzere
toplam 10 adet otel, bu otellere ait 482 oda ve 934 yatak bulunmaktadır.
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Giriş
Günümüzün kent insanı, düzenli boş zamana sahip oluşunun getirdiği avantajlarla uzun
tatillerini değişik mekanlarda geçirmeyi arzu etmekte bu da turistik mekanların çeşitlenmesini ve
geniş alanlar kaplamasını kaçınılmaz kılmaktadır. Öte yandan alansal çeşitlenmeye turizm
türlerinin de hızla çoğalması eşlik etmektedir. Turizm sistemi içinde de coğrafya ağırlıklı bir paya
sahiptir. Çünkü gerek turist gönderen alan, gerekse ev sahibi alan birer coğrafi mekan birimidir.
Öte yandan turist ile ev sahibi toplumun karşılaştığı, turizmin çeşitli etkileme yollarıyla zaman
içinde değişimlere uğrattığı alan da yine bir coğrafi ortam, bir kültürel
peysajdır.(Soykan,İzmir,2000,s.41). Herhangi bir arazinin tatil turizmine uygunluğunun
belirlenmesi için kullanılan kriterlere bakıldığında; hepsinin coğrafi şartlara dayalı olduğu
görülür.(Soykan,Toskay’dan naklen,İzmir,2000,S.42)
Ülke genelinde nüfusun büyük bir kısmının yaşamlarını kent merkezlerinde sürdürmeleri,
doğal yaşam alanlarının kent merkezlerine katılması ve yine doğal yaşam alanların konutlaşmaya
tahsis edilmesi, Erzincan gibi özellikle doğa sporları açısından uygun olan bölgeleri spor turizmi
için önemli hale getirmiştir. Özellikle kayak, rafting, yamaç paraşütü, kar kayağı, buzul tırmanışı
ve off-road etkinlikleri gibi doğa sporlarına, ulusal ve uluslararası müsabakalara ve her alanda
sporcuların kamp yapmalarına son derece elverişli doğası sayesinde Erzincan’a olan talep her
geçen gün artmaktadır.
Tartışma
“Spor ile ilgili düzenlenen organizasyonların çoğu, sporcusu, çalıştırıcısı, hakemi, spor
malzemesi üreticisi, yayıncısı gibi çok farklı mekanizmanın unsurlarını aynı anda harekete
geçirdiğinden ve mekansal bir kullanımı da içerdiğinden coğrafyayı yakından ilgilendirmektedir”.
(AVCI, 2007, S:58) “Sporun ekonomik olarak değer kazanmasında etkili olan faktörlerden biri
taleptir. Talep artışını uzun ve kısa vadeli unsurlar belirlemektedir.” (AVCI, 2007, S:59) Zaman
içinde spor mekanının fiziki özellikleri, sporun neden olduğu mekansal etkiler ve mekanın sportif
faaliyet üzerindeki etkisi gibi çeşitli alt başlıklar şeklinde genişleme göstermiştir. Günümüzde
sporun mekansal etkileri, özellikle spor mekanlarının etkilerinin belirlenmesine ve
yorumlanmasına dayalı olarak incelenmektedir. Bu tür inceleme; arazi kullanım şeklinin
gelişmesinden, spor tesisinin çevresi ile bütünleşmesine kadar uzanan bir dizi değişikliği ortaya
koymaktadır. (AVCI, 2007, S:282)
Bize göre, insanları yaşadıkları coğrafyaya göre değil, medyadan etkilenmelerine göre
değerlendirmek durumuna geldiğimiz şu zamanda, yöneticilerin spora bakış açıları ve sporun
genel politikalar içinde taşıdığı anlam spor turizmine yatırım açısından önemlidir.
Biliyoruz ki, Türkiye’deki spor aktivitelerinin temel dinamiğini aktif spor yapma çağına
gelmiş gençler oluşturmaktadır. Genç nüfusa sahip olan Türkiye’de de, sporun dinamik unsuru
olarak potansiyel yönünden bir sıkıntının olmadığı bilinen bir gerçektir. Ancak, bu temel ve
dinamik unsurun sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik alt yapısının tatminkar düzeyde
gerçekleştirilemediği de bir başka realitedir. İşte bu noktada gerek mecburiyet, gerek mes’uliyet,
gerek siyaset veya bir başka amaçla da olsa, yerel yönetimlerin fonksiyonel olduklarını
görüyoruz. Yeterli olmasa da idare ettikleri mahallin psikolojik atmosferinin oluşmasında ve
ekonomik alt yapının hazırlanmasında katkılarının bulunduğuna şahit oluyoruz. Gönül ister ki,
spora ve sporcuya maddi ve manevi planda yapılan yatırım gerek şahsi, gerekse hükmü şahsiyeti
olan kurumlar bazında tatminkar boyutlarda olsun. Tabi tatminkar olmayışının sebeplerinden
birinin de Türkiye genelinde yönetimde düğümlenen her çeşit sorununun kökeninde gerçek
anlamda örgütsüzlük yatmakta olduğunu da görüyoruz.
Erzincan nasıl bir planlamayla alternatif turizm ve spor açısından cazibe merkezi haline
gelebilir? Sözlerime yaşanmış bir olayla başlamak istiyorum. Bu tenkidimin de yıkıcı değil yapıcı
olarak anlaşılmasını dilerim. Biliyoruz ki yapılanlar iyi niyetten. Ancak, yerel çıkar gruplarına da
fırsat verilmemeli düşüncesindeyiz. Ergan Kayak Tesislerinde tanıtım yapılırken işe yanlış
başlanıldı ve kayak, snow-board gösterileri yapılması yerine rafting botuyla kızak yapıldı. Dümen
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yok, fren yok, kontrol yok, böyle bir uygulama dünyada yok Zaten spor, hayatı tehlikeye de
sokmaz. Ergan Dağında, valiye can yeleği de giydirilerek bota bindirilip dağın reklamı yapılmaya
çalışıldı. Arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz. Kayak merkezini ve kayağı tanıtmanız gerekmez
miydi?Dağda can yeleğini neden giydirdiniz? Yine, Çakırman mevkiinde Uluslararası Yamaç
Paraşütü yarışmaları yapılıyor. Dağda, zirveye doğru stabilize bir yol ve boş bir arazi. Sabit bir
tuvalet bile yok. Bu nasıl bir uluslararası yarışma mekanı? Büfe hizmeti yok, seyircilerin oturacağı
bir gölge yok, çeşme yok, sporcuların üst değiştirme, dinlenme, duş yapma, malzemelerini koyma
v.b. ihtiyaçlarını karşılayacak sabit bir mekan yok. En önemlisi atlama pisti yok. Tabii, hafta
sonları bu mekana gelen sporculara da aynı şartları sağlamak gerekir. Şelalede buzul tırmanışı da
bu aktivitelerle birleştirilebilir.
İlimizde Dünya Dağ Kayağı Şampiyonalarının bölümleri yapılıyor, ya da yapılacak. Ergan
Kayak Merkezi bu şampiyonaya tesis, araç-gereç açısından cevap verebilecek alt yapıya sahip
mi? Yaz mevsimi gelip geçti, altyapı hazırlıkları kar da-kışta mı yapılacak. Burada, Gençlik
Hizmetleri veSpor İl Müdürlüğünü tenkit etmiyorum, bütçe meselesi, ancak bu organizasyona
evet diyenlerin yapılması gerekenlerle ilgili kaygı duymaları gerekir.
Bir başka önerimiz ise, Ekşisu ile Kaplıca birleştirilmeli, kaplıca turizmi ve su ile ilgili
eğlence parkları kurulmalı, barınma, sağlık ve eğlence hizmetlerine cevap verebilecek tesisler
oluşturulmalı, ilimizden geçen yolcuların burada konaklamalarını sağlayacak cazibe merkezi
oluşturulmalı.
Hz. Mevlananın bir sözü vardır; “Bir neslin geleceğini, bir önceki nesil hazırlar” O halde
önce ve özellikle çocuk ve gençlere yönelik çalışma ve yatırımlarla başlanılmalı işe. Ayrıca yöre
insanının katılmadığı hiçbir kalkınma programının başarılı olmadığını da aklımızdan
çıkarmamamız gerekir. Sadece devlet ve sivil toplum Kuruluşlarının işbirliği yetmez. Çok daha
önemlisi de kalkınma programlarının uygulandığı bölgelerde yaşayan insanların yaşam
biçimlerini seçimi, istekleri, gelecek tahayyülleri de etkilidir. Ne yapmak, neden yapmak, nasıl
yapmanın cevabını arıyarak çalışmaya başlamalıyız. Bölgenin mevcut avantaj ve dezavantajlarına
uygun strateji geliştirilmesi gerekir. Yani, ülkemizde beş yıldızlı otellerle donatılmış tesisler, lüks
eğlence merkezleri, her türlü ihtiyaca cevap veren alışveriş merkezleri v.b. var iken yeni
gelişmekte olan bir merkezin cazibe kazanabilmesi için turistin başka yerlerde bulamayacağı ve
benzerlerinden farklı cazip barınma, eğlenme, spor yapma, alışveriş yapma, farklı çevre
oluşturma gibi alternatiflerin geliştirilmesi gerekir. Yine ayrıca uygun fiyat, rahat, değişik ve aynı
zamanda özlenen, her yerde bulunmayan ortam hazırlanmalıdır. Yöreyi buna hazırlarken de bir
marka oluşturma devamlı ön planda tutulmalıdır. Yöremiz, dağlar, nehirler, yaylalar, zengin
folklorik özellikler, spor ve kültür turizmi açısından öne çıkarılabilir. Bu sayede, ilimiz
dolayısıyla da ülkemize katma değer katabiliriz. Bunun için profesyonel anlayışa uygun rehber
ve işletmecilerin yetiştirilmesi, tüm imkanlarının bu yetişmiş elemanlarla sunulması gerekir.
Spora ve sporcuya maddi ve manevi planda yapılan yatırım gerek şahsi, gerekse hükmi
şahsiyeti olan kurumlar bazında tatminkar boyutlarda olmalıdır. İlimizde elit sporcular
yetiştirilmeli ve spora başlama yaşındaki gençlere rol model oluşturulmalıdır. Bir zamanlar
Erzincan’da her genç atletizmde Hüseyin Aktaş’a, futbolda Boncuk Nihat’a, Artist Ali’ye, güreşte
Hüseyin Gürsoy’a benzemek isterdi. Neticede de onların üst birkaç kuşağı da onlara benzedi ve
branşlarında ilimizi başarıyla ileri götürdüler. Ancak bu bağlamda dikkat edilecek bir husus vardır
ki; her türlü katkının samimi ve halis düşünceler çerçevesinde tutularak, maksada matuf kalması
da şarttır. İşte günümüzde ortak yaşamın bir parçası olmuş ve uluslararası alanda da ülke
gelişmişliğinin göstergesi haline gelmiş, vazgeçilmez bir güç olan spor, toplumlara itibar
kazandırmak, devletin propogandasını yapmak, çeşitli uluslararası olaylara tepki göstermek için
günümüz dünyasında bir güç oluşturmaktadır. Tabii sporun faydalarını yalnız bunlarla
sınırlandırmak mümkün değildir. Zira spor; tesisleriyle, spor malzemesi üreten firmalarıyla,
turizmiyle, potansiyel spor kulüpleriyle birer sanayi dalı ve sosyal ilişkileri geliştirmesi, sosyal
hareketlilik sağlaması, agressif davranışları frenleyici özellikleriyle önemli bir güçtür. Ayrıca
gelişen çevre şartlarından ve teknolojik şartlardan dolayı hareketlilikten uzaklaşan insanların,
hareketsizlikten kaynaklanan rahatsızlıklarını gideren, bedensel gelişmeye yardımcı olup, aynı
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zamanda insanların karakterlerini şekillendiren, kişisel disiplin sağlayan, sorumluluk duygusu
aşılayan bir reçetedir.
Turizm ve turizm pazarlamasına gelince, “Turizm insanların devamlı oturdukları yerler
dışındaki yerlerde geçici olarak konaklamaları ve genellikle turizm işletmelerinin ürettiği imal ve
hizmetleri talep etmelerinden ibaret faaliyet ve ilişkiler olarak tanımlanabilir.” Turizm
pazarlaması da gerek boş zamanları değerlendirmek amacıyla, gerekse iş, aile, toplantı adı altında
gruplandırılabilecek diğer amaçlı, açıkça ifade edilen veya henüz açığa vurulmayan seyahat etme
ihtiyacının turistler için olduğu kadar karşılayan şehir halkı için de en iyi psikolojik ortam içinde,
turist kuruluşlar için ise en uygun mali şartlarda tatmin etmeyi amaçlayan; araştırma, analiz ve
devamlı irdelemeyi temel alan tutumlu, düzenli bir şekilde desteklenen bir faaliyet bütünü olarak
tanımlanabilir. “Turizm özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma aracı olabilecek bir sosyal
olaylar bütünü olarak nitelendirilebilir.” Peki bizim turizmde bir hedefimiz var mıdır? Bu hedefi
kim belirleyecek? Eğer hedef var ise bu hedefe ulaşmak için çalışacak ekip görevlendirilmiş
midir?
Turizmde önemli olan nokta ülkemizde turizmden alınan payın kendi şehrimiz lehine
arttırılması konusudur. Bu da iyi bir turizm pazarlaması ile mümkün olur. Ancak burada hemen
belirtmek gerekir ki; turizm pazarlaması fiziki mal pazarlamasından bazı noktalarda ayrılır.
Turizmle spor iç içedir. Bunu iki açıdan ele alarak baktığımızda;
1-Turizm işletmelerinde spor hizmetlerinin bir turistik ürün olarak sunulması her zaman ön
plana çıkmaktadır. Mesela; beş yıldızlı bir otelde gelir sıralamasında birinci sırada restaurant,
ikinci sırada konaklama, üçüncü sırada spor kompleksi gelmektedir. Ayrıca iyi bir spor hizmeti
verildiğinde de turistler kalış sürelerini uzatıyor ve bu sayede de tatminleri artıyor. Tatil amaçlı
turizm hareketlerinde turistlerin en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerin başında spor gelmektedir.
İnsanlar tatili bir spor yapma fırsatı olarak da görmektedirler.
2-Spor turizminde sporcu kampları, seyir sporlarında da seyirci gidiş gelişleri şehirlerin
kalkınmalarında belirli bir paya sahiptir.
Çünkü,“belirlenmiş bir hedef grup (katılımcı) için bir etkinliğin çekici kılınması süreci”
olarak tanımlanabilecek olan yaygın spor pazarlaması faaliyetleri veya yaygın spor faaliyetlerinde
pazarlama
teknik,
standart
ve
planlamanın
kullanılması
büyük
önem
taşımaktadır.(SERARSLAN,BAKIR,1998).
“Sporun olumlu mekansal etkilerine, özellikle az gelişmiş yörelerde kalkınmayı başlatıcı ve
/ veya hızlandırıcı etkisi örnek gösterilebilir. Bu etkiler daha çok spor turizmi alanında ortaya
çıkmaktadır. Spor turizmindeki gelişmelerin mekansal etkileri daha ölçülebilir olma özelliğine de
sahiptir”. (AVCI, 2007, S:309)
İşte, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma aracı olabilecek turizmde, pazarlama anlayışı, fiziki
mal pazarlamasında olduğu gibi, üretileni satmak yerine satılabilecek olanı üretmekten ibarettir.
Bu sebeple şehrimizde turizmden fazla pay alabilmek için turistin istek ve ihtiyaçlarını iyi tespit
etmek gerekir. Turistin de esas amacı eğlenmek ve dinlenmek olduğuna göre bunu spor yoluyla
ve rekreasyonel faliyetler içerisinde yapması mümkündür. Erzincan bu açıdan doğa sporlarının
pazarlanmasına çok müsait durumdadır.
Öneriler ve Sonuç
Erzincan ilindeki spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarabilmek ve yurt içi ve yurt dışı
katılımları artırabimek için;
 Bölgenin çekicilik, erişebilirlik ve erişilebilirlik unsurlarını arttırarak kaliteli hizmet ve
çevre potansiyellerini koruyarak güçlendirmek gerekir.
 Bölgedeki işletmelerin hizmet kalitesini ve rekabet gücünü arttırmak gerekir.
 Kalite yönetim sisteminin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belge ve sertifikaların
alınmasını sağlamak gerekir.
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İnsan kaynaklarının ve kalite güvence sistemlerinin öneminin farkına varmak ve bilgi
seviyelerini arttırmak gerekir.




Pazar ve müşteri yelpazesini genişletmek gerekir.
Yörede sunulabilecek imkanlarla ilgili CD’ler hazırlanıp turizm şirketleri ve tur
operatörlerine dağıtmak gerekir.
Şehrin öncelikli spor branşlarının tespitini yapmak gerekir.



















İlimizde hangi tür sporların nerelerde yapılabileceği ile ilgili resimli ve krokili kılavuz
kitapçıklar hazırlamak gerekir.
İlimizin reklamı da çok iyi yapılmalı, vitrinimiz ilgi uyandırıcı olmalıdır. Üretileni
satmak yerine, satılacak olanı üretmemiz gerekir.
Neler ve nasıl yapılırsa yöremiz cazibe merkezi olabilir sorusunun cevabına göre hareket
etmek, hangi tür konaklama yerleri ve hangi tür ortamların insanları bu mekanlara
çekebilirin hesabını iyi yapmak gerekir.
Belki Milli Olimpiyat Komitesi ile de tesis açısından iş birliği yapmak gerekir.
Alternatif turizm ve spor merkezi haline nasıl ve hangi şartlar sağlanırsa gelinebilirin
planına göre yatırım yapmak gerekir.
Vitrine çıkarmamız gerekenlerin neler olabileceğinin hesabının iyi yapılması gerekir.
Erzincan’ın önemli ürün ve kültürünü ön plana çıkarabilecek mekanların oluşturulması
gerekir.
Türkiye’deki diğer tesislerden farkımız ve ayrıcalığımızın neler olabileceğinin tespit
edilmesi gerekir.
İlimizde ciddi manada bu işi yürütecek ufuklu ve üretken insanların sorumluluğunda
acilen bir Turizm ve Tanıtma Derneğinin kuruluşunun gerçekleşmesinin sağlanması
gerekir.
Akarsu Sporlarıyla ilgili festivaller yapılabilir.
Su ile ilgili eğlence parkları (Aqua Parklar) oluşturulabilir.
Kaplıca turizmi devreye sokulabilir.
Aygır Gölü ve Esence yedi göller devreye sokulabilir.
Bölgedeki doğal coğrafya kaynakları alanlarına hafta sonları ve tatil zamanlarında yerel
yönetimler tarafından ulaşım ve rehberlik hizmetleri sunulabilir.

 Atlı veya kızaklı safari turları düzenlenebilir.
Tüm bunlar gerekli merciler tarafından yerine getirildiği takdirde;
İyi bir tanıtım fırsatı sağlanacak, turizm kapasitesi ve ziyaretçi sayısı artacak, gelir düzeyi
yükselecek, iş ve istihdam imkanları artacak, bölge büyük bir cazibe merkezi olacak, sporcu
kampları ve dinlenme tesisleri açılacak, organik ürün satışında yüksek cirolara ulaşılacak, ihracat
artacak, kültür ve sağlık turizmi artacak, göç duracak, geri dönüşler yaşanacak, turizmde değer
artacak, farklılık oluşacak, rekabet azalacak ya da olmayacak.
Son söz olarak da; “Turist, siz farklıysanız o farkı görmeye gelir” diyerek, yapılacak bütün
yatırımların geniş perspektiflerle analiz edilmesi gerekir ki standartları oturmuş çevre illerdeki
turizm merkezleri karşısında durulabilsin. Bütün bunların sonucunda da Erzincanlıların da
günümüz Türkiye’sindeki hızlı sosyo-kültürel değişmelere karşı nitelikli fertler olarak cemiyet
içinde yer almaları sağlansın. Bunlar gerçekleştirilirken de Erzincan’da geleneksel sektörler ve
yapılarla modern sektör ve yapıların bir arada bulunması uygun olacaktır. Erzincan halkının
sosyal yapısı geleneksel niteliğini kaybeder, modernleşme ve demokratikleşme sürecine de
girmez ise, o zaman sosyal çözülmeye sebep olabilecek faktörler daha etkili olur ve dolayısıyla
da sosyal bütünleşme de zayıflar.
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ERZİNCAN’DA TURİST OLMAK
BEING A TOURIST IN ERZINCAN
Süleyman TOY*
Özet
Turizm sayısız sosyoekonomik faydaları nedeniyle bölgelerin kalkınması için her zaman başat
sektörler arasında yer almış ve geliştirilmesi için uzun planlama, yatırım ve tanıtım çabalarına girişilmiştir.
Turizmde en önemli konu müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanarak hem yüksek gelir elde
etmek hem de memnun ayrılan her turistin tanıtım açısından en önemli araç olduğunu kabul etmektir. Bu
çalışma, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık
çalışmaları sırasında yapılan bir pilot uygulama olan Bölgede Turist Olmak çalışmasının Erzincan için
sonuçlarını ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, 30 kişilik Erzincan dışından gelen bir grubun
sabahtan akşama kadar kent merkezinde turist olarak dolaşması, yemek yemesi, alışveriş yapması gibi
aktiviteleri gerçekleştirmesi istenmiş ve gün sonunda anket sorularını cevaplamaları istenmiştir. Verilen
cevaplardan Erzincan’da halkın turizm bilincinden ve kendi potansiyelinden haberdar olmadığı ancak
turiste karşı tutumunun çok iyi olduğu gibi turizm açısından çok önemli ve olumlu bilgiler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, turizm, turist memnuniyeti, İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm
Stratejisi
Abstract
Due to numerous benefits, tourism is desired from every side of society for the development of a
location. Long term planning, investment and promotion works are required for its development. The most
important aspect of touristic services is to provide tourist satisfaction in order to get high level of tourism
revenue and promotional benefits of tourists. Present study is related to a pilot study implemented in the
preparation of Northeast Anatolia Innovation Based Tourism Strategy and Action Plan, Being Tourist in
TRA1 NUTSII Region. The results obtained for Erzincan by applying a group of 30 visitors outside the
city after they saw Erzincan during a day showed that locals are not aware the benefits of tourism to their
city and its touristic potentials but they get on well with and welcome tourists warmly.
Keywords: Erzincan, tourism, tourist satisfaction, Northeast Anatolia Innovation Based Tourism
Strategy and Action Plan

Giriş
Turizm kısaca doğrudan döviz girdisi sağlaması, değer zincirinde yer alan ana ve alt
sektörleri desteklemesi, insanlara istihdam olanağı sağlaması ve sosyal ve kültürel yönden
hareketlilik ve çeşitliliğe neden olduğu için bugün tüm dünya ülkelerinin doğal potansiyellerini
kullanarak ya da dev yatırımlarla geliştirmeye çalıştığı yegâne sektör haline gelmiştir. Türkiye de
bu sektörden payına düşeni almak için özellikle son yıllarda yoğun bir çaba harcamış ve özellikle
son on yıllık dönemde kendi koyduğu hedefleri aşarak dünya turizminde söz sahibi olmuştur.
Bununla beraber, bu başarı kitle turizmi denilen ve yoğunlukla deniz - kum – güneş turistini
ağırlamaya dönük olarak gerçekleşse de Türkiye’nin turizmde tam kapasite çalışmadığı turizmi
12 aya yayamadığı ve turizme kazandırılmayı bekleyen yüksek potansiyelli alanlarının var olduğu
bilinen bir gerçektir.
Erzincan’ın da içinde bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (TRA1 Düzey 2 Bölgesi
Erzurum, Erzincan ve Bayburt), 40.842 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye toplamının %5,2’sini
(Erzurum, 25.066 km², Erzincan 11.903 km², Bayburt ise 3.739 km²) oluştururken yüksek ve
engebeli bir yapıyı barındırmaktır, (Erzurum 1.859, Erzincan 1.180; Bayburt 1.550 m). Bölgede
yükseltiye bağlı olarak oluşan sert iklim şartları ve bitki çeşitliliği hayvancılık ve farklı turizm
tipleri açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bölgenin 2015 toplam nüfusu 1.063.789 kişi olup
Erzincan 222.918 kişilik nüfusu ile ikinci sırada yer almaktadır (Erzurum 762.321, Bayburt
78.550).
Bölgede turizme kaynaklık teşkil edebilecek 1290 adet değer varlığı tespit edilmiştir
(KUDAKA 2013). Bölge her şeyden önce yükseltisi, dalgalı yüzey özellikleri ve uzun süreler
*
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kalıcı kar örtüsüne imkan sağlayan iklimi nedeni ile kış turizmi ve sporları ile yoğunlukla 1500m
üzerinde bulunan yayla ve yerleşim yerleri ile çoğu branş için yüksek irtifa sporcu kampı olanağı
sunmaktadır. Bölge bunun yanında, yaklaşık M.Ö. 4000 yılına kadar giden geçmişi ile tarih ve
kültür turizmine, coğrafyası ve zengin su kaynaklarına sahip olması nedeniyle (bölge üç önemli
nehrin başlangıcını oluşturmaktadır) doğa ve macera turizmine, doğal ve kendine özgü ürünlere
sahip olması ve el değmemiş ve endüstrileşmemiş doğası nedeniyle çeşitli aktiviteler sunan eko
ve agro-turizme, yeni gelişen hastane ve tesis altyapısı ve sağlık, güzellik ve termal su
kaynaklarına ve konforlu hava kalitesine sahip olması nedeni ile sağlık turizmine potansiyel teşkil
etmektedir.
Bu potansiyellerin turizme kazandırılması, yerel halkın turizmden gelir elde etmesi ve iş ve
istihdam kapısı olarak turizmin bölgede alternatif bir sektör olarak geliştirilmesi Erzincan’ın,
bölgenin ve ülkenin kalkınması açısından önemli bir gelişmedir. Bu nedenle, turizmin bölgede
geliştirilmesi için potansiyellerin belirlendiği ve bunların her yönüyle harekete geçirilmesinin
hedeflendiği bölgesel stratejilerin geliştirilmesi şarttır. Bu stratejilerin geliştirilmesi esnasında ise
en önemli huşulardan biri de yerel halkın turizme bakışının ve yaşadığı alandaki turizm
potansiyellerini bilip bilmediğinin belirlenmesine yönelik çalışmalardır.
Bu çalışmanın amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 2011
yılı içerisinde hazırlanan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve
Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yerel halkın turizm konusundaki sosyal altyapısını
belirlemek amacı ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde gerçekleştirilen “Bölgede Turist
Olmak” çalışmasının Erzincan’a ait sonuçlarını vermek ve değerlendirmelerde bulunmaktır.
Erzincan’da Turist Olmak Çalışması
Çalışma kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a günübirlik geziler düzenlenmiştir.
Geziye değerlendirmeci olarak katılan kişilerin her üç illerden konuya ilgi gösteren gönüllü ve
strateji hazırlık sürecinde oluşturulan “İl Çalışma Grupları”ndaki turizm paydaşları olmasına
dikkat edilmiştir. Listelerin belirlenmesinin ardından, katılımcılar gitmek istedikleri ile göre iki
gruba ayrılmıştır. Örneğin; Bayburt’tan katılanlar için 1. Grup Erzincan Gezi Grubu, 2. Grup
Erzurum Gezi Grubu şeklinde ayarlanmış ve gruplar katılımcıların tercihine göre belirlenmiştir.
Gruplar Tablo 1’de belirtilen anket içeriğinden hareketle gezilen alanlarda;
1. Konaklama imkanları, yeme/içme hizmetleri ve turistik perakende hizmetler
(hediyelik eşya, yerel ürünler vs.) gibi konuları kalite, fiyat, çeşitlilik ve özgünlük
açısından değerlendirerek ve önerilerde bulunmuş,
2. Esnafın ve halkın turiste karşı tutumunu gözlemlemiş ve not etmiş ve
3. Kent estetiği, ulaşım, yönlendirme çalışmaları ve turizm girişimcisi sayısı gibi
konularda tespitlerde bulunmuştur.

1

Kentin girişinden etkilendim.

2

Kent bilgilendirme materyalleri (rehber harita vs.) bol ve kolay ulaşılabilir.

3

Yönlendirme levhaları yeterli ve doğru.

4

Kent içerisinde yapılar, sokaklar, kaldırımlar yeterince uyumlu ve estetik.

5

Araçlar ve yayalar yeterince rahat.

6

Tabelalar, bina cepheleri ve caddeler yeterince uyumlu ve estetik.

7

Turistik açıdan önemli mekanlar (tarihi eserler) bakımlı ve görünür.

8

Bu çekim merkezlerine erişim kolaydır.

9

Oturup dinlenecek kamuya açık alanlar mevcut (şehir parkları)

11

Belirtmek istediğiniz diğer konular.

Kısmen

Hayır

Kent estetiğini değerlendiriniz.

Evet

Tablo 5. Anket içeriği

ERZİNCAN’DA TURİST OLMAK • | • 1041
Halkın turiste karşı tutumunu değerlendiriniz.
1

Halk turiste karşı ilgili.

2

Halk turisti yeterince yönlendirebiliyor.

3

Halk turistik değerlerini tanıyor.

4

Halkın turiste karşı tutumu olumlu.

5

Esnaf turiste ilgili mi? Yeterince duyarlı ve saygılı mı?

6

Belirtmek istediğiniz diğer konular.
Esnafın turiste karşı tutumunu ve hizmet sunum kalitesini değerlendiriniz.

1

Esnaf turiste karşı ilgili.

2

Esnafın turiste bakış ve yaklaşımı olumlu.

3

Fiyatlandırma iyi.

4

Hizmet sunum kalitesi iyi.

5

Yabancı dil bilgisi var. (Mümkünse sorun)

6

Belirtmek istediğiniz diğer konular.
Turistik perakende hizmetleri (hediyelik eşya, yerel ürünler, el sanatları, vb.)
değerlendiriniz.

1

Hediyelik eşyalar ve yerel ürünler kaliteli.

2

Hediyelik eşyalar ve yerel ürünler ucuz.

3

Hediyelik eşyalar ve yerel ürünler çeşitli.

4

Sadece buraya has hediyelik eşyalar ve yerel ürünler var.

5

Yerel turistik ürünler yeterince vurgulanmış ve tanıtılmış.

6

Hediyelik eşya alınabilecek yerler yeterince mevcut.

7

Ünlü bir yiyecek / içecek ürünü mevcut.

8

Ünlü bir hediyelik eşya mevcut.

9

Hediyelik eşyalar ve yerel ürünlerden almamak eksiklik hissi veriyor.

10

Belirtmek istediğiniz diğer konular.
Yeme/içme hizmetlerini (restoran, lokanta, café, vb.)değerlendiriniz.

1

Yeme / içme hizmetleri ve ürünler kaliteli.

2

Yeme / içme hizmetleri ve ürünler ucuz.

3

Alternatif yeme / içme mekanları mevcut.

4

Alternatif yeme / içme ürünleri mevcut.

5

Sadece buraya has yiyecek ve içecekler var.

6

Belirtmek istediğiniz diğer konular.
Konaklama imkanlarını (oteller vs.) değerlendiriniz.

1

Konaklama hizmetleri kaliteli.

2

Konaklama hizmetlerinin fiyatı uygun (ziyaret edilecek tesiste sorunuz).

3

Alternatif konaklama hizmetleri mevcut.

4

Sadece buraya has konaklama tipleri mevcut.

5

Konaklama alanlarına kolay ulaşılabiliyor.

6

Belirtmek istediğiniz diğer konular.
Turizm girişimciliğinin durumunu değerlendiriniz.

1

Halk turizmden (turistten) para kazanıyor.

2

Kadınlar gelir getirici turistik aktivitelerde bulunuyor (yeme/içme geleneksel ürün)

3

Gençler gelir getirici turistik faaliyetlere katılıyor (rehberlik, animasyon vb.)

4

Küçük turistik işletmeler mevcut.

5

Yerel ve özgün turistik işletmeler mevcut.

6

Belirtmek istediğiniz diğer konular.

Yeme / içme alanlarına erişim

2

Hediyelik eşya satan noktalara erişim

3

Güvenlik ve sağlık

4

Kent estetiği ve güzelliği

5

Turistik altyapı

6

Ulaşım (şehre ve sehir içinde)

7

Bilgilendirme hizmetleri (Tabelalar, yabancı dil kullanımı, turizm danışma
ofisleri vb.

8

Turistik değerlerin varlığı.

9

Turistik değerlerin (tarihi esreler vs.) tanıtımı ve yönlendirme.

10

Belirtmek istediğiniz diğer konular.

2

3

4

5

Diğer

1

1

Doğal güzel

Turizm açısından genel durumu aşağıdaki boyutlar itibariyle değerlendiriniz (1
en düşük; 5 en yüksek).

Modern
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Kentin size çağrıştırdığı imaj.

2

Kenti turistik açıdan temsil eden bir sembole rastladınız mı?

Evet

Hayır

3

Kent içerisinde merakınızı uyandıran ancak göremediğiniz bir yer oldu mu?

Evet

Hayır

4

Kenti temsil edebilecek sembol ne olabilir? (belirtiniz)

Tarihi

1

Öneriler
1

Yukarıdaki başlıklar haricinde en çok dikkatinizi çeken olumlu yönler nelerdir?

2

Yukarıdaki başlıklar haricinde en çok dikkatinizi çeken olumsuz yönler nelerdir?

3

Bölgemizdeki turizm faaliyetlerini geliştirirken yapılmamasını düşündüğünüz hatalar, eksiklikler, sorunlar
nelerdir?

Formu dolduran
Adı ve Soyadı:
Gezilen İl:
Gelinen İl:

Erzincan’a Erzurum ve Bayburt’tan katılım sağlayan 17 paydaşın olduğu gezi 17 Eylül 2011
tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk bölümünde serbest gezi ve gözlem imkanı bulan katılımcılar
daha sonra ise turistik bakımdan çekici alanları grup halinde gezmiştir.
Sonuçlar
Gezi sonrasında, katılımcıların izlenimlerini ve görüşlerini yansıttıkları anketler
değerlendirilerek elde edilen sonuçlar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
Kent Estetiği
Kent estetiğinin değerlendirilmesi başlığı altında; katılımcılara kent girişi, kent bilgilendirme
materyalleri ve yönlendirme levhaları, kent içerisinde yapı ve sokakların estetiği, kent içi ulaşım,
turistik mekanlar ve dinlenme alanları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların %82’si
Erzincan’da oturup dinlenilecek kamuya açık alanlarının mevcut olduğunu, %65’i ise kent içi
ulaşımın araç ve yayalar açısında rahat olduğunu belirtmişlerdir.
Bunun yanında; katılımcıların hiçbiri rehber, harita gibi kent bilgilendirme materyallerinin
yeterli sayıda ve ulaşılabilir olduğunu düşünmemektedir. Aynı şekilde bina cepheleri ve
caddelerin estetik olduğunu düşünen katılımcı da mevcut değildir (Şekil 1). Bu değerlendirmelere
ek olarak; katılımcılar kentin planlı ve düzenli olduğunu, ancak alışveriş alanlarının ve turistik
mekanların görüntüsünün modernize edilmesi gerektiğini; tarihi eserler açısından yoksun
buldukları kentte doğal güzelliklerin mevcut olduğunu belirtmişlerdir.

(belirtiniz)

Diğer konular
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Şekil 2. Kent estetiği ile ilgili görüşler

Halkın Turiste Karşı Tutumu
Erzincan halkının turiste karşı tutumuna yönelik olarak katılımcıların %71’i halkın turiste
karşı ilgili, %82’si ise esnafın turiste karşı ilgili, duyarlı ve saygılı davrandığını belirtmiştir. Tüm
katılımcılar halkın turiste karşı tutumunu olumlu bulmuş ancak turistik değerler konusunda
bilinçli olmadıkları için kısmen turisti yönlendirebildiklerini belirtmişlerdir (Şekil 3).

Şekil 3. Halkın turiste tutumu ile ilgili görüşler

Esnafın Turiste Karşı Tutumu ve Hizmet Kalitesi
Esnafın turiste karşı tutumunu ve hizmet kalitesini değerlendiren gezi katılımcılarının %65’i
esnafın turiste karşı ilgili, %59’u ise turiste bakış açısının ve yaklaşımının olumlu olduğunu
belirtmişlerdir. Ancak katılımcıların sadece %6’lık bir bölümü hizmet kalitesini ve
fiyatlandırmayı iyi olarak nitelendirmiştir. Ayrıca; kaliteli ve kalitesiz ürünlerin bir arada
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satılması ve markalaşma olmaması nedeniyle esnafa karşı güven eksikliği oluştuğunu
vurgulamışlardır (Şekil 4).

Şekil 4. Esnafın turiste tutumu ile ilgili görüşler
Turistik Perakende Hizmetleri (Hediyelik Eşya, Yerel Ürünler, El Sanatları)
Hediyelik eşya, yerel ürünler ve el sanatları alanında sunulan perakende hizmetlerini
değerlendiren katılımcıların %71’i Erzincan’a ait ünlü bir yiyecek-içecek ürünün, %53’ü ise ünlü
bir hediyelik eşyanın mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %53’lük bir bölümü
hediyelik eşyaların ve yerel ürünlerin kaliteli olduğunu düşünmektedir. Ancak; yerel ve turistik
ürünlerin yeterince tanıtımının yapıldığını ve hediyelik eşya alınabilecek uygun mekanların var
olduğunu düşünenler katılımcıların sadece %6’sını oluşturmaktadır. Hediyelik eşyaların uzun
yıllardır aynı formda yapıldığını ve hediyelik eşya çeşitliliğinin zenginleştirilmesi gerekliliğini
belirten katılımcılar; ürünlerin tanıtımının ve ürünlere erişimin sıkıntılı olduğunu belirtmişlerdir
(Şekil 5).

Şekil 5. Turistik perakende hizmetlerle ilgili görüşler

Yeme-İçme Hizmetleri (Restoran, Pastane, Cafe, vb.)

ERZİNCAN’DA TURİST OLMAK • | • 1045

Yeme-içme hizmetleri açısından kenti değerlendiren katılımcıların %59’u hizmetlerin ve
sunulan ürünlerin kaliteli olduğunu düşünmektedir. Alternatif yeme-içme ürünlerinin ve bu
ürünleri sunana mekanların yeterince var olduğunu düşünenler katılımcıların %41’ini
oluşturmaktadır. Bazı katılımcılar yöresel yemek yapan lokanların yaygınlaşması gerektiğini, bir
arada yemek sunumu yapan alışveriş merkezlerinde (birbirine karışan yemek kokuları nedeniyle)
hizmet kalitesinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir (Şekil 6).

Şekil 6. Yeme içme hizmetlerle ilgili görüşler

Konaklama İmkanları
Konaklama imkanları bakımında kenti değerlendiren katılımcıların %82’lik bölümü
konaklama alanlarına ulaşımın kolay, %65’i ise konaklama hizmetlerinin kaliteli olduğunu
belirtmişlerdir. Konaklama hizmetlerinin fiyatlarının uygun olduğunu düşünen katılımcıların
oranı % 59’dur. Bunun yanında; katılımcıların %76’lık bir bölümü Erzincan’a has konaklama
tiplerininin mevcut olmadığını belirtmişlerdir (Şekil 7).

Şekil 7. Konaklama hizmetlerle ilgili görüşler
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Turizm Girişimciliği
Kentte turizm girişimciliğini değerlendiren katılımcıların %53’ü halkın turizmden kısmen
para kazandığını, yerel ve özgün turistik işletmelerin mevcut olduğunu düşünmektedir.
Katılımcıların %88’i kadınların, %71’i de gençlerin gelir getirici turistik faaliyetelere
katılmadığını belirtmişlerdir. Kentte küçük turistik işletmelerin olmadığını düşünen katılımcılar
%53 oranındadır. Doğal ve gezilmeye değer alanlarda farklı aktivitelere dayalı küçük turistik
işletmelerin geliştirilmesi gerektiği ise belirtilen diğer bir konudur.

Şekil 8. Turizm girişimciliği ile ilgili görüşler

İlde Turizmin Genel Durumu
Turizm açısından Erzincan ilinin genel durumunu değerlendiren katılımcılar, şehre ulaşım,
şehir içinde ulaşım ve yeme-içme alanlarına erişim imkanlarının yüksek olduğunu
düşünmektedirler. Güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yeterli bulunduğu kentte; turistik altyapı,
turistik değerlerin tanıtımı ve bilgilendirme konuları yetersiz bulunmuştur. Bu konuda
katılımcılar, şehrin turistik değerlerinin ön plana çıkarılarak, tanıtımının yapılması gerektiğini
belirtmişlerdir (Şekil 9).
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Şekil 9. Turizmin genel durumu ile ilgili görüşler

Diğer Konular
Kentin imajını katılımcıların %59’u doğal güzel olarak nitelendirmiştir. Diğer katılımcıların
modern, sade ve sakin buldukları kenti hiçbir katılımcı tarihi olarak değerlendirmemiştir (Şekil
10).

Şekil 10. Kent imajı ile ilgili görüşler

Katılımcıların %59’u kenti turistik açıdan temsil edebilecek bir sembole rastlamadıklarını
belirtirken; kenti temsil edecek sembolün %41 oranında üzüm olabileceği belirtilmiştir (Şekil 11).
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Şekil 11. Kent imajı ile ilgili görüşler

Şekil 12. Kent sembolü ile ilgili görüşler

Görüş ve Öneriler
Gezi katılımcılarının anket başlıkları dışında kent ile ilgili olumlu buldukları yönlerin
başında kentin planlı yapılaşması, geniş yolları ve temizliği yer almaktadır. Özellikle kent içi
ulaşımda engelli vatandaşlar için bilgilendirmeler bulunması katılımcıları etkilemiştir. Sakin ve
güvenli olarak nitelendirilen kentte yeşil alanların, mesire alanlarının ve doğal güzelliklerin
varlığı da katılımcılar tarafından olumlu karşılanmıştır. Ayrıca halkın sıcakkanlı, yardımsever ve
turiste karşı anlayışlı olması da en çok dikkat çeken unsurlardandır.
Anket sorularında belirtilen konular dışında katılımcıarın kent ile ilgili belirttikleri
olumsuzlukların başında doğa turizmine hizmet veren alanların altyapı ve çevre düzenlemesi
eksiklikleri yer almaktadır. Turistik alanlar (Girlevik Şelalesi, Ekşisu Sazlığı, vb.) ile kent
içerisinde özellikle otogar gibi alanlarda bilgilendirme dokümanlarının olmadığı belirtilmiştir.
Katılımcıların olumsuz buldukları bir diğer konu da; yerel ürünlerde tüm çeşitlerinin birarada
turiste sunulduğu alanların olmaması ve yerel ürünlerin genelde tekstil ve elektronik eşya
mağazaları ile birlikte yer altı çarşılarında turiste sunulmasıdır. Hediyelik eşyaların imalatında ve
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sunumunda yenilikçilik olmaması da olumsuz bulunan bir başka konudur. Katılımcıların olumsuz
olarak belirttikleri bir başka konu ise kentte tarihi eserlerin bulunmamasıdır.
Bölgemizde turizm faaliyetinin geliştirilmesine yönelik olarak katılımcıların önerilerini ise
şöyledir:
 Tüm bölgenin bir bütün olarak (Erzurum-Erzincan-Bayburt) değerlendirilmesi gerekir.
 Doğal alanların çevre düzenlemesi yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
 2011 Dünya Yamaç Paraşütüne ev sahipliği yapan kentin bu etkinliğe ait bir heykel ile
doğa sporlarına ait tanıtımı yapılabilir.
 Turizm için geleneksel mimari ve yaşantı modernize edilmelidir.
 Turizmin bölge için önem ve getirilerine yönelik bölge halkının tüm kesimleri
bilinçlendirilmelidir.
 Doğa turizm bütünlüğünü oluşturarak, doğal güzelliklerimizi değiştirmeden ve yerel
ürünlerle bütünleştirerek yerel ürünlerin pazarlandığı, doğal güzelliklerin kullanıldığı,
teknolojiden uzak turizm merkezleri (vadileri) oluşturulmalıdır. Bunlar yapılırken
kesinlikle doğal çevreye zarar verilmemelidir.
 Turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bölgedeki üretim
sahaları korunmalı, tarım alanlarına zarar verilmemelidir.
 Yerli turistlere ve yurtdışında çalışan vatandaşlarımıza yönelik hediyelik eşya üretiminde
AR-GE faaliyetleri geliştirilmeli, kaliteli ve kalitesiz ürünlerin bir arada satışı
engellenerek turistte güven duygusu oluşturulmalıdır.
Kaynakça
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ERZİNCAN TURİZMİNİ GELİŞTİRME SENARYOLARI
SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN ERZINCAN
Süleyman TOY*
Özet
Özgün coğrafyası, bozulmamış doğası, bereketli ovası, zengin tarihi ve kültürel mirası ve üzerinde
bulunduğu doğu – batı, kuzey – güney rotasının düğüm noktası olması nedeniyle Erzincan bölgesinde ve
çevresinde kış ve spor turizmine, doğa ve macera aktivitelerine, gastronomik ve yerel tatları içeren agroturizme ve tarih, kültür ve inanç turizmine potansiyel ve uygunluk arzetmektedir. Çevresinde yeni gelişen
kış turizmi, doğa ve macera turizmi ile tarih ve kültür turizmi rotalarında bir en önemli destinasyonlardan
biri olarak yer alan Erzincan merkez ve diğer bütün ilçelerde turistik altyapı ve tanıtım açısından yapılması
gereken çok önemli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma, Erzincan’ın da içerisinde yer aldığı Kuzeydoğu
Anadolu Bölgesi’nde turizmin insanlara iş ve istihdam imkanı sağlayan önemli bir sektör haline gelmesini
amaçlayan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda 2011 yılı içerisinde
yerel aktörlerin iş birliği ile hazırlanan ve 2012 yılından itibaren uygulamasına geçilen Kuzeydoğu Anadolu
Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasında Erzincan turizminin belirlenen
hedefe ulaşması için 2023 yılına kadar yapılması gerekenleri ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, turizm, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
Abstract
Due to its distinct geographical characteristics, untouched nature, fertile plain, diverse historical and
cultural heritage and being a junction point on west – east and north – south routes, Erzincan has suitability
and potentials in its region and close proximity for winter and sport tourism, nature and adventure activities,
agro – tourism involving gastronomic tastes and local dishes and history, culture and belief tourism. As one
of the most important destinations on newly developing winter tourism, nature and adventure tourism and
history and culture tourism routes, Erzincan shelters many future projects to be implemented for the
completion of infrastructure and promotion in all its provincial area. Present study reflects the projections
and future prospects related to what should be done to reach determined targets for tourism in Erzincan
considering the Northeast Anatolia Innovation Based Tourism Strategy and Action Plan prepared in 2011
and began to be implement for the Northeast Anatolia Region including Erzincan in the coordination of
Northeast Anatolia Development Agency (KUDAKA) and with the participation and collaboration of local
actors in order to turn tourism into one of the most important sectors giving employment possibilities to
people.
Key Words: Erzincan, tourism, Northeast Anatolia Region, Northeast Anatolia Innovation Based
Tourism Strategy and Action Plan

Giriş
Turizm, eğlenme – dinlenme, iş vb. amaçlarla insanların kalıcı ikametgahlarından bir yıldan
fazla olmamak kaydıyla seyahat etmeleri ve bu seyahatler ve kalışlar sırasında gerçekleştirdikleri
aktivitelerin tamamıdır (The European Comission 2003). Turizm ayrıca küresel ekonominin en
büyük endüstrilerinden ve itici güçlerinden biri olarak toplumların ekonomik kalınmasının
yanında sosyal ve kültürel gelişiminde de önemli yer tutar ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde
etkilidir. Turizm, Türkiye ekonomisi için de önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de 54 sektörü
doğrudan etkileyen ve ekonomiyi en fazla canlandıran sektörlerin başında gelen turizm (AKTOB
2014), ekonomik ve toplumsal yönden geri kalmış bölgelerde kalkınmayı tetikleyici rol
oynayarak insanlara iş ve istihdam olanağı sağlanmaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefi
olarak dünyada turizm gelirleri ve turist sayısı bakımından ilk 5 ülke içerisine girme ve turizmi
dört mevsime yayma çabası turizmin ulusal ve bölge bazlı kalkınma açısından önemini
göstermektedir.
Turizm, sağladığı ekonomik ve toplumsal kazanımların büyüklüğü ve kalkınma sürecini
hızlandırma özelliğinden dolayı, Erzincan’ın içerisinde yer aldığı TRA1 Düzey 2 Bölgesi için
öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Sektörün diğer bir özelliği ise, değer zincirinde diğer
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bazı kritik sektörleri barındırmasıdır. Kuzeydoğu Anadolu için bu sektörlerin başında, bölgenin
ekonomisinde önemli yer tutan tarım, gıda ve hayvancılık gelmektedir. Erzurum, Erzincan ve
Bayburt illerinden oluşan bölge, başta 4000 yıla varan tarihi geçmişi ile kültür ve tarih turizmine,
iklimi ve coğrafi yapısı ile kış turizmine, Türkiye’nin en zengin su kaynaklarının başlangıç
noktasında bulunması nedeniyle doğa ve su sporları turizmine, zengin termal su kaynakları ve
gelişmiş sağlık altyapısı ile termal ve sağlık turizmine ve yüksek rakım nedeniyle de sporcu
kamplarına yönelik çok zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli kullanarak bölgede
turizmin istihdam imkanı sunabilen ve diğer sektörleri de destekleyen lokomotif bir sektör haline
gelmesi gerekliliğinden hareketle, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), bölge
turizminin ilgili tüm sektörlerle beraber mümkün olan en yüksek sosyoekonomik faydayı
sağlaması amacına hizmet edecek ve bölgede var olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi
için bir yol haritası işlevi görecek olan İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem
Planı’nı (KUDAKA 2012) hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir.
Bu çalışma, İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (İDBTSEP)
içerisinde Erzincan turizmini geliştirmeye yönelik vizyon, amaç, hedef, strateji ve proje
fikirlerinden bahsetmektedir.
İdbtsep Hazırlık Süreci
30.03.2011 tarihinde hazırlanmaya başlanan ve 9 aylık bir süreçte Erzurum, Erzincan ve
Bayburt’u kapsayan TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde yenilikçi yöntemler kullanılarak tamamlanan
çalışma süresince; 6 büyük çalıştay, 157 yayın ve 70 adet proje envanteri, 12 alt sektörde 20 il
çalışma grubu, 60 toplantı ve 2000 kişilik paydaş katkısı, bir adet internet sitesi, bir adet bölge
turizmi logosu, biri bölgede ilk olmak üzere 3 büyük konferans, biri yabancı olmak üzere 2 adet
tur operatörleri ve gazeteci gezisi, bir adet bölge paydaşları gezisi, Turizmde İnovasyon ve
İnovatif Girişimci İş Planı Yarışması, 13 alt basamakta ulusal ve uluslararası rekabet analizi, 14
başlıkta tespit edilen toplam 1290 adet değer varlığı envanteri, Değer Zinciri, Sosyal Ağ Analizi,
Sektörel İnovasyon Arz ve Talebi ve İhtiyaç Analizi, Kamu ve Özel Sektör Konaklama
Tesislerinin Karşılaştırılması ve Ziyaretçi Memnuniyet Anketi yapılmıştır. Stratejinin
hazırlanması sürecinde katılımcılığa büyük önem verilmiştir. Turizme destek sağlayan 12 alt
sektörde kamu, STK, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan aktörler arasında işbirliği,
koordinasyon, bilgi alışverişi ve ortak hareket etme anlayışını ortaya çıkarmak ve tabandan gelen
görüş ve önerileri strateji belgesine aktarmak amacıyla il çalışma grupları oluşturulmuş ve
koordineli bir biçimde çalışmaları sağlanmıştır. Ayda bir kez toplanan bu gruplardan elde edilen
görüşler ve öneriler eksiksiz bir biçimde Ajans uzmanlarının koordinasyonunda veri tabanına
aktarılmıştır. Aynı sektörde faaliyet gösteren tarafların tanışması, kaynaşması ve ortak iş yapma
becerisi geliştirilmiş ve bu sayede kümelenme yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu grupların
çalışmalarına stratejinin oluşturulmasından sonra uygulama aşamasında da devam etmesi teşvik
edilmiştir. IDBTSEP 25 Aralık 2011 tarihinde üst düzey katılımın sağlandığı bir konferansla
kamuoyuna ilan edilmiştir.
Kuzeydoğu Anadolu Turizm Gelişim Stratejisi
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde turizmin insanlara iş ve istihdam imkanı sağlayan bir
sektör haline gelmesi açısından bölgenin belirlediği vizyon; “Cumhuriyet'in 100. yılında rekabetçi
turizm sektörü sayesinde dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmek”
şeklindedir. Uygulanan stratejik yaklaşım “ziyaretçi ekonomisi” üzerine inşa edilmiş ve turizm
sektörü içinde doğrudan yer alan (konaklama, yeme – içme gibi) ve turizmi destekleyen (tarım ve
gıda gibi) sektörlerin eşzamanlı olarak geliştirilmesi esas alınmıştır.
Böyle bir yaklaşımın uygulanması sonucunda;
1. “Farklılaşan ve değer yaratan turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve sunulması” bölgede
turistlerce yapılan harcamaların artması,
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2. Bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin artması ile
“turizm pazar payının artırılması ve yeni pazarlara açılması”,
3. “Bölgesel düzeyde sektör yönetiminin etkinleştirilmesi” ile bölgede yeni yatırımların,
istihdamın ve gelirin artması,
4. “Bölge turizminin, toplum-turizm entegrasyonu ve topluma dayalı turizm faaliyetleriyle
ön plana çıkması” ile yerel halkın sektör gelirlerinden daha fazla pay alması ve yaşam kalitesinin
yükselmesi,
5. “Turizm değer zincirindeki özel sektörün ve girişimcilerin sayısının, niteliğinin artırılması
ve bölgenin yeni yatırımlar için cazibe merkezi halini alması” ile insan kaynağının yerinde
kalması ve yeni yatırım ile nitelikli işgücü çekme konusunda ilerleme sağlanması beklenmektedir.
Erzincan Turizmini Geliştirme Stratejileri
Bölgenin turizm konusundaki potansiyelinden hareketle, İDBTSEP’nin öncelikli turizm
alanları;
1. Kış ve Spor Turizmi,
2. Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi,
3. Tarih ve Kültür Mirası Turizmi,
4. Macera ve Doğa Sporları Turizmi,
5. Ekoturizm ve Agroturizm,
6. Medikal ve Sağlık Turizmi
şeklinde belirlenirken bu turizm tiplerinde;
1. Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma,
2. Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi,
3. Toplumun Turizmi Benimsemesi
konularını ele alan stratejik alanlarda bu turizm tiplerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu öncelikli turizm tiplerinde ve stratejik alanlarda Erzincan’a ait olan stratejik hedefler ve
proje fikirleri şu şekilde sıralanmaktadır.
Kış ve Spor Turizmi
Bu turizm tipinde stratejik olarak Ergan Dağı’nda kış turizmi altyapısının geliştirilmesi
öngörülürken mevcut konaklama altyapısı ve hizmetlerinin değerlendirilerek iyileştirilmesine
dönük faaliyetler önerilmektedir. Bunun yanında, kayak tesislerindeki hizmet ve olanakların
çeşitlendirilmesi ve mevcut alanda yöresel ürünlerin satışına imkan tanıyan noktaların kurulması
da diğer öneri faaliyetlerdir.
Yine aynı turizm tipinde kayak sonrası etkinliklerin tasarlanması ve sunuma hazır hale
getirilmesi ile turist grupları için otellerde ve şehirde farklı mekanlarda kayak sonrası sunulacak
eğlence ve etkinliklerin belirlenerek tasarlanması ve uygulanması için gerekli hazırlıkların
yapılması ve şehir etkinlik takvimlerinin oluşturulması önerilmektedir. Bunun yanında, Erzincan
Üniversitesi bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Tıp Merkezi ile Türkiye Spor Teknolojileri Ar-Ge ve
İnovasyon Merkezlerinin kurulması, Erzurum’un kış turizm potansiyelinden yararlanarak
alternatif ya da ondan farklılaşan bir role sahip olarak hedef turizm kitlesinin bölge genelinde
genişletilmesi, kış sezonu dışında başka etkinliklerle dört mevsim dolu bir altyapı oluşturulması,
futbol başta olmak üzere, profesyonel sporcuların ve takımların antrenman amaçlı olarak yaz
sezonunda bölgeye gelmesini sağlayacak altyapının oluşması ve dağ bisikleti, ATV turu, mini
golf vb. yaz aktivitelerin oluşturulması Erzincan için önerilen aktivitelerdir.
Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi,
Kentte ve Ergan’da mevcut ve yeni oluşacak konaklama altyapısının konferans ve incentive
turizmi için kullanılması; bu amaçla yurtiçi potansiyel toplantıların (özellikle bakanlıkların ve
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özel şirketlerin) Erzincan’a çekilmesi için tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve kongre çeken
büyük operatörlerin dikkatlerinin çekilmesi önerilmektedir.
Tarih ve Kültür Mirası Turizmi
Bu turizm tipinde tarihi ve kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve yorumlanarak
turizme hazır hale getirilmesi stratejisi altında turizme kazandırılması düşünülen tarihi yapıların
envanterinin oluşturulması, hikaye ve yorumların derlenmesi ve tanıtımlarda kullanılması
önerilirken tarih ve kültür rotası ve turizm ürünleri oluşturulması konusunda ise Mamahâtun
Kervansarayı ile başlayan ve doğuya yönelen bir rota ile Kemah ve Kemaliye Tarih ve Kültür
Rotası önerilmektedir.
Macera ve Doğa Sporları Turizmi
Bu öncelikli turizm alanında Kuzeydoğu Anadolu macera ve doğa sporları turizm ürünlerinin
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi stratejisinde, Erzincan’da doğa ve macera sporları için altyapı
oluşturma faaliyetleri önerilirken trekking, dağ bisikleti, atçılık, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi
doğa sporları etkinlikleri için rotaların belirlenmesi, yönlendirme ve tabelalandırmanın yapılması,
broşür hazırlanması gibi faaliyetlere yer verilmektedir.
Ekoturizm ve Agroturizm
Bu alanda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğa koruma alanlarının tespiti ve statü
kazandırılması ile ilgili olarak marka değeri taşıyabilecek alanların tespit ve tescil işleri
önerilmektedir (Otlukbeli Traverten Seddi Gölü’nün “Jeolojik Miras” olarak ilan edilmesi gibi).
Bunun yanında, Kuzeydoğu Anadolu Model Eko-Agroturizm Köylerinin Oluşturulması
stratejisinde ilde seçilecek bir köyde kısa vadede eko-agroturizm için örnek uygulamaların
gerçekleştirileceği modellerin oluşturulması, Çiftliklerin tarım – turizm- takas (TaTuTa)
sistemine dahil edilmesi, bu tür çiftliklerin sayısının artırılması, alternatif turizm rotalarının
oluşturulması (yaylalar, zengin biyoçeşitlilik, kuş, kelebek ve yaban hayatı zenginliği vb.) ve
çocuk kamplarının oluşturulması gibi projeler önerilmektedir.
Medikal ve Sağlık Turizmi
Bu turizm alanında, bölgenin Türkiye’nin medikal turizm pazarından pay alması stratejisi ile
ilgili Erzurum ve Erzincan’da tıp fakültelerinin, devlet ve özel hastanelerin en güçlü olduğu
alanların tespit edilmesi, hastanelerdeki altyapıların yabancı hasta kabulünü mümkün kılacak
şekilde gözden geçirilerek eksikliklerin tamamlanması, termal suların ve şifalı çamur gibi doğal
kaynakların kullanılması, tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinden faydalanılması gibi konulardan
bahsedilmektedir.
Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma Stratejik Alanı
Bu stratejik alanda Erzincan’ı da içine alan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi markası kimliği
oluşturulması, bölgeden çıkan ünlü ve sermaye sahibi kişilerin bölge turizmine desteklerinin
alınması, turizm yazarlarının devamlı bilgilendirilmesi, görsellerin güncellenmesi, pazarlama
malzemelerinin tasarlanması ve yaygınlaştırılması, Kuzeydoğu Anadolu Turizm Portalının
kurulması, turistik il haritası, kent rehberi, turist haritaları, turizm ürün ve etkinlik broşürleri gibi
çok çeşitli dokümanların hazırlanması, sosyal medyada etkin tanıtım sağlanması, ulusal ve
uluslararası tur operatörleriyle işbirliği ve turizm fuarlarına katılım sağlanması, müşteri odaklı
tanıtım ve pazarlama yapılması bu bağlamda bağımsız gezginler, maceracılar vb. kitlelere
ulaşılması, turizm bilgi ve danışma merkezlerinin kurulması, Dört Mevsim Dört Festival”
temasının (Kar ve Buz; Su ve Doğa; Spor, Sağlık ve Güzellik; Hasat ve Gastronomi
Festivallerinin) hayata geçirilmesi, TV dizilerinin ilde çekilmesi ya da ünlü dizilerde
Erzincan’dan bahsedilmesi, çocuk programları, çizgi filmler, bilgisayar oyunları gibi ortamlarda
tanıtım yapılması, kent estetiği, bakım ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve farklılaştırılması, turizm
kalite işaretinin ve altyapısının oluşturulması ve ulaşım altyapısına ve imkanlarına yönelik
çalışmalar ve işaret ve tabelalandırmaların yapılması ön görülmektedir.
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Özel Sektörün, Girişimciliğin ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Stratejik Alanı
Bu stratejik alanda, turizm girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda kısa ve uzun vadeli
yaklaşım benimsenmiştir. Temel amaç halkın turizmi geçim kaynağı olarak görebilmesini
sağlamaktır. Bunun yanında ildeki aktörler arasında (üniversiteler, özel sektör, kamu ve STK) iş
birliğinin güçlendirilmesi, ilden ulusal ve uluslararası marka ürünlerin çıkarılması, (Cimin üzümü
ve ürünleri, peynir çeşitleri gibi ürünlerin farklılaştırılarak markalaşması), ulusal ve uluslararası
yatırımların çekilmesi, nitelikli insan sermayesinin çekilmesi (öğrencilerin tutulması ve cazibenin
artırılması), sektör için insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejiler öngörülmektedir.
Toplumun Turizmi İçselleştirmesinin Sağlanması ve Sektörün Gelişimini
Hızlandıracak Sosyal ve Kültürel Ortamın Güçlendirilmesi Stratejik Alanı
Bu stratejik alanda toplumda turist ve turizm farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır.
Bu amaçla yerel ve ildeki aktörler arasındaki işbirliği kültürünün yayınlaştırılması, halkın turizm
ürünlerinin oluşturucusu ve kullanıcısı haline getirilmesi ve böylece turizmden gelir elde ederek
gelirlerin tabana yayılmasının sağlanması önerilmektedir.
Sonuç
Turizm ülke, bölge ve Erzincan’ın kalkınması özelinde hayati sektörlerden biri olarak
görülmektedir. Sektörün ilde gelişmesinin halkın ekonomik ve sosyal refahını artıracağı kesindir.
Turizmin bu bölgede ve Erzincan’da gelişimi için kamunun yapması gereken önemli işler
mevcuttur. Bu bağlamada büyük bir katılımla, inovatif yöntemlerle oldukça kapsamlı ve nokta
atışı projelerle eylem planına dönüştürülen İDBTSEP (2012 – 2023) hazırlandığı yıldan sonra
hemen uygulanmaya konulmuş ve Türkiye’de belki de ilk defa yerel düzeyde hazırlık aşamasında
yer alan aktörler uygulayıcı konuma getirilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen öncelikli turizm alanlarında her ilde kurulan turizm proje komiteleri
ile eylem planında bahsi geçen projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmış ve oldukça
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu bağlamda Erzincan’da kış ve spor turizmi, tarih ve kültür,
eko-agro turizm ve doğa ve macera turizmi için komiteler kurularak çalışmalar yapılmıştır.
Tanıtım ve pazarlama komitesi il adına fuar katılımı gibi konularda katkılar sağlamıştır.
İlk yıl oldukça verimli sonuçlar alınan ve komite çalışmaları ile yaygınlaşan turizm bilinci
ve stratejinin tanınırlığı ne yazık ki 2013 yılından itibaren koordinatör kuruluş olan Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansının konuya gereken önemi vermemesi nedeniyle bölge aktörlerinin
istekli olmasına rağmen devam ettirilememiştir. Daha sonraki yıllarda da devam eden bu ilgisizlik
hem strateji belgesinin yine tozlu raflara terkedilen bir doküman haline gelmesine hem de bölge
aktörlerinin kurumlara ve turizme olan inancının azalmasına neden olmuştur.
İDBTSEP içerisinde yer alan ve güncelliğini koruyan projelerin kesinlikle yerel paydaşlar
ve daha üst düzeyde, DAP ve Kalkınma Bakanlığı gibi üst kuruluşların desteği ile hayata
geçirilmesi gerekmektedir. Hazırlık, katılımcılık ve uygulama yöntemi konusunda son derece
yenilikçi ve etkin olan bir stratejik eylem planının uygulanması konusunda özellikle yerel
aktörlerin yeniden sahiplenmesinin sağlanması, strateji hazırlığı ve uygulanması konusunda
koordinatör kuruluş olan ajansın planı yeniden gözden geçirmesi bölge turizminin geleceği
açısından son derece önemlidir.
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TÜRK SİNEMASINDA “ERZİNCAN” İMGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
STUDY OF IMAGE OF ERZİNCAN IN TURKISH CINEMA
Zehra UZUNER*
Özet
Sinema filmleri, toplumsal yaşamın söylemlerini simgeleyerek, sinemasal anlatılar biçiminde aktaran
yapıtlardır. Bu bağlamda sinema, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller sisteminin bütünlüğü
içindeki yerini almaktadır. Şehirlerin film seti olarak sinema ekranlarından izleyiciye sunulması da
bireylerin zihninde filmde anlatılan yer ile ilgili imaj yaratma ya da mevcut imajı değiştirme ve kültürü
hakkında bilgi edinmesinde güçlü bir etkendir. Çalışmanın örneklemini Erzincan Şehri’nin yer aldığı
filimler oluşturmaktadır. Sinemanın ürünlerinin bir araç olarak değerlendirilebileceği görüşünden
hareketle, Erzincan Şehrine sinemanın sunduğu pencereden bakmak çalışmanın temel amaçlarındandır.
Araştırmada tespit edilen filmlerin şehrin toplumsal, kültürel yapısını tanıtmadaki rolü analiz edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Sinema, Şehir imajı, Türk Sineması.
Abstract
Movies are the works of art which visualize discourses of social life and transfer them as cinematic
narratives. In this regard, cinema takes place in the integrity of cultural representations system which
constructs social reality. To present cities as movie set to the audience is a powerful factor in creating an
image in people’s minds about these cities or changing the existing image and peoples’ learning about the
culture. The sample of the study consists of movies which have been shot in Erzincan. With reference to
the view that the cinema products can be seen as tools, examining Erzincan with the point of view that
cinema presents is one of the main purposes of the study. In this study, the role of the identified movies in
introducing the culture and community of the city will be analyzed.
Key Words: Erzincan, Cinema, City İmage, Turkish Cinema

Giriş
Sinema filmleri, tanıtma ve imaj yaratma da önemli bir kültürel bir etmendir. Seyircinin
hayal gücünü harekete geçirir, onu etkiler ve onu yönlendirebilir. Şehir mekânların, film seti
olarak kullanılması, sinema ekranından izleyiciye sunulması, kent kullanıcılarının kent hakkında
bildiklerini sorgulamakta, yeni fikirler verip seyircinin bakış açılarını değiştirmekte ve kentlerin
algılanan veya empoze edilen imgelerini yaratmaktadır. Kent imgelerinin doğru yansıtılması, kent
kullanıcılarının içinde yaşadıkları kenti algılamasını etkileyeceğinden, sinema bu konuda önemli
bir rolü üstlenmektedir.
Sinema Anlatımı ve Kültürel Yapı İnşası
Sinematografın icadıyla birlikte, insanların ve toplumların yaşamını anlatan, yeni ve en etkili
araçlardan biri olarak hayatımıza giren sinema; insanın toplumsal yapı içerisinde yaşadığı
sorunları, psikolojik yaklaşımları, sosyo-kültürel, politik, ekonomik yanlarını yansıtan ve
uluslararası dile sahip bir iletişim aracıdır. (Depeli,2003,s.18)
Sinema eğlence aracı olmasının yanı sıra, tüm kültür ürünleri gibi, insanların kendilerini ve
toplumdaki yerlerini anlamaları, içinde yaşadıkları kültürü anlamlandırmaları açısından önemli
bir yere sahiptir. Çekilen filmler, içinde yaşanılan kültürü dolaylı ya da doğrudan temsil eder
şekilde toplumun bir yansımasını oluşturmaktadır. Toplumun kendisini nasıl tanımladığının,
toplumsal benliğin görsel bir ifadesidir. Dolayısıyla, sinemayı toplumla olan bağlarından, içinde
yaşanılan kültürden ayrı düşünmek olanaksızdır.
Toplumdan aldığını gene toplumun kendisine yansıtan bir ayna görevi yapan sinema, bu
yolla toplumun yaşam tarzının ve kültürünün biçimlenmesinde, üretici ve yeniden üretici bir araç
olarak etkin görevdedir. (Adanır, 2007, s.10). Güçhan (1992,s.5) da toplumsal bir üretim olan
sinema ürünleri, toplum kültürünün bazen doğrudan, bazen de dolaylı ve karmaşık bir
*
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yansımasıdır” diyerek sinema ile toplumun karşılıklı etkileşimine dikkat çekmektedir. Toplumsal
yapıyla bireyin düşünsel dünyası da her zaman için iç içe girmiş bir halde bulunur. Çünkü
düşüncenin temelinde, dünya görüşü ve toplum zihniyetinin oluşturduğu mantık örgülerinin
bileşimi vardır. Yönetmenler de filmsel anlatılarını kendi öznel bakış açılarına göre tasarlarlar.
Burada yönetmenin anlatısı tamamen özgün ve kendi isteği doğrultusunda sunulmuş görünse bile,
anlatının hem biçimi hem de içeriğindeki mesajlar ve kodlar, toplumsal sistemin kurguladığı
unsurların dışına kolayca çıkamaz. Bundan dolayıdır ki hiçbir anlatının, kendisini üreten çevresel,
düşünsel ve iletişimsel dünyadan soyutlanamadığı kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, filmler
toplumsal yaşamın söylemlerini sinemasal anlatılar biçiminde aktaran yapıtlardır. Bu yolla
sinemanın kendisi de, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller sisteminin bütünlüğü
içindeki yerini almaktadır. Dolayısıyla dış dünya, senaryo ve yönetmenin bakış açısı üzerinden
film evreninde gerçeğe en yakın ve inandırıcı biçimde verilmektedir. Bu da filmsel öykünün,
karakterlerin yanında bu öykü ve karakterlerin yaşadığı fiziksel sosyo-kültürel çevrenin,
mekânların yeniden inşasını, temsilini zorunlu kılan bir yapıyı beraberinde getirmektedir. Bu
işleyiş içinde filmsel öykü, film dilinin kullanan yönetmenin bu öyküyü perdeye yansıtma biçimi
ve söylemi çerçevesinde yeni bir boyut kazanır.
Sinema farklı coğrafyaları, mekânları, gerektiğinde yan yana kurgulayarak o mekânları ve
içlerindeki insanları birbiriyle kaynaştırabilir. Filmlerin öyküleri ve karakterleri, bu kurmaca
dünya içindeki çevre ve mekânlarda seyirci ile buluşurlar, inandırıcı bir biçimde seyirciyi de
atmosfer içinde yaşatırlar. Gerek anlatının kendisi gerekse anlatı içindeki karakterlerin özellikleri
çevre içinde gerçekleşir (Liman, 2013, s.82)
Sinemada Kentsel İmaj ve Tanıtma
Sinema filmleri görsel iletişim araçları arasında, imaj ve tanıtım için fazlasıyla zengin
imkânlar sunabilmektedir. Sinema filmlerinin geniş bir alana yayılması, ses ve görüntü
dolayısıyla mesajı etkili ve anlaşılır kılması, kitleleri bir bölgenin ya da ülkenin mal ve
hizmetlerini telkin ve bilgilendirme yoluyla satın almaya yöneltebilmektedir. Mesajın hedef
kitlenin benimseyeceği bir kaynaktan çıkması mesajın etkinliğini arttırır. Kitle iletişim araçlarıyla
verilen mesajların güvenilirlik oluşturması da onların benimsenme seviyesini yükselten
unsurlardır. Sinema da görselliği, özdeşlik kurulacak karakterleri ve konusu ile kitleleri diğer kitle
iletişim araçlarına göre daha çok etkilemektedir.
Kentler de, sineman ilk doğuşundan bu yana beyazperdeye konu ya da fon olmuş, sinemanın
tam merkezinde yer almıştır. Filmler, eğlence aracı olmanın yanı sıra bilgi kaynağı vazifesi
görerek çekilen mekân hakkında soysal, ekonomik, siyasal çerçevede verdikleri bilgilerle bakış
açısı ve kent imajı yaratma gücüne sahiptir.
Kentler, sinematik form tarafından şekillenmiştir. Sinema ve kent arasındaki en önemli
bağlantı kent imajı ve kentsel imgelerdir. Kameranın gözü film kamerası, kameraman, yönetmen
vb. unsurlar bütünü ile gördüğü nesne arasında fiziksel ve zihinsel olarak bir mesafeden söz etmek
mümkündür. Dolayısıyla sinema, baktıklarını seçerek gören, gördüklerini belli bağlar ve
bağlamlarda sıralayarak sunan, bu nitelikleriyle egemenliğin gücüne sahip olan bir yapıdır.
(Depeli, 2003, s.23) Yönetmen de izleyiciye sinematik görüntü ile kentin sosyal ve kültürel
yapısını değerlendirebilecek imgeler sunmaktadır. Bir alanın sinematik mekân olması
ekranlarından izleyiciye sunulması da bireylerin zihninde filmde anlatılan ya da filme mekân olan
yer ile ilgili imaj yaratma ya da mevcut imajı değiştirme ve kültürü hakkında bilgi edinmesinde
güçlü bir etken oluşturmaktadır.
Sinema, toplumun beğenisini kazanmak ve insanların dikkatini çekebilmek amacıyla kültürel
kodlara yoğun bir şekilde yer vermektedir. Bu nedenle sinema filmleri farklı kültürlerin birbirini
tanıması, anlaması ve mekânların tanıtılması noktasında kültürlerarası iletişimi destekleyen
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema, içinde barındırdığı kültürel özelliklerin
taşıyıcısı olan küresel bir araçtır. Bu durum sinemanın kültürel bir öğe olarak varlığını daha da
önemli kılmaktadır.
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Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı Türk Sinemasında Erzincan’ın konumlandırılması üzerine bir
değerlendirme yapmaktır. Daha önce böyle bir çalışma yapılmadığından dolayı bu alanda bir
eksiklik görülmüş; şehrin de tanıtımın güçlenmesi adına böyle bir çalışma yapılması amaç
edinilmiştir.
Çalışmanın Örneklemi ve Yöntemi
Yapılan çalışmada toplumsal ve kültürel bir role sahip olan sinema filmlerinin bir şehri
tanıtımına etkisi “Erzincan” imgesi üzerinden incelenmiştir.
Sinemanın şehir tanıtımındaki etkisi bağlamında tanıtma ve imaj yaratma gücü hakkında
literatür taraması yapılmış ve betimsel analiz yöntemi ile Erzincan imgesinin geçtiği Gülün Bittiği
Yer, Acı, Kuzu, Düğün Dernek, Düğün Dernek2: Sünnet Türk filmleri örnek olarak seçilerek
değerlendirme yapılmıştır.
Bulgular
Gülün Bittiği Yer (1999) İle İlgili Bulgular
12 Eylülün karanlık darbe dönemini ve o zamanlarda yapılan işkenceleri anlatan filmde
gözaltına alınıp günlerce süren işkence seanslarından sonra suçlu olmadığı anlaşılarak serbest
bırakılan bir gencin dramı anlatılmaktadır. Film mekân olarak Erzincan Merkez, Erzincan
İstasyonu ve treninde geçmektedir. Erzincan bu filmde Türk sinemasının mekânsal olarak
nerdeyse ilk kez keşfettiği yeni bir fon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Genç, serbest bırakıldıktan sonra, trenle Erzincan’daki kasabasına dönmektedir. Bu geri
dönüş sırasında 'geri-dönüşlerle' gencin nişanlısı ile tanışmasından serbest bırakıldığı güne kadar
yaşadıkları gösterilmektedir. Genç, işkence sırasında kendisini kaybettiğini hatta erkekliğinin de
elinden alındığına inanmaktadır. Bu yüzden nişanlısına dönmekten korkmaktadır. Bu
hesaplaşmalarla devam eden film, bir dönem filmidir. Filmin aynı adlı şarkısını yapan Haluk
Levent'in video klibi de uzun süre gündemde kalmıştır. Ayrıca Cüneyt Arkın'ın toplumsal derin
mesajları veren bu filme de sansür uygulanmıştır.
Acı (2009) ile İlgili Bulgular
Erzincan’ın, iki bin metre yüksekliğindeki bir dağ köyünde kış şartlarından çekilen film, bir
dede ile torunun hikâyesini anlatmaktadır. Dağ köyünde bir dedeyle torun herkesten habersiz
yaşamaktadır. Kış aylarında dışarıdaki dünyayla iletişimi kaybolan bu iki nesil, hem vahşi
doğanın hem de acımasız insanoğlunun yarattığı ölüm-kalım savaşlarının tam ortasında,
kendilerine kurdukları küçük yaşamda hayatlarını sürdürmektedirler. Eşsiz bir çetin doğa
atmosferinde geçen film İnsana yakışır bir şekilde yaşamak için insanca olmayan her şeye “hayır”
demek gerektiğini anlatmaya çalışan, insana, hayata ve evrene dair bir hikâyeyi ele almaktadır.
Filmde, iki ayrı insan, iki ayrı dünya bir araya geliyor ve anlatılmaya çalışılan dede torun ilişkisi,
kuşak çatışmaları olağanüstü bir gerçeklikle ortaya konularak iki kişilik bir dünya yaratmaktadır.
Erzincan’ın karlı dağlarını sinematografik açıdan etkileyici görsellikle sunan yönetmen, küçücük
bir taş ev, küçücük bir ahırda birkaç adet hayvan, az oyuncu ve az mekân kullanmıştır. Doğunun
çetin kış şartlarının derinlemesine hissedildiği film, doğuda yaşanan devlet ve köylüler arasındaki
toplumsal olayları ele alınmıştır.
Düğün Dernek –Düğün Dernek 2: Sünnet ( 2013-2015) İle İlgili Bulgular
Düğün Dernek, Düğün Dernek 2 Sünnet 2 013 ve 2015 yapımı, komedi türündeki Türk
filmlerindendir. Filmin bir kısmı Erzincan Kemaliye’de çekilmiş fakat Senaryo gereği Sivas’ın
bir köyü olarak lanse edilmiştir. Film, Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından
dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu almaktadır. Bir
taşra komedisi olan filmde doğası ve güzelliği ile turistlerin büyük ilgi gösterdiği Kemaliye’nin
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geleneksel Kemaliye evleri, sokakları, karanlık kanyon ve Kemaliye Camisi mekân olarak
kullanılmıştır.
Kuzu (2014) İle İlgili Bulgular
Film Kutluğ Ataman'ın memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Doğanköy ve merkeze
bağlı Sazlıpınar köyleri ile kent merkezinde çekilmiştir. Film nesilden nesile aktarılan kültürel
değerlerimizi harekete geçirmeyi amaçlayan ve Anadolu’nun mitolojik zenginlikleri ile inşa
edilmiştir. Kuzu filimi Ataman’ın Erzincan’da çektiği ilk filmidir. Filmde Erzincan sadece bir
mekan değil, filmin ana aktörlerinden biri olarak verilmektedir.
Kuzu Erzincan’ın Sazlıpınar köyünde yaşayan en fakir ailenin hikâyesidir. Filmde Erzincanlı
olan Medine, kocası İsmail ve çocukları vicdan ve Mert’in hayatına Tanık oluruz. Medine’nin tek
derdi oğluna sünnet yemeği vermek olan bir kadındır. Bu sünnet yemeği için bir kuzu kesmesi
gerekmektedir ama kuzuyu kesecek parası yoktur. Medine için bir tür sınıf atlama, kendini kabul
ettirme aracı olan bu sünnet yemeği onda takıntı haline gelmiştir. Filmin en silik karakteri baba
İsmail’dir. Karısının yemek verme tutkusunu bir türlü anlayamayan İsmail bir mezbahanede
çalışmaya girer fakat Medine’nin istediği kuzu için parayı bir türlü denkleştiremez. Bir erkekliğe
adım atma ritüeli olan sünnet, sadece Mert’in erkekliğe adım attığı değil, Babası İsmail’in
köylerine gelen pavyon şarkıcısı ile münasebetiyle erkekliğini meşrulaştırmasını sağlamaktadır.
Kuzu, Türk sinemasındaki taşra filmlerinin aksine mizahi bir yapı ile ele alınmış; Doğu
Anadolu’nun köylerinde yaşanan kış şartları ve doğunun önem verdiği kültürel değerler filimde
gözler önüne serilmiştir.
Sonuçlar
Erzincan, Türk sinemasında Gülün Bittiği Yer (1999), Acı ( 2009), Düğün Dernek (2013),
Kuzu (2014 gibi önemli filmlerde mekân olarak kullanılmıştır.
1990’lardan sonra Türk sineması, Doğu Anadolu’nun tarihi zenginliklerinin ve bölgedeki
siyasi canlılığın sinemada işlevsel olarak değerlendirilmesine yönelmiştir. Sinemanın yeni siyasi
gelişmelerle birlikte daha serbest koşullarda girmeye başladığı bu coğrafyada bölgenin etnik ve
kültürel verileri filmlerde, politik unsurlarıyla birlikte sınırlı ölçütlerde konu edilmeye
başlanmıştır. Gülün Bittiği Yer (1999) filmi de, Erzincan’da çekilmiş 80’li dönemin siyasal
olaylarını ele almıştır.
Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Doğanköy ve merkeze bağlı Sazlıpınar köyleri ile kent
merkezinde çekilen Kuzu (2014) filmi ise doğunun kültürel değerlerini mizahi bir dil ile ele
almıştır. Filmin Erzincan’da çekilmesinin filmin yönetmeni Kutlu Ataman’ın Erzincanlı
olmasının da büyük katkısı vardır. Doğu köylerinin coğrafyası ve kış şartlarının da nasıl olduğu
hakkında ipuçları veren film, en başından sonuna kadar Erzincan’ da çekildiği hakkında izleyiciye
bilgiler sunmaktadır.
Sinema filmlerinde toplumsal yapıyla yönetmenin bireyin düşünsel dünyası her zaman için
iç içe girmiş bir halde bulunur. Erzincan’ın, iki bin metre yüksekliğindeki bir dağ köyünde kış
şartlarından çekilen Acı Filmi de Metris Cezaevi’nde işkenceyle katledilen Engin Çeber’e
adanmış; yönetmen, filmde hem filmsel anlatısını kendi öznel bakış açılarına göre tasarlamış hem
de anlatının hem biçimi hem de içeriğindeki mesajlar ve kodlar ile toplumsal sistemin kurguladığı
unsurlara yer vermiştir. Yönetmen Cemal Şan, filmde doğunun toplumsal değer ve siyasal bakış
açısını Erzincan’ın İliç İlçesinin bir dağ köyünden konumlandırarak vermiş; anlatısını toplumsal
düşünce ve sosyolojik bir perspektif ile birleştirilmiştir.
Sinema filmleri, ülke hakkında bilgi vererek, izleyiciye ülke ile ilgili bakış açısı sunarak,
ülke imajı oluşturarak ve bu imajı yönlendirerek ülke tanıtımında etkin rol oynarlar. Bir filme
mekan olan ya da filmde anlatılan bir yer izleyicinin zihninde o filmle bağlantılı olarak
konumlanacağı için filmin o yerin imajını oluşturması, değiştirmesi ya da yeniden
biçimlendirmesi söz konusudur. Bu imajın olumlu ya da olumsuz olması ülkenin her türlü
uluslararası ilişkisi açısından önem arz etmesi yanında turizmini de yakından ilgilendirir. Düğün
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Dernek – Düğün Dernek 2 filmleri bir kısmının doğal güzelliği adından sıkça bahsedilen ve tarihi
dokusu ile bir çok ayrı bir güzelliğe sahip olan Erzincan’ın Kemaliye’de çekilmiş olması ve
günümüz popüler filmler arsında yer alması Kemaliye’nin tanıtımında önemli rol oynamaktadır.
Fakat film, mekânı Kemaliye değil Sivas olarak tanıtılmaktadır.
Öneriler
Zengin bir kültürel mirasa, doğal güzelliklere ve çok çeşitli turizm aktivitelerine olanak
sağlayan bir coğrafyaya sahip olan Erzincan, sinema filmlerinde daha çok yer alarak; turizm
destinasyonu öğelerini ve olumlu özelliklerini vurgulayıcı, olumsuz olumlu özelliklerin
olumsuzları yok ettiği ya da daha objektif bir bakış açısı sağladığı bir tanıtım ve imaj yönetme
politikasıyla uluslararası alanda daha avantajlı bir pozisyona gelebilir ve turizm gelirlerini
arttırabilir.
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ERZİNCAN TANITIM FİLMLERİNDE SUNULAN ERZİNCAN ŞEHİR İMAJI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESEARCH ON CITY IMAGE OF ERZINCAN REPRESENTED IN
INTRODUCTORY FILMS OF ERZINCAN
Hakan ÜN*
Özet
Tanıtım filmleri bir kurumu/ülkeyi/şehri belli görünümleriyle yansıtırlar, bununla birlikte nevi şahsına
münhasır bir kimlik oluşturulmasında önemli bir paya sahiptirler. Henüz görülmemiş ve merak edilen bir
yer için önemli bir ilk izlenim arz eden tanıtım filmleri belli bir hizmet ücreti karşılığında yaptırılan planlı
organizasyonların bir parçasıdır. Fotoğraf ve video gibi görsel iletişim araçlarının ön plana çıktığı
çağımızda sosyal medya kullanımı ve içerik paylaşımı son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Geleneksel
medyada yer ve zaman alarak yürütülen reklam-tanıtım faaliyetlerinin maliyeti fazla olmaktadır. Buna
karşın sosyal medyada özellikle ücret vermeden görüntülerin sitede yüklü olarak varlığını sürdürüyor
olması ve dünya çapında her an izlemeye-erişilmeye açık olarak hazır olması, izlenirlik sayılarının ve
izleyici yorumlarının görülebilmesi tanıtım faaliyetleri için yeni bir mecra haline gelmiştir. Bu çalışmanın
amacı sosyal medyada “Erzincan” olarak sunulan tanıtım filmlerindeki Erzincan’ın şehir imajını, bu imajı
oluştururken hangi yöntemlerin kullanıldığını ve şehrin hangi unsurlarının ön plana çıkarıldığını
saptamaktır. Farklı yıllarda hazırlanan ve sosyal medyada yer alan Erzincan tanıtım filmlerinin
incelenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma yakın zamanda hazırlanmış, sınırlı
sayıda tanıtım filmleri olan Erzincan’ın şehir olarak oluşturmaya çalıştığı kimliği sergilemesi bakımından
önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Sosyal Medya, Şehir İmajı, Tanıtım Filmi
Abstract
Introductory films reflect an institution/country/city with its certain appearances and also have an
important share for creating an identity with unique characteristics. Introductory films which are an
important first impression for a location, which is not seen yet and is wondered, are a part of planned
organizations that are made for a certain service fee. In our era in which visual communication means such
as photograph and video come into prominence, use of social media and content sharing have considerably
increased in recent years. Costs of advertising/promotional activities which are carried out on traditional
media by occupying place and spending time are high. On the other hand, it has become a new course for
advertising activities that the videosexist on the website especially without paying any feein the social
mediaand readily available for openwatch/access at any time all around the world, view rates and comments
of viewers can be seen. The aim of this study was to determine city image of Erzincan represented in
introductory films as “Erzincan” on social media, which methods were used when creating this image, and
which components of the city were featured. Content analysis method was used for examination of
Erzincan’s introductory films that were prepared in different years and displayed on social media. This
study is important for Erzincan, having a limited number of introductory films prepared recently,in terms
of exhibiting the identity that it is trying to create as the city.
Key Words: Erzincan, Social Media, City Image, Introductory film

Giriş
Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli amaçlar doğrultusunda profesyonel tanıtım
şirketlerine yaptırılan tanıtım filmleri istenilen doğrultuda imajlar oluşturulmasına destek veren
araçlardandır. Bu tanıtım filmleri, ilgili mecralarında hedef kitlesine sunulacak olsa da, kullanımı
dünya çapında yaygınlaşan, bir bağlantı sağlayıcısıyla her an her yerden ulaşılabilecek olma
özelliğine sahip olan sosyal medyada yer bulması artık kaçınılmaz olmuştur. Hele ki bu, dünyanın
çeşitli bölgelerine dağılmış gurbetçilerine sahip hasret duyulan bir memleketse, gidildiğinde
beğenilen ve başkalarına da anlatılmak istenen bir diyarsa çağın iletişim trendi olan görsel iletişim
mecralarında paylaşılmaktadır. Bu tanıtım filmlerinde gösterilenler aynı zamanda filmleri
yaptıran kurum-kuruluşların şehre bakışlarının nasıl olduğu hakkında da izleyicilerine bilgi
vermektedir. Bu araştırma kapsamında çeşitli kurum-kuruluşlar tarafından Erzincan tanıtım filmi
olarak hazırlatılmış, sosyal medyaya yüklenmiş ve erişime her an hazır olarak bulunan, tanıtım
*

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erzurum, Türkiye, hakan.un@atauni.edu.tr

1064 • | • ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU (28 Eylül-1 Ekim 2016) Cilt 2

filmi olarak başlıklandırılmış Erzincan tanıtım filmleri içerik analizine tabi tutularak incelenmiş
ve hazırlanan filmlerde nasıl bir şehir imajı sunulmaya çalışıldığının tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda birinci bölümde şehir imajı ve tanıtım filmleri, ikinci bölümde
sosyal medya konularına değinilmiş, üçüncü bölümde araştırma yöntemi ve bulguları ele
alınmıştır.
Şehir İmajı ve Tanıtım Filmleri
İmaj kavramı Latince'de "taklit, benzerlik, fikir" anlamlarında kullanılan imago'dan
gelmektedir (oxforddictionaries.com, 2016). Türkçe'ye ise Fransızca image'den geçmiştir (TDK,
2016). Tanses Gülsoy, Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü’nde “image” kelimesinin Türkçe
karşılığını “imge, imaj” olarak tanımlanırken kavramın farklı disiplinlerde nasıl kullanıldığına
değinmektedir: “Halkın, ürün, marka, kişi ya da kuruluşa ilişkin deneyimleri, duydukları ve
gördüklerinden yola çıkarak edindiği genel kanı ve izlenimler bütünü, marka imajı, kurum imajı,
ürün imajı ve kişisel imaj"; reklam, halkla ilişkiler, pazarlama bağlamında imaj kavramını genel
olarak “pazarlama iletişimi yoluyla yaratılan izlenim”; fotoğraf, sinema, televizyon bağlamında
“görüntü, resim”; yazında ise “anlatılmak istenen duygu ya da düşünceyi daha iyi duyumsatmak,
daha belirgin kılmak için benzetme, eğretileme gibi yollarla zihinde yaratılan görüntü” olarak
tanımlar (1999, s. 248). Diğer insanlar veya bir kurum hakkındaki izlenimi belirleyen imaj
kavramının kökenlerinin sosyal psikolojiden kaynaklandığını görmekteyiz. Lippman 1922’de
kavramı siyasi önyargı düşüncelerini tanımlamak için kullanırken, Gardner ve Levy 1955 yılında
yapmış oldukları çalışmada, ürün ve hizmet faaliyetleri sunum alanı şeklinde sınırlandırmışlardır
(Okay, 2013, s. 219). Farklı disiplinlerde kullanılan imaj kavramının ortak noktalarının olasılıklar,
değişkenler arasından rasgelinen, ihtiyaçlara, tercihlere göre seçilen ve toplanan bir izlenimler
bütünü olduğu görünmektedir. Duyuların işleyişinin sırf bilme yetisi araçları değil hayatta
kalmayı sağlayan biyolojik destekler olduğu da göz önüne alındığında hayatın sürdürülmesi için
algının amaçlı ve seçici olması gerekmiştir (Arnheim, 2012). İnsan için görünen, deneyimlenen
bir tecrübe oluşturmuş, bunu da bütün varolan olarak anlamlandırmıştır. Görünmeyeni,
deneyimlenmemiş olanı bilmemiş, düşünmemiştir. Bununla birlikte, insanlar -muhtemelen hiç
bilmeyecekleri ve ziyaret etmeyecekleri- insanlar ve yerlerin büyük çoğunluğu için basit bir
kestirme ile yetinmek eğilimindedirler (Anholt, 2005, s. 105-106).
Genel olarak bir kişide imajın oluşumunda; kullanıcı profili, kullanım durumları, kişilik ve
değerler, geçmiş ve deneyimler olmak üzere dört çağrışım unsurunun etkili olduğu
belirtilmektedir (Tosun, 2010, s. 88'den akt. Öztürk ve Tatlı, 2014, s. 52-53). İnsanlar, farklı
kaynaklardan elde ettikleri veriler aracılığıyla bilgilenirler. Bu bilgileri süzgeçten geçirerek belli
bir tutum ve davranış oluştururlar. İnsanların zihinsel haritalarını kullanmak suretiyle oluşturduğu
yargılar, algılama sürecindeki temel belirleyicilerdir. İnsanlar, dış dünya ile ilgili yargılarını
oluştururken, iç dünyalarının da etkisinde kalmaktadır. Dolayısıyla imaj, içsel ve dışsal faktörlerin
birlikte etkili olmasıyla oluşmaktadır (Gemlik ve Sığrı, 2007, s. 268'den akt. Geçikli, 2012, s. 1920) Bundan dolayı birçok imaj kazara oluşur (Balta Peltekoğlu, 2012, s. 573). İmajın nihai etkisini
belirleyecek olan, mesajın nasıl alındığı ve algılandığıdır. Başka bir deyişle, hedef kitlenin algıları
imajı netleştirir. Algılar dalgalanıp değiştikçe imaj da değişmektedir (Perry ve Wisdom, 2003, s.
15-16'dan akt. Öztürk ve Tatlı, 2014, s. 49).
Şehir imajı ise, bir insanın bir şehir ile ilgili olarak izlenim, düşünce ve kanaatlerinden oluşan
inançlar topluluğudur. Şehir ile ilgili hedef kitle üzerinde oluşan psikolojik özelliklerin toplamı
olarak da tanımlanabilir (Geçikli, 2012, s. 5). Bir şehrin imajının oluşmasında doğrudan yaşanan
deneyimler; arkadaşlardan, dostlardan ve çevreden duyumlar; üçüncü el kamu kaynakları, gazete
yazıları, televizyon programları, belgeseller ve yayınlanmış araştırmalar; şehre yönelik
bilgilendirmeler, broşürler, tanıtım kitapçıkları, reklam vb. iletişim faaliyetleri (Geçikli, 2012, s.
10) gibi faktörler etkilidir. Zihinlerde oluşturulmaya çalışılan imaj ne kadar istenilen düzeyde
kurulursa
kurulsun
imaj
oluşturulduğu
gibi
kalmamakta,
hedef
kitlenin
kurumla/markayla/hizmetle/ülkeyle/ şehirle sürekli olarak doğrudan-dolaylı etkileşim halinde
olmasıyla birlikte var olan imajlar zihinlerde sürekli değişmektedir. Bununla birlikte imaj
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kullanıcıda baskın olan değerler doğrultusunda bir ağırlık gösterebilir. Söz gelimi, bir şehrin kış
sporları için tercih edilmesi ziyaretçi için önemli bir etkense, gidilen şehrin toplumsal yapısı,
kültürü olumsuz bir çağrışım oluştursa da, spor yapma ihtiyacını karşıladığı ve kişisel bir tatmin
yaşadığı için bu ziyaretçinin genel imajı olumlu olacaktır.
İmaj yönetimi faaliyetleri kapsamında planlı olarak yürütülen şehir imajının nasıl
oluşturulması istendiği konusu, ileriye dönük şehir markası oluşturmada önem taşımaktadır. Şehir
markası yaratma, marka stratejisi ve iletişiminde elde edilen bilgilerin, mekanların ve şehirlerin
geliştirilmesi için kullanıldığı yeni bir disiplindir. Bu disiplin söz konusu şehrin güçlerinin pazar
ihtiyaçlarıyla iyi bir şekilde ilişkilendirilmesini sağlamak ve güçlü, olumlu ve farklı itibarının o
şehre kalıcı bir avantaj getirmesini sağlamayı temel alan bir anlayışı ifade etmektedir (Tanlasa,
2005, s. 44'den akt. Kırgız, 2011, s. 18). Şehir markası yerel yönetim politikası ve dış ilişkiler,
özel sektör ve diğer kurumlar, turizm, kongre ve aktiviteler, yatırım ve yerleşim, kültür, tarihi
miras ve doğal güzellikler, eğitim ve spor, insan, üst yapı, iklim, gastronomi, dil, mesafe
unsurlarından oluşmaktadır (Kırgız, 2011). Simon Anholt'un mevcudiyet, mekan, ön-gereksinim,
insanlar, eğilim ve potansiyel özelliklerini dikkate alarak geliştirdiği Şehir Markaları Endeksi
(City Brands Index) 2016 sonuçlarına göre genel olarak olumlu bir imaja sahip olan ilk üç şehir
Paris, Londra ve New York olmuştur (gfk.com, 2016). Günümüzde şehirlerin dünya çapında
markalaşmalarının, bir turizm destinasyonu olarak pazarlanmalarının yaygınlaştığı
düşünüldüğünde aynı kulvarda pek çok şehrin var olması, her geçen gün alana yeni rakiplerin
dahil olmasıyla birlikte pazarda tutunmak, kalıcı olmak, daha fazla tercih edilir olmak için imaj
konusunda planlı faaliyetler yürütülmesi gerekmiştir. Bu yüzden imaj yönetimi bir halkla ilişkiler
stratejisi olarak süreklilik gerektirmektedir.
Bunun dışında kampanya, tanıtım vb. planlı organizasyonlar dâhilinde olsun olmasın kitle
iletişim araçlarının sürekli olarak sundukları ve oluşturdukları imajlar bulunmaktadır. Alvin
Toffler "Üçüncü Dalga" (1981) adlı çalışmasında geçtiğimiz yüzyılda kitle iletişim araçlarının
yardımıyla halkların zihninde sanayi üretim sisteminin standartlaştırıcı imajların oluşumuna
destek verdiğini belirtir (Toffler, 1981, s. 219-220). Yani imajların standartlaşmasıyla bir
gönderenin genelgeçer temsili yaygınlaşabilmektedir. Örneğin reklamlarda, filmlerde, haber
bültenlerinde bir cinsiyetin, bir ülkenin, bir şehrin veya buna benzer gösterilenlerin düzenli, sık
veya sürekli oluşu o gösterilenin temsilini genelgeçer kılabilir ve zihinlerde o temsilin yaygın,
doğal, olağan, olması gereken olduğunu imleyebilir. Bunun dışında imajların standartlaşmasının
ve kitle iletişim araçlarıyla dolanımının iletişim endüstrisinde üretimi ve dağıtımı kolaylaştırıcı
bir yanı bulunmaktadır. Söz gelimi yaygınlaşmış oryantalist bakış Türkiye tanıtım filmlerinde
oryantalist gösterenlerinin kullanılmasını dayatırken, aynı zamanda batıda Türkiye'nin kolayca
hatırlanmasını sağlamış olmaktadır.
Bir kurumun/ürünün/hizmetin işlerliği, özellikleri hakkında izlerkitleye cazip gelebilecek
yanlarını ön plana çıkararak detaylı bir bilgi vermek, tanınırlığını arttırmak nihayetinde
zihinlerinde olumlu bir imaj oluşturmak için hazırlanan filmlere tanıtım filmi denmektedir.
Tanımında olduğu gibi belli görünümleri yansıtan tanıtım filmleri gerek ilk izlenim oluşmasında
gerekse var olan imajı etkilemesinde önemli bir paya sahiptirler. Tanıtım filmleri reklama göre
daha uzun süreye sahip, sunulmak istenilen hizmeti ayrıntılandırılmış olarak aktaran, genel
itibariyle hikayeden arındırılmış, görüntü dili ile anlatıma yoğunlaşmış ve bunu dış ses
kullanılanımı ve bindirme müziklerle destekleyen, anlatım üslubu olarak kısmen belgesel bir yan
barındıran bir özelliğe sahiptirler. Hazırlanan tanıtım filmlerinin kullanımı çok çeşitlidir; halkla
ilişkiler özelinde fuarlarda, toplantılarda, çeşitli organizasyonlarda ilgili hedef kitleye
dağıtılabilir. Tanıtım filmlerinin süreleri genel itibariyle uzun olduğundan ilgili olan hedef kitle
için çekicidir. Tanıtım filmleri ülke ve şehir tanıtımlarında da kullanılan araçlardan biridir.
Özellikle son dönemlerde gerek şehir belediyelerinin kurumsal sitelerinde gerekse sosyal medya
kanallarında tanıtım filmi videoları paylaşımı yapılmaktadır. Sosyal medya üzerinden video
paylaşımı ise çağımızın gittikçe yaygınlaşan fenomenlerinden biridir. Bazı araştırmacılar,
görmeye alıştıran hegemonya ya da diğer duyularımız üstündeki hâkimiyet ile sözcük merkezli
(logocentric) bir dünyadan imge merkezli (occulocentric) bir dünyaya geçtiğimizi savunur
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(Berger, 2012, s. 87). 2017 yılında tüm internet trafiğinin % 74'ünün video olacağı öngörülen
araştırma sonucuna göre (Wangphanitkun, 2014) internet ve sosyal medya ortamında video
kullanımı ve paylaşımının elzem olduğu, stratejik bir yönetimle idare edilmesi gerektiği
görülmektedir.
Sosyal Medya
Literatürde birçok tanımlama olsa da gerek kapsam gerekse birçok çalışmada yapılan atıf
nedeniyle ikisi öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, Boyd ve Ellison'un “Social Network Sites:
Definition, History and Scholarship” adlı çalışmalarında yaptıkları tanımlamadır. Boyd ve
Ellison’a göre sosyal medya, “kullanıcıların tamamen veya kısmen açık birer profil oluşturup,
ilişkide oldukları insanlar listesi hazırladıkları, sergiledikleri, paylaştıkları ve diğer kullanıcıların
profil ve ilişkilerini gözlemleyebildikleri sanal ortamlardır" (2004, s. 211'den akt. Kara, 2013, s.
54). Literatürde kabul gören bir diğer çalışma olan “Users of the World, Unite! The Challenges
and Opportunities of Social Media” adlı makalede Kaplan ve Haenlein sosyal medyayı, “kullanıcı
tarafından oluşturulan, içerik üretimine ve paylaşımına olanak veren, web 2.0’ın ideolojik ve
teknolojik temelleri üzerine inşa edilmiş internet tabanlı uygulamalar grubu” biçiminde
tanımlamışlardır (2010, s. 61'den akt. Kara, 2013, s. 54). Sosyal medyanın bağlantı, erişim
teknolojilerindeki gelişimi ve yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzde gelmiş olduğu noktadaki
genel özellikleri şu şekildedir: Karşılıklı-iki yönlü iletişimi çeşitli uygulama araçlarıyla
bağlantının olduğu her yerde istenilen zamanda sağlayabilme; genel-özel gruplar kurabilme-dahil
olabilme; ses, görüntü, yazı paylaşabilme, bunları yorumlayabilme; medya üzerinde farklı bir
sosyalleşme imkanı sunma; katılıma bağlı olarak kullanıcıya kendine ait bir zaman akışı sunma;
paylaşılan-yüklenen verilerle bilgi edinme, eğitime katkı sağlayabilme, eğlenme; silinmediği
sürece zaman içerisinde yüklemelerle arşivlenen bilgilere, durumlara, yorumlara ulaşabilme,
bunları tasnifleyebilmedir.
Genel olarak internet üzerine çalışmalar 1960'larda başlamış, modern internet 1980'lerin
başlarında ortaya çıkmıştır (Golbeck, 2015, s. 6). Sosyal medya ise 1990'lı yılların ikinci yarısında
gelişip kullanımı yaygınlaşmaya başlamış ve 2000'li yıllarda dünya çapında vazgeçilmez bir
iletişim alanı olmuştur. We Are Social’ın hazırladığı “Digital in 2016” raporunda dünyada bir
önceki yıla göre 332 milyon artışla toplamda 3.4 milyarı aşkın aktif internet kullanıcısı
bulunmaktadır. Sosyal Medya kullanımı da geçtiğimiz yıla göre 219 milyon artış göstermiş ve
toplamda 2.3 milyarın üzerinde kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmayı sürdürmektedir. Bu
araştırmaya göre 79.14 milyon nüfuslu Türkiye’de 46.28 milyon (%58) aktif internet kullanıcısı,
42 milyon (%53) aktif sosyal medya hesabı bulunmaktadır (wearesocial.com, 2016). Türkiye
İstatistik Kurumu’nun [TÜİK] 2015 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
sonuçlarına göre Türkiye’de İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç
ayında internet kullanan bireylerin % 80,9’u sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj
gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu % 70,2 ile online haber, gazete ya da dergi
okuma, % 66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, % 62,1 ile kendi oluşturduğu metin, görüntü,
fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme, % 59,4
ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama takip etmiştir (tuik.gov.tr, 2016).
İnternetin gelişip yaygınlaşması medya kullanım alışkanlıklarını büyük ölçüde
değiştirmiştir. Sosyal medyanın başlı başına bir medya oluşunun dışında geleneksel medya
araçlarının kullanımını da etkilediği bulgulanmıştır. Nielsenwire (2012) araştırmalarına göre
2011’in sonunda tüketicilerin üçte biri film veya TV şovları gibi uzun içerikleri internetten
izlemektedirler. Jenks (2010) ise 2010’da Amerikalı yetişkin internet kullanıcılarının % 33’ünün
TV şovlarının tamamını internet üzerinden seyrettiğini belirtmiştir (aktaran Bakara vd., 2014, s.
10). Sosyal medya küresel çapta etkileşimi, paylaşımı anında sağlayışı, profesyonel/amatör bütün
herkese açık olmasıyla bugün geleneksel medya araçları olarak tabir ettiğimiz etkileşimi kısıtlı,
belirli politikaları doğrultusunda yayın yapan, yapım maliyeti yüksek, uzmanlık gerektiren
televizyon, radyo, gazete gibi araçlara göre daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Bunlarla
birlikte sosyal medya kullanımı yaygınlaştıkça önemli bir reklam ve tanıtım faaliyeti mecrası
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haline gelmiştir ve potansiyel tüketiciler için etkileyici bir araç olmuştur. Sosyal medyanın
tüketiciler üzerine etkisine örnek olarak konu ile ilgili yapılmış birkaç araştırma sonucu şöyledir:
Eşitti ve Işık (2015) sosyal medya kullanıcılarının tatil destinasyonlarına karar vermeden önce
sosyal medyayı kullandıklarını ve tatil yerini ve konaklama işletmesini seçmeden önce gitmeyi
düşündükleri yerler hakkında bu iletişim mecrası üzerinden bilgi topladıklarını saptamışlardır.
Şahin ve Şengün'ün (2015) çalışmalarına göre ise sosyal medya turizm sektörüne pozitif ve
negatif etkiler yapmakta, genç jenerasyonun turizm kararları sosyal medyadaki diğer
kullanıcıların yorumları ve kişisel deneyimleri tarafından güçlü bir şekilde etkilenmektedir (772).
Bu konuyla ilgili verilebilecek bir başka örnek de Hacıefendioğlu'nun sosyal medyanın marka
bağlılığına etkisi üzerine yaptığı araştırmada siteye güven, sayfa yapısı (düzen ve içerik) ve
etkinlik faktörlerinin marka bağlılığı üzerinde etkili olduklarını saptaması verilebilir
(Hacıefendioğlu, 2014). Bu araştırmalar göstermektedir ki, kullanımı yaygınlaşmış olan sosyal
medyayı kullanan insanların tutumlarında, düşüncelerinde ve davranışlarında değişiklikler
olmaktadır. O halde sosyal medya kaçınılmaz olarak etkin ve stratejik olarak kullanılması gereken
bir mecra haline gelmiştir.
Yöntem ve Araştırma Bulguları
Bu araştırmada profesyonel bir yapımla hazırlatılan tanıtım filmlerinde “Erzincan” olarak
sunulan görüntülerin nelerden oluştuğunu ve bunların nasıl bir imaj oluşturduğunu tespit etmek
amacıyla içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi iletişim içeriğinin,
genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak
gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir. İçerik, gazete haberleri veya yazılan
olabileceği gibi televizyon haberleri, filmleri, radyo programları, sinema filmleri kısacası her türlü
içerik olabilir (Geray, 2014, s. 135). İçerik çözümlemesinin yapamadığı şey, niçin sorusuna yanıt
verebilmemize yardımcı olamamasıdır (Fiske, 1996, s. 181). Bu bağlamda filmleri izleyenlerin
kim oldukları, niçin bu filmi izledikleri (Erzincan hakkında bilgi edinmek, videoyu yükleyen
kullanıcıyı takip ediyor olmak, videonun fotoğrafından-başlığından etkilenmek vb. olası
nedenler), izlenen filmden etki düzeyi, izleyen için Erzincan hakkında tutum değişikliği yaratıp
yaratmadığı, kişiyi Erzincan'a seyahat için harekete geçirip geçirmediği bilinememektedir.
Bu araştırma kapsamında Erzincan tanıtım filmleri olarak sosyal medyada yer alan videoların
Erzincan hakkında imajlar sergiledikleri varsayımından hareketle “Erzincan tanıtım filmlerinin
genel özelliklerinin neler olduğu", "Erzincan tanıtım filmlerinde görüntülenen unsurların neler
olduğu" ve "Erzincan tanıtım filmlerinde nasıl bir Erzincan imajı sundukları" sorularına yanıt
aranmıştır. İncelenen örneklem grubu ise amaçsal örneklem yoluyla belirlenmiştir. Bu nedenle en
çok video yüklenen ve izlenen, dünya çapında yaygın olarak kullanılan YouTube platformunun
www.youtube.com sitesini açıp sayfanın üst bölümündeki arama motorunda "Erzincan tanıtım
filmi" yazarak video aranmıştır. 21 Haziran 2016 tarihinde YouTube'da yapılan aramalarda
yaklaşık olarak 16.800 arama sonucu sunulmuştur. Bunların içerisinden Erzincan'ı bir şehir
tanıtım filmi olarak sunan, çeşitli kamu kurumları, kuruluşlar tarafından profesyonel olarak
hazırlatılmış filmler örneklem olarak seçilmiştir. Bu çalışma yalnızca Erzincan profesyonel
tanıtım filmleri ile sınırlandırıldığından doğa sporları tanıtımı, ilçe tanıtımı gibi filmler, fotoğraf
gösterileri şeklinde çeşitli kullanıcılar tarafından hazırlanan müzikli videolar kapsam dışında
bırakılmıştır. Bu kriterler göz önünde bulundurularak yapılan araştırma sonucunda ulaşılan ve
araştırmaya dahil edilen video sayısı 6 451 olmuştur.
Filmlerin incelenmesi için 4 ana kategori ve bu kategoriler için bazı alt kategoriler
oluşturulmuştur. Kategoriler filmler bir defa izlendikten sonra filmlerdeki temel öğelerin

"Erzincan - Tanıtım Filmi 2012" ve "Erzincan Tanıtım Filmi 2014" başlıklı videolar aynı yapım şirketi tarafından
yapılıp farklı tarihlerde farklı şekilde kurgulanıp yayınlanmışlardır. Çoğunlukla aynı görüntülerin kullanıldığı filmdeki
yaklaşık 5.5 dakikalık kısaltma görüntülenenlerin içeriğinde (ilki sanayi, ikincisi turizm ağırlıklı bir film olmuş
görünmektedir) değişikliğe neden olmuş, yeni versiyon olan film 28 binden fazla görüntülemesi ve diğer
etkileşimlerinin de olması göz önünde bulundurularak araştırma kapsamına dahil edilmiştir.
451
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kaydedilmesi yoluyla oluşturulmuştur. Daha sonra filmler ikinci defa bu kategoriler incelenerek
izlenmiştir.
İlk kategori olan "Filmin Kimliği", “Erzincan tanıtım filmlerinin genel özelliklerinin neler
olduğu" araştırma sorusuna cevap verecek kategoridir. Bu kategori "Video Bilgileri" ve "Video
İzleme-Değerlendirme Bilgileri" olarak iki alt kategoriye ayrılmıştır. "Video Bilgileri" altında
kullanıcının yayınladığı videonun başlığı, ağ adresi, yayınlanma tarihi, süresi, anlatımla
desteklemenin ve müzik kullanımının olup olmadığı gibi videonun kimliğini belirleyen bilgiler
yer almaktadır.
Tablo 1. Video Bilgileri
Nu

Video
Başlığı

Video
Yayınlanma
Anlatımla
Müzik
Toplam
Tarihi
Destekleme Kullanımı
Süresi

Ağ Adresi

1

T. C.
Erzincan
Tanıtım
Videosu

https://www.youtube.com/watch?v=kFY5Zplw-b0

25.Eyl.09

2'22''

VAR

VAR

2

ERZİNCAN
TANITIM
VİDEOSU

https://www.youtube.com/watch?v=G0SsTY3DhxQ

20.Eyl.11

16'51''

VAR

VAR

3

Erzincan
Tanıtım
Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=pgqPVoz6WUc

25.Ağu.12

39'25''

VAR

VAR

4

Erzincan
Tanıtım
Filmi b452

https://www.youtube.com/watch?v=j3dg58--WnQ

4.Ara.12

1'05''

YOK

VAR

5

Erzincan Tanıtım
Filmi 2012

https://www.youtube.com/watch?v=XqoGKZXRgSg

16.Oca.13

18'29''

VAR

VAR

6

Erzincan
Tanıtım
Filmi 2014

https://www.youtube.com/watch?v=fyYZVuq-qA8

15.Eki.14

12'53''

VAR

VAR

Bu araştırma kapsamındaki örneklemlerde en yeni yüklenen 15 Ekim 2014 tarihinde
yüklenen "Erzincan Tanıtım Filmi 2014", en uzun süreye sahip 39 dakika 25 saniye ile " Erzincan
Tanıtım Filmi", en kısa süreye sahip olan ise 1 dakika 5 saniye ile " Erzincan Tanıtım Filmi b"
olmuştur. Videoların ortalama süresi 15.1 dakikadır. Videoların 5'inde anlatımla destekleme
bulunup 1'inde bulunmazken, müzik kullanımı bütün videolarda bulunmaktadır.
Video İzleme-Değerlendirme Bilgileri" altında ise videonun kullanıcılar tarafından izlenme,
beğenme, beğenmeme, yorum yapılma sayısı, yapılan yorumlarda Erzincan ile ilgili görüşleri
olumlu-olumsuz yorum sayıları kayıt altına alınmıştır.
Tablo 2. Video İzleme-Değerlendirme Bilgileri
Nu

Video Başlığı

İzlenme
Sayısı

Beğenme
Sayısı

Beğenmeme
Sayısı

Toplam
Yorum
Sayısı

Olumlu
Yorum
Sayısı

Olumsuz
Yorum
Sayısı

1

T. C. Erzincan Tanıtım Videosu

1.634

0

0

0

0

0

2

ERZİNCAN TANITIM VİDEOSU

2.857

5

0

0

0

0

3

Erzincan Tanıtım Filmi

467

2

0

0

0

0

4

Erzincan Tanıtım Filmi b

1.280

1

0

0

0

0

5

Erzincan - Tanıtım Filmi 2012

68.567

212

9

24

6

0

6

Erzincan Tanıtım Filmi 2014

28.059

128

4

9

2

0

102.864

348

13

33

8

0

TOPLAM:

452

3. ve 4. örneklemlerin başlığı aynı olduğu için bu örneklemin yanına ayırt edici olması için b kodlaması eklenmiştir.
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Bu araştırma kapsamında ele alınan YouTube'daki Erzincan tanıtım filmlerinin toplam
izlenme sayısı 102.864, beğenme sayısı 348, beğenmeme sayısı 13, videoya yapılan toplam
yorum sayısı 33, Erzincan ile ilgili olumlu yorum sayısı 8, olumsuz yorum sayısı ise 0'dır.
Bunların arasında 68.567 (%66.6) ile en yüksek izlenme, 212 (%60.9) ile en çok beğenme, 9
(%69.2) ile en çok beğenmeme, 24 (%72.7) ile en çok yorumlanma, 6 (%75) ile en çok olumlu
yorum alma etkileşimine sahip olan " Erzincan - Tanıtım Filmi 2012" başlıklı video olmuştur.
Bir diğer araştırma sorusu olan "Erzincan tanıtım filmlerinde görüntülenen unsurların neler
olduğu"nu tespit etmek için bu filmlerdeki aktiviteler, mekanlar ve insanlar kategorileri
oluşturulmuştur. Bu nedenle ikinci kategoride "Erzincan'da Görüntülenen Aktiviteler"e yer
verilmiştir. Bu kategori altında Erzincan'da insanlar tarafından yapılıyor olarak görüntülenen
aktiviteler yer almaktadır. Görüntülenen aktivitelerin videolara göre dağılımı Tablo 3'te
verilmiştir:
Tablo 3. Erzincan'da Görüntülenen Aktiviteler
Nu

Video Başlığı

Erzincan'da Görüntülenen Aktiviteler

1

T. C. Erzincan Tanıtım
Videosu

Spor (Cirit, Güreş, Halı Saha, Basketbol, Voleybol, Bisiklet, Paraşüt,
Tracking), Bakır Üretimi, Yöresel Oyun, Leblebi Yapımı, Yürüyüş,
Yüzme, Halı Dokuma, Altın Dizme,

2

ERZİNCAN TANITIM
VİDEOSU

Spor (Kayak, Su Kayağı, Rafting, Dağcılık, Cirit), Bakır Üretimi, Yöresel
Oyun, Leblebi Yapımı, Yüzme, Yiyecek-İçecek Hazırlama (Hamur
Açma), Hayvancılık İşleri

3

Erzincan Tanıtım Filmi

Bakır Üretimi, Yöresel Oyun, Şarkı Söyleme, Yiyecek-İçecek Hazırlama
(Sarma, Peynir, Gasefe, Su Böreği), Örgü, Sergi, Bıçak Üretimi,

4

Erzincan Tanıtım Filmi b

Spor (Bisiklet, Kano, Tracking, Yamaç Paraşütü, Kampçılık), Yürüyüş

Erzincan - Tanıtım Filmi 2012

Spor (Tracking, Kayak, Yamaç Paraşütü, Base Jump, Kano, Off Road,
Dağcılık, Cirit, Bisiklet, Deniz Bisikleti, Kampçılık, Su Kayağı,
Mikrolight, Buz Pateni), Bakır üretimi, Yöresel Oyun, Leblebi Yapımı,
Yürüyüş, Yüzme, Şarkı Söyleme, Halı Dokuma, Ulaşım (Tren, Teleferik,
Otomobil), Yiyecek-İçecek Hazırlama (Tulum peynirli Gözleme), Eğitim
(Üniv; Ders, Laboratuvar, Klasik Müzik Konseri), Muayene, Arkeoloji
Çalışması, Piknik

Erzincan Tanıtım Filmi 2014

Spor (Tracking, Kayak, Yamaç Paraşütü, Base Jump, Kano, Off Road,
Dağcılık, Cirit, Bisiklet, Kampçılık, At Sürme, Su Kayağı), Bakır üretimi,
Yöresel Oyun, Leblebi Yapımı, Yürüyüş, Yüzme, Şarkı Söyleme, Halı
Dokuma, Ulaşım (Tren, Teleferik, Otomobil), Yiyecek-İçecek Hazırlama
(Tulum peynirli Gözleme, Maden Suyu), Eğitim (Üniv; Ders,
Laboratuvar, Hastane, Klasik Müzik Konseri), Arkeoloji Çalışması,
Muayene, Dikiş, Piknik

5

6

Buna göre en çok görüntülenen aktiviteler 6 videonun 5'inde (%83.3) spor, 5'inde (%83.3)
bakır üretimi, 5'inde (%83.3) yöresel oyun, 4'ünde (%66.6) leblebi yapımı, 4'ünde (%66.6)
yürüyüş, 4'ünde (%66.6) yüzme, 4'ünde (%66.6) yiyecek-içecek hazırlama, 3'ünde (%50) şarkı
söyleme, 3'ünde (%50) halı dokuma olmuştur.
Üçüncü kategoride "Erzincan'da Görüntülenen Mekanlar" yer almıştır. Görüntülenen
mekanlar kültür varlıkları, kültür-sanat etkinlikleri binası-salonu, alışveriş, eğitim, yeme-içme,
doğal kaynaklar, sanayi yapıları olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmalar özelinde
mekanların videolara göre dağılımı Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Erzincan'da Görüntülenen Mekanlar
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Mekanlar kategorisinde en çok görüntülenenler ise 6 videonun 6'sında (%100) kültür
varlıkları, 6'sında (%100) doğal kaynaklar olmuştur. Bunları ise 5 (%83.3) videoda bulunan
kültür-sanat etkinlikleri binası-salonu-alanı, 4 (%66.6) videoda bulunan sanayi yapıları izlemiştir.
Bu sınıflandırmalarda yer alan birimlere bakıldığında öne çıkan değerler şöyledir: kültür
varlıklarında 6 (%100) geleneksel ev, 6 (%100) türbe, 6 (%100) anıt-heykel, 6 (%100) şehir, 5
(%83.3) şehir parkı, 5 (%83.3) kervansaray, 4 (%66.6) merkezi caddeler, 4 (%66.6) tarihi
mezarlık, 4 (%66.6) kale, 4 (%66.6) müze, 3 (%50) havalimanı, 3 (%50) kilise, 3 (%50) çeşme,
3 (%50) hastane, 3 (%50) yol, 3 (%50) şehir havuzu, 3 (%50) köprü; doğal kaynaklarda 6 (%100)
şelale, 5 (%83.3) göl, 5 (%83.3) çay, 4 (%66.6) tepe, 4 (%66.6) kanyon, 4 (%66.6) nehir, 4
(%66.6) maden suyu, 3 (%50) ova, 3 (%50) kaplıca, 3 (%50) kırmızı su, 3 (%50) çiçek; kültürsanat etkinlikleri binası-salonunda 4 (%66.6) spor alanları, 3 (%50) sanat atölyesi; sanayi
yapılarında 4 (%66.6) fabrika, 4 (%66.6) atölye, 3 (%50) imalathane; eğitimde 3 (%50) üniversite
yer almaktadır.
Dördüncü kategoride ise "Erzincan'da Görüntülenen İnsanlar" yer almaktadır. Videoda
mesleği-görevi-durumu anlaşılan kişiler ilgili mesleğine-görevine-durumuna ilişkin olarak
kodlanmış, bunun dışında kalanlar ise mesleği anlaşılmayan kişiler olarak kodlanmıştır. Videoda
görüntülenen insanların videolara göre dağılımı Tablo 5'te sunulmuştur.
Tablo 5. Erzincan'da Görüntülenen İnsanlar
Nu

Video Başlığı

Erzincan'da Görüntülenen İnsanlar

1

T. C. Erzincan Tanıtım
Videosu

Sporcu, İşçi, Foklor Ekibi, Mesleği Anlaşılmayan Kişiler (Kalabalık,
Yaşlı-genç, çift), Lunaparkta oynayanlar, Satıcı

2

ERZİNCAN TANITIM
VİDEOSU

Sporcu, İşçi, Folklor Ekibi, Mesleği Anlaşılmayan Kişiler (Yaralılar)

3

Erzincan Tanıtım Filmi

İşçi, Folklor Ekibi, Mesleği Anlaşılmayan Kişiler (Yaralı, Ağlayan
Kadın, Yaşlı Adam, Çocuk, Köylüler, Kalabalık), Müzik Grubu,
Tiyatrocu, Örgücü, Asker,
Metin Çankaya (İl Kültür ve Turizm Müdürü), Ayla Kahraman
(Yemek Kültürü Hakkında Bilgi Veriyor), Faruk Sağçolak (Lök
Tatlısı İmalatçısı), Ahmet Akar (Leblebi üreticisi), Mahmut Gürbüz
(Bakır işçisi)

4

Erzincan Tanıtım Filmi b

Sporcu, Mesleği Anlaşılmayan Kişiler

5

Erzincan - Tanıtım Filmi 2012

Sporcu, İşçi, Folkor Ekibi, Mesleği Anlaşılmayan Kişiler (Kalabalık,
Yerel Kıyafetli Kadınlar), Müzik Grubu, Öğrenci, Öğretim Üyesi,
Çoban, Sağlık Personeli,
Selman Yenigün (Erzincan Valisi), Binali Yıldırım (Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı)

6

Erzincan Tanıtım Filmi 2014

Sporcu, İşçi, Folkor Ekibi, Mesleği Anlaşılmayan Kişiler (Kalabalık,
Yerel Kıyafetli Kadınlar), Müzik Grubu, Öğrenci, Öğretim Üyesi,
Çoban, Sağlık Personeli

Buna göre en çok görüntülenen insanlar 6 videonun 6'sında (%100) genel itibariyle halktan
ve figürasyondan oluşan mesleği anlaşılmayan kişiler, 5'inde (%83.3) sporcu, 5'inde (%83.3) işçi,
5'inde (%83.3) folklor ekibi, 3'ünde (%50) müzik grubu olmuştur.
Sosyal medyada halihazırda yüklenmiş, herkesin her an erişimine hazır bulunan, profesyonel
olarak hazırlatılmış "Erzincan tanıtım filmlerinde nasıl bir Erzincan imajı sundukları" sorusuna
bu verilerden yola çıkarak bu araştırma kapsamında ele alınan tanıtım filmlerinin gelenekselmodern kültür varlıklarının bir arada bulunduğu, doğal kaynakların, kültür-sanat etkinliklerinin,
sanayinin ağırlıklı olduğu, doğa sporunun çeşitli dallarının uygulanabildiği, kendine has yiyecekiçecek kültürüne sahip, bakır-leblebi-maden suyu üretiminin önemli özgün kaynakları olduğu,
yöresel oyunların-türkülerin de ön planda olduğu bir şehir imajı sunduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Erzincan tanıtım filmlerini ele alan bu araştırmadaki örneklemler çeşitli kurumlar-kuruluşlar
tarafından hazırlatılmıştır. "Erzincan Tanıtım Filmi 2014" ile "Erzincan - Tanıtım Filmi 2012" İl
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Kültür Ve Turizm Müdürlüğü; "Erzincan Tanıtım Filmi" Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Erzincan
Tanıtım Filmi b" ise KUDAKA tarafından hazırlatılmıştır, diğer filmleri hazırlatan-hazırlayan
bilgilerine ulaşılamamıştır. Bu filmlerin yalnızca ikisinin başlığında yer aldığı üzere, yapım
tarihine ulaşılmakta, diğerlerinin ise yapılan röportajlardan, çekim-kurgu-müzik gibi tekniksel
tarzından yola çıkarak tahmini bir yapım dönemi belirlenebilmektedir.
Araştırma kapsamında ele alınan bu tanıtım filmlerini yaklaşık üretim tarihleri sırasına göre
eskiden yeniye doğru izlediğimizde son dönemlerdeki filmlerde Erzincan'ın önceki yıllara göre
daha da gelişmiş olduğu görülmektedir. Tahmini olarak 80'lerde veya 90'larda yapılmış olan "T.
C. Erzincan Tanıtım Videosu" başlıklı filmde Erzincan anlatıcı vasıtasıyla "doğanın harikası",
"sular kenti", "güzellikler kenti", "tarihtir", "siz demek", "bir nostaljidir", "coşku demek"
ifadeleriyle tanımlanmaya çalışılmış, şehir hayatı daha ön plana çıkarılmıştır. 2002 sonrası
yapıldığı anlaşılan "ERZİNCAN TANITIM VİDEOSU"nda anlatıcı zamanla toprak
verimliliğinin ve "vatansever halk"ın değişmediğine, halkın şehri yeniden inşa ettiğine vurgu
yapmaktadır. Bu filmde ayrıca şehrin gelişimini sağlamak için yapılması gerekenlerden
bahsedilmektedir (ekolojik tarıma açılmak için yerel kuruluşlara teknik ve finansal destek
sağlamaktan bölgesel kalınmaya kadar öneriler verilmektedir). Daha yakın dönemlerdeki
"Erzincan - Tanıtım Filmi 2012"de ise üniversite aktif bir halde görüntülenmektedir, ayrıca
turizmin, ulaşımın, eğitimin, sağlığın, sanayileşmenin gelişimini hali hazırda devam ettiriyor
olduğu anlatıcı tarafından belirtilmektedir. Anlatıcı vasıtasıyla bu konuda "otoban kalitesinde
bölünmüş yollarıyla", "büyük yatırımlarla dünyaya açılan havalimanıyla", "eski ve yeninin
harmonisinden doğan dinamik ve modern bir şehir. Birçok sıkıntıyı aşmış, kendini her şekilde var
etmeyi başarmış köklü ve gururlu bir kent" gibi ifadelere yer verilmiş, şehrin komşu illere ve
dünyaya kolay ulaşım imkanı vurgulanmış, sanayiden bahsederken şehre uzaklığı, ne kadar bir
alanda kurulmuş olduğu, oraya nasıl ulaşılacağı bilgisi verilmiş, buranın altyapı hizmetlerinin
tamamlandığından ve "dev adımlarla ilerlemekte" olduğundan söz edilmiştir. "Erzincan'ın
hayalleri var" olduğu, şehre bir kişilik kazandırarak tanımlanma yoluna gidildiği görülmektedir.
Bu noktada anlatımla desteklemenin önemine değinmek gerekmektedir. 6 örneklemin 5'inde
rastlanan anlatımla destekleme yukarıda ifade edildiği gibi, tanıtım filmlerine katkılar sağlamıştır.
KUDAKA tarafından hazırlatılan "Erzincan Tanıtım Filmi b"nin videosunun altında metinle
açıklamalar yer almış olsa da anlatımla desteklemenin olmayışı nedeniyle yer tarifi verilememiş,
neyin nerede, nasıl olduğu aktarılamamış, böylece yalnızca Erzincan ile ilgili genel görüntüler
gösterimi sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan "Erzincan Tanıtım
Filmi"nde anlatıcı şehirde yapılanları görmüş ve başkalarına anlatıyormuş gibi mesafeli bir tonla
anlatım yaparken, "ERZİNCAN TANITIM VİDEOSU"nda, "Erzincan - Tanıtım Filmi 2012"de
ve "Erzincan Tanıtım Filmi 2014"te anlatıcı yer ve ad vererek görüntüdeki mekanları izleyiciye
öğretmiş olmaktadırlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan "Erzincan Tanıtım
Filmi"nde bakır işçisi, tatlı imalatçısı, yöresel lezzet tanıtımı yapan bir uzman, İl Kültür ve Turizm
Müdürü gibi şehirden kişiler tanıtımda yer almışlardır. Erzincan - Tanıtım Filmi 2012"de ise
dönemin Erzincan Valisi Selman Yenigün ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, birer kanaat önderi olarak, kameraya karşı konuşarak Erzincan'a çağrı yapmışlardır. Bu
kanaat önderinin çağrısı kullanımı ise yalnızca bu tanıtım filminde bulunmaktadır.
Bunun dışında, Erzincan'ın tarihinden söz eden bazı tanıtım filmlerinin şehrin yaşadığı
felaketlerden de bahsettiğine rastlanılmıştır. "ERZİNCAN TANITIM VİDEOSU"nda Ermeni
çetelerine ve deprem felaketine, "Erzincan Tanıtım Filmi"nde ise deprem felaketine yer
verilmiştir. Bunların ve "ERZİNCAN TANITIM VİDEOSU"nda yer alan kaplıcada hizmet
kalitesinin yetersiz oluşunun ifadesi, "Erzincan Tanıtım Filmi"nde bakır işçisinin piyasanın
durgunluğundan bahsetmesi gibi unsurların izleyicilerin zihninde var olan şehir imajlarını ne
kadar etkileyeceği ise bilinmemektedir.
"Erzincan Tanıtım Filmlerinde Sunulan Erzincan Şehir İmajı Üzerine Bir İnceleme" başlıklı
bu çalışmayla birlikte sunulan öneriler şöyledir:
 Öncelikle, ele alınan YouTube platformunda Erzincan kamu kurumlarının yer almadığı
tespit edilmiştir. Şehrin kamu kurumları ağ sayfalarında çeşitli tanıtım filmlerine yer
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vermektedirler. Bu noktada kamu kurumları çeşitli sosyal medya platformlarında kanal açıp
düzenli yayınlar yapabilirler, atıl bir vaziyette duran ve çeşitli kullanıcılar tarafından
paylaşılan videoların tasniflemesi yapılabilir, sosyal medya kullanımına özel, kısa tanıtım
filmleri geliştirilebilir, gerek yayınladıkları videolara, gerekse diğer paylaşımlarına
etkileşimi arttırabilirler. Yayınladıkları tanıtım filmleri belirli bir ücret karşılığında reklamı
verilerek öne çıkarılabilir. Esas olarak bunlardan önce kamu kurumlarının sosyal medyada
nasıl bir kimlikle yer alacaklarının belirlenmesi de oldukça stratejik bir sorudur. Sosyal
medyada Erzincan kurumlarının nasıl konumlandırılacağı, nasıl bir şehir imajı oluşturulacağı
ve bu oluşturulacak imajla neyin karşılanacağı sorularının cevabı verilmelidir.
Bu araştırma kapsamında ele alınan tanıtım filmlerinin YouTube'daki etkileşiminin az
olduğu tespit edilmiştir. Buradaki izlenimi, etkileşimi arttırabilecek ücretli faaliyetlere
gidilebilir.
2012 öncesi yapılan tanıtım filmlerinin görüntü kalitesi oldukça düşük, 2012 ve sonrası
yapım tarihinde yapılanların ise görüntü kalitesi ise yüksektir. Bu, yüksek çözünürlüklü
görüntü kayıt cihazlarının geçtiğimiz yıllarda yaygınlaşması, ucuzlaması ile bağlantılı
olabilir. Ancak izleyenlerin hangi filmi izlediği bilinmemekte olduğu için, içlerinden hangi
filmin öne çıkarılacağı da bilinmediğinden gerek görüldüğü taktirde eski tanıtım filmlerinin
daha kaliteli kayıtlardan aktarımı sağlanarak iyi görüntü kalitesiyle sunulması sağlanabilir.
Şu anda yapıldığı görünen, bu araştırma kapsamına dahil edilmemiş olan çeşitli spor, sanayi
dalları gibi belirlenmiş hedef kitleye yönelik temaları öne çıkaran tanıtım filmlerinin devamı
sağlanabilir. Filmlerin şehirle bağlantısı kurulması veya şehirle ilgili bir slogan videoların
başlığına eklenebilir (#Erzincan gibi).
Son dönemlerde yapılan sosyal medya araştırmalarında kullanıcının oluşturduğu içerikten
tüketicilerin etkilendikleri ve ilerideki alımlarını, tutumlarını pozitife dönüştürecek bir etki
taşıdığı (Wang, 2015), sosyal medyada yer alan bilgilerin geleneksel medyada yer alanlara
nazaran daha güvenilir bulunduğu (Eşitti ve Işık, 2015), amatör kullanıcı tarafından
oluşturulan içeriğin profesyonel kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe göre daha popüler
olduğu (Welbourne ve Grant, 2015) gibi sonuçlar elde eden araştırmacılar yeni nesil
medyada amatör-bağımsız kullanıcının rolünü ön plana çıkarmaktadır. Bu noktada sosyal
medyada tanıtım faaliyetlerinin bir ayağını oluşturacak amatör tanıtım filmlerinin üretimi
teşvik edilebilir. Bu tür amatör tanıtım filmlerinden biri video blog (vlog) oluşturma olabilir.
Belli bir yatırımı, organizasyonu gerektiren planlı faaliyetlerin yanında, planlanmamış,
hiçbir ek ücret ödenmemiş, kendi kitlesine seslenen kişisel video günlüklerin ortaya çıkıp
yaygınlaşması yeni bir reklam, tanıtım aracı haline gelmeye müsait olmuştur. Bunun gibi
faaliyetler doğrudan sponsorluk yöntemiyle teşvik edilebildiği gibi çeşitli organizasyonlar
kapsamında da üretimi teşvik edilebilir. Örneğin bir yarışma, bilimsel sempozyum, şenlik
kapsamında katılımcıların videolar çekip bunları kendi kişisel kanallarında (örneğin;
Erzincan
Vlog
gibi
başlıklar
oluşturma
ya
da
Erzincan
Günlüğü
#UluslararasıErzincanSempozyumu gibi etkinliğin adını-sloganını hashtag yaparak aynı
hashtag'li videolara ulaşım sağlanabilir) yayınlamaları sağlanabilir. Takipçi sayısı on binleri
bulan kullanıcılar bulunmaktadır, kimi vloglar dünya çapında milyonlarca kişi tarafından
izlenebilmektedir. Şu ana dek Erzincan ile ilgili yapıldığı tespit edilen tek vlog "Erzincan Altinoluk VLOG / Türkei Vlog #2" başlıklı videodur. 600 izlenme, 34 beğenme, 12
beğenmeme oranına sahip bu vlog 14 yoruma sahiptir.
Bu konuda yapılabilecek bir akademik çalışma ise tanıtım filmlerinin izleyiciler üzerindeki
etkilerine yönelik olabilir. Bunun dışında Erzincan hakkında yapılan diğer amatör
çalışmalarla profesyonel çalışmaların sosyal medyada etkileşiminde fark olup olmadığı
karşılaştırılabilir.
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ERZİNCAN İLİNİN MACERA TURİZMİ POTANSİYELİNİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE POTENTIAL OF ADVENTURE TOURISM
OF ERZİNCAN PROVINCE
Ayşe ÇELİK YETİM*
Necibe ŞEN**
Özet
Macera turizmi her geçen gün önemini arttıran bir turizm türüdür. Bu araştırmada , Erzincan ilinin
kara, hava ve suya dayalı macera turizmi potansiyelini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tesadüfi olmayan
örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda macera turizmi ile
ilgili faaliyetleri olan: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu Erzincan Havacılık Eğitim
Merkezi, Erzincan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulu), konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, eğlence işletmeleri, Off Road derneği, Bisiklet
derneği, Motosiklet klubünde yer alan ilgili kişilerle mülakat yapılmıştır. Yarı-biçimlendirilmiş mülakat
tekniği ile gerçekleştirilerek birincil kaynaklardan veriler toplanmıştır. Yarı biçimlendirilmiş mülakatlar 20
Haziran-3 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Her bir mülakat 50 dakikada
gerçekleştirilmiş olup toplamda 51 kişi ile görüşülmüştür. Verilerin analizinde IBM SPSS 21 programından
yararlanılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Erzincan ilinde en yüksek
önem derecesine sahip macera turizm türleri sırasıyla;rafting, dağ tırmanışı, bisiklet biniciliği, yamaç
paraşütü, kayak, doğa gezileri , kamp yapma, at biniciliği, arazi yürüyüşü (zorlu parkur), dağ yürüyüşü,
yürüyüş turları, sırt çantalı gezi, motosiklet biniciliği, dağ bisikleti sürüşü, arazi araçlarıyla gezi (jeep/ atv),
balıkçılık, macera yarışı, iple yüksekten iniş (dağ, bina) olarak belirlenmiştir. Belirtilen macera turizmi
türlerinin geliştirilmesi il turizmi için önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Macera turizmi, Macera turizmi potansiyeli, Erzincan.
Abstract
Adventure tourism is a type of tourism which has gain increasing importance day by day. This study
aimed to demonstrate adventure tourism potential of Erzincan, based on land, air and water. Judgemental
sampling as a non-probability sampling method was preferred. In this context, interviews were conducted
with people from Provincial Directorate of Culture and Tourism, Turkish Aeronautical Association,
Erzincan Aviation Education Centre, Erzincan University (School of Physical Education and Sports and
Vocational School of Tourism and Hotel Management), hospitality businesses, travel agencies,
entertainment businesses, Off Road Association, Bicycle Association, Motorcycle Club which have
activities related to adventure tourism. Interviews were conducted through semi-formatted interview
technique and data were collected from primary resources. Semi- formatted interviews were conducted
between 20th of June and 3rd of July 2016. Each interview was 50 minutes long and 51 people in total were
interviewed. IBM SPSS 21 software was used to analyze the data. Analysis was performed on the
descriptive statistics of data. Types of adventure tourism with the highest significance, respectively, are
rafting, mountain climbing, biking, paragliding, skiing, nature trip, camping, horseback riding, hiking
(challenging walk), mountain trekking, trekking tours, backpacking, motorcycling, mountain cycling, four
wheel drive trips (jeep/ atv), fishing, adventure race, bungee jumping (mountain, building). The
development of specified types of adventure tourism is important for the provincial tourism.
Keywords: Adventure tourism, Adventure tourism potential, Erzincan.

Giriş
Günümüzde kitle turizminin olumsuz etkilerinden ve değişen turizm trendinden dolayı
turistler alternatif turizm arayışındadırlar (Weaver, 2001). Günümüzün değişen turizm trendi göz
önünde bulundurulduğunda macera turizmine olan talebin hızla artacağı tahmin edilmektedir
(Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002, s. 6). Macera turizmi pazarı ise gelecekte hızlı artış gösterecek pazar
payı olarak tahminlenmektedir (Smith ve Jenner, 1999). Bu nedenle Erzincan ilinin macera
turizmi potansiyelinin ortaya koyulması bu araştırmada hedeflenmiştir.
Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü,
Fethiye/Muğla, aysecelik@mu.edu.tr.
** Öğr. Gör., Erzincan Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Erzincan, necibe_emin@hotmail.com.
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Macera Turizmi
Arapça kökenli olan macera kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre (2016) “baştan geçen
ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür” olarak tanımlanmaktadır. Oxford
sözlüğünde ise (2016) “alışılmadık ve heyecan verici ya da cüretkar deneyim” olarak
tanımlanmaktadır. Macera turizmi; turizm organizasyonunu yapan seyahat işletmesinin gerekli
ekipmanları turistlere tedarik ettiği, çekirdek ürünün ise bölgenin doğal özelliklerine dayalı
aktivite/aktivitelerinden oluşan bir turizm türüdür (Buckley, 2007). Macera turizmi her türlü ticari
açık hava aktiviteleri ve rekreasyon faaliyetlerini kapsayan geniş bir kavramı kapsamaktadır.
Macera turizmi doğa temelli turizm ile de örtüşmektedir. Ancak doğa temelli turizmde aktif
katılım gerekmezken macera turizminde aktif katılım gerekmektedir (Buckley, 2010, s. 4).
Macera turizmi macera turistlerinin sürekli ikamet ettiği noktadan farklı bir noktada
gerçekleştirdiği katılımcının aktif olduğu bir turizm faaliyetidir. Macera turizmi faaliyetlerini
kara, su ve hava ile ilgili faaliyetler olarak sınıflandırılmaktadır (Bentley, Page ve Laird, 2001, s.
33). Kara ile ilgili macera turizmi faaliyetleri: Kros kayak, yamaç aşağı kayak, helikopterli
kayak, kayakla yürüyüş, kapsamlı doğa yürüyüşü, araçlı safari, makaralı ip inişi, esnek ip atlayışı,
dağ bisikletçiliği, rehberli buzul yürüyüşü, atla gezinti, kara avcılığı, dağcılık, sabit ipli iniş, kaya
tırmanışı. Su ile ilgili macera turizmi faaliyetleri: Yer altı raftingi, mağaracılık, gemiyle
seyahat, tüplü ve tüpsüz dalış, jet motosiklet, jet botçuluğu, tekne paraşütü, yüzey raftingi, nehir
ve deniz kanoculuğu-eskimo kanoculuğu, kanoculuk, nehir sörfü/nehir kızağı, su kayağı, rüzgar
sörfü, balık tutma. Hava ile ilgili macera turizmi faaliyetleri: Balon seyahati, yelken kanat,
planörcülük, helikopterli esnek atlayış, paraşütçülük, yamaçparaşütü, helikopter gezileri olarak
sınıflandırılmaktadır. Macera turizmi kapsamında yer alan aktivitelerin bölümlendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır (Sung, Morrison ve O’leary, 2001).
Macera turizmi faaliyetlerinin ikili bölümlemesi aşağıda yer almaktadır (Swarbrooke, Beard,
Leckie ve Pomfred, 2003). Tablo 1'de görüldüğü üzere macera turizminin ikili ayrımı yapılmıştır.
Macera turizminin kara, hava ve su kapsamındaki ayrımının yanında her bir macera turizmi türü
için ikili ayrım yapılabilir.
Tablo 1: Macera turizminin ikili bölümlemesi
Zor
Kolay
Uzak
Yakın (Yerel)
Fiziksel
Ruhsal
Organize Grup
Bağımsız
Grup macera
Bireysel macera
Ulusal
Uluslararası
Yapay çevre
Doğal çevre
Ticari faaliyet
Gönüllü faaliyet
Bakir alan
Şehir
Düşük maliyet
Yüksek maliyet
Planlı
Plansız
Önceden belirlenmiş içerik
Gelişigüzel
Alturistik (özgecilik)
Hedonistik (Yararcılık)
Uzun süreli
Kısa süreli
Tamamen macera
Ara ara macera
Turist faaliyetine dayalı
Sınırlı faaliyete dayalı
Politik olarak istikrarlı destinasyon
Politik olarak istikrarsız destinasyon
Yeni macera turisti
Deneyimli macera turisti
Riski yüksek deneyim
Riskli düşük deneyim
Gerçek
Fantazi
Çalışma
Oyun
Kaynak: Swarbrooke, Beard, Leckie ve Pomfred, 2003.
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Türkiye dağlar, nehirler, göller, dağlar ve yaylalar ile geniş bir coğrafi yapıya sahiptir.
Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi özellikler macera turizmi faaliyetlerine olanak sağlamaktadır
(Tosun vd. 2006, s. 274). Erzincan ili turizminde ise, doğal değerler ön plana çıkarmaktadır. İlin
kültür varlıkları, spor ve doğal güzellikleri önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. İlin
coğrafi yapısı nedeniyle, doğa sporları büyük önem taşımaktadır (Erzincan Gezi Rehberi, 2014,
s. 17). Su sporları, dağcılık, trekking, paraşütle atlama, motor sporları vb. önemli alternatifler
bulunmakta ve her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Erzincan ilinde macera turizmi kapsamında
rafting, kano, yamaç paraşütü, dağcılık ve tırmanış, kayak, buzul tırmanışı, kampçılık, trekking
ve dağ bisikleti, ofroad, cirit, atv motosiklet ve motocross aktiviteleri gerçekleştirilmektedir
(İnternet: www.erzincan.gov.tr).
Yöntem
Bu araştırmada, Erzincan ilinin kara, hava ve suya dayalı macera turizmi potansiyelini ortaya
koymak amaçlanmıştır. Erzincan ilinin macera turizmi potansiyelini belirlemek için olasılığa
dayalı olmayan yargısal örnekleme kullanılmıştır. Bu bağlamda macera turizmi ile ilgili
faaliyetleri olan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu Erzincan Havacılık Eğitim
Merkezi, Erzincan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulu), konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, eğlence işletmeleri, Off Road derneği,
Bisiklet derneği, Motosiklet klubünde yer alan ilgili kişilerle mülakat yapılmıştır. Yarıbiçimlendirilmiş mülakat tekniği ile gerçekleştirilerek birincil kaynaklardan veriler toplanmıştır.
Yarı biçimlendirilmiş mülakat tekniğinde önceden hazırlanmış sorular ilgili uzmanlara
yöneltilmiş ve araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Yarı biçimlendirilmiş mülakatlar için on altı
adet soru oluşturulmuştur. Bu sorular cinsiyet, yaş, medeni durum, macera turizmi alanında
çalışma yılı, çalışılan işletme türü, çalışılan işletmedeki pozisyonu, gelir düzeyi, eğitim düzeyi,
turizm eğitimi alma durumu, nüfusa kayıtlı olunan yer, Erzincan'da yaşanılan yıl toplamı,
ilgilenilen macera turizmi türü ve ilgilenme düzeyinden oluşan demografik ve kişisel sorular;
macera turizminin Erzincan ili için uygunluğunu 5'li likert ölçeğine göre ölçen 49 macera turizmi
türü önermesi sorularından oluşmaktadır. Soru formunun hazırlanmasında Sung, Morrison ve
O’leary, 2001 ve Lang, & O’Leary, 1997 çalışmalarından yararlanılmıştır. Yarı biçimlendirilmiş
mülakatlar 20 Haziran-3Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Her bir mülakat 50
dakikada gerçekleştirilmiş olup toplamda 51 kişi ile görüşülmüştür. Mülakatların analizinde IBM
SPSS 21 programından yararlanılarak verilerin tanımlayıcı istatistikleri ile analiz
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma Bulguları
Erzincan ili macera turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu
araştırmada, yerel yönetim temsilcileri, seyahat acenteleri yöneticileri, sektör temsilcileri ve
akademisyenler ile yarı-biçimlendirilmiş mülakatlar gerçekleştirilerek birincil kaynaklardan
verilerin toplanması yolu ile elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların demografik
özellikleri; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, macera turizmi alanında çalışma yılı,
çalıştığınız işletme/kurum türü, işletme/kurumdaki pozisyonunuz, gelir düzeyi ve tablo 2’de
belirtilen diğer sorular aracılığıyla elde edilmiştir.
Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Demografik Veriler
f (Kişi Sayısı)

Yüzde (%)

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

45
6
51

88,2
11,8
100

Yaş
18 ve altı
19-25

1
18

2
35,3

Demografik Bilgiler
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26-32
33-39
40-46
47 ve üstü
Toplam

12
7
6
7
51

23,5
13,7
11,8
13,7
100

Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam

26
25
51

51
49
100

Macera Turizmi alanında çalışma yılınız
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
Toplam

16
18
10
7
51

31,4
35,3
19,6
13,7
100

Araştırmaya katılanların %88,2’sini (45 kişi) erkek ve %11,8’ni (6 kişi) kadın sektör temsilci
oluşturmaktadır. Katılımcıların %2’lik kısmı (1 kişi) 18 ve altı yaş aralığındayken, %35,3’lük
kısmı (18 kişi) 19-25 yaş, %23,5’lik kısmı (12 kişi) 26-32 yaş, %13,7’lik kısmı (7 kişi) 33-39
yaş, %11,8’lik kısmı (6 kişi) 40-46 yaş, %13,7’lik kısmı (7 kişi) 47 ve üstü yaş aralığında
bulunmaktadır. Katılımcıların %51’i (26 kişi) evli, %49’u (49 kişi) bekar medeni duruma
sahiptir. Katılımcıların macera turizmi alanında çalışma yıllarına bakıldığında %31,4’ü (16 kişi)
1 yıldan az süredir macera turizmi alanında çalışırken, %35,3’ü (18 kişi) 1-5 yıl aralığında,
%19,6’sı (10 kişi) 6-10 yıl aralığında, %13,7’si (7 kişi) ise 10 yıldan fazla süredir macera turizmi
alanında çalışmaktadır.
Tablo 2 : Katılımcılara İlişkin Demografik Veriler (Devam)
f (Kişi Sayısı)

Yüzde (%)

Çalışılan İşletme/Kurum türü
Konaklama İşl.
Seyahat İşl.
Eğitmenlik Hizm.
Eğlence İşl.
Turizm Eğitim Kurumu
Kamu Kurumu
Dernek
Diğer
Toplam

9
4
5
6
7
6
3
11
51

17,6
7,8
9,8
11,8
13,7
11,8
5,9
21,6
100

Çalışılan işletmedeki / kurumdaki pozisyon
İşletme sahibi
Üst düzey yönetici
Orta düzey yönetici
Alt düzey yönetici
İşgören
Memur
Akademisyen (Turizm, Besyo vb. )
Diğer
Toplam

8
5
5
4
11
4
10
4
51

15,7
9,8
9,8
7,8
21,6
7,8
19,6
7,8
100

Gelir düzeyi
1000 TL.’den az
1000-2000 TL. arasında
2001-3000 TL. arasında

5
19
13

9,8
37,3
25,5

Demografik Bilgiler
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3001-4000 TL. arasında
4001-5000 TL. arasında
5001 TL. ve üstü
Toplam

5
5
4
51

9,8
9,8
7,8
100

Katılımcıların çalıştığı işletme türlerine bakıldığında %17,6’sı (9 kişi) konaklama işletmesi,
%7,8’i (4 kişi) seyahat acentası, %9,8 (5 kişi) eğitmenlik hizmetleri, %11,8’i (6 kişi) eğlence
işletmesi, %13,7’si (7 kişi) turizm eğitim kurumu, %11,8 (6 kişi) kamu kurumu, %5,9’u (3 kişi)
dernek, ve %21’i diğerinden oluşmaktadır. Katılımcıların çalıştığı işletme/ kurumdaki
pozisyonlarına bakıldığında %15,7’si (8 kişi) işletme sahibi, %9,8’i (5 kişi) üst düzey yönetici,
%9,8’i (5 kişi) orta düzey yönetici, %7,8’i (4 kişi) alt düzey yönetici, %21,6’sı (11 kişi) işgören,
%7,8’i (4 kişi) memur, %19,6’sı (10 kişi) akademisyen (turizm, besyo vb), %7,8’i (4 kişi)
diğerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 9,8’inin (5 kişi) 1000 TL’den az, %37,3’ü (19 kişi)
1000-2000 TL arasında, %25,5’i (13 kişi) 2001-3000 TL arasında, %9,8’i (5 kişi) 3001-4000
TL arasında, %9,8’i (5 kişi) 4001-5000 TL arasında, ve %7,8’i (4 kişi) 5001 TL ve üstü gelir
düzeyine sahiptir.
Tablo 3: Katılımcılara İlişkin Demografik ve Mesleki Veriler
Demografik Bilgiler
Eğitim düzeyiniz
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Turizm eğitimi aldınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Turizm eğitimi aldıysanız düzeyini belirtiniz
Çeşitli kurslar
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Nerelisiniz?
Erzincan
Diğer
Toplam
Kaç yıldır Erzincan'da yaşamaktasınız?
5 yıldan az
5-10 yıl
11-16 yıl
17 yıldan fazla
Toplam

f (Kişi Sayısı)

Yüzde (%)

5
15
24
7
51

9,8
29,4
47,1
13,7
100

34
17
51

66,7
33,3
100

19
1
4
6
4
34

37,3
2
7,8
11,8
7,8
66,7

39
12
51

76,5
23,5
100

8
5
3
35
51

15,7
9,8
5,9
68,6
100

Katılımcıların eğitim düzeyleri %9,8’i (5 kişi) ortaöğretim, %29,4’ü (15 kişi) önlisans,
%47,1’i (24 kişi) lisans, %13,7’si (7 kişi) lisansüstü şeklinde dağılmıştır. Katılımcıların
%66,7’sine tekabul eden 34 kişi turizm eğitimi aldığı yönünde görüş belirtirken %33,3’üne
tekabul eden 17 kişi turizm eğitimi almadığını belirtmiştir. Turizm eğitimi aldığını belirten 34
kişinin %37,3’ü (19 kişi) çeşitli kurslar, %2’si (1 kişi) ortaöğretim, %7,8’i (4 kişi) önlisans,
%11,8’i (6 kişi) lisans ve %7,8’i (4 kişi) lisansüstü turizm eğitimi aldığını belirtmiştir.
Katılımcıların %76,5’i (39 kişi) “Nerelisiniz?” sorusuna Erzincanlı şeklinde ifade ederken geri
kalan %23,5 (12 kişi) ise diğer şehirlerden olduklarını belirtmiştir. “Kaç yıldır Erzincan’da
yaşamaktasınız?” sorusuna katılımcıların %15,7’si (8 kişi) 5 yıldan az, %9,8’i (5 kişi) 5-10 yıl,
%5,9’u (3 kişi) 11-16 yıl, %68,6’sı (35 kişi) 17 yıldan fazla süredir Erzincan'da yaşamaktayım
şeklinde cevaplamıştır.
Tablo 4: Macera Turizm Türlerine İlişkin İlgi Düzey Durumu
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f (Kişi Sayısı)

Yüzde (%)

Macera turizmi türlerinden bir ya da daha
fazlası ile ilgilenme durumu
Evet
Hayır
Toplam

41
10
51

80,4
19,6
100

İlgilenilen macera türlerine ilişkin ilgi düzeyi
(birden fazla seçenek işaretlenebilmektedir)
Hobi
İş
Eğitmenlik
Toplam

32
9
11
41

62,7
17,6
19,6
100

Trekking, dağcılık, doğa yürüyüşü, at biniciliği, kayak,
bisiklet biniciliği, kampçılık, yürüyüş turları, yamaç paraşütü,
binicilik, speed fly, kano, tırmanış, eğlence işletmeciliği,
motokross, dağ tırmanışı, dağ yürüyüşü, yön bulma, arazi
araçlarıyla gezi(off road), sırt çantalı gezi, rafting, avcılık, dağ
bisikleti sürüşü, motosiklet biniciliği, yüzme.

İlgilenilen macera türleri

Katılımcılara yöneltilen “Erzincan ilinde gerçekleştirilen macera turizm türleri
nelerdir?”sorusuna verilen yanıtlar: yamaç paraşütü, kayak, bisiklet biniciliği, off-road, dağ
tırmanışı, yarasa kanat, base jump, kampçılık, balıkçılık, at biniciliği, motosiklet biniciliği,
rafting, arazi araçlarıyla gezi, avcılık, doğa gezileri, dağ yürüyüşü, yön bulma, trekking, atlama,
kano, buzul tırmanışı, dağcılık, yürüyüş turları, doğa yürüyüşü, at safari, kuş gözlemciliği, yelken
kanat, sırt çantalı gezi, kaya tırmanışı, motokross, motorsuz uçak sürümü, cirit oyunu, paten
şeklindedir.
Katılımcılara yöneltilen “Erzincan ilinde gerçekleşmeyen ancak gerçekleşme potansiyelini
gördüğünüz macera turizmi türleri nelerdir? Sorusuna verilen yanıtlar: balon, olta balıkçılığı
(fırat), jet-ski (tercan, iliç ve gönye baraj gölleri), kar ayakkabısı ile yürüyüş (ergan ve munzur),
macera yarışı, yön bulma, dağ bisikleti, kite surf, kite sky, speed fly, motorsuz uçak sürücülüğü
(termal akımlar ve iklim çok uygun), doğada yaşam mücadelesi (doğası keşfedilmeli), iple
yüksekten atlama- bungee jumping (çok uygun uçurumlar ve vadiler bulunmakta kesinlikle
yapılmalı), hava dalışı (rüzgar ve esintinin az olmasından dolayı güzel ve kaliteli dalışlar olur),
kar motosikleti biniciliği (Ergan dağı), tüplü ve tüpsüz dalış (Erzincan’daki barajlarda),
gökyüzüne zıplama (G- max), deniz paraşütü, ok atma (şartlar elverişli ve uygun), mağara
keşifçiliği, uçurtma sörfü (barajlarda), faytonla gezi, şnorkelle yüzme, motokaravan (geçiş
güzergahı üzerinde olduğu için kamp alanı yapılabilir), safari (dağlar ve nehirler), serbest atlayış,
tekerlekli kayak, köpekli kızak, vahşi orman keşfi (Refahiye ormanları) şeklindedir.
Tablo 5: Erzincan İlinde Macera Turizmi Türleri
Macera Turizmi
Türleri

n

Ort.

Balon (Ballooning)

51

3,35

Kuş Gözlemciliği (Bird
Watching)

51

3,78

Erzincan İline Uygunluğu Hakkında Görüşler
Erzincan ilinin ovalık olması, hava şartları ve iklim
koşullarının elverişliliği vurgulanmıştır. Yapılması halinde
Erzincan semaları daha rahat görüneceği, tanıtılırsa katkı
sağlayabileceği ve ilgi çekebileceği belirtilmiştir. Bazı
katılımcılarda yapılması halinde Erzincan semalarında
görebileceği spesifik özellikte bir alan olmadığını belirtmiştir.
Erzincan'da belirli saatlerdeki esintiler dikkate alınarak
planlanmalıdır. Konu ile ilgili uzmanların bölgeyi
incelemeleri ve balonun uygulanabilirliğine ilişkin rapor
hazırlamaları gerekmektedir.
Ekşisu bölgesi ve Fırat kıyısında yapılabilir. Doğal yaşam
çeşitliliği söz konusu ve bir çok kuş türü bulunmaktadır.
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Kulüp faaliyeti kapsamında yapılmaktadır. Uygun alan
çoktur. Ancak Munzur dağlarında terör olumsuz etkileyebilir
ve hava şartları değişkendir.
Deniz olmadığından şartlar elverişli değildir. Göllerde
yapılabilir ancak görüş mesafesi yetersizdir.
Keşfedilmesi gereken krater gölleri bulunmaktadır. Bunların
dışında deniz olmadığından dolayı şartlar elverişli değildir.
Şartlar elverişli değildir.
Fırat (Karasu) nehri, kollarında ve Tercan baraj gölünde
yapılabilir. Akarsu yatakları çoktur. Bir çok balık türü
bulunmaktadır.
Şartlar uygundur. Tanıtılırsa alternatif spor olarak katkı
sağlayabilir.
At çiftlikleri mevcuttur. At yetiştiricileri ekonomik olarak
kazanım elde edebilirler.
Doğal yaşamı tatma anlamında yapılmalıdır. Bitki ve ağaç
çeşitliliği vardır, yabani hayat çeşitlidir. Ancak yeteri kadar
orman bulunmamaktadır.
Motosiklet kulübü faaliyet göstermektedir. Arazi motoru
parkurları bulunmaktadır. Parkurlar çoğaltılmalıdır.
Erzincan üniversitesi dağcılık kulübü etkindir. Erzincan ilinin
dört tarafı dağlar ile çevrilidir. Dağlık araziler elverişlidir.
Ergan dağı, keşiş dağları vb.. yeterli dağ ve yüksekliğe sahip
bir destinasyon olarak mükemmel bir seçimdir. Hafta sonu
turları içerisinde yer alırsa katkı sağlar.
Ağaçlık alanların bulunması (az da olsa) dolayısıyla
yapılabilir. Tanıtımı yapılması gerekmektedir.

Kamp yapma (Camping)

51

4,55

Tüplü Dalış (Scuba
Diving)

51

1,96

Tüpsüz Dalış (Diving)

51

1,73

Hava Dalışı (Skydiving)

51

2,69

Balıkçılık (Fishing)

51

4,18

51

2,59

51

4,47

Vahşi Orman Keşfi
(Jungle Exploring)

51

3,10

Motosiklet biniciliği
(Motorcycling)

51

4,29

Dağ Tırmanışı
(Mountain Climbing)

51

4,67

51

3,88

51

3,78

Rafting

51

4,76

Macera Yarışı
(Adventure Race)

51

4,08

Yelkencilik (Sailing)

51

1,88

Kayak(Skiing)

51

4,61

Motorsuz Uçak
Sürücülüğü (Soaring)

51

3,73

Doğada yaşam
mücadelesi (Survival &
Wilderness Training)

51

3,61

Yerleşkenin az olması avantaj ancak terör olumsuzluğu söz
konusu. Eğitim verecek kişi eksikliği söz konusudur.

Yürüyüş turları (Walking
Tours)

51

4,39

Farklı alanlarda uzmanlar (turizm, biyoloji) tarafından
gerçekleştirilmektedir. Elverişli alanların çokluğu avantaj
oluşturmaktadır.

Sırt çantalı gezi
(Backpacking)

51

4,29

Düz arazilerin ve dağlık yürüyüş alanları mevcuttur.

Bisiklet biniciliği
(Bicycling)

51

4,65

İple yüksekten atlama
(Bungee Jumping)

51

3,86

Gökyüzüne zıplama (Gmax)

51

3,55

Yelken Kanat (Hanggliding)
At biniciği (Horseback
Riding)

Yön Bulma
(Orienteering)
Bölgelerarası yön bulma
(Rogaining)

Tanıtılması gerektiği belirtilmiştir.
Karasu nehri üzerinde ve özellikle Kemaliye ilçesi Karanlık
kanyonda yapılmaktadır. Akıntılı akarsuları mevcuttur.
Erzincan’daki doğa sporlarının başında gelmektedir.
Tanıtılırsa katkı sağlayacağı ve insanları turizme
yönlendirmek için iyi bir spor türü olduğu belirtilmiştir.
Denizin olmaması dezavantaj oluşturmaktadır dolayısıyla
şartlar uygun değildir.
Ergan dağında yapılmaktadır. Uluslararası dağ kayağı
yarışları burada yapılmaktadır.
Termal hava akımları bol olması dolayısıyla model uçak
uçuşlarına çok elverişli bir spordur. Buna karşın ova etrafının
dağlarla çevrili olması alanı daraltmaktadır.

Kulüp faaliyeti olarak yapılmaktadır. Uygun arazi ve coğrafi
alanlar mevcuttur. Şehir merkezinde de düzenlemeler
yapılmalıdır. Ancak trafik sıkıntısı dikkate alınmalıdır.
Erzincan birçok dağ, vadi, kanyon bulunan bir yer şehir
olarak bu spor kesinlikle yapılması gerekmektedir. Erzincana
uluslararası anlamda katkı sağlayacaktır.
Bilinmemektedir, tanıtılmalıdır ve ekipman sağlanırsa
yapılabilir.
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51

3,67

Kemaliye ilçesinde (karanlık kanyon) yapılma potansiyeli
vardır, akarsu ve barajlarda yapılabilir.

51

2,61

Alan ve iklim şartları yetersiz görülmüştür.

51

4,29

51

4,39

51

3,84

51

3,84

51

4,29

Doğa gezileri (Nature
Trips)

51

4,55

Yamaç paraşütü
(Paragliding)

51

4,61

51

1,43

51

2,45

51

2,18

51

1,47

İple yüksekten iniş (dağ,
bina) (Rappelling)

51

4,00

Safari (Safaris)

51

3,35

51

2,06

51

3,80

Ergan kayak merkezinde yapılabilir.

51

3,65

Kar yağışının dağlarda fazla olması ve şehrin yüksek rakımda
yer alması dolayısıyla yapılabilir.

51

3,80

51

4,39

51

2,08

51

3,65

Kanoculuk (Canoeing)
Köpekli Kızak
(Dogsledding)
Arazi araçlarıyla gezi (
jeep/ ATV) ( Four Wheel
Drive Trips)
Arazi yürüyüşü ( Zorlu
parkur) (Hiking)
Avcılık (Hunting)
Kayak-kano sürücülüğü
(Kayaking)
Dağ Bisikleti Sürüşü
(Mountain Biking)

Deniz Paraşütü
(Parasailing)
Uçurtma Sörfü ( Kite
surfing)
Rüzgar Sörfü (Wind
Surfing)
Dalga Sörfü (Wave
Surfing)

Şnorkelle yüzme
(Snorkeling)
Kar motorsikleti
Biniciliği
(Snowmobiling)
Kar ayakkabısı (hedik)
ile yürüyüş
(Snowshoeing)
Mağara keşifçiliği
(Spelunking)
Dağ Yürüyüşü
(Trekking)
Jet-ski sürücülüğü (jet
skiing)
Rope Jump (ipten
atlama)

Engebeli arazilerin olması avantajdır ve off road için alanlar
bulunmaktadır. Üzerinde çalışılırsa Erzincana katkı
sağlayacaktır. Uluslararası yarışmalara destek verilmelidir.
Merak uyandıracaktır. Uygun turistik yerler mevcuttur.
Alanların yeterli ve uygun olduğu belirtilmiştir.
Bireysel ve kulup faaliyeti olarak yapılmaktadır. Erzincan
dağları uygundur. Hayvan çeşitliliği mevcuttur. Nesli
tükenmekte olan canlılar hariç devlet kontrolü ile
yapılabileceği vurgulanmıştır.
Uygun bir spor olduğu belirtilmiştir.
Özellikle otlukbeli ve çevresi için uygun bir por olduğu
belirtilmiştir.
Erzincan’da uygun alanlar bulunmaktadır. Çevre şartları
uygun olmasından dolayı doğa keşfedilmelidir. Tur paket
programları içerisinde katkı sağlar.
Dağlarda farklı seviyelerde yükseltilerin olması avantaj
sağlamaktadır. Coğrafi konum ve şartlar çok uygundur. Zaten
Erzincan’da THK’nun eğitim merkezi bulunmaktadır ve bu
spor aktif olarak yapılmaktadır.
Deniz olmamasından dolayı yapılmamaktadır, belki
barajlarda yapılabilir.
Deniz olmamasından dolayı yapılmamaktadır, belki
barajlarda yapılabilir.
Deniz olmamasından dolayı yapılmamaktadır, belki
barajlarda yapılabilir.
Deniz olmamasından dolayı yapılmamaktadır. Yapay alan
oluşturulursa belki yapılabilir.
Yüksek bina Erzincan’da bulunmamaktadır. Ancak dağlarda
yapılabilir. Tanıtılması gerekir. Heyecan sevenler için
uygundur.
Uluslararası safari organizasyonu yapılabilir. Coğrafi
koşullar uygunluğu tartışılır. Yabani hayvan türünün fazla
olmaması dikkate alınmalıdır. Belirli türler üzerine ağırlık
verilebilir.
Elverişli
görülmemiştir.
Katkı
sağlamayacağı
düşünülmektedir.

Spesifik özelliklerde ve turistik denilebilecek mağara
bulunmamaktadır. Ancak bir çok mağara keşfedilmeyi
beklemektedir.
Uygun parkurlar mevcuttur. Erzincan ili dağlık bir bölgede
yer aldığından dolayı elverişlidir.
Barajlar üzerinde yapılabilir. Merak uyandıracağı için katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir.
Kemaliye’de yapılmaktadır. Oldukça uygun bir spordur.
Adrenalin tutkunları için tanıtılmalıdır.
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Base Jump (serbest
atlayış)

51

3,43

Yarasa kanat paraşüt

51

3,39

Diğer(speed fly,
snowboard, kite sky, kite
board, faytonculuk,
karavan kampçılığı,
motokross, paten,
motorsikletle
taşımacılık)

9

4,11

Kemaliye’de yapılmaktadır. Oldukça uygun bir spordur.
Adrenalin tutkunları için tanıtılmalıdır.
Kemaliye’de yapılmaktadır. Yapılması oldukça uygun bir
spordur.

Katılımcıların verdiği yanıtlar doğrultusunda Erzincan iline 4.01 ile 5.00 ortalama arasında
yer alan “en uygun” olarak nitelendirilebilecek macera turizmi türleri ve ortalamaları: rafting 4.76,
dağ tırmanışı 4.67, bisiklet biniciliği 4.65, yamaç paraşütü 4.61, kayak 4.61, doğa gezileri 4.55,
kamp yapma 4.55, at biniciliği 4.47, arazi yürüyüşü ( zorlu parkur) 4.39, dağ yürüyüşü 4.39,
yürüyüş turları 4.39, sırt çantalı gezi 4.29, motosiklet biniciliği 4.29, dağ bisikleti sürüşü 4.29,
arazi araçlarıyla gezi ( jeep/ atv) 4.29, balıkçılık 4.18, diğer 4.11, macera yarışı 4.08, iple
yüksekten iniş (dağ, bina) 4.00 şeklinde belirtilmiştir.
Katılımcıların verdiği yanıtlar doğrultusunda 3.01 ile 4.00 ortalama arasında yer alarak
Erzincan ilinde yapılması “uygun” görülen macera turizm türleri ve ortalamaları: yön bulma
(orienteering) 3.88, iple yüksekten atlama 3.86, avcılık (hunting) 3.84, kayak-kano sürücülüğü
(kayaking) 3.84, kar motorsikleti biniciliği (snowmobiling) 3.80, mağara keşifçiliği (spelunking)
3.80, bölgelerarası yön bulma 3.78, kuş gözlemciliği 3.78, motorsuz uçak sürücülüğü 3.73,
kanoculuk (canoeing) 3.67, kar ayakkabısı (hedik) ile yürüyüş (snowshoeing) 3.65, rope jump
(ipten atlama) 3.65, doğada yaşam mücadelesi 3.61, gökyüzüne zıplama (g-max) 3.55, base jump
(serbest atlayış) 3.43, yarasa kanat paraşüt 3.39, safari 3.35, balon 3.35, vahşi orman keşfi 3.10
şeklinde belirlenmiştir.
Sonuç
Bu araştırmada, Erzincan ili macera turizmi potansiyelini belirlemeye yönelik
gerçekleştirilmiştir. Erzincan ilinde yerel yönetim temsilcileri, seyahat acenteleri yöneticileri,
sektör temsilcileri, akademisyenler, doğa sporları ve macera sporları dernekleri, kulüpleri
yetkilileri ile yarı-biçimlendirilmiş mülakatlar gerçekleştirilerek birincil kaynaklardan verilerin
toplanması yolu ile elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda
Erzincan ilinin çeşitlilik açısından macera turizmi potansiyelinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Erzincan ilinde en yüksek önem derecesine sahip ve Erzincan'a “en uygun” macera turizm
türleri olarak rafting başta olmak üzere sırayla, dağ tırmanışı, bisiklet biniciliği, yamaç paraşütü,
kayak, doğa gezileri, kamp yapma, at biniciliği, arazi yürüyüşü (zorlu parkur), dağ yürüyüşü,
yürüyüş turları, sırt çantalı gezi, motosiklet biniciliği, dağ bisikleti sürüşü, arazi araçlarıyla gezi
(jeep/ atv), balıkçılık, diğer, macera yarışı, iple yüksekten iniş (dağ, bina) belirlenmiştir. Belirtilen
bu macera turizm türleri kadar olmasa da Erzincan'da coğrafik, iklim vb. şartlar ile paralel olarak
uygulanması “uygun” görülen önem sırasına göre yön bulma (orienteering), iple yüksekten atlama
(bungee jumping), avcılık (hunting), kayak-kano sürücülüğü (kayaking), kar motosikleti biniciliği
(snowmobiling), mağara keşifçiliği (spelunking), bölgelerarası yön bulma, kuş gözlemciliği,
motorsuz uçak sürücülüğü, kanoculuk (canoeing), kar ayakkabısı (hedik) ile yürüyüş
(snowshoeing), rope jump (ipten atlama), doğada yaşam mücadelesi, gökyüzüne zıplama (gmax), base jump (serbest atlayış), yarasa kanat paraşüt, safari, balon, vahşi orman keşfi şeklinde
belirlenmiştir.
Bentley, Page ve Laird, (2001)'in sınıflandırması bağlamında Erzincan ilinin kara, su, hava
temelli macera turizmine en uygun olduğu kabul edilen macera turizmi türleri bu araştırma ile
birlikte ortaya çıkarılmıştır. Kara ile ilgili macera turizmi faaliyetleri: Dağ tırmanışı, bisiklet
biniciliği, kayak, doğa gezileri, kamp yapma, at biniciliği, arazi yürüyüşü (zorlu parkur), dağ
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yürüyüşü, yürüyüş turları, sırt çantalı gezi, motosiklet biniciliği, dağ bisikleti sürüşü, arazi
araçlarıyla gezi (jeep/ atv), macera yarışı (kara ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerdir)'dır. Su ile
ilgili macera turizmi faaliyetleri: Rafting, balıkçılık, macera yarışı (su ile ilgili gerçekleştirilen
faaliyetlerdir)'dır. Hava ile ilgili macera turizmi faaliyetleri: Yamaç paraşütü, iple yüksekten
iniş (dağ, bina) macera turizmi türleri olarak sıralanmaktadır.
Bu araştırma genel olarak Erzincan ilini nitel araştırma tekniklerinden bireysel görüşme
(mülakat) kapsamında incelenen bir araştırmadır. Gelecekteki araştırmacılar her bir ilçenin ya da
her bir turistik değerin macera turizmi potansiyelini farklı yöntemlerle araştırarak alanın
gelişmesine katkı sağlayabilirler.
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ERZİNCAN’IN DESTİNASYON BİLİNİRLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGLAMA
A CASE STUDY ON DESTINATION AWARENESS OF ERZİNCAN
Özer YILMAZ*
Serkan ŞENGÜL**
Özet
Bilinilirlik turizm destinasyonlarına önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Şehirlerin
markalaşması ile destinasyonu ziyaret eden turist sayısı ve elde edilecek turizm gelirlerinde artış
sağlanabilmektedir. Bu nedenle gerek yerel yönetimler gerekse turizm paydaşlarının destinasyonun
bilinilirliğini arttırma yolunda stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.
Bu çalışma birçok alternatif turizm faaliyetinin sürdürüldüğü Erzincan ilinin tüketiciler tarafından ne
kadar bilindiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada elde edilen veriler araştırmacılar tarafından
tasarlanan anket formu yardımıyla kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analiz
edilmesi sonucunda tüketicilerin Erzincan ilindeki alternatif turizm faaliyetlerinin ne derecede tanıdıkları
ve Erzincan ilini ziyaret etme eğilimlerinin tespit edilmesi mümkün olacaktır. Araştırma sonuçlarının ayrıca
Erzincan’da gerçekleştirilen turizm faaliyetleri ile ilgili yapılacak planlamalara da katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilinilirlik, Destinasyon, Erzincan.
Abstract
Awareness provides an important competitive advantage for tourism destinations. With the branding
of the cities, it may be possible to see an increase in the number of visitors and touristic income. Therefore,
both local governments and tourism stakeholders should develop strategies to increase the awareness of
destination.
This study aims to determine the people’s awareness of Erzincan, which has many alternative tourism
activities. The data were gathered through a questionnaire designed by the researchers. As a result of
analyzing the obtained data, it was seen that people wondered about Erzincan but they did not have enough
information of its tourism values. At the same time it was seen that people had low intention to visit the
city.
Keywords: Awareness, Destination, Erzincan

Giriş
İnsanların kişisel gelirlerindeki ve eğitim seviyelerindeki artışın, bireylerin seyahat isteği ve
dünyayı tanıma güdüsünü arttırdığını söylemek mümkündür. Buradan hareketle gelişen turizm
endüstrisi ve turizm hareketleri destinasyonların turizm faaliyetlerinden ekonomik kazanç
sağlayabilmesi için önemli hale gelmiştir. Gidilmek istenen yer veya varış noktası olarak da
tanımlanabilen destinasyonlar, turizm gelirlerini artırabilmek amacıyla çeşitli pazarlama ve
tanıtım faaliyetlerine başvurmaktadırlar.
Destinasyonların ziyaretçi çekebilmesi için destinasyonun bilinilirliği oldukça önemlidir.
Turistlerin seyahate çıkma niyetleri ortaya çıktığında daha önceden ismini duydukları ve
akıllarında merak duygusunun uyandığı yerlere gitmek istediği bilinmekle birlikte daha önceki
seyahat deneyimlerinin de bu konuda etkili olabilmektedir.
Geçmişteki seyahat deneyimlerinden kişilerin algılarında oluşan sonuçlar seyahat niyetinin
oluşmasını sağlamaktadır (Horng ve Diğ., 2011, s. 816). Yaşadıkları deneyimler ile
destinasyonlar hakkında bilgi sahibi olan turistler bunu bir prestij unsuru olarak düşündükleri için
bu bilgilerini başkalarına aktarma konusunda da oldukça heveslidir (Kim ve Eves, 2012, s. 1462).
Bu bilgi aktarımının destinasyonun ziyaret etmeyen turistler içinde bilinilirlik düzeyini arttırıcı
etkisi olabilmektedir.
Destinasyon bilinilirlik düzeyindeki artışta yapılan tanıtıcı reklamlar, pazarlama faaliyetleri
ve destinasyona sadakat hisseden turistlerin çevrelerine yaptıkları gönüllü tanıtım faaliyetlerinin
Yrd. Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Balıkesir/Türkiye, drozeryilmaz@hotmail.com
** Öğr. Gör.Dr, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu SA MYO, Bolu/Türkiye, info@serkansengul.net
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etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur (Chen ve Gürsoy, 2001;Baker
ve Cameron, 2008). Turizm faaliyetlerinden gelir elde etmek isteyen destinasyonların, turisti
kendi bölgelerine çekebilmesi için destinasyon bilinilirlik düzeyini arttırması oldukça önemlidir.
Bu çalışmada birçok alternatif turizm faaliyetinin sürdürüldüğü Erzincan ilinin tüketiciler
tarafından ne kadar bilindiğini tespit edilmesi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilinilirlik düzeyinin
Erzincan’ı ziyaret etme eğilimi ile nasıl bir ilişkisi olduğunu tespit etmek mümkün olabilecektir.
Çalışmanın Erzincan’ın bilinirlik düzeyini göstermesinin yanı sıra Erzincan’ı seyahat etme isteği
konusunda da bilgi verecek olması açısından yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Literatür Taraması
Ahipaşaoğlu (2001) tarafından “turistin tatil için gitmeyi planladığı yer” olarak tanımlanan
destinasyon kelimesi Atay (2003) tarafından “çeşitli turistik değerlere ve özelliklere sahip ve
turistin seyahati süresince ihtiyaç duyabileceği turistik ürünlerin tamamını veya bir kısmını
sunabilen coğrafi bir mekân.” olarak tanımlamaktadır. Literatürde birçok farklı tanımı da bulunan
turizm destinasyonu kavramını turistlerin tatil tercihlerini gerçekleştirdikleri ya da
gerçekleştirmeyi düşündükleri yer olarak da tanımlamak mümkündür.
Turistin destinasyon tercihinde bir çok etken bir arada yer almaktadır (Ateşoğlu ve
Bayraktar, 2012; Çakıcı ve Aksu, 2007). Destinasyon bilinilirlik düzeyi de bu konudaki etmenler
içerisinde bulunmaktadır. Horng ve Diğerleri (2011) araştırmalarında destinasyonda yer alan
çekicilik unsurları içerisinde yer alan ürünlerin tanınılırlığının ve destinasyona aşina olmanın
seyahat niyetini olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Milman ve Pizan (1995) ise
çalışmalarında bilinilirlik ve tanınılırlığın destinasyon için önemli bir role sahip olduğunu ve
destinasyon seçiminde etkisi olan faktörler olduğunu ortaya koymuşlardır. Destinasyon hakkında
bilgi sahibi olmanın destinasyona gitme isteğini arttırdığı bilgi sahibi olmamanın ise seyahat
niyeti konusunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı da aynı çalışmanın sonuçları içerisinde yer
almaktadır.
Lewis ve Chambers (1989) ağırlama ürünlerinin tanıtımı aşamasında temel pazarlama
hedefinin ürün bilincinin oluşturulması olduğunu savunarak farkındalık yaratmanın önemine
değinmişlerdir. Destinasyonlar için farkındalık yaratabilmek ve destinasyon hakkında turistlerin
zihninde olumlu algı oluşturabilmek çekim gücü oluşturmada önemli bir yere sahiptir.
Fesenmaier, VogveStewart (1993) araştırmalarında turistlerin destinasyon hakkında sahip
oldukları bilgilerin seyahat davranışlarını etkiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmacılar
destinasyon hakkında sahip olunan bilgilerin farkındalık yaratması sonucunda destinasyonu
ziyaret etme ve buradan sahip olunan memnuniyet ile de tekrar ziyaret etme davranışını elde
etmenin mümkün olacağını vurgulamışlardır.
Milman ve Pizan (1995) yaptıkları araştırmada destinasyon hakkında farkındalığı ve bilgisi
olan turistlerin destinasyon hakkında olumlu imaja sahip olduğu vurgulamaktadır. Bununla
birlikte farkındalık ve bilgi sahibi olanların destinasyona ilgisi daha fazla olurken destinasyonu
ziyaret etme ihtimalinin daha yüksek olduğu da çalışma sonuçlarında ortaya koyulmuştur.
Gartner ve Ruzzier (2010) turistler nezdinde bir yeri seyahat etme potansiyelinin
oluşabilmesi için bölgeyi ziyaret edecek olanların destinasyon hakkında bazı bilgilere sahip
olması gerektiğini vurgulamışlardır. Destinasyonun genel olarak biliniyor olması marka değeri
ortaya çıkacağı anlamına gelmeyebilmektedir. Hakkında birçok insan tarafından bilgi sahibi
olunan destinasyonlar (Afganistan ve Irak gibi) her zaman seyahat edilecek yerler arasında
bulunmaktadır. Bu bölgelerin sahip oldukları olumsuz özellikler marka değeri yaratma konusunda
engel oluşturmaktadır. Farkındalık ve destinasyon hakkında sahip olunan bilgiler marka değeri
yaratmada ilk adım olarak görülmekle birlikte bunun sağlanabilmesi için olumlu özelliklerin
bulunması oldukça önemlidir.
Bir turizm destinasyonun turistler tarafından tercih edilebilecek bir destinasyon olabilmesi
için turistler tarafından bilinmesi önemlidir. Bir destinasyonun turistler tarafında bilinip
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bilinmediğini ifade eden farkındalık algısının oluşturulabilmesi için destinasyon hakkında
turistlerin bilgi sahibi olması gerekmektedir (KonecnikRuzzier, 2010, s. 6).
Geçmişteki araştırmalar incelendiğinde destinasyon bilinilirliği ile ilgili değerlendirmelerin
yapıldığı çalışmalara rastlamak mümkündür. Destinasyon bilinilirliğinin ziyaret etme eğilimi ile
ilişkilendirildiği çalışmalara uluslararası literatürde rastlanılmakla birlikte ulusal literatürde kısıtlı
çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışma ile literatürde eksik olduğu düşünülen
destinasyon bilinilirliğinin Erzincan’ı ziyaret etme eğilimi üzerinde etkisinin gerçekleştirilen alan
araştırması aracılığıyla incelenmesi sonucunda literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Yöntem
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, Erzincan ilinin genel ve turistik özelliklerinin, yerli tüketiciler
tarafından ne derecede bilindiğinin ve Erzincan ilini ziyaret etme niyetlerinin tespit edilmesidir.
Bu nedenle araştırma betimleyici bir yöntemle tasarlanmıştır. Araştırma sonuçları ile elde
edilecek bilgilerin, Erzincan ile ilgili turizm planlamalarının geliştirilmesinde katkı sağlayacağı
ve sonraki çalışmalara da dayanak oluşturacağı düşünülmektedir.
Veri Toplama Süreci ve Örnekleme
Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır.
Oluşturulan anket formu toplamda 3 bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde
katılımcıların demografik özelliklerinin tespitine yönelik çoktan seçmeli sorular yer alırken,
ikinci bölümde Erzincan’ın genel ve turistik bilinirliği ile ziyaret niyetlerini ölçmeye yönelik
hazırlanan 12 adet 5’li likert tip soru yer almaktadır. Anketin son bölümünde ise katılımcıların
Erzincan deyince akıllarına ilk gelen şeyin ne olduğunu, Erzincan ile ilgili turizm yerlerinin
hangilerinin ne kadar bilindiğini ve Erzincan’ı ziyaret etme/etmeme sebeplerini ölçmeye yönelik
çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular bulunmaktadır. Ankette yer alan soruların geliştirilmesinde
geçmiş çalışmaları (Yıldırgan, Batman ve Sarıışık, 2015;Sevim, Seçilmiş ve Görkem, 2013;
Kocaman ve Güngör, 2012) ışığında yazarlar tarafından geliştirilmiştir.
Oluşturulan anket formunun katılımcılar tarafından doğru şekilde anlaşılıp anlaşılmadığının
tespit edilmesi için 3 kişi ile (1 ortaokul, 2 lise mezunu) bir ön test yapılmış ve ankette
anlayamadıkları soru bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Soruların tümünün anlaşılır düzeyde
olduğu tespit edildikten sonra uygulamaya geçilmiştir. Elektronik ortamda oluşturulan anket
formu sosyal medya ve mail üzerinden 10 Şubat 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri arasında 1400
kişiye gönderilmiştir. Gönderilen anketlerden 321 tanesi (geri dönüş oranı %22,929) geri
dönmüştür. Yapılan incelemede bu anketlerden 4 tanesinde boş bırakılan çok ayıda soru olduğu
görülmüş ve bu 4 anket örneklemden çıkarılmıştır. Araştırmaya kalan 317 anketle devam
edilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan örnekleme ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmektedir.
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Cevapsız
Toplam
Yaş
18-24 yaş arası
25-34 yaş arası
35-44 yaş arası
45-54 yaş arası
55 yaş ve üzeri

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Sayı
Yüzde
Eğitim Durumu
Sayı
İlkokul ve Ortaokul
153
48,3
11
(İlköğretim)
163
51,4
Lise ve Dengi
33
1
0,3
Önlisans
63
317
100,0
Lisans
126
Yüksek Lisans ve Doktora
80
Cevapsız
4
Sayı
Yüzde
45
14,2
Toplam
317
139
43,8
73
23,0
Aylık Gelir Düzeyi
Sayı
19
6,0
0-1500 TL
64
39
12,3
1501-2500 TL
76

Yüzde
3,5
10,4
19,9
39,7
25,2
1,3
100,0
Yüzde
20,2
24,0
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Cevapsız
Toplam

2
317

,6
100,0

Medeni Durum
Evli

Sayı
176

Yüzde
55,5

Bekar

139

43,8

Cevapsız
Toplam

2
317

0,6
100

2501-3500 TL
3501-4500 TL
4501 TL ve Üzeri
Cevapsız
Toplam

43
64
68
2
317

13,6
20,2
21,5
,6
100,0

Daha Önce Erzincan’ı
Ziyaret Edip Etmediği
Evet
Hayır
Toplam

Sayı

Yüzde

68
249
317

21,5
78,5
100,0

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmaya katılanların çoğunluğu (%51,4) kadınlardan
oluşmaktadır. Yaş kriterine göre incelendiğinde ise ilk sırada 25-34 yaş arasındaki katılımcıların
(139 kişi, %43,8) ilk sırada yer aldığı, bu grubu 35-44 yaş arasındaki katılımcı grubunun (73 kişi
%23) takip ettiği görülmektedir. Medeni durum kriterine göre incelendiğinde, 176 katılımcının
(%55,5) evli olduğu, 139 kişinin ise (%43,8) bekâr olduğu anlaşılmaktadır. 2 kişi ise (%0,6) bu
soruya cevap vermemiştir.
Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında, lisans mezunu olan katılımcı
sayısının ilk sırada yer aldığı (126 kişi, %39,7), ikinci sırada ise lisansüstü eğitim alanların olduğu
(80 kişi, %25,2) görülmektedir. En düşük katılımcı sayısı olan grup ise 11 kişi ile (%3,5)
ilköğretim mezunlarıdır. Katılımcıların aylık gelir dağılımları ise ilk sırayı aylık 4501TL ve üstü
kişisel gelire sahip olan katılımcıların aldığı (68 kişi, %21,5), bu grubu 3501-4500 TL arası geliri
olan grup ile (64 kişi, %20,2) ile aylık 1500 TL ve altında geliri olan grubun izlediği (64 kişi,
%20,2) görülmektedir. 2501-3500 TL arasında geliri olan katılımcı sayısı (43 kişi, %13,6) ise bu
kritere göre en sonda yer almaktadır. Ayrıca 2 katılımcı (%0,6) bu soruya yanıt vermemiştir.
Ankete katılan 317 kişiden 68 kişi (%21,5) daha önce çeşitli amaçlar ile Erzincan’ı ziyaret
ettiklerini bildirirken, 249 kişi ise (%78,5) daha önce Erzincan’da bulunmadıklarını
belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılanların Erzincan’ın genel ve turistik özellikleri hakkındaki görüşlerini ve
Erzincan’ı ziyaret etme isteklerini ölçmek için sorulan 12 adet 5’li likert tipi soruya verdikleri
cevaplara ilişkin istatistiki bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir.
No
1

2

3

4

Tablo 2. Katılımcıların Erzincan Hakkındaki Görüşleri ve Ziyaret Eğilimleri
Soru
Cevap453 Sayı Yüzde Ortalama
Standart
Sapma
19
6,0
3,3943
1,03378
1
29
9,1
2
Güvenli bir destinasyondur
122
38,5
3
102
32,2
4
45
14,2
5
13
4,1
1
17
5,4
2
Tarihi zenginlikleri yüksek bir
117
36,9
3,5205
,91941
3
destinasyondur
132
41,6
4
38
12,0
5
40
12,6
1
42
13,2
2
Ulaşımı kolay bir destinasyondur
151
47,6
2,9495
1,05421
3
62
19,6
4
22
6,9
5
26
8,2
1
2,8423
,94821
82
25,9
2

1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum-Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle
Katılıyorum
453
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Konaklama tesisi bulma
konusunda sıkıntı yaşamayacağım
bir destinasyondu
5
Spor turizmine uygun (kayak,
rafting, yamaç paraşütü vb.) bir
destinasyondur
6
Doğal güzellikleri yüksek olan bir
destinasyondur
7
Yöresel Mutfağı zengin bir
destinasyondur
8
Erzincan hakkındaki bilgilerim
yeterlidir.
9
Erzincan destinasyonunu merak
ediyorum
10
Önümüzdeki yıllarda Erzincan
destinasyonunu ziyaret etmeyi
düşünüyorum
11
Erzincan’ı günübirlik olarak
ziyaret etmek isterim
12
Mecbur kalmadıkça Erzincan’ı
ziyaret etmeyeceğimi
düşünüyorum

3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

136
62
11
17
23
168
74
35
11
7
148
97
54
11
10
102
107
87
92
60
85
47
33
34
53
58
90
82
52
55
98
53
59
76
56
83
80
22
73
45
59
52
88

42,9
19,6
3,5
5,4
7,3
53,0
23,3
11,0
3,5
2,2
46,7
30,6
17,0
3,5
3,2
32,2
33,8
27,4
29,0
18,9
26,8
14,8
10,4
10,7
16,7
18,3
28,4
25,9
16,4
17,4
30,9
16,7
18,6
24,0
17,7
26,2
25,2
6,9
23,0
14,2
18,6
16,4
27,8

3,2744

,94320

3,5552

,91797

3,7855

,99590

2,5868

1,32271

3,4196

1,32072

2,8379

1,32114

2,7350

1,26509

3,1167

1,52685

Tablo 2’de görüldüğü üzere, katılımcıların Erzincan’ın genel ve turistik özelliklerine ilişkin
sorulara (Soru1-8) verdikleri cevaplar içerisinde en yüksek ortalamaya sahip olan soruların
“Yöresel Mutfağı zengin bir destinasyondur (x=3,7855), “Doğal güzellikleri yüksek olan bir
destinasyondur (x=3,5552) ve “Tarihi zenginlikleri yüksek bir destinasyondur (x=3,5205) “
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların Erzincan’ın alternatif turizm imajının nispeten
yüksek gördüğü anlaşılmaktadır. Buna karşılık kişiler kendilerini Erzincan hakkında çok bilgiye
sahip görmemektedirler (soru 8, x= 2,5868). Ayrıca katılımcılar Erzincan ilinde konaklama tesisi
bulma noktasında zorluk çekilebileceğini düşünmekte (x=2,8423) ve Erzincan’a ulaşımı nispeten
zor olduğunu düşünmektedirler. (x= 2,9495).
Katılımcıların Erzincan destinasyonunu ziyaret etme niyetlerini ölçmek için sorulan
sorulara (Soru no 9-12) verilen cevaplar incelendiğinde, katılımcıların Erzincan ilini merak ettiği
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(X=3,4196) görülmektedir. Ancak katılımcıların önümüzdeki yıllarda Erzincan’ı ziyaret etme
niyetlerinin çok yüksek olmadığı (x= 2,8379) görülmektedir. Ayrıca katılımcıların günübirlik
olarak ta Erzincan’ı ziyaret etme niyetlerinin yüksek olmadığı (x= 2,7350) anlaşılmaktadır.
“Mecbur kalmadıkça Erzincan’ı ziyaret etmeyeceğimi düşünüyorum” sorusuna verilen
cevapların ortalamasının da (x=3,1167) nispeten yüksek olduğu görülmektedir. Bu cevaplar
doğrultusunda katılımcıların Erzincan destinasyonunu ziyaret etme niyetlerinin, bu destinasyonu
merak ettikleri kadar yüksek olmadığı görünmektedir.
Katılımcılardan 132 tanesi, “Erzincan’ı ziyaret etmek istememenizde en çok etkisi olan
faktör nedir” sorusuna cevap vermişlerdir. Verilen cevapların dağılımı incelendiğinde; 4 kişi
(%2,86) “Erzincan hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı için” bu destinasyonu ziyaret
etmek istemediğini belirtmiştir. 45 kişi ise (%34,31) “bölgenin güvenli bir destinasyon
olmadığını düşündükleri ve terör olaylarından korktuklarını” beyan etmişlerdir. 57 katılımcı
(%42,88) “bölgenin turistik olarak ilgilerini çekmediğini” beyan ederken; 26 kişi ise (%20,01)
“Erzincan’ın ulaşılması zor olan bir destinasyon” olduğunu ifade etmişlerdir.
Katılımcıların Erzincan denilince akla gelen ilk şey nedir şeklinde açık uçlu sorulan soruya
verdikleri cevapların gruplandırılması Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Erzincan Denilince Akla İlk Gelen Şey Nedir? Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
Cevap
Sayı
Yüzde
Cevap
Sayı
Yüzde
Tulum Peyniri
42
17,91
Üzüm
11
4,48
Deprem
28
11,94
Bal
7
2,99
Askeriye
28
11,94
Köprü
7
2,99
Fasulye, köme, kebap
21
8,96
Terör
7
2,99
Kemah/Kemah Kalesi
18
7,46
Soğuk/Çok Soğuk
7
2,99
Cağ kebabı
14
5,97
Hiçbir şey
35
14,93
Karanlık Kanyon
11
4,48
TOPLAM
236
100

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların 236 tanesinin bu soruya bir cevap yazdığı
görülmektedir. Verilen cevaplarda Erzincan denilince 42 kişinin (%17,91) aklına tulum peyniri
geldiği görülmektedir. 28 kişi (%11,94) ise bu soruya “deprem” cevabını vermiştir. “Askeriye”
cevabını veren kişi sayısı 28 (%11,94) iken fasulye, köme ya da kebap yazan 21 kişi (%8,96)
bulunmaktadır. Erzincan deyince 18 katılımcının (%7,46) aklına ilk olarak Kemah ya da Kemah
Kalesi gelirken, 14 kişi ise (%5,97) “cağ kebabını” cevap olarak vermiştir. Bu cevapları üzüm
(11 kişi, %4,48) Bal, Köprü, Terör, Soğuk/Çok Soğuk ifadeleri ise 7’şer cevapla (%2,99) takip
etmektedir. Bu soruya yanıt veren 35 kişi ise Erzincan denilince aklına hiçbir şey gelmediğini
beyan etmiştir.
Katılımcıların Erzincan hakkında hangi turistik yerlerin bildiğine yönelik sorulan çoktan
seçmeli soruya vermiş oldukları cevapların istatistiksel dağılımı Tablo 4’te gösterilmektedir.
Cevap
Kemah Kalesi
Mama Hatun
Külliyesi
Melik Gazi
Türbesi
Karanlık Kanyon
Girlevik Şelalesi
Ergan Kayak
Merkezi
Ekşisu
Kaplıcaları

454

Tablo 4. Erzincan’daki Turistik Yerlerin Bilinirliği454
Sayı
Yüzde
Cevap
Sayı
Köroğlu
95
18,88
Mağarası
25
Altıntepe Şehir
49
9,79
Kalıntıları
21

Yüzde
4,90
4,20

32
32
32

6,29
6,29
6,29

Buz Mağaraları
Ala Mağarası
Abrenk Kilisesi

18
11
4

3,50
2,10
0,70

28

5,59

Hiçbiri
TOPLAM

133

26,57

25

4,90

501

100

Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebilir
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Tablo 4’teki cevaplar incelendiğinde, katılımcıların en çok Kemah Kalesini (95 kişi, %18,88)
bildiği, bu yeri sırası ile Mama Hatun Külliyesi(49 kişi, %9,79) ve Melik Gazi Türbesi (32 kişi
%6,29), Karanlık Kanyon (32 kişi %6,29) ve Girlevik Şelalesi (32 kişi %6,29) izlemektedir.
Erzincan’daki turistik yerlerden en az bilinenler ise Abrenk Kilisesi (4 kişi, %0,70), Ala Mağarası
(11 kişi, %2,11) ve Buz Mağarası’dır. (18 kişi, %3,50)
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, Erzincan ilinin destinasyon bilinirliğinin ve insanların Erzincan hakkındaki
görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların genel olarak Erzincan’ın yöresel
mutfağının, doğal güzelliklerinin ve tarihi zenginliklerinin yüksek olduğunu düşündüğü
görülmektedir. Bunun yanında katılımcılar Erzincan’a ulaşma ve burada konaklama tesisi bulma
noktasında bazı çekincelerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Katılımcılar genel olarak Erzincan
destinasyonunu merak ettiklerini beyan etseler de, önümüzdeki yıllarda Erzincan’ı ziyaret etme
düşünceleri çok yüksek değildir.
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılarda Erzincan destinasyonu hakkında çok yüksek bir
güvenlik endişesi olmadığı görülse de; katılımcılar Erzincan’ın turistik değerleri hakkında çok
fazla bilgili olmadığı da anlaşılmaktadır. Nitekim Erzincan denilince çok az bir katılımcının
aklına turistik yerler gelmektedir. Kemah Kalesi ve Karanlık Kanyon dışında katılımcıların
Erzincan denilince akla gelen bir turistik yer olmamıştır. Ayrıca araştırmaya katılanların
%40’ından (133 kişi) fazlası Erzincan’da yer alan hiçbir turistik yeri bilmediğini ifade
etmişlerdir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yerel yönetim ve bölgedeki turizm paydaşlarına yönelik
getirilebilecek öneriler şu şekildedir:
 Öncelikle Erzincan ilinin genel bilinirliğinin arttırılması yönünde politikalar
geliştirilmesi gerekmektedir. Potansiyel iç ve dış turistlerin Erzincan’ın genel ve turistik
özellikleri hakkında bilgilendirecek televizyon ve radyo programları ile diğer reklam
kampanyalarının eşgüdümlü kullanılması ile destinasyon bilinirliğinin artacağı
düşünülmektedir.
 Erzincan’da turizmi 12 aya yayabilecek farklı alternatif turizm çeşitleri bulunmaktadır.
Ancak şehirde bulunan konaklama tesisi sayısı ve türünün yeterli olmadığı
düşünülmektedir. Farklı gelir grupları ve konaklama tesisi tercihlerinin dikkate alınması
ve bu yönde bir tesis planlaması gereklidir. Bölgedeki farklı alternatif turizm temasına
destekleyecek butik oteller, dağ otelleri, oberj ya da kampinglerin kurulması ile
destinasyon çekiciliğinin artacağı düşünülmektedir.
 Özellikle hizmet pazarlamasında en önemli reklam kaynaklarından birinin WOM
(ağızdan ağza iletişim) olduğu unutulmamalıdır. Bölgeyi ziyaret edip, memnun ayrılan
bir turistin gerek kişisel çevresinde gerekse internet ortamında yapacağı olumlu bir
yorumun Erzincan’ın bilinirliği ve ziyaret etme eğilimleri üzerinde olumlu etkileri olacağı
muhakkaktır. Dolayısı ile bölgedeki turizm paydaşlarının gerekirse kısa dönemde düşük
kâra razı olarak; seyahat acenteler ile anlaşması ve düşük ödemeli paket turlar ile kişileri
Erzincan’a gelmeye ikna etmesi önerilir. Bu sayede oluşan WOM orta vadede Erzincan’a
yapılacak ziyaretleri arttıracak ve işletmeler için sürdürülebilir karlılık sağlayacaktır.
 Erzincan ilinin farklı turizm faaliyetlerini ön plana çıkarmak yerine tek bir turizm teması
üstünde yoğunlaşması ve tüm turizm planlarını buna göre şekillendirmesi de önemli turist
artışı sağlayabilir. Safranbolu ve Beypazarı’nın kendilerine belirlemiş oldukları temalar
üzerine kurdukları turizm planları ile beklenmedik bir turizm başarısı elde ettiği
unutulmamalıdır.
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ERZİNCAN OVASINDA BULUNAN DOĞAL KAYISI X ERİK
MELEZLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK TANIMLANMASI
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE NATURAL PLUM x APRICOT
HYBRID IN THE ERZİNCAN LOWLAND
Özlem ÇAKIR*
Sezai ERCİŞLİ**
Özet
Erzincan doğal çeşitliliği ve meyve sebze türleri açısından zenginliği açısından ülkemizin en önemli
yörelerinden birisidir. Bununla beraber meyve üretimi açısından da önemli bir yere sahip olup bölgesinde
melez meyve türlerini de barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kayısı eriği’ veya ‘tüylü tamas’ olarak
adlandırılan ve ülkemiz florasında kayısı ve eriğin doğal melezlenmesi sonucu oluşan melez türüdür.
Erzincan ilinde Kayısı x Erik veya Erik x Kayısı doğal melezlerine çok fazla rastlanmaktadır.
Bu çalışmada ülkemiz meyve genetik kaynaklarına potansiyel olarak katkı sağlayacak olan kayısı x
erik melezlerinin uluslararası UPOV kriterleri kullanılarak morfolojik olarak karakterize edilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla il sınırları içinde toplam 55 adet örnek bulunarak üç yıl boyunca örnekler
alınmıştır. Çalışma kapsamında incelenen kayısı x erik melezlerine ait morfolojik gözlemler, toplam 57
maddeden oluşan ve kayısı için kullanılan uluslararası UPOV (TG/70/4) kriterleri ile erikler için kullanılan
62 adet UPOV (TG/41/5) kriterleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Kayısı x erik melezleri konusunda henüz
UPOV kriterleri bulunmamaktadır. Bu çalışma sonucunda üzerinde çalışılan ilgili melezler için UPOV
kriterlerinin belirlenmesi de söz konusu olmuştur.
Sonuç olarak, incelenen kayısı erik melezlerinin dış görünüş itibariyle kayısıya, tat ve meyve eti yapısı
olarak eriğe daha çok benzediği ortaya çıkmıştır. 55 kayısı erik melezi arasında morfolojik olarak bazı
farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzincan, Kayısı x Erik Melezi, Morfolojik
Abstract
Erzincan is one of the lowlands which is known with its rich natural variety and wealthiest fruit and
vegetable species. Additionally, Erzincan has an important position according to its production of fruit and
inholding a wide variety of natural fruit species. One of these species is a kind of natural apricot x plum
hybrid that is known as “tüylü tamas” or “kayısı eriği” in the region. Apricot x plum or plum x apricot
hybrids are riffed very much in Erzincan.
This study was carried out for making morphologic characterizing of the apricot x plum hybrids by
the help of international UPOV criteria. 55 different hybrid samples were detected in Erzincan and the study
was performed for three years. Firstly, the morphologic observations were made according to UPOV
(TG/70/4) criteria that is applied for apricot and composed of 57 criteria. Secondly, UPOV (TG/41/5) which
is applied for plum and composed of 62 criteria was performed. There is not any available document on
UPOV criteria for apricot x plum hybrids in in the literature. That means in this study is the first for
determining the UPOV criteria for apricot x plum hybrids.
According to the results, the apricot x plum hybrid samples look like apricot according to external
appearance and plum according to taste and pulp structure. There are some little differences among the
analyzed samples.
Key Words: Erzincan, Apricot x Plum, Morphological

Giriş
Türkiye meyvecilik bakımından sahip olduğu tür ve çeşit zenginliği yanında, meyve genetik
kaynakları ve biyolojik çeşitlilik bakımından da, Dünya’da söz sahibi bir ülkedir. Diğer bir
ifadeyle ülkemiz, kültürü yapılan ve yapılmayan birçok meyve türlerinin önemli genetik
çeşitliliğini ihtiva etmektedir (Ercişli, 2004, s.419). Bu meyve türleri arasında sert çekirdekli
meyve türleri önemli bir yer tutmaktadır. Sert çekirdekli meyve türleri, ülkemizde üretim miktarı
bakımından çok önemli bir grup olup, toplam meyve üretimimizin %18’ini oluşturmaktadır. Sert
çekirdekli meyve türleri içerisinde ilk sırayı %28 üretim oranı ile kayısı almakta ve bunu sırasıyla
*
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%27 ile şeftali ve %20 ile kiraz takip etmektedir. Bunların yanında sert çekirdekli meyveler içinde
erik meyvesinin üretim oranı ise %12’dir (Anonim 2015). Ülkemiz burada bahsi geçen meyve
türlerinin kendi çeşitleri ile birlikte melezlerini de yoğun olarak barındırmaktadır. Bunlardan biri
de kayısı x erik ya da erik x kayısı melezidir.
Kayısı, anavatanı ülkemiz olmayan ancak Anadolu’da birçok mikro klima alanına geniş
ölçüde uyum sağlamış olan bir meyve türüdür. Türkiye gerek gen kaynakları ve gerekse üretim
alanları bakımından dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde uzun yıllardır birinci sırada yer
almaktadır (Asma 2011, s.19, Ercişli, 2009, s.716). Türkiye, kayısının Dünyada ikinci anavatanı
olup, yıllara bağlı olarak 500-800 bin ton ile dünya yaş kayısı üretiminde birinci sırada yer
almaktadır. Ülkemizde kayısı olarak Prunus armeniaca türü bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen
kayısıların çok önemli bir kısmı kurutmalık olarak değerlendirilmektedir (Asma, 2011, s.22).
Kayısı 2n=16 kromozoma sahiptir. Kayısıda P. armeniaca, P. sibirica, P. mandshurica ve P.
mume, başlıca türler olup, tür içi melezlemelerde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Fakat,
sadece bir kayısı erik melezi olan Prunus x dasycarpa türünde hem P. cerasifera ve hem de P.
armeniaca ile yapılan geriye melezlemeler başarısız olmaktadır (Mehlenbacher et al. 1991, s.65).
Ülkemizde yetiştirilen önemli sert çekirdekli meyve türlerinden bir diğeri de erik olup,
floramızda erik olarak Prunus domestica, Prunus cerasifera, Prunus salicina, Prunus spinosa ve
Prunus insititia türleri bulunmaktadır. Prunus domestica türü daha çok Kafkasya ve Hazar Deniz'i
çevresinden dünyaya yayılmış olup, Prunus institia türünün anavatanının ise Şam bölgesi olduğu
bilinmektedir. Kültür erik çeşitlerinin meydana gelişleri, gelişmeleri ve günümüze kadar
korunmalarında Anadolu gen kaynağı olarak önemli rol oynamıştır (Ayanoğlu, 1995, s.3).
Ülkemiz florasında kayısı ve erik dışında bu iki türün doğal melezlenmesi sonucu oluşan ve
‘kayısı eriği’ veya ‘tüylü tamas’ olarak adlandırılan bir grupta söz konusudur. Kayısı x Erik veya
Erik x Kayısı doğal melezlerine ülkemizde özellikle Erzincan ilinde rastlanmaktadır. Erzincan
ilinde bu doğal melez tipler birkaç yerde tesadüf çöğürü olarak ortaya çıkmaktadır (Güleryüz ve
Ercişli 1995). Mevcut durumda ülkemizde bu melez türünün ticarileştirildiği ve raflarda
sunulduğu söylenemez. Bu doğal melezler ülkemizin meyve genetik kaynaklarına önemli katkı
sağlayabilecek bir potansiyele sahiptir. Ticari Kayısı x Erik veya Erik x Kayısı melezleri suni
tozlama çalışmaları ile Zaiger Genetik firması tarafından ABD’ de elde edilmiş ve çok sayıda
çeşit de tescil edilmiştir. ABD’ de marketlerde bu çeşitleri görmek mümkündür (Anonymous
2008).
Melez türlerinin gerek tanımlanması ve gerekse isimlendirilmesi açısından yapılan
çalışmaların tarihi eskidir. Dünyada botanik terminoloji ve bitkilerin isimlendirilmesinde ilk
uluslararası kurallar 1905 yılında Viyana-Avusturya’da düzenlenen 2. Uluslararası Botanik
kongresinde belirlenmiş ve ‘Viyana Kuralları’ olarak adlandırılmıştır. Bu kongreden 100 yıl sonra
2005 yılında Viyana’da düzenlenen 17. Uluslararası Botanik kongresinde ‘Viyana Kuralları’,
‘Viyana Kodu’ olarak değiştirilmiştir. ’Viyana Kodu’na’ göre bütün melezler özel bir terim olan
‘Nothotaxa’ olarak kategorize edilmişlerdir. ‘Notho’ taxa melezi ifade etmektedir. Orijinine bağlı
olarak melezler tür içinde ‘nothoform’ ve ‘nothovariete’ olarak, türler arası ‘nothotürler’ ve
cinsler arası melezi ise ‘nothocins’ olarak adlandırılmaktadır (Zhivondov & Uzundzhalieva 2012,
s.212).
Günümüzde plumcot grubu, P. domestica veya P. salicina erik türleri ile P. armeniaca kayısı
türünün resiprokal melezlenmesi sonucu oluşan F1 generasyonundan elde edilmiştir. F1
hibritlerinin geneli kısmi fertil, çok az bir kısmı ise tam fertildir. Plumcotların erik veya kayısı ile
geriye melezlenmesi ile F2 generasyonu elde edilmekte ve bunlar son yıllarda genel plumcot
grubu içinde kabul edilmişler ve ticariolarak pluot ve aprium olarak adlandırılmışlardır. Viyana
kodu’na göre bu hibritleri yeni bir grup, “pluot ya da aprium grubu” olarak adlandırmak
gerekmektedir (Zhivondov & Uzundzhalieva 2012, s.214).
Yapılan incelemeler sonucunda kayısı X erik ya da erik X kayısı (pluot ya da aprium grubu)
melezleri için yapılmış olan herhangi bir karakterizasyon çalışmasına rastlanmamıştır.
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Gerçekleştirilen literatür araştırması neticesinde kayısı ve erik türleri için yapılan bir çok
karakterizasyon çalışmasına rastlanmış olup bunlardan bir kısmı aşağıda sunulmuştur.
Tunus’ta yapılan bir çalışmada, 29 yerli kayısı çeşidi olgunlaşma zamanı, yanak rengi,
çekirdek şekli ve tadı, meyve eti sertliği gibi özellikleri bakımından UPOV’a göre karakterize
edilmiştir. Çalışma sonunda araştırmacılar Tunus’taki kayısıların büyük bir çeşitliliğe sahip
olduklarını ve birbirlerine benzeyen çeşitlerin sinonim olabileceklerini saptamışlardır (Krichen et
al. 2006, s.244).
Yılmaz & Paydaş Kargı (2010, s.84) kayısılarda morfolojik karakterizasyonun 57 kriterden
oluşan UPOV'a göre yapıldığını, ancak Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nde bulunan
Kayısı Gen Kaynakları Parseli'nde yerli kayısılar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, genotipler
arasında farklılık gösteren bir özelliğin daha, UPOV'da bulunmamasına rağmen, morfolojik
ayrımda kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar kayısı genotiplerinin çiçeklerindeki
çanak yaprak renklerinin, genotiplere göre yeşil çizgili pembeden koyu mora kadar değiştiğini
saptamışlardır.
Krischen et al. (2008, s.177) Tunus’ta kayısı genetik kaynakları içinde yer alan 48 genotipte
hem morfolojik hem de moleküler karakterizasyon çalışmaları yapmışlardır. Araştırmacılar
morfolojik olarak UPOV’a göre 13 kantitatif ve 28 kalitatif parametreyi ele alırken, moleküler
olarak da AFLP yönteminde 7 primer çiftini kullanarak 268 polimorfik bant elde etmişlerdir.
Çalışma sonunda Tunus kayısılarının hem morfolojik hem de moleküler olarak, genetik
orijinlerine göre iki grupta toplandıkları belirlenmiştir.
Güleryüz ve Ercişli (1995, s.186), Erzincan Ovası’nda yürüttükleri bir çalışmada
Mahmud’un Eriği kayısı çeşidiyle, kayısıya benzer bazı özellikler taşıyan Tüylü tamas eriğinin
bazı pomolojik ve fenolojik özelliklerini incelemişlerdir. Dış görünüş itibariyle kayısıya benzeyen
Tüylü tamas’ın içerik olarak erik özelliği taşıdığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda Tüylü
tamas’ın tahminen doğal bir kayısı x erik hibridi olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Mahmudun
eriği kayısı çeşidinin Erzincan’da yetiştirilen öteki kayısı çeşitlerine göre 4-6 gün daha geç çiçek
açtığını, çiçeklenme süresinin 12-14 gün olduğunu, ayrıca meyve üst yüzeyinde kırmızı rengin
hâkim olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar çeşidin meyvelerinde yaptıkları pomolojik
çalışmalar sonucunda ise ortalama meyve ağırlığının 39,49 g, SÇKM’nin %23,70 ve C vitamini
içeriğinin 21,62 mg/100 ml olduğunu bildirmişlerdir.
Bu çalışmada kayısı x erik melezlerinin uluslararası UPOV kriterleri kullanılarak morfolojik
olarak karakterize edilmeye çalışılmıştır. Erzincan ili sınırları içinde toplam 55 adet kayısı X erik
melezi örneği tespit edilmiş ve üç yıl boyunca örnekler alınmıştır. Çalışma kapsamında incelenen
kayısı x erik melezlerine ait morfolojik gözlemler, toplam 57 maddeden oluşan ve kayısı için
kullanılan uluslararası UPOV (TG/70/4) kriterleri ile erikler için kullanılan 62 adet UPOV
(TG/41/5) kriterleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda üzerinde çalışılan ilgili
melezler için UPOV kriterlerinin belirlenmesi de söz konusu olmuştur.
Materyal ve Metot
Örneklerin Tespit Edilmesi
Çalışma ağırlıklı olarak 2009-2011 yılları arasında Erzincan ili merkezi, bağlı köyleri ve
Üzümlü ilçesinde yürütülmüştür. 2009 yılında Erzincan ovası taranarak toplam 53 adet kayısı x
erik melezi belirlenmiştir. Araştırmanın 2. yılında (2010) ise, 1.yıl belirlenen tiplere ilave olarak
Erzincan ovasında 2 adet melez daha bulunmuş ve böylece toplam genotip sayısı 55 olmuştur.
Araştırmanın ilk yılında (2009), yörede yetiştirilen melez tiplerin belirlenmesi amacıyla bir
ön çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede yöre köyleri gezilerek yöre halkı ile görüşülmüş ve melez
örnekleri hakkında ön bilgiler alınmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Erzincan ovasında genel
olarak merkez ve merkeze bağlı Cevizli, Bahçeli ve Ekmekli köylerinin yanı sıra Üzümlü ilçe
merkezi, Karakaya ve Akyazı beldesinde melez tiplerin daha fazla bulunduğu tespit edilmiş ve
akabinde bahsi geçen köy ve beldelerdeki bahçe sahipleri ile irtibata geçilmiştir. Yapılan
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görüşmeler sonucunda, ekonomik anlamda yetiştiriciliğinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,
değişik melez tiplere sahip olan bahçeler belirlenerek kayıt altına alınmıştır.
2009 yılı Temmuz ayı sonunda önceden belirlenmiş olan ilçe, belde, köy ve mahallelerdeki
bahçelere gidilerek, bahçe sahiplerinin verdiği bilgiler ışığında, yerinde belirlenen melez tipler
işaretlenmiş ve etiketlenmiştir. Ayrıca daha sonra yapılacak çalışmalarda çeşitlerin kolay
bulunabilmesi ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında faydalanılabilmesi
amacıyla, her bir melez tipin bulunduğu yerin rakım ve koordinatları GPS (Global Position
System) ile belirlenerek kayıt altına alınmıştır. Toplanan melezlerde, Erzincan il trafik kodu, daha
sonra tipin bulunduğu ilin ilk iki harfi ile tarafımızdan verilen numara kullanılarak
numaralandırma yapılmıştır (Örneğin, 24 ER 52).
Çalışmada ele alınan bu tiplerde morfolojik analizler yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılında 3 adet
melez genotipin (24 ER 02, 24 ER 03, 24 ER 32) ağaçlarında meyve oluşmaması sebebiyle, söz
konusu örneklerden bu yıl için meyve alınamamış ve ilgili çalışmaların bir kısmı yapılamamıştır.
Araştırmada incelenen genotipler, alındıkları yöreler ve koordinatları Çizelge 1.1’de verilmiştir.
Söz konusu genotiplerin temin edildiği yerler Şekil 1.1’de sunulan Erzincan haritası üzerinde
daha net ve ayrıntılı olarak verilmiştir. Şekil 1.2’de ise çalışmanın birinci yılında belirlenen kayısı
x erik melezlerinin toplu halde gösterimi sunulmuştur.
Çizelge 1.1. Çalışmada tespit edilen melez tiplerin bulunduğu yöre, koordinat ve rakımları
No
24 ER 1
24 ER 2
24 ER 3

Yöre
Cevizli köyü

Kuzey
39° 43' 52,53"

Doğu
39° 21' 15,26"

Rakım
1392

Cevizli köyü
Cevizli köyü

39° 43' 47,52"
39° 43' 47,52"

39° 21' 15,26"
39° 21' 15,26"

1392
1392

24 ER 4
24 ER 5
24 ER 6
24 ER 7
24 ER 8
24 ER 9
24 ER 10
24 ER 11

Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü

39° 43' 44,98"
39° 43' 45,98"
39° 43' 45,85"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"

39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"

1396
1397
1397
1394
1398
1395
1396
1396

24 ER 12
24 ER 13
24 ER 14
24 ER 15
24 ER 16
24 ER 18
24 ER 19

Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü
Cevizli köyü

39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"
39° 43' 44,98"

39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"
39° 21' 13,63"

1393
1396
1399
1397
1397

Ekmekli köyü
Ekmekli köyü

39° 44' 57,324"
39° 44' 53,34"

39° 20' 53,40"
39° 20' 56,43"

1384
1388

24 ER 20
24 ER 21
24 ER 22
24 ER 23
24 ER 24
24 ER 25
24 ER 26
24 ER 27

Ekmekli köyü
Ekmekli köyü
Bahçeli köyü
Bahçeli köyü
Bahçeli köyü
Bahçeli köyü
Bahçeli köyü
Bahçeli köyü

39° 45' 06,54"
39° 45' 06,54"
39° 45' 25,73"
39° 45' 25,69"
39° 45' 28,93"
39° 45' 36,96"
39° 45' 36,61"
39° 45' 36,08"

39° 20' 57,09"
39° 20' 57,09"
39° 21' 13,89"
39° 21' 13,63"
39° 20' 56,73"
39° 21' 06,23"
39° 21' 07,52"
39° 21' 07,91"

1363
1363
1341
1342
1355
1358
1354
1351

24 ER 28
24 ER 29

Merkez
Merkez

39° 45' 28,67"
39° 45' 28,67"

39° 28' 28,60"
39° 28' 28,60"

1231
1231
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24 ER 30
24 ER 31
24 ER 32
24 ER 33
24 ER 34

Merkez
Üzümlü İlçesi
Üzümlü İlçesi
Akyazı Beldesi
Akyazı Beldesi

39° 45' 55,12"
39° 42' 25,09"
39° 42' 12,14"
39° 43' 38,80"
39° 43' 40,79"

39° 25' 53,03"
39° 41' 43,26"
39° 41' 24,77"
39° 33' 14,60"
39° 33' 27,83"

1257
1388
1341
1180
1183

24 ER 35

Akyazı Beldesi

39° 43' 35,46"

39° 33' 26,52"

1179
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Şekil 1.1. Çalışmanın yapıldığı ve genotiplerin alındığı yöreler

Şekil 1.2. Çalışmanın 1.yılında alınan örneklerden görüntüler (Orj.)

Morfolojik Karakterizasyon Çalışması
Denemede kullanılacak olan kayısı x erik melezlerine ait morfolojik gözlemler, toplam 57
maddeden oluşan ve kayısı için kullanılan uluslararası UPOV (TG/70/4) kriterleri ile erikler için
kullanılan 62 adet UPOV (TG/41/5) kriterleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Kayısı x erik
melezleri konusunda henüz UPOV kriterleri bulunmamaktadır. Bu çalışma sonucunda üzerinde
çalışılan ilgili melezler için UPOV kriterlerinin belirlenmesi de söz konusu olmuştur.
UPOV kriterleri özellikle çeşit hakları konusunda yaygınlıkla başvurulan bir metottur.
Yapılan bilimsel çalışmalarda UPOV kriterlerinin tamamından ziyade bazen az sayıdaki kriterin
bile tipleri birbirlerinden ayırt etmede oldukça başarılı olduğu ifade edilmektedir. Harrison et al.
(1997, s.617), Catling & Porebski (1998, s. 295), Hancock et al. (2004, s.1640), çileklerde tüm
morfolojik karakterler yerine, az sayıdaki morfolojik karakter kullanılarak karakterizasyonun
başarıyla yürütüldüğünü belirtmişlerdir. Keleş (2007, s.123) biberlerde yaptığı çalışmada,
biberler için tanımlanan 53 UPOV kriteri arasında 25 özelliğin genotipleri ayırmada başarılı
olduğunu belirtmiştir.
Sonuç
Denemede kullanılan kayısı x erik melezlerine ait morfolojik gözlemler, kayısı için
geliştirilen 57 adet uluslararası UPOV (TG/70/4) kriterleri ve erikler için geliştirilen 62 adet
UPOV (TG/41/5) kriterlerine göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Melezler konusunda
henüz UPOV kriterleri geliştirilememiştir. Böylece bu çalışmayla UPOV kriterlerine bakılarak
kayısı x erik melezi için modifiye edilmesi söz konusu olmuştur. Kayısı ve erik için elde edilen
mevcut UPOV kriterleri baz alınarak yapılan inceleme sonucunda incelenen melez türü için elde
edilen 50 adet UPOV kriteri saptanmıştır.
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Burada sunulan sonuçların genel olarak değerlendirilmesi halinde şu sonuçlara
ulaşılmaktadır. UPOV kriterlerine göre incelenen kayısı x erik melezleri, ağaç kuvveti
bakımından incelendiklerinde genel olarak orta ve kuvvetli sınıflarında toplanırken, 9 genotipin
zayıf gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Genotiplerin ağaç habitusları dikkate alındığında, genel
olarak dik-açık yayvan sınıflarında toplanmışlardır. Ele alınan genotiplerden sadece 7 tanesinin
tam dik gelişim gösterdiği tespit edilmektedir. Kayısı x erik melezlerinde ağaçların genelde güçlü
ve orta derecede dallanma kuvvetine sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Sadece 12 genotip
dallanma bakımından öteki genotiplerden daha zayıf bir gelişim göstermiştir. Farklı büyüklükte
ve özelliklerde yapraklara sahip olan kayısı x erik melezlerinde, yapraklardaki yeşil rengin tonu
bakımında genel olarak orta sınıfta yer aldığı görülmektedir. Buna karşın ise %25 açık renkli,
%25 koyu renkli yapraklara sahip oldukları saptanmaktadır.
Meyve büyüklükleri bakımından genotiplerden 14 tanesinin (24 ER 03, 24 ER 14, 24 ER 28,
24 ER 31, 24 ER 32, 24 ER 33, 24 ER 36, 24 ER 41, 24 ER 43, 24 ER 47, 24 ER 49, 24 ER 51,
24 ER 52, 24 ER 56 ) meyveleri çok küçük, 11 tanesinin büyük, geri kalan 30 tanesinin orta
büyüklükte meyvelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Meyve özellikleri bakımından bütün
genotiplerin meyvelerinde uç kısımda memecik durumu söz konusu iken, meyve yüzeyi hafif
kabartılı olan genotip sayısının 10 olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca meyve kabuğunda tüylülük
bütün genotiplerde görülmektedir.
Kayısı x erik melezlerinde çekirdeğin meyve etine bağlılık durumunun genel olarak çok
kuvvetli olduğu ve bütün genotiplerin çekirdeğinde acılık olmadığı gözlemlenmektedir.
Kayısı x erik melezlerinde ağaç, yaprak ve meyve özelliklerinin detaylı olarak incelenmesini
sağlayan UPOV’dan elde edilen pomolojik ve morfolojik verilere dayanılarak tipler
gruplandırılmıştır. Gruplandırmada özellikle iri meyveli, koyu turuncu meyve etine sahip ve geç
olgunlaşan 24 ER 12, 24 ER 14, 24 ER 15, 24 ER 20, 24 ER 21, 24 ER 30, 24 ER 38, 24 ER 52,
24 ER 54, 24 ER 55 gibi genotipler oldukça dikkat çekici bulunmuştur.
Yapılan morfolojik çalışmalarda genel bir değerlendirme yapıldığında, Erzincan ovasında
tespit edilen kayısı x erik melezlerinin genellikle küçük-orta büyüklükte, krem rengi-açık sarı
meyve etine ve sarımsı açık turuncu kabuk rengine sahip genotipler olduğu saptanmıştır. Kayısı
x erik melezleri Erzincan ovasında oldukça bakımsız şartlar altında ve farklı yerlerde
bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada genotip sayısı gittikçe azalarak ilk yıla göre %10 kayıpla
bu tespiti onaylamaktadır. Bu tiplere ait ağaçların bakım şartlarını içeren tek bir lokasyonda
kontrol altına alınıp yetiştirilmesi tiplerin morfolojik değerlendirmelerinin daha objektif
yapılmasını sağlayabileceği gibi, meyve ağırlık değerlerinde de çevre şartlarından bağımsız
gerçek değerlerin elde edilmesini sağlayacaktır.
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