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Özet/Abstract 

Türk halk oyunları ve halk müziği içinde önemli bir yere sahip olan ve bütün ritüellerde (düğün, 

savaş, barış, haberleşme, inanç) karşımıza çıkan asma davulun tarihçesi çok eskiye dayanmaktadır. Asma 

davulun ne zaman ve ne amaçla kullanıldığı, asma davulun Anadoluda hangi medeniyetler tarafından 

çalındığı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanımı, asma davulun Avrupaya Türkler tarafından 

tanıtılması ve Avrupada kullanımı bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde anlatılmıştır. Ayrıca davulun 

tanımına ve bu süreç içinde kullanılan isimlerinede yer verilmiştir. Günümüzde asma davulun gelişimide 

göz önüne alınacak olursa kullanıldığı yerler itibariyle yapımında ve malzeme açısından bazı değişikler 

olmuştur. Asma davulun yapımı ile ilgili olarak öncelikle asma davulun anatomik yapısı ortaya konmuş, 

malzemelerinden, yapım aşamasından ve kulanılan araç gereçlerden bahsedilmiştir. Bu konuda yapım 

ustalarının görüşleri kayıt yapılarak asma davulun yapımı anlatılmıştır. 

Asma davul geldiği nokta itibariyle orkestralarda kullanılan, eğitim kurumlarında ders olarak 

okutulan ve müziğin olmazsa olmazı en gerekli temel enstrumandır. Doğal olarak da bir notasyonu olması 

yapılan çalışmaların arşiv kayıtı altına alınması ve ortak paydada çalınabilmesi açısında şarttır. İTÜ Türk 

Musikisi Devlet Konservatuarında bundan yaklaşık yirmibeş sene önce kudüm notasyonundan 

faydalanılarak hazırlanan asma davul notasyonu halen kullanılmaktadır. Son bölüm itibariyle asma davul 

çalan kişilere fayda sağlayacağı düşünülenerek bu notasyon hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Bu 

çalışmada Asma davul ile ilgili yapılmış tez çalışmaları incelenmiş ve konuyla ilgili yapımcılarla 

karşılıklı görüşülerek Asma Davulun tarihçesi, yapımı ve notasyonu  ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Asma Davul,Yapım, Notasyon  

 

THE HISTORY, CONSTRUCTION AND NOTATIONS OF HANGING DRUM* 

The history of hanging drum which has a special role in Turkish Folk Dances and Turkish Music 

and is also confronted in all kinds of rituels (wedding ceremonies, war, peace, communication, belief) is 

based on very old times. In this study, the following topics are stated chronologically: when the hanging 

drum was used, for what purpose it was used, by which civilizations it was played, how it was used by 

Seljuk Empire and Ottoman Empire, when it was introduced to Europe by Turkish and its use in Europe. 

Also, the discription of hanging drum and the different names of hanging drum are stated in this paper. 

When the development of hanging drum is researched, some changes in terms of the materials and where 

it is used are regarded. Regarding to hanging drum‟s construction, firstly the anatomy of hanging drum, 

materials, the process of construction, and equipments are explained. Masters of construction of hanging 

drum are interviewed and recorded.  

Hanging drum is such a necessary and important instrument that it is used in bands and  is taught 

as school subjects in schools. For that reason, it is neccary to record and to keep as an archive for playing 

in common ground. The notations of hanging drum prepared with the help of a small double drum 

notaitons about 25 years ago in Istanbul Technical University, Turkish Music State Conservatory are still 
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used today. In the last part, the general information about notations are given with th aim of helping the 

players of hanging drum. In this study, theses and dissertations about hanging drum are reviewed and 

constructers and masters are interviewed. Their ideas about history, construction, and history of hanging 

drum are presented.  

Key Words: Hanging Drum, Construction, Notations 

 

1. GiriĢ 

Davul, insanlığın başlangıcından bu yana haberleşmede, dinsel törenlerde, dans 

ederken, düğünler de çeşitli eğlenceler de savaşlarda kullanılan aynı zamanda da duygu 

ve düşünceleri de ifade eden bir çalgıdır. İlk çağlardaki aşiret, oymak kavgalarında 

kahramanlık duygularını artıran, intikam arzusunu harekete geçiren bir duygu yoludur. 

Basit yapısı, doğada kolaylıkla bulunabilecek malzemesi itibarı ile bütün kültürlerde 

yerini değişik boyut ve görünümlerde almıştır. Asma davul; silindir haline getirilmiş 

ağacın her iki yüzüne ip yardımı ile geçirilen hayvan derisinden ibaret olup ağaç iki tane 

araçla çalınan bir çalgıdır. 

Çalgılar halk tarafından yaratılan ve kuşaklar boyu aktarılan kültür ürünleridir. Bu 

çalgılar çalınışları, görüntüleri, yapılışları, kullanıldıkları yerler ve içerdikleri özellikleri 

itibariyle çeşitlilik gösterirler. Üflemeli, tezeneli, yaylı ve vurmalı çalgılar olarak dört 

bölümde incelediğimiz çalgılardan vurmalı çalgılar sınıfına giren asma davulun tarih 

içerisinde gelişimi, yapımı ve notasyonu bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. 

Türk Müziği içerisinde önemli bir çalgı olan asma davul, tarih içerisinde yapısal 

gelişimini tamamlayarak günümüze kadar gelmiş ve hak ettiği önemi ilgiyi görmeye 

başlamıştır. Babadan oğluna gelenek içinde intikal eden davul çalma geleneği 

günümüzde üniversitelerde, konservatuarlarda, halk eğitimi merkezlerinde akademik 

olarak öğretilmekte, hatta okul öncesi ve engelliler eğitiminde de kullanılmaktadır. Bu 

da konunun önemini artırmakta asma davulun tarihçesi, yapımı ile ilgili teknik bilgilerin 

oluşumu ve icrası açısından notasyonunun geliştirilmesini gündeme getirmektedir.  

Araştırmada önce asma davulun tarihçesi incelenmiş, yapımı ile ilgili yapımcı 

arkadaşlardan faydalanılarak bir araştırma yapılmıştır. Son olarakda asma davul ile ilgili 

hazırlanmış notasyon çalışmaları ortaya konarak konuyla ilgili çalışan akademisyen ve 

icracılarla görüşülerek bir sonuca varılmıştır.  

2. Tarihçesi 

İlkel çağlarda insanların konuşmayı bile beceremediği sadece el kol hareketleri ile 

anlaştıkları dönemlerde birtakım araçlara vurarak iletişim kurma ihtiyacı da doğmuştur. 

Haberleşme, eğlenme, ilan etme, uyarma, düğün, nişan, kına gecesi, savaş, bayram, 

müjde, güvenlik, göç, yangın, yüreklendirme, çağrı, v.s olaylarda ihtiyaçların formatına 

göre davullar da oluşmuş şekilleri değişmiş ve bir düzene girerek günümüze kadar 

gelmişlerdir.  

Bugüne dek yapılmış arkeolojik çalışmalar da davulun tarihçesi hakkında önemli 

bilgiler vermektedir, bu çalışmalar davulun geçmişinin neolotik çağa kadar uzandığını 
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ortaya koymaktadır. Bilim adamları Moreviadaki kazılarda bulunmuş bir davulu M.Ö 

6000 yılında tarihlemişlerdir.       

Davula ait elimizdeki en eski çalgı resimleri Sümer ve Hitit rölyeflerinde 

görülmektedir. M. Ö. 1900–1200 yıllarında Anadolu‟da yaşamış olan Hititlilere ait 

rölyef Ankara “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” nde bulunmaktadır (Resim 1). 

 

                           
 

Resim 1: Anadolu Medeniyetleri      Resim 2: Paris Louure Müzesinde            Resim 3: 

Duvar Resimlerinde                  

Müzesinde Bulunan Hititlilere          Bulunan M.Ö. III. yy‟lın  Son Yarısında     Davul 

Figürü 

Ait Rölyef                                           Gudea Devrine Ait Davul Çalan  

                                               Kadın Rölyefi        

Paris “Louure Müzesi” nde bulunan kabartma taşı M.Ö.III yy‟lın son yarısında 

Gudea devrine ait bir kadını gösteren rölyefte davul çalımı görülmektedir (Resim 2). 

Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar ve Hintliler de davula önem vermiş eski 

toplumlardır. Eski çağda, Yakın Doğuda, Yunanistanda ve Romada genellikle ahşap 

kasnaklı davullar kullanılırdı. Bugün Sümer tapınaklarında ahşap kasnaklı dev 

davulların kullanıldığı bilinmektedir. Hindistan ve Tibette görülen ahşap kasnaklı 

davullar da takırtı davullar olarak adlandırılmıştır. Çift yüzlü olan bu davulların içine 

ses çıkarması için metalik objeler konmuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı Davul isimli 

CD).  

Metin AND kitabında James Mellaart‟ın Konya Çatalhöyük‟te bulduğu sekiz, 

dokuz bin yıllık ön neolitik kentte insanoğlunun yaptığı en eski renkli duvar 

resimlerinde pars derisi giymiş dansçıların ellerinde yay ve oklarıyla dans ettiklerini 

anlatmaktadır. Bu danscılar geyik avcıları olup Anadolu insanının dokuz bin yıllık 

atalarının nasıl dans ettiklerinin göstergesidir. Resmin alt tarafında soldan üçüncü kişi 

elindeki tokmakla davul çalıyor (Resim 3). Tokmağın kıvrık ucu bugün Anadolu‟da 

kullanılan davul tokmakları ile olan benzerlik hakkında bize bilgi vermektedir. 

Anadoludaki Arkeolojik buluntular kimi zaman bir davulu iki veya üç kişinin birlikte 

çaldığını göstermektedir (And,1964: 120). 

“Asma Davulun halay gibi sıra oyununda coşturuculuğuna dair tarihten en eski 

yazı Hunlarda görülmüştür. Hun beyine gelin gelmiş Çinli bir kadın, şair olduğundan 

memleketine gönderdiği manzum yazıda, Hunların bazı hallerini sayarak dertleşiyor, ve: 
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Davulu her gece durmaz döverler 

Ta güneşler doğana dek dönerler 

sözündeki gibi bir kayıt da düşüyor” (İsa‟dan 200 yıl kadar önce) (Gazimihal, 1975: 

10). Bu gece oyunlarında davulun kullanılması önemli bir kanıt olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Tarihin ilk çağlarından beri Asyada Hunlar, Mezapotamyada Sümerliler 

tarafından kullanıldığı anlaşılan davulları, Romalılar çarpıştıkları Hun ve Avarlarda 

görmüşlerdi. Davulun Avrupaya göçerek tanıtılıp yerleşmesini sağlayan XVI yüzyılda 

Osmanlı Türkleri olmuştur. Türk ordu mızıkasının baş sazı olan davul XVI yüzyılda 

Avrupa da “Turkische Trommel” ve “Tambour des Turcs” diye anılmaya başlamıştı. 

(turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/halkbilim_ana.php). 

Orkestralarda yer alan bu davullara batıda timpani adı verilmektedir. Deri yüzeyli 

bu çalgılar Asya kaynaklı çok eski bir çalgıdır. Türk Musikisi vurmalı çalgılarından sarı 

bakır kudümlerden ilham alınarak yapılmış, kudümün daha büyüğü ve geliştirilmiş 

şeklidir. Büyüklük olarak mehter müziğinde kös denilen davula yakın büyüklükte ve 

benzerliktedir (Açın, 1994: 31).     

“Kaşgarlı Mahmut‟un Türkçe sözler divanındaki “tovıl” davul adı (Eski Türkçe 

yasul, yaşıl, ağıl, başıl emsalinde de görüldüğü üzere) sonuna “ıl” ekini almış sözlerden 

olmalıdır. Kelimenin “tov” kök hecesi “top” ile bir görünüyor. Bunun topık, toprak, 

topuz gibi kadim nispetleri yine tabiatiyle aynı divanda vardır. Kaşgarlı Mahmut “tovıl” 

adının Arapça “tabl” kelimesiyle olan andırışması karşısında belli ki şaşıyor pek kenar 

bir ülkenin Türk halkı diline Arapçadan geçmişliğine haklı olarak kolay inanamıyor. 

Gerçektende Türk “tovıl”ı hıristiyanlıktan önceki çağda Asya da vardı. Partlar da 

“tabla” davul demekti. Şu halde Türkçe davul ve Farisi dahul adlarını Arapça “tabl”e 

bağlayanlar acele etmişler” (Gazimihal, 1975: 8-9).  

Tarih içersinde tovıl adı Arapça tabl kelimesiyle benzetilmiş. Hatta bazı 

müzikologlar bunu savunmuşlardır. Mehterhâne ocağının Selçuklular zamanında geçen 

adı da “Tabilhane” idi ki davul evi demektir (Gazimihal, 1991: 142). Ayrıca Osmanlı 

döneminde mehterde davul çalanlara tablzen dendiğini biliyoruz. Bunlardan yola 

çıkarak davulun kelime kökünün nerden geldiği hakkında çeşitli görüşler vardır. 

Davulun başka adları; köbürge, küvgür, tuğ, tavul, tabıl (babl) dır. Davul çalanlara 

davulcu, tabilzen, tabbal gibi adlar verilirdi. VIII yüzyılda  köbürge, daha sonraları tuğ 

ve XI yüzyılda küvrüğ adını almıştır. Bütün bu birbirine benzeyen ve benzemeyen 

sözcükler arasında ilmi yönden ilişki kurmak ve sonuç almayı yetenek ve yetkimiz dışı 

bulduğumuzdan işi dilcilerimize bırakıyoruz (Üngör, 1974: 217, 218). 

Diğer davul deyim ve terimleride aşağıdaki gibidir. 

Altayca: Tüngür, Düngür                             Hintçe: Dhol, Dundubhi, Bitut 

Kürtçe: Dahol, Daulbe                                Arapça: Tabl, Tabıl, Tıbıl,  (Tabl-ı Türki) 

Moğolca: Tovıl, Kakratgu                           Arnavutça: Dauble 

Partlar: Tabala                                           Asurca: Tabbalu 

Rumca: Baul                                             Azerice: Nagara 
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Sagayca: Tüngür                                        Bulgarca: Dabdani 

Seylan: Dauljana                                       Çince: Ku, Yıng 

Sümerce: Dub                                            Dağıstanca: Daldama, Daçu, Kali, kili, Kaval 

Slavca: Tapan                                            Ermenice: Dhol, Dol, Gos 

Uygurca: Köprüg, Köwrüg                       Göktürkçe: Körüga, Tuy, (Şaman Davulu) 

Yakutça: Bar                                             Gürcüce: Doli, Dublabi, Dolabandi 

Davulun bir müzik aleti olarak hemen her toplumda önemli bir yeri vardır. Bu 

çalgı toplumsal yaşamdada değişik işlevler üstlenmiştir. Şamanlar davulu dinsel ve 

büyüsel ayinlerde kullanmışlardır. Şamanlarda davulun kutsal sayılan hayvan derisi ve 

sevilen ağaçlardan yapılması davullara kutsallık kazandırmıştır. Köpek ve kurt derileri 

toprağa gömülür. Daha sonra tabaklanıp işlenip davula gerilirdi. İnsanların kötü ruhlara 

karşı güç kazanması burdan ileri geliyordu.  

Şaman her davulun içine giren ruhların gelişleri ve onların varlığını bir kuş gibi 

öterek, gök gürültüsü gibi gürleyerek, rüzgar gibi vızıldayarak taklitlerle belirtir, daha 

sonra davulu tütsülüyerek bir gece önce gelen ruhları davulun içine girmeye çağırırdı 

(And, 1974: 87, 88). 

 “Şamanlıkta Kam (Töreni yöneten büyücü) habis ruhları kovup kaçırmak için 

davul çalardı” (Gazimihal, 1975: 10). 

Şamanlar öldükleri zaman davulları parçalanıp ağaca asılır ve şamanda o ağacın 

altına gömülürmüş. Halen birçok yöre oyunlarında görüldüğü gibi Sim Sim, Simsimi, 

Sinsin gibi oyunlar ateş etrafında oynanan oyunlardır. Bu oyunlar Orta Asyadan 

günümüze kadar ulaşmış oyunlardır, geleneklerdir, göreneklerdir. Mistik yanları olduğu 

kadar eğitsel yanlarıda vardır.   

Yakut şamanlarının kullandığı “Davul” (Tüngür) daire veya yumurtamsı biçimde 

olur. Davul yapmak için kayın ağacı yahut sedir (möş ağaç), deri, madeni süsler, kıl 

sicimler kullanılır. Davul yapılacak ağaç obadan uzakta bitmiş, insan ve hayvan 

dokunmamış temiz ve sağlam olmalıdır (İnan, 1972: 94).   

Yunanistanın egemenliği altında olmasına rağmen Batı Trakya yöresinde 

yaşamakta olan Türkler orta asya kökenli şaman kültürünü halen devam 

ettirmektedirler. Tüm Batı Trakyada güneş veya ay tutulduğu yada şiddetli dolu yağdığı 

takdirde kötü ruhları kovabilmek için bağırır, çağırır, davul ve teneke çalar, silah atmak 

gibi çarelere başvururlar (Örnek, 1977: 144).   

Fiziksel görünümü farklı çok fazla davul olmakla beraber Türklerin en yaygın 

olarak kullanmış olduğu davulların çalım özelliği itibariyle iki çeşit çalım şekli öne 

çıkar. Birincisi şamanların davul çalım şekli. Bir elde davul bir elde tahta bir sopayla 

davulun orta yerine vurularak çalınmasıdır (Resim 4, 5). 
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Resim 4: Şaman Büyücü Kadın        Resim 5: Şaman Büyücü Davulu         Resim 6: En 

Eski Türk Davulcusu  

ve Davulu (Tüngür) Orta                  (Tüngür) Önden Görünüşü ve Sağ        Resmi XVI 

 Yerinden Tutarken Görülüyor           Elde Tahta Sopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fakat en yaygın olan ikinci çalım şekli ise deri bir kayış yardımıyla omuza asılan 

davulun kalın derisine tokmakla, ince derisine çubukla vurularak çalınan şeklidir. 

Davulun bu şekilde omuza asılmasından dolayı da asma davul denilmesi yaygınlaşmış 

ve günümüze kadar bu şekliyle gelmiştir. Bulunabilmiş en eski Türk Davulcusu Resmi 

XVI. Yüzyılda Ressam Vittore Vittore Capaccio fırçasıyla yapılmış olup Venedik 

Akademisindedir (Resim 6) (Gazimihal, 1975: 15). 

Geçmişte ve günümüzde davullar tedavi amaçlı dahi kullanılmaktadır. Özellikle 

Batı Afrika kökenli bir davul olan dijembe kas gevşetici olarak ve topluluk ruhu 

yaratmada etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bizde ise bu amaca uygun verilecek 

örneklerden ilki davul yakısı denilen olaydır. Başı ağrıyan bir hasta bir peykenin üstüne 

oturtulur. Hasta ellerini iki başı arasına alır. Yanı başına iki davulcu getirilerek çok 

kuvvetli biçimde tokmağı da fazla kullanmak şartı ile uzunca bir süre çaldırılır. Bu 

suretle baş ağrısından kurtulunacağına inanılmaktadır (Ataman, 1992: 48). Ayrıca 

Anadolu da özellikle kimsenin görmemesi için Kimena rahipleri kendilerini sünnet 

ederken acıyı azaltması için tef, zil ve davulun ritmiyle kendinden geçerdi. (Kültür ve 

Turizm Bakanlığı davul isimli CD) Anadoluda sünnetlerde kullanılan davul geleneği 

gibi Orta Asya Türklerinde ateşe tapma dönemlerinde de davulların çalınması kötü 

ruhların kovulması içindir.  

3. Asma Davulun Anatomik Yapısı ve Yapımı  

Asma davul en eski vurmalı çalgılardandır. Bu yüzden enstrumanın yapımı, tamiri 

ve korunması ayrı bir özen ister. Asma davulicracılarının patlayan davullarının 

derilerini kendilerinin çekebilmeleri ve ufak tefek arızalarını tamir edebilmeleri için 

asma davul yapımı ile ilgili bilgiler bu konu içerisindedir. 

1967 yılından bu yana 112 davulun ölçümlemesinden alınan ortalama bir davul 

ölçüsü çap 52.5 cm, kasnak 30 cm olarak tespit edilmiştir (Şentürk, 1997: 25-30). 

Ancak bu davullar zaman içerisinde görünüş olarak olmasada ölçüleri ve malzeme 
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bakımından değişikliklere uğrayarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Serdar Karuç‟un 

yaptığı davul ölçüleri ve yapıları işte bu günümüze kadar ulaşmış örneklerden yola 

çıkarak tespit edilmiştir (Karuç, 2007).  

Asma davulun anatomik yapısını şöyle gösterebiliriz  

3.1. Kasnak: Silindir şeklinde olan kasnaklar genelde gürgen, çam, kayın ve ceviz 

ağaçlarından yapılmaktadır (Resim 7). 

 

                                  
 
Resim 7: Silindir Hale Getirilip     Resim 8: Çembere Sarılmış Deri   Resim 9: Ağaç Çember  

Birleştirilmiş Ceviz KasnakÖrneği 

 

3.2. Deri: Davula genellikle keçi derisi gerilir (Resim 8). Nadiren koyun deriside 

kullanılmaktadır. Tokmak tarafına kalın,çubuk tarafına ince deri kullanılır. Günümüzde 

akort problemi yaşamamak için suni  röntgen deride kullanılmaktadır. 

3.3. Çember: Çemberler kasnağın her iki tarafından kasnak kenarlarına monte edilerek 

deriyi germeye yarar. Ayrıca davul yapımcısı Serdar Karuç bir özellik olarak   bunu 

söyleyebilirz kasnağın iç kısımlarınada davulun şekil kaybetmemesi için çember 

takmaktadır. Genellikle gürgen, çam, fındık, kızılcık ve dut ağaçlarından yapılmaktadır 

(Resim 9). 

                        

Resim 10: Kasnak Bağı Örneği  Resim 11: Deri Askı Kayış Örneği   Resim 12: Askı Kayış Aparatları 

 

3.4. Kasnak Bağı: Kasnak bağları genellikle ketenden yapılmaktadır. Nadiren 

kayış ve örme kıl ip de kullanılır. Son zamanlarda naylon iplerde davul çekimlerinde 

ucuz maliyetli olması açısından kasnak bağı olarak kullanılmaktadır (Resim 10). 

3.5. Askı KayıĢ: Genelde deriden yapılır. Davulun üst kısmına takılarak omuza 

davulu asma görevini üstlenir (Resim 11). Kıldan, urgandan ve  naylondan yapılan 

çeşitleride vardır.                                                                                      

3.6. Askı KayıĢ Aparatları: Askı kayışı takmak için kullanılan, davulun kasnak 

kısmının üstüne ve kasnağı ortalayacak şekilde takılan halkaya benzeyen iki adet uçları 

sivri metallerdir (Resim 12). 
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3.7. Tokmak ve Çubuk: Asma davulun tanımını yaptığımız birinci bölümde 

davula vurulan iki tane ağaç parçasından bahsetmiştik. Bunlardan birincisi kuvvetli 

elimizle tuttuğumuz ve düm seslerini yani davulun kalın tarafına vurduğumuz tokmak 

parçası. İkincisi ise yapısı gereği daha ince olan ve zayıf elimizle tutuğumuz, yek 

seslerini yani tiz sesleri elde ettiğmiz davulun ince tarafına vurduğumuz çubuk 

parçasıdır.  

3.8. Asma Davul Yapımı 

Asma davul yapımında kullanılan malzemeleri sırasıyla şu şekilde sayabiliriz. 

Testere, Tutkal, Silindir Makinesi (Kasnağı çevirmek için), Mengene, Zımba Tabancası, 

Metre, Çekiç, Bız (Deri delmek için), Çivi, Rende, Bastıran Kol, Törpü, Zımpara, 

Küçük Daire Testere, Sistere yapım ve tamir için kullanılır. 

Deriyi kuvvetlice saran geniş silindir içeriğindeki ağaca kasnak adı verilir. Birinci 

aşamada davulun yapılışına önce kütük halinde kurumuş ağacın seçimi ile başlarız. 

Genelde Ceviz, Gürgen, Ihlamur, Kayın, Köknar, Sedir, Dut, Kestane(Dişbudak) gibi 

ağaçlar tercih edilir. Son zamanlarda maliyetinin düşük olması nedeniyle kaplama ağaç 

yada kontraplak kullanıldığıda görülmektedir. Özel ağaç hazırlandıktan sonra közlü bir 

ateşin içinden geçirilir. Kütük şeklindeki ağacı belli ölçülerde çeşitli inceltme ve yontma 

işlemlerinden sonra düz plaka haline getiriyoruz. Daha sonra bu plakalar ütülenir ve 

bükülerek yada Silindir Makinemizde yuvarlak yani silindir haline getiririz (Resim 13). 

İki uç birleştirilir ve kuvvetli bir şekilde sabitleştirilir. Birleştirilen uçların olduğu 

noktada takviye bir ağaç yapıştırılarak çapın kaymaması sağlanır. Takviye ağaç 

kuruduktan sonra alta ve üste destek çıtaları yapıştırırız. Kasnakların üstleri süslenir Ay, 

Güneş, Ebe Kuşağı, At desenleri ve geyik resimleri eskiden çok işlenirdi. Günümüzde 

pek bir yaygınlığı kalmamıştır.  

 

           

Resim13: Yuvarlak Hale Getirilmiş Ağaç Resim 14: Tokmak ve Çubuk Deri Çekilmesi                                               

Resim 15: Derilerin Karşılıklı Gerilmesi 

 

İkinci aşamada Bastıran kol aleti ile davulun kasnağı inceltilerek belli bir hafifliğe 

getirilir ve kasnak üzerindeki pürüzler giderilir. Sonra alt ve üstüne (derilerin geldiği 

yerlere) tesviye yapılır. Bu aşamalardan sonra son ince zımparası yapılarak eğer boya 

yapılmak istenirsede boyaya gönderilir. Maun rengi davula yakıştığı için son 

zamanlarda çok popülerdir. Ayrıca maun renginin bir özelliği de ağaç rengine yakın 

olmasıdır. Boyadan geldikten sonra çemberleri hazırlama işi başlar. İki cm 

genişliğindeki deri çemberi silindirik hale getirildikten sonra uç kısımlar sabitleştirilir. 
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Davul, germe çemberine geçirilen deri ve kasnak olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Davulun ebadına göre hazırlanan çemberler ölçülendirilir ve tutkalla 

yapıştırılıp ek yerlerinden çivilenir. Kasnağın üzerine deriyle geçeceğinden çemberin 

davul kasnağından biraz büyük olmasına dikkat edilir. Alt ve üst olmak üzere iki 

çember hazırlanır. 

Üçüncü aşama derilerin çekilme aşamasıdır. Eskiden tınısı kulağa hoş geldiğinden 

çoğunlukla kısır hayvanların gönlerinden yapılırdı. Genç hayvanlarda tercih edilirdi. 

Hayvanların hastalıksız olması geçirilecek derilerin dayanıklı olmasını sağlar. Bir 

tokmak ve çubuk olmak üzere derilerimizi seçiyoruz. Seçilen deriler önce tuzlanır ve 

odun çivilerle gerilerek bir süre güneşte bekletilir. Tuzla kuruyan derinin üzerine içinde 

şap tozu bulunan süt dökülerek yumuşatılır. Derinin etli kısımları bıçak veya jiletle iyice 

temizlenir pürüzsüz hale getirilir. Sonra eğirtme işlemine geçilir. Kazanda kaynamış 

çam kabuğu kozalak ve palamut karışımı suyun içinde deriler  bekletilir. Sonra üzerine 

sönmemiş kireç dökülür. Kuvvetli olarak bol suyla yıkanır, kurumaya bırakılan deriler 

çatlamaması ve dayanıklı olması için yağlanır. Daha sonra kuruyan bu derileri leğen 

içinde soğuk suda ıslatıp yumuşatıyoruz. Sudan çıkardığımız derileri tezgahın üzerine 

içtarafı aşağı gelecek şekilde serip üzerine çemberleri koyuyoruz. Bu kısım çok 

önemlidir. Çünkü derileri ters serersek içkısmı davulun ön yüzüne gelir çoğu davulcular 

bu işlemi yaparken karıştırmaktadırlar. Bu işlemi yaptıktan sonra deriyi çembere 

ortasını kaydırmadan, eşit şekilde, deri uçları çemberin altına gelecek şekilde, kağıt 

sarar gibi sarıyoruz. Bu işlemi her iki çemberdede uyguluyoruz. Bu işlem de bittikten 

sonra hazırlamış olduğumuz derili çemberleri kasnağın üst ve alt taraflarına uçları 

geçecek şekilde yerleştiriyoruz. Yalnız bu işlemi yaparken dikkat edeceğimiz bir 

hususta derilerin kasnak ucundan rahat geçebilmesi için ıslak olmasına dikkat edilir. Bu 

işlemi de yaptıktan sonra  çemberlerin kaymaması için derili çemberin tam ortasından 

geniş bir urgan yada sicimle artı şeklini alacak şekilde bağlarız. Bu işlemide 

tamamladıktan sonra davulu çekmek amaçlı ipimizi ve çuvaldızımızı hazırlarız. İp 

yaklaşık 20-30 metre uzunluğunda olmalıdır. Eğer ip yerine derikayış veya kayışa 

benzer bir malzeme kullanıyorsak çuvaldız derileri delmemize yardım etmez bunun 

yerine küçük bir bıçak bu işlem için kullanılabilir. Germe işlemi yörelere göre zigzaglar 

oluşturur. Çember farklı aralıklarla farklı yörelerde sicim ve kayışla bağlanır. İstenilen 

gerginlik yakalanana kadar germe işlemi yapılır (Resim 14,15).                                                         

Fakat standart bir germe işlemi şöyle yapılır. Artı şeklinde kasnağa bağlanmış çemberli 

silindir masanın ortasına yatay şekilde konulur. Silindirin tam birleştiği kasnağın 

oluşturulduğu noktadan sicim geçirilmiş çuvaldızla derili çember delinerek sicim  

geçirilir ve büyükçe bir düğüm atılarak çıkmaması sağlanır. Böylece başlangıç noktası 

tespit edilmiş olunur. Daha sonra başlangıç noktasının tam karşısına gelecek şekilde 

davulun tokmak çemberi olan tarafından karşılıklı olarak çuvaldızla tekrar delinir. Bu 

noktadan itibaren elimizi davulun büyüklüğüne göre beş parmak yada dört parmak 

gelecek şekilde başlangıç noktasından hiza alacak şekilde koyarız ve çaprazlama 

şeklinde bütün kasnağı çevrelemek suretiyle karşılıklı yaparız. En son başlangıç 

noktasına geldiğimizde çapraz düğüm atarak başlangıç noktasına bağlarız ve kalan 

sicimimizin ucunu boşa bırakırız. Bu işlemler bittikten sonra sicimler fazla 

gerdirilmeden kurumaya bırakılır. Her iki saatte bir davul kontrol edilerek karşılıklı 
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gerdirme işlemi yapılır. Davulun tam olarak kuruduğuna kanaat getirdiğimizde karşılıklı 

tam olarak sicimler boşluksuz çekilir ve fazla gelen sicim kasnağın ortasından geçecek 

şekilde sarılır bağlanır. Bunun sebebi ilerde derilerden biri patlarsa yeni deri çekmek 

için yeterli sicimimizin kalmasıdır. Bu şekilde hazır olan davulumuz güneşte veya kuru 

bir yerde birkaç gün bekletilerek derilerin oturması yani yerleşmesi sağlanır. Bu 

işlemden sonra davulumuzu birkez daha çekerek akort yapıp çalınacak hale getirmiş 

oluruz. 

Asma davulun akortlanması davul üzerindeki ipleri germe ve gevşetme yolu ile 

yapılır. Bu yöntem her zaman sağlıklı sonuç vermeyebilir. Asma davul hangi ortamda 

kullanılıyorsa o ortamın gerekliliğine göre akortlanmalıdır. Eğer geleneksel anlamda 

kullanıyor ise yani zurna ve asma davul birlikte çalıyor başka bir çalgı yoksa düm tarafı 

karar sesine tek tarafıda çalınmakta olan dizinin üçlüsüne yada beşlisine çekilmelidir. 

Diğer çalgı toplulukları ile birlikte kullanılıyorsa o zaman yapısında değişiklik 

yapılmalı. Yani hayvan derisi yerine suni deri kullanarak ve  ipleride germe, gevşetme 

yerine çember yerine takılan vidalar yardımı ile yapılmalıdır.   

 

 
 

Resim 17: Aparatları ve Askısı Takılmış Davul Bitmiş Hali 

Ayrıca davulumuzu asarak çalabilmek için başlangıç noktası dediğimiz kasnağın 

üzerindeki noktada boşluk kalan yere iki tane karşılıklı askı kayış aparatları vidalanarak 

takılır. Bu aparatlara deri kayış veya normal naylondan yapılmış askı takılır. Bu işlemle 

birlikte davulumuz çalınmaya hazır hale getirilmiş olur. 

 

4. Asma Davul Notasyonu 

4.1 Porte 

Asma davul ritim notasyonu birbirine paralel iki çizgi üzerine yazılır. Aşağıda iki 

paralel çizgiden oluşan porte örneği görülmektedir (Boyraz, 2000: 13). 

 

Çizelge 1: Porte 
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4.2 Düm 

Asma davul notasyonunda “düm”ler yani kalın sesler üstteki paralel çizginin 

üzerine yazılır (Boyraz, 2000:14).  

Çizelge 2: Düm Çizgisi 

 

 

4.3 Tek 

Asma davul notasyonunda “yek”ler yani ince sesler alttaki paralel çizginin üzerine 

yazılır (Boyraz, 2000: 15).  

Çizelge 3: Tek Çizgisi 

 

 

4.4 Yek 

Asma davul notasyonunda her iki paralel çizgiye yazılan düm ve tek notalarının 

birlikte yazılması durumunu “yek” olarak okuyoruz. Yek Asma davulda tokmak ve 

çubuğun aynı anda vurulmasıyla oluşur. Düm ve tek tam alt alta gelecek şekilde birleşik 

yazılır (Boyraz, 2000: 41).  

Çizelge 4 : Yek Çizgisi 

 

 

4.5 Kasnak 

Asma davul çalarken bazı yöresel özelliklerden ötürü tokmağın düm yerine 

kasnağa vurulduğuda görülür. Bu durumda notasyon olarak kasnağa vurulması gerekli 

yerlerde düm notası üzerine “K” harfi yazılarak ifade edilir (Boyraz 2000: 16).  

Çizelge 5 : Kasnak Yazımı 

 

 

4.6 Çember 

Asma davul çalarken bazı yöresel özelliklerden ötürü tokmağın düm yerine 

çembere vurulduğuda görülür. Bu durumda notasyon olarak çembere vurulması gerekli 
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yerlerde çek sesini düm notası üzerine “Ç” harfi yazarak ifade ederiz (Boyraz, 2000: 

17). 

Çizelge 6 : Çember Yazımı 

 

 

5. Usullere Göre Egzersiz ÇalıĢmaları 

5.1 Ana Usullere Göre 

Egzersiz çalışmalarımıza iki zamanlı basit usullerle başlayıp üç ve dört zamanlı 

usullerden örnekler vererek devam edeceğiz. İki zamanlı ilk egzersizlerimizin üstüne 

düm, tek ve yek yazılarak okuma şekli belirtilmiş daha sonraki egzersizde düm d, tek t 

ve yek y olarak yazılmış olup bundan sonraki egzersizlerde konulmamıştır. 

 

5.1.1 Ġki Zamanlı Ana Usullere Göre Egzersizler 

 

 

Nota 1: 2/4‟ lük Egzersiz üzerinde düm, yek, tek gösterimi 

 

                                     Nota 2: 2/4‟ lük Egzersiz 

 

5.1.2 Üç Zamanlı Ana Usullere Göre Egzersizler 

 

 

 

 

                                  Nota 3: Egzersiz 1, 3/4‟ lük Egzersizler 
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5.1.3 Dört Zamanlı Ana Usullere Göre Egzersizler 

 

 

                              Nota 4: Egzersiz 2, 4/4 lük Egzersiz Çek kullanımı 

 

                             Nota 5: Egzersiz 7, 4/4 lük Egzersiz 

 

5.2 BirleĢik Usullere Göre 

Ana usullerin çeşitli şekillerde sıralanmasıyla oluşan birleşik usullerde sırası ile 5, 

6, 7, 8 ve 9 zamanlı birleşik usullerin yapılandırılışlarına göre örnek egzersizler vererek 

inceleyeceğiz.  

 

5.2.1 BeĢ Zamanlı BirleĢik Usullere Göre Egzersizler 

İki ve üç vuruşlu ana usulün birleşmesiyle oluşan birleşik 5‟li usuller iki tiptir.    

a) 2 + 3 = 5   b) 3 + 2 = 5  

                 

 

 

                                            Nota 6: Egzersiz 1, 5/8 lik Egzersiz 

 

5.2.2 Altı Zamanlı BirleĢik Usullere Göre Egzersizler 

2 ve 4 zamanlı ana usullerin veya iki tane 3 zamanlı iki ana usulün birleşmesiyle 

oluşur.  

a) 2 + 4 = 6   b) 4 + 2 = 6  c) 3 + 3 = 6  

                   

 

                              Nota 7: Egzersiz 1, 6/4 lük Egzersiz 

                   

 

                             Nota 8: Egzersiz 6, 6/8 lik Egzersiz 
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5.2.3 Yedi Zamanlı BirleĢik Usullere Göre Egzersizler 

Birleşik 7 zamanlı usuller iki ve üç zamanlı ana usullerin bir araya gelmesinden 

oluşur. 3‟lülerin yerleştirilmesi 7‟li usullerde üç şekilde olur.  

a) 2 + 2 + 3 = 7     b) 2 + 3 + 2 = 7    c) 3 + 2 + 2 = 7      

 

 

                                   Nota 9: Egzersiz 1, 7/8 lik Egzersiz 

 

5.2.4 Sekiz Zamanlı BirleĢik Usullere Göre Egzersizler 

8‟li birleşik usullerde 5‟li ve 7‟lilerde olduğu gibi 2‟li ve 3‟lülerin bir araya 

gelmesiyle oluşurlar. 8‟lilerde 3 zamanlılar çoğunlukta olduğu için 2‟liler yer değiştirir. 

Bunların 3 şekli olmakla beraber birde bunlara ilaveten 4 + 4 şekli vardır. 

a) 3 + 3 + 2 = 8     b) 3 + 2 + 3 = 8    c) 2 + 3 + 3 = 8    d) 4 + 4 = 8 

 

 

                                     Nota 10: Egzersiz 1, 8/8 lik Egzersiz 

 

5.2.5 Dokuz Zamanlı BirleĢik Usullere Göre Egzersizler 

2 ve 3 zamanlı ana usullerin çeşitli şekillerde birleşmesinden doğan 9 zamanlı 

usuller 5 çeşittir.  

a) 3 + 2 + 2 + 2 = 9     b) 2 + 3 + 2 + 2 = 9    c) 2 + 2 + 3 + 2 = 9     

d) 2 + 2 + 2 + 3 = 9     e) 3 + 3 + 3 =9  

 

 

 

                             Nota 11 : Egzersiz 1, 9/8 lik Egzersiz 

 

5.3 Karma Usullere Göre 

9 zamanlıdan sonraki usullere karma usuller denir. Karma usuller iki şekilde 

oluşur. 
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2 Birleşik zamanın birleşmesiyle. Örneğin iki 7 zamanlı usulün birleşmesi gibi; 7 + 7 = 

14  

Yada bir basit bir birleşik usulün birleşmesiyle. Örneğin 9 zamanlı usulün bir 2 

zamanlı basit usulle birleşmesi gibi; 9 + 2 = 11 

 

5.3.1 On Zamanlı Karma Usullere Göre Egzersizler 

5 zamanlı birleşik usullerin ve 2 ve 3 zamanlı ana usullerin çeşitli şekillerde 

birleşmesinden doğan 10 zamanlı usuller 6 çeşittir. 

a) 3 + 2 + 2 + 3 = 10     b) 2 + 3 + 3 + 2 = 10     c) 3 + 3 + 2 + 2 = 10     

 d) 2 + 2 + 3 + 3 = 10     e) 2 + 3 + 2 + 3 = 10     f) 3 + 2 + 3 + 2 = 10 

 

 

 

                                            Nota 12 : Egzersiz 1, 10/8 lik Egzersiz 

 

5.3.2 Onbir Zamanlı Karma Usullere Göre Egzersizler 

7 ve 9 zamanlı birleşik usuller ile 2, 3 ve 4 zamanlı ana usullerin çeşitli şekillerde 

birleşmesinden doğan karma usullerdir. 

Örneğin 4 + 7 = 11, 2 + 9 = 11, 2 + 2 + 3 + 2 + 2 = 11 gibi çeşitleri vardır. 

 

 

 

                                             Nota 13: 11/8 lik Egzersiz 

 

5.3.3 Oniki Zamanlı Karma Usullere Göre Egzersizler 

4 zamanlı ana usullerin her bir vuruşunun 3 zamana bölünmesiyle oluşmuş karma 

usullerdir. Ayrıca 3 zamanlı ana usullerin birleşmesiyle oluşmuş usullerdir demekte pek 

yanlış olmaz sanırım.  

3 + 3 + 3 + 3 = 12 
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                                             Nota 14 : Egzersiz 1, 12/8 lik Egzersiz 

 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

   Asma Davulun tarihsel süreci, kelime anlamı, yapımı ve notasyonu 

incelendiğinde genel karakteristik özellikleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu özellikler 

sadece asma davulun ele alınan konuları ve ulaşılabilen literatürle sınırlı olup konuyla 

ilgili başka çalışmaların yapıldığıda düşünülecek olursa farklı sonuçlarında ortaya 

çıkabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda 

sunulmuştur. 

Davul insanlığın ilk çağlarından bu yana kullanılan bir çalgıdır. En önemlisi 

davulun bütün toplumlar tarafından haberleşmede, dini ritüellerde, eğlencelerde 

kullanılarak kabul görmüş olmasıdır. Asma davulun ise sekiz, dokuz bin yıl öncesinden 

bu yana Anadolu‟da çalındığını renkli duvar resimlerinden tespit ediyoruz. Asma 

davulun farklı kültürlerde farklı ismlerle anıldığını ve Türklerde dini ritüellerde de sıkça 

kullanıldığıda tespit edilmiştir. Farklı çalım şekillerini görmekle beraber en yaygın 

bilinen şekli omuza asılarak çalınan şeklidir. Bununla ilgli olarak bulunabilmiş en eski 

Türk Davulcusu Resmi XVI. Yüzyılda Ressam Vittore Vittore Capaccio fırçasıyla 

yapılmış olup Venedik Akademisindedir bu resim bize davulun omuza asılarak çalındığı 

konusunda önemli bir kanıttır. Asma davulun sağlık açısından tedavi amaçlı 

kullanıldığıda tespit edilmiştir.  

Asma davulun anatomik yapısı ortaya konmuş yapımında kasnak, deri, çember, 

kasnak bağı, askı kayış ve askı kayış aparatları kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Davul yapılarını incelediğimizde davul kasnaklarının genelde ceviz ağacından 

yapıldığı tespit edilmiştir. Ceviz ağacının esnek ve kolay şekil alabiliyor olması tercih 

sebebidir. Ayrıca her bölgede yöresel davulların yapıldığı bilinmekle beraber 

teknolojinin gelişmesi, orkestrasyon çalımının artması nedeniyle suni derilerin 

kullanıldığı ve ölçülere bir standart geldiği görülmüştür.      

Asma Davul Notasyonu incelendiğinde notaların iki paralel çizgiye düm üste, tek 

alta ve yek üst ve alt çizgiye beraber yazıldığı tespit edilmiştir. Bu yazım sisteminin 

derleme yapıldığında gelecek kuşaklara yazılan notaların bırakılması ve korunması 

açısından çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Asma davul gibi kültürümüzü yansıtan tarih boyunca yanımızda olmuş, bizimle 

bütünleşmiş çalgılarımızın korunması ve bu çalgılarla ilgili akademik çalışmaların 
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yapılması kültürmüzün genç kuşaklara aktarılması açısından çok önemlidir. Bu tür 

çalışmaların daha fazla artması en büyük temennimizdir.    
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Özet/Abstract 

Küresel Finans Krizi bağlamında ortaya çıkan iktisadi çalkantı ve para politikalarının etkinliği 

önemli bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla, parasal aktarım mekanizmasının varlık fiyatları kanalının 

bir alt kanalı olarak konut fiyatları kanalı ve konut fiyatları kanalının ekonomi üzerindeki etkinliğinin 

incelenmesi gerekliliği doğmuştur. 

Bu çalışmada Türkiye‟de konut fiyatları kanalının işleyişi 2010M01-2013M06 dönemi için VAR 

analizi yardımı ile araştırılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler ve değişkenlerin sıralamaları iktisat 

teorisi kapsamında ele alınmıştır. VAR analizi sonucunda para politikasında ortaya çıkacak bir değişime 

diğer değişkenlerin tepki vermediği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda Türkiye‟de ilgili dönemde konut 

fiyatları kanalının etkin bir şekilde işlemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Varlık Fiyatları Kanalı, Konut Fiyatları 

Kanalı, VAR Modeli, Etki Tepki Analizi. 

 

AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THE HOUSING PRICES CHANNEL OF THE MONETARY 

TRANSMISSION MECHANISM  

Economic turmoil and the effectiveness of monetary policy as part of Global Financial Crisis 

have become important issues. Accordingly, housing prices channel as a sub-channel of asset price 

channel of monetary transmission mechanism and its effeciency on the economy are needed to be 

investigated . 

In this study the process of the housing prices channel in Turkey for the period 2010M01 - 

2013M06 were investigated with the VAR analysis. The variables used in the analysis and rankings of the 

variables are selected based on economic theory. With the results of VAR analysis, it was seen that other 

variables does not react to changes of the monetary policy. In this context, it was concluded that housing 

prices channel in Turkey in the research period does not efficiently work. 

Key Words: Monetary Transmission Mechanism, Asset Price Channel, Housing Price Channel, 

VAR Model, Impulse-Response Analysis. 

 

GiriĢ 

2008 Finansal Krizi küresel boyutta büyük bir sorun olarak karşımıza 

çıktığından beri para politikası uygulamalarının etkinliği üzerine bir ilgi ortaya 

çıkmıştır. Bunun nedeni krizle mücadele için hayata geçirilen para politikası 

uygulamalarının, krizle mücadelede yetersiz kalması ve ekonomilerin yeniden ihtiyari 

Keynesyen maliye politikası uygulamalarına teslim edilmesidir. Diğer bir taraftan 
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finans krizinin kaynağını oluşturan konut piyasası ve bu piyasanın ekonomi üzerindeki 

etkileri incelenmesi gereken bir konu olarak önemini artırmıştır.  

Para politikası uygulamaları ile merkez bankalarının ekonomiyi yönetme 

mekanizmasını parasal aktarım kanalı açıklamaktadır. Diğer bir değişle parasal aktarım 

mekanizması Merkez bankalarının ara hedefler üzerinden nihai hedeflerine nasıl 

ulaştıklarını açıklamaktadır. Meltzer (1995) çalışmasında para politikası 

uygulamalarının varlık fiyatları üzerinden ekonomiyi etkileyeceğini öne sürmektedir.
3
  

Varlık fiyatları kanalı merkez bankalarının, para politikası uygulamaları ile 

varlık fiyatları üzerinden hedef değişkenleri etkileme sürecini ifade etmektedir. Varlık 

fiyatları kanalı iki alt kanala sahiptir: Hisse Senedi Fiyatları Kanalı ve Gayrimenkul 

(Konut ve Toprak) Fiyatları Kanalı. Ancak parasal aktarım mekanizması literatüründe 

Döviz Kuru Kanalının da bir varlık fiyatı olarak ele alındığı çalışmaların yanı sıra 

bağımsız bir kanal olarak ele alındığı çalışmalar da mevcuttur. Gayrimenkul Fiyatları 

Kanalı içerisinde toprak fiyatları ve konut fiyatları yer almaktadır. Bu çalışmanın 

konusunu Konut Fiyatları kanalı oluşturmaktadır. 

Para politikası uygulamaları sonucunda konut fiyatları üzerinden ekonomi iki 

farklı şekilde etkilenmektedir: (i) Tobin q ve (ii) servet etkisi.
4
 Servet etkisi içerisinde 

para politikası uygulamaları sonucunda artan konut fiyatları konut sahiplerinin refah 

seviyesini etkilemektedir. Konut sahiplerinin refahında ortaya çıkan değşim tüketim 

harcamaları üzerinden toplam talebi ve hasılayı etkilemektedir. Diğer bir etki ise Tobin 

q teorisi çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Tobin q teorisi çerçevesinde yerine koyma 

maliyetine nispeten konut fiyatlarındaki ortaya çıkan değişim yatırım harcamalarını 

etkileyerek sırasıyla toplam talebi ve hasılayı etkilemektedir.
5
  

Knut fiyatları kanalının işleyişi şu şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin genişletici 

para politikası uygulamaları neticesinde yenileme maliyetine nispeten konut fiyatları 

artacaktır. Böylece Tobin q değeri artacak ve konut üretimi canlanacaktır. Tobin q 

şirketin piyasa değerinin sermaye maliyetindeki değişime oranıdır. Q birden büyük 

olduğunda şirketin piyasa değeri sermayenin yenileme maliyetine nispeten daha 

yüksektir. Böylece yeni ekipman ya da gayrimenkuller, şirketin veri piyasa değeri için 

daha ucuz hale gelmektedir. Şirket yüksek fiyattan hisse senedi satacak ve  gayrimenkul 

ya da ekipman satın alacaktır. Sonuçta yatırım harcamaları ve toplam talep artacaktır. 
6
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Genişletici para politikasının diğer bir etkisi hanehalkı serveti üzerinden ortaya 

çıkmaktadır. Artan konut fiyatları neticesinde hanehalkı serveti artarak tüketim 

harcamalarını artıracaktır. Bir taraftan artan yatırım harcamaları diğer taraftan artan 

tüketim harcamaları toplam talebi ve nihayetinde çıktıyı artıracaktır.
7
 Varlık fiyatları 

kanallarından biri olarak konut fiyatlarının ekonomiyi etkileme süreci aşağıdaki grafikte 

gösterilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 

Bu çalışmanın literatüre katkısı Konut Fiyatları Kanalını ampirik analiz yardımı 

ile inceleyerek Türkiye‟de konut fiyatları kanalının etkinliğinin araştırılmasıdır. 

Literatürde konut fiyatlarının Türkiye özelinde etkinliğini araştıran çok sınırlı sayıda 

çalışma olduğu görülmektedir. Araştırmalarımız neticesinde Türkiye özelinde ampirik 

olarak analiz yapan çalışmalara ulaşılamamıştır. 

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde literatür taraması yer 

almaktadır. İkinci bölüm olan ampirik analiz bölümünde Türkiye özelinde konut 

fiyatları kanalının etkinliği araştırılmaktadır. 

 

1. Literatür Taraması 

Bu başlık altında konut fiyatları kanalını ampirik olarak analiz eden benzer 

çalışmalar incelenmektedir. 

 Basile ve Joyce (2001) Japonya‟da stok ve konut fiyatları ile hasıla, parasal 

büyüklükler ve banka kredilerine ilişkin değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri 

araştırmışlardır. Nedensellik testleri para politikası uygulamalarının konut fiyatları 

balonunu etkilediğini göstermektedir.
8
 

 Silva (2008) para politikası ve ABD‟deki konut piyasası arasındaki bağlantıyı 

araştırmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre ikamet amaçlı konut alımlarının para 
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politikası şoklarına negatif yönlü tepki vermeye başladığı görülmüştür.
9
 Silva (2008) 

para politikası ve ABD‟deki konut piyasası arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmanın 

sonucunda daraltıcı para politikası şoklarının ikamet amaçlı konut satın alımları 

üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu diğer taraftan yatırım amaçlı konut satım 

alımlarını da negatif şekilde etkilediğini ortaya koymuştur.
10

  

 Jarocinski ve Smets (2008), ABD ekonomisi için para politikasının konut 

piyasasını nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, para politikası 

konut yatırımları ve konut fiyatları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 

sahiptir. Diğer bir deyişle konut fiyatları kanalının çalıştığını ortaya koymuşlardır.
11

 

 Demary (2010) çalışmasında reel konut fiyatları, fiyatlar genel seviyesi, çıktı ve 

faiz oranları arasındaki ilişkiyi 10 tane OECD ülkesi için araştırmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, faiz oranı şokunun reel konut fiyatları üzerinde azalmaya neden olduğu 

görülmüştür.
12

  

 Wadud, Bashar ve Ahmed (2012), Avusturalya konut piyasasında para 

politikasının rolünü modellemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, para politikasında bir 

daralmanın, konut faaliyetlerini kayda değer düzeyde azaltmakta olduğu görülmüştür. 

Ancak bu durum reel konut fiyatlarını etkilememektedir.
13

 

 McDonald ve Stokes (2013a), ABD ekonomisi için konut fiyatlarındaki balonu 

incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, para politikası konut fiyatları balonuna ve 

müteakiben konut fiyatlarındaki azalmaya katkı yapmaktadır.
14

 

 McDonald ve Stokes (2013b), ABD ekonomisi için, federal fon oranı, mortgage 

faiz oranı, konut fiyatları, icraya düşen konut oranı ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir
15

. Konut fiyatları ile ilgili elde edilen sonuçlar özetle aşağıdaki gibidir: 

- Federal fon oranı, konut fiyatları endeksi hareketlerinde aşağı ve yukarı yönde 

etkili olmaktadır. 
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- İcraya düşen konut oranı konut fiyatları endeksindeki hareketlerin bir nedenidir. 

- İşsizlik oranı federal fon oranlarındaki değişimin ve konut fiyatlarındaki 

hareketliliğin nedenidir. 

- Konut fiyatları, federal fon oranı ve icraya düşen konut oranındaki değişikliğin 

sebebini oluşturmaktadır. 

 Yao, Luo ve Loh (2013), Çin ekonomisi için para politikası ile varlık fiyatları 

arasındaki uzun dönem ve dinamik ilişkileri incelemişlerdir. Ampirik analiz sonuçlarına 

göre para politikaları varlık fiyatları üzerinde çok küçük bir etkiye sahiptir. Diğer bir 

değişle konut fiyatları kanalı etkinsizdir.
16

 

 Liu ve London (2013), Avusturalya için konut arzı ve para politikası arasındaki 

etkiyi küresel iktisadi çalkantı sürecinde araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,  para 

politikası uygulamaları ve küresel iktisadi çalkantı Avustralya‟da konut piyasası 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
17

 

 Tan ve Wu (2014), ABD ve Çin‟deki konut fiyatları dinamiklerini 

karşılaştırmışlardır.  Elde edilen sonuçlara göre, ABD konut piyasası faiz oranı 

şoklarına güçlü, para arzı şoklarına çok küçük bir tepki göstermektedir. Buna karşın, 

Çin konut piyasası hem faiz oranı hem de para arzı şoklarına karşı güçlü tepki 

göstermektedir.
18

  

2. Ampirik Analiz 

Ampirik analiz başlığı altında Türkiye özelinde konut fiyatları kanalının etkinliği 

araştırılacaktır. 

2.1. Veri Seti 

Konut Fiyatları Kanalı modeli, Mishkin (1995) çalışmasında yer aldığı üzere 

politika faiz oranlarındaki bir değişimin konut fiyatlarını ve hanehalkı refah seviyesini 

etkileyeceğini, hanehalkı refahındaki değişimin ise toplam talep üzerinden hasılayı 

etkileyeceği üzerine kurulmuştur. Konut fiyatları kanalı içerisinde yer alan Tobin q 

değerinden kaynaklı etkinin ölçülebilmesi gerekli olan verilere gerekli uzunlukta ve 

sağlıklı şekilde ulaşılamamıştır. Bu nedenle çalışmamızda para politikasının, hanehalkı 

refah seviyesi üzerinden hasıla üzerindeki etkinliği araştırılmaya çalışılmaktadır. 

Çalışmamızda iktisat teorisinden yararlanılmasından ötürü nedensellik testi ile seriler 

arasındaki ilişkilerin yönü ya da varlığı araştırılmamaktadır. Bunun yerine açıklandığı 

üzere iktisat teorisinden yola çıkılarak model oluşturulmuştur. 
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Para politikası uygulamalarını temsil eden politika faiz oranı, bankalararası 

gecelik faiz oranıdır. Bankalarararası gecelik faiz oranı literatürde politika faiz oranları 

yerine kullanılmaktadır. Bankalarararası gecelik faiz oranı TCMB‟nın temel politika 

araçlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla çalışmamızda para politikası 

uygulamalarını temsil etmesi için bankalarararası gecelik faiz oranı kullanılmaktadır. 

Türkiye‟de mevcut konut piyasasına yönelik analiz için kullanılacak istatistiki 

veriler sınırlı sayıdadır. Bu bağlamda incelenebilecek tek değişken konut piyasası 

verilerinden üretilen konut fiyatları endeksidir. Çalışmamızda konut fiyatları değişkeni 

olarak TCMB tarafından hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi serisi kullanılmıştır. 

YKFE‟nin hesaplanmasında konut piyasasının heterojen yapısından dolayı 

“Tabakalanmış Ortanca Fiyat Yöntemi” kullanılmaktadır. Türkiye Konut Fiyat Endeksi 

uygulamasında, coğrafi tabakalama yapılmaktadır. Böylece heterojen yapıda olan 

konutlar homojen olacak şekilde tabakalara ayrılmakta, her alt tabakada oluşan ortanca 

birim fiyat konut satış sayıları ile ağırlıklandırılmaktadır. Bu şekilde genel fiyat endeksi 

hesaplanmaktadır.
19

  

Hanehalkı refah seviyesinin bir göstergesi, dayanıklı tüketim malı harcamaları 

olarak kabul edilmektedir. Literatürde politika faiz oranlarındaki değişimin hanehalkı 

refah seviyesi üzerindeki etkisinin ölçülmesi için hanehalkının dayanıklı tüketim malı 

harcamalarının esas alındığı görülmektedir. Dayanıklı tüketim malı harcamalarını temsil 

etmek üzere TÜİK tarafından hesaplanan “mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın 

almak için uygunluğu anketi” sonuçları kullanılmıştır. Bu anket hanehalkının Türkiye 

genelinde kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum 

değerlendirmelerinin ölçülmesinin yanı sıra gelecek beklentileri ile gelecekteki harcama 

ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi için kullanılmaktadır.
20

 

Hasıla serisini temsilen sanayi üretim endeksi kullanılmıştır. Sanayi üretim 

endeksinin kullanılmasının temel nedeni, serinin aylık olarak hesaplanması ve birçok 

çalışmada hasıla serisini temsilen kullanılmasıdır. Son olarak enflasyon serisini temsilen 

UFE serisi kullanılmıştır.  

Analiz dönemi 2010M01-2013M06 dönemi için aylık verilerden oluşmaktadır. 

İnceleme dönemi veri mevcudiyetine bağlı olarak seçilmiştir. Veriler TCMB ve TUİK 

veri dağıtım sistemlerinden elde edilmiştir. 

2.2.  Metodoloji  

Parasal aktarım kanalları üzerine yapılan çalışmalarda VAR metodolojisinin 

kullanıldığı görülmektedir. VAR metodolojisi dışsal para politikası uygulaması 

sonucunda ortaya çıkan içsel tepkinin ölçülmesinde kullanılabilmektedir.
21

 Böylece para 

politikası uygulamalarının, ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri 

incelenebilmektedir. 

                                                 
19 Ayrıntılı bilgi için bknz. TCMB. 
20 Ayrıntılı bilgi için bknz. TÜİK. 
21

 Smets, Frank ve Wouters, R., “The Exchange Rate and the Monetary Transmission Mechanism in 

Germany”, De Economist, 147, (4), 489 – 521, 1999, s.490. 
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VAR analizi, Sims (1972) tarafından seriler arasındaki ilişkilerin araştırılması için 

ortaya konmuş bir tahmin yöntemidir.
22

 VAR analizi içerisinde etki tepki analizi, 

varyans ayrıştırma, yapısal modelleme ve tahmin yapılabilmektedir. VAR 

metodolojisinde eşanlı modellerde yer alan değişkenlerin hem kendi hem de diğer 

değişkenlerin geçmiş değerlerinden etkilendiği varsayılmaktadır. Böylece tüm 

değişkenler içsel olarak kabul edilmektedir. Böylece VAR analizi, içsel olduğu kabul 

edilen serilerin karşılıklı etkileşimlerinin araştırılmasına olanak tanımaktadır. VAR 

analizinin açıklanmasında Denklem (1)‟de yer alan model kullanılacaktır: 
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eşitlik matris formunda yazıldığında, Denklem (2) elde edilir. 
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Denklem (2) daha basit bir biçimde yazılacak olursa Denklem (3) elde edilebilir. 
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VAR analizinden elde edilen tahmin sonuçları doğrudan yorumlanmamaktadır. 

Bu bağlamda etki tepki analizi ve varyans ayrıştırma analizleri seriler arasındaki 

ilişkilerin yorumlanması için kullanılabilmektedir.  

Etki tepki analizinde her bir içsel değişkende ortaya çıkacak olan beklenmedik 

bir şokun, diğer değişkenler üzerinde ortaya çıkardığı etkiler ölçülmektedir. Bunun için 

her bir içsel değişkene bir şok verilmekte ve bu şok karşısında diğer değişkenlerin 

vereceği tepkiler ölçülmektedir. Seriye verilecek şok sonrasında diğer serilerde ortaya 

çıkan tepkinin belli bir dönem sonunda sona ermesi gerekmektedir. Seriye verilen şoka 

tepkinin süreklilik arz etmesi modelin istikrarsız olduğunun bir göstergesidir. Modelin 

istikrarsız olması durumunda tepkiler geri besleme ile zamanla giderek artacak böylece 

her bir dönemde bir öncekine göre daha büyük bir tepki ortaya çıkacaktır.
23

 

Seriler arasındaki ilişkilerin yorumlanmasında kullanılabilecek diğer bir analiz 

varyans ayrıştırma analizidir. VAR modelinin dinamik hareketinin karakterize 

                                                 
22

 Sims, C. (1980), "Macroeconomics and Reality", Econometrica, 48, 1-49, 1991. 
23

 Pindyck, R., D. Rubinfeld, Econometric Models And Economic Forecasts, Mcgraw‐Hill Company, ss. 

385-386.  
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edilmesinin diğer bir yolu ise varyans ayrıştırması analizidir.
24

 Varyans ayrıştırması 

analizinde bir değişkende ortaya çıkan değişimlerin yüzde olarak ne kadarının 

kendisinden ve diğer değişkenlerden meydana geldiği görülebilmektedir. Böylelikle 

serilerden meydana gelen değişimlerin kaynağı görülebilmektedir. Serinin varyansında 

ortaya çıkan değişimin tamamı ya da büyük kısmı kendi geçmiş değerleri tarafından 

açıklanıyorsa bu değişkenin dışsal olduğuna karar verilmektedir.  

VAR analizi ile tahmin yapılırken, serilerin sıralaması büyük önem arz 

etmektedir. Serilerin sıralaması nedensellik testleri ile araştırılabilmektedir. 

Çalışmamızın konusu olan parasal aktarım mekanizmasının işleyişi iktisat teorisi 

tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle teoriden yola çıkarak serilerin birbirlerini etkileme 

sıraları Tablo 1‟deki şekilde oluşturulmuştur. 

Tablo 1: VAR Analizi Sıralaması 

Para 

Politikasında 

Ortaya Çıkan 

Değişim 
 

Konut 

Fiyatlarında 

Ortaya 

Çıkan 

Değişim 
 

Hanehalkı 

Refah 

Seviyesinde 

Ortaya 

Çıkan 

Değişim 

 

Hasılada 

Ortaya 

Çıkan 

Değişim 
 

Enflasyonda 

Ortaya 

Çıkan 

Değişim 

ON HOUSE WEALTH IPI INF 

 

Tablo 1‟de yer alan kısaltmalar sırası ile; ON: Faiz Oranını, House: Konut 

Fiyatlarını, Wealth: Hanehalkı refah seviyesini, IPI: Sanayi Üretim Endeksini ve son 

olarak INF: enflasyon oranını temsil etmektedir. Tablo 1‟de yer alan ve teoriden 

yararlanılarak oluşturulan aktarım mekanizmasında para politikasında ortaya çıkan 

değişimin, bir varlık fiyatı olan konut fiyatları üzerinden hasılayı etkileme süreci 

gösterilmektedir. Para politikasının nihai etkisi ise enflasyon üzerinde olmaktadır.  

 

2.3. Ampirik Analiz Sonuçları  

VAR analizine geçilmeden önce serilerin durağanlık durumları analiz 

edilecektir. Tahmin denkleminde yer alan değişkenlerin durağan olmamaları sahte 

regresyon sorununa neden olabilmektedir. Bu nedenle serilerin durağanlık durumlarının 

araştırılması için ADF birim kök testi kullanılacaktır. Serilerin durağanlıklarının 

sağlanması için öncelikle trend ve sabit etkilerinden arındırılarak birim kök testi 

uygulanmıştır. Birim kök analizi sonuçları Tablo 2‟de görülmektedir. 

Tablo 2: ADF Test Sonuçları  

DeğiĢkenler ADF Test Ġstatistiği Critical Value 

( % 1 ) 

Critical Value 

(% 5) 

ON -2.646 -4.205 -3.526 

HOUSE -2.320 -2.622 -1.949 

WEALTH -3.811 -2.622 -1.949 

                                                 
24

 Pindyck ve Rubinfeld, a.g.m., s. 389. 
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IPI -2.886 2.632 -1.950 

INF -3.488 -2.622 -1.949 

Farkı Alınan Serinin ADF Test Sonucu 

DON -3.987 -2.625 -1.949 

 

Tablo 1‟deki sonuçlar incelendiğinde Faiz serisi dışındaki diğer serilerin 

seviyede durağan oldukları görülmektedir. Faiz serisinin ise fark durağan olduğu 

görülmektedir. Serinin birinci farkı alınarak ADF testi ile tekrar durağanlığı 

araştırılmıştır. Serinin birinci farkının durağan olduğu görülmüştür. Diğer seriler ise 

logaritmaları alınarak ve trend ve sabit etkilerinden arındırılarak modele dahil 

edilmişlerdir. 

Serilerin durağanlığının sağlanmasının ardından VAR analizine geçilebilmesi 

için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Uygun gecikme 

uzunluğunun belirlenmesinde LR testi kullanılmaktadır. LR testi sonuçları Tablo 3‟de 

görülmektedir. 

 

Tablo 3: LR Test Sonuçları 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -417.7704 NA   3170.832  22.25107  22.46655  22.32774 

1 -358.8443  99.24398  538.8433  20.46549  21.75832  20.92547 

2 -311.2697   67.60598*   176.4695*   19.27735*   21.64754*   20.12065* 

3 -293.7259  20.31393  317.2145  19.66978  23.11733  20.89639 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

Tablo 3‟deki sonuçlar incelendiğinde VAR analizi için uygun gecikme 

seviyesinin 2 olduğu görülmektedir. 2 gecikme için durağan serilerle VAR analizi 

tahmin edilerek etki tepki analizi sonuçları incelenmiştir. Etki tepki analiz sonuçları 

Şekil 1‟de görülmektedir. 
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Etki Tepki Analizi Sonuçları 
 

Şekil 1‟deki sonuçlar incelendiğinde bir birim standart sapmalık faiz şokuna 

karşılık diğer serilerin tepki vermedikleri görülmektedir. Çalışmamızın konusu 

kapsamında en önemli değişken olan konut fiyatlarının, faiz şokuna karşılık istatistiksel 

olarak anlamlı bir tepki vermediği görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye‟de ilgili 

dönemde konut fiyatları kanalının etkin olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

 



DurmuĢ Çağrı YILDIRIM - Seyfettin ERDOĞAN 

 

 29 

2.4. Güvenilirlik Testleri 

VAR analizinden elde edilen sonuçların güvenilirliğinin araştırılması için bazı 

testler kullanılmıştır. VAR modelinin otokorelasyona sahip olup olmadığının 

araştırılması için LM testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre bütün olasılık 

değerlerinin 0,05‟ten büyük olduğu görülmüştür. Dolayısıyla modelin otokorelasyona 

sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak VAR modelinin durağan bir yapıda 

olup olmadığının incelenmiştir. Bunun için birim köklere bakılmıştır (EK-1). Bütün 

köklerin birim çember içerisinde olduğu görülmüş ve VAR modelinin durağan bir 

yapıda olduğu sonucuna varılmıştır.  

Diğer bir analiz VAR modelinin değişen varyansa sahip olup olmadığına 

yöneliktir. Analiz sonucunda elde edilen Ki‐kare değerinin 306 ve olasılık değerinin de 

0,378 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre modelin değişen 

varyansa sahip olmadığını öne süren temel hipotez kabul edilmekte ve modelde değişen 

varyans sorununun mevcut olmadığı görülmektedir.  

Son olarak normallik testi yapılmış ve Ki‐kare değerinin 18.7 olduğu ve Ortak 

olasılık değeri (Joint probability) değerinin de 0,04 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen bu bulgulara göre hata terimlerinin normal dağıldığını öne süren temel hipotez 

reddedilmekte ve serinin normal dağılımlı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

çalışmada normal dağılım varsayımı göz ardı edilmiştir. 

 

Sonuç 

Varlık fiyatları kanallarından biri olan konut fiyatları kanalının, Küresel Finans 

Krizinin ortaya çıkması ve para politikası uygulamalarının krizle mücadelede yetersiz 

kalması nedeniyle bir inceleme konusu olarak önemi armıştır. Konut fiyatları kanalının 

merkezinde konut fiyat değişmleri yer almaktadır. Konut fiyatlarının oluşmasında kısa 

dönemde konut arzı sabit olduğu için konut talebi etkilidir. Ancak konut piyasasında 

balon oluşması durumunda fiyatların oluşumu sağlıklı şekilde gerçekleşemeyecektir. Bu 

çalışmada konut fiyatlarını temsilen Yeni Konut Fiyat Endeksi kullanılmıştır. Ancak 

endeks 2010 yılı Ocak ayından itibaren hesaplanmaktadır. Kısa gözlem süresi 

çalışmanın daha uzun bir veri seti ile tekrar tahmin edilmesini gerekli kılmaktadır. 

Ancak çalışmadan elde edilecek sonuçlar, kısa dönemde politika yapıcılar için yol 

gösterici olması bağlamında ve yeni çalışmalara ışık tutması bağlamında öneme 

sahiptir.  

Bu çalışmada Türkiye‟de konut fiyatları kanalının işleyişi 2010M01-2013M06 

dönemi için aylık verilerle VAR analizi yardımı ile araştırılmıştır. Analizde kullanılan 

değişkenler ve değişkenlerin sıralamaları iktisat teorisi bağlamında ele alınmıştır. VAR 

analizinde temel politika değişkeni olarak bankalararası gecelik faiz oranındaki 

değişimlerin teoriye uygun olarak konut fiyatları üzerinden hasıla ve enflasyon üzerinde 

etkili olup olmadığı araştırılmaktadır. Etki-tepki analizi sonuçları incelendiğinde konut 

fiyatlarının ilgili dönemde politika faiz oranındaki değişimlere tepki vermediği 
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görülmüştür. Diğer bir değişle Türkiye‟de ilgili dönemde konut fiyatları kanalının etkin 

şekilde çalışmadığı görülmektedir.   

Konut fiyatları kanalının etkin şekilde çalışmıyor olarak tahmin edilmesinin bir 

nedeni kısa veri seti olabilir. Diğer taraftan konut fiyatları son dönemde artan konut arzı 

ile birlikte hanehalkının zenginleşmek için yatırım amaçlı konut satın alımını piyasada 

fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Böylece konut piyasasının sağlıklı işleyişinin 

bozulmasına neden olarak kanalın etkinliğinin ortadan kaldırabileceği göz önüne 

alınabilir.  
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TÜRKĠYE’DE GENÇ ĠSTĠHDAMI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

Mehmet TATAR⃰ 

Özet/Abstract 

İşsizlik ciddi bir ekonomik problemdir. Ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen gençlerin 

toplam nüfus içindeki payı Türkiye‟de fazladır. Türkiye nüfusu içinde genç nüfusun payının yüksek ve 

çalışabilir durumda olduğu düşünüldüğünde özellikle genç işsizlik büyük sorun teşkil etmektedir. 

Bugün, genç istihdamı Türkiye‟nin en önemli sorunlarından birisidir. Ancak uygulanan istihdam 

politikaları çoğunlukla genç işsizliği azaltmada yeterli görülmemektedir. Bu itibarla, aktif ve pasif 

politikaların öneriler çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Türkiye‟de, işgücü piyasasında meydana gelen ya da gelebilecek değişme ve gelişmeleri 

izleyebilmek büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde genç işsizlik oranları, toplam işsizlik oranlarının 

yaklaşık iki katı seviyededir. Türkiye‟de istihdam edilenlerin sayısında, sürekli bir artış görülmektedir. 

2004-2012 döneminde, genç istihdamı nüfus büyüklüğünde önemli artış gözlenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟de genç istihdam politikasını analiz etmektir. Bütün bu gayretlerin 

tek hedefi, Türkiye‟de genç işsizliği makul seviyelere indirmek ve genç istihdamı artırmaktır. 

Bu çalışma, Türkiye‟de genç istihdamı problemine çözüm bulunması konusunda önemli katkılar 

sağlayacak. 

 Anahtar Kelimeler:  Genç, Genç İstihdamı, Türkiye,  

 

YOUTH EMPLOYMENT AND SOLUTĠON PROPOSALS IN TURKEY 

The unemployment is a very serious economic problem. Youth has an important role in the 

development of countries and Turkey has a large share of young people in its overall population. When it 

is considered that Turkish population is crowded and the youth population share and in working age, 

especially the youth unemployment issue constitute a major problem. 

Today, youth employment is one of the most important problems of Turkey. However; most of 

the time employment policies are not regarded as efficient for decreasing youth unemployment. In this 

respect, active and passive policies shall be developed in the frame of recommendations. 

 In Turkey, it is very crucial to follow changes and progress in the labour market that have 

already occured or would be occurred. The youth unemployment rates of  our country is nearly twice the 

level of  the total unemployment rates. The number of employed persons in the Turkey has continously 

increased. In 2004-2012 period, it is observed that the size of youth employment population increased. 

The aim of this study is to analyze the youth employment policy of Turkey. The only purpose of 

these efforts in Turkey is to reduce youth unemployment to a considerable level and to increase youth 

employment. 

This study, it will have important contribution to solve youth employment problem in Turkey. 

Key Words: Youth, The youth employment, Turkey 
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GiriĢ 

Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, avantaj olmasının yanında istihdam 

ilişkileri açısından büyük bir çaba gösterme gereğini doğurmaktadır. Ülkemizin genç bir 

nüfusa sahip olması yeni istihdam alanlarının açılmasını gerektirmektedir. Her yıl 

işgücüne dahil olan yeni nüfusa iş bulamamak işsizlerin sayısını artırmaktadır. 

Yaşlı bir nüfusa sahip olan ve çalışma çağındaki nüfusları azalmakta olan AB 

ülkeleri ile karşılaştırıldığında, sahip olduğumuz genç nüfusun demografik fırsat 

penceresi olabilmesi için, bu genç nüfusun iyi eğitilmesi ve istihdam edilmesi 

gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde güncel bir sorun olarak görülen genç istihdamı 

konusunu tartışmaya açmaktır. Ayrıca bir diğer amaç ise, genç istihdamının arttırılması 

yönünde çözüm önerileri geliştirmektir. 

 

1. Türkiye’de Genç Ġstihdamı 

İstihdam, aktif nüfusun, bir ücret karşılığında çalıştırılması demektir (Köklü, 

1973: 68). Gençliğin tanımı kültürel, kurumsal ve politik faktörlere bağlı olarak, 

ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen genel olarak sanayileşmiş ülkelerde alt 

sınır zorunlu eğitim çağının sona erdiği yaşa isabet etmektedir. 1. Birleşmiş Milletler 

(BM) ve uluslararası alanda çalışma hayatına ilişkin faaliyetler yürüten Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) 15-24 yaş aralığında yer alan nüfusu “genç nüfus” olarak kabul 

etmekte ve bu grupta yer alan işsizleri “genç işsizler” olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye‟de ise genç nüfus açısından ağırlıklı olarak genel kabul gören yaş aralığı 15-24 

yaştır (Türkiye İş Kurumu, 2012: 46). 

Genç istihdamı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin de en önemli 

sorunlarının başında gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine 

göre, 2012 yılı itibariyle 15-24 yaş grubundaki nüfus 11 milyon 574 bin kişi olup bunun 

4 milyon 422 bini işgücü piyasasında yer almıştır. Aynı yıl içerisinde 15-24 yaş grubu 

nüfusun 3 milyon 647 bini istihdam edilmiştir. Türkiye‟de genç işsizliği, genel işsizliğin 

iki katına yakındır.  

 

Türkiye‟de 2004 – 2012 Yılları arasında Genç (15-24) İşgücünün Durumu 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kurumsal 

Olmayan 

Sivil Nüfus 

(Bin) 

70.55

6 

71.61

1 

68.13

3 

68.90

1 

69.72

4 

70.54

2 

71.34

3 

72.37

6 

73.60

4 

15 – 24  

arası nüfus 

(Bin) 

11.84

0 

11.75

7 

11.67

0 

11.58

3 

11.49

0 

11.51

3 

11.54

8 

11.53

4 

11.57

4 
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İşgücü(Bin

) 
4.474 4.436 4.365 4.364 4.381 4.454 4.426 4.529 4.422 

İstihdam 

Edilenler 

(Bin) 

3.554 3.554 3.533 3.493 3.484 3.328 3.465 3.697 3.647 

İşsiz(Bin) 919 881 832 871 897 1.126 961 832 775 

İşgücüne 

Katılma 

Oranı (%) 

37.8 37.7 37.4 37.7 38.1 38.7 38.3 39.3 38.2 

İstihdam 

oranı (%) 
30 30.2 30.3 30.2 30.3 28.9 30 32.1 31.5 

İşsizlik 

Oranı (%) 
20.6 19.9 19.1 20 20.5 25.3 21.7 18.4 17.5 

Kaynak: TÜİK (2012),  www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1181 

Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması ve yeni istihdam alanlarının 

açılamaması gençlerin işsiz kalmasına neden olmaktadır.  

Türkiye‟de son 3 yılda önceki yıllara kıyasla gençlerde işsizlik oranları düşerken 

istihdam oranları artmıştır. 2008-2009 kriziyle birlikte genç işsizlik oranı Türkiye‟de 

zirve noktasına ulaşırken, istihdam oranı da düşmüştür. Genç işsizlik oranı 2009 

yılından sonra azalışa geçmiş ve istihdam oranı da artmaya başlamıştır.  

Türkiye‟de 2004 – 2012 Yılları arasında Genç (15-24) İstihdam ve İşsizlik 

Oranları 

 

 

Genel olarak irdelendiğinde, gençlerin işsizliğine neden olan pek çok faktör 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ülke ekonomisini de doğrudan ilgilendiren makro 
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büyüklükte nedenler, bazıları ise gençlerin kendi özelliklerinden kaynaklanan mikro 

büyüklükte nedenlerdir. Her ne sebepten olursa olsun, genç işsizliğinin çok önemli 

ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçları vardır (Murat ve Şahin, 2011: 27). 

İşsizlik, günümüzde tüm gençliğin en büyük gelecek korkusu haline gelmiştir. 

Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan, ya da üniversiteyi bitirip iş bulamayan gençler 

internet kafelerde, kahvehanelerde ve kaldırımlarda ömür tüketmektedirler.  

İşsizlik, bireye ve bireyin yakın çevresine verdiği zararlar kadar sonuçta herkes 

tarafından yüklenilen sosyal maliyetleri de olan bir konudur. İşsizliğin özellikle 

gençlerde başıboşluk, alkol uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar ile suç işleme eğilimlerini 

arttırdığı sıkça görülmektedir ( Kocatepe ve Özlem, 2005:1). 

Günümüzde, genç nüfusun istihdamını sağlamak için ekonomik büyüme tek 

başına yeterli değildir. Bu nedenle, istihdam dostu büyümenin yanı sıra, işgücü piyasası 

reformlarına, yeni teknolojilerin istihdam yaratıcı özelliğinden etkin yararlanmaya, 

girişimciliğin desteklenmesine, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin uygulanmasına 

ihtiyaç vardır. 

 

2. Genç Ġstihdamını Sağlayacak Çözüm Önerileri 

Türkiye‟nin AB açısından en önemli avantajı genç nüfusudur; ancak, bunun bir 

dezavantaja dönüşmesi de mümkündür. Türkiye‟nin, genç nüfusuna rekabet edebilir 

çağdaş beceriler kazandırması gerekmektedir. Türkiye‟de her yıl iki milyona yakın lise 

mezunu üniversite sınavlarına girmektedir. Bu gençlerin %70‟i genel lise mezunudur ve 

bu gençler mesleki becerilere sahip değildir ( Ercan: 26-27). 

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, genç istihdamı konusundaki sorunların 

çözüme kavuşturulması ve istihdamın artırılması için çözüm önerileri;  

2.1. Gençlerin Lise Veya Üniversite Seçimi 

Gençlerin, uygun meslekleri seçmelerinin önemli olduğu konusunda 

bilinçlendirilmesi gerekir. Herkes doktor, mühendis, avukat ya da iktisatçı olmak 

zorunda değildir. Gençlerimiz, bölüm ve okul seçiminde doğru yönlendirilmeli. Sözel 

zekâsı ve sayısal zekâsına göre okumaya yönlendirilmeli. Bu konuda ebeveynler 

tarafından gençlerin düşüncelerine önem verilmelidir. 

2.2. Teknik Okullara Gereken Önemin Verilmesi Ve ĠĢverenlerin 

Desteklenmesi  

Teknik okulların önemi kavranmalı. Teknik okulların staj imkânları 

artırılmalıdır. Teknik liselerin sayısı, işlevi, prestiji arttıkça bu okullardan mezun 

gençlerin ülkemizin ihtiyacı olan mühendislere, yetenekli elemanlara dönüşeceği 

gerçeği üzerine önemle eğilmek gerekmektedir. O halde, orta ve yükseköğretimde 

kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak ciddi bir sistem oluşturulmalıdır. Bu amaçla 

açılan meslek yüksekokulları ve meslek edindirme kursları önemsenmeli ve yapılan 

çalışmalara destek verilmelidir (TATAR, 2006: 90). 
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İşletmeler üzerindeki sosyal yükler hafifletilmeli, bu yükler, rekabet etme ve 

istihdam yaratma hedeflerini gerçekleştirmeye imkân tanıyacak bir düzeye çekilmeli ve 

teşvik edici yönü ağır basan bir yaklaşımla ele alınmalıdır (Uyar Bozdağlıoğlu: 63). 

Meslek lisesi veya çıraklık eğitim Merkezlerine devam eden gençleri istihdam 

eden işyerlerine vergi indirimi, sigorta primi indirimi ve kredi verilmesi gibi teşvik ve 

kolaylıklar sağlanmalıdır.  

2.3. Mezun Gençlere DanıĢmanlık Hizmetlerinin Verilmesi  

Okullarda gençlere işgücü piyasalarının bugünü ve geleceği hakkında sağlıklı 

bilgi sunabilecek kariyer danışmanlığı hizmetlerinin gelişmemiş olması gençlerin 

sağlıklı istihdam koşullarına ulaşmasını engellemektedir. 

Günümüzde okuyup meslek sahibi olan gençler sudan çıkmış balık misali işgücü 

piyasasında ne yapacaklarını bilemez haldedirler. Üniversiteden mezun olan gençlere 

yol gösterecek birimler kurulmalı. İş danışmanlığı hizmetleri geliştirilmelidir. Gençlere 

işgücü piyasası hakkında bilgi verecek, işleri ve işyerlerini tanıtacak, kendilerine en 

uygun iş seçiminde yardımcı olacak, işverenle genç işsizleri buluşturacak etkin bir 

sistem kurulmalıdır. Bu bağlamda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde 

sunulan İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri daha etkin hale getirilmelidir.  

İş piyasasının ihtiyaçları ve kişilerin ilgi ve yetenekleriyle kişisel ve fiziksel 

özellikleri göz önünde tutularak kendilerine en uygun mesleği seçmeleri, işe yerleştirme 

ve uyumlarının sağlanması amacıyla, Üniversitelerde, Küçük Sanayi Sitelerinde ve 

Organize Sanayi Bölgelerinde İş ve Meslek Danışmanlığı Merkezleri kurulmalı ve bu 

danışmanlık hizmetleri etkin şekilde sürdürülmelidir. 

 

2.4. Okul Ġle ĠĢgücü Piyasası Arasındaki ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi  

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de istihdam ve mesleki eğitim 

ilişkisinin yeterince güçlü olmamasıdır. Bir yanda iş arayanlar diğer yanda işçi 

arayanlar. İş arayanların nitelikleri ile açık işlerin gerektirdiği niteliklerin örtüşmediği 

bir gerçektir (ÇSGB:57). 

Türkiye‟de istihdam ve eğitim arasında etkin bir ilişki bulunmamaktadır. Bu 

durum işgücü arz ve talebi dengesizliğine, dolayısıyla işsizliğe yol açmaktadır. 

Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorluklar yaşanmaktadır. 

Bunun nedenleri, mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda 

verilmemesi ve işverenlerin talep ettikleri nitelikte işgücü bulamamasıdır. Ayrıca 

işverenlerin talep ettikleri işgücü niteliklerini işgücü piyasasına tam olarak 

yansıtamamaları da işsizliğin ortaya çıkmasında rol oynayan bir diğer faktördür.( Sayın, 

2011: 49). 

Genç istihdamının arttırılması için, okul ile işgücü piyasası arasındaki ilişkilerin 

güçlendirilmesi gerekir. Bugün iş dünyası, gençlerin eğitim düzeyinden, temel ve sosyal 

becerilerinden memnun değildir. Eğitim programları ile işletmelerin ihtiyaçları 

örtüşmemektedir. Okullar ve eğitim programları değişen piyasa ihtiyaçlarını ve 
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teknolojiyi takip edememektedir. Eğitim süresince gençler pratik eğitim ve staj 

imkânlarına yeterince ulaşamaması ve piyasanın ihtiyaçlarını tam olarak 

karşılayamaması, diplomalı işsizlerin sayısını daha da arttırmaktadır. Bu durumda işe 

girmek için özel koşullar aranmakta ve işverenler daha seçici davranmaktadırlar. İş 

bulmak için sadece diploma sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Eğitim sistemi, her 

kademesinde iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sürekli kendini 

yenilemelidir. 

Okullar ve eğitim programları değişen piyasa ihtiyaçlarını, teknolojiyi ve 

değerleri takip etmeleri gerekir. Keza, eğitim süresince gençler pratik eğitim ve staj 

imkânlarına yeterince ulaşabilmeleri sağlanmalıdır (Kenar, 2011: 11). 

Bilim ve teknolojide meydana gelen değişime uyum sağlama, sadece okul 

dönemlerinde öğrenilen bilgilerle mümkün olamadığından, gençlerin kendilerini sürekli 

yenilemeleri ve geliştirmeleri yaşam boyu öğrenme ile mümkündür. Yaşam boyu 

öğrenme; örgün ve yaygın eğitim yoluyla öğrenme ile örgün ve yaygın eğitim dışındaki 

tüm eğitim ve öğrenme faaliyetleridir. İstihdam açısından yaşam boyu öğrenme; 

bireylerin, istihdama yönelik bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirme amacıyla yaşam 

boyunca gerçekleştirdikleri tüm öğrenme faaliyetleridir. Eğitimin ve öğrenmenin bütün 

bir hayat süresine yayılması kaçınılmazdır. Eski dönemin aksine bugün yükseköğrenimi 

tamamlamış olmak bugün istihdam edilebilir olmanın tek koşulu olmaktan çıkmıştır. 

Artık bireylerin bütün bir hayatları boyunca öğrenme gereksiniminde bulundukları bir 

süreç başlamıştır. (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ocak-Mart 2013, İstihdamda 

3İ, Sayfa: 56). 

İş hayatında başarılı olabilmek, bilgiyi elde etmek ve onu kullanmak, fark 

yaratabilmek için gençlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri, sürekli geliştirmeleri zorunlu 

hale gelmiştir. Kısacası, yaşam boyu iş garantisi, yaşam boyu öğrenme yeteneğine 

bağlıdır. 

 2.5. Ücretlerin Ve Sosyal Hakların ĠyileĢtirilmesi  

Gençler, bir toplumun en faal ve en canlı kısmıdır. Gençler, daha dinamik ve 

gelişime açıktırlar. Bu nedenle gençler, büyük bir iş gücü ve enerji potansiyeline 

sahiptir. Bu durum işvereni, bu gençliğin enerjisinden daha fazla yararlanmaya sevk 

etmiştir. Gençlerin çalıştıkları işyerlerinde kalıcı olmaları için işverenlerin dikkat 

etmeleri gereken hususlar;  

*Günlük çalışma süresinin 8 saati aşmaması, 

*Asgari ücretin altında maaş verilmemesi ve ödemelerin zamanında yapılması,  

*Hafta sonu tatilinin olması, 

*Yıllık izinlerin kullandırılması,  

*Servis hizmetlerinin yeterli olması,  

*Çalışanların sigortalı olması,  
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 Eski çalışan ile yeni çalışan arasında uyumsuzluk, çatışma vb. şeylerin 

yaşanmaması için önlemlerin alınması, 

*İşletmelerin, kurumsallaşmayı önemsemeleri, 

*İşverenlerin, çalışan gençlerin her türlü ücret ve sosyal haklarını eksiksiz ve 

zamanında vermeleri halinde işletmelerinde kalmalarını sağlayacaklardır. 

  

Sonuç 

Sonuç olarak, istihdam dostu bir işgücü piyasasını oluşturmak için hem işveren 

hem de iş arayan kesimi üstlenmiş olduğu sorumlulukları yerine getirmeleri 

gerekmektedir.             

İşsizlik ciddi bir ekonomik problemdir. Ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol 

üstlenen gençlerin toplam nüfus içindeki payı Türkiye‟de fazladır. 2004-2012 

döneminde, genç istihdamı nüfus büyüklüğünde önemli artış gözlenmektedir. Ancak bu 

yeterli değildir. 

Bugün, genç istihdamı Türkiye‟nin en önemli sorunlarından birisidir. Ancak 

uygulanan istihdam politikaları çoğunlukla genç işsizliği azaltmada yeterli 

görülmemektedir. Bu itibarla, aktif ve pasif politikaların öneriler çerçevesinde 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Genç işsizliğinin, gençler ve toplum üzerinde yarattığı olumsuzluklarla baş 

etmek ve toplumsal refahın ve geleceğin teminat altına alınmasını sağlamak üzere 

gençleri hedef alan çözüm önerilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  

             Ülkemizde beceri uyumsuzluğunun, mesleki ve teknik eğitim yetersizliğinin, 

genç istihdamı için engel teşkil ettiği görülmektedir. Genç istihdamının arttırılması için, 

okul ile işgücü piyasası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerekir. Eğitim sistemi, 

her kademesinde iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sürekli kendini 

yenilemelidir. 

Okullar ve eğitim programları değişen piyasa ihtiyaçlarını, teknolojiyi ve 

değerleri takip etmeleri gerekir. Keza, eğitim süresince gençler pratik eğitim ve staj 

imkânlarına yeterince ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Genç nüfus yapımız dikkate 

alınarak, ülkemizin geleceğini oluşturan ilk ve ortaöğretim çağındaki bireylerin 

kendileri için en uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak büyük önem taşımaktadır. 

İhtiyaca göre mesleki eğitim verilmesi, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlarda 

nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesi için, gençlerin ileride daha kolay iş bulabilecekleri 

alanlarda mesleki okullara gitmeye yönlendirilmeleri ve özendirilmeleri gerekir. 

Bilim ve teknolojide meydana gelen değişime uyum sağlama, sadece okul 

dönemlerinde öğrenilen bilgilerle mümkün olamadığından, gençlerin kendilerini sürekli 

yenilemeleri ve geliştirmeleri yaşam boyu öğrenme ile mümkündür. 

Bütün bu gayretler sonucunda, Türkiye‟de genç işsizliği makul seviyelere 

çekilecek ve genç istihdamı artacaktır. 
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Özet/Abstract 

Tarım toplumu, endüstri toplumu derken çağımız şimdi de kitle toplumu, tüketim toplumu ve 

enformasyon toplumu gibi söylemler ile yeni biçimler almaya başlamıştır. Hatta bu söylemeler ve 

söylemlere bağlı olarak ortaya çıkan değişimler öyle hızlı olmuştur ki, artık günümüz „Tarihin Sonu, Son 

İnsanlık‟ gibi tartışmalara bile tanık olmaktadır. Biz bu çalışmamızda endüstri sonrasında ortaya çıkan ve 

bu değişimlere hız kazandıran kitle iletişim araçları ve eğitim üzerinde durup, öznenin modern 

toplumdaki durumunu tahlil etmeye çalıştık.  

Bilgi temelli dünyada; ekonomi, devlet yönetimi, kamu hizmetleri ve günlük hayattaki birçok iş 

ve işlem, kitle iletişim araçları ile yürütülmekte ve etkileşim gerçekleştirilmektedir. Örneğin internette 

yeni bilgilere ulaşmak, onları depolamak ve en kısa zamanda uygulama alanına aktarabilmek, insan 

yaşamını kolaylaştırmakta ve hayatı farklı şekillerde etkilemektedir.  

Daha önceleri insanları etkileyen en önemli kurum örf, adet ve geleneklerin taşıyıcısı olan aile, 

bunu yaygınlaştıran okul iken şimdi kitle iletişim araçlarının bu kurumların önüne geçtiğini, bireyi 

etkinleştirdiğini görmekteyiz. Bu önemli görevi üstlenen kitle iletişim araçları bireyleri olmak istediği 

gibi değil, olmasını düşlediği biçime dönüştürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kitle İletişim Araçları, Eğitim, Modernite  

MASS COMMUNICATION, EDUCATĠON AND 

NEW FACE THE SUBJECT OF MODERN SOCĠETY  

The society of our time began to take new forms as mass society, consumption society, 

information society, which was once called as agrarian society, industrial society. Even, these expressions 

and the changes based on the expressions were so fast that our time began to be the witness of such 

arguments as „The end of the History, the end of the Mankind‟. In this study, we tried to focus on the 

education and the means of communication, which emerged soon after the industrialization and 

accelerated such changes, and we tried to analyze the situation of the individual. 

In the word based on knowledge, economy, state government, public service and so many daily 

works are done through the means of mass communication. For example, reaching new information 

through internet, storing and transferring them into the field of application makes man‟s life easier and 

affects the life in different ways.  

While the most important institution was the family in previous years, who supported customs 

and traditions, and schools, generalizing this, we, today, see that the means of mass communication 

exceed these institutions and activate the individuals. The means of mass communication, undertaking 

this important task make the individuals become not as they want, but as they imagine to be. 

Key Words: Mass Communication, Education, Modernity 
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GiriĢ  

18. yy. sonları ve 19. yy. başlarında gerçekleştirilen sanayi devrimi sonrası tarım 

toplumundan sanayi toplumuna geçiş yapan insanlık, 20. yy. son çeyreği ile birlikte 

sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçişi yaşamaktadır. Bilgi temelli 

dünyada; devlet yönetimi, kamu hizmetleri, ekonomi, bazen de siyaset ve günlük 

hayattaki birçok iş ve işlem, kitle iletişim araçları ile yürütülmekte; bilginin bireylere 

aktarılma yöntemi olan eğitimin de, kitle iletişim araçları yönelimli bu etkileşimin 

dışında kalması mümkün görülmemektedir.  

Özellikle enformasyon toplumunda, eğitim kurumunun temel işleticileri 

konumundaki ailenin ve okulun yerini kitle iletişim araçlarının aldığı görülmektedir. 

Diğer bir deyişle modern toplum öncesi eğitimi aile kurumu, dini ve askeri vb kurumlar 

sağlarken, sanayi devrimi ve sonucunda modern toplumun inşası ile eğitim artık aile 

sınırlarını aşarak okul ve çevrenin yerine getirdiği bir sosyalleşme süreci haline 

gelmiştir. Değişen toplum yapısı ile birlikte okul da bu işlevini yitirme noktasına geldiği 

söylenebilir. Bu noktada kitle iletişim araçları eğitim işlevini üstlenen kurumlar olma 

yolunda okulun yerini almaya başlamıştır. 

Son dönemde „Arap Baharı‟ olarak nitelenen halk hareketlerini gerçekleştiren 

grupların kitle iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçtikleri bilinmektedir. Dolayısıyla 

hakları böyle bir eyleme yöneltebilecek güçte olan kitle iletişim araçlarının eğitim 

üzerindeki etkisi son derece önemlidir. 

Hiç kuşkusuz kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki bu rolü bazı olumlu 

yanlar taşımakla birlikte, temelde eğitimin asli unsurları olan sosyalleşme ve bilgi 

üzerinde muğlâk bir yapı inşa ettiği görülmektedir. Öyle ki, kitle iletişim araçları bilgiye 

ulaşmayı kolaylaştırmakta, ancak bununla birlikte bilginin doğruluğu noktasında bir 

karmaşayı da beraberinde getirmektedir. Aynı şekilde dünyanın herhangi bir 

noktasındaki bir bireyin dünyanın diğer ucundaki bir başka birey ile iletişimini 

kolaylaştırmakla birlikte, bireyin içinde bulunduğu toplumdan kopmasına ve sanal bir 

gerçeklik içerisine çekilmesine de neden olmaktadır.  

Kısaca, toplumsal yapıya şeklini veren ve onu biçimlendiren önemli öğe bir üst 

yapı kurumu olan eğitimdir. Eğitim sayesinde bireyler kimlik kazanarak toplum içinde 

sosyal statü kazanırlar. Bu kazanılan sosyal statü sadece bireyin değil, toplumun da 

gelecekte nasıl olacağı hakkında bize bilgiler verir. Bu nedenle toplumlardaki kitle 

iletişim eksenli bu hızlı değişim ilgimizi çekmiş, bizi bu alanda çalışma yapmaya 

itmiştir. 

1.Modernlik 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının yoğunluğu ile karşı karşıya kalan, kendine 

özgü tüketim kalıbı oluşturan bireyin/öznenin, modern toplumdaki yeni yüzünü tahlil 

etmeden ve kitle iletişim araçlarının eğitimdeki yerini belirlemeden önce, modernlik 

kavramının açıklanmasında fayda görüyoruz. 

Modernlik, ekonomik süreçlerin ve siyasi devrimlerin dışında, Rönesans, 

Reform ve bilimsel devrimlerle meydana getirilen ve kültürel değişimlerle desteklenen 
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modern dünyanın fikirlerine dayalıdır (Bhambra, 2011: 658). Kökenleri Batı Avrupa da 

olan ve doğuşu tarihsel olarak 16-17. yüzyılda başladığı belirtilen, kapsamında felsefi, 

dini, politik, sosyal ve sanatsal vb pek çok alanda ciddi dönüşümler oluşturan bir 

olgudur (Sabâu, 2012: 114). Bu kapsamda modernlik tanımlarında birçok farklılıkların 

ortaya çıktığı görülebilmektedir. Ancak modernlik tanımlarının en azından temel 

parametreleri üzerinde uzlaşıldığı görülmektedir. Bu parametreler, toplumsal değişim 

sonucunda ortaya çıkan akılcılık, demokrasi, laiklik gibi kavramlardan oluşmaktadır. 

Örneğin, Metin Erol (2002: 170)‟a göre modernlik, “Bir toplumun anlamlarında, 

değerlerinde, kurallarında, bilgi ve düşünce sisteminde, örgütlenme biçiminde meydana 

gelen değişmeler bütünüdür”. Alan Swingewood (1998: 9) da modernliği, ekonomik, 

siyasal ve kültürel değişimlerin karmaşık süreçlerle birbirine eklemlendiği yeni bir 

toplumun ortaya çıkışı olarak tarif etmektedir. Bu anlamda postmodernizm ve 

küreselleşme çalışmaları ile bilinen Sezgin Kızılçelik (1996: 12-13) ise modernliği, 

bilimsel bilgi, endüstriyalizm, teknoloji, teknikleştirme, uzmanlaşma, demokrasi, laiklik 

düşüncesi ve bireyselleşme eksenleri etrafında toplumsal yaşam alanlarını düzenlemeye 

yönelik bir proje olarak tanımlar. O, modernliğin parametrelerini, kapitalizm, 

endüstriyalizm, demokrasi, laiklik ve insan hakları olarak sıralarken,  genel nitelikleri 

ise şu şekilde açıklar; 

1- Modernlik, akılcı, bilimsel, teknolojik ve yönetsel etkinlik ürünlerinin 

yaygınlaşmasıdır. Modernlik siyaset, aile yaşamı, din, ekonomi, sanat gibi 

toplumsal yaşamın çeşitli kısımlarının giderek ortam farklılaşmasını içerir. Bu 

bakımdan modernlik kısaca bir toplumu farklılaştıran unsurlar bütünüdür. 

2- Modernlik, toplumun merkezindeki Tanrının yerine bilimi yerleştirir ve dinsel 

inançlara sadece özel bir yaşama dâhilinde yer bırakır. Modernlik düşünü sıkı 

sıkıya akılcılık ve öznelleşme düşüncesi ile ilintili olup, ikisi arasındaki karşılıklı 

ilişki modernliği meydana getirir. 

Kızılçelik‟in bu açıklamalarına baktığımızda onun modernliğin genel 

niteliklerini, akılcılık ve özgürleşme düşüncelerinin karşılıklı ilişkileri sonucu 

farklılıkların oluşması ve bu farklılıkların yan yana gelerek bütünleştirmeyi sağlaması, 

şeklinde tahlil ettiğini görmekteyiz.  

Peter Wagner (2003), biri „özgürleşme‟ diğeri „disiplin altına alma‟ olmak üzere 

modernliğin birbirine karşıt iki portesi olduğunu söyler. Ona göre (2003: 28), 

“Özgürleşme söylemi modern zamanların kökenlerinde yer alır. Özgürleşme söylemi 

bilimsel devrim dönemi boyunca bilimsel uğraşlarda özerklik arayışına, siyasal 

devrimlerdeki kendi kaderini tayin talebine – bunun modelleri Amerikan ve Fransız 

devrimleriydi- ve iktisadi faaliyetlerin mutlakıyetçi bir devletin denetim ve 

düzenlemelerinden bağımsızlaşmasına kadar uzanır.” 

Wagner'in ortaya koymuş olduğu örneklerin her birinde özgürlük vazgeçilmez, 

kanıtlanmaya ihtiyaç duyulmayan temel bir insan hakkı olarak görülmekteydi. Bununla 

birlikte özgülük aynı zamanda özgürlüklerin kolektif sonucu düşünülerek de 

savunulmaktaydı (Wagner, 2003 : 28). Zira “Toplum bütününde kendini ayırabilen, 

kendi bilgisine ve bilincine sahip olabilen, kendi kararlarını kendisi verebilen, kendi 
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başına var olabilen kişi özgür bireyd(i)…” (Soykan, 2009: 38). Ancak günümüze 

gelindiğinde toplumsal hareketlerin artmasıyla birlikte özgürlük söylemi de biçim 

değiştirmiş, modern toplumdaki toplumsal düzenlemelerin işlevselliği insanları 

özgürleştirici nitelikte olup, iktisat, siyaset ve bilimin daha yüksek düzeydeki durumu 

bireyi geleneksel toplumların birçok ilgilerinden bağımsızlaştırmıştır. Son zamanlarda 

düzen üzerine yapılan vurgular gevşemiş ve bireyselliğin övgüsü biçimine bürünmüştür. 

Modernliğin erken evrelerinde azınlığın çıkarları çoğunluğun çıkarları pahasına 

gerçekleşirken, günümüzde modernliğin başarıları, bireysel hayat tarzları ve hayat 

projeleri çoğulluğun gelişmesine izin vermiştir (Wagner, 2003 : 29).  

Kısaca, özgürleşim söyleminin eleştirel karşılığı disiplin altına almadır. Başka 

bir ifadeyle modern toplumların olmazsa olmaz koşulu disipline etmektir. Artık bugün 

iktidar tarafından modern toplumlarda insanlar sürekli olarak disiplin altına 

alınmaktadır. “Son kırk yıl boyunca çoğunluğun ve farklılığın bariz bir şekilde yeniden 

ortaya çıkmasıyla birlikte araçsallık ve tek-boyutluluk imgeleri cazibelerini yitirdiler. 

Buna rağmen disiplin altına alma söylemi yerini özgürleşim söyleminin yeni ve 

sorgulanmayan bir hegomanyasına bırakmadı. Postmodernist tartışmanın en azından bir 

çizgisi çoğulculaşmayı bireyin özgerçekleştiriminin bir koşulu olarak değil, benliğin 

bölük pörçük hale gelmesinin dışavurumu olarak yorumlar ve öznenin sonunda yittiğini, 

toplumsal alternatif iddialarının yapılabileceği ütopyacı noktada bile gözden yittiğini 

düşünür. Bu türden argümanlar benliğin tarihsel bir dönüşümden geçmesi olanağına ve 

özgerçekleştirimin koşullarına ve anlaşılmasına işaret eder” (Wagner, 2003 : 33).    

Böylece, Wagner modernliğin doğuşunu aydınlanma dönemiyle öne çıkan 

özgürleşim söylemine dayandırır. Bu söylemle birlikte insan, toplumun merkezindeki 

Tanrıyı, insan vicdanına yerleştirerek düşüncede ve eylemde kendi iradesi ekseninde 

hareket etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda insan; bilimsel bilgi, endüstriyalizm, 

teknoloji, teknikleştirme, uzmanlaşma, demokrasi, laiklik düşüncesi ve bireyselleşme 

eksenleri etrafında yeniden biçimlenmiştir. Bu biçimlenme birçok eleştirileri de 

beraberinde getirmiştir. Wagner bu noktada Frankfurt Okulu teorisyenlerinin ortaya 

koyduğu araçsal akıldan yola çıkarak, bu eleştirileri disiplin altına alma söylemi ile 

açıklar. Ona göre bu eleştiriler aklın, araçlar ve amaçlar ilişkisinde salt bir işlevsellik 

kazanarak niceliksel ilişkileri analiz anlamında bozunuma uğramasında yoğunlaşır. 

Diğer bir deyişle akıl değer, norm ve etikten uzaklaşmış, bilimsel bilginin yalnızca 

teknik süreçlerin bilgisini algılamaya başlamıştır. Ayrıca özgürlüklerin anlamı ve alanı 

da daraltılmıştır. 

Modernlik konusunda önemli çalışmaları olan Alain Touraine (2004: 24)‟e göre 

ise modernlik fikri, “ …sıkı sıkıya akılcılaştırma fikriyle bağıntılıdır. Birinden 

vazgeçmek, diğerini de ret etmek anlamına gelir”. “Modernlik fikri, toplumun 

merkezindeki Tanrı‟nın yerine bilimi koyarak, dinsel inançlara, -en iyi olasılıkla- ancak 

özel yaşam dâhilinde yer bırakır. Modern toplumdan söz edebilmek için bilimin 

teknolojik uygulaması yeterli değildir. Buna ek olarak entelektüel etkinliğin siyasal 

propagandalar ya da dinsel inançlardan korunması, yazarların tarafsızlığının kişileri 

torpile, adam kayırmaya, particiliğe ve yolsuzluklara karşı koruması, komu ve özel 

yönetimlerin kişisel bir iktidarın aracı haline gelmemesi, tıpkı kişisel servetlerle devletin 
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ya da işletmelerin bütçelerinin bir birinden ayrı tutulması gibi özel yaşamla kamu 

yaşamının da birbirinden ayrılması gerekmektedir” (Touraine, 2004 : 23-24). 

Touraine‟nin düşüncesi bağlamında denilebilir ki, modernlik, toplumsal yaşam 

alanlarının tümüne nüfuz etmeli, akılcılaştırma modernlikten bağımsız ele alınmamalı 

ve modernlik akıl ile öznenin diyalogunu temel almalıdır. 

Modernlik bu şekilde tanımlanıp, açıklanırken Berman (Akt. Akçalı, 2007: 2) da 

modern olmayı şu şeklide betimler; “bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve 

dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden, ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, 

bildiğimiz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır 

kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve 

ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin bu anlamda insanlığı birleştirdiği 

söylenebilir. Ama paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli 

parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve girdabına sürükler”. 

Anlamı daraltırsak buradan hareketle,  modernliğin tehdidi altındaki durumlardan 

birinin aile ile bağları tam olarak kopmamış, maddi ve manevi olarak da onlara bağımlı 

eğitim-öğretim aşamasındaki nesillerdir diyebiliriz.  

2.Kitle ĠletiĢim Araçları ve Eğitim  

Bilindiği gibi aile bir toplumun en önemli yapı taşlarında biridir. Birey dünyaya 

gözünü ilk açtığı andan itibaren, kendini aile denilen bu kurum içinde bulur ve 

sosyalizasyon sürecini de burada tamamlamaya başlar. Ancak kitle iletişim araçları aile 

üyelerini birbirinden koparır ve uzaklaştırır. Bunu da en yaygın kitle iletişim aracı olan 

televizyonla yapar. Bugün baktığımızda her evde en az bir tane televizyonun olduğunu 

görmekteyiz. Bir araya geldiklerinde televizyon izleyen aile üyeleri, artık birbirleriyle 

hiçbir şey konuşmamakta ve paylaşmamaktadır. Bu bağlamda, kitle iletişim araçları 

bireyi sosyalizasyon süreci içinde pasifize etmekte, onu kendi içine çekerek yalızlığa 

terk etmektedir.  

Kitle iletişim araçlarının yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte birey artık 

bireysel bir takım özelliklerinden sıyrılmış duruma gelmektedir. Eleştirel 

teorisyenlerden Horkheimer (2002: 166)‟a göre, “popüler biyografilerde ve sözde 

romantik roman ve filmlerde bireysel kahramanlığın ve kendi kendini yetiştirmiş 

insanın öne çıkarılması bu gözlemin yanlış olduğunu göstermez. Sağ kalma güdüsünün 

bu mekanik kamçılayıcıları gerçekte bireyselliğin çözülüşünü hızlandırır”. Yani, kitle 

iletişim araçları modernliğin ortaya çıkmasıyla yükselen bireyselliğin çöküşü üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir.  

Kemal İnal (2007 : 44-45)‟a göre, yüksek teknolojiyle tanışma, bilgi kanallarının 

artması, küresel bağlantıların kurulması gibi gelişmeler, düşünülenin aksine bireyi 

etkinleştirmemektedir. En temel bilgi ve becerilerden yoksun bir çocuk tipi, sunulan 

hazır ve paket bir yaşam tarzının sonucu giderek edilgenleştirmektedir.  Çekirdek ya da 

parçalanmış ailelerde çocuğa yönelik aşırı korumacı ve hazır sunucu hayat tarzı ile 

eğitimdeki kalıpçı yaklaşımlar birleşmekte benzer bir yerde buluşmaktadır. Bu yer 

çocuğun yerine karar vermektedir (İnal, 2007: 44-45). Başka bir deyişle kitle iletişim 

araçları ile büyüyen modern toplumdaki nesiller sorma, sorgulama ve araştırmadan 
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yoksun, sadece kendine verilenler ile yetinen gelişime kapalı pasif özneler 

durumundadır. Dolayısıyla, “kitle iletişim araçları bilinçli bir şekilde kendi çıkarlarını 

savunacak özerk ve bağımsız bireylerin gelişimine engel olmaktadır” (Swingewood, 

1996 : 39). 

Video, etkileşimli ekran, internet, cep telefonu, multimedya, sanal gerçeklik, 

karşılıklı etkileşim bizi her yönden tehdit etmektedir. Her yerde mesafeler birbirine 

karışmakta, her yerde mesafeler ortadan kalkmaktadır. Cinsiyetler arasında, zıt kutuplar 

arasında, sahneyle salon arasında, eylemin başkahramanları arasında, özneyle nesne 

arasında, gerçekle gerçeğin sureti arasında bir mesafe bulunmamaktadır. Bu kavram 

kargaşası, zıt kutupların bu çatışması olası değer yargısının artık hiçbir yerde -ne sanatta 

ne ahlakta ne de politikada- olmadığını ortaya koymaktadır. Bu uygunsuz biraradalığın, 

bu kutup çatışmasının cereyan ettiği her yerde kitleleşme eş deyişle kitleleşmeyi ortaya 

çıkaran kitle iletişim araçları vardır. Kitle iletişim araçları sayesinde hayatın ve hayatın 

suretinin iç içe geçişine tanık olunmaktadır. Artık ikisi arasında ne bir ayrılık, ne bir 

boşluk, nede bir uzaklaşma söz konusudur. Hiçbir engelle karşılaşmadan, ekranın, sanal 

görüntünün, cep telefonunun, internet‟in içine girilmekte, kendi hayatımızı dijital bir 

kombinezon gibi üzerimize geçirdiğimiz bir yapı oluşmaktadır (Baudrillard, 2002: 129-

130).   

Bu noktada, oyun çağındaki çocukların gelişimi ve sosyalleşmesi için son derece 

önemli olan yaşıtları ile oyun oynama, yerini kitle iletişim araçlarının getirdiği tek 

taraflı aktif olmayan etkileşime bırakmıştır. Zamanın çocukları kazanmayı ve 

kaybetmeyi içinde yer almadığı imgelem dünyasından öğrenmekte, buna paralel olarak 

çok yönlü ancak, gelişime kapalı yeteneğe sahip olmaktadır.  

Oyun çağını takip eden okul çağındaki nesiller içinde durum aynıdır. Kitle 

iletişim araçlarından gördüğü, duyduğu dünyayı sosyal varlık alanı olarak kabul eden 

nesiller, sınırları geniş ancak, gerçeklikle ve kendileri ile örtüşmeyen tavır, davranış ve 

görünüm sergilemektedir. 

Dolayısıyla, kitle iletişim araçlarına olumlu misyon yükleyip onu sorunların 

çözüm kaynağı olarak görenler olabildiği gibi, bireysel ve toplumsal sorunların nedeni 

olarak görenlerde ortaya çıkmıştır. Frankfurt Okulu üyeleri de bunların başında gelir. 

Aslında Onlar kitle iletişim araçlarına doğrudan saldırıda bulunmamaktadır. Onların 

eleştirilerinin odak noktasında kitle kültürü/kültür endüstrisi vardır. Ancak, kitle 

kültürünü ya da kültür endüstrisini oluşturan temel öğenin kitle iletişim araçları 

olduğunu ileri sürmeleri noktasında düşünceleri bizim için önem taşımaktadır. 

Adorno ve Horkeimer‟dan yola çıkarak modernlik ve onun öznesi konusunda 

saptamalarda bulunan Besim F. Dellaloğlu‟na göre, “Modern özne, modernliğin öznesi 

olduğu için modern değildir; modernliğin ürettiği özne olduğu için moderndir” 

(Dellaloğlu, 2003: 27). Aynı zamanda Frankfurt Okulu Teorisyenleri‟nin „Kültür 

Endüstrisi‟ tezine yönelik olan bu saptama, öznenin sosyalizasyon sürecini tamamlayan, 

içinde yoğrulduğu kültürün ya da üst yapısal öğelerin yani sanatın, estetiğin, edebiyatın 

ve müziğin ticarileşerek değerden yoksun, kendine özgü sanayisini oluşturduğunu 
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vurgulamaktadır. Modern toplumun sorunlu olgusu olan kültür endüstrisinde özne, 

tükettiği oranda var demektir.  

Diğer bir ifade ile, “Kültür endüstrisi kasıtlı olarak tüketicileri kendisine 

uydurur” (Adorno, 2005 : 76). Bunu gerçekleştirebilmek içinde kitle iletişim araçlarını 

kullanır. Kitle iletişim araçları, özelliklede sinema, radyo, caz, dergi, gazete vb. liberal 

endüstriyel toplumlarda doğmuştur. Bununla birlikte kültür endüstrisinin de bu 

toplumlarda doğduğu görülmektedir (Horkheimer ve Adorno, 1996: 21). Bu anlamda 

kültür endüstrisi, kitle iletişim araçları vasıtasıyla üretilmekte ve tüm dünyaya 

yayılmaktadır. Bunu da reklâm aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu sebeple reklâm, 

kültür endüstrisinin yaşama iksirini oluştururken onunda yaşam iksirini oluşturan kitle 

iletişim araçlarıdır.  

Reklâm kültür endüstrisinde, tüketiciyi sınaî tekellerden ayırmayan bağı 

güçlendiren bir aygıt konumuna gelmektedir. Kitle iletişim araçları ise sanatsal 

olmaktan ziyade tekellerin ayrılmaz bir parçası durumuna düşmektedir. Bu noktada her 

şey ticarileşmekte, sanat, müzik vb. giderek yok olmaktadır (Kızılçelik, 2000: 235). 

Reklam filmlerinden en çok etkilenen kişiler nerdeyse doğduğu andan itibaren takipçisi 

olan çocuklardır. Kitle iletişim araçlarının tüketimin sınırlarını genişletmede oynadığı 

rolün ışığında, çocuklar özellikle reklam endüstrisi için, önemli bir hedef kitle haline 

gelmiştir. Huriye Kuruoğlu ve Şebnem Soygüder (2007: 158)‟in tespitlerine göre, kitle 

iletişim araçlarını sadece siyasal güç aracı ya da eğlence aracı olarak değil, tüm kültürü 

yaratan büyük bir sosyalizasyon aracı olarak görmek gerekir. Çünkü kitle iletişlim 

araçlarını yarattığı bu kültür, tüketim kültürü ideolojisinin yansımasıdır. Bu anlamda 

diyebiliriz ki, “Küresel ürünlerin pazarlanmasında sadece (çocuklar), gençler hedef kitle 

olarak belirlenmekle kalmıyor, „gençlik‟ çeşitli kesimlere pazarlanabilen sembolik bir 

değer haline getiriliyor” (Özedemir ve Çok, 2007 : 244). 

Böylece zaman içinde neredeyse toplumun tamamı kitle iletişim araçlarının 

etkisi altına girmektedir. Örneğin, kitle iletişim araçları özelliklede televizyon, 

insanların yaşantılarına girmeden önce insanlar ailece toplanıp zamanlarını sohbet 

ederek ve farklı uğraşlarla ve paylaşımlarda bulunarak geçirirlerdi. Ancak televizyon 

insanların yaşamlarına girdikten sonra bu paylaşımlar yavaş yavaş ortadan kalkmış, 

televizyonun karşısında geçirilen zamanlar insanların eğlence anlayışlarında farklıklar 

yaratmıştır. Bunu fırsat bilen kültür endüstrisi, eğlence kurumu vasıtasıyla tüketiciler 

üzerinde etkin olmaya başlamıştır. Kızılçelik (2000: 235)‟in saptamalarına göre, işin 

uzatılması için verilen bir aradan başka bir şey olmayan eğlence, insanların var olan 

sisteme kanalize etmede en etkili yollardan birisi olmuştur. Çünkü burada temel olan 

şey insanları sorgulamak değil, düşünmekten ve her şeyden kaçıştır. Böylece eğlence 

yoluyla sistemin sorgulanması, sosyal konumunu düşünmesi son bulmaktadır.  

Bugün gençler tarafından tüm dünyada en çok izlenilen eğlence programı “Var 

Mısın Yok Musun” dur. Bu programa baktığımızda programda yer alan ve onu TV 

başında izleyen milyonlarca kişi kutuyu açıp (ya da seyredenler için açıldıktan sonra) 

anlamak yerine, kutunun açılma sürecini geciktirerek, aklını somutlaştırıp kutuyu 

öznelleştirerek kutu ile kendi ve diğer çevresel faktörler arasında bağ kurması, başka bir 

ifadeyle kutuya inanması günümüzün dramatik bir gerçeğidir. 
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Günümüzde, TV program ve filmleri, video oyunları bireylerin boş zamanlarını 

doldurmakta, ancak bu boş zaman etkinlikleri her ne kadar „eğlence‟ olarak anılsa da 

bireylerin zihinlerini meta pazarı alanları haline dönüştürmektedir. Bu anlamda kültür 

endüstrisi insanları tüketici olarak görmekte ve sürekli olarak aldatmaktadır. Kültür 

endüstrisinde her şey birbirlerine benzeş hale getirilmekte, tek tipleştirilmekte, ortamlar 

aynılaştırılmakta, standardizasyon ve monotonluk doruk safhaya çıkarılmaktadır. Sosyal 

ekonomik siyasal ve ekinsel anlamda tek biçimleştirim egemen duruma gelmektedir. 

Kültür endüstrisi bu süreçte bireyi nesne konumuna itmekte, onu şeyleştirmekte ve 

baskı altına alarak yok etmeye çalışmaktadır. Kültür endüstrisinde insanlar birbirlerinin 

yerine geçmekte, onlar artık birer kopya olmakta ve sahteleşmektedir (Kızılçelik; 2000 : 

235). 

Adorno ve Horkheimer (1989: 121)‟a göre, “Günümüzde her insan bir diğerinin 

yerine geçebilme özellikleriyle önem kazanır. İnsanlar birbirlerinin yerlerini 

doldurabilirler, yani birer kopyadırlar. Modern özne bir siber öznedir, bir dijital 

öznedir”. Diğer bir değişle modern toplumda özne, toplumda egemen olan kaynakları 

aynı anda ve zamanda, birlikte tüketerek düşüncede ayrışamamaktadır. Benzer olaylara 

benzer tepkiler vermektedir. Bu durumu ile özne, temelinde aydınlanmanın yer aldığı 

modernlik ile tezatlık oluşturmaktadır. Modernliği açıklarken onun temel öğesinin 

farklılıklar olduğunu vurgulamıştık.  Ancak son zamanlarda kitle iletişim araçlarının 

yoğunluğu ile karşı karşıya kalan özne, bu farklılıkları standartlaştırmaktadır.  

Kitle iletişim araçları ile hayatını dolduran, buralardan yayılan mesajlarla zihni 

kuşatma altına alınan çocuklarımız, belli bir zaman sonra gerçek dünyadan 

hoşlanmamaya ya da kopmaya başlayacaktır. Ayrıca çocukluğun ayrılmaz parçası olan 

düşsel dünya hayali çocuk açısından boş zamanlarında kurgulanan, hayale dalınan bir 

dünya olmaktan çıkıp, yetişkinler tarafından kurgulanan televizyon programlarının ve 

bilgisayar oyunlarının düşselliğine kendini teslim etmektedir (İnal, 2007: 6). 

Max Horkheimer, “Akıl kavramı ne kadar gözden düşerse, ideolojik 

manipülasyona, hatta en baba yalanların yayılmasına o kadar elverişli duruma gelir” 

(Horkheimer, 2002 : 70) demektedir. Dolayısıyla, aydınlanma ile öne çıkan ve 

modernliğe şeklini veren akıl, artık gözden düşmüş, yalanlarla dolu bir dünya inşa 

etmiştir. 

Günümüz modern toplumlarında nesiller, günlerinin büyük bir kısmını 

televizyon, internet ya da CD, VCD başında film, dizi izleyerek geçirmekte ve 

kendilerini kitle iletişim araçlarının büyüsüne kaptırmaktadır. Bu nedenle kendilerine 

sunulan düş dünyası ile hakikati karıştırır hale gelmektedir. “Gerçek yaşam filmlerden 

ayrılamaz hale gelmektedir. Film, filmin yapısı içinde tepki verme yeteneğini yitirmiş 

seyirciye, düş kurma ve akıl yürütme fırsatı vermemekte, böylece film seyirciyi, 

kendisini gerçeklikle doğrudan özdeşleştirmeye zorlamaktadır” (Dellaloğlu, 2003 : 26). 

Yine, modern toplumun nesilleri, yapay zeka klonlama ve uzay maceraları gibi gerçek 

yada hayali temaları, animasyon ve simülasyon gibi tekniklerle öğrenip yeni dünya 

düzeninin gereklerine göre toplumsallaşmaktadır (İnal, 2007: 41). 
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Baudrillard da konuya benzer bakış açısıyla yaklaşan diğer isimlerden biridir. O 

da birçok metninde kitle iletişim araçları sayesinde bireylerin artık yığın haline 

geldiğini, insanların tek tipleşerek kaybolmaya başladığını vurgulamaktadır 

(Baudrillard, 2003, Baudrillard  1996, Baudrillard 2005, Baudrillard 2002). Yine Ona 

(2003) göre, kitle iletişim araçları, insanlara gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi; 

gerçek dışılıkları da gerçekmiş gibi sunmaktadır. 

Modern toplumda nesiller, ellerinin altındaki somut kitap, dergi, oyun ve 

oyuncaklar yerine bilgisayarlardaki bilgileri ve sanal oyunları tercih etmektedir. Bu 

süreçte bilgisayarın kendisi, en büyük ve etkin yönlendirici araç konumunu almıştır. 

Evdeki multimedia (bilgisayar, CD, DVD, cep telefonu, fax vd.) olanakları ile birlikte 

toplumsal iletişimin yerini giderek sanal iletişim almıştır. 

Baudrillard (2002: 132)‟a göre, internetin işi özgür zihinsel bir uzamı, bir 

özgürlük ve keşif uzamını simüle etmektir. İnternet yalnızca gerçekte çoklu, ama 

saymaca bir uzam sunmaktadır. İşlemci bu uzamda, belli öğelerle kurulan sitelerle, 

belirlenmiş kodlarla karşılıklı etkileşimde bulunmaktadır. Bu araştırma parametrelerinin 

ötesinde başka hiçbir yerde yoktur. Her soru, özneyi, sonradan verilecek olan cevaba 

götürmektedir. Özne otomatik soru soran kişidir; ama aynı zamanda da makinenin 

otomatik tele-sekreteridir de. Başka bir ifadeyle hem kodlayan hem de kod çözen 

gerçekte kendi kendinin merkezi hem de kendi kendine yazışma arkadaşıdır. İletişimin 

özneyi kendinden geçiren yönü de budur. Karşısında başkası yoktur gideceği son yerde 

yoktur. Sistem bu şekilde sonu ve sonucu olmaksızın döner.  

Kısaca burada Baudrillard, öznenin internettin sonsuz dünyasında nesneye 

ulaşmak isterken gerçekte kendisinin de aynı zamanda nesneye dönüştüğünü 

vurgulamaktadır. Ayrıca Meral Uysal ve Ahmet Yılmaz‟ın bu konudaki saptamalarına 

göre (2007 : 174), internet kullanma açısından insanların büyük bir çoğunluğu dijital 

bölünme kurbanı olmaktadır.   

Bugün kitle haberleşme araçları özelliklede televizyon, bireylerin boş 

zamanlarında birbirleriyle iletişim kurmalarına ve fikir alış verişinde bulunmalarına 

olanak bırakmaz. Ayrıca, kitle iletişim araçları iyi bir eğitim aracı olmadığı gibi, bireye 

özel sorunları karşısında umutlu ve umutsuz olduğu alanlarda yol gösterici olmak 

yerine, aldatıcı, kandırıcı, oyalayıcı bir mekanizma durumuna gelmektedir. Bu araçlar 

bireyin kendi sorunlarına ilişkin çözümler bulmasını engeller. Böylece kitle iletişim 

araçları bireye hiçbir zaman elde edemeyeceği ölçüde ayrıntılı bilgi ve haber verir. 

Fakat bu ayrıntılı haber ve bilgiler verilirken, bunlar arasında gerçek bir bağlantının 

bulunup bulunmadığı hakkında açıklamalar getirmez. Bireylerin bunalım ve gerilimleri 

karşısında rasyonel bir bakış açısı da sunmaz. Aksine, bu gibi sunumlarda bireye ya 

şiddet ya da hiçbir şeyi ciddiye almaması telkin edilir veya önerilir (Mills, 1974: 425-

441).  

Buraya kadar söylediklerimize bakılacak olursa, kitle iletişim araçları sayesinde 

aydınlanmayla ortaya çıkan özne, giderek farklılıklarını kaybetmeye başlamıştır. Kitle 

iletişim araçları sayesinde önce kitle kültürü oluşturulmakta, sonrasında ise kitle 

toplumu oluşmaktadır. Kitle toplumu ise, ne bir kurum ne de sosyal bir gruptur. Kitle 
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toplumunda bireyler öznelerini terk ederek birer nesne haline dönüşmüştür. Nesne 

halindeki bireylerde, düşünemezler ve sorgulayamazlar.  

Baudrillard kitle toplumsalın aynası mıdır? Sorusuna: “Hayır, kitleler toplumsala 

ait olmadıkları gibi, toplumsalı yansıtabilmekten acizdirler. Kitlelerin üzerine çarparak 

kırılan şey ise toplumsal adlı bu aynadır.” Diye cevap verir ve kitleyi şu şekilde 

tanımlar: “Toplumsalın sonu gelmektedir. Toplumsalın enerjisi azalmakta, özgürlüğü 

elden gitmekte, tarihsel niteliği ve idealliği buharlaşıp uçmaktadır. Toplumsal artık 

anomileşmiştir. O artık kitledir. Kitlelerdir (Baudrillard, 2003 : 24).” Bu anlamda da 

kitle toplumu dediğimiz olgu ise, “ortak yaşama çok daha yüksek düzeyde katılan ve 

tutumları, duyguları ve kanılarıyla hükümet politikaları üzerinde az-çok etkileri olan 

insanların toplamıdır” (Swingewood, 1985 : 44). 

Bu noktada, kitle toplumunun özellikleri ise şu şekilde belirlenebilir (Mills, 1974 

: 425): 

1- Başkalarının fikir ve kanaatlerini dinleyenler çok olmasına karşılık, kendi fikir 

ve kanaatlerini ifade edebilenler pek azdır; tamamen bir soyutlama ve aslında 

toplama bireyler yığını durumuna indirgenen kamu, kitle haberleşme araçlarınca 

etkilenip biçimlenmekte. 

2- Kitle haberleşmesinin örgütlenme biçimi bireylerin anında ve etkinlikle yanıtta 

bulunmalarına imkân bırakmamaktadır. 

3- Kamuoyunun oluşmasından sonra, kamuoyunun kendini realize etmesi için 

kamunun girişmesi gereken eylemler, bu eylem kanallarını örgütleyen ve 

denetim altında tutan resmi makamlarca ya da iktidar çevrelerince 

denetlenmekte. 

4- İktidara kurumları karşısında kitleleşmiş kamunun bağımsızlığı kalmamakta; 

iktidar kurumlarının ve resmi makamların yetkilisi olan kimseler kitleler 

üzerinde açık ya da örtülü yollardan nüfuzda bulunmakta, kişilerin karşılıklı ve 

özgür tartışma yoluyla kamuoyu yaratabilme özgürlükleri daha oluşmadan 

önlenmek istendiği ve önlendiği görülmektedir.  

Görüldüğü üzere, son dönemlerde enformasyon toplumunun gelişim göstermesi 

ve toplumsal yapının büyük değişimlere uğraması bireysel ve toplumsal sorunları da 

beraberinde getirmiştir. Mills gibi birçok düşünür, bireysel ve toplumsal sorunların 

temel nedenini kitle iletişim araçlarına bağlar. Çünkü Onlara göre kitle iletişim araçları 

kitle, kültürünü başka bir değişle de kültür endüstrisini beraberinde getirmiştir. Bu 

sebeple de para toplumsal hayatın merkezine yerleşerek ya da G. Simmel (2000: 170)‟in 

deyimiyle “…bütün nitelik ve bireyselli(k)… „kaça‟ sorusuna indirgen(erek)” insana 

özgü değerler yıkıma uğratılmış, kitle toplumunun sınırları genişletilerek tüketim 

toplumunun oluşumu hızlandırılmıştır. 

Kısaca, modern toplumun olgusu olan enformasyon toplumuyla kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaştığını ve bu tür araçların insanların vazgeçilmezleri haline geldiğini 

görmekteyiz. Bugün kitle iletişim araçları insanları baskı altına alma ve onları belli 

yönlere kanalize etmede bazı güçler tarafından propaganda aracı olarak 
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kullanılmaktadır. E. Hoffer (Hoffer, 1978), insanların kitle hareketlerine katılmasının en 

önemli nedenini, onların içinde bulunduğu hayal kırıklıkları olduğunu ileri sürmektedir. 

Bu anlamda diyebiliriz ki, enformasyon toplumunun temel belirtisi olan kitle iletişim 

araçları insanları kitle hareketlerine katılmasında taşıyıcı rolü üstlenmiştir. Böyle olunca 

da üretim geri plana itilip, tüketim ön plana çıkmış ve tüketime endeksli bütün ürünler 

kitlelere sunulmuştur. 

Buraya kadar yazdıklarımızı genel olarak özetleyip öznenin modern toplumdaki 

yeni yüzünü açıklamamız gerekirse, daha öncede belirttiğimiz gibi feodal toplumdaki 

bireyin önüne geçilmez yükselişinin nedeni, inancın yerine bilinci koyması, inanmayı 

bırakarak anlamaya başlaması, kendi aklını kullanarak, rasyonalizmi tabiata uygulaması 

ve pozitivizme ulaşmasıdır. Aydınlanma olarak tanımlanan bu yeni dönem, toplumsal 

yapıyı dönüştürerek modern toplumu ve modern özneyi doğurmuştur. Ancak modern 

toplumda zaman içinde gelişen bilimsel, teknik, teknolojik gelişmeler toplumsal 

yaşamın tüm alanına nüfuz ederek özneyi dönüştürmüş, farklılıkları benzerliklere 

indirgemeye başlamıştır. Modern toplumda kitle toplumu, tüketim toplumu, 

enformasyon toplumu gibi olgulardan söz edilmeye, insanlığın yer aldığı bu yeni dönem 

postmodern çağ olarak anılmaya başlanmıştır.  

Postmodernizm üzerinde çalışmalarda bulunan Kızılçelik (1996: 47) bu çağı ve 

özelliklerini şu şekilde belirlemiştir: “…belirsizlikler alanı olarak adlandırabileceğimiz 

postmodernizmin, belirginlik düzleminde modernliğin temel parametrelerine, eş deyişle 

bilimsel bilgiye, pozitif bilimlere, doğrusal gelişmeye, ulus-devlet anlayışına, 

endüstriyalizme, kapitalizme, teknolojiye, bürokrasi ve uzmanlaşmaya karşı geldiği ve 

onları sorguladığı bir gerçektir. En genel anlamda aydınlanma, modernlik projesi ve 

Marxizmi meta anlatı olarak gören porstmodernizm, örtülü olanın açığa vurulmasının 

ötesine geçen her türden kurama düşmandır. Diğer taraftan postmodernizmin temel 

özellikleri arasında gerçekliğin taklitlere dönüşümü, zamanın sürekli bir şimdiler 

dizisine parçalanması, eklektizm, parçalılık, anarşi, heterojenlik, farklılık, etniklik, 

şizofreni, ironi, raslantısallık, pastişlik, metinleştirme ve çokkültürlülük ve yerellik 

gösterilebilir”. Postmodernizm de yer alan bütün bu olguların çoğu birçok düşünüre 

göre, kitle iletişim araçları vasıtası ile özneden hareketle toplumsal yapıda 

etkinleştirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü bu araçlar geniş kitlelere hitap etmektedir. Bu 

araçları en çok kullanan ve onlardan en çok etkilenen ise eğitim-öğretim aşamasında yer 

alan nesillerdir. Çünkü; “Modernliğin kültürel, siyasal ve toplumsal düzeyde 

çözülmesini yönlendiren bu gelişmeler yıkıcı etkisini modernleşmenin merkezinde yer 

alan eğitim alanında göstermiştir” (Sayılan, 2007 : 63). 

Post modern düşünce eğitimin sosyal anlamına ve işlevine ilişkin anlayış 

değişikliklerinin beslendiği bir alandır. Postmodernizm bir yanıyla modernliğin baskıcı 

ve otoriter yüzünü deşifre ederek, yok sayılan ve dışlanan kimlikler ile farklılıklar için 

pedagojiyi olanaklı kılan özgürlükçü düşünsel bir iklim ve imkân (feminist pedagoji, 

çok kültürcü eğitim vb) yaratmış, diğer yanıyla sosyal ilerleme ve toplumsal 

dönüşümün olanaksızlığına vurgu yapan bir kötümserliği beslediği oranda da piyasanın 

egemenliğini genişletmesine yaramıştır. Bu şekilde kapitalist küreselleşme post modern 

düşünce/kültür zemininde de yayılma olanağı bulmuştur. Baskıcı ve otoriter öğrenmeye 
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ve okul sistemine yönelik alternatif eğitim anlayışlarına yol açabilecek bir imkan olarak 

görülen yerelleşme ve özerkleşme ile farklılığın pedagojisi, özgür eğitimin boy vereceği 

iklim değişikliği olarak algılanmaktadır (Sayılan, 2007 : 62) .       

 

Sonuç / Kitle ĠletiĢim Araçları Ve Eğitim Bağlamında Bir Değerlendirme 

Modern toplum endüstri ve enformasyon toplum tiplerini bünyesinde barındıran 

karmaşık sistemlerin düzenli yapılanmasıdır. Ancak son zamanlarda enformasyona 

yönelik gelişmelerin hız kazanması ve toplumsal yapının bu yönde gelişme göstermesi 

modern toplum tipini kitle toplumu yönünde değiştirmektedir. Buda zaman içinde 

bilimsel bilgi, endüstriyalizm, teknoloji, teknikleştirme, demokrasi, laiklik düşüncesi, 

uzmanlaşma ve bireyselleşme yönündeki gelişme ve ilerlemeleri kitle iletişim kanallı 

hale getirmiştir. Son zamanlarda bilgi, üretim aracı, en değerli kaynak ve ürün haline 

gelmiştir.  

Toplumsal yapıya şeklini veren ve onu biçimlendiren en önemli öğe, bir üst yapı 

kurumu olan eğitimdir. Eğitim sayesinde bireyler kimlik edinerek toplum içinde sosyal 

statü kazanırlar. Bu kazanılan sosyal statü, sadece bireyin değil, toplumunda gelecekte 

nasıl olacağı hakkında bize bilgiler verir.  

Yaşadığımız yüzyıla temel oluşturan ve önem kazanan „bilgi‟ ile onun taşıyıcısı 

olan „eğitim‟ arasındaki ilişki, önceleri aile, okul ve arkadaş çevresi aracılığı ile 

sağlanırdı. Ancak son zamanlarda kitle iletişim araçlarındaki artış ve kulanım 

yoğunluğu bilgi ile eğitim arasında kurulan en önemli kanalın kitle iletişim araçları 

olduğunu göstermektedir.  

Çalışmamızda üzerinde durduğumuz ve ortaya koyduğumuz gibi önceleri 

bireylerin sosyalleşmesinde en önemli kurum aile ve sonra okul iken şimdi ise kitle 

iletişim araçlarının bu kurum ve kuruluşların yerini almaya başlamasıdır. Bu önemli 

görevi üslenen kitle iletişim araçları bireyleri olmak istediği gibi değil, olmasını 

düşlediği biçime dönüştürmektedir. Çünkü toplum için çok önemli ve geleceği olan 

nesiller, zamanlarının büyük bir kısmını kitle iletişim araçları ile meşgul olarak 

geçirmekte ve sanal dünyanın sayfaları arasında kendilerine gerçeklik oluşturmaya 

çalışmaktadır. Bu da toplum içinde nesnellikten kopmuş özneler üretmektedir. 

Kitle iletişim araçlarına olumlu misyon yükleyip onları sorunların çözüm 

kaynağı olarak görenler olabildiği gibi, bireysel ve toplumsal sorunların nedeni olarak 

görenlerde olmuştur. Bunlara göre, kitle iletişim araçları bireyi adeta uyuşturarak yararlı 

etkinliklerden ve uğraşlardan alıkoyar. Çocukların kazanılmış bilgilerinin azalmasına ve 

çocukların tek tip değer yargıları geliştirmelerine neden olur. Özellikle duygusal yönden 

güven içinde olmayan çocuklarda endişe ve korkular geliştir.  

Çocukların televizyonda gördükleri her şeyi gerçek olarak algıladıkları, 

gördüklerini denemekten ve taklit etmekten hoşlandıkları, doğruyu, yanlışı ayırt 

edemedikleri görülmektedir. Okul çağında çok fazla televizyon izleyen ve bilgisayar 

başında olan çocukların, okuldaki başarıları ve sosyal ilişkileri etkilenmekte ve 

bilgisayar ve televizyon programlarına düşkünlük onları pasifleştirmektedir.  
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Bunlarla birlikte insanların ne giyeceğine, ne yiyip, ne içeceğine ya da ne zaman 

uyuyup uyanacağına, kime oy verilmesi gerektiğine kişi adına karar veren, onu 

yalnızlaştırarak, ailesi ve çevresi ile arasına mesafe koymaya iten kitle iletişim 

araçlarıdır. İnsanları sürekli tüketmeye zorlayan ve bu uğurda tüm nitelikleri hiçe sayan 

ve değerleri anlamsızlaştıran yine kitle iletişim araçlarıdır. 

Çalışmamızda da ortaya koyduğumuz gibi, kitle iletişim araçlarının olumlu ve 

olumsuz pek çok işlevi bulunmaktadır. Her ne kadar kitle iletişim araçları hayatımızı 

kolaylaştırıp insanlığa pek çok fayda sağlasa da, bilinçsiz kullanıldığında zararlı 

nesnelere dönüşebilmektedir. Önemli olan doğru zamanda ve yerinde onları 

kullanabilmektir. Bu anlamda kitle iletişim araçlarını tümüyle olumsuz, faydasız ve 

zararlı araçlar olarak değerlendirmek ve bakmak yanlıştır.  

Kitle iletişim araçlarıyla özelliklede bilgisayar ve televizyon ile büyüyen yeni 

nesil karşılaştıkları sosyal sorunlar karşısında daha yaratıcı olmakta ve pratik çözümler 

üretebilmektedir. Kitle iletişim araçları bunların yanı sıra çocukları eve bağlayarak, aile 

bireylerini bir araya toplar ve aralarında yeni ortak ilgilerin doğmasını sağlar. Aileler 

için “bir kültür kaynağı ödevi” görür. Çocukları düşünmeye teşvik eder ve onların ilgi 

ve yaşantı alanlarını geliştirir. Yine çocukların estetik zevklerini arttırır ve çocuğun 

kelime hazinesini genişletir. Kitle iletişim araçlarını özelliklede televizyonu ve 

bilgisayarı genel olarak düşündüğümüzde çocuklar için okul yoluyla düzenlenmiş, 

sistemli, amaçlı bir şekilde eğitim ve öğrenim için kullanabileceğimiz bir araç olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Aynı zamanda kitle iletişim araçları dünyanın bir ucunda yaşanan olayları 

evimizde, mahallemizde hatta ve hatta cebimizde aynı anda ve zamanda gözler önüne 

sergilemekte, olup bitenlerden bizleri haberdar etmektedir. Okyanusun dibinde yaşayan 

binlerce canlı türünü, Afrika‟da yer alan hayvan türlerinin tümünü ve yine balta 

girmemiş Amazonlarda yer alan bitki çeşitlerini bilgisayarımızın tek tuşuna basarak 

görüp, öğrenebilmekte, elimize aldığımız televizyon kumandası ile izleyebilmekteyiz. 

Dünyanın bir ucundaki ülkelerin tarihlerini, coğrafyalarını elimize aldığımız 

kitap ya da derginin sayfalarını karıştırarak öğrenebilmekte, bu anlamda bilgi 

dağarcığımızı geliştirebilmekteyiz. Bununla birilikte istediğimiz an ve zamanda 

istediğimiz kişi ile konuşabilmekte, aynı zamanda da yüz yüze görüşebilmekteyiz. Her 

hangi bir ülkede gösterimde olan bir filmi evimizde yer alan cihazımıza yerleştirdiğimiz 

VCD ya da DVD aracılığı ile izleye bilmekte, aynı heyecanı o filmi izleyenlerle aynı 

anda yaşayabilmekteyiz. Teknolojinin çağımıza sunduğu olanakların daha pek çoğunu 

saymakla bitiremeyiz. Elbette ki bunlara bakıldığı zaman kitle iletişim araçlarının 

eğitime pek çok katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak önemli olan kitle iletişim 

araçlarının insanlığa sunduğu bu olanakları ayırt edip, doğru bir şekilde 

kullanabilmektir.  

Kitle iletişim araçlarının olumsuzluklarının farkında olmak ve kendimiz için 

faydalı olanı çekip almak gerekir. O zaman kitle iletişim araçları vazgeçilemeyen ve 

asla üzerine tartışma edilemeyen bir eğitim faaliyeti olarak kabul edilir. Bu konuda en 

büyük görev ebeveynlere ve öğretmenlere düşmektedir. Onlar nesillere bu anlamda yol 
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göstermeli, kitle iletişim araçlarının olumsuz, zararlı yönlerinden onları olabildiğince 

uzak tutmalıdır.  
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MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 

Dr. A. Murat ALTUĞ
 

Özet/Abstract 

Bugün muhasebeciler devamlı değişen ve gelişen bir iş çevresinde çalışmakta, iş 

organizasyonları artan oranda rekabetçi çevrenin ihtiyacınıkarşılamak için yönetim yapılarını ve faaliyet 

yöntemlerini değiştirmektedirler. Teknoloji yönetimli değişimlere ilaveten, işletmeler artan oranda 

rekabetçi iş çevresine duyarlı olarak her içsel faaliyetini yeniden gözden geçirerek en az maliyetle en 

yüksek değeri sağlamak için gayret sarf etmektedirler. Organizasyonlar rekabetçi kalabilmek için bilgi 

sistemlerine dayanırlar. Bilgi, tesis ve ekipman gibi bir kaynaktır. Daha iyi bilgi sistemleriyle 

arttırılabilen prodüktivite, rekabetçi kalmak için çok önemlidir. Bilgi, doğru kararların alınmasında 

dayanılan organize edilmiş faydalı verilerdir. Bir muhasebe bilgi sistemifinansal ve diğer verileri bilgiye 

dönüştürmek için tasarlanır. Ve etkili bir muhasebe bilgi sistemi herhangi bir organizasyonun uzun 

dönemli başarısında temel teşkil eder.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi sistemleri, Muhasebe Bilgi Sistemi,  

JELL Sınıflaması: M40, M41, M42 

 

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS 

Today accountants work in a complex environment that is constantlychancing. Business 

organization sarec hancing their methods of operation and their management structures to meet the 

demands of an incresingly competitive environment. Inaddition to technology-driven changes, 

companiesarerespondingtotheincreasinglycompetitivebusinessenvironmentsbyreexaminingeveryinternala

ctivity in an efforttoreapthemostvalue at theleastcost.  Organizationsdepend on informationsystems in 

ordertostaycompetitive. Information is just as much a resource as plantandequipment. Productivity, which 

is crucialtostayingcompetitive, can be increasedthrough beter informationsystems. Information is 

usefuldataorganizedsuchthatcorrectdecision can be based on it. An accounting infornmation system is 

designed to transform financial and other datain to information. And aneffective AIS is essential to any 

organization‟s long run success. 

Key Words: information,  informationsystems, accountingin formation systems 

JELL Classification: M40, M41, M42 

 

GiriĢ 

Geçmişte işletmeler tarafından kullanılan başlıca rekabet silahı, ürünün fiziki ve 

ilişkili yapısıyla ilgiliydi. İşletmeler mamule değer katmak amacıyla maliyetleri 

düşürmek ve işlem gücünü artırmak, bilgi üretmesi için, muhasebe sistemlerinde 

bilgisayarlarısaldırgan rekabet silahı olarak kullanmışlardır. Muhasebe bilgisi ve 

ayrıntılı hesap sistemi ve ilişkili sistemleri; avantaj yaratan elektronik fon transferi gibi 

çok iyi rekabet avantajları yaratabildi, pek çok işletme için daha fazla bilgiyi yöneticiler 

için mümkün kıldı. Genellikle bilginin saldırgan olarak kullanım potansiyeli yüksek ve 

şirketin rekabet etmek amacıyla mamul ve hizmetlerine değer katmak için bilgi 

kullanımı yaşamsal önemdedir. 

Bilgisayar sistemlerinin; işlemleri otomatik ve bilgiyi hemen hazır hale 

getirmesi, iç denetçilerin personel gözlemlerinden çok zamanlı verilere dayanması, 
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yönetim etkinliğinin geliştirilmesine yardım etmiştir. Endüstride; mevcut rakipler içinde 

rekabet edebilmek, piyasaya yeni girişlerin tehdidi, ikame mamullerin baskısı, 

satıcıların pazarlık gücü, alıcıların pazarlık gücü gibi rekabetçi güçler vardır. Muhasebe 

bilgisi bu bileşenleri önemli şekilde değiştirebilir. Rekabet sınırları; satıcılar, 

organizasyonun kendi, dağıtım kanalları ve tüketicileri içeren bütün etkileşim halindeki 

organizasyonel sistemi içeren bilgi kanalıyla arttırılabilir, “electronicdata interchange”/ 

elektronik karşılıklı veri değişimiyle gerçekleştirilebilir.  

Rekabet avantajı, maliyetleri aşağı çekmek veya mamul farklılaştırılması yoluyla 

yaratılabilir. Bilgi teknolojileri; mamulgeliştirmek, üretim faktörlerininmal ve 

hizmetlere dönüştürülmesini kolaylaştırarak, üretim maliyetlerini düşürerek ve kaliteyi 

yükselterek, mamullerin alıcılara etkin dağıtımını sağlayarak değer katarlar. Örneğin, 

üretimde kullanılacak hammadde veya aramalları zamanında iletmeleri için satıcıların 

bilgilendirilmesi, bilgi sistemleri yoluyla maliyetlerin düşürülmesi, stok 

maliyetlerindeönemli düşüşler sağlanması ve mevcut üretim için gerekli bileşenlerin 

eskime payının azaltılması mümkündür. Rekabet avantajı sağlamanın diğer bir yolu; 

şirketin bilgi sistemleri yoluyla alıcılarıyla ilişki içinde olması, dağıtım sistemleri 

kanalıyla alıcıların üretimleri için gerekli parçaların doğru miktarda ve zamanında 

ulaştırılmasının sağlayabilmeleridir. Fakat değişen teknolojinin yeni fırsatlar sunması 

nedeniyle rekabet avantajı süreklilik arz etmez, şirketler bu avantajları araştırmaya 

devam etmek zorundadır.  

Bilgi sistemlerinin amacı, yönetim sisteminin fonksiyonunu etkin şekilde 

yapabilmesi için yeterli kalitede ve miktarda bilgi sağlamaktır. Muhasebe bilgisi de 

şirketler için değerli bir varlıktır. Karar alınması ve piyasada rekabet etmek için fayda, 

imkân sağlar. Karar alma süreci; bir problemin çözülmesi veya bir fırsattan avantaj 

sağlamak için olsun davranışlar arasında bir seçimi gerektirir. Bu nedenle; problem 

tanımlanır, veriler toplanır ve ölçümlenir, alternatifler tanımlanır, kriterlere dayanan 

alternatifler geliştirilir, en iyi alternatif seçilir, yürütülür, sonuçları izlenir. Bilgi 

sistemleri bu süreci otomatik olarak gerçekleştirerek karar alma aşamalarında 

kullanmaları için bir grup veriyi yöneticilere sunar.  

Tarihsel ve çağdaş gelişmelerle etkilenmiş olan muhasebe sistemi, ham 

verilerden değer ifade eden bilgi oluşturur. Şirketin; işlem sürecini, karar almasını 

destekleyen, ilgili taraflara raporlar halinde arz eden muhasebe bilgi sisteminin 

sağladığı muhasebe bilgisi, stratejik öneme sahip temel bir varlıktır. Bilgisayarlarda ve 

bilgi işleme teknolojisindeki gelişmeler; muhasebe bilgi sistemlerinin de basit 

sistemlerden kapsamlı, karmaşık, entegre veri tabanlı muhasebe bilgi sistemlerine 

dönüşümünü sağlamıştır.  

Bu bağlamda konu giriş ve sonucun dışında tarihsel perspektifin ele alınmasıyla 

başlatılmış, bilgi sistemleri; bilgi sistemlerinin özellikleri, stratejik kullanımı ele 

alınarak muhasebe sistemi ve alt sistemleri üzerinde durulmuş ve muhasebe bilgi 

sistemlerinin incelenmesine geçilmiştir. Muhasebe bilgi sistemleri ele alınarak, 

planlama ve kontrol fonksiyonları, bilgi ve bilgi sistemlerinin işletmelere katkıları ele 

alınarak çalışma sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.  
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I. Tarihsel Perspektif 

Muhasebenin kökleri insanlık tarihine kadar gider. Antropologlar ilk yazılı 

teşebbüslerin Sümerlerin muhasebe teknikleri gereksinimi için olduğuna 

inanmaktadırlar. Kil tabletlerin İsa‟dan önce 3300 yıllarına gittiği ve krala yapılan vergi 

ödemelerinin muhasebeciler tarafından kayda geçtiği görülmektedir. Yüzyıllar sonra 

Mezopotamya Vadisi‟nde daha sonra Yunanistan ve Roma‟da muhasebecilerin 

çalışmalarıyla ilgili kanıtlar bulunmuştur
1
. 15.yy‟da ticaretin genişlemesi, işletme 

sahiplerinin çok sayıda faaliyetin kaydını tutmak için daha kapsamlı muhasebe 

sistemlerine ihtiyaç duymalarına, geliştirmelerine yol açmıştır. 

İtalyan keşiş FraLucasPacioli ticari işlemlerin kayıtları için gereken çift taraflı 

kayıt tutma yöntemini geliştirmiştir. 1494‟te Venedik‟te ilk muhasebe kitabı Summa de 

Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita‟yı yayınlamıştır
2
. Çift taraflı 

kayıt tutma yöntemine artan gereksinim muhasebe sistemlerinin gelişmesinde ilk önemli 

adımı teşkil eder. Endüstriyel Devrim finansal muhasebe sistemine olan gereksinimi 

arttırmış ve üretim, ev üretiminden fabrikalara kaymış, bu da bireysel fonlar ve banka 

fonlarıyla büyük yatırımları gerektirmiştir. Büyük yatırımlar, sahip ve yöneticileri farklı 

olan işletme yapılarında gelişmelere yol açmış, finansal raporlar ve bağımsız denetimler 

daha büyük öneme sahip olmuştur. 1850‟lerde tekstil fabrikaları ve demiryollarında 

maliyet muhasebesi uygulamaları, büyük endüstriyel girişimlerin tesisiyle birlikte 

bilimsel yönetim yaklaşımları görülmektedir. 19.yy‟ın ilk yarısında büyük işletmelerin 

ortaya çıkmasıyla içsel planlama ve kontrol için bilgi talebi de ortaya çıkmıştır
3
. 

20.yy‟da çoğunlukla mamul maliyetleri ve işletme içi muhasebe kullanılmış, yaklaşık 

1914‟lere kadar olan yıllarda ilk gelişmelerin çoğu mamul maliyetlerine dayanan firma 

ürün karlılığının yönetimi ve bu bilginin stratejik karar alma için kullanımıyla geçmiştir. 

1925‟lerle birlikte süreç işletme finansal raporlarında envanter maliyetleri lehine 

değişmiş, finansal raporlama maliyet muhasebesi sistemlerinin oluşturulmasında 

yönetici güç haline gelmiştir.  

İyileştirilen taşımacılık ve iletişimglobal piyasaların gelişmesine katkı sağlamış, 

hem büyük hem de küçük işletmeler global rekabetin sunduğu fırsatlardan 

etkilenmektedir. İyileşen taşımacılık ve iletişim bütün işletmelerin daha yüksek kalite 

standartlarına ve verimliliğe ulaşmasına yol açmış, maliyetlerin kontrolü ve verimliliğin 

arttırılması ve karlılığın değerlendirilmesinde muhasebe bilgisi daha önem kazanmıştır. 

Global rekabet artmış, üretim ve bilgi teknolojileri gelişmiş, müşterilere daha 

fazla odaklanılmış, yeni yönetim organizasyonları geliştirilmiş, işlerin kültürel, politik 

ve sosyal çevresinde değişiklikler olmuştur. İş çevresinde meydana gelen büyük 

gelişmelerin anahtar faktörü; uluslararası ticaretin ve piyasaların büyümesidir. İş sektörü 

ve kar gütmeyen organizasyonlar kadar tüketiciler ve yasalar, diğer ülkelerin artan 

                                                 
1
BobRyan, Finance And Accounting For Business,secondedition, South-Western, 2008, p.7 

2
 Don R. HansenandMaryanne M. Mowen, Cost Management- Accounting and Control, thirdedition, 

South-Western College Publishing, 2000,  p.3 
3
 Robert S. Kaplan, TheEvolution of Management Accounting,The AccountingReview, Vol.59, No 3, 

1984,  p.39 http://www.jstor.org.proxy.marmara- elibrary.com/stable/pdfplus/246701.pdf?&acceptTC 

=true&jpdConfirm=true, erişim 20.11.2013 
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rekabeti ve ekonomik karşılıklı bağımlılığın hızla büyümesinden önemli oranda 

etkilenmişlerdir. Dünya Ticaret Örgütü serbest ticaret anlaşma ve alanları, Avrupa 

Birliği ve büyük çokuluslu işletmeler arasında artan oranda işbirliği (alliance),global 

pazarlarda büyüyen karlılık ve büyüme fırsatlarına açıklık kazandırmaktadır. 

Tüketicilerin çoğu düşen maliyetlerden, yüksek kaliteli malların dünyaya yaygın olarak 

ticaretinden yararlanır. Yöneticiler ve iş sahipleri yabancı ülkelerde üretim faaliyetleri 

ve satışların önemi hakkında fikir sahibidir ve yatırımcılar, yabancı işletmelere 

yatırımlar için artan fırsatlardan yarar sağlarlar. Global iş çevresinde rekabetin artması, 

rekabet edebilirlik için maliyet yönetimi bilgisine olan ihtiyacın da artmasını ifade eder. 

İşletmeler diğer ülkelerde etkin şekilde rekabet edebilmek, faaliyetleri için finansal ve 

finansal olmayan bilgiye artan oranda ihtiyaç duyarlar
4
. Dünyada artan global rekabetle 

yüz yüze kalan şirketler rekabeti sürdürebilmek için yeni teknolojiler ve bilgi 

teknolojileri uygularlar. Rekabet avantajı piyasaya hızla girmek, rekabetten daha hızlı 

mal ve hizmetin dağıtılma yeteneğidir. Diğer bir önemli nokta, üretim sürecinde 

kullanılan hammadde ve işçilik maliyetlerine oranla tesis ve ekipman kapasitesini 

sürdürme maliyetlerinin artmasıdır.   

Geçmişte muhasebe verileri kağıt dokümanlarda tutulur ve depolanır, kayıtlar 

muhasebe defterlerine elle işlenirdi. Çekler, faturalar, diğer evrak elle hazırlanırdı, 

finansal tablolar elle hazırlanan raporlardı. Elle tutulan muhasebe sistemleri yavaş, 

hataya eğilimli ve sınırlı hacimde veriyi işleyebilirdi. Bilgisayarlarda hızlı gelişme ile 

birlikte muhasebe çoğunlukla küçük şirketlerde olmak üzere nadir hale geldi. Bugün 

bütün muhasebe sistemleri bilgisayara dayalı, çok hızlı, çok doğru, çok güvenilir ve 

kolaylıkla geniş hacimde veriyi tutabilir, geçmişe nazarançok daha ucuza işlem 

yaparlar. Belli tip bilgi işlemleri ve muhasebe bilgisinin iletişim yolları sadece 

bilgisayar kullanımıyla mümkündür. Örneğin geniş veri tabanlarının yönetimi, verilerin 

hızla uzak mesafelere veya uzak yerleşimlerden söz konusu işletmelere hareketi, hemen 

“feedback”/ geri bildirimsağlanması bilgisayar teknolojisi olmaksızın mümkün 

değildir
5
. 

Bilgi sistemleri bilgisayarların gelişmesinden önce de mevcuttur. Bilgisayar 

teknolojisinin gelişmesi
6
 bilgi sistemlerinin gelişmesine lokomotif olmuş, ilgili 

tarafların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmıştır. Bilgi teknolojisi çok miktarda bilgiyi 

işlemden geçirebilir ve bilginin kapsamlı-karmaşık, entegre hale gelmesini sağlar 

vedağıtır. Bilgisayar teknolojisinde gelişmelere ilave olarak birçok diğer faktör ve 

gelişme, bu alanın gelişmesini etkilemiş ve katkıda bulunmuştur. Özellikle son yıllarda 

ortaya çıkan dört kavram; içsel ve dışsal bilgi gereksinimi, veri işleme sürecinde hem 

yazılım hem bilgisayar aksamında meydana gelen teknolojik gelişmeler, işletmenin 

faaliyet ve işlemleri olarak görülen sistem fikri, yönetimin karar almasını destekleyen 

                                                 
4
Edward J. Blocher, Kung H. Chen, Thomas W. Lin, Cost Management-A Strategic 

Emphasis,IrwinMcGraw-Hill, 1999, p.9 
5
John F. Nash, Cynthia D. Heagy, Accounting Information Systems, thirdedition, South-Western 

Publishing, 1993, p.9 
6
 Geniş bilgi için bkz.  Yusuf Sürmen, Abdülkerim Daştan, TheRelationshipBetweenTheHistorical 

Development of The Accounting Information SystemsandIts Applications and Information 

Technologies,  ss.3,4 http://journal.mufad.org/attachments/article/464/21.pdf,  erişim  5.11.2013 

http://journal.mufad.org/attachments/article/464/21.pdf
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matematiksel modellerde gelişmeleri içeren bilimsel yaklaşımda ortaya çıkan gelişmeler 

bilgi sistemlerinin gelişmesiyle ilişkilidir
7
.  

Küçük şahıs şirketleri veya büyük bir anonim şirket olsun bir işletmenin 

yönetimi bilginin etkin kullanımıyla sağlanır. 1900‟lerin başlarında büyük işletmelerin 

ortaya çıkmasıgenellikle karar almada yetersiz bilgi sağlayan basit maliyet muhasebesi 

ve bazen de “informal”/ resmi olmayan bilgiden ve bütçe raporlamadan daha büyük ve 

kompleks sistemlere ihtiyaç yaratmıştır. 1930 ve 1940‟larda işletmeler büyümeye 

devam ettiklerinden daha ayrıntılı bilgiye, raporlara ihtiyaç duyuldu. Muhasebe 

bilgisinin yöneticilere planlama ve kontrolde yardım etme fonksiyonu 1940‟lara kadar 

genel olarak idrak edilmedi
8
. Tam maliyet, direkt maliyet, marjinal maliyet, maliyetin 

yerini aldı ve fırsat maliyeti bilgisi açıklık kazandı, mamul maliyeti için karmaşık, 

kapsamlı sistemler geliştirilmeye başlandı. Detaylı maliyet ve ürün maliyeti raporları 

hacimli veri tutulması ve bilgi yaratılmasına yol açtı
9
. Resmi özellik kazanan içsel 

raporlama sistemleri bu nedenle ortaya çıktı. Bu sistemler; her bir yöneticinin kendi 

sorumluluk alanını kapsayan raporlar, aldığı sorumluluk ve işletme karlılığıfikri üzerine 

inşa edildi. Büyük şirketlerde yönetimsel kontrol problemleri, çok kapsamlı-karmaşık, 

programlama ve bütçeleme ve de planlamayı gerekli, karar modelleri veya yönetim 

bilimi modellerini çok uygulanabilir hale getirdi. Yöneticilerin sorumluluğu genellikle 

işletme planlama modellerinde kullanılan karar alma destek sistemlerini geliştirmek 

oldu. “Network”/ ağ ve veritabanı sistemleri, yöneticilerin karar almak için geniş veri 

tabanlarıyla etkileşim içinde olmalarıyla ortaya çıktı.  

Geleneksel endüstriler önemini kaybederken ekonomilerin hizmet sektörü artan 

öneme sahip olmuş, deregülasyonlar hizmet endüstrisinde rekabeti arttırmış, 

yöneticilerin planlama, kontrol ve karar almak için muhasebe bilgisi kullanma 

ihtiyacının artmasına yol açmıştır. Bilgi teknolojilerinde gelişmeler; bilgisayar entegre 

üretime, kontrol operasyonlarında bilgisayar kullanımına yol açmıştır. Bilgisayar 

kullanımı dikkate değer miktarda faydalı bilgi toplayabilir, yöneticiler neler olduğuyla 

ilgili bilgilendirilebilir. Otomasyon
10

, hem miktar olarak bilgilendirmeyi arttırır hem 

zamanında temin eder, yöneticiler çok kapsamlı-karmaşık bilgi sistemlerini kullanarak 

hızlı ve etkin şekilde verileri analiz edebilirler. Bilgisayarlar aritmetiksel, matematiksel, 

mantıksal operasyonları bir arada icra edebilen büyük potansiyele sahip araçlardır. 

İçsel raporlama gibi dışsal raporlama gereksiniminin büyümesi bilgi ve 

muhasebe sistemleri üzerinde etkilere sahip olmuş, geliştirilmelerine yol açmıştır. 

Dışsal raporlama gereksinimi yani işletmelerin mali durumunun raporlanması olan 

dönemsel finansal raporlar, tabloların dönemler itibariyle mevcut hale getirilmesiyle 

sonuçlandı. Şimdi işletmeleri; satıcılar, alıcılar, sendikalar, finansal kurumlar, artan ve 

farklılaşan devlet kurumları işletmelerin farklı yanlarının durumlarını yansıtan bilgiler, 

                                                 
7
Robert A. Leitchand K. RescoeDavis, Accounting Information Systems-TheoryandPractice, 

secondedition,PrenticeHall, 1992,  p.9 
8
Frederic H. Wu, Accounting Information Systems-theoryandpractice, McGraw-Hill,  1984,  p.52 

9
Robert A. Leitchand K. RescoeDavis, p.10 

10
 Arthur E. Carlson, Automation in Accounting Systems,The Accounting Review, Vol.32,  No 2, 1957,  

p. 224 http://www.jstor.org.proxy.marmara-elibrary.com/stable/241475, erişim 28.10.2013 
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farklı çeşit dışsal raporlara olan gereksinimi arttırmıştır.Son yıllarda işletmeler çok 

sıklıkla şirketler arası ilişkiye girmiş, kendi aralarında iş ilişkilerini geliştirmiş, bu 

işletmeler arası iş ilişkileri; sınırlı kaynaklarla stratejik gereksinimlere hizmet eden 

stratejik “alliance”/ işbirlikleri şeklinde gerçekleşmiştir. Raporlama ve sınırlı 

kaynakların paylaşılması hem karar almayı kolaylaştırır hem de faaliyetlerin daha iyi 

izlenmesini mümkün kılar, iş raporlama sistemlerinin uygun tasarımı bu ilişkilerin 

başarısını etkiler. Bilgi saydamlığını teşvik eden bilgi sistemleri bilgi akım kalitesini 

yükseltmiş, umulan sonuçların alınmasında belirsizliğin azalmasına yardımcı 

olmuştur
11

. Sonuç olarak çok taraflı girişimlerin ortaya çıkması; iletişim ağlarının 

yaygınlaşması, gelişmesine olan ihtiyacı hızlandırmış, elektronik veri değişim 

sisteminde hızlı gelişmelere yol açmıştır. Bütün bu gelişmeler muhasebe bilgi 

sisteminin de yapısını doğurmuştur
12

.  

II. Bilgi Sistemleri ve Bilgi ĠĢleme Süreci 

Bilgi sürecinin gelişimini etkileyen bir faktör de sistem yaklaşımının ortaya 

çıkmasıdır. Sistem, iki veya daha fazla ilişkili bileşenden, başarılacak amaçlarla 

etkileşimli alt sistemlerden oluşan bir varlıktır
13

. Sistem yaklaşımı bir yapılanma, 

faaliyetlerin koordine edilmesi, işletme içindeki işlemlerdir. Sistem yaklaşımında temel 

kural işletmenin alt sistemlerinin birbirleriyle ilişki içinde olmasıdır. Sistem yaklaşımı 

bir grup organizasyonel amaçla başlar ve bilgi sistemlerinin tasarlanmasına 

odaklanır
14

.“IS-Information System”/ bilgi sistemi işletmenin hedef ve amaçlarının 

başarılması için veri toplanması, sisteme girilmesi, işlenmesi ve depolanması, verilerin 

yönetilmesi, kontrol edilmesi, raporlanması anlamına gelir
15

. Bilgi sistemleri 

operasyonel fonksiyonları ve yönetim kararlarını destekleyen bilgiyi, yöneticilerin firma 

plan ve kontrol faaliyetlerinde kullanmaları için tedarik eder
16

. Bilgi sistemi;“MIS-

Management Information System”/ yönetim bilgi sisteminden daha geniş bir anlam 

ifade eder. 

Geleneksel olarak sistem geliştirme süreci; sistem analizi, sistem tasarlanması, 

sistem seçimi, sistemin yürütülmesi, sistemin geliştirilmesi, izlenmesiniihtiva eden beş 

bileşen veya safhadan meydana gelir
17

. Sistem analizi safhasında sistem dikkatlice 
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geliştirilir. Problemler ve sistemin ne kadar güçlü olduğu tanımlanır. Bazı durumlarda 

eski sistem küçük değişikliklerden sonra yeterli bulunabilir. Sistem tasarlanması 

safhasında, yeni sistem; sistem analistleri tarafından problemlere ve eski sistemin 

güçlülüğüne dayanılarak tasarlanır. Sistem seçimi safhasında alternatif sistemler 

maliyet-kar analizi kullanılarak geliştirilir, optimum sistem seçilir. Sistem yürütülmesi 

safhasında ise yeni sistemin yürütülmesinde firma personelinin yeterli olması için 

eğitimi sağlanır. Sistemin izlenmesi safhasında da sistem sürekli olarak izlenir, değişen 

ihtiyaçlar doğrultusunda gereken modifikasyonlar gerçekleştirilir.  

Sistemlerin analiz ve tasarlanması; mevcut sistemin hem de önerilen yeni 

sistemin bilinmesini, muhasebecilerin sistemi tanımlaması, belgelemesini gerektirir. Bu 

belgeleme sürecinde muhasebecilere yardım eden bazı teknikler mevcuttur. Kullanılan 

teknikler çok genel olarak “narrativedescription”/konununtanımlamasını, 

“flowcharts”/akım çizelgeleri, “dataflowdiagrams”/ veri akım diyagramlarını içerir
18

. 

Eğer sistem uygun şekilde tasarlanırsa; bileşenlerinin etkinliği kolektif olarak, 

her bir bileşenin etkinliğinin ayrı olarak dikkate alınmasından daha büyük olacaktır. 

Sistem entegrasyonu; kayıt, stoklama, raporlama ve işletme içindeki faaliyet 

işlemlerinin çift yapılmasını engelleyerek veri sürecinietkin hale getirir
19

. Geçmişte 

şirketler farklı fonksiyonların işletme içinde koordine edilememesi nedeniyle optimal 

etkinliğe ulaşmakta yetersiz kalmışlardır. Örneğin satış fonksiyonu bazı zamanlarda 

üretim faaliyetine dayanmaksızın, çoğunlukla finansal veya personel planlamasıyla 

koordine edilmeksizin yürütülmüş, elle tutulan muhasebe sistemi geleneksel olarak 

sadece periyodik, finansal raporların tarihsel bilgisine yoğunlaşmış ve yönetim 

kararlarının alınması için sadece ileriye dönük planlamaya değil, bilginin kontrolüne de 

dayanmamıştır. Organizasyonun sistemleri için; hem finansal raporlama hem de 

yönetimsel planlama ve kontrol bilgi sistemlerinin koordinasyonun sorunsuzca 

yürütülmesi önemlidir. Geliştirilmiş veritabanı yönetim sistemlerinin ve ilişkili 

yazılımların ortaya çıkmasıyla bu koordinasyon gayretleri uygulanabilir ve etkin şekilde 

çalışır olmuştur. 

İşletme yönetimleri; para, insan gücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi 

kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanabilmek amacıyla planlama, örgütleme, 

kontrol etmek için yönetimin gereksinim duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve 

finansal olmayan; niceliksel ve niteliksel bilgileri gerektiği yer ve zamanda, gerekli kişi 

ve kurumların kullanabilmelerini sağlamak amacıyla sistemler bütününe ihtiyaç 

duyarlar
20

. Bir bilgi sistemi ham bilgiyi veri işleme süreci yoluyla yönetim raporlarına 

veya ilgili taraflar için raporlara dönüştürür. Karar alma modelleri veya yönetim 

kararlarının alınmasını destekleyecek sistemler için girdi olarak seçilen verileri sağlar. 

Genel olarak bir bilgi sistemi; işlem sürecinin gereği, raporlama, karar alma veya mal ve 

hizmetler için bilgi değeri ilavesiyle ham veriye değer katar
21

.  
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Bilgisayara dayalı bilgi sistemi; verileri faydalı bilgiye dönüştüren yazılım ve 

bilgisayar parçalarının bileşiminden meydana gelir. Aşağıda bilgisayarlara dayalı birkaç 

tip bilgi sistemi görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: George H. Bodnar, William S. Hopwood, Accounting Information Systems,  seventhedition, 

PrenticeHall, 1998, p.4 

 

II.1. Bilgi Sistemlerinin Genel Özellikleri 

Bilgi sistemlerinin çoğu ortak özelliklere sahiptir. Farklı kaynaklardan ilk veri 

toplanır, sisteme girer, işlenir, kullanımları için belli formlarda stoklanır, tekrar işlenir 

ve bilgi çıktısı olarak işlemden geçer, farklı kullanıcılara işlem süreci, raporlama ve 

karar alma gereksinimleri için gönderilir. Genel olarak girdi, işlem ve çıktı süreç 

adımları birkaç fonksiyon içerir. Muamele/ işlem verileri muamele kaynağında sağlanır 

ve sisteme girilir ve dışsal veriler işletmenin dışındaki farklı kaynaklardan elde edilir. 

Bu veriler sınıflandırılır ve veri tabanlarında depolanır veya daha sonraki işlemler için 

dosyalar oluşturulur. Raporlar ve yönetim araştırmaları için bilgi gerektiğinden işlem 

devam eder. Veri ayıklanır, özetlenir ve pek çok yöntem kullanılarak analiz edilir. Bilgi 

çıktısı, analistler ve programlamapersoneli tarafından geliştirilen rutin raporlardan 

meydana gelir, anlık araştırmalardaveri tabanı yönetim sisteminin parçası olan raporları 

üreticiler kullanır ve son kullanıcılar raporlarını geliştirir. Akımı ve bu sürecin kalitesini 

düzenlemek ve verileri depolaması için kontrol sistemi vardır. Genellikle gelecekte 

kullanmak için bilgi sistemi içinde farklı faaliyetlerin sonuçları olan, bilgiye dayalı bir  

feedback/ geri bildirim vardır
22

.   
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Bilgi sistemleri dışsal kurumlara, karar alıcı olan yöneticilere bilgi arz ederveya 

karar alma sürecinde bir yardım olarak karar modelleri istihdam eder
23

. Resmi ve resmi 

olmayan sistemler arasında ayırım yapılmalıdır. Bir resmi sistem bir grup kurala ve veri 

toplama, analiz etme, yaymak için prosedüre sahiptir. Resmi olmayansistem sadece 

rutin değil, resmisistem yöneticinin ihtiyaçlarını tatmin etmekte yetersiz kaldığında 

önemli hale gelir. Küçük işler için bilgisayar yazılımlarında gelişmeler nedeniyle hızla 

değişmesine rağmen resmi olmayan sistem genel olarak küçük işletmelerde mevcuttur. 

II.2. Bilginin Stratejik Kullanımı 

Son zamanlarda teknoloji, personel, sermaye veya sabit varlıklar gibi stratejik 

kaynak olarak kullanılabilen bilginin hacmi bilgisayarlarla arttırılmıştır. Yeni 

teknolojilerin yöneticiler için mevcut hale gelmesiyle daha fazla bilgi daha hızlı şekilde 

yöneticilere ulaşabilmektedir. Bu yeni teknolojiler daha aydınlatıcı kararlar alabilmeleri 

için çok kapsamlı-karmaşık yollarla yöneticilere problemleri analiz etme imkânı 

sağlamaktadırlar. 

Ives ve Learmonth‟a göre çağdaş pazarlama ve üretim sistemlerinden 

sağlananbilgi; müşteri memnuniyetinden satıcı ilişkilerine kadar ürün gelişmesindeki 

rekabetçi dengeyi değiştirebilir. Örneğin  “JIT-just in time-”/ tam zamanında üretim 

sistemini kullanan bir işletmenin parçası olan anında dağıtım sisteminin eşsiz bir hizmet 

sağlaması gibi. Haberleşme, üretim operasyonunun gerektirdiği bileşenlerin doğru 

miktarının fabrikaya ulaşıp ulaşmadığı yanında üretimin gerekli bileşenlerinden kalite 

ve miktarla ilgili olaraksatıcıları yönetmekte kullanılabildiği gibi bir yeni ürünün 

geliştirilme gayretleri için spesifik tüketicileri hedeflemekte de kullanılabilir. Diğer bir 

örnek, ekipman maliyetlerinin sonucu olarak bankaların ATMs makinelerinin 

kullanımını arttırmasıdır. ATMsistemleri ve bilgi, kullanıcılara ilave hizmet sağlar ve 

bankacılık endüstrisi için tüketici hizmetlerinin yapısını yeniden tanımlar. Böyle 

taktikler bir işletmeye rekabeti sürdürebilmesi kadar rekabet avantajı da sağlar
24

. 

III. Muhasebe Sistemi ve Alt Sistemleri 

Organizasyon olarak bilgi sistemi, muhasebe sisteminin ötesinde amaçlara 

sahiptir. Bilgi sistemi, karar almayı desteklemek ve işletmeyi kontrol etmek için 

oluşturulan bir grup prosedür olarak tanımlanmaktadır. Bilgi sisteminin herhangi bir 

parçasının amacı karar alma sürecine yardım etmektir. İşletmenin faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için alt bilgi sistemleri işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilir, 

alt sistemler arasında bir bilgi şebekesi oluşturulur ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgi alt 

sistemlerine aktarılır.  

Muhasebe bir işletme dilidir ve gelişen bir süreçtir. Geleneksel olarak muhasebe, 

işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve 

para ile ifade edilen (mali) işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 

                                                 
23

 Richard S. Savich, TheUse of Information in DecisionMaking, Accounting Review, Vol52  No 3, 

1977,  p. 645 http://www.jstor.org.proxy.marmara-elibrary.com/stable/246084, erişim 20.10.2013 
24
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analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunar
25

. 

Muhasebede ortaya çıkan önemli değişikliklerden biri 1960‟larda ortaya çıkan sistem 

kavramıdır. 1966‟da sistem kavramı muhasebeye adapte edilmiş, “A Statement of Basic 

Accounting Theory”/ temel muhasebe teorisinin bir ifadesiolarak adlandırılmış, 

muhasebenin bir bilgi sistemi olduğu ifade edilmiştir
26

. .Muhasebe Bilgi Sistemleri 

Komitesi

, muhasebe bilgi sisteminin, yeniden tanımlanan enformasyon ve 

komünikasyon teorilerinde olan gelişmeler doğrultusunda, bu gelişmelerin muhasebe 

teorisiyle ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmak için görevlendirilmiştir. 

İşletme içinde formal/ resmibilgi sisteminin bir parçası olan muhasebe bilgi 

sistemi; işletme ve onun alt parçalarının; geliri, varlıkları, diğer ekonomik olaylarının 

ölçülmesi, tahmin edilmesiyle ilgilidir. Muhasebeciler bilgi yöneticisi fonksiyonu 

görürler. Çok uzun zaman için bilgisayara dayalı olmayan, elle tutulan muhasebe 

sistemleri işletmenin resmi bilgi sistemi görevini icra etmişlerdir. Pazarlama, üretim 

gibi diğer alanlar veri biriktirme, işleme ve stoklama, yeniden elde etme operasyonları 

için bu faaliyetlerle ilişkili informalnetwork/ gayrı resmi ağa sahipti
27

.  

Geniş anlamda işletme ve yöneticilere değer ifade eden, güçlü kararlar 

almasında ihtiyaç duydukları bilgi, kullananlar için anlamlı ve faydalı bir istihbarattır. 

İşletmeler tarafından gereksinim duyulan bilgi genellikle bu ihtiyaçların 

karşılanmasında fayda sağlayan muhasebe bilgisidir ve bir muhasebe bilgi sistemi 

ürünüdür
28

.  

Bir bilgi sistemi olarak muhasebe
29

; belge toplama, kaydetme, sınıflandırma, 

ölçümleme, bilanço, gelir tablosu gibi raporlar üretme, denetleme fonksiyonlarına 

sahiptir. Bir işletmenin muhasebe sistemi; kayıtlar ve bu kayıtları yapmak, işlemlerin 

sonuçları olan raporların oluşturulması, varlıklar ve yükümlülüklerinin (finansman 

kaynakları) kayıt sorumluluğunun sürdürülmesi için tesis edilen yöntemlerden meydana 

gelir
30

.Muhasebe sistemi, işletme faaliyetlerinin mesleki yeterliliğe sahip muhasebeciler 

aracılığıyla, endüstri ve devletin öngördüğü yasal düzenleme ve standartlar 

                                                 
25

 Gürbüz Gökçen, Genel Muhasebe-Ġlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları,  Beta Basım 

Yayı m Dağıtım A.Ş.,2009, s.3 
26

Frederick H. Wu,  Accounting Information Systems-TheoryandPractice,McGraw-Hill  International 

BookCompany, 1984,  p.4ve bkz   Münir Şakrak, Yalın DüĢünce Ġlkelerine Dayalı Muhasebe Bilgi 

Sistemi ve Model Önerisiwww.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/5f26eb0e92110ca_ek.pdf ,   

erişim30.10.2013 
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doğrultusunda açıklanması için oluşturulmuştur. İyi tasarlanmış, işleyen bir muhasebe 

sistemi, işletmelerin en iyi şekilde yönetilmesini mümkün kılar. 

Finansal bilgileri üreten ve ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemi olan 

muhasebenin, bilgiyi üretme ve raporlama amacına yönelik ve bir biriyle bağlantılı olan 

öğeler;  personel, belgeler- defterler-mizanlar,- hesap planı,-muhasebe yönetmeliği, 

donanım, raporlardan oluşur.  İlk olarak finansal işlemler, belgelere dayanarak 

muhasebe fişlerine ve defterlere işlenir. Söz konusu belgeler sistemin girdi aşamasını 

oluşturur. Belgelerin; personel,  hesap planı, muhasebe yönetmeliği, muhasebe defterleri 

ve donanım öğeleri yardımıyla kaydedilmesi, sınıflandırılıp, özetlenmesi, sistemin 

“işleme” aşamasını oluşturur. İşlenen finansal işlemler bilanço ve gelir tablosu olarak 

finansal raporlara dönüştürüldüğünde sistemin “çıktı” aşamasını oluşturmaktadır. Hesap 

planı ve muhasebe yönetmeliği, bilginin üst yönetimin istediği şekilde üretilip 

raporlanması açısından önem arz eder. Hesap planı; işlemlerin kaydedileceği, sonrada 

mali tablo kalemlerini oluşturan gruplandırılmış hesaplar listesidir. Muhasebe 

yönetmeliği ise hesap planının kullanılışını gösteren bir rehber niteliğindedir. Muhasebe 

bilgisi, diğer kaynaklar gibi elde edilen önemli bir işletme varlığıdır. Bu bilgi zamanlı, 

ilgili/ ilişkili, anlamlı, kesin olmalıdır
31

.  

İyi tasarlanmış bir muhasebe sistemi nispi olarak kapalı bir sisteme örnek teşkil 

eder, girdiyi çıktıya dönüştürür ve içsel kontrol, dış çevrenin sistem üzerindeki etkilerini 

sınırlamakta kullanır. Muhasebe sisteminde nakit para karşılığı mal satılması, kredi ile 

mal satılması veya maruz kalınan maliyetler gibi ekonomik olaylar muhasebe işlemi 

haline gelir. Muhasebe sisteminde bu işlemler; işlem, yevmiye defterine geçme ve 

işlemlerin farklı raporlarda özetlenmesi gibi ekonomik olaylar olarak kaydedilir. Bu 

sistemin çıktısı, finansal tablolar gibi raporlar muhasebe belgeleridir
32

. Muhasebe 

sisteminde içsel kontrol çevreden gelen karışıklıkların sezilmesi, önlenmesinde 

kullanılır. Daha dar ve geleneksel tanımlama sadece finansal bilgilendirme ve işlem 

bilgilendirmesini içerir.  

Muhasebe bilgisi, yönetimsel kararların alınmasında iki temel rol oynar. 

Birincisi, yönetim faaliyetinin gerektirdiği durumları tanımlar. Örneğin bir maliyet 

raporu yatırım yapılmasında yönetim için uyarıcıdır. Eğer gerekirse düzeltici 

faaliyetlerde bulunulur. İkincisi, muhasebe bilgisi belirsizliği azaltarak alternatif 

faaliyetler arasında seçim için bir temel sağlar. Örneğin muhasebe bilgisi; fiyat oluşumu 

ve kredi politikalarının belirlenmesinde kullanılır. 

Genel olarak muhasebe bilgisi etkinlik ve yeterliliğinin ölçülmesi veya 

değerlendirilmesinde temel teşkil eder. Muhasebe bilgisinin bölüm yöneticilerinin 

performansını değerlendirmek için kullanılması “responsibility”/ sorumluluk 

muhasebesine tekabül eder
33

.   
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Muhasebe sistemi, ilgili işlemlerin kayıt edildiği bir yaklaşımdır. Modern 

işletmelerde sistem yaklaşımı verilere dayanır. İşlemlere, onları destekleyen belgelerin 

biriktirilmesiyle başlanır. Bu belgeler sağlıklı verilerdir. Örneğin sipariş fişi; miktarı, 

alınan malın hammadde maliyeti, tarihive mamulünalıcısını içerir
34

.Muhasebe sistemi, 

kendileri de sistem olan bileşenlere sahiptir. Veri işleme personeli muhasebe sisteminin 

“applicationsystems”/ uygulama sistemlerinden meydana geldiğini düşünmektedir. Bir 

uygulama sistemi bir grup prosedür ve muhasebe işlemlerini yapan bilgisayar 

programıdır. Örneğin satıcılara borçlu olunan miktarın hesaplanması ve bu miktar için 

çek yazılması, kasadan nakit ödeme uygulamasıdır. Diğer yanda muhasebe sisteminin 

bir grup “transactioncycles”/ işlem döngüsü ve müşteri odaklı ekonomik olayların bir 

birini döngüsel olarak izlediği düşünülür. Nakit ödeme uygulaması harcama 

döngüsününbir parçasıdır. Herhangi bir uygulama sistemi sadece muhasebe sisteminin 

bir parçası değil spesifik işlem döngüsünün bir alt döngüsüdür. Muhasebe sistemi bir 

sistem olarak; “responsibility”/ sorumluluk muhasebe sistemi ve 

“transactionprocessingsystem”/ işlem süreci sisteminden meydana gelir. Bir işlem 

devresi, alt sistemlerin bileşiminden meydana gelen bir sistemdir. Her biri muhasebe 

bilgi sistemine bir örnek olan beş işlem döngüsünden meydana gelir
35

. 

Gelir döngüsü. Muhasebe işlemleri, muhasebe varlığı için gelir üreten ekonomik 

olayların kaydıdır.  

Harcama/ satın alma döngüsü. Muhasebe işlemleri, hammadde gibi çeşitli 

varlıklarınalımınınneden olduğu ekonomik olayları kaydeder.  

Değiştirme/ üretim döngüsü. Muhasebe işlemleri, mamul üretimiyle ilgili 

kayıtları yapar. 

Personel ödemeleri döngüsü. 

Finansal döngü. Muhasebe işlemleri, gelir yaratmak için varlık elde etmek 

amacıyla sermaye sahiplerinden ya da kredi kurumlarından elde edildiğinde yapılan 

kayıtlardır. 

III.1. Muhasebe Bilgisi Kullanımı 

Yönetim, karar alma, planlama ve kontrol faaliyetleri kadar mal ve hizmet 

üretimiyle ilişkili faaliyetlerinde de muhasebe bilgisi kullanır. Bu faaliyetler; işlem 

süreci, karar alma, raporlama, mal ve hizmetin üretimi ile ilgili bilgiyi içerir.  

İşlem Süreci. Herhangi bir işletmede satıcılardan alımlar, mal ve hizmet üretimi, 

mamullerin stoklanması ve dağıtımı ve bu mal hizmetlerin satışı gibi gün güne devam 

eden işlemler, işletmenin iyi kontrol edilebilmesi için kaydedilmelidir. Satışlar, nakit 

alımları, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin dağıtımı, verdikleri hizmetler için 

çalışanlara yapılan ödemeler kaydedilmelidir. Bütün bunlar herhangi bir işletmenin 

faaliyetleri için gerekli bir grup işlem örneğidir. Çoğunlukla muhasebe bilgi 
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sistemlerinde kullanılan bu faaliyetlerle ilgili veriler, işletmenin yönetimi için faydalı 

bilgi sağlar. 

Karar-alma, Planlama ve Kontrol Faaliyetleri. Planlama; stratejik, yönetimsel 

veya operasyonel olsun bir faaliyettir. Karar alma süreci yoluyla belirlenen amaçlar için 

faaliyetlerseçilir ve amaçları gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar sağlanır. Kontrol 

faaliyetleri hem planlama doğrultusunda kontrol faaliyetlerini, bütçe tesisi ve 

standartların veya diğer performans kriterlerinin oluşturulması ve umulan bu 

faaliyetlerinsonuçlarını ortaya koyan feedback/ geri bildirimi içerir. Pek çok rapor ve 

diğer bilginin yayılma formları bu planlama ve kontrol sürecinde kullanılır. 

Bunlar;1.rutin veya tarihli planlar belirlenen plan vebeklentiler kadar yönetim 

faaliyetlerinden sonuçlanan raporların iletilmesi, 2.araştırma, yönetimin ihtiyaç 

hissettiği olağan olarak rapor edilmeyen bilgiye giriş için olağan olmayan yollardan 

muhasebe verilerine girişi, 3. istisna raporlar, sadece yönetimin yoğunlaştığı problem 

veya fırsatlarda planlanan sonuçlardan sapmalar olduğunda oluşturulur, 4.tahmini 

raporlar, bazı faaliyetlerin gelecek tahminleridir
36

 

Ürün ve Hizmetlerin Bilgi Kullanımı. İşlem süreci, planlama, kontrol faaliyetleri, 

bilgi organizasyonu için muhasebe bilgisinin geleneksel kullanımına ek olarak bilgi, 

ürün ve hizmetlerin organizasyonunun entegre bir bileşeni olarak kullanılır. Örneğin bir 

işletme müşteriye vergi ve sigorta primi hazırlamak için muhasebe kayıtlarını detaylı 

olarak gerçekleştirir. 

III.2. Muhasebe Sistemlerinin BaĢlıca Amaçları 

Muhasebe sistemleri öncelikle organizasyonlarda kantitatifbilgi sistemidir. 

Sistem beş temel amaçla bilgi sağlar
37

.  

Birinci amaç: uzun vadeli plan ve stratejilerin oluşturulması. Bu, yeni mamul 

geliştirilmesi, ekipman gibi varlıklara ve marka, patent gibi entelektüel varlıklara 

yatırımları, hem sıklıkla düzenlenen özel amaçlı raporları içerir.  

İkinci amaç: mamul, alıcı ve fiyatlamayla ilgili kaynak dağılım kararları. Bu 

çoğunlukla mal ve hizmetler gibi ürün karlılığı raporlarını, marka kategorilerini, 

alıcıları, dağıtım kanallarını v.s  içerir.  

Üçüncü amaç: maliyet planlaması, faaliyet ve operasyon kontrol maliyetleri. Bu 

gelir, maliyet, varlıklar ve yükümlülükleri, demirbaş ve diğer alanlardaki 

sorumluluklarla ilgili raporları içerir.  

Dördüncü amaç: performans ölçümü; planlanan ile gerçekleşen sonuçların 

karşılaştırılmasını içerir. Hem finansal hem de finansal olmayan ölçümlere dayanır.  

Beşinci amaç: dışsal düzenlemeler ve yasal raporlama ihtiyacının karşılanması. 

Finansal raporlar hissedarlara kabul edilmiş muhasebe standartları doğrultusunda şirket 

hisselerini tutma, alma ve satma kararları için hazırlanır.  
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Burada üzerinde durulan her bir amaç iş fonksiyonlarının kesiştiği detaylı, farklı 

sunum veya raporlama ile ifade edilir. Verilerle düzenlenen bu raporlar dışsal ve içsel 

kullanıcıların sorularını cevaplar.   

IV. Muhasebe Bilgi Sistemleri 

“AIS-Accounting Information System”/ muhasebe bilgi sistemlerinin temel 

amacı; ekonomik olayların ve işletmelerin finansal durunu üzerindeki 

etkilerininkaydedilmesidir. Muhasebe bilgi sistemi; süreç, belgeler, kontrol prosedürleri 

ve hesaplardan meydana gelir. Mal ve hizmet alımları gibi ekonomik olayların, sipariş 

ve fatura gibi belgelerin sonucu olarak bilgi üretir, süreçler hata üretebileceğinden 

hataların önlenmesi ve keşfedilmesi AIS‟in önemli bileşenidir
38

.Muhasebe Bilgi 

Sistemi; işletmede içsel ve dışsal kararların alınmasında bir grup ilişkili faaliyet, belge 

ve veri toplanması, verilerin işlenmesi, bilginin raporlanması 

içinteknolojinintasarlanmasıdır. Nispi olarak yeni ve önemli bir çalışma alanıdır
39

.   

Ölçüm, analiz, gelirin-zenginliğin ve işletmenin diğer ekonomik olayları ve 

varlıklarının tahmininde muhasebe bilgisinin kullanımına dayanan muhasebe bilgi 

sistemi, bilgi sistemlerinin bir bölümüdür
40

. İşletmeye hizmet eden tamamlayıcı bir 

parçasıdır
41

. İşletmenin fiziki faaliyet ve süreçler oluşturan organizasyonel yapısıyla 

yakın ilişkilidir, işletmenin çevresinde gerçekleşen iş ve muhasebe işlemlerinin çoğu 

muhasebe bilgi sistemi tarafından tutulur ve işlenir. İlgili taraflar için değer ifade eden 

bilgi, kaydedilen bu işlemlerden türetilir. 

İşletmeler belirli bir dönem ve belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için 

kurulmadıklarından işletme yaşamlarının sürekli olduğu kabul edilir ve yönetim bu 

temel sorumluluğun yerine getirilmesinde işletmenin sahip olduğu varlıkları en etkin ve 

verimli şekilde çalıştırmak, korumak zorundadır. Bu nedenle geleceğe ilişkin planların 

yapılması gerekir vemuhasebe bilgi sistemi de planlama, bütçeleme gibi geleceğe ilişkin 

bilgileri işletme yönetimine sağlar
42

. 

İşletme içinde otorite ve sorumluluğun dağılımı işletme yapısını gösterir ve 

dağılım, işletmenin bilgi ihtiyacının değerlendirilmesine esas teşkil eder. İşletmede 

yönetimin iki temel fonksiyonu;  planlama ve kontrol olarak tanımlanır
43

. Planlama ve 

kontrol fonksiyonları bilgi gerektirir. İş organizasyonlarında; bütçe, performans 

raporları ve satış analizleri şeklindeki bu bilgiler çoğunlukla muhasebe bilgi sistemleri 

tarafından sağlanır. Bütçe, işletme planlarının finansal raporlarıdır. Bir bütçe, işletmenin 
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amaçlarının başarılması için yönetimin belirlediği bir standart performansı temsil eder, 

yönetim kontrolüne de temel teşkil eder. Kontrol fonksiyonunun önemli özelliği 

planlanan performans ile gerçekleşen/ fiili performansın karşılaştırılmasıdır.  

Muhasebe bilgi sistemleri yapısının her bir parçası etkinlik ve verimlilikte hayati 

role sahiptir. Muhasebe bilgi sistemi pek çok işletmenin işlem sürecini, raporlama ve 

karar alma sistemini destekleyen bir disiplindir, yönetime bilgi sağlama fonksiyonu için 

tasarlanmıştır
44

. Bir muhasebeci, bu yönetim sistemleri ve onun gereksinimlerini etkin 

şekilde desteklemek için işletmenin organizasyonel çerçevesini ve karar almada 

yönetimsel faaliyetler ile bilgi işleme sürecini entegre edebilmelidir. Son yıllarda 

muhasebe bilgi sistemlerinde iş ve yönetim çevresinde ve bilgisayar sistemleri 

teknolojisinde önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bugün; denetim, yönetim 

muhasebesi sistemleri doğrultusunda karar almak için bilgi sağlanması, yatırımcılar ve 

diğer çıkar grupları için finansal raporlarınsağlanması veya sistemlerin tasarlanmasında, 

raporlama ve karar alma faaliyetleri ve işlem sürecinde farklılıkların yönetimini 

yapılabilmesi için muhasebecilerin rollerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklere 

birkaç gelişme yol açmıştır. Birincisi, bilgisayar sistemlerinde büyük gelişmelerin 

gerçekleşmesidir. 1940, 1950‟lerde yavaş çalışan elektromekanik bilgisayarların yerini 

yüksek hızla çalışan depolama gücü yüksek elektronik bilgisayarlar almış, bilgisayar 

teknolojisinde gelişmeler bilgi süreci kapasitesinde de gelişmelere yol açmıştır. Bugün 

büyük, karmaşık ve entegre sistemler yönetimsel karar alma, raporlama işlem süreç 

faaliyetlerini desteklemektedir. Bu hızlı, üstün bilgisayarların ortaya çıkması işletme 

planlaması ve denetleme, muhasebe sistemlerinde gelişmeler gibi muhasebe faaliyetleri 

için karmaşık karar destek sistemlerine yol açmıştır. 

İlave olarak önemli teknolojik gelişmeler ve stok maliyetlerinin düşürülmesi, 

stokların yönetilmesine ve karar alma için büyük miktarda bilgiye girmeyi mümkün 

kılmıştır. İletişim ekipmanı ve yazılımlarda meydana gelen gelişmeler yöneticilerin 

etkin haberleşmesine, haberleşme ağlarının gelişmesine yol açmıştır
45

. Bu 

gelişmelerden dolayı bilgisayarlar kapsamlı ve yapılanmamış kararların 

desteklenmesinde etkin olarak kullanılmıştır. Özellikle yazılım ve veri tabanı 

alanlarında ortaya çıkan teknolojik ilerlemeler sistemlerin hızla gelişmesine yol 

açmıştır. Diğer yanda bu gelişmeler kapsamlı muhasebe bilgi sistemlerinin 

karmaşıklaşmasında önemli gelişmelere de yol açmış, bunun sonucu olarak içsel 

kontrolde yeni kavramlar geliştirilmiştir.  

İşletmeler rekabet edebilmek için bilgi sistemlerine dayanırlar. Bilgi de tesis, 

ekipman gibi bir varlıktır. Verimlilik rekabet edebilmeyi sürdürebilmek için yaşamsal 

önemdedir ve daha iyi bilgi sistemleri yoluyla arttırılabilir. Muhasebe prensipleri, 

muhasebe standartları, muhasebe politikaları, muhasebe yöntemleri, muhasebe 

kayıtlarının yapıldığı hesaplar kanalıyla muhasebe; bir bilgi sistemi olaraktanımlar, 
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toplar, işler (kayıt -sınıflandırma- hesaplama) ve işletmeyle ilgili olarak geniş 

sıralamada devlet, yönetim, diğer taraflara ekonomik bilgi sağlar
46

. İşletmenin kapsamlı 

bilgi sisteminin alt sistemi olarak muhasebe bilgi sistemi yöneticilere sunulan muhasebe 

raporları, hesaplama, tahmin ve analizlerini kapsar
47

. Bilgi, doğru kararların 

alınmasında dayanılan faydalı veriler olarak organize edilir
48

. Bir sistem belli amaçların 

başarılabilmesi için kaynakların toplanmasıdır. Bir muhasebe bilgi sistemi de insan, 

ekipman, bilgiye dönüştürülen finansal ve diğer verilerin tasarlanması gibikaynak 

toplanmasıdır. Bu bilgi geniş sıralamada karar verenler tarafından kullanılır. Muhasebe 

bilgi sistemi elle, bilfiil veya bilgisayarlar vasıtasıyla icra edilebilir
49

.  

Bir işletmenin üst yönetimi; tatmin edici düzeyde gelir, yüksek kaliteli ürün, 

minumum çevresel kirlenmeye yol açacak bir program gibi işletmenin temel amaçlarını 

oluşturur. İçsel çevre bütün alt sistemleri (departmanlar) işletmelerin temel amaçlarının 

başarılmasına yardım eder. Her bir alt sistem işletmenin temel amaçlarına dayanan 

kendi spesifikoperasyonel amaçlarını tesis eder. Her bir alt sistem kendi operasyonel 

amacını başardığında işletmenin temel amaçlarına katkıda bulunduğundan işletme de 

etkin olarak faaliyetlerini gerçekleştir
50

. Zamanı da içeren minumum kaynakla temel 

amaçları başardığında etkin olarak faaliyetlerini gerçekleştiren bir işletme söz 

konusudur. Bir işletmenin hem etkili hem de verimli olması için alt sistemlerin iç ve dış 

çevrenin farkında olarak devamlı etkileşim içinde olması gerekir. Bilgisayara dayalı 

bilgi alt sistem yöntemi de bu haberleşmeyi kolaylaştırır. Bilgi sürecialt sistemi, 

işletmenin iç ve dış çevresinden büyük miktarda veriye gereksinim duyar. Bu veriler 

sınıflandırılır, işlenir, raporlar yoluyla diğer alt sistemlere iletilir.  

“Data”/ veri kelimesi, alıcılar için iş karar alma sürecinde faydalı olmayan 

gerçekler veya rakamlara tekabül eder. İşletmelerin fonksiyonlarının gerek kendi 

içlerinde gerekse birbirleri arasındaki ilişkileri yansıtan çeşitli durumların, gözlemlerin 

veya olayların her türlü gösterimidir
51

. Bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını giderecek 

verilerin kaydedilme zamanı, yeri ve şeklinin belirlenmesi, verinin hangi konuya ait 

olduğu, ne zaman toplanacağı ve nereden elde edileceğinin belirlenmesi veri yaratma 

anlamına gelir. Diğer yanda bilgi, iş karar alma sürecinde anlamlı gerçek ve 

rakamlardır.  
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Muhasebe bilgi sistemi; kaydeden, sınıflandıran, işlem yapan, çıktı üreten, 

saklayan analiz eden ve yatırımcılar, kredi kurumları, vergi daireleri gibi işletme 

dışıtaraflar ve yönetim gibi içsel kullanıcıları; ilişkili, finansal konularda karar alma 

bilgilerinden haberdar eden bir organizasyonel bileşimdir
52

. Dünya ekonomisinde 

yaşanan dönüşümler, teknolojik gelişmeler ve bu doğrultuda yönetimde ihtiyaç duyulan, 

geliştirilen yeni anlayışlar, çevrenin işletme faaliyetlerine gösterdiği duyarlılık, işletme 

için gerekli bilgilerin toplanması, biriktirilmesi, işlenmesine yeni boyutlar getirmiştir. 

Yöneticiler artık geleneksel muhasebeden sağladıkları bilgilerle yetinememektedirler.  

Şekil 2 - Muhasebe Bilgi Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe bilgi sistemi işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu bilginin tamamını 

sağlayamamakla birlikte büyük bir bölümünü sağlayabilmektedir.  Muhasebe bilgi 

sistemi faaliyetlerle birlikte hareket eder, sistemin girdileri muhasebe departmanı 

tarafından hazırlanır ve muhasebe bilgi sistemi çıktılarının çoğu bu faaliyetlerin 

yönetilmesinde kullanılır
53

. Yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olan muhasebe bilgi 

sistemi kendine özgü özelliklere sahip bir alt sistemdir
54

. Muhasebe bilgi sistemi de 

desteklediği operasyonel fonksiyonlarına dayanan muhasebe bilgi sisteminin alt 

sistemleri olarak adlandırılan bileşenlere ayrılır.  

Muhasebe bilgi sistemi ilgili taraflara iki kategoride; dışsal ve içsel olarak 

hizmet verir
55

. Finansal muhasebe dışsal kullanıcılara ve onların farklı bilgi 

ihtiyaçlarına odaklanırken yönetim muhasebesi ortak amacı işletmenin karlılığını 

arttırmak olan içsel bilgi ihtiyacına odaklanır. İçsel bilgi gereksinimi; maliyet ve stok 

durum raporu, bütçe, nakit akım tablosu ve profil analizini içerir.  
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Pazarlama Alt 

Sistem 

Muhasebe 

Alt sistemi 

 

Şekil 3- Bir iş varlık sistemi (bu alt sisteminin başlıca sorumluluğu işletme için makul maliyetlerle 

varlıkları elde etmektir) ve diğer alt sistemler tarafından etkin kullanımını gösterir. 

 

 

 

                              Personel Finans 

                                 Alt Sistemi                          Alt Sistem 

 

DıĢsal  

Çevre                   Üretim                Ġçsel  Çevre 

             Alt  Sistemi 

 

 Bilgi İşleme              

                   (bilgisayar)                              

                                     Alt Sistemi                                           

 
Kaynak;Stephen A. Moscove. Mark G. Simkin, Nancy A. Bagranoff, p.7 

Bir sistem; bir veya birkaç amacı başarmak için hareket eden alt sistemlerden 

meydana gelmiş bir varlıktır. Ayrı birimlere sahiptir. Şekil 3‟de büyük daire iş varlığı 

toplamını ifade etmektedir
56

. İç çevre, işletmenin temel amaçlarını başarmaya yardım 

eden alt sistemleri içerir. Her bir alt sistem de işletmenin temel amaçlarının 

başarılmasına dayanan spesifikoperasyonel amaçları için tesis edilmiştir. Alt sistemlerin 

operasyonel amaçlarını başarması durumunda etkin olarak çalışan bir işletme söz 

konusudur. 

İçsel kullanıcılar izlenen beş fonksiyonel yönetim alanı gibi belli tip soruların 

cevaplandırılmasında muhasebe bilgi sistemibilgisine ihtiyaç duyarlar. İşletmenin bütün 

yönetim düzeyleri; pazarlama, satın alma ve envanter kontrolü, üretim, personel ve 

finans bilgisi gerektirir
57

.    

Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe bilgisi için bir dağıtım sistemidir.  

Amaçları
58

;  

 Organizasyonun yasal raporlama gereksinimini karşılamak, 

 İlgili taraflar için güvenilir muhasebe bilgisi sağlamak, 

 Muhasebe verilerinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan olası risklerden korumaktır. 

Geçmişte muhasebe sistemleri; ilgili taraflara finansal tablolar ve raporlar için 

muhasebe fonksiyonlarını yerine getirir, kararları desteklemekte ise ikincil role sahipti. 

Bugün durum tersine dönmüş, muhasebe bilgi sistemi hala dışsal bilgi sağlarken, 

ağırlıklı olarak da yönetim kararları alınması ve faaliyetleri destekleme eğilimine 
sahip olmuştur.  
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Finansal raporlar ve yönetim kararları, faaliyetleri desteklemek için kullanılan 

bilgi aynı temel kaynaktan; paraylaölçülen muhasebe işlemlerinden gelmektedir. Maaş 

bordrosu, maliyet muhasebesi, finansal tablolar için muhasebecilerin kullandığı veri 

akımı. Aynı maaş bordrosu verileri, personel düzeyinde alınan kararlara da temel teşkil 

etmektedir. Aynı maliyet muhasebesi verileri yeni ürünler için veya mevcut bir ürünün 

devam etmemesi için kullanılabilir. Ve muhasebeci kredi politikasını desteklemek için 

aynı verilere dayanabilir. Pek çok işletme piyasa payını arttırmak ve rekabet 

edebilirliğini sürdürmek için muhasebe verilerini stratejik değerli bilgi olarak kabul 

eder. Diğer yanda karar almak için yönetici talebini karşılayan bilgi, içsel ve dışsal 

kaynaklardan parayla ölçülmeyen veriler; işçilik saatleri, birim üretim, üretimde fire 

oranları ve müşteri memnuniyeti gibi olabilir. Ayrıca çok kapsamlı analizler daha önce 

yöneticilere iletilmiş bilgiyi gerektirebilir.  

Muhasebenin genişleyen ve otomatik bilgi işlem teknolojisinin artan rolü, hem 

muhasebe hem de muhasebe bilgi sistemleri sınırlarının uygun tanımlanmaları için 

zorluklara yol açmıştır. Karar destekleri, faaliyet araştırmaları, modelleme, bilgi 

yönetimi, planlama ve bilgi sistemlerinin yönetilmesini içeren birkaç faaliyet, 

muhasebecilerin sorumluluklarında diğer mesleklerle kesiştiğinden gri alanı 

oluşturmaktadır. Yorumcular bu alanların muhasebe disiplinin sınırları içine girip 

girmediği konusunda farklı değerlendirmelerde bulunmaktadırlar
59

.  

Yönetim bilgi sistemlerinin fonksiyonu; karar almada kullanmak için 

yöneticilere ilişkili bilgiyi sunmaktır. Bu bilgi finansal yapıda veya verimlilik, işletme 

mamulleri için piyasa beklentilerinde oluşan değişiklik ile ilişkili olabilir. Yönetim bilgi 

sisteminde ekonomik bilgilendirme genellikle muhasebe bilgisi ve muhasebe alt 

sisteminin yönetimsel bileşenleri tarafından sağlanır
60

. Muhasebe bilgi sisteminin 

yönetim bilgi sisteminden bağımsız kısmı finansal muhasebe bileşenidir. Yönetim bilgi 

sisteminin dışındadır, çünkü yöneticilerden ziyade işletmenin dışındakilere bilgi sağlar. 

Finansal muhasebe bileşeni; yatırımcılar, kredi kurumlarına, işletmenin finansal 

durumuyla ilgili karar almada kullanmak için finansal tablolar üretir. Muhasebe 

bilmeyen bireyler için muhasebe bilgi sisteminin gelir tablosu, bilanço gibi sınırlı 

finansal raporlar ürettiği düşünülebilir. Muhasebe bilgi sistemi bu raporların yanında 

birçok farklı tipte bilgi de üretir. Örneğin işletme, mamul satışında önemli talep artışıyla 

karşılaşsın. Eğer mevcut üretim tesislerinde sınırlı üretim kapasitesi varsa işletme, 

stoklarında yeterli mamul bulunduramadığındasatış kayıpları ortaya çıkacaktır. Kapasite 

arttırılması; işletmenin eski imalat kapasitesinin genişletilmesi veya ilave tesis 

kurulması için karar almayı gerektirebilir. İyi kararlar almak için işletmenin 

muhasebecileri umulan maliyetleri ve her bir alternatifin yararını tahmin etme 

ihtiyacında olacaktır. Bir muhasebe bilgi sistemi, şirketin daha iyi nakit tahminleri 

yapması için bilgi üretir. Gerçekte bu bilgilenme; nakit akımını, hesap ödeme ve kabul 

süreci etkinliğini iyileştirerek arttırabilir. 

Bir iş varlığı içinde sorumluluk ve otoritenin dağıtımı, organizasyonel yapıyı 

ifade eder. Otorite ve sorumluluğun dağılımının anlaşılması, işletmede bilgi ihtiyacının 

                                                 
59

 John F. Nash, Cynthia D. Heagy,  p.8 
60

Stephen A. Moscove, Mark G.Simkin, Nancy A. Bagranoff,  p.8 



SBArD           Mart 2014, Sayı 23, sh. 57 – 85 

 

 76 

belirlenmesinde esastır. Ve bilgi gereksinimi, muhasebe bilgi sisteminde veri toplama 

ve işleme faaliyetlerini tanımlar. Bu nedenle muhasebe bilgi sistemi içinde firmanın 

organizasyonel yapısı ile veri toplamanın yapısı, işleme ve raporlama faaliyetleri çok 

paraleldir. Organizasyon kavramının anlaşılması, muhasebe bilgi sisteminin tesisini 

sağlamaya yardım eder
61

. İşletmelerin çoğu, uzun dönemli karlılıklarını arttırmayı 

başlıca amaçları olarak tanımlar. Bilgi teknolojilerinde devam eden gelişme bilgi 

sistemleri üzerinde etkiye sahiptir, bu gelişmenin arkasındaki yönetici güç ise 

bilgisayarlardır. Hemen hemen bütün işletmelerde muhasebe işlemleri ve muhasebe 

raporlarının hazırlanmasında bilgisayarlara dayanılmaktadır. Bilgisayarlar daha küçük, 

daha hızlı, daha ucuz hale gelmekte, kullanımı kolaylaşmakta, muhasebe çalışmalarının 

bilgisayar ortamına aktarılması devam etmekte, muhasebe bilgi sistemlerinde de 

bilgisayarlar temel element haline gelmektedir.  

Bütün işletmeler, elle tutulanmuhasebe sistemi veya kapsamlı “on-

lineinteractive”veri yönetim sistemi şeklinde bazı bilgi sistemlerini, muhasebe bilgisi 

sağlamak ve yönetim kararları almak içinkullanırlar. on-lineinteractivesistem sadece 

bilgisayara dayalı sistem olmasından değil işletmenin gereksinimi olan verileri 

kaydettiği, depoladığı, işlediği, yeniden elde ettiği ve firma dışındaki birey ve 

kurumların gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdiğinden çok daha gelişmiş önemli 

bir sistemdir.  

İşletme bilgisayarlı bilgi işlem alt sistemi yarattığında muhasebe bilgi sistemi 

sıklıkla işletme veri iletişim merkezi haline gelir. Genellikle bir rapor diğer alt 

sistemlerden gelen muhasebe bilgisini gerektirir. Muhasebeciler bu nedenle rapor için 

gerekli veritabanları oluşturur ve onları rapor hazırlanması için bilgi işleme gönderir. 

İşlem gören rapor, onları rapora gereksinim duyan alt sistemlere dağıtan muhasebeciye 

gönderilir. Modern iş sistemlerinin iki önemli özelliği; 1.spesifik kararlar almadan önce 

işletmenin farklı alt sistemleri arasında iletişim sağlanması ve 2.karar almak için diğer 

alt sistemlere yardım etmede muhasebe alt sisteminin bilgi yaratmada hayati rolüdür
62

.   

IV.1.Muhasebe Bilgi Sisteminin Planlama Fonksiyonu 

Bir işletmenin planları, amaçları ve onların başarılması için gerekli faaliyetleri 

tanımlar. Bütçe, bu planların kantitatif ifadesidir, fiziki ve finansal terimler veya her 

ikisiyle rapor edilir. Planlama amaçlı kullanıldığında bütçe, amaçların tanımlanmasında, 

işletme stratejilerinin operasyonel terimlere dönüştürülmesinde bir yöntemdir
63

. 

Yönetim muhasebecileri devamlı olarak performansın izlenmesinden, 

geliştirilmesinden, bütçeyle karşılaştırılmasından sorumludur. Faaliyetlerin dikkatlice 

izlenmesi işletmenin felaketlerden korunmasına, problemlerin tanımlanması gelecek 

bütçelerin daha daha etkin, net yapılmasına yardım eder
64

. 

                                                 
61

Barry E. Cushing, Marshall B. Romney, p.21 
62

Stephen A. Moscove, Mark G.Simkin, Nancy A. Bagranoff,  p.10 
63

 Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, Cost Management- Accounting and Control,  thirdedition, 

South Western College Publishing, 2000, p.267 
64

 Mark Holtzman , Managerial Accounting, Willey, 2013, p.11  http://site.ebrary.com.proxy.marmara-

elibrary.com/lib/marmara/docDetail.action?docID=10648827,  erişim 30.10.2013 

http://site.ebrary.com.proxy.marmara-elibrary.com/lib/marmara/docDetail.action?docID=10648827
http://site.ebrary.com.proxy.marmara-elibrary.com/lib/marmara/docDetail.action?docID=10648827


A. Murat ALTUĞ 

 

 77 

Bir iş organizasyonunda bütçe, onun muhasebe bilgi sistemi tarafından; üretim, 

satış, diğer operasyon departmanlarının katılımı ve yönetimin politikaları doğrultusunda 

hazırlanır
65

. Bütçenin yapısı işletmenin yapısına tekabül eder. Bu nedenle bir işletmenin 

bütçesi, işletmenin hiyerarşik yapısına denk gelen küçük bütçeler hiyerarşisinden 

meydana gelir. Her bir birim, finansal terimlerle ifade edilen ve belirlenen alt amacı 

başarmak için planı olan bütçeye sahiptir.  

İşletme için yıllık bütçe hazırlanması süreci, satış tahminleri ile başlar. Bütçe 

dönemi içinde satılacak her bir mamulün miktar tahmini pazarlama 

departmanıtarafından hazırlanır. Bu tahminler her bir alan yöneticisi tarafından uygun 

görülmüş, biriktirilmiş, düzenlenmiştir. Bu süreç işletmenin satış bütçesi 

tamamlanıncaya kadar sürer. Bütçe, bir bütün olarak her bir ürün için toplam satış 

tahminleri özetini değil, aynı zamanda satış organizasyonu içindeki her bir 

organizasyonel birim toplamının ayırımını da temin eder.  

Satış bütçeleri bu nedenle, işletmenin bütçe döneminde her bir organizasyonel 

biriminin faaliyet düzeyi tahminleri ayırımını da yapar. Örneğin bir mamulün satış 

bütçesi tahminleri toplam satışı 45.000 birim olarak ve A biriminde ürünün 25.000 

birimi, B biriminde ürünün 20.000 biriminin üretileceği tahmin edilsin. Bu üretim amacı 

tesislerin üretim için gerekli faaliyet düzeylerinin tahmini için temel oluşturur ve her bir 

tesisin harcama tahminleri buradan hazırlanır. Bu harcamalar faaliyetlerin önemine göre 

sınıflandırılabilir, sonuç departman bütçesidir.  

IV.2. Muhasebe Bilgi Sisteminin Kontrol Fonksiyonu 

Bütçe kontrol amaçlı olarak da kullanılır. Kontrol, fiili performansın planlanan 

performanstan önemli sapmalar gösterdiği durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunma 

standartlarını oluşturduğu bir yöntemdir
66

. Bütçe, işletmenin amaçlarının başarılması 

için yönetim tarafından tesis edilen performans standartlarını temsil eder. Bu nedenle 

bütçe yönetim kontrolü için temel temin eder. Kontrol fonksiyonunun önemli bir 

özelliği planlanmış performansla gerçekleşen/ fiili performansı karşılaştırmasıdır
67

. 

Böyle bilgilerin raporlanması ve ölçülmesi, performans raporları formunda muhasebe 

bilgi sistemleri tarafından sağlanır   

İşletmeye güven esasının temelinde iç kontrol sistemi yatar. Finansal 

raporlamanın güvenilirliği, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, yasalar ve 

diğer düzenlemelere uygunluğu iç kontrol sisteminin amaçlarını meydana getirir. Bu 

amaçların başarılmasına yönelik olarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere 

oluşturulan ve işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve personeli tarafından etkilenen bir 

süreç olarak tanımlanan iç kontrol sistemi, bir işletmede uygulanan tüm yöntem ve 

politikaları kapsayan bir kavramdır
68

. Bilgi sistemleri, kontrol faaliyetlerini yürütmek 
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için gerekli bilgileri toplar ve finansal raporlamaya uygun bir bilgi sistemi; işlemleri, 

durumları (koşulları) tanımlamak, bir araya getirmek, analiz etmek, kaydetmek, 

raporlamak için oluşturulan yöntemlerle işletmenin varlık ve borçlarının hesabını verme 

sorumluluğunu sürdürmek için oluşturulan yöntemlerden meydana gelir
69

. 

Bir iş organizasyonunda performans raporlama sistemlerinin yapısı işletme 

sistemine tekabül eder. Bir üretim departmanının performans raporu bütçe (planlanan) 

maliyetlerini ve maruz kalınan gerçekleşmiş maliyetleri gösterir. Bu maliyetler 

arasındaki farklılık departmanınbaşarı ve başarısızlığını ölçer ve departmanın 

performansının geliştirilmesinde güçlü bir araçtır. Bu amaçla bütçenin etkin 

kullanımı;“esnek bütçeleme” ve “kontrol edilebilir maliyetler” kavramlarının dikkate 

alınmasını gerektirir
70

. Esnek bütçeleme, tahmin edilen faaliyet düzeyleriyle 

gerçekleşen faaliyet düzeyleri arasındaki farklılığı rapor eden bütçe unsurlarının 

performans raporlarıdır. Birden fazla üretim düzeyi için hazırlanan bir bütçe 

setidir
71

.Esnek bütçe, elde edilen üretim değişikliği için gelir ve masrafları ayarlayan 

bütçedir
72

. 

Yöneticinin operasyondaki; gelirin neden düştüğü, satış maliyetleri yüzdesinin 

neden yükseldiği, satış ve genel maliyetlerin yükselme nedeni, faaliyet hatalarının neden 

kaynaklandığı gibi önemli sorunları cevaplayabilmesine yardım eder. Esnek bütçelerin 

ana prensibi, olanaklı olduğu ölçüde her faaliyet derecesinin ya da üretim düzeyinin bir 

form içinde izlenmesi, yani değişik üretim düzeylerine göre ayarlanabilmesidir. Esnek 

bütçeler birden fazla faaliyet derecesi ya da üretim düzeyine göre ayarlanabilen gider 

paylarını ifade eder. Değişik faaliyet dereceleri için farklı faaliyetleri içeren ve sabit, 

değişken, karışık maliyetlerin değişkenlik yönünden ayrımlanmasını sağlayan 

bütçelerdir. Esnek bütçelerin asıl işlevi, planlanan ve gerçekleşen ya da fiili faaliyetler 

arasındaki sapmaları sorumlu kişiler açısından saptayabilmesidir. Sapmanın ne 

kadarının kapasitenin olumsuz kullanımından, ne kadarının kapasite kullanımından, ne 

kadarının gereksiz ve hatalı harcamalardan oluştuğunun izlenmesine olanak verdiğinden 

yönetici davranışlarının izlenmesi mümkün olur
73

. 

Kontrol edilebilir maliyetler, yöneticilerin bazı maliyetlerietkileyebildiğini ifade 

eder. Üretim departmanında yöneticinin, varlık alımları ve departmanının makinelerinin 

yıpranması üzerinde bir etkiye sahip olmaması bu maliyetlerin kontrol edilebilir 

olmadığını ifade eder. Bazı yöneticilerin hammadde alımı ve işçilik saatlerini 

etkileyebilirler, bu maliyetler kontrol edilebilir maliyetlerdir
74

. Performans raporları 

bütçenin ve fiili/ gerçekleşen maliyetlerin karşılaştırılmasında kontrol edilebilir 

maliyetlere odaklanır. İşletmenin üst yönetim düzeylerine hareket edildiğinde 

departman raporları bütçelerde ve performans raporlarında tek kalem haline gelir.   

                                                 
69

 Nuran Cömert Doyrangöl, s.2 
70

Barry E. Cushing, p.33 
71

 Mehmet Özkan, Esnek Bütçeler, Marmara Üniversitesi Yayın No:562-İİBF Yayın No:398,  II.Baskı, 

2005, s.33 
72

 Edward J. Blocher, Kung H. Chen, Thomas W.Lin, p.585 
73

 Mehmet Özkan, s.34 
74

Barry E. Cushing, p.34 



A. Murat ALTUĞ 

 

 79 

IV.3. Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin ĠĢletmelere Değer Katması  

Toplumda bilgiye dayalı işletmeler çok yaygın hale gelmiştir. Geçmişte 

yöneticiler bir karara varmak için zamanlı veri analizleriyle karşı karşıya kalır, karar 

alma veya problemlerinin analizinde yol göstermeye yardım eden periyodik raporlara 

dayanırlardı. Bugün yöneticiler gerektiğinde kendi zengin verilerine giriş yapabilir, 

bilgisayarların yaygın kullanımı yöneticilerin dayandıkları bu verilerin değerlendirilerek 

pek çok alternatife sahip olmalarına, çok enforme edilmiş kararlara çok çabuk 

ulaşmalarını mümkün kılar. Sonuç olarak bilgi; ekipman, finansal sermaye, personel 

gibi çok değerli işletmevarlığı haline gelir. Diğer değerli varlıklar gibi dikkatli şekilde 

elde edilmeli, yönetilmeli ve kullanılmalıdır. Yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilginin 

işletmenin muhasebe bilgi sistemiyle desteklenmesi etkinlik sağlar. Yönetim bilgiye; 

gün gün işlemsüreci, karar alma ve raporlama için ihtiyaç duyabilir. İlave olarak bugün 

bilgi toplumlarında yönetim, bilgiyi işletmenin rekabetçi pozisyonu için kullanabilir. 

Özetle muhasebe bilgi sistemi yönetim amaçlı olarak yöneticinin ihtiyacını 

karşılamalıdır  

Son yıllarda değer yaratılmasının önemi ve bilgi sistemlerinin işletmelere değer 

sağlamasının yolları üzerinde durulmuştur. Şirket faaliyetleri icra etme doğrultusunda 

değer yaratır. Bu konuyla ilk ilgilenenlerden ikisi Michael Porter ve Victor Millar‟dır. 

Porter ve Millar‟a göre işletmelerin nihai amacı tüketicilerine değer sağlamaktır
75

. Bir 

işletmenin yarattığı değer, alıcının mamul veya hizmet için ödemeye gönüllü olduğu 

parayla ölçülür
76

.Ve ancak bir işletme, ürün veya hizmetin maliyetinden daha büyük bir 

değer yarattığında karlı olacaktır. Bu anlamda bilgi teknolojilerinin temel amacı 

işletmeye değer katmaktır. Bunu da firmaya rekabet avantajı sağlayan bilgi üretme 

yoluyla yapabilir.  

İşletme faaliyetleri teknolojik ve ekonomik faaliyetler olarak farklı alınır. Değer 

faaliyetleri birbirleriyle ilişkilendirildiğinde “valuechain”/ değer zinciri olarak 

adlandırılmaktadır
77

. Firma birbiriyle ilişkili dokuz değer faaliyetine sahiptir ve bunlar 

birincil faaliyetler ve destek faaliyetleri olarak ayrılırlar
78

. “Primary”/  birincil 

faaliyetler ürün yaratılması, ürünün pazarlanması ve tüketiciye dağıtılması, hizmet 

verilmesi ve desteklenmesiyle ilgilidir.“Support”/ destek faaliyetleri birincil 

faaliyetlerin meydana gelmesini sağlayan firma altyapısını, insan kaynakları yönetimini, 

teknoloji geliştirilmesi ve alınmasını içeren faaliyetlerdir.   

Beş birincil faaliyet
79

; 1.Inbound activities / zorunlu giriş faaliyetleri; işletmenin 

mamul veya hizmetlerinin üretiminde kullanılan girdiler olarak hizmet veren, alınan, 

                                                 
75
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76

 Michael Porter, TheCompetitive Advantage of Nations –With a New Introduction, Macmillan 

Business, 1998, p.40 
77

 Michael E. Porter, p.40 
78

 James A. Brimson, Activity Accounting- An Activity-BasedCostingApproach, John Wiley&Sons, 
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TextandCases,secondedition, PrenticeHall 1999,  p.214 
79
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stoklanan ve dağıtılan hammaddeler ve diğer girdiler. 2. Operationactivities/ işlem 

faaliyetleri; girdileri mamul veya hizmete dönüştüren faaliyetler. 3. Outboundactivities/ 

çıkış faaliyetleri: mamul veya hizmetin alıcılara dağıtılmasını kolaylaştıran faaliyetler. 

4. Marketing andsalesactivities/ pazarlama ve satış faaliyetleri; mamul veya hizmet 

alımını kolaylaştıran faaliyetler. Promosyon gibi. 5.Service activities/ hizmet 

faaliyetleri: mamul veya hizmetin üretiminin devamı için gereken tamir ve sürdürme 

faaliyetleridir. 

Dört destekleme faaliyeti
80

;1. Firminfrasturacture/ firma altyapısı, bütün zinciri 

destekleyen işletme organizasyonel destek faaliyetlerine tekabül eder. 2.Human 

resource/ insan kaynakları, yarar sağlamak, ihtiyacın karşılanması için insan kaynağı 

araştırılması, sağlanması ve eğitilmesi faaliyetlerine tekabül eder. 3. Purchasing/ satın 

alma, birincil faaliyetler için gerekli kaynakların satın alınması anlamındadır. Bu 

faaliyetler hammadde alımı, satıcıcılar, makine ve bina alımlarını içerir. 4. Technology/  

teknoloji, geniş bir sıralamada ürün ve hizmetlerde iyileşme yaratacak faaliyetlerdir. 

Teknoloji, araştırma ve geliştirme, yeni bilgisayar teknolojisinin yürütülmesi, ürün 

tasarımına tekabül eder.  

Mamul veya hizmet yaratıldığında değer zinciri doğrultusunda elde edilir. Diğer 

bir deyişle her bir faaliyet mamul veya hizmete değer katar, bu yolla firma karına 

katkıda bulunur. Örneğin ham maddemamule dönüştürüldüğünde değer katılmış olur. 

Bir firmanın rekabet edebilmesi için değer faaliyetlerini rakiplerinden düşük maliyetle 

veya daha yüksek kaliteyle yürütmesi gerekir.  

Muhasebeciler, analizciler, yöneticiler değer zincirini bilgi sistemlerinin 

organizasyona kattıkları değeri nerede ve nasıl kattıklarını belirlemekte kullanırlar. 

Zincirdeki faaliyetleri ve faaliyetler arasındaki ilişkiyi tanımlama, maliyetleri ve her bir 

faaliyetin değerini belirleme ve de bilgi sisteminin değer katmada nasıl kullanılacağı 

tanımlanmalıdır. Faaliyetler ve ilişkilerinin tanımlanması kullanıcılara faaliyetler arası 

ilişkiler ve işin anlaşılmasında yardım sağlar. Bir kere maliyetler, her bir faaliyetin 

değeri ve ilişkileri belirlendikten sonra kullanıcılar bilgi sistemlerinin işletmeye nasıl bir 

değer katabileceğiyle ilgili net bir resme sahip olurlar. 

Bilgi sistemleri değeribirkaç yolla temin ederler. Bunlar
81

; 

 Bir bilgi sisteminin mamul veya hizmet maliyetlerini düşürmesi, kaliteyi iyileştirmesi, 

 Bilgi sisteminin operasyonun randımanı/ verimliliğini arttırması, 

 Bilgi sisteminin karar alma sürecini iyileştirmesi, 

 Bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmasıdır. 

Bir organizasyonun değer zinciri, “valuesystem”/ değer sistemi olarak bilinen 

geniş sıralamada bir grup faaliyetin bir kısmıdır. Değer sistemi; işletmenin değer zinciri, 

satıcıların değer zinciri, dağıtıcılarının veya dağıtım kanalları değer zinciri ve alıcıların 

değer zincirinden meydana gelir.  

                                                 
80

Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, Barry E. Cushing, Accounting Information Systems, 

Seventh Edition, Addison-Wesley, 1997, p.11 
81

Marshall B. Romney,  Paul John  Steinbart, p.28 



A. Murat ALTUĞ 

 

 81 

Şekil 4.  Değer Sistemi 

 

 

 

Kaynak;  Marshall B. Romney,  Paul John Steinbart, p.28ve bkz. Michael E. Porter, p.40 

Değer sisteminde işletmeler arası ilişkiye dikkat sarf ederek bir firmanın sadece 

kendine değil, satıcılarına, dağıtıcılarına, alıcılarına da değer kattığı görülebilir. Örneğin 

“just-in-time inventorysystem”/ tam zamanında stok sisteminde tedarikçiler firmanın 

elinde olan ve stokladığı malzeme maliyetlerini azaltabilirler. İşletmenin satışları ve 

siparişleri konusunda arttırılan enformasyon satıcıların hem üretim planını yapmalarına 

hem de stoku azaltmalarına yardım ederek yarar sağlar. 

V. Sonuç 

Muhasebe bilgi sistemleri; şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket, kâramacı 

olmayan kuruluşlar olsun pek çok organizasyonda mevcuttur. Her birinde muhasebe 

bilgi sisteminin karmaşıklığı farklılaşsa da; benzer yapı ( insan ve bilgisayar), muhasebe 

yöntemleri kullanımı, bilgi tedariki gibi üç önemli noktada benzerlik göstermektedirler. 

Bütün muhasebe bilgi sistemleri muhasebe amaçlarını başarmak için kayıt yapar, 

işlemden geçirir, muhasebe yöntemlerini kullanır. Muhasebe bilgi sistemleri olayların 

bir işletmeyi nasıl etkilediğini, kayıt eder, özetler ve rapor eder. Bu olaylar işletmenin 

insan ve bilgisayar kaynakları kullanılarak kayıt edilir, muhasebe yöntemleri ve 

amaçları kullanılarak özetlenir ve işletmenin içinde ve dışındaki ilgili taraflara rapor 

edilir. Sistem sadece insan kaynakları ihtiva ettiğinde elle tutulan sistem, hem bilgisayar 

hem de insan kaynakları kullanıldığında bilgisayara dayalı sistemsöz konusudur. 

Birmuhasebe bilgi sistemi; sistemi çalıştıran ve farklı fonksiyonlar icra eden 

insanlar, elleveya otomatik olsun işletmenin faaliyetleriyle ilgili verileri toplayan, 

işleyen ve depolayan prosedürlerden, işletmenin iş süreciyle ilgili verilerden, işletmenin 

verilerini işlemekte kullanılanyazılım sistemlerinden, iletişim ağı ve bilgisayarlar gibi 

bilgi teknolojisi alt yapısından oluşan beş bileşenden meydana gelir. Bu beş bileşen 

muhasebe bilgi sisteminin;  

 İşletmenin yürüttüğü faaliyetler, bu olaylardan etkilenen kaynaklar, yönetici, çalışanları 
içeren veri toplamak ve depolamak, 

 Verileri, yöneticilerin plan, yürütme ve kontrol faaliyetlerinde karar alabilmelerini 
sağlayan bilgiye çevirmek, 

 Verileri de içeren işletme varlıklarını korumak için yeterli kontrolüsağlamak 

gibi üç önemli fonksiyon icra etmesini mümkün kılar. Etkin bir muhasebe bilgi sistemi 

herhangi bir işletmenin uzun dönemli başarısı için temel faktördür. İşletmenin ne kadar 

iyi performans gösterdiğini gerçekleşen olayları izlemeksizin değerlendirmek mümkün 

değildir.Her işletme kontrolü altındaki varlıklar üzerindeki farklı olayların etkilerini 

izleme gereksinimindedir. Bu olayların katılımcısı olan birimlerle ilgili bilgi, 

gerçekleşen olaylardaki sorumluluklarının belirlenmesi için gereklidir.  

Satıcıların    

değer zinciri 

İşletmenin  

değer 

zinciri   

Dağıtım 

kanallarının  

değer zinciri 

      Alıcıların  

değer zinciri 
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Pek çok işletmenin amacı, alıcıları için değer yaratmaktır. Bu bir grup farklı 

faaliyetin gerçekleştirilmesini gerektirir. Bu faaliyetler değer zinciri formunda 

kavramsallaştırılmıştır. Ve bir işletmenin değer zinciri müşterilere değer üreten belli 

başlı beş faaliyetten ibarettir. Girdi tedariki, depolanma ve dağıtılmasını içeren zaruri 

tedarikler, girdiyi mamul veya hizmete dönüştüren faaliyetler, mamul veya hizmetin 

tüketicilere dağıtılmasını içeren faaliyetler, işletmenin mamul veya hizmetlerinin 

müşteri tarafından alınmasını sağlayan pazarlama ve satış faaliyetleri, satış sonrası 

müşterilere sağlanan destek hizmetleri. İşletme etkin ve verimli olarak bu başlıca beş 

faaliyeti icra etmek için de destek faaliyetleri yürütür. Destek faaliyetlerinden biri 

muhasebe, finans, hukuki destek ve genel yönetim faaliyetlerini içeren altyapıdır. 

Muhasebe bilgi sistemi de bu işletme altyapısının bir parçasıdır. Yeni işçi almak, 

eğitmeyiiçeren insan kaynakları faaliyetleri, mamul ve hizmetleri iyileştirmeye yönelik 

ar-ge gibi teknolojik faaliyetler ve ham madde, makine, bina alımı gibi satın alma 

faaliyetleri de diğer destek faaliyetleridir. Sistem, alt sistemlerden meydana gelir ve 

organizasyonun değer zincirindeki her bir adım zaten bir alt sistemdir. Üretim 

zincirindeki işletmeler arası ilişkide işletme üretim zincirindeki diğer işletmeleri 

iyileştirmek için yardım ettiğinde aslında kendine yardım ediyor olacaktır.  

Muhasebe bilgi sistemi bir destek faaliyetidir, zamanlı ve doğru bilgi tedarik 

ederek değer zinciri faaliyetlerinin daha verimli ve etkin olmasını sağlayarak 

organizasyona değer katar. İyi tasarlanmış bir muhasebe bilgi sistemi maliyetleri 

düşürür, kaliteyi yükseltir, verimliliği arttırır, karar almayı iyileştirir, bilgi paylaşımını 

kolaylaştırarak faaliyetleri iyileştirir bu yolla da rekabet avantajı kazandırır. İyi dizayn 

edilmiş bir muhasebe bilgi sistemi işletmelerin etkinlik ve verimliliğini arttırarak 

karlılığına katkı sağlar.  
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ORTAÇAĞDA DEĞĠRMENCĠLĠK 

 

Dr. Mustafa ġAHĠN

 

Özet/Abstract 

Sanayinin en temeli olan değirmencilik ilk çağlardan beri dünyada bilinmektedir. Su, rüzgâr, 

gelgit ve kas gücü ile çalışan değirmenler olmak üzere çok çeşitleri vardır. Su ile çalışan ilk değirmenlerin 

Kelkit Havzası‟nda, yel değirmenlerinin ise İran ve Afganistan‟da icat edildiği tahmin edilmektedir. 

Değirmenlerin bütün bu çeşitleri Ortaçağ‟da Avrupa‟da kullanılmışlardır. Değirmen başlangıçta buğday 

öğütmede kullanılırken sonraları kumaş çırpma, demir yapımı, pamuk işleme ve dokumacılıkta yaygın 

olarak kullanılmıştır. Avrupa‟da değirmeni olan kişiler toplumda ayrıcalıklı duruma gelmişlerdir. 

Derebeyler, papazlar ve hükümdarlar da değirmenlere sahiplerdi. Ortaçağ İslâm coğrafyasında da 

değirmen yaygın olarak kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Değirmen, Su, Rüzgâr, Gelgit, Çırpıcı, Afganistan, İran, Avrupa. 

MILLING IN THE MIDDLE AGE 

Milling which is the basic of industry has been know in the world since the antiquity. It has alot 

of kinds such as water mills, wind mills, tide mills and mills that work with man power. It‟s estimated 

that mills working with water was inwented in Kelkit basin and wind mill was invented  in Iran and 

Afghanistan. All these kinds of mills were used in Europe in Middle Ages. Mill was first used to grind 

wheat but then was commonly used in beating cloth iron, processing cotton and weaving. In Europe, 

people who owned, mills became privilaged. Feudal Lords, Priests and rulers had mills too. Mill was used 

commonly in Medieval İslamic World. 

Key Words: Medieval, Mill, Water, Wind, tide,  beater, Afghanistan, İran, Europe. 

 

GiriĢ 

 

Ortaçağların ortasından Geç Ortaçağlara kadar Yakındoğu ve Avrupa‟da 

teknolojik gelişmeler hızlanmıştır. Bazı bilim adamları ve tarihçiler sanayii devriminin 

temelinin Rönesans veya İngiliz endüstri devrimiyle değil de Ortaçağda atıldığını 

belirtmişlerdir. (Ülgen,  2008: 53).  Ortaçağda atılan bu temelin en önemli enerji 

kaynağı şüphesiz ki su gücüydü. 

Çağımızda petrol ne denli önemliyse Ortaçağda da su o derece önemliydi 

(Gimpel, 2005: 3). Su enerjisinin genel anlamda Ortaçağ toplumu ve ekonomisi 

üzerinde önemli bir etkisi vardı. Ancak, Yakındoğu‟daki hidrolik mühendisliği 

Avrupa‟dan daha gelişmiş olsa bile, su tekerleği (çarkı) Yakındoğu‟da Avrupa‟dan daha 
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önemli rol oynamamıştır. Sebebi ise bu su tekerleğinin uzun akıntılar istiyor 

olmasındandır. Daha sonradan barajlar ve sulama sistemleri İspanya‟da tarıma eklenmiş 

olsa da su tekerleğinin Yakın Doğu‟da kullanım alanı sınırlı kalmış ve daha çok su 

yükseltme ve tahıl öğütme için kullanılmıştır. Öte yandan Hıristiyan Avrupa‟da durum 

daha farklıydı. Çünkü su tekerleği güçlü ve üstten sulama özelliğine sahip dikey 

tekerlek gibi yeni ve önemli uygulamalarla daha da geliştirildi (Ülgen,  2008: 60).  

Ortaçağda var olan hammaddelere göre sanayi kolları gelişiyordu. Örneğin 

zeytin Provence‟de
1
 yetiştiği için zeytinyağı da burada özellikle de bu iş için yapılmış 

değirmen taşları ile ezilerek çıkarılıyordu. Fransa‟nın kuzey kesimlerinde ise zeytin 

zaten yetişmiyordu. Aynı şekilde demir cevherinin bulunduğu yerlerde çekiçleme 

ocakları kurulmuştu (Gimpel, 2005: 5).  

X. yüzyıldan itibaren hidrolik enerjisinden elde edilen hareket gücü, üretim 

faaliyetlerinde artan bir çeşitlilikle uygulanmaya başladı (Gürkan, 2004: 61).  

Su gücü dünyanın hemen hemen her yerinde yaygın olarak ilk kez yoğun emek 

gerektiren buğdayın öğütülmesinde kullanıldı (Ülgen, 2008: 61). Clairvaux 

manastırında bulunan bir el yazmasında su gücüyle işleyen şu dört endüstri işlemden 

söz edilmektedir. Tahıl öğütme, un elemeciliği, kumaş çırpma ve dericilik (Gimpel, 

2005: 5).  Görüldüğü üzere su gücü insanların temel yaşama gereksinimi olan beslenme 

ve barınma konusunda başta gelen kullanım alanı olmaktaydı.  

Su sadece değirmen çarklarını döndürmekle kalmıyor, değirmenden çıkan sular 

şarap ya da bira kazanlarında kullanılıyor, oradan çırpıcılara geçiyor ve kumaş çırpı için 

gerekli gücü üretiyor oradan da şehrin pisliğini temizleyerek adeta yapmadık iş 

bırakmadan oradan ayrılıyordu (Gimpel, 2005: 5-6).Ortaçağ Avrupa‟sında değirmen 

çarklarının dokuma ve çırpıcı tezgâhlarında kullanılmaya başlaması üretimin 

hızlanmasında çığır açmıştır (Newman, 2001: 89).  

XVI. yüzyılda su çarkları Avrupa‟da hareket enerjisinin en önemli kaynağı 

olmuştur. Bu buluş; madencilik, metalürji, dövme ve dökme demir endüstrisinde temel 

olmuştur. George Basalla‟nın da dediği gibi su Ortaçağda o kadar fazla alanda 

kullanılmıştır ki, Ortaçağ adeta bir su enerjisi çağı olmuştur (Basalla, 1995: 115).  

Görüldüğü gibi İlk çağlarda temel ihtiyaçları en ilkel biçimde karşılamak için 

suya ihtiyaç duyan ve yerleşim yerlerini ona göre seçen insanoğlu, sonraki dönemlerde 

de teknolojinin temeli olarak su kenarlarını tercih etmeye devam etmiştir. 

 

Değirmencilik  

Değirmencilik gıda maddeleri üretiminde tamamen otomatik üretime geçilen en 

eski tarımsal sanayi koludur. İnsanoğlunun ilk teknolojik aşamayı öğütme 

teknolojisinde gösterdiğini arkeolojik bulgulara dayanarak söylemek mümkündür. En 

eski tahıl öğütme vasıtaları öğütme taşı ve eyer taşıdır. Bunların günümüzdeki 

                                                 
1
 Provence : Arles, Avignon gibi şehirleri de içine alan ve Lyon‟a kadar uzanan bir bölge olup burada 

Antikçağ ve Roma İmparatorluğu kalıntıları bu gün hâlâ mevcuttur. 
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uzantıları, bulgur ve aşurelik buğday dövmede kullanılan dibek taşlarıdır. Bunu dairesel 

dönme hareketine sahip taş el değirmenleri ve dibek taşları izlemiştir  

Enerji kaynakları ile ilgili teknolojik gelişmelerin başında değirmenler 

geliyordu. Çünkü değirmenler; tarım, dokuma ve daha pek çok alandaki yeniliklerin 

oluşmasını sağlamıştır. Enerjinin en iyi ve en verimli olarak kullanım alanı bulduğu 

saha geç Ortaçağlarda değirmencilik olmuştur. Değirmenciliğin ilk icadının M.Ö. I. 

yüzyıllarda Orta Asya‟da icat edildiği ve oradan da İtalya ve Kuzey Avrupa‟ya yayıldığı 

belirtilmiştir (Ülgen, 2008: 53).  

 

I. Değirmen ÇeĢitleri  

1. Teknik Özelliklerine Göre Değirmen ÇeĢitleri  

 

Ortaçağdan başlayarak değirmenlerde, genellikle dişli aktarma düzenekleriyle 

donatılmış su çarklarından yararlanılmıştır. Başlıca üç tip su değirmeni vardır.  

 

a. DüĢey Çarklı Değirmen: Bunlar en basiti ve belki de en eskisi olan düşey 

çarklı değirmende su doğrudan paletler üzerine akardı. Basit düşey su çarkı için çok az 

yardımcı donanıma gereksinim vardı, ama bu çarktan elde edilen verim suyun akış 

özelliğine ve çarkın çapına bağlıydı. Gücün yönünün değişmesi söz konusu 

olmadığından, düşey su çarkları zincirli tahrik sistemleriyle çalışan kovaların 

yardımıyla suyun yükseğe taşınmasında kullanılırdı.  

b. Yatay Çarklı Değirmen: Doğrudan çarka bağlı bir düşey mil değirmen taşını 

hareket ettirirdi. 

c. Üçüncü tip su değirmeninde ise, bir yatay mil düşey bir su çarkı tarafından 

çalıştırılırdı. Yapımı daha fazla bilgi gerektirmekle birlikte bu tip daha yaygın olarak 

kullanılırdı. Ayrıca düşey su çarkları paletleri suya ilk değdiği noktaya göre üstten, 

alttan ve ortadan su alan çarklar olarak sınıflandırılabilir. Yatay su çarkları da fazlaca 

bir donanım gerektirmiyordu. Düşey milin üzerine değirmentaşı yerleştirilebildiğinden, 

bu çark tipi özellikle öğütme işlemlerine uygundu. Ama değirmen yalnızca düzenli akış 

rejimine sahip akarsular üzerinde kurulabiliyordu (Ülgen, 2008: 56).  

X. yüzyılda Flandra‟da dikey tezgâh bulundu. Geleneksel yatay tezgâhlara göre 

bir işçinin verimliliğini üç beş kat arttırdığı için kullanımı daha fazla olmuştur (Gürkan, 

2004: 61). 

Dişli donanımlı, düşey çarklı su değirmeni daha kullanışlı bir değirmen tipiydi. 

Bunların alttan su alan türlerinin yapımı çok daha kolaydı, çünkü çarkın dönmesi için 

çark paletlerinin akmakta olan suya daldırılması yetiyordu. Değirmen yapımcısı, suyun 

akış hızı ile elde edilecek güç arasındaki uyumunu sağlayacak uygun dişli oranını 

seçebiliyor ve çark bir köprü kemerine ya da ırmağın ortasında demirlenmiş bir 

mavnaya yerleştirilebiliyordu.  
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Dişli donanımlı ilk düşey çarklı su değirmenini Vitruvius‟un yaptığı 

bilinmektedir. 
2
 Bu değirmen, insan gücünden başka bir güçle harekete geçirilen ilk dişli 

uygulaması olarak da kabul edilmektedir. Alttan su alan bir çarkla donatılmış olan bu 

değirmen, ortadan ya da üstten su alan çarklı değirmenlerin aksine, düşmekte olan 

suyun ağırlığından yararlanamıyordu. Yani alttan akan su ile döndürülen bir değirmendi 

(Ülgen, 2008: 54).   

Ortadan ya da üstten su alan çarklı ve dişli donanımlı değirmenlerde daha fazla 

yardımcı donanıma gerek vardır. Ama her türlü su gücünün kullanılmasına olanak 

sağladığından bu değirmen de yaygın olarak kullanılmıştır. Bu değirmenlerin yapımı 

sırasında karşılaşılan en büyük zorluk, değirmenin, suyun çarkın istenen yerine 

düşmesini sağlayacak biçimde konumlandırılmasıydı. Bazı uygulamalarda bunu 

sağlamak için uzun bir değirmen deresinin ya da küçük bir setin inşa edilmesi 

gerekiyordu. 

X. yüzyıldan itibaren su değirmenleri giderek daha karmaşık ve güçlü hale geldi. 

Değirmenlerin yeni faaliyet alanlarına adaptasyonu, yeni mekanizmaların 

geliştirilmesini etkiledi (Gürkan, 2004: 61). Vitruvius‟tan XII. yüzyıla kadarki dönemde 

dişli donanımlı su değirmenlerinin gelişimine ilişkin çok az bilgi vardır. Bu dönemde 

yapılmış en önemli değirmenlerden biri, Barbegal‟da
3
 bulunan un değirmeniydi. Ahşap 

dişlilerle ve her biri iki metre çapında on altı adet üstten su alan çarkla donatılmış bu 

değirmenin yaklaşık 80 bin kişi için buğday öğüttüğü sanılmaktadır. 

Dişli donanımlı su değirmenleri Roma İmparatorluğu‟nda da kullanılmıştı, ama 

bunların sanayi alanındaki asıl etkisi Ortaçağda Batı Avrupa ülkelerinde görüldü. XIII. 

yüzyıldan sonra, üstten su alan çarklar alttan su alan çarklardan daha yaygın olarak 

kullanılmaya başladı.  

Selanikli ozan Antipater, su gücünün önemini coşkulu bir şekilde dile getirirken, 

suyun insanı değirmende un öğütme gibi ağır bir yükten kurtardığını belirtmiştir. Bu 

sırada da değirmen taşlarının o dönemdeki durumunu da anlamaktayız. Antipater‟in 

belirttiğine göre dönemin değirmen taşları büyük ve ortası çukur şeklinde imal 

edilmişlerdi. (İri, ağır, çukur göbekli değirmen taşları) (Gimpel, 2005: 6). 

 

2. Faydalandığı Enerjiye Göre Değirmen ÇeĢitleri 

a. Su Değirmenleri 

 

Su değirmenleri Ortaçağın değirmenleri olarak görülüyordu. Ortaçağın bir inanç 

çağı olduğu göz önüne alınırsa, bu çağda su çarklarının tüm Avrupa‟da yaygınlık 

                                                 
2
Marcus Vitruvius Pollio (d. MÖ 80-70 - ö. MÖ 15'ten sonra), Romalı yazar, mimar ve 

mühendistir."Mimarlık Hakkında On Kitap" (De architectura libri decem) adlı eseri ile bilinir. MÖ I. 

yy.'da yaşamış olan Romalı mimar Vitruvius "De Architectura" adlı kitabında başarılı bir mimarlık için 

"Utilitas, Firmitas, Venustas" (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) etmenlerinin gerekli olduğunu ileri 

sürmüştür. Rönesans'ta bu tanım, "Comodita, Perpetuita, Bellezza" (kullanışlılık, süreklilik- kalıcılık, 

güzellik) olarak benimsenmiştir. 
3
 Fransa‟da Arles yakınlarında bir yer. 
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kazanmasında Hıristiyan öğretilerinin rolü daha iyi anlaşılacaktır. Bu dönemlerde 

papazlardan beklenen birincil görev yiyecek, barınacak yer ve basit fiziksel konfor 

sağlamak için gerekli olan işlerin hepsini yapmak olmasa da yapabileceklerinin en 

fazlasını yapabilmekti. Su çarkının kullanımı manastırın dış dünya ile ilişkiye girmeye 

ihtiyaç duymayan, kendine yatabilen bir topluluk olmasını sağlamış ve rahiplerin 

ibadetlerini yerine getirmeleri için daha fazla zamana sahip olmalarını olanaklı kılmıştı. 

Su enerjisini hem ilk kez kullanan ve hem de bu enerjiden çeşitli şekillerde faydalanan 

manastırlar, Batı Avrupa manastırları olmuştu. Su enerjisi bu manastırlarda yalnızca un 

elde etmek için değil, bira, demir, deri, kumaş ve daha birçok şey yapmada 

kullanılmıştır (Basalla, 1995: 199). 

Akarsulardan suyu çıkaran araçlar, çevrelerine kanatlar yerleştirilen, dikey 

olarak bir kısmı suya gömülen tekerleklerdir. Bu tekerleğin üzerine kovalar yerleştirilir. 

Akan su, kanatlara çarparak tekerleği döndürür ve kovalar yardımı ile su çıkarılmış 

olurdu. Su gücünden faydalanarak suyu yukarı çıkarmada kullanılan bu araçlara 

Yakındoğu‟da “Na‟ura”
4
 veya “sindi” tekerleği, Batı‟da ise “Norse Mil” adı 

verilmekteydi. Bu araçların en eski örneğine ise el-Cezeri‟nin verdiği bilgiye göre, 

Apemea‟daki
5
 bir minyatürde rastlanmaktadır. Daha sonra bu tekerlekler, yatay konuma 

geçirilerek ve ortasından çıkan eksene değirmen taşı yerleştirilmek suretiyle hububat 

öğütmede kullanılmaya başlandı. Bilinen bir teknikten uzmanlaşma sonucunda elde 

edilen en büyük başarı ve bu başarının belgelenmiş en iyi örneği su değirmenleridir 

(Ülgen, 2008: 53, 56).  

Jean Gimpel‟e göre ilk su değirmenleri büyük bir olasılıkla mühendislerce M.Ö. 

II. yüzyılın sonuna doğru yapılmıştı. Su değirmenlerine ilk kez I. yüzyılda Yunanlı 

coğrafyacı Strabon değinmiştir. Sözü edilen yazar, Pontus Kralı Mithridates‟in sarayının 

bulunduğu Cabira‟da bir değirmenin varlığından söz eder. M.Ö. I. yüzyılın sonlarında 

Anadolu'nun kuzey kesimindeki Karadeniz Bölgesinde Kabeira'da
6
 Lycus

7
 Nehri 

üzerinde Mithridates
8
 Krallığınca inşa edilmiştir. M.Ö. 63 yılında Roma Kralı 

Pompeus‟un orduları kenti ele geçirdiklerinde, askerler bu değirmene büyük bir ilgi 

duymuşlardı (Gimpel, 2005: 7). Bazı tarihçiler ise değirmenlerin ilk defa Çin‟de 

kullanılmış olduğundan ve Çin coğrafyasında icat edilmiş olmasından ve İranlılar 

tarafından Ön Asya‟ya ve oradan da dünyaya yayılmış olduğundan bahsetmişlerdir 

(Mazaherî, 1972: 340). 

Büyük bir olasılıkla orijinal su tekerleği Lyn White‟in görüşüne göre bir barbar 

icadıydı. Onun belirttiğine göre Jutland‟daki iki barajda yapılan kazılarda bir tanesi 

Hıristiyan döneminden sonraya tarihlenen, bir diğeri de bir süre sonraya tarihlenen 

                                                 
4
 Farsça: Su tekerleği demektir. 

5
Apameıa: Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır Afyon-Denizli 

karayolunun 90 km'deki bugünkü ilçe merkezinin oturduğu alanda yer almıştır. Hellen ve Roma 

döneminin, Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir Hellen dönemindeki özerk konumuyla,  imparator 

adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Pers döneminde kent  Batı Anadolu'nun 

satraplık merkezi olmuştur. 
6
 Niksar-Tokat yakınları. 

7
 Kelkit Çayı. 

8
 Pontus Krallığı. 
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alüvyon tortuya sahip, dikey baltalı değirmenler bulunmaktadır. White gerçek anlamda 

Vitruvius‟a ait değirmenin Akdeniz dünyasından ithal edildiği görüşündedir. Aslında bu 

su ile işleyen mekanizma Çin‟de zaten bilinmekteydi (White, 1962: 82). Buradan da 

anlaşılıyor ki yukarıda da söylendiği gibi değirmen Orta Asya‟dan İtalya ve Kuzey 

Avrupa‟ya yayılmış olabilir. 

Su değirmenleri hakkındaki ilk teknik bilgiler, ünlü Romalı askeri mühendis 

Vitruvius tarafından M.Ö. I. yüzyıl sonlarında Latince yazılan De Architectura adlı 

eserin onuncu bölümünde verilmiştir. Romalılar, tarihin bilinen bazalt-kum taşlı ilk su 

değirmenlerinin dünyaya yayılmasına öncülük yapmışlar ve bu nedenle devletleri 

Buğday İmparatorluğu olarak anılmıştı. Böylece suyun sahip olduğu hidrolik enerji un 

değirmenciliğine uygulanmaya başlandı.  

Antik çağlarda su kölelerin daha yoğun olması su değirmenlerinin fazla 

kullanılmasını engellemiştir. Şüphesiz klasik çağda su gücünün az kullanılmasının 

sebepleri arasında Akdeniz havzasındaki ırmakların debilerinin yıl içinde düzenli 

akmamalarının da etkisi büyüktür. Romalılar debilerin düzenli olmadığı ırmaklardan 

kaynaklanan bu problemi çözmek için su kemerleri yapmışlar ve sorunun çözülmesinde 

de başarı sağlamışlardır (Gimpel, 2005: 7).   

Gerek köklü bir geçmişe sahip oluşları, gerek tarıma elverişli bölgelerde yaşamış 

olmaları dolayısıyla İranlılar da değirmencilik alanında ilk örnekleri vermişlerdir. İlk 

örnekleri vermekle de kalmamışlar, gittikleri yerlere de bunu götürmüşlerdir.  

Örneğin Yemen'de deri tabaklama işinin ileri olmasının sebebi ise, buranın İslam 

öncesi dönemde Farslar tarafından işgale uğramasıdır. Zira bu endüstri alanında çok 

usta olan Şirazlı Farslar, bu bölgede kurmuş oldukları her şehirde tabakhâneler ve 

dericilikte kullanılan palamatları hazırlamak maksadıyla taş değirmenler inşa ettiler 

(Bakır, 2001: 80). Gerçi aşağıda yel değirmenleri konusunda da değinileceği gibi sadece 

taş değirmen de değil, yel değirmenleri alanında da bir hayli ileri durumdaydılar. 

İlk değirmenlerde dişli donanımları yoktu. Yatay konumda dönen bir su çarkı 

yukarısındaki değirmen taşını, diklemesine yerleştirilmiş bir şaft yardımıyla çevirirdi. 

Bunun sağladığı güç de merkeple döndürülen yarım beygir gücündeki bir değirmenin 

gücüne eşdeğerdi (Bakır, 2001: 80). M.Ö. I. yüzyılın sonlarına doğru, Romalı 

mühendisler, doksan derece konumlu dişliler yardımıyla üst yandaki değirmen taşını 

döndürecek alttan itmeli, kanatlı, dikine durabilen bir çark yapmışlardı. Böylece 

değirmenin gücünü altı kat artırarak 3 beygir gücüne çıkarmış oluyorlardı. Dişliler, 

taşların çarklardan daha yüksek bir hızla dönmesini sağlıyordu. Milattan hemen önceki 

yıllarda yaşamış olan Romalı Mimar-Mühendis Vitruvius, Ortaçağda Avrupa‟nın büyük 

bir yaşamsal önem taşıyan bu dişli donanımını ilk anlatan kişi olmuştur. 

Cassino dağının doğusuna düşen İtalya‟daki Volturno Irmağı üzerindeki 

Venafro‟da yapılan kazılarda Roma dönemine ait 2.10 metre çapında ve çarklı bir su 

değirmeni bulunmuştu. Bu değirmenin çarkları dakikada 46 devir yapsa, saat başına 150 

kg ya da 10 saatte 1500 kg (kabaca 1,5 ton) tahıl öğütebilirdi. İnsan gücü yerine böyle 

bir değirmenle sağlanan olağanüstü ekonomik kazancın boyutlarını kavrayabilmek için, 

bu rakamları iki kölenin bir el değirmeniyle bir saatte öğüttüğü tahıl miktarıyla 



Mustafa ġAHĠN 

 

 93 

karşılaştırmak yeterlidir. Saatte 7 kg, ya da 10 saatte 70 kg. Demek ki, 1,5 ton tahılı 

öğütebilmek için 40‟ın üzerinde köle 10 saat süreyle çalışmak zorunda kalacaktı 

(Gimpel, 2005: 7).  

Değirmen taşını döndürmek gibi ağır bir işi ortadan kaldırmakta olan su 

değirmeni, ancak antik çağın sonunda kullanılmaya başlanmıştı. Genel olarak 

kullanılması ise X. yüzyılın sonuna doğrudur. Bu devirde su değirmeni umumî evrakta, 

her büyük arazinin mutad teferruatından olarak gösterilmektedir (Seignobos, 1960: 120)  

Roma döneminde su gücünün kullanımı doruk noktasına Provence‟deki Arles 

yakınlarında, Barbegal‟de ulaşmıştı. Mühendisler burada Roma İmparatorluğu‟nun 

bilinen en büyük sanayi sitesini kurmuşlardı. Burada seksen bin kişinin un 

gereksinimini karşılamak üzere tepe yamacına kurulmuş bir fabrikaydı. Otuz derece 

eğimli bir su kemerinden akan su, ikili bir oluk içinden aşağıya dökülürdü. Her biri bir 

basamak yukarıdaki çarktan salınan suların döndürdüğü on altı çark-oluk başına sekiz 

çark- öğütme kapasitesini 150-200 kg arasında değişen bir çift değirmen taşına 

bağlıyordu. Böylece fabrika saatte 2.400-3.200 kg un üretimine erişiyordu. on saatlik bir 

iş gününde kabaca 28 ton un demekti (Gimpel, 2005: 8).  

Ancak, bu rakamların su gücündeki ve makineleşmedeki olağanüstü potansiyeli 

sergilemesine bakıp da Romalıların, Ortaçağdaki Cistercianlar‟ınkine benzer bir 

makineleşme politikası gütmüş oldukları sanılmamalıdır. Venafro
9
, ya da 

Barbegal‟dekiler gibi, suyla dönen her değirmene karşılık gelecek birçokları hâlâ insan 

gücüne, köle gücüne bağımlıydı (Gimpel, 2005: 8-9).   

Roma İmparatorluğu‟nun çöküşüne kadar değirmencilik de kölelik de eksik 

olmamıştır (Gimpel, 2005: 9). 845 yılı civarında Fransa‟da Haute-Marne‟da 
10

 Aziz 

Dizier‟in buyruğu altındaki Montieren-Der Manastırı‟na bağlı yirmi üç bölgede, Voire 

nehri 
11

 üzerinde on bir adet değirmen vardı. Bunlardan üçü birbirlerinden altı km‟den 

daha az uzaklıkta idi. Aynı yüzyılda, günümüzde Flore, Lipp ve Deux-Magots 

adlarındaki kıraathaneleriyle bilinen Saint Germain-des-pres‟in ünlü manastırına ait 

topraklarda da hiç yoksa elli dokuz değirmen vardı. Bunların çoğu küçük dereler 

üzerinde kurulmuştu. Çarkları döndürmek için su kemerleri gerekmiyordu (Gimpel, 

2005: 10).  VI. ve VII. yüzyıllara doğru Avrupa‟da su gücüyle çalışan değirmenler 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Reynoldes, ?: 120) .  

Abbasî halifesi Mehdi‟nin (775-785) halifeliğini kutlamak için Bizans 

imparatoru IV. Leonn (775-780) tarafından Abbasî başkenti Bağdat‟a gönderilen elçi 

Tarasius (Taras) bir süre burada kalmış ve burada sarat nehirlerinin kavuştuğu yerde 

100 tane değirmen taşının bulunduğu ve geliri yıllık 100 bin dirhem olan değirmenler 

inşa ettiği bilinmektedir. Şüphesiz bu değirmenleri elçiliğin yaptığına bakarak onun 

mühendislik bilgisine sahip olduğu anlaşılacaktır. Yapılan bu değirmene Reha 

                                                 
9
İtalya‟da bir şehir. 

10
Fransa‟da bir kasaba. 

11
 Fransa‟nın güneyinde bir nehir olup XII. Yüzyıldan bu yana taşımacılık yapılmakta olan debisi yüksek 

su taşıma rejimi düzenli bir akarsudur. 
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Batrik=patrik/Elçi Değirmeni) veya Ebû Ca‟fer değirmeni denilen büyük bir değirmen 

inşa ettirmiştir (Avcı, 2003: 220).  

İran ve Irak‟da da değirmencilikte göz alıcı bir şekilde makine çeşitliliği vardı. 

Nüfusu bir milyona yaklaşan Bağdat şehrindeki değirmenler ihtiyaca cevap 

vermediğinden, Bağdatlılar Dicle üzerinde su ile çalışan değirmenlere Mısır taşıyorlardı 

(Ülgen, 2011: 57).  İbnü‟l-Belhî‟nin belirttiğine gören İran‟da Hallar adsında büyük bir 

köy bulunmakta olup buradan çok miktarda değirmen taşı imal edildiğini ve önemli 

gelir elde ettiklerini belirtmiştir. Bu bilgiye dayanarak Orta Asya ve İran coğrafyasında 

değirmenciliğe malzeme sağlayan iş kollarının da geçim kaynağı olduğu anlaşılmaktadır 

(İbnu‟l-Belhî, 2008: 24).  

Sonraki yüzyıllarda su değirmenleri antik dönemlerde görülmedik biçimde ve 

hızda gelişip yaygınlaşmaya başladı. Rouen‟de,
12

 Seine Nehri
13

 ile birleşen Robec 

Irmağı üzerinde X. yüzyılda iki, XI. yüzyılda dört, XIII. yüzyılda on, XIV. yüzyılın 

başında on iki değirmen vardı (Gimpel, 2005: 10). XI yüzyılın sonlarında İngiltere‟de 

su gücüyle çalışan beş binden fazla değirmen vardı. Bu değirmenler öğütme, dokuma, 

elbise ve demir üretiminde kullanılmaktaydı (Robson, 1991: 76).  

Domestay‟ın kitabına (Domesday Book-Karagün Defteri)
14

 göre vergi 

toplayıcılarının tuttukları kayıtlar sayesinde XI. yüzyılın sonlarına doğru İngilizlerin su 

gücünden ne ölçüde faydalanmış oldukları konusunda açık bilgiler edinmekteyiz. Bu 

kitapta toplam 5624 su değirmeni kayıtlıydı. 9250 işletmecinin üçte birinden çoğunun
15

 

bir ya da daha fazla değirmeni vardı. Yeri belirlenememiş değirmenlerin sayısı yalnızca 

yüzde iki civarındaydı. Domestay‟ın kitabında geçen değirmenlerin çoğu XVIII. yüzyıl 

endüstri devriminde hala kullanılmaktaydı. Bunlardan onarılan ve yenilenenlerin 

bazıları XIX. hatta XX. yüzyıla değin kullanılmışlardır (Gimpel, 2005: 10). Bizanslılar 

da batılılar gibi XII. yüzyılda su değirmenlerini benimsemişlerdi (Ülgen, 2011: 65).  

İslam dünyasında bulunan su değirmenlerinden de sabit olanları veya su üstünde 

yüzenleri vardı (Mazaherî, 1972: 340). Su değirmenleri, un yapımından çok büyük 

çiftliklerde şeker ve yağ cenderelerini çalıştırmaya kadar pek çok alanda kullanılmıştır. 

Bu değirmenler Avrupa‟da bir ölçüde efendilerine hizmet eden bir nevi köle yahut da 

robotlardı. Bu detayların yanırsıra, su değirmeni ilk olarak endüstri devriminde bir 

dereceye kadar küçük bir öneme sahipti. İlk başta bir süre için bu değirmenler (demir 

mil-değirmentaşı) savaş zamanında saklamak için sökülebilecek pahalı birer mekanizma 

içermekteydiler (Tez, 2011: 60).  

Su değirmenin gelişimi eski at ve köle değirmenlerini de etkiledi ve kas 

enerjisinin öncelikli kaynaklarının tatmin edici bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlandı 

                                                 
12

 Kuzey Fransa‟nın Normandiya bölgesinde bir şehir olup, Keltlerden bu yana yerleşim yeridir. 
13

 Sen Nehri: Fransa‟nın ikinci en uzun nehri olup Burgon‟dan Manş Denizi‟ne dökülür. Fransızca Seine 

olarak yazılır. 
14

 İngiltere‟de ilk su değirmeni kayıtlarına M.S. 762 yılında Kont şehrinde rastlanır. Ama en önemli tarihi 

belge 1080 de başlayıp 1086 da tamamlanan Domesday incelemeleridir. 1086 da I. William tarafından 

çıkarılmış olan tapu siciline Domesday book denir. Trend ve Svern nehirlerinin güney bölgelerinde nehir 

üzerindeki değirmenler gösterilmiştir.   
15

 Yaklaşık 3463 adet. 
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(Tez, 2011: 68). Nitekim Sefernâme yazarı Nasır-ı Hüsrev de Horasan‟daki Serahs
16

 

şehrindeki değirmen taşlarını beygirlerin döndürdüğünü kaydetmiştir. Bu bilgiler 

ışığında değirmen çeşitleri içersine hayvan gücü ile çalışan değirmenleri de ilave etmek 

gerekmektedir. Nasır-ı Hüsrev‟in belirttiğine göre İslam ülkelerinde değirmenlerin 

masrafı ve değirmencilik ücreti padişahın malından verilmekteydi. Basra yakınlarındaki 

Lahsa
17

 şehrinde bizzat bu duruma şahit olduğunu belirtmiştir (Nasır-ı Hüsrev, 1951: 

129). Ortaçağın İslam ülkelerinde su değirmenleri o kadar yaygınlaşmıştı ki bazen bir 

yerdeki su için değirmen döndürme ölçüsü ile miktarı ifade ediliyordu. Bu gün dahi 

Anadolu da bir yerde bulunan su için, üç değirmen, beş değirmen döndürecek su 

ifadeleri kullanılmaktadır.”Diyarbakır‟da şehrin ortasında bir kaynak vardır ki sert 

taştan çıkar ve beş değirmen çevirecek kadardır” (Nasır-ı Hüsrev, 1951: 13) ifadesi bir 

Ortaçağ seyyahı tarafından kullanılmıştır. 

Timurlular zamanında vakıf değirmenleri de ülkenin dört bir yanına 

hayırseverlerce yapılmıştır. Hüseyin Baykara‟nın karısı Begüm Hanım da su değirmeni 

yaptırmıştır (Subtenly, 2007: 281). Su ile işleyen yığınla değirmen ırmak kenarlarına 

yayılmıştı. Sabit olanları da, seyyar işleyenleri de vardı (Mazaherî, 1972: 340).  

Anadolu‟da da su değirmenleri daha yakın zamanlara kadar kullanılmıştır. 

Elektriğin henüz ulaşamadığı ücra köşelerde su değirmenleri seksenli yılların ortalarına 

kadar kullanılmıştır.
18

 Görüldüğü gibi su gücünün uygun olduğu yerlerde değirmencilik 

daha fazla gelişmiştir. Avrupa‟da bol su kaynaklarının özellikle kıtanın kuzey kesimleri 

ile okyanus çevresinde ki şehir ve kasabalarda, nehir boylarında su gücü kullanmaya 

imkân vermiştir (Beresford-Joseph, 1979: 251; Newman, 2001: 88).  

  Ortaçağda bu değirmenler çoğunlukla un öğütme, kâğıt yapımı, kumaş dokuma, 

çırpıcılık ve şeker kamışı ezme amacıyla kullanılırdı (Ülgen, 2011: 41).  

 

b. Rüzgâr (Yel)  Değirmenleri 

 

Rüzgâr‟ın Geçmişine baktığımızda şu aşamaları görmekteyiz.  

Yani yel değirmenlerini Yakındoğu‟da ilk kez Persler kullandılar (Mazaheri, 

1972: 341). Bu günkü İran‟da yaşayan Persliler yel değirmenlerini buğday öğütmede 

kullandılar.  Değirmenin ilk defa Persler zamanında İran ve Afganistan yaylalarında 

kullanıldığı tahmin edilmektedir. Burada rüzgârlı havalar boldur. Dolayısıyla da rüzgâr 

değirmenlerine oldukça elverişlidir. İran ve Afganistan‟da VII. yüzyıldan itibaren 

değirmen direkleri dik duran bir direğin üzerine bağlı olarak yatay planda ve ona bağlı 

olarak dönen bir değirmen taşından oluşmaktaydı (Ülgen, 2011: 55). Verilen bilgilere 

göre yel değirmeninin vatanı Sicistan‟dır (Medieval Science, 2005: 519).  Sicistanlılar  

hava akımlarına ait bilgi sahibiydiler ve bunları uygulayarak yel değirmenlerini inşa 

                                                 
16

 Orta Asya‟da Mâverâünnehr‟de bir şehirdir. 
17

 Arabistan‟ın güneyinde bir şehir. 
18

 Tokat ilinin Pazar ilçesinde su gücünün yoğun olduğu yerdeki su değirmeni kalıntıları hala mevcut olup 

buraya mevki olarak da değirmen mesire yeri denilmektedir. Yozgat-Kadışehri-Ovacık köyü ile Kızılöz 

köyleri arasında da böyle bir değirmen seksenli yılların sonuna kadar kullanılmış olup kalıntıları hala 

mevcuttur. 
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etmişlerdir. Rüzgâr değirmenleri ile ilgili Doğu İran kaynaklarında M.S. 950 yılına 

kadar giden bilgi vardır. Hatta bunların gelişmişlerinin bu gün belirtilen yerlerde hâlâ 

kullanıldığı söylenmektedir (Ülgen, 2008: 68-71). X. yüzyıl meşhur İslam tarih ve 

coğrafyacılarından İstahrî Sicistan‟daki yel değirmenlerinden bahsetmiştir. Mesudî ve 

İbn Havkal da bu değirmenlere eserlerinde yer vermişlerdir (Şeşen, 2001: 14). Bazı 

bilgilere göre ise Orta Asya‟daki tarım havzası halkı, yel değirmenlerinin ilk 

bulucularından olan Çinliler‟den bunu alarak Perslere öğretmişlerdir. Bunlar su 

değirmeni gibi hem hububatı öğütmekte hem de kuyulardan suyu yukarı çıkarmada 

kullanılıyordu. Ortaçağda Herât bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan Fûşeng‟in 

sayısız rüzgâr değirmenleri vardı (Strange, 2011: 411).  

Ortaçağda İslâm dünyasında değirmenciliğin ayrı bir işkolu olarak ekonomik 

hayatta yer bulmasının yanında değirmencilik yapımında kullanılan değirmen taşlarının 

yapım ve satımı da kazanç getirici işler arasındaydı. Örneğin, Herât bölgesindeki Cebel 

şehrinin geçim kaynakları daha çok değirmen ve döşeme de kullanılan taşlarıydı (İbn  

Havkal en-Nasibî, 2004: 144). 

Yel değirmenleri büyük bir değirmen taşını ve rüzgâr hızını düzenleyen bir 

türbini harekete geçiren sekiz tane yatay kanada sahiplerdi. Gerçekten de rüzgâr hızını 

mutlaka düzenlemek gerekirdi. Çünkü rüzgâr çok hızlı estiğinde taşlar çok çabuk döner, 

ısınıp çatlama tehlikesi ile karşılaşır ve sonunda da kırılırdı. Yel değirmeninin işleyişi 

ile ilgili olarak o zamandan kalan bir belgede bahsedilen şu bilgiler değirmenin işleyişi 

ve yapımı hakkında bize çok önemli bilgiler vermektedir. “Binayı bir minare kadar 

yükseltirler ya da bir dağ tepesi kullanırlardı. Bir binayı diğerinin üzerine koyarlardı. 

Tepesinde de bir değirmen bulunur ve bu, hem döner hem de öğütürdü. Burada 

yararlanılan rüzgâr vasıtasıyla dönen bir tekerlek vardır. Tekerlek aşağı dönerse, 

değirmen yukarı dönerdi tekerlekle. Rüzgâr eserse bu değirmenler dönerdi (Strange, 

2011: 71-72). 

Görüldüğü gibi yel değirmenleri ya yüksek bir dağın doruğuna ya da 

yükseltilmiş bir binanın veya ağacın üzerine oturtularak daha yüksekte olması sağlanır 

ve böylece de rüzgârdan daha fazla faydalanılırdı. 

Avrupa‟da yaklaşık 1000 yıllarına kadar rüzgâr ile öğütme ile ilgili herhangi bir 

belge bulunamamıştır. Ancak IX. yüzyılda İsviçre‟de St. Gall Abbeyi‟nin planında su 

gücüyle çalışan hafif çekiçler gösterilmektedir (Strange, 2011: 70). 

XII. yüzyılda teknik adamlar rüzgâr enerjisinden faydalanmaya yöneldiler. 

Rüzgâr değirmeni Avrupa‟da ilk kez XII. yüzyılda görüldü (Gürkan, 2004: 61). Bu 

değirmenlerde tahıl öğütülmeye başlandı.  

M.S 1105 yılında rüzgâr kuvveti Avrupa‟da ilk kez kullanıldı. Yel 

değirmenlerinde tahıl öğütüldü (Ülgen, 2011: 68). İngiltere‟de rüzgâr değirmeni ilk defa 

olarak 1185 yılı civarında kullanılmaya başlandı (Nicholas, 1989: .?; Glick, vd. 2005: 

19; Watts, 2000: 22).  

XII. yüzyılda makineleşmiş dindarlıkla ilgili olarak Çin‟de yeni bir moda 

başlamıştır. Yeh Meng-te (ö.1140) şöyle demiştir: “Son zamanlarda on tapınaktan altı 

ya da sekizinde dönme hareketi yapan tekerleklerin sesi duyulabilirdi. Ancak bu oluksal 
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bir aktivitenin sonucu değildir.” Modern Moğolistan‟da ibadet eden silindirlerin 

sekizgen olduğu gerçeği, Orta Asya‟da böylesi aletlerin Çinlilerden esinlendiğini 

göstermektedir. Açıklandığı üzere rüzgâr değirmenlerinin ilk uygulaması oldukça 

açıktır. Tibet‟te rüzgâr değirmenleri sadece ibadet etme teknolojisi olarak 

kullanılıyordu. Bu teknoloji Çin‟de, değirmenlerin kilit yerleri üzerinde kanal botlarını 

pompalamak için uygulanırdı. Afganistan‟da ise tamamen un öğütmek için kullanılırdı 

(Ülgen, 2011: 70). Bazı tarihçiler bu su pompalamanın Çin‟de M.Ö. 200‟lerden itibaren 

kullanıldığını belirtmektedirler. 

İlk yatay-akslı yel değirmenleri batı Avrupa‟da görüldü. İngiltere, Hollanda ve 

Fransa gibi kuzeye yakın rüzgârlı ülkelerde kullanıldı. Teknolojideki ilerlemelerde 

öğütme ve pompalama gelişti. Rüzgâr değirmenleri başlangıçta hububat öğütmek için 

kullanıldı. Daha sonra ipek dokuma, şerit basma, kalıplama, deri dikme, yağ çıkarma, 

barut imali gibi pek çok konuda kullanıldı. 

Avrupalılar su değirmeni donanımlarını bu yeni duruma uygulamada olağanüstü 

başarı gösterdiler. Su gücüyle dönen çarklar yerlerini rüzgâr gücüyle çevrilen yelkenlere 

bırakmışlardı. Ancak burada teknisyenleri düşündüren bir sorun vardı. Su hep aynı 

yönde akarken rüzgârın esiş yönü değişiklik gösteriyordu. Sonunda buna da bir çare 

buldular. Makine donanımıyla birlikte yelkenleri de taşıyan ağaçtan çatılmış ana 

gövdeyi, rüzgâr gücüyle ekseni çevresinde özgürce dönebilen dikey konumdaki çok 

kalın meşeden bir direğe bindirmişlerdi (Gürkan, 2004: 61). Yani Avrupalılar rüzgâr 

değirmeninin baş kısmını geliştirdiler (Newman, 2001: 88). 

“Direkli değirmen” diye bilinen bu değirmen yalnızca Batı‟ya özgü bir buluş 

gibi görünmektedir. Bunun İran ve Afganistan yaylalarında VII. Yüzyıldan beri var 

olduğu bilinen dikey bir eksene bindirilmiş yel değirmeni türüyle hiçbir ilgisi yoktur. 

Sözü edilen yerlerde rüzgâr hep aynı yönde estiğinden değirmen de ona göre yapılmıştı. 

Gimpel; “III. Haçlı Seferi sırasında (1189-1192) direkli değirmenler gerçekte hiç 

bilmedikleri Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyordu.” demiş olsa da (Gimpel, 2005: 25) ve 

her ne kadar birçok Avrupalı Ortaçağ tarihçisi yel değirmenlerinin Avrupa icadı olup 

doğuya bile ihraç edildiğini belirtse de eldeki bilgiler bunun aksini göstermektedir. Çok 

eski dönemlerden beri uzak ve Yakındoğu‟da bilinen rüzgâr değirmenleri olsa olsa 

Avrupalılar tarafından daha da geliştirilmiş olur, icadının Avrupalılar tarafından 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bura Avrupalı tarihçiler Avrupa‟daki yel 

değirmenlerinin özellik olarak farklılıklarına bakarak icadın kaynağını kendileri olarak 

göstermişlerdir. Halbu ki bunun ilkeli ve prototipi ufak farklılıklarla doğuya aittir. 

Bu bilgiye dayanarak şu yorumu yapmak mümkündür: Savaşlar milletler ve 

toplumlar arasında sadece yıkıma yol açmamış teknoloji transferlerini de beraberinde 

getirmiştir. Haçlı Seferleri de yalnızca Avrupa‟nın doğudan barut, pusula, matbaa gibi 

yenilikleri almamış, doğu da batıdan (Avrupa‟dan ) bir kısım yenilik ve buluşları 

almıştır.  

Yel değirmenlerinin su değirmenlerinin aksine kışın dondurucu soğuklarında 

dahi çalışabilmeleri onların Avrupa‟nın her tarafına yayılmalarına sebep olmuştur. XIII. 
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yüzyılda Ypres
19

 yakınında 120 civarında yel değirmeninin bulunduğu ve bu yel 

değirmenlerinin Hollanda‟ya geçişlerinin de aynı yüzyılda olduğu bilinmektedir 

(Gimpel, 2005: 24). Rüzgâr değirmenleri kuzeyden Akdeniz havzasına yavaşça 

yayılmıştır (Ülgen,  2011: 69). Çünkü Akdeniz‟de donma problemi çok değildi. Belki 

de kuzeydeki ırmakların düzenli ve daha hızlı akmalarıyla Akdeniz havzası ırmakları 

arasındaki bu farklılık da bunu etkilemiştir. 

 

c. Gelgit Değirmenleri 

Ortaçağ mühendisleri yalnızca Garonne
20

  gibi hızlı akan nehirler üzerine değil 

deniz enerjisini dizginlemeyi de başarmışlardı. Gelgite dayalı fabrikalar için seçtikleri 

yerler, XX. yüzyılda Fransızların gelgite dayalı enerji santralleri için kurdukları yerlerle 

aynıdır. Klasik dönemlerde bilinmeyen gelgit değirmenleri, Ortaçağ insanını yeni enerji 

kaynakları bulmaya yönelten bir dürtünün göstergesidir. Gelgit değirmenleri çoğu 

zaman ırmak eğimlerinin düşük, dolayısıyla da su akışının değirmeni döndürecek kadar 

güçlü olmadığı düz yerlerde kurulurdu. Gelgite elverişli sığ çaylar boyunda, kıyıdan 

oldukça içerde, genişlikleri 13 hektarı bulan düz yerlerde kurulurdu. Yükselen suların 

dalyana dolmasını sağlayan açılır- kapanır kapaklı kapakları vardı.  İç tarafta böylelikle 

tutulan sular gerisingeri kaçmaya başlayınca, artan basınç nedeniyle kapaklar 

kendiliğinden kapanırdı. Değirmenci, değirmenin aşağısındaki su yüzeyinin elverişli 

düzeye dek düşmesini bekledikten sonra dolu savak kapaklarını açar açmaz kanallardan 

gerisingeri hızla akan sular çarkları döndürürdü. (Gimpel, 2004: 22).  

 Gelgit değirmenleri su tekerlekleriyle işlemekteydi. Su tekerleği düzeneğinde 

değirmen taşlarının aşağıya doğru vitesleyerek yelkenle dönen yapının tepesinde yatay 

bir baltaya, yel değirmeni yerleştirilmiştir. Yukarıda sağlam bir direkte değirmenin 

dengelenmesiyle, rüzgârın yelkenle karşılaştığı anda ilk problem bu şekilde 

çözümlenmiştir (Ülgen,  2011: 78). Bununla birlikte gelgit değirmenlerinin bir takım 

eksiklikleri de vardı. Suyun yükseliş zamanları günden güne değiştiği için, 

değirmencinin çalışma saatleri de düzenli olamıyordu. Üstelik bu değirmenler günün 

birkaç saatinde çalışabiliyordu.
21

 Yalnızca tahıl üretmeye yarayan gelgit değirmenleri, 

Ortaçağ ekonomisinde su değirmenleri kadar belirleyici bir rol oynayamayacaktı 

(Gimpel, 2004: 23). Yakındoğu‟da da gelgit değirmenleri kullanılmıştır. El-Mukaddesî, 

Basra bölgesinde gelgit enerjisine dayalı değirmenlerin varlığından söz etmekteydi 

(Ülgen,  2011: 79). 

Yel değirmenleri ile gelgit değirmenlerini mukayese ettiğimizde, yel 

değirmenlerinin gelgit değirmenlerine göre çok daha geniş alanda kullanım alanının 

olduğu görülür. Akarsuların hızlarının düşük olduğu yerlerde su yerine yel değirmenleri 

çok fazla kullanılmış olması gerekir (Ülgen,  2011: 64). Özetle; gelgit değirmenleri çok 

kullanışlı olmamakla birlikte Geç Ortaçağlarda uygun ortamlarda kullanılmıştır.  
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Ypres: Kuzey batı Belçika‟da bir şehir olup; XIV. Yüzyılda kumaş dokumacılığında çok ileri bir 

durumdaydı. Çırpıcılıkta değirmenin kullanılması bakımından da konumuz içinde önem taşır. 
20

 Fransa‟nın güney batısında bir nehir olup sularını Atlas Okyanusuna boşaltır. 
21

 Bir günde sabah saat  altıdan  gündüz ona kadar çalışırdı. 
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d. Vitesli Değirmen 

 

Vitesli değirmenin genel mekanizması diğer güç şekillerinin kullanımına 

uyarlanmıştır. El gücü ve at gücü gibi içerilen güç miktarı büyük değildi, fakat bu 

endüstriyel önem taşıyan güç miktarının üretim ve uygulaması anlamındadır. 

 

e. Bıçkı Değirmen 

 

Bıçkının yukarı ucu, hafif bir direğe yerleştirilmiştir. Aşağı ucu ise su 

tekerleğinin baltasından çıkan kollar tarafından periyodik olarak baskı yapabilen, 

hareket edebilir çapraz parçalara bağlanmıştır. Bu kolların aşağı stroku
 22

 bıçkıyı aşağı 

indirir. Kazığın elastikiyle yaratılan döner hareketidir. Bıçkıya karşı onu tutan ya da 

kütüğün hareket etmesi için bir mekanizma yoktur. Bu tip değirmenlere XIV. yüzyılda 

rastlanmaktadır. Almanya‟da, Breslau‟da Madeira adasında bu değirmenin örneklerine 

rastlanmıştır (Ülgen,  2011: 38).  

 

II. Ortaçağda Değirmencilikte Kullanılan Yeni Teknikler 

1. Kam Mili 

 

İskenderiyeli Heron gibi klasik dönem mühendisleri, kam milinden nasıl 

faydalanılacağını biliyorlardı. Fakat onu yalnızca hareketli oyuncaklar ve el aletlerinin 

yapımında kullanıyorlardı.  

 Çinliler kuyruklu çekici ta MS. 290‟larda çeltik dövme işlerinde kullanmışlarsa 

da, bu kam mili sonraki yıllarda diğer endüstri dallarına giremedi (Gimpel, 2005: 13).  

Doğrusu matbaa, barut, pusula gibi Çin‟de gerçekleştirilmiş olan buluşların bu 

ülkenin tarihinde hiçbir zaman evrimsel bir etki yaratmamış olması Çin teknolojisinin 

ilginç bir özelliğidir. Öte yandan kam milinin Ortaçağ endüstrisinde kullanım alanı 

bulması batı yarımküresinin sanayileşmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu gün 

montajdan çıkan her otomobilde bir kam milinin olması konunun anlaşılması açısından 

en iyi örnektir. 

Eski çağda öğütme işi diğer herhangi işlerden belki de daha fazla uzun süre ve 

emek gerektiriyordu. Makineli buğday öğütme işi, su çarkının dönme hareketini 

dikeyden yataya çevirmesini ve değirmen taşını daha hızlı döndürmek için su çarkının 

yavaş dönüşünün hızlanmasını gerektiriyordu. Su çarkının dönme hareketinin ileri geri 

gitme ya da çekiç gibi inip kalkma hareketlerine çevirmek için birçok uygulamaya 

ihtiyaç vardı. Bu amaca ulaşmak için kamdan verimli bir şekilde yararlanacak sistemler 

planladılar. Bu sistemde su çarkının miline bağlanmış iki kam montajı vardır. 

Kamlardan biri Kastonyalı çekicini, diğeri de körüğü çalıştırmaktadır (Ülgen, 2011: 64). 

Avrupa‟da X. Yüzyılın bitiminden bu yana değirmen tasarımcıları, o günlere 

değin elle, ayakla işletilen tüm endüstriyel üretim araçlarını kam mili sayesinde 

makineleştirme imkânına kavuştular. Fransa‟da 987–996 yılları arasında Montreuil-sur-
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 Strok, silindirin hareketi sırasında çıktığı en üst düzey ile indiği en alt düzey arasındaki uzunluktur. 
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Mer‟deki bir belgede bira üretiminde kullanılan ilk çarklı fabrikalar anlatılmaktadır. 

Almanya‟nın Oberpfalz‟ın Schmidmühlen kentinde ta 1010 yılından beri su gücüyle 

çalışan demir çekiçler bulunmaktadır (Gimpel, 2005: 14).  

 

2. Yüzer Fabrikalar 

 

Grand Pond‟un altında sekiz yüzyıl önce Roma‟da Belisarius tarafından 

geliştirilmiş olanına benzeyen yüzer fabrikalar demirlemişlerdi. Ortaçağ mühendisleri 

bu fabrikaları ırmağın orta yerine değil de kemer altlarına kurmakla bunların 

verimliliğini önemli ölçüde artırmışlardı. Kemer aralarından hızla akan su, çarkları, 

dolayısıyla da değirmen taşlarını daha hızlı döndürüyordu. Böylece üretim de o oranda 

artıyordu. 1323‟te Grand Pont‟un altında onüç fabrika vardı (Gimpel, 2005: 14).  

X. yüzyıl‟ın meşhur İslâm Coğrafyacılarından İbn Havkal‟a göre Musul‟da 

Dicle Irmağı‟ndaki gemi çarklı değirmenlerin, başka hiçbir yerde bir örneği 

bulunmamaktadır. Bu gezici değirmen gemileri, tahta bir sal üzerine kurulmuş olup, sığ 

yerlere zincir atıyorlar ya da zincirlerle ırmağın iki kıyısına bağlanıyorlardı. Her birinde 

dört değirmen taşı vardı ve her iki taş yirmi dört saatte elli eşek yükü tahıl öğütme 

yeteneğine sahipti (yaklaşık on ton). Habur Irmağı boyunca bir baraj şeklinde olmuştur 

(Ülgen, 2011: 60).  

Gemi çarklı değirmenler, ırmağın orta kısmında kurulur ve suyun yüksek hız 

özelliğinden faydalanılırdı. Irmakların ortasında kurulan bu değirmenlerin bazı 

dezavantajları vardı. Bu değirmenlerin gemilere veya kayalara çarpıp parçalanma 

olasılığı yüksekti. Ayrıca bunlar bazı yerlerde gemi nakliyatını da güçleştirebiliyordu 

(Ülgen, 2008: 60). 

Toulouse
23

 şehrinin mühendisleri Garonne Irmağı üzerindeki yüzer fabrikaların 

verimliliklerinin düşük olmasına bir çözüm getirmişler, ırmak üzerine dev bentler 

yapmışlardı. Yüzer fabrikaların da belli olumsuzlukları vardı. Kimi zaman akarsulardaki 

ulaşımı engelliyor, kimi zaman da özellikle sel baskınlarında, bağlarını koparıp 

sürüklenerek ya diğer teknelere çarpıyor ya da ırmağın başkalarına ait bir kesimine 

çakılıp kalarak sayısız yasal kovuşturmalara neden oluyorlardı. XII. yüzyılın sonlarına 

doğru Avrupalı mühendisler yüzer fabrikaları bir kenara bırakıp hızla akan Garonne 

Irmağı‟nı dizginlemek üzere üç tane bent yaptılar. Zamanla karada kurulu fabrikaların 

sayısının azalmasına bakılırsa, yüzer fabrikaların daha verimli olduğu anlaşılmaktadır 

(Gimpel, 2005: 17).  

 

3. Bentler 

 

Ortaçağdaki bu su gücü barajların yapımını da teşvik etmiştir. Hindistan‟dan ve 

yakın doğudan baraj yapımını öğrenen Araplar, birkaç Roma barajının işletildiği 

İspanya‟ya bu bilgiyi getirmişlerdir. Kendi bilgilerini de bunlara ekleyerek tamir 

etmişlerdir. Müslüman mühendisler Dımaşk ve Ghuasan lüksünü yeniden yaratmak için 
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bilinçli bir teşebbüs içinde Guadalquivir‟e doğru Ebro‟dan başlayarak barajlar inşa 

etmişlerdir. Nehirlerin aşağı kesimindeki işletmeler su gücünden daha fazla 

faydalanmak ve daha fazla kazanç sağlamak için bentleri yükseltiyor ve kendilerinden 

sonra gelenlerin sularını kesiyor veya azaltıyorlardı. Bu da ikincilerin kârlarını azaltıyor 

ve hatta zarara bile yol açıyordu. XIII. ve XIV. yüzyıl Avrupa‟sında bu sebepten açılmış 

ve on yıllarca sürmüş davalarla doludur. Bu bentler, yukarıdan dökülen suyun 

yardımıyla çalışan büyük çarklar için ihtiyaç duyulan suyun daha yüksekten düşmesini 

sağladığı gibi, suyun akışında meydana gelen mevsimsel değişmelere karşı bir depo 

işlevi de görüyordu (Ülgen,  2011: 59, 67).  

 

4. Direkli Yel Değirmenleri 

 

“Direkli değirmen” diye bilinen bu değirmen yalnızca Batı‟ya özgü bir buluş 

gibi görünmektedir. Bunun İran ve Afganistan yaylalarında VII. Yüzyıldan beri var 

olduğu bilinen dikey bir eksene bindirilmiş yel değirmeni türüyle hiçbir ilgisi yoktur. 

Sözü edilen yerlerde rüzgâr hep aynı yönde estiğinden değirmen de ona göre yapılmıştı 

(Gimpel, 2005: 24).  

 

5. Fabrika DönüĢtürme ĠĢlemleri 

 

Değirmencilik başlangıçta yalnızca un ve gıda için yapılmışsa da sonradan bu 

durum değişmiş ve başka alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bunların başında ise 

eğirme ve çırpıcı değirmenleri başta gelmekteydi (Gürkan, 2004: 61).  

 Sadece XIII. yüzyıla gelindiğinde İngiltere‟de birçok değirmenin çırpıcı 

dibeklerine dönüştürüldüğü görülmektedir (Gimpel, 2005: 14). Bunda esas etmen ise 

İngiltere‟nin koyun üretimindeki artışa paralel olarak artan yün üretimini olsa gerektir. 

Tabi sadece doğrudan yün üretimi değil Flander
24

 ve dokuma endüstrisi konusunda 

Fransa ile arası açılan İngiltere‟nin kendisinin de kârlı bir üretim olan dokumayı 

keşfetmiş ve yaygınlaştırmış olmasındandır (Bakır, 2005: 255-256).  

 

III. Türklerde Değirmencilik 

 

Türklerde de tarımın yapıldığı alanlara paralel olarak değirmencilik faaliyetleri 

ileri durumdaydı. Orta Asya‟da ilk uygarlıklardan başta Anav kültüründe olmak üzere 

birçoğunda buğday taneleri ve öğütme taşlarına rastlanmış olması bunun göstergesidir. 

Bu değirmenlerin bazıları kol gücüyle bazıları da su gücüyle çalışmaktaydı. Türklerdeki 

değirmen taşlarının en eski örneğini Göktürklere ait Kuray Kurganında bulunmuştur 

(Koca, 2000: 144). 

Uygurlar Türkleri de ziraat konusunda bir hayli ileri gitmişlerdi. Ovadan geçen 

bir nehrin mecrasının değiştirildiği, açılan kanallarla tarla ve bahçelerin sulandığı, bu 

kanallar üzerinde birçok değirmenin kurulduğu bilinmektedir (Ögel, 2001: I/84). X. 
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 Belçika‟da- ki bu ülkenin büyük bir kısmını içine alır-.XIV. yüzyılda dokumacılık, sanayi ve ticaretin 

yoğun olarak geliştiği coğrafî bölge. 
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yüzyılın ilk çeyreği içinde Uygur kağanını ziyaret eden Çin elçisi Yen-te, Uygur 

ülkesinde su değirmenlerini gördüğünü kaydetmiştir. Arap coğrafyacıları Kırgızlar‟ın 

pirinç, buğday gibi hububatları öğüttüklerini belirtmişlerdir. Eski Türkler un öğüten 

kimseye Ügitçi diyorlardı (Koca, 2000: 144). Moğol istilasından evvel Türkistan‟da 

Buhara‟da Tahûne
25

 arkı adıyla açılan ve Nevbahar‟dan başlayan ark üzerinde çok 

sayıda su değirmenleri mevcuttu (Barthold, 19990: 111). Gerek Türkistan ve gerekse 

Anadolu‟da da değirmencilikle ilgili birçok terimin bulunması değirmencilik ve 

hububatı diğer şekillerde işlemede Türklerin de önemli işler başardıklarının 

göstergesidir. 

Diğer kavimlerde olduğu gibi Türklerde de dibeklerle ilgili ayrıntılar yer 

almıştır. 

1. Küçük Dibek (Havan) 

2.Orta Dibek-Bildiğimiz Dibek 

3.Büyük Dibek- (Soku) 

 Türkler, değirmeni çevirmek için taş üzerine tutulmuş kazığa da dibek derlerdi 

(Ögel, 2001: 4/115). Soku ile ilgili Kaşgarlı Mahmut‟un eserinde de bilgiler mevcuttur 

(Ögel, 2001: 4/147-151).  

 

IV. Değirmenciliğin Ortaçağ Ekonomik Hayatındaki Yeri  

Feodal dönemde kiralık su çarkları derebeylerin çok önemli kazanç yollarından 

birisi olmuştur. Feodal kanunlar çerçevesinde kiralar bazen nakit bazen de aynî olarak 

alınıyordu. Derebeyler kendilerine ait mısır tarlalarının gelirleri ile de yeni değirmenler 

kuruyorlardı. 

Burada şunu belirtmek gerekir ki değirmenler hem derebeyleri için bir kazanç 

kapısı, hem serflerin ürünlerini değirmenlerde öğütmeleri için bir kamu hizmeti görevi 

görüyorlardı. Ancak serfler, derebeylerin değirmenlerinde haftanın belli günlerinde 

ücretsiz olarak çalışmak zorundaydılar. 

Değirmenler Ortaçağda genel olarak kilise, manastır ve şehir yöneticilerinin, 

hükümdar ve lordların elindeydi ve bunlardan sonra çoğunlukla çocuklarına geçerdi 

(Newman,  2001: 88).  

Su ve rüzgâr değirmenlerinin yaygınlaşması ve güçlerinin artması, üretken 

amaçlar için daha fazla enerjinin sağlanması demekti. Bu iki enerjinin yaygın kullanımı, 

insanın güç için hayvan ve bitki şeklindeki enerji kaynaklarına bağlı olduğu geleneksel 

dünyadan kurtuluşun başlangıcı ve böylece sanayi inkılâbının ilk habercisi oldular 

(Gürkan, 2004: 61).  

İngiltere‟de çoğu köy ve kasabada çoğunlukla doğal olarak suyun bulunduğu 

yerlerde bir veya birden fazla mısır değirmeni, değirmenciler tarafından lordlardan 

kiralanıyordu. 

                                                 
25

Tahûne: Arapça bir kelime olup tevâhin kelimesinden gelir, su değirmenleri anlamında gelmektedir. 
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Tabii ki değirmenler her yerde aynı oranda kâr getirmiyordu. Bunda da 

değirmenin öğütme kapasitesinden yakınındaki değirmenlerin olup olmadığı ve sıklık 

dereceleri ile etrafta kullanılabilecek hammadde miktarlarının ilgisi olsa gerekir. 

Konun diğer bir ilginç yanı da değirmenlerden kârdan eşit pay alan üç, dört hatta 

beş ortağının olabilmesiydi. Fransa‟da Bazalce şirketi kâr payını yıllık dalgalanmalara 

bağlı olarak ortaklarına paylaştırmaktaydı ve bu günkü borsa hisseleri şeklinde piyasada 

alınıp satılıyordu. Belki de dünyadaki en eski kapitalist şirket olan bu şirket XX. 

Yüzyılın ortalarına doğru Electricite‟de France (Fransız Elektriği) tarafından 

millileştirilinceye kadar varlığını sürdürdü. Görüldüğü gibi Ortaçağ değirmeninin yeri 

çok değerli olduğundan ticari korumaya alınmıştı. Bir değirmen sahibi kendisininkine 

zarar verecek yeni bir değirmenin kurulmasını önleme hakkına sahipti. Tersine bir 

durumda zarar-ziyan tazminatı almaya hak kazanırdı. Bu uygulama XIX yüzyıla değin 

sürmüştür. 1840 yılında Leeds kenti halkı kendi değirmenlerini kurma hakkı elde 

edebilmek için 40.000 paund tutarında bir tazminat ödemek zorunda kalmışlardı. 

Domesday kitabındaki kayıtlara göre Somerset‟te
26

 kurulmuş iki değirmen kira 

borçlarını demir kütükleriyle ödüyordu (Gimpel, 2005: 11-12).  

Öyle ise bütün değirmenler un imal ediyor diye bir genelleme yapmak yanlış 

olup yukarıda benzeri görülen değirmenler demir dövüyorlardı anlamı çıkmaktadır. 

Yel değirmenleri ya da su değirmenlerinin kiraya verilmesinden elde edilecek 

yüksek gelirler, değirmen sahiplerinin güç üreten makinelere duydukları ilginin bir 

göstergesiydi. Yel değirmenleri XII. yüzyıldan başlayarak o denli çoğalmıştır ki bu 

çoğalma onların kârlı birer işletme durumuna geldiklerini de gösterir. 1180 yılında Papa 

III. Celestine‟nin bu yel değirmenlerinden vergi alması da yel değirmenlerinin birer 

kârlı kuruluşlar olduklarının göstergesidir. Yel değirmenlerinin de su değirmenleri gibi 

kârlı olmaları onları ellerinde bulunduranların bu kârlılıklarını korumada gösterdikleri 

çabalardan daha da iyi anlaşılmaktadır.  Kendi yel değirmeni yakınına birisi yel 

değirmeni yaptırsa sonradan geleni önceki kendi zararına olduğu gerekçesiyle 

mahkemeye verirdi ya da şiddete başvurarak bu değirmeni yıktırırdı. Su değirmeni, yel 

değirmeni sahiplerince dayatılan yüksek kira bedelleri, değirmencilerin müşterilerinden 

değirmen hakkı olarak aldıkları, normalde öğütülen buğdayın on altıda biri tutarındaki 

un ya da tahıl miktarını aşmaların neden oluyordu (Gimpel, 2005: 25-27). 

 Château-Narbonnais
27

, Daurade
28

 ve Bazalce fabrikalarının tüm sahipleri kendi 

kuruluşlarının hissedarıydılar. Kadın olsun, erkek olsun miras yoluyla ya da satın alarak 

şirketlerin hisselerini ele geçirenler fabrikalara ortak oluyorlardı. XIII. yüzyılın 

başından itibaren hissedarlar arasında değirmenci ya da fabrika emekçisi olanlara artık 

rastlanmamaktadır. Bu anlamda, sermaye ile emek ayrımının işlerlik kazanması 

demektir. Değirmencilerle işçiler şirket yönetiminde söz sahibi olmayan kimselerdi. 

Buna karşın, hisse sahipleri, değirmencilikten anlamadıkları gibi ona ilgi de duymayan, 

kazanç sağlamaktan başka kaygısı olmayan Toulouse‟lu zenginler, emek sömürüsü 

                                                 
26

İngiltere sınırları içersinde bir yerleşim yeri. 
27

Ortaçağda Paris yakınlarında küçük bir kasabaydı 
28

Ortaçağda Fransa‟nın Atlas Okyanusu‟na kıyısı olan bir şehri. 
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yapan kapitalistlerdi. Günümüzde olduğu gibi hisse senetleri alınıp satılmaktaydı ve kâr 

da yıllara ve durumlara göre değişiklik gösteriyordu. Meselâ 1350 yılındaki veba 

salgınında hisse senetleri çok yükselirken, Garonne Irmağı sellerden taşıp da üzerindeki 

değirmenleri sürüklediği zaman fiyatları da oldukça düşmüştü. Yılda ortalama yüzde on 

ile yirmi beş arasında değişen gelir getiriyordu. Bu hisse senetlerine Uchau deniliyordu 

ve fabrikanın yaklaşık sekizde birine eşitti. Satışlar noter huzurunda yapılıyordu. Bu 

senetler alınır, satılır, değiştirilebilir ve bağışlanabilirdi (Gimpel, 2004: 30-31).  

Ortaklar yıllık genel kurul toplantılarında bir yıl öncesine ait hesapları gözden 

geçirirler, işletmeleri gelecek yılki toplantıya dek ortaklar adına yönetecek kimseleri 

seçerlerdi. Bunlar ev, arazi, fabrika, yapı gereçleri gibi her türlü taşınmaz malları 

almaya-satmaya, işçilerle tüccarlar arası sözleşmeleri yapmaya kadar birçok alanda 

yetkiliydiler ve işlerinin gereğinden dolayı genellikle hukukçulardan seçilirlerdi 

(Gimpel, 2004: 11-21).  

1374 yılında Bazalce birliği ile Château-Narbonnais‟nin tek bir kuruluş halinde 

birleştirilmesini öngören bir plan yapılmışsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ancak 

XVI. yüzyılın bazı dönemlerinde sınırlı da olsa bir takım anlaşmalara varabildiler. Bu 

şirketler ilk zamanlarda kar paylarını tahılla öderlerken 1840 yılından itibaren artık kâr 

paylarını nakit ödemeye başladılar. Görüldüğü üzere bu şirketler Ortaçağdan yeniçağa 

kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bazalce Değirmenleri Sivil Anonim Şirketi 1939–

1945 yılları arasında kamulaştırılınca zamanın mühendislerinin yeni barajı eski bent 

yerine inşa etmiş olmaları Ortaçağ mühendisliğinin geldiği noktayı göstermesi 

bakımından mühimdir (Gimpel, 2004. 22).  

Ağaç Ortaçağ Avrupa‟sında yel değirmenleri ve su değirmenlerinin yapımında 

ana hammaddeyi oluşturuyordu (Gimpel, 2004: 73). Çünkü o dönemlerde metalürji ve 

metal işleme tekniği bu tür inşalarda demir ve diğer madenleri değirmen yapımında 

kullanacak kadar kullanacak kadar gelişmiş değildir. 

1320‟lerde bir rahip İngiltere‟de ormanların tahrip edildiğinden özellikle de 

rüzgâr değirmeninin kanadını yapmak ve uzun keresteler bulmak için ağaç kesiminden 

şikâyet etmiştir (Ülgen, 2011: 70). Bu bilgi de İngiltere‟de o dönemde hem yel 

değirmenlerinin yaygınlık alanı ve hem de yapımında kullanılan malzeme hakkında bize 

çok önemli bilgiler vermiştir.  Böylece XI. yüzyılda İngiltere‟de ülke çapında ortalama 

her elli aileye bir değirmen düştüğü varsayılabilir. Burada şunu özellikle hatırlamak 

gerekir ki; İlk ve Ortaçağlarda endüstriyel üretim daha çok hammaddenin bulunduğu 

yerlerde yoğunluk kazanmıştır. Bu cümleden olarak tahıl üretiminin yoğun olarak 

yapıldığı kurak bölgelerdeki değirmen sayısının elverişli akarsulara sahip bölgelerden 

daha fazla olduğu görülür. 

Ortaçağ Avrupa‟sında değirmene ticarî amaçlı sahip olanlar toplumda ayrıcalıklı 

konuma gelmişlerdir (Newman,  2001: 88). Değirmen kurma tutkusunun Ortaçağda bu 

kadar yoğunluk oluşturmasının temelinde parasal nedenler en önde geliyordu. 

Değirmenin ilk yapılması sırasında yapılan yatırım her ne kadar pahalı ise de 

işletmesindeki kira gelirleri de bir o kadar kârlıydı (Gimpel, 2005: 11-12). 
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Görüldüğü üzere Ortaçağ endüstri devriminin en önde gelen sanayi kolu 

değirmencilik olup bunlar dönemin son teknolojileriydiler. Yapımlarından ve 

icatlarından sonra 500 yıl kullanılmaları hatta XIX ve XX. yüzyıllarda onarım ve 

değişikliklerde kullanılabilmelerine bakılarak sanayi devrimi buluşlarının en yakın 

teknolojileri olabildikleri yorumu kolayca yapılabilir. 

Ortaçağda İslâm dünyasında değirmenlerin önemine gelince, aslında 

değirmenlerin İslâm dünyasındaki rolleri birçok yönü ile Ortaçağ Avrupa‟sındaki rolü 

ile benzeşmektedir. Ortaçağda her iki coğrafî alanda da değirmene sahip olmak hem 

ekonomik bir gücün ve zenginliğin göstergesiydi, hem de toplumsal bir nüfuzun 

göstergesiydi. Bu çağda Avrupa‟da feodal düzendeki nüfuzlu kimseler değirmen 

sahipleri iken Ortaçağ İslâm dünyasında da çoğu zaman geniş topraklara bir şekilde 

hükmeden kimseler değirmen sahipleriydi. Avrupa‟da zaman zaman derebeyler 

neredeyse her şeyleri ile kullanım hakkına sahip oldukları özgür olmayan köylülerin 

buğdaylarını kendi değirmenlerinde öğütmekte bunun karşılığında bir ücret 

almamaktaydılar. İslâm dünyasında da aynı olmasa da ücretsiz öğüten vakıf 

değirmenlerinin varlığı da bilinmekteydi.  

Gerek Ortaçağ Avrupa‟sında ve gerekse bu çağda İslâm dünyasında gerek 

merkezdeki kral, padişah veya sultan unvanlı kimseler ve gerekse yerel yöneticiler olan 

dükler, kontlar, emirler veya vâliler bulundukları yerlerde değirmenlerin kurulup 

çoğalmasına destek vermişler ve özellikle un üretiminde kullanılan değirmenlerin 

yaygınlaşmasına destek vermişlerdir. 

 

Değerlendirme ve Sonuç  

 

 Beslenme ilk insandan bu yana insanlığın hayatta kalabilmesi için en başta 

gelen ihtiyaç olmuştur. İnsanlar avcılıktan ve toplayıcılıktan üretime geçmesiyle bazı 

bitkilerden faydalanma konusunda bir takım teknikler geliştirmişlerdir. Geliştirilen 

tekniklerin en önemlisi şüphesiz ki çok çeşitleri bulunan ve icadından sonra birçok 

alanda kullanımı yaygınlaşan değirmenlerdir.  

Ortaçağ değirmencilik faaliyetleri hakkında şu sonuçlara varılmaktadır. 

1. İnsanların beslenmelerinde çağlar boyu buğday ve mısır en başta gelen besin 

maddeleri olmuştur. 

2. Değirmenler ilk çağlardan itibaren kullanılmaya başlamıştır. 

3. Değirmencilikte ilk başlarda kas gücüne dayanan ve genellikle de köleler ve 

hayvanların kullanıldığı bir başlangıç görülür. 

4. Değirmenciliğin ilk defa nerede ve kimler tarafından ortaya çıkarıldığı 

bilinmemekle birlikte eldeki bilgilere göre Asya ve Avrupa‟da yaklaşık iki bin yıldan 

daha fazla zamandır bilinmektedir. 

5. Dibekler, soku taşları ve setenler değirmenciliğin yanında kullanılan ilk 

aletlerdir.  
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6. Değirmencilikte en yaygın olanı su değirmenleri olup zamanla yel 

değirmenleri, gelgit değirmenleri de geliştirilmiştir. 

7. Değirmenlerin insanların yaşadıkları ekip biçtikleri her yerde sık olarak 

bulunmakla birlikte buğday ve mısırın bolca üretilebildiği ve su, rüzgâr veya gelgit 

enerjisinin bulundukları yerlerde daha yoğun olarak bulunmuştur. 

8. Değirmenler her yerde aynı çeşitte bulunmamaktadır. Bulunulan yerin hangi 

alanda enerjiye elverişli olduğuna göre çeşitlilik göstermiştir. 

9. Yel değirmenlerinin ilk örnekleri Afganistan ve İran yaylalarında görülür. 

Bunda ihtiyaçların yanında elverişli olan rüzgârın da etkisi büyüktür. 

10. İlk olarak besin endüstrisinde ortaya çıkan değirmenler zamanla besin amaçlı 

kullanılmamışlar başta demir ve çelik, çırpıcılık, dokumacılık, şarap endüstrisi gibi 

birçok alanda kullanılmaya başlamıştır. 

11. Ortaçağ Avrupa‟sında değirmencilik bir sanayi kolu olarak büyük 

şirketleşmeye de yol açmıştır. Çoğu zaman lordların ve senyörlerin üstünlüklerini 

göstermedeki önemli güç kaynaklarından birisi olmuşlardır. 

12. Sayısı ve çeşidi ne kadar olursa olsun değirmencilikte en başta geleni su 

değirmenleri olmuştur. 

13.  Su, Ortaçağ Avrupa‟sında çağımızın petrolü kadar, belki de daha fazla önem 

arz etmiştir. 

14. Ortaçağ Avrupasının sanayileşmesinin temeli değirmencilikle başlamıştır 

denilse yanlış olmaz. 

15. Ortaçağ İslam dünyasında değirmencilik daha çok gıda üretiminde öncü rol 

oynamıştır. Devlet yöneticileri bu değirmenlerin kurulup işletilmesini destekledikleri 

gibi vakıf değirmenleri de hizmet etmişlerdir. 

16. Ortaçağ Avrupa‟sında olduğu gibi İslâm dünyasında da değirmencilik 

başlangıçta gıda alanında kullanılmaktayken zamanla çırpıcılık başta olmak üzere 

birçok alanda ve değirmenin birçok çeşidi ile hizmet vermiştir. 
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POSTMODERN SÜREÇTE RESĠM SANATINDA DĠSĠPLĠNLERARASI 

ÇÖZÜMLEMELER 

 

Dr. Oğuz YURTTADUR

 

Özet/Abstract 

Postmodernizm en genel anlamıyla yeni durum ve duruşların, üslup ve düşüncelerin, ulus ve 

politikaya dair yeni oluşumların geliştirdiği söylemlerden beslenen, günümüz de sıkça ele alınan bir 

süreçtir. Bu bağlamda postmodernizm içinde oldukça karmaşık yapılar bulunmakta bilim, sanat ve 

kültürel yapılar üzerinde de etki yaratmaktadır. Postmodern süreçte sanat çok yönlü, farklı söylemleri bir 

arada barındırabilen yapısı ile karşımıza çıkmakta, hatta sınırları yıkıcı, seri üretim nesnelerini öne 

çıkararak sadece anlamsal değil varlıksal farklılıklarda yaratabilmektedir. Postmodernizm sanat üzerinde 

kuramsal, kavramsal farklılıklar yarattığı gibi, pratikte de oldukça önemli değişimler yaratmıştır. 

Postmodernizm içinde barındırdığı değer doğrultusunda sanatta, siyasette, ekonomide en küçük 

(mikro) denilebilecek yapıları önemli kılmış, farklardan beslenmiştir. Ancak tüm bunların doğrultusunda 

da bu yapılar arasında (disiplinlerarası) köprüler kurmuştur. Bu bağlamda postmodern süreçte varılan 

sanatsal yapıların disiplinlerarası etkileşimi daha da ön plana çıkmıştır demek mümkündür. 

Postmodern süreç, resim sanatı içinde bilinenlerin ötesinde kapılar açmıştır. Sanatçı atölyesinden 

taşmış, mekan ve malzeme tanımadan, anlam ve anlatım peşine düşmüştür. Postmodernizmin geleneksel 

sanat kavramlarını sorgulaması, resim sanatı içinde yeni çözümlemeler ortaya çıkarmıştır. Sanatı biricik, 

korunması gereken bir yapı olması dışına çıkaran postmodernizm içinde resim de metalaşmadan 

uzaklaşmıştır. Diğer disiplinler ile kurduğu iliksilerle söylem çeşitliliği yaratan bir alana dönüşmüştür 

demek mümkündür. 

Araştırma kapsamında Resim sanatı postmodern süreçte ortaya çıkan eser ve sanatçısı 

bağlamında nitel araştırma tekniği kullanılarak örnekler üzerinden incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Sanat, Resim Sanatı, Disiplinlerarası Yaklaşımlar. 

 

INTERDISCIPLINARY ANALYSES IN PAINTING ART WITHIN THE  

POSTMODERN PROCESS 

Postmodernism, in the most general sense, is a process fed by discourses on novel situations and 

positions, style and ideas, nation and politics. In this context, as a frequently discussed issue, 

postmodernism contains complicated structures and it has also effects on science, art and cultural 

structures. Art within the postmodern process emerges with its structure, which can accommodate 

multifaceted and diverse discourses. In fact, by emphasizing mass produced objects that destroy 

boundaries, it can create differences related to meaning as well as ontological differences. Postmodernism 

in art not only created theoretical and conceptual differences, but also transformed the practice of art to a 

great extent. 

Postmodernism, in line with its value, rendered the smallest (micro) structures important in the 

spheres of art, politics, and economy. Postmodernism is fed by differences, while at the same time 

constructing (interdisciplinary) bridges between these structures. In this sense, it is plausible to suggest 
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that interdisciplinary interaction of art works takes an even more central stage within the postmodern 

process. 

Within painting art, the postmodern process opened a window for the unknown. The artist 

pursued meaning and narration beyond her atelier, without considering place and material. Postmodern 

questioning of traditional art concepts led to the formation of new analyses within painting art. Within 

postmodernism, art ceased to be a unique structure that has to be protected, while painting grew away 

from commodification. It is possible to argue that painting art transformed into an area which creates 

diversity in its relations with other disciplines. 

This research analyses painting art within the postmodern process through exemplary works of 

art and artists by employing qualitative research techniques. 

Key Words: Postmodernism, Art, Painting Art, Interdisciplinary Approaches 

 

GiriĢ 

Günümüz küreselleşen sosyal, ekonomik, politik tüm yapılarda en çok ön plana 

çıkan sınırların kalkması ve buna bağlı olarak artık tüm kavramların bir birleri için ne 

kadar etkili olduğudur. Bu bağlamda artık hiç bir olgu, kavram tek başına ele alınamaz, 

değerlendirilemez olmuştur. Küreselleşen dünya yapısı içerisinde postmodernizmin 

konumlanışı ve yayılması da hızlı olmuş, sanat üzerindeki etkisi ise artık tartışma 

götürmez bir seviyeye ulaşmıştır.  

Sanat yapıtı içinde olduğu koşullardan bağımsız değildir, dolayısıyla sanat 

yapıtını tarihsel çözümlemenin dışında anlamaya olanak yoktur. Sanat yapıtının 

dönemlere göre değişen işlevini, birbirine sıkı sıkıya bağlı iki öğe belirler; bir yandan 

toplumsal dönüşümler, öte yandan mekanik bulgulamalar (Lenoir, 2004:106).  

Ali Akay‟a göre (2010:76) bellek bir şekilde eskiyi yeniye doğru taşımakta ve 

sanat eserlerine yan yana bakmamızı sağlamaktadır, çünkü medeniyetlerin tarihi veya 

olayların kronolojik tarihi yerine artık eserlerin „tarihsizliği‟ veya Niezsche‟nin 

kavramıyla konuşursak „zamansızlığı‟ söz konusudur. 

Sanat ve sanatın etkileşime geçtiği tüm disiplinler incelenmesi güç yapılanmalar 

oluştursa da, güncele yansımış dokularını gözlemlemek mümkündür. Çünkü sanatçı 

çağının getirisi beslenme araçlarını kullanmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında 

postmodernizm günümüz sanatı içerinde oldukça önemli bir yere sahip sebepler ve 

sonuçlar ortaya koymaktadır denilebilinir.  
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AraĢtırmanın Konusu 

Bir sanat disiplinin var olan özellikleri arasında en önemlisi 

sürdürülebilir/sürekli olması ve niteliklerinin/niceliklerinin gün geçtikçe daha da 

artması gelmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında postmodern süreç içerisinde 

girdiği disiplinlerarası etkileşimlerle resim sanatı ele alınmaktadır.  

 

Amaç 

Araştırmanın temel amacını; plastik sanatlar içerisinde resim sanatında gerek 

ortaya çıkan eser gerekse sanatçısı ile postmodern sürecin yansımalarının örnekler 

çerçevesinde ortaya çıkarılması oluşturmaktadır.  

 

Önem 

Araştırma resim sanatında oraya çıkmış yeni bakış açılarına ışık tutması 

bakımından önemlidir. Yaşanan tarihsel süreçlerin sanat üzerine yansımalarının 

kavranması geleceğin anlaşılmasında etkili olacaktır. 

 

Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılığını çağının sözcüsü niteliğindeki sanatçıların eserlerinden 

oluşmaktadır. Araştırma örnek sanatçılar ve eserleri üzerinden konu ile ilişkili olduğu 

düşünülen disiplinler arası çözümlemeler kapsamında ele alınmıştır.  

 

Yöntem 

Araştırmada nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Bu kapsamda ulaşılabilen 

Türkçe ve İngilizce kitap, makale, dergi, bildiri, sanal ortamda da birçok veri tabanını 

gibi kaynaklar taranarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma, genel anlamda çok 

fazla örnek barındırsa da araştırma kapsamında sadece genel bir yargıya varmak amacı 

ile belirli örnekler kullanılmıştır.  
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Postmodern Süreç 

Posmodern süreç genel olarak 1960‟lardan sonra başladığı kabul edilen bir başka 

şekilde modernizm sonrası olarak bilinen dönemi kapsar. ancak bu bakış açısı da 

günümüzde değişmiştir. Çünkü modernizm ve postmodernizm arasında zamanı keskin 

bir şekilde ayırmak mümkün görünmemektedir. Etkileri hala devam eden modernizm 

üzerinde posmodernizmin kendisi modernizmin sonrası gibi değil daha çok onun 

üzerine koyduğu farklar ile karşımızda durmaktadır.   

David Harvey‟e göre; “Postmodernizm bir yandan her türlü tarihsel süreklilik ve 

bellek duygusunu terk ederken diğer yandan da tarihi yağmalama ve orada ne 

bulabilirse onun şimdinin bir boyutu kabul etme konusunda inanılmaz bir yetenek 

geliştirir” (Sağlam, 1999:131).  

Bu açıdan Postmodern süreçten etkilenip mikro tüm yapılarda kültür olarak 

değer kazanmış, güncele ilişkin sanat içerisinde yer alan konularda çeşitlenmiştir. 

Küreselleşme ile ulaşımın kolaylaşması ve dönen küresel sermaye ile sanat hem daha 

fazla sanat alıcısına ulaşabilmekte hemde tüm kültürel yapılar içerisinde yer 

bulabilmektedir.  

Lyotard‟a göre; toplumların sanayi sonrası çağ olarak bilinen çağa girdikçe 

kültürlerinde, postmodern çağ olarak bilinen çağa girdikçe “bilgi” durumu 

değişmektedir (Frankel, 1991:200). Artan bilgi durumu üzerinde en büyük etkeni 

teknoloji oluşturmaktadır. Bilimin özellikle de teknolojinin egemen olduğu dünyada 

sanatçı içinde hızlı gelişim çağında çevreyi algılamak önemli olmaya başlamıştır. Bu 

kapsamda en önemli örneklerden birini Amerikalı heykeltıraş ressam Jeff Koons 

vermiştir demek mümkündür. Çevreye dair nesnelerin farklı materyallerce 

çözümlenmesi dünyayı izleyici için yeniden ve farklı bir çerçeveden gözlemleme 

olanağı sunar. 

 



Oğuz YURTTADUR 

 

 113 

 

Resim 1: Jeff Koons, Balloon Dog, New York, ABD, 1995. 

 

Resim Sanatında Disiplinlerarası Çözümlemeler 

Postmodernizmin sanatçılar için en büyük getirilerinden birini, malzeme tanımaz 

şekilde disiplinlerarası etkileşimler sağlamıştır. Bu sayede sanatçı artık çok yönlü 

üretimlerde bulunma imkânı bulmuş, fikirler farklı malzeme çözümlemeleri ile ekili 

anlatım olanaklarına dönüşmüştür. Sanatçı postmodern süreçte sadece teknik anlamda 

disiplinlerarası bir yaklaşıma girmemiş, aynı zamanda fikirsel boyutta da farklı 

disiplinlerden etkilenmiştir.  

 

Kandinsky,  “Sanatçı, “kabul edilmiş” ve “kabul edilmemiş” form gelenekleri 

arasındaki ayrımlara kör, çağının fani öğreti ve isteklerine sağır olmalıdır. Sadece içsel 

ihtiyacı izlemeli ve onun sözlerini duymalıdır. O zaman, çağdaşları tarafından 

onaylanan ve yasaklanan araçların tümünü güvenle kullanacaktır. İçsel ihtiyacın 

gerektirdiği tüm araçlar kutsaldır. İçsel ihtiyacı gözden saklayan tüm araçlar günahtır” 

der (Kandinsky, 2001:97).  

Posmodernizmin destekleyicileri olduğu gibi aynı zamanda muhalifleri de 

mevcuttur. Bu kapsamda ele alınabilecek bir yazar olan Rosalind Kraus‟a göre 

postmodernist sanat ve teorinin ele alınması gereken sorunu iktidarın kurumlarında ve 

katı geleneklerinde cisimleşmesi sorunudur. Bunun en önemli örneklerinden resim 
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üzerine yansımış ve resmin uygunsuzluğu ile oynan bu oyun Jasper Johns‟un Amarikan 

Bayrağı‟nı betimlediği “Bayrak” isimli çalışmasında gözlemlenir. Öyle ki Johns bunun 

ardından daha önce yapıtığı resimleri sistematik olarak yok etmeye başlamıştır. 

Postmodernist sanatın uygunsuzlukla yakınlık kurmasının bir başka karakteristik biçimi 

ise betimselliği kapsamasıdır. Bunun örneklerini ise Barbara Kruger‟in imgelerle gazete 

manşetlerini yan yana getirdiği yapıtlarında; Mary Kelly‟nin imge, konu, yazılı ve basılı 

malzeme arasındaki oyunları işlediği eserlerde, Hans Haacke‟nin imgelerle söylemlerin 

kışkırtıcı bir işbirliğini sergilediği enstelasyonlarında ve diğer birçok sanatçıda 

gözlemlemek mümkündür (Connor, 2005:136-139).  

 

 

Resim 2: Jasper Johns, Three Flags, Whitney Amerikan Sanat Müzesi New 

York, ABD, 1958.  

Postmodernizm aynı zamanda plastik sanatlarda 1960‟lı yıllarda Amerika‟da 

soyut ekspresyonizm içinde adı geçen Robert Rauschenberg‟in resimlerindeki kolaj 

uygulamaları ile anılmaya başlanmıştır. Sanatçıların postmodern söylemlerinde öznellik 

kavramı etrafında dönen ve yeniden yorumlamaya yönelen tavırları dikkat çekicidir 

(Akay, 2005:7). Postmodernistler, postmodern sanatın her şeye karşı olmasında ısrar 

ederler. Bu nedenle resmin tuvalin dışında heykelin ise alışılmış malzemelerin dışında 

alternatiflerinin sunumu istenir. Malzemenin öneminden çok kültüre karşı sanat yapmak 

önemlidir diyebiliriz. Böylece tasarıma karşı şansı, hiyerarşiye karşı anarşiyi, senteze 
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karşı antitezi, gösterene karşı gösterileni, aşkınlığa karşı içkinliği, paranoyaya karşı 

şizofreniyi, metafiziğe karşı da ironiyi ortaya koyar (Akçaoğlu, 2004:115).  

 

 

Resim 3: Robert Rauschenberg, Collage, Gulf Coast Müzesi, TX, ABD, 1970. 

 

Sonuç 

Tarih sürekli olarak yeni ve farklı olanı ortaya çıkarmakta, buda kimi zaman var 

olan dokuyu oldukça değiştirmektedir. Tarihin ve tarihi süreçlerin oldukça yoruma açık 

olmasının sebebi budur. Sanatın üzerinde bu denli etkili olan sosyal, politik ve 

ekonomik değişimler ile yaşanan süreçlerde sanatçının ve yapıtının etki alanı artık 

sadece yapıldığı ülke ile sınırlı kalmamaktadır.  

Postmodernist süreçte sanat sadece salt varlığı ile değil getirdiği yeni okuma ve 

söylemlerle öne çıkmaktadır.  Bu kimi çevrelerce eleştirilse de kendini yenileyen her 

yapı gibi bu süreçte de değerine değer katmaktadır.  Küreselleşme ile sanatçılar artık 

dünyada olup biten her oluşumu bir taraftan takip ederken diğer bir taraftan da üzerine 

ne koyabileceklerine odaklanmış durumdadır.  
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Postmodernizm sayesinde önem kazanan tüm kavram ve kuramlar ile etkileşime 

geçen sanat içerisinde resim sanatı bu süreç içerisinde kurduğu interdisipliner yapılar ile 

örnekler vermeye devam edecektir.  
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SEYĠRCĠ VE ONUN RAKĠPLERĠ ARASINDA SÜBJEKTĠF BĠR ġĠDDET 

ALANI; FUTBOL 
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1
 

Özet/Abstract 

Şiddet, insan varlığının temel dürtüsü, var oluşunun gereği ve ontolojik yapısının ortaya 

çıkardığı bir çeşit savunma biçimidir. Bu bağlamda birey şiddeti sosyal ilişkilerine yönlendirmesi 

nedeniyle onu sosyolojik olgu olarak değerlendirebiliriz. Toplumlarda sıkça başvurulan şiddet analitik 

olarak, spor, aile, ekonomi, siyaset, hukuk vb kurumlar içinde görülebilir. Örneğin kadının çalışmasına 

izin vermemek, mal/mülkün kontrolünün kocanın elinde bulundurması gibi söylem ve eylemler aile 

içinde bir şiddet olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde iki rakip firma arasındaki rekabetten ötürü 

firmaların bir birlerini engelleyici söylemleri şiddet bağlamında değerlendirilebilir. Benzer olarak, spor 

alanında da seyircinin rakip tarafa şiddet ürettiğini ve sürdürdüğünü söyleyebiliriz.  

Araştırma, futbol karşılaşmalarında yaygın olarak ortaya çıkan şiddeti teorik olarak 

değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında seyirci, saha, oyuncu ve yöneticilerin şiddet 

içinde bulundukları yerleri ve hedef konumları açıklanmaya çalışılmıştır.    

 Anahtar Kelimeler: Sosyal Etkileşim, Oyun, Taraftar, Futbol, Şiddet  

 

A SUBJECTIVE VIOLENT AREAS BETWEEN THE AUDIENCE AND HIS 

OPPONENTS; FOOTBALL 

Violence is the main motive of human existence, reveals the ontological structure of human 

existence and form of defense. In this context, due to the orientation of the individual severity of social 

relations it can be considered as a sociological phenomenon. İn societies frequently resorted to violence, 

analyticaly, sports, family, economy, politics, law, etc., can be seen in institutions. For example, not 

allowing the woman to work, goods / property control in the hands of the husband's possession be 

considered as violence in the family. Similarly, due to the competition between the two rivals of each 

other, inhibiting discourse companies, considered in the context of verbal violence. Similarly, in the field 

of sports and continues generating the audience can say that violence against rival party. 

  Research, football matches, in theory, aims to evaluate the severity of commonly occurring. The 

scope of work, the audience, the field, the player and the violence is explained in the respective locations 

and target locations. 

Key Words: Social interaction, Play, Fans, Football, Violence 

 

1. GiriĢ 

Spor kavramının etimolojisi toplumdan topluma değişmektedir. Örneğin 

İngilizcedeki “sport” sözcüğünün “oyun” anlamında kullanıldığı ancak diğer ülkelerde 

spor teriminin bu anlamı tam karşılamadığı söylenebilir. Spor sözcüğü Latincede 

“desportane” ve “isportus” eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve oyalanmak anlamında 

kullanılmaktadır. 11. Yüzyılda Fransızcadan İngilizceye geçen ve eğlendirme, gevşeme 

anlamlarını içeren desport, İngilizcede zaman öldürme, oyalanma anlamlarına karşılık 
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gelen sport şeklinde yer etmiştir.
2
 Kavranın geniş ve esnek olması spor tanımının 

yapılmasında bazı güçlükler oluşturmaktadır. Bunun nedenleri ise spora yüklenen anlam 

ve araçların çokluğu, içerdiği çeşitlilik, sporun toplumdan topluma değişen tarihsel arka 

planını ve günlük dilde kullanım biçimi vb bu bağlamda değerlendirilebilir.  

Spor kavramını değişik şekillerde tanımlayabiliriz. Bunlardan birincisi, sporun 

“bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen ve 

bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü”
3
 İkincisi ise, “kişisel veya toplu 

yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü”.
4
 

Bu tanımlar analiz edildiğinde, spor için fiziksel efor, organizasyon, kurallar, amaç(lar) 

ve rekabet/yarışma gibi çeşitli unsurlar varlık kazanmaktadır. Bu bağlamda sporu, farklı 

amaçlar, değerler ve yaptırımlar tarafından yönlendirilen, performans ilkesine dayalı, 

bilinçli olarak zorlukların oluşturulmasını ve bunların aşılmasını hedefleyen bedensel 

faaliyetler olarak tanımlamak mümkündür.  

Genellikle birden fazla birey ve grupla yapılan bir aktivite olan spor, toplumdan 

topluma ve aynı bir toplumda zamandan zamana değişebilen sosyolojik bir olgudur. 

Sportif faaliyetlerin toplumdaki yeri, işlevi ve diğer sosyal kurumlarla ilişkilerini 

belirleme genelde sosyolojinin özelde ise spor sosyolojisinin konuları arasında yer 

almaktadır. Bu bağlamda sporun aileden dine eğitimden siyasete geniş bir yelpaze 

kuşatıldığını ve belirlendiğini söyleyebiliriz. Bunun din açısından tipik göstergesi, her 

dinin kendine özgü sportif faaliyetleri belirleyen ve sınırlandıran bir inanç ve ritüel 

içermesidir. Örneğin İspanya‟da yapılan boğa güreşlerinin İslam dünyasında 

benimsenmemesi dinin spora olan ilgisi bağlamında değerlendirilebilir. Aynı şekilde 

spor, tabaka, sınıf ve etnik gruplar arasında da farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, 

bowling bir elit sporu iken boxs yoksul grupların sporu olarak değerlendirilebilir.  

Spor, birbirinden farklı çok yönlü faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Bunlar 

eğlenmekten, sağlığın korumasına, sosyal çevre edinmeden ekonomik gelir elde etmeye 

kadar geniş bir yelpaze ele alınabilir. Örneğin profesyonel bir futbolcu doğrudan 

ekonomik gelir elde etmek için spor yaparken bir manken daha mükemmel bir gösteri 

gerçekleştirebilme amacına yönelik olarak spor yapmaktadır. Aynı şekilde spor üst 

sınıfın farklılıklarını alt sınıflara karşı koruma, orta ve alt sınıfların yukarıya sosyal 

hareketliliğini engelleme ve geciktirme beklentisi olarak da görülebilir.  

Sporda tartışma alanlarından bir başkası alanla ilgili tartışmadır. Bunlardan 

basketbol, tenis, futbol gibi fiziksel aktivitelerin spor olması konusunda bir tartışma 

olmasa da avlanma, folklor, bilardo, satranç, briç ve poker gibi bazı bedensel veya 

zihinsel faaliyetlerin spor olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Kimi toplumlar tarafından 

spor olarak görülen bir faaliyet, bir başka toplumda spor içinde 

değerlendirilmemektedir. Günümüz dünyasında her gün yeni spor alanları ortaya 

çıkmakta ve bunların bazılarının spor olup olmadığı tartışılmaktadır. Burada üzerinde 

durulması gereken bir başka husus da sporda kullanılan enstrümanlardır. Örneğin top, 
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raket, gülle, kürek, sırık, yay, ok, halat ve file bunlardan bazılarıdır.  Kısaca spor 

amaçları kadar araçları olan bir faaliyet olarak düşünülebilir 

Toplumsal alanda çok boyutlu bir olgu olan spor çeşitli işlevler de 

üstlenmektedir. Bunlardan birincisi haz, eğlence ve mutluluk olmakla birlikte ikincisi 

ise sağlıklı olma/kalma olarak nitelendirilebilir. Spor; işlevsel kuram, çatışma kuramı, 

sembolik etkileşim kuramı, eleştirel kuram ve feminist kuram olmak üzere çeşitli 

kuramlar bağlamında değerlendirilebilir.   

 

2. Spor Üzerine Sosyolojik bir Çözümleme 

Topluma sunulan futbol, yüzme, atletizm, tenis ve golf gibi sporları ironik olarak 

bir toplumsal ihtiyaca cevap vermeye yönelik bir toplumsal arz ve talep dengesi olarak 

değerlendirebiliriz. Söz konusu denge içinde arz, sporun kendine has tarihi ve 

uygulamalar evreni yani “spor ürünlerinin” oluşturulduğu iktisadi bir varlık/mal-hizmet 

yaratma durumunu ifade etmektedir. Örneğin dünya Futbol Kupası'yla ilgili bir maç 

yada röportaj seyretme olanaklarının topluma sunulması bu bağlamda bir arz olarak 

değerlendirilebilir. Doğrudan ya da dolaylı olarak spordan geçinen uzmanlar grubu söz 

konusu arzı topluma sunarak bir işlevi yerine getirme gayreti içinde yer almaktadırlar. 

Weber'in yaklaşımı ile sporu farklılıkların ve yerelliklerin ötesinde, öngörülebilirlik ve 

hesaplanabilirliği sağlamaya yönelik bir rasyonelleşme süreci olarak 

değerlendirdiğimizde spor bir arz unsuru olarak değerlendirilebilir. Bunun tipik 

göstergesi ise farklı bölgeler arasında spor karşılaşmalarının yapılmasıyla sabit 

kuralların oluşması ve bunların her yerde uygulanmasının zorunlu hale gelmesidir.    

Sporu sosyolojik açıdan ironik olarak değerlendirdiğimizde onu, kişiliği 

oluşturma ve kurallara göre kazanma iradesini aşılama olarak tasarlamak mümkündür. 

Spor, yumuşak başlılığa karşı "cesaret", "enerji" ve "irade" gibi toplumsal değerleri 

içeren yeni bir eğitim modelini gündeme getirmektedir. Bu bağlamda spor; 

profesyonelliğe karşı amatörlüğün, seyirlik spora karşı uygulanan sporun, seçkinlerin 

sporuna karşı kitlesel sporun mücadelesinin alanıdır.
5
 Aynı şekilde spora ironik bir 

başka yaklaşım, onun vücudun kullanımı konusunda ortaya çıkardığı durumdur. 

Bunlardan birincisi sporun birey tarafından ölesiye yapılmasıdır. Örneğin “boks” sporu 

bu bağlamda değerlendirilebilir. Ötekisi ise hazza bağlı olarak yapılan spordur. Örneğin 

jimnastiği bu bağlamda değerlendirilebilir.  

Sporda dikkat çeken bir başka durum, ergenlik çağından sonra spor yapmaya 

devam etme olasılığının ve spor karşılaşmalarını seyretme oranının düşüşe geçmesidir. 

Bir spor sahası aynı zamanda ergenlik çağındaki gençleri harekete geçirmenin, kontrol 

ve meşgul etmenin son derece ekonomik yolu olarak da düşünülebilir. Spor konusunda 

sosyolojik olarak söylenebilecek ironik bir başka yaklaşım, sporun "elit" gruplardan 

kitlesel spor kulüplerine yayılarak spor yapanların uygulamaya atfettikleri işlevlerin 

değişimini ve aynı şekilde spor uygulamasının dönüşümünü beraberinde getirmiş 

                                                 
5
 Kayıp Harita, Spor Sosyolojisi Notları, Pierre Bourdieu, 

Http://İstifhane.Files.Wordpress.Com/2010/04/Hayalet-Gemi-25-Bourdieu. 
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olmasıdır. Örneğin, güzellik yarışmaları, moda sunumları ve hosteslik gibi meslekler 

kızların fiziksel sermayesi için neyse spor piyasası da erkeklerin fiziksel sermayeleri 

için aynı anlama gelmektedir.
6
  

Sporda oyun; oyuncu, yönetici, saha kenarındaki kadro, seyirci, güvenlik ve 

satıcı olmak üzere bir dizi aşamaların birbiriyle ilişkisinden oluşmaktadır. Söz konusu 

enstrümanlar, türleri ve koşullarının oluşumu, gelişmesi ve belli bir zaman ve yerdeki 

durumu açısından sosyolojik incelemeyi gerektirmektedir. Oyuna katılma, katılmanın 

tarihsel koşulları, oyunun toplumsal doğası,  oyuncu ve izleyici olmanın doğasını ve bu 

alanlardaki değişme sosyolojik özellikler içermektedir. Bu bağlamda seyirci oyunun, 

klasik bilinç yönetimi açıklaması olan “eğlence ve boş zamanını geçirme” anlatısı 

ötesinde, anlamının ne olduğunu da açıklaması gerekmektedir. Aynı açıklama 

gereksinimi seyirci kadar oyuncu için de gereklidir.
7
 Toplumsal yaşamda ticaret ve 

eğlencenin bir parçası olan futbol, siyasal gücün kontrolü dışında değildir. Dolayısıyla 

futbol; ekonomi, sağlık, kamu güvenliği, çevre, işçi ilişkileri, mekan kullanımı ve 

düzenlemelerini de içine alan politikaların konusu olmaktadır. Futbol, ulusal ve 

uluslararası politikalar, ekonomik kalkınma ve bireysel çıkarlarının gerçekleşmesi için 

siyasal önemi nedeniyle birçok ülkede bakanlık, futbol otoriteleri ve kuruluşlar 

bulunmaktadır.   

 

3. ġiddet Üzerine Sosyolojik Bir YaklaĢım 

Sözlük anlamı bir gücün bir hareketin derecesi, yeğinlik, sertlik, duygu ve 

davranışta aşırılık, karşıt görüşte olanlara inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet 

kullanmadır.
8
 İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmış olan şiddet olgusu, birçok bireysel 

ve toplumsal öğe ile birlikte karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Bu nedenle şiddet 

olgusunu tanımlamak ve tespit etmek önemli bir problem alanını oluşturmaktadır. Buna 

rağmen analitik açıdan kavramı belirli yönleri ile tanımlamak mümkündür. Bunlardan 

birincisi, şiddet, bir istencin başka istenci düşünsel ve fiziksel zor yoluyla 

belirlemesidir. İkincisi ise, şiddet bir kişiye güç veya baskı uygulayarak, onu iradesinin 

dışında bir davranışta bulunmaya zorlamaktır. Burada şiddet eylemleri, zorlama, saldırı, 

kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik acı çektirme ya da işkence şeklinde olabilir. 

Kısaca bireyin fiziksel ve psikolojik olarak acı çekmesine neden olabilecek fiziksel ve 

psikolojik yönden ona zarar veren her davranış şiddettir.
9
   

Şiddetin varlık karakteri konusunda değişik kuramlardan söz edilebilir. Örneğin 

sosyal-yapısal şiddet kuramına göre, şiddetin kaynağı biyolojik değildir sosyal 

gerçekliklerdir. 1966 yılında Dafal adlı bir avcının bulduğu Tasaday oymağı, 

Filipinlerde, Mindanao adasında yaşayan 26 kişilik küçük bir toplumdur. Bu toplum, 

                                                 
6
 Kayıp Harita, Spor Sosyolojisi Notları, Pierre Bourdieu, 

Http://İstifhane.Files.Wordpress.Com/2010/04/Hayalet-Gemi-25-Bourdieu. 
7
 İrfan Erdoğan,  Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26 Kış-

Bahar 2008, S.17 
8
 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998 

9
 http//www.akademyayadogru.org 
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silah kullanmayan, saldırgan olmayan, işbirliğine yönelik başkalarına sevgi ve saygı ile 

davranan bireylerden oluşmaktadır.
10

 

Şiddetin toplumsal yaşamda nasıl sunulduğu ve nasıl kabul gördüğü önemlidir. 

Şiddet eğer şiddete maruz kalanlar tarafından meşru görülüyorsa, şiddet olmaktan 

çıkarak, bir alışkanlığa, hatta “töre”ye dönüşür. Bundan daha önemlisi şiddet genellikle 

bir otorite olarak benimseniyorsa, bir yönetim tarzı ve üslubu olarak değerlendirilir. Bu 

gibi durumlarda şiddet, sorun çözmenin bir aracı olarak kabul görür. Sonuç olarak 

şiddet yapısal, konjonktürel, doğrudan, dolaylı, dar, geniş vb. anlamlı olabilir. Şiddet ve 

bazı görsel medya biçimleri arasındaki ilişkiyi günümüz dünyasında oldukça etkin bir 

biçim ve içerikte görmek mümkündür.   

 Başta sporda şiddet olmak üzere her türden şiddet üzerine iki tür zorluktan söz 

edilebilir. Birincisi, her birey ve topluluğun genel kural olarak kendisine uygulanan 

şiddet üzerine konuşmayı tercih ederek kendi uyguladığımız şiddet üzerine 

konuşmaktan kaçınmamız ve diğerlerinin uyguladığı şiddetin arkasına saklanarak kendi 

yaptıklarımızı mazur göstermek.   

Şiddet üzerine konuşmanın ikinci zorluğu, şiddetin tek bir tanımını yapma 

güçlüğü ve şiddetin nerede başladığı ve nerede bittiğinin konusuna göre değişmesidir. 

Şiddet genellikle bilimsel bir tanımlamadan çok ahlak ve ideoloji anlayış tarafından 

belirlenmektedir. Bu nedenle, şiddet farklı kültürlerde farklı kodlanmaktadır. Bu 

nedenlerle şiddet, her toplumun kendi tarihsel ve kültürel deneyimleri üzerine 

oturmaktadır. Dolayısıyla şiddet konusunda geliştirilen bütün teoriler, ancak yaşanmış 

tarihsel, kültürel deneyimlerin ışığında anlaşılabilir.
11

   

Şiddet her yerde, her zaman ve her toplumda var olabilen çok faktörlü sosyolojik 

bir olgu olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle futbolda da şiddeti tek nedenle açıklamak 

doğru değildir. Şiddet, sözü edilen sosyolojik olgusal özelliğinin yanında bireyin temel 

psikolojik özelliklerinden biri olarak da değerlendirilmektedir. Örneğin Freud'a göre 

insanın iki temel içgüdüsünden biri cinsellik, diğeri saldırganlıktır. İnsan tabiatındaki bu 

temel içgüdüler, sosyalleşme yoluyla ıslah edilerek değişmektedir. Aynı şekilde dinî 

mitolojide de şiddet tanımlanmaktadır. Dinsel mitoloji şiddeti, Kabil'in, kardeşi Habil'i 

öldürmesi öyküsüyle açıklamaktadır. Dolayısıyla kurban, kan akıtmak suretiyle insan 

doğasındaki şiddet eğiliminin törpülenmesi olarak düşünülebilir. Bazı filozoflar da 

saldırganlığın ve şiddet eğiliminin doğuştan olduğunu savunmaktadırlar. Örneğin İngiliz 

filozofu Hobbes, "insan insanın kurdudur” önermesi ile bu yaklaşımın önde gelen 

isimlerden biri olarak söylenebilir. Bu bağlamda şiddetin ortaya çıktığı bir dizi alandan 

bahsedilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır;  

1. Oyun Halinde ġiddet: Şiddetin en normal ve hastalıksız biçimi oyunda 

ortaya çıkan şiddettir. Bu duruma ilkel kabilelerde görülen savaş oyunlarını ve Zen 

Budistlerinin kılıç oyunlarını örnek gösterebiliriz. Oyunda amaç öldürmek değildir; 

ölümle sonuçlanması rakibin yanlış yerde durmasından kaynaklanmaktadır.   

                                                 
10

 Orhan Türkdoğan, Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği, Mayaş yayınları, Mayıs, 1995, s. 116–117 
11

 Jan Philipp Reemtsma, Vahşeti Kavramak-İnsan Zulmünü Açıklama Denemeleri, (Çeviri; Ender 

Ateşman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 7-10 
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2. Tepkisel ġiddet: tepkisel şiddet bir bireyin kendisinin ya da başkasının 

yaşamını, özgürlüğünü, onurunu ve malını korumak için kullandığı şiddettir. Bu şiddet 

korkunun doğurduğu, gerçeklikten ya da evhamdan doğan, bilinçli ya da bilinçsiz en 

çok rastlanan şiddet biçimidir. Bu tür şiddet ölümün değil yaşamın yıkım değil 

korumanın araçsallaştırıldığı bir şiddettir. 

3. Gerginlikle Ortaya Çıkan ġiddet: Herhangi bir istekleri veya gereksinmeleri 

engellendiği zaman çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkan davranışlardır.   

4. Öç Alıcı ġiddet: Öç alıcı şiddette zarar zaten var olduğundan şiddetin 

savunma işlevi ortada yoktur. Bu tür şiddeti ve modern toplumlarda olduğu gibi, 

bireylerde de görürüz.  

1: Şiddet Biçimleri 

Şiddet Biçimleri Say % 

Sözel Şiddet (Hakaret) 441 84.0 

Fiziksel Şiddet (Dayak) 414 29.3 

Duygusal Şiddet (Tehdit) 154 29.3 

Ekonomik Şiddet (Parasal Baskı 92 17.5 

Cinsel Şiddet (Zorla İlişki) 48 9.1 

Kaynak: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1995, s. 140 

Sosyolojik açıdan saldırganlık eğiliminin şiddete dönüşmesini sosyo-kültürel 

şartlar belirlemektedir. Örneğin kendi içinde soysal bir uyum yaratamamış olan aileler 

şiddet için elverişli bir ortam yaratabilmektedir. Aynı şekilde kitle iletişim araçları 

siyasetten futbola kadar geniş bir yelpazede ortaya çıkan şiddete kaynaklık 

edebilmektedir. Örneğin görsel iletişim aracı olarak televizyon bu durumun en belirgin 

aktarıcısı konumundadır.   

 

4. Bir Popüler ġiddet Alanı: Futbol 

Futbol kavramı, İngilizce foot “ayak” ve ball “top”, kelimelerinin bileşiminden 

oluşan “football”; kelimesinin Türkçeye evirilmiş biçimidir. Günümüz itibarıyla 

dünyada en çok izlenen ve taraftarı olan spor alanı “futbol”dur. Bu nedenle şiddet 

eylemlerine sıkça sahne olan spor alanı da futbol olmaktadır. Futbolda şiddet 

Türkiye‟de erkek cinsiyetine bağlı aktörlerin yer aldığı fanatizm seklinde ortaya 

çıkmaktadır. Kitleleri peşinden sürükleyen, bu spor dalının en büyük unsurlarından 

birisi “seyirci” unsurudur.
12

 Taraftar ve seyirci, her ne kadar birbiri ile aynı gibi 

algılansa da taraftar duygusal olarak takımına bağlı olan gruplardan oluşmaktadır. Bu 

durumda, seyirci olup taraftar olmama veya taraftar olup da seyirci olamama söz konusu 

olabilir. Seyirci, daha çok bir tüketici seklinde algılanmalıdır.  

                                                 
12

 Yusuf Arıkan, Futbolda Şiddet ve Polis, Polis Bilimleri Dergisi Cilt:9 (1-4), s. 110 
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Futbol literatürü incelendiğinde, seyirci, fanatik, taraftar, holigan terimlerinin 

sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bir spor faaliyetini tarafsız bir biçimde doğrudan ya da 

televizyon gibi medya aracılığıyla izleyen kişiye seyirci
13

, tuttuğu takıma aşırı derecede 

tutkuyla bağlanmış olan kişiye fanatik
14

, takımına bağlı olan, onu ya da sporcularını 

takip eden, onlara duygusal olarak bağlı olan, onları destekleyen ve futbolla ilgili 

arzularını bu şekilde karşılayan kişiye taraftar
15

 denilmektedir. Holiganizm davranışı 

içinde bulunanlar ise, genellikle takımına ölesiye bağlı olan ve şiddet içeren 

davranışlarda bulunan fanatiklerdir. Bu tip davranışlarda bulunan kişilere ise holigan
16

 

adı verilmektedir. 

Futbolla ilgili seyirci kavramları belli bir hiyerarşik sıraya konulduğunda, 

taraftarlığın üstünde fanatiklik ve holiganlık kavramları gelir. Fanatik ve holiganları 

normal bir taraftardan ayıran noktalar, öncelikle takıma olan bağlılık dereceleri ve bunu 

gösterme şekilleridir. Futbol seyirciliği açısından fanatiklik, sporun estetiği ve 

güzelliğiyle ilgilenmeyen kazanmak için her yolu meşru gören ve sadece sonuca bakan, 

tuttukları takımın renklerini, marslarını önceleyen ve önemseyen seyirci çeşididir. 

Futboldan holigan ise takımının skoru veya başarısı ne olursa olsun şiddet kullanarak 

çeşitli olayları örgütleme ve organize etme çabası içinde olanlardır. Holiganların; 

genelde erkek cinsiyeti egemen ve 10–20 yaş aralığında bulunan çoğunlukla düşük 

gelirli alt sınıfından gelenlerden oluşması futbolda şiddetin dış grup dinamiklerine 

dayanan şiddet faktörü olarak düşünülebilir.
17

     

 Sanayi toplumunun geliştirdiği ve onun yükselen bir değeri olan futbol, sadece 

çeşitli şiddet eylemlerine sahne olan bir alan değil aynı zamanda küresel dünya düzeni 

içinde önemli bir ekonomik ve siyasal alan da oluşturmaktadır. Bu bağlamda futbolun 

ekonomiye yansıyan yönünü, reklâm alanından yeni tüketim alanlarının oluşturulmasına 

kadar uzanan geniş bir iktisadi yelpazeye dayandırabiliriz. Aynı şekilde futbolun siyasi 

alana yansıyan tipik örneği ise demokrasi ve insan hakları bağlamında ulusal ve uluslar 

arası ilişkilere yansımasıdır. Bu nedenle futbolun "demokrasi" gibi yeni küresel siyasi 

değerden etkilendiğini ve bunları etkilediğini söyleyebiliriz. Bunun tipik göstergesi ise 

Birleşmiş Milletlerin 186 üyesinin, Uluslararası Futbol Federasyonun (FİFA) ise 198 

üyesinin olmasıdır.  

Futbol, hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde toplumsal bir grup ya da 

bir mensubiyet duygusu oluşturmada etkin ve yaygın bir spor alanıdır. Bu çerçevede 

futbol bir "kolektif bilinç" enstrümanı olarak işlev görmektedir. Futbol, "köyümüz", 

"kasabamız", "kentimiz" ve "ülkemiz" kavramlarıyla kolaylıkla özdeşleştirilmekte ve 

                                                 
13

 Kaan Arslanoğlu, Futbolun Psikiyatrisi, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005, s. 309. 
14

Ziya Koruç, Perican Bayar ve Feyzullah Arslan, “Türkiye‟de Futbol Fanatikleri: Sosyal Kimlik ve 

Şiddet”, Türkiye Futbol adamları Derneği Ankara Şubesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü Futbol 

Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları Bilimsel Araştırma Yarışması, Ankara, 2004, s. 6. 
15

 Kaan Arslanoğlu, Futbolun Psikiyatrisi, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005, s. 309. 
16

Turhan Toros ve Ziya Koruç, “Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Olanakları”, 

Türkiye Futbol adamları Derneği Ankara Şubesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü Futbol Müsabakalarında 

Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları Bilimsel Araştırma Yarışması, Ankara, 2004, s. 70  
17

Armstrong, Gary and Harris, Rosemary, (1991), “Football Hooligans: Theory And Evidence”, 

Sociological Rewiev, Vol.39,No.3, pp. 57–65.  
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temsil ettiği kişi ve grupların desteği ile bütünleşmektedir.  Bu anlamda futbol, kentin 

ve ülkenin tanıtımında etkili bir küresel araç konumuna ulaşmaktadır. Semt 

takımlarından kent takımlarına doğru temsil gücü yüksek bir kulüpleşme anlayışının 

daha çok öne çıkmasında futbola yüklenen bu işlevin etkisi bulunmaktadır.  

Futbolda kulüpleşme, futbol ekseninde “biz” ve “öteki” algısı yaratarak bir 

taraftar/taraftarlar kitlelerini beraberinde getirmektedir. Taraftar, “en iyi, en büyük ve en 

başarılı” gibi söylemlerle “biz” e vurgu yaparken; “en kötü ve en başarısız” gibi 

söylemlerle “ötekine vurgu yaparak mutlak muhalif gruplar oluşturmaktadır. Dış ve iç 

etkenlerin kolayca tahrik edebildiği “sadakat” ve “düşmanca duygular, taraftarlık 

anlayışı içinde futbolda şiddetin zeminini oluşturmakta ve geliştirmektedir. Söz konusu 

söylemlere dayanan iç gruba “sadakatle” bağlılık ve dış gruplara “düşmanca duygular” 

oluşturan gruplar/taraftarlar, şiddet serüvenini futbola dahil ederek varlığını 

sürdürmektedirler.  

 

5. Futbolda ġiddetin Toplumsal Dinamikleri 

Bu başlık altında sportif faaliyetlerin süjeleri olarak nitelendirebileceğimiz 

faktörler ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada içi grup dinamikleri olarak hakemlerin, 

futbolcuların, kulüp yöneticilerinin ve dış grup dinamikleri olarak da seyirci-taraftar 

öğelerinin özelliklerini açıklanmaya çalışılmıştır.  

Futbolda şiddetin neden ve sonuçları, genel şiddetin neden ve sonuçlarından 

sadece analitik olarak ayırabileceğimiz sosyolojik bir gerçektir. Bu nedenle şiddet için 

ön görülen sosyal faktörleri futbol için de geçerli kılabiliriz. Futbolda şiddetinin 

kaynağını ve sürecini iki ana başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi, iç 

grup dinamikleri olarak değerlendirebileceğimiz futbol takımlarının yapısal özelikleri ve 

oyun içinde sundukları performanslarının algılanma biçim ve içerikleridir. İkincisi ise 

şiddetin dış grup dinamikleri olarak nitelendirebileceğimiz taraftarın sahip olduğu 

sosyo-kültürel arka planın şiddete müsait konumda bulunmasıdır. Bu bağlamda futbolda 

şiddeti iç ve dış grup ilişkilerinin birlikte ortaya çıkardığı sosyolojik bir olgu olarak 

söyleyebiliriz. 

 

5. 1. Futbolda ġiddetin Ġç Grup Dinamikleri –Oyuncu, Hakem, 

Organizasyon- 

Futbolda şiddetin oluşmasına ve sürdürülmesine etki eden faktörlerden ilki, iç 

grup dinamikleri olarak nitelendirebileceğimiz bizatihi futbol merkezli araç ve 

amaçların değerlendirilmesine olan yaklaşımdır. Bunu birkaç alt başlık altında 

açıklarsak şunları söyleyebiliriz.  

 

5. 1. 1. Oyuncu-Futbolcu- Faktörü  

Sporun temel aktörleri olan oyuncular, oyunun kurallarına göre hareket etmek 

zorundadırlar. Oyuncu oyun esnasında kurallara uygun bir posizyonda durmazsa şiddete 
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maruz kalması kaçınılmazdır. Örneğin bir oyuncu rakibine kural dışı davranışta 

bulunmuş ise ondan topu bırakması istenerek ona bir yaptırım uygulansa bile seyirci 

üzerinde oyunu şiddet üzerinden sürdürdüğü algısı oluşturmaktadır. Bu durum oyun 

halinde ortaya çıkan bir şiddettir ve sadece oyuncuyla sınırlı kalmayıp başta hakem 

olmak üzere futbolun tüm taraflarının ilgilendiren bir durum ortaya çıkarmaktadır. Buda 

kaçınılmaz olarak şiddetin ana bileşenlerinden biri olan oyuncuyu ve onun 

davranışlarının önemini ortaya çıkarmış olmaktadır. Bu durumda oyuncunun gösterdiği 

tepki, taraf olan ve olmayan seyirci üzerinde kendine özgü yeni bir şiddet dalgasının 

başlangıcı olabilmektedir. Örneğin, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasında 

oynanan derbi maçında bir oyuncunun taraftarları tahrik ettiği bilgisi şiddette oyuncu-

futbolcu- faktörü olarak değerlendirilebilir. 
18

 

Bu bağlamda futbolcuların bizzat kendileri kural dışı duruş ve davranışla şiddete 

neden olabilmektedirler. Futbolcuların kültürün özel bir unsuru olan futbol oyununu 

sosyalleşme süreçleri ile içselleştirirken kültürün genel unsurları konusunda yetersiz 

yada yanlış toplumsallaşmaları onların şiddete yönelmelerine neden olabilmektedir. 

Yani centilmen olma, hakem kararlarına saygılı olma, seyirci ile diyalogda rasyonel 

olma gibi niteliklerin geliştirilmesi söz konusu sosyalleşme süreçlerinin eksikliğinden 

kaynaklanabilmektedir. fizik gücüne dayalı bir sporun aktörleri olarak futbolcuların 

agresif eğilimlerini asgari düzeyde tutabilmek ancak onların yeterli ve doğru düzeyde 

sosyalleştirilmesi ile mümkündür. Futbolculara kültürün özel unsurlarının yanında genel 

unsurlarının aktarılması sosyalleşme bağlamında gözden uzak tutulmamalıdır. Bu 

bağlamda futbolda futbolcunun sosyalleşme biçimi sadece oyunun kuralları ve bu 

kuralları aktaran teknik elemanların bilgileriyle sınırlı olmamalıdır. Aynı zamanda 

medyadan seyirciye okullardan ibadet alanlarına kadar her yer futbolun ahengine ve 

futbolcunun kişiliğine etki edebilen bir alan olarak düşünülmelidir.   

Sahalarda görülen sporcu kavgaları, taraftar üzerinde oluşturduğu baskı ile 

onların şiddet potansiyellerini harekete geçirmede tetikleyici unsurlardan biri 

olabilmektedir. Zira bu türden kavgalar taraftar üzerinde şiddeti tetikleyici ve önü 

alınamaz bir kaosun oluşmasına başlangıç noktası oluşturarak şiddetin sürekliliğinde 

önemli bir yer ve taraf oluşturmaktadır. Bu duruma veri oluşturabilecek birçok belgeyi 

Türk medyası içinde ve Türkiye futbol federasyonunun arşivlerinden bulmak 

mümkündür. Örneğin Galatasaray ve Fenerbahçe maçında futbolcuların birbirine 

küfürle başlayan ve itiş kakışla süren şiddet eylemleri bu bağlamda değerlendirilebilir.
19

 

Yapılan alan araştırmaları taraftarları şiddete yönelten futbolcuların açıklamaları ve 

davranışlarının %6,3 oranında olduğu görülmektedir.   

                                                 
18

 “Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi müsabakasında Fatih Terim'in yardımlarından 

Hasan Şaş'ın Sarı Lacivertli taraftarları tahrik ettiği görüntüler ortaya çıktı. Oynanan oyun ve skordan çok 

saha içi ve dışındaki kavgalar ile gündeme gelen derbi müsabakasında Hasan Şaş ile Fener taraftarı 

arasında oldukça ilginç anlar yaşanmış. Taraftarın kendisini protesto etmesine sinirlenen Hasan Şaş, 

yedek kulübesinden ilginç el kol hareketleriyle karşılık erdi. Hasan Şaş'ın bu hareketleri sonrası 

tribündeki tepkiler daha da arttı.” http://www.olayhaberler.com/haber/hasan-sasin-saskina-ceviren-

goruntuleri/100149, 14 Mayıs 2013  
19

 http://spor.haber3.com/volkan-anneme-kufur-etti-haberi-1964808h.htm#ixzz2TGsAcpZi, 14 Mayıs 

2013 

http://www.olayhaberler.com/haber/hasan-sasin-saskina-ceviren-goruntuleri/100149
http://www.olayhaberler.com/haber/hasan-sasin-saskina-ceviren-goruntuleri/100149
http://spor.haber3.com/volkan-anneme-kufur-etti-haberi-1964808h.htm#ixzz2TGsAcpZi
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5. 1. 2. Hakem Faktörü  

Bir mahkemede hak üzere karar vermesi gereken hakimin konumundan farklı 

olmayan hakem kararları futbolda önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle futbolda 

şiddetin en belirgin muhatabı hem oyunu kurallarına uygun sevk ve idare etmesi 

beklenen hakemler hem de kendi kararlarına bağlı olarak oyuncu ve taraftar 

olabilmektedir.  

Oyunun iç dinamiklerinde ve oyunun puan, averaj gibi sıralamasında önemli 

sonuçları olan hakem kararları taraftarın çoğu kez sübjektif olarak değerlendirdiği 

hükümler olarak işlev görmektedir. Bu nedenle dış faktörlerinde etkisi ile taraftar, 

hakem kararlarını takımına yönelik bir yıpratma yada mağlubiyete giden yolun 

sorumlusu olarak nitelendirmektedir. Örneğin Çorum 1. Amatör Küme‟de ikinci 

sezonun ilk maçında oynanan Hitit Gençlikspor-Sungurluspor maçında hakemin 

Sungurlusporlu oyunculardan birini kendisine küfür ettiği iddiasıyla kırmızı kartla 

oyundan çıkarması, seyirci tarafından takımına yönelik bir yıpratma yada mağlubiyetin 

sorumlusu olarak algılanmasına neden olmuştur.
20

 Buda şiddet olaylarının 

gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır.   

Aynı şekilde Türkiye'de hakemlerin baskı altında olduğu algısı taraftar nazarında 

hakem kararlarının objektifliğine gölge düşürmektedir. Hatta hakemlerin mesleki 

sorunlardan yetişme ve sosyalleşme biçimlerine kadar karşılaştıkları sorunlar onları 

taraftar nezrinde itibarsızlaştırmaktadır. Bu itibarla inisiyatifini ve takdir hakkını 

oyunun kurarlarına yaslandırma yerine kişi veya kurumların etkisinde kullanma 

eğilimleri hakemlerin olası futbol mağduriyetlerine yol açtıkları biçiminde 

yorumlanmaktadır. Bu türden bir yorumlamanın ortaya çıkardığı gerilim kasıt ve 

amaçtan arınmış masum hakem kararlarını da şiddete kaynaklık eden sübjektif 

değerlendirmeye yöneltmektedir. Kazanan tarafta kaybeden tarafta sonucu oyunun 

kurallarına göre bir başarı yerine hakemin sübjektif kararlarına bağlama gayreti içinde 

olması futbolda şiddet sarmalının büyümesine ve şike iddialarının temeline kaynaklık 

edebilmektedir.  

Başta görsel medya olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında tartışılan futbol 

yorumlamaları ve yorumcuların beyanları yanlış ve haksız hakem kararları bağlamında 

değerlendirildiğinde taraftar açısından, karşı tarafa yönelik sözel ve fiziksel şiddet haklı 

gerekçe ve meşru bir davranış olarak değerlendirilebilmektedir. Futbol karşılaşmalarını 

periyodik olarak belirli programlarına dahil eden görsel medya, kare kare incelemeye 

aldığı oyun pozisyonlarını, futbolcu duruşlarını, idareci ve seyirci davranışlarını hakem 

kararları bağlamında değerlendirerek söz konusu oyun dinamiklerini manüpule 

edebilmektedir. Bu nedenle futbolda şiddetin artmasında bu türden yorumlamaların 

etkisi gözden kaçırılmamalıdır.  

Futbolda şiddet eylemlerinin artmasına neden olan bir başka faktörde, takımların 

yönetim kurullarının yazılı ve sözlü açıklamalarla hakem kararlarını sulandırılarak 

başarısızlıklarının ana nedeni olarak göstermeleridir. Örneğin Mersin İdman Yurdu 

yönetim kurulunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na 

                                                 
20

 http://www.iha.com.tr/amator-mac-karisti-255604-haber,  23 Aralık 2012 

http://www.iha.com.tr/amator-mac-karisti-255604-haber
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(MHK) gösterdiği tepkidir. Kulübün, hakem hatalarından kaç puan kaybettiklerinin 

hesabını tutamaz hale geldiklerini belirten yazılı açıklaması şiddetin haklı gerekçe ve 

meşru bir hak olduğuna yönelik tutum açısından tipik bir bakıl açısı olarak 

değerlendirilebilir.
21

 Yapılan alan araştırmaları taraftarları şiddete yönelten hakem 

kararlarının %21,3 oranında olduğunu göstermektedir.
22

 

 

5. 1. 3. Yönetici ve Teknik Adam faktörü  

Futbolda iç grup dinamiklerinden hakem ve oyuncu statüsünden analitik olarak 

ayırabileceğimiz ulusal ve takım düzeyinde yönetici ve teknik elemanlar faktörü, şiddet 

sürecinde etkili ve belirleyici bir sosyal alan olarak değerlendirilebilir. Zira futbolda 

teknik profesyoneller ve idari mekanizma oyunun kurallarına göre uygulanmasında 

sosyalleştirici bir araç olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda kulüp yöneticilerinin ve 

yetkililerinin hem bizatihi şahsına münhasır hem de oyun ve oyuncular üzerindeki etkisi 

açısından kural dışı duruş ve davranışlarını, şiddete neden olabilen bir faktör olarak 

değerlendirilebilir.   

Teknik profesyoneller ve idari mekanizma da futbolcular örneğinde olduğu gibi 

yetersiz ve yanlış toplumsallaşma sonucu doğrudan yada dolaylı olarak şiddete neden 

olabilmektedir. Yani teknik profesyonellerin ve idari mekanizmanın da centilmen olma, 

hakem kararlarına saygılı olma, seyirci ile diyalogda rasyonel olma gibi niteliklerinin 

geliştirilmesi sosyalleşme süreçlerinin eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Teknik 

profesyonellere ve idari mekanizmaya kültürün özel unsurlarının yanında genel 

unsurlarının aktarılması sosyalleşme bağlamında gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sahalarda ve medya araçlarında görülen teknik profesyonellerin ve idari mekanizmanın 

eleştirileri, taraftar üzerinde şiddet potansiyellerini harekete geçirmede tetikleyici 

olabilmektedir.   

Türkiye‟de kulüp yöneticileri ve temsilcileri hedefi belli olan beyanat ve 

mesajlarla futbolda şiddetin tarafları arasında yer alabilmektedirler. Üçüncü kişilerin 

çoğu zaman farkında olmadıkları söz konusu beyanlar,  sosyolojide, "simgesel şiddet 

olarak tanımlanan fiili şiddete kaynaklık eden simgesel işaretler öne çıkarmaktadırlar. 

Teknik profesyonellerin ve idari mekanizmanın yüz ifadeleri, mimik ve jestleri, 

taraftarlar (muhatapları vs.) tarafından seçilerek fiili şiddete dönüşebilmektedir.   

Türkiye‟de kulüp yöneticileri Avrupa ülkelerinden farklı olarak genelde 

toplumda popüler bir yere sahiptir. Kulüp yöneticilerinin kışkırtıcı açıklamaları, 

yöneticilerin taraftar guruplara ücretsiz bilet dağıtımı, dış saha maçları için ulaşım 

imkanı sağlanması gibi düzenlemeler de futbol sahalarında şiddetin sebeplerinden birini 

oluşturmaktadır.  Aynı şekilde Türkiye futbol Federasyonun bir veya birkaç takımın 

                                                 
21

Mersin İdman Yurdu yönetim kurulunun açıkladığı hakem hatalarında belirtilen ifadeler: "Son olarak 

Bursaspor maçında verilmeyen net penaltımız, yediğimiz golde ise verilmeyen bir metrelik net ofsayt. 

Burada yazmadığımız aleyhimize verilen çok karar var. Şimdi TFF ve MHK'dan tatminkar bir açıklama 

bekliyoruz." http://www.medyaspor.com/haber/mersin-tff-ye-ates-puskurdu-6235, 14 Nisan 2013 
22

 Mustafa Koçer, Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin 

Belirlenmesi: Kayseri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32 Yıl:2012/1, s. 123 

http://www.medyaspor.com/haber/mersin-tff-ye-ates-puskurdu-6235
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taraftarı gibi algılanması ve kamuoyunda federasyon tarafından kulüplere verilen 

cezaların adil olmadığı algısı şiddete etki edebilmektedir. Yapılan araştırmalar, futbol 

federasyonunun kararları bağlamında taraftarların şiddete yönelme eğilimlerinin %19,6 

oranında olması yönetici teknik adam faktörünün önemsenmesi gerektiğini 

göstermektedir.
23

   

 

5. 2. Futbolda ġiddetin DıĢ Grup Dinamikleri – Taraftar seyirci - 

Futbolda şiddetin oluşmasında iç grup dinamiklerine ek olarak ikinci temel 

neden, dış grupların yani taraftar ve fanatik seyirci gibi sosyal unsurlardır. Bu bağlamda 

seyirci ve taraftar seyirci kavramlarının farklı anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Bu 

çerçevede seyirci kavramı, teorik olarak “taraf tutmadan oyunu seyreden, bir olayı 

gören, izleyen kimse, izleyici, izlemek, eğlenmek için bakan kimse” anlamına 

gelmektedir.
24

 Taraftar ise “yandaş, sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, 

kulübe veya bayrağa bağlı kimse” oyuna ön yargı ile yaklaşan anlamına gelmektedir
25

. 

Şüphesiz ön yargının işe karışmadığı bir alandan söz etmenin mümkün olmadığı göz 

önüne alındığında futbolda da taraftarlığın kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. 

Sosyolojik anlamda taraftarlık kaçınılmaz bir olgu taraftarda sosyo-kültürel düzey 

açısından benzerlik gösteren bir gruptur. Bu nedenle genel de dünya‟da ve özelde 

Türkiye'de futbolda taraftar kitlesinden ve onun oluşturduğu şiddet sarmalından söz 

etmek mümkündür.   

"Söyle senden başka kimim var benim?" sloganının gerçek içeriğine ve amacına 

son derece uygun düşen taraftarlık spor sahalarında da bir yaşam biçimine 

dönüşmektedir. Böyle bir taraftarlık anlayışının temelinde insan psikolojisinin ve 

toplumsal yapının etkisini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Söz konusu sloganı, 

"yoksul ve eğitimsiz olsam da önemli bir kişiyim ve büyük bir kulübün taraftarıyım" 

anlamında yorumlayabiliriz. Örneğin, PTT 1. Lig‟de Göztepe‟nin kendi sahasında 

Tavşanlı Linyitspor‟a 1-0 yenilerek küme düştüğü maçın ardından Atatürk Stadı ve 

çevresinde şiddet eylemlerinin görülmesi bu bağlamda değerlendirilebilir.
26

 Aynı 

şekilde dünyanın değişik ülkelerinde meydana gelen futbol şiddeti de benzer sosyolojik 

olgulara yaslanmaktadır. Örneğin Mısır‟da 2012 yılında El Ehli ile El Masri takımları 

arasında oynanan maçtan sonra seyircilerin sahaya inerek 74 kişinin ölümüne neden 

                                                 
23

 Mustafa Koçer, Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin 

Belirlenmesi: Kayseri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32 Yıl:2012/1, s. 123 
24

 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998 
25

 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998 
26

 “Stat içinde başlayan olaylar, ilerleyen dakikalarda stat dışına da taştı. Protokol tribünü çevresindeki 

güvenlik çitlerini yıkan taraftarlara çevik kuvvet ekipleri, toplumsal olaylara müdahale araçlarından 

sıkılan tazyikli su, gaz bombaları, atlı ve köpekli polislerle müdahale etti. Taraftarlar futbolcuları dövmek 

için soyunma odalarına girmeye çalıştı. Stat çevresi yaklaşık 1,5 saatte boşaltılabildi, olaylar sanayi sitesi 

ve stat çevresinde de sürdü. Arabaların ve çevredeki dükkânların camları tuzla buz oldu. Stat çevresindeki 

olaylarda biber gazı nedeniyle baygınlık ve sara krizi geçiren taraftarlar oldu. Emniyet mensupları da 

biber gazından olumsuz etkilendi. Olayların ardından yaralanan çok sayıda Göztepe taraftarı ve polis 

hastanede tedavi altına alındı. Gerginlik Göztepe Gürsel Aksel Tesisleri çevresinde gece geç saatlere 

kadar sürdü”. http://www.haber1.com/goztepe-kume-dustu-ortalik-karisti.html, 13 Mayıs 2013 

http://www.haber1.com/goztepe-kume-dustu-ortalik-karisti.html
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olmaları futbolda şiddetin trajik öykülerinden biri olarak nitelendirilebilir. Hatta Mısır 

mahkemelerinin olaylara ilişkin verdiği kararın değerlendirilmesinde taraftarlarının 

karıştığı olaylar, futbolda şiddetin ikinci dalgasını oluşturan ikinci trajik öyküyü olarak 

değerlendirilebilir.
27

 Benzer şekilde dünya tarihinde uluslar arası bir futbol 

karşılaşmasında İngiliz taraftarının taşkınlıkları yüzünden 39 Juventus/İtalyan 

seyircisinin hayatını kaybettiği Heysel faciasını şiddet eyleminin tipik örneği olarak 

gösterebiliriz.
28

 

Bu bağlamda gerek uluslararası gerekse ulusal maçlarda şiddetin oluşmasında 

taraftar olarak nitelendirebileceğimiz bireylerin sosyo-kültürel arka planları etkili ve 

belirleyici olabilmektedir. Bunlar; 

 

5.2.1. Kültürel Gecikme/Kültür BoĢluğu  

Sosyolojik bir olgu olan kültürel gecikme meselesi toplumun her kurumsal 

alanında görülebilir. Özellikle gelişmekte olan toplumların karşılaştıkları en büyük 

sorunlardan biri olan kültürel gecikme, dünyanın her yerinde teknolojik gelişmeden aile 

yaşamına, hukuki düzenlemelerden siyasi değerlendirmelere kadar geniş bir yelpazede 

görülebilmektedir. Bu bağlamda futbolda şiddeti kültürel gecikmenin de bir yansıması 

olarak görmek mümkündür.   

Futbol kültüründe gecikme, herhangi bir toplumun futbol alanında somut olarak 

saha, oyuncu, hakem gibi enstrümanlara sahip olunmasına rağmen bilgi alanında yani 

soyut açıdan söz konusu araçlara yönelik bir ideale ve amaca sahip olma konusunda 

yetersizlik olarak değerlendirilebilir. Bu durumu -örneğin- “saha” açısından ele 

aldığımızda şunu söyleyebiliriz. Toplum somut/maddi olarak sahaya sahip olmasına 

rağmen, toplum üyeleri sahanın oyuna ait bir alan, oranın belirli kurallar içinde işlevsel 

olduğunu içselleştirememesi saha bağlamında bir kültürel gecikme olarak söylenebilir. 

Aynı şekilde oyunun diğer araçları konusunda da benzer gecikmeden söz edilebilir. 

                                                 
27

 Mısır‟ın en büyük futbol kulüplerinden El Ehli taraftarları, mahkemenin sorumlu polisleri daha az 

cezaya çarptırdığını öne sürerek şehir merkezindeki Futbol Federasyonu binası ile Polis Kulübü‟nü ateşe 

verdi. Polisle taraftarlar arasında çıkan çatışmalarda üç kişi hayatını kaybetti. 

http://www.zaman.com.tr/dunya_futbol-fanatikleri-teror-estirdi_2063262.html, 10 Mart 2013 
28

“29 Mayıs 1985 Çarşamba günü Juventus ile Liverpool arasında oynanan maç futbol tarihlerinin en 

üzücü olaylarından birisi yaşandı.  Maçın başlamasına az süre kaldığında tribünler dolmuştu. Birden bir 

hareketlenme başladı. Taraflar birbirlerine saldırıyorlardı. Sonra İngiliz holiganlar İtalyan taraftarın yer 

aldığı tribüne doğru şiddetle ilerlediler. İtalyan taraftarlara saldırıp, köşeye doğru kaçmalarına neden 

oldular. Panik anında İtalyan taraftarlar arasında karmaşa çıktı. Güvenlik bariyeri olmaması bu olaylara 

sebep olmuştu. İtalyanların kaçtığı ve iyice sıkıştığı yerdeki tribün duvarı çöktü ve 38 İtalyan ve 1 İngiliz 

taraftarı hayatını kaybetti, en az 600 kişi yaralandı. Bunun üzerine Juventus taraftarları arasında bir 

ayaklanma çıktı. Liverpool'luları stad içinde kovalamaya başladılar. Fakat polis bu sefer zamanında 

yetişti. Juventuslular iki saat boyunca polise taş, sopa ve meşalelerle saldırdılar. Hatta bir el silah atışı bile 

duyuldu. (Daha sonra kuru sıkı olduğu söylendi.) Olayları öğrenen Liverpool'lu oyuncular maça çıkmak 

istemedilerse de, UEFA yetkililerin zorlamasıyla boş tribünler önünde sahaya çıktılar ve maçı 1-0 

kaydettiler. Olayın sonucunda İngiltere milli takımı ve İngiliz takımlarına 5 yıl Avrupa Kupalarından men 

cezası verildi. Liverpool ise 8 sene men edildi. Olaylar sonrası bu kötü anıyı hatırlamak istemeyen 

Belçikalılar stadın adını "King Baudouin" olarak değiştirdiler. 

http://www.zaman.com.tr/dunya_futbol-fanatikleri-teror-estirdi_2063262.html
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Daha açıkçası seyirci/taraftar kitlesinin ve grupların yeteri kadar oyunun kuralları, 

hakemin rolü, yönetici ve teknik elemanların etkisi konularında teorik ve pratik bilgiye 

sahip olamamaları, kültürel gecikme bağlamında şiddeti etkileyen faktörlerden biri 

olabilmektedir. Türkiye‟de toplumun önemsenebilecek bir oranda benimsediği ve ilgi 

gösterdiği futbol sporu, Türk toplumu tarafından onun araçlarını amaçlara uygunluk 

içinde değerlendirebilme problemi ile karşı karşıya bulunduğunu söyleyebiliriz.   

 

5.2.2. Toplumsal Ġdeolojik Önyargı  

İdeolojik etken, özellikle futbol alanında kolayca şiddete imkân 

sağlayabilmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası maçlarda bunun birçok örneğinden 

bahsedilebilir. Latin Amerika‟da futbolun gerçek savaşa yol açtığını söyleyebiliriz. 

1969‟da Honduras‟la El Salvadorun, futbolu kendi  başarısızlıklarını örtmek için 3-4 

gün süren bir savaş için araçsallaştırmış olması ideolojik nedene tipik bir örnek olarak 

söyleyebiliriz. Özellikle uluslararası alanda mücadele eden milli takımlar her  bir 

devlete halkının özdeşleşebileceği ulusal kimlikler sağlamaktadır. Özellikle Brezilya ve 

Peru gibi etnik açıdan farklılıkların yoğun olduğu ülkelerde futbol ortak ulusal bilinç 

oluşturulmasında vazgeçilmez bir araç olabilmektedir. Bu ülkelerde toplumun milli 

takımdan veya uluslararası alanda başarılı olan kulüp takımlarından beklentileri halka 

ve yöneticilere potansiyel ve mevcut ulusal farlılıkları ortadan kaldıran, buna karşılık 

dışsal farklılıkları vurgulayan, ortak amaçlar sunmaktadır. Bu da futbolu, farlılıkları 

ortadan kaldırmak için kullanabilecek bir araç haline getirmektedir.
29

  

Latin Amerika‟da futbol ister sosyalist, faşist, otoriter isterse liberal demokratik 

rejimler için varlıklarını korumak ve diğerlerinden üstünlüklerini hem ülke içinde hem 

de uluslararası alanda kanıtlamak amacına yönelik olarak bir araç niteliği taşımaktadır. 

Normal zamanlarda ulusal bilinci güçlendirecek gösterilere sahne olan stadyumlar, 

savaş zamanında esirlerin, içsel gerilimlerde ise siyasi muhaliflerin gözaltında 

tutuldukları hatta işkenceye maruz kaldıkları ve infaz edildikleri kamplara 

dönüştürülmektedir.30  

Sadece Latin Amerika değil dünyada hemen hemen her ülke liderlerinin futbolla 

ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bunun Avrupa kıtası için en tipik göstergesi, 1986‟da bir 

medya patronu olan Silvio Berlusconi‟nin desteklediği AC Milan takımını satın 

almasıyla başlayan süreçtir. Söz konusu takım, Berlusconi‟nin yönetiminde 

zenginleşerek 1989‟da Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştır. Ardından Berlusconi 

kurduğu “İleri İtalya” (Forza İtalia) partisinin adaylarını İtalyan Milli Takımı 

                                                 
29

 T. Bar-On, „The Ambiguities of Football, Politics, Culture, and Social Transformation in Latin 

America‟, Sociological Research Online, 2, 4, 1997, s. 5 
30

 1970‟ler boyunca Arjantin‟de hüküm süren askeri rejimin ve Şili‟de Pinochet‟nin uyguladığı bir taktik 

olarak görülmektedir. El Salvador‟da da ulusal stadyum siyasi muhaliflerin canlı yayında idamları için 

kullanılmıştır. Bkz. Kapuscinski, The Soccer War, s. 166 ve 185. Benzer uygulamaları 1990‟larda ülkeye 

kaçak girmeye çalışan Arnavut mültecileri bir stadyumda toplayan İtalya‟da ve 2000‟li yıllarda Taliban 

rejiminin muhaliflerini stadyumda kurşuna dizdiği Afganistan‟da da görmemiz, bu olgunun belirli bir 

kültür, mekan ya da zamana özgü olmadığını ortaya koyuyor. 
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oyuncularının lakabıyla (Azzurri Maviler) ifade ederek 1994‟de İtalya‟da başbakanlığa 

kadar uzanan bir zafer elde etmiştir.31  

Futbolun siyasi alana olan etkisine verilebilecek tipik bir başka örnek, Türkiye-

Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanının Türkiye-Ermenistan milli futbol maçında Ermenistan‟ı ziyaret 

etmesidir. Kuşkusuz bu ziyaret sadece bir maçın skorunu takip etmek olarak 

yorumlanamaz. Burada futbol, bir siyasi meselenin gündeme taşınmasında yada 

tartışılmasında bir aracı olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda futbolu, alan kapma, 

alan kapatma gibi eylemler ve komşuluk ilişkilerinden bürokratik ve siyasal yaşamın 

tüm alanlarına nüfuz etmenin bir enstrümanı olarak değerlendirebiliriz. 

 

5.2.3. Yasa DıĢı Grupların Propaganda ve Çıkar Alanı Olarak Seçilmesi 

Futbol, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ayrılıkçı terör ve mafya gibi 

yasa dışı gruplar tarafından çıkar ve propaganda alanı olarak seçilebilmektedir. 

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grupların başta futbol olmak 

üzere bazı spor alanlarında faaliyet içinde oldukları bilinmektedir. Örneğin başını 

Barcelona ve Espanyol‟un çektiği,  Katalunya bölgesindeki futbol kulüplerinin bir 

bildiri yayınlayarak bölgenin İspanya‟dan ayrılması halinde milli takıma destek 

vereceklerini duyurması bu bağlamda değerlendirilebilir.
32

 Aynı şekilde Barcelona-Real 

Madrid maçında Türkiye‟de faaliyet gösteren PKK adına Barca tribünlerinden PKK 

bayrağının görünmesi
33

 ve benzer şekilde Marsilya-Fenerbahçe maçında Fransız 

taraftarların bulunduğu bölümden PKK bayrağının açılması
34

 futbolun terör örgütlerinin 

bir propaganda alanı olarak seçilmesine tipik örnekleri oluşturmaktadır.  

Aynı şekilde oyuncu transferlerinde ve federasyon seçimlerinde yeraltı 

dünyasının etkili olduğuna olan inanç futbolda bir şiddet alanı yaratmaktadır. Bu 

bağlamda futbolu yeraltı dünyasının bir eylem alanı olarak görmek mümkündür. Büyük 

bir ekonomik değerin oluştuğu futbolu mafyanın ve organize suç örgütlerinin etkisi 

dışında değerlendirmek mümkün değildir. Mafya ve futbol ilişkisinin işleyişi özellikle 

internet üzerinden oynattığı ve oynadığı yasadışı bahislerde dikkat çekmektedir. Mafya 

                                                 
31

 Berlusconi‟nin İtalya‟da başardığını başka ülkelerde de başaranlar olmuştur. Örneğin Avusturya‟nın 

aşırı sağcı politikacısı Jörg Haider %27‟lik oy potansiyeline F.C. Kärnten kulübünün başkanlığıyla 

geldiğini söyleyebiliriz. Anti-Defamatio n League, “JoergHaider, The Rise of an Austrian Extreme 

Rightist”, [http://www.adl.org/backgrounders/joerg_haider.html], 25 Haziran 2002 ve 

[http://www.fckaernten.com].Kasım 2001‟de Fatih Terim,  AC Milan teknik direktörlüğünden 

uzaklaştırıldığında Türkiye‟de gazeteler Berlusconi‟nin aslında Türkiye‟nin AB üyeliğini 

desteklemediğinden, Papalığa ev sahipliği yapan İtalya‟nın Fatih Sultan Mehmet‟ın torunu bir Türkü içine 

sindiremediğine varıncaya kadar, futbolla siyaseti bir arada sunarak Türk halkının hassasiyetlerine 

oynayan haberlerle dolduğunu görmekteyiz. Örneğin İ. Yağcı, “FatihTerim çok olmuştu zaten!..”, 

Türkiye , 14 Kasım 2001. 
32

 http://skorer.milliyet.com.tr/ayrilikci-futbol-/-/detay/1616668/default.htm, 9 Mayıs 2013 
33

 http://www.reyhaber.com/spor-haberleri/barcelonareal-madrid-macinda-pkk-bayragi-

acildi.html?debug=1, 05.05.2011 
34

 http://www.gazete5.com/haber/marsilya-fenerbahce-macinda-pkk-bayragi-acildi-255328.htm, 

23.11.2012 

http://skorer.milliyet.com.tr/ayrilikci-futbol-/-/detay/1616668/default.htm
http://www.reyhaber.com/spor-haberleri/barcelonareal-madrid-macinda-pkk-bayragi-acildi.html?debug=1
http://www.reyhaber.com/spor-haberleri/barcelonareal-madrid-macinda-pkk-bayragi-acildi.html?debug=1
http://www.gazete5.com/haber/marsilya-fenerbahce-macinda-pkk-bayragi-acildi-255328.htm
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spor kulüplerinin yönetim kadrolarında nüfuz ederek futbolda şiddeti 

harmanlayabilmektedir. Şike, bahis ve mafya iç içe geçerek futbol sahalarını şiddet 

alanına dönüştürmektedir. Bunun ulusal ve uluslararası bir dizi tiplemesinden söz 

edilebilir. Uluslararası tiplemesine verilebilecek tipik örnek, Dünya Kupası 

elemelerinde iki, Avrupa Ligi maçlarında bir ve Avrupa Şampiyonasında ise bir maçta 

şike olduğu iddiasının gündeme getirilmesidir. Aynı şekilde Singapur merkezli bahis 

şikesinde adı geçen 380 maçın 79'unun Türkiye'den olduğunun tespit edilmesi yasadışı 

unsurların futbol üzerinde etkisine örnek olarak gösterilebilir.
35

 Türkiye‟de futbolda 

şike iddiaları ve bu sürecin adli takibi bu bağlamda değerlendirilebilir.     

 

5.2.4. Medya Faktörü  

Türkiye‟de spor basını, bir yandan belli olayları seçerek, olaylara verilen önemi 

etkilerken diğer yandan da bazılarını gündeme getirmeyerek sporla ilgili deneyimlerin 

biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Örneğin, ücretlerinin düşüklüğü, güvenlik ve sağlık 

hizmetlerinden yoksun çalışma koşulları, kulüp-çete ilişkileri gibi konular spor 

basınının gündemine nadiren gelmektedir. Böylece, medya spor alanında toplumun spor 

olaylarını bilmelerine katkı sunma yerine daha ziyade manipülasyona neden 

olabilmektedirler. Bu bağlamda medyayı, Türk futbolunda şiddetin bileşenlerinden biri 

olarak görebiliriz. Örneğin medya, kulüp yöneticilerinin ve futbolcuların demeçlerini 

ustalıkla yönlendirerek şiddeti kışkırtıcı yayınlarda bulunabilmektedirler. Genellikle 

büyük kulüplerin söz sahibi olduğu diğerlerinin ise teferruat olarak algılandığı futbol 

medyasında rakip takım futbolcu ve yöneticilerini rencide eden yayınlar 

yapılabilmektedir.  

TV kanallarında futbolcular ve hakem kararları üzerine yapılan yorumlar, 

genellikle dört büyük kulüp merkezli bir görünüm arz etmektedir.
36

 Gerek görsel 

gerekse yazılı medyanın spor sonuçları üzerinde yaptığı değerlendirmelerini taraftar-

seyircinin nasıl algılayacağını göz ardı ederek sürece dahil olması, onun şiddet 

sarmalına bilerek-bilmeyerek dahil olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle medyanın 

futbolla ilgili değerlendirmelerinde ilkesel ve yasal düzenlemelerle süreci kontrol 

edebilen bir performans sergilemesi, onun şiddeti artıran olma yerine azaltan bir araç 

olmasına imkân sağlayabilir. Özellikle televizyon ekranlarında taraftar-seyircinin 

gündelik olarak muhatap olduğu yorumlamalar subjektif değerlendirme yerine objektif 

değerlendirmeleri içerebilmelidir. Taraftarların gazetelerde şiddet ve saldırganlıkla ilgili 

haber ve yorumları %25,0 ve hakaret içeren, kışkırtıcı haberler ve yorumları %34,1 

oranında takip etmeleri onların yaklaşık %70 oranda şiddet sarmalına angaje olduğunu 

göstermektedir.
37

  

                                                 
35

 http://www2.sporx.com/futbol/dunya/devler-liginde-sike-iddiasiSXHBQ313697SXQ, 04.02.2013 
36

 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dört büyük takım olarak değerlendirilmektedir.  

Türk futbolunun dört büyük kulübünün, 30 Kasım 2012‟de sona eren 6 aylık mali tabloya göre toplam 1 

milyar 689 milyon lira borcu bulunmaktadır. http://www.radikal.com.tr/ekonomi/1_kazanip_5 

_harcadilar-1118767 
37

 Mustafa Koçer, Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin 

Belirlenmesi: Kayseri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32 Yıl:2012/1, s. 111–135. 

http://www2.sporx.com/futbol/dunya/devler-liginde-sike-iddiasiSXHBQ313697SXQ
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/1_kazanip_5%20_harcadilar-1118767
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/1_kazanip_5%20_harcadilar-1118767
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/1_kazanip_5%20_harcadilar-1118767
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5.2.5. Toplumsal Meslekî Ve Eğitimsel Tatminsizlik Duygusu  

Talep edilmesine rağmen elde edilememiş mesleki ve düşünsel planlar,  sporda 

şiddete yönelerek tatmin edilmeye çalışılmakta ve bu inanç sporda şiddeti 

yönlendirebilmektedir. Vasıfsızlık, mesleksizlik, meslekî ve eğitimsel tatminsizlik gibi 

duyguların sapma davranışlarına yol açabileceği göz önüne alındığında onu sporda 

şiddette etki eden bir faktör olarak değerlendirmek mümkündür. Aynı şekilde toplumsal 

tatminsizlik duygusundan analitik olarak ayırabileceğimiz genç kuşakların ideal ve 

hedefleri ile mevcut imkânların çatışması ve aile içinde görülen ekonomik, kültürel ve 

toplumsal uyumsuzluk da sporda şiddeti destekleyen faktörler olarak değerlendirilebilir.   

 

5.2.6. Cemaat Duygusunun Toplumsal Kimliklerin Önüne Geçirilmesi  

İnsanın “kendini bir gruba ait hissetmesi” onun doğasında var olan ve sosyal bir 

varlık olma niteliğidir. Kimlik duygusunun önemli bir boyutu olan “kendini bir gruba 

ait görme” bu durumda önemli bir husus olmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası 

başarıya imza atan bir futbol takımının taraftarları, kendilerini o takıma ait hissederek 

takımın başarılarından kendine pay çıkarmakta ve böylece benlik saygısını güçlendirme 

ya da onarma çabası içine girmektedirler. Kendisini o takıma ait hissetmesi, genel 

olarak topluma ya da o takıma sağlamayı hedeflediği bir yarara değil, açıkça, kendi 

çıkarına hizmet etmektedir.  

Cemaat duygusunun toplumsal kimliklerin önüne geçirilmesi, bir toplumun 

sosyo-kültürel yapısında yer alan bireysel performansları değil, mensubiyetleri öne 

çıkaran bir durumdur. Buda toplumlarda ve spor alanında taraftarlığın daha belirgin bir 

ifade biçimi olarak yansımaktadır. Kendini toplumda ifade etmede yeterli performansa 

sahip olmayan bireyler mensubiyetlerini öne çıkararak tatmin olmaya çalışmaktadırlar. 

Sıradan bir taraftarın, takımın başarısıyla özdeşleşmesi ve gelişmiş-geri kalmış ülke 

olmanın yüz yıllık mesafesini şampiyon bir takımla kapatılabileceğini düşünmek 

simgesel bir tatmin olarak değerlendirilebilir.  

 

 5.2.7. Fiziksel Yoksunluk  

Futbol alanında şiddete etki edebilen dış faktörlerden biri de stadyum yetersizliği 

olarak nitelendirebileceğimiz fiziksel eksikliktir. Türkiye‟de bulunan stadyumların 

birçoğu UEFA standartlarının altında gözükmektedir. Stadyumların birçoğu mimari 

açıdan yetersiz, giriş ve çıkış kapı sayıları ihtiyacı karşılayamamakta, stat içerisindeki 

donanımlar yeterli değildir. Özellikle stadyumlarda bulunan tel örgüler ve demir 

parmaklıklar bireylere kafese atılmış duygusu vererek onların dokunulmaz oldukları 

hissine kapılmalarına neden olabilmektedir.  
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Sonuç ve Değerlendirme  

Futbol, yüzme, atletizm ve golf gibi sporları bir toplumsal ihtiyaca cevap 

vermeye yönelik arz ve talep dengesi olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda sporu 

sosyolojik açıdan kişiliği oluşturma ve kurallara göre kazanma iradesi aşılama olarak 

tasarlamak mümkündür. Sanayi toplumunun geliştirdiği ve dönüştürdüğü bir değer olan 

futbol, küresel dünya düzeni içinde önemli bir ekonomik ve siyasal alan da oluştururken 

aynı zamanda çeşitli şiddet eylemlerine sahne olan bir alanda yaratmaktadır. Bu 

çerçevede futbolun ekonomiye yansıyan yönünü, reklâm alanından yeni tüketim 

alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazeye dayandırabiliriz. Aynı şekilde 

futbolun siyasi alana yansıyan tipik örneği ise demokrasi ve insan hakları bağlamında 

ulusal ve uluslararası ilişkilere yansımasıdır.   

 Futbolda şiddetin neden ve sonuçlarını genel şiddetin neden ve sonuçlarından 

sadece analitik olarak ayırabiliriz. Bu nedenle şiddet için ön görülen toplumsal nedenleri 

futbol için de geçerli kılabiliriz. Türkiye'de futbolda şiddetinin nedenleri Türkiye'ye 

özgü özellikler taşısa da futbolda şiddetin kaynağını ve sürecini iki ana başlık altında 

değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi şiddetin dış grup dinamikleri olarak 

nitelendirebileceğimiz taraftarın sahip olduğu sosyo-kültürel arka plan, ikincisi ise iç 

grup dinamikleri olarak değerlendirebileceğimiz futbol takımlarının yapısal özelikleri ve 

oyun içinde sundukları performanslarının biçim ve içeriklerinin algılanmasıdır.  

Futbol literatürü incelendiğinde, futbola dahil olan dış unsurları; seyirci, taraftar, 

fanatik ve holigan terimleriyle açıklamak mümkündür. Sıralama, futbol dahil spor 

alanlarının tamamında şiddetin derece derece artmasına kaynaklık eden yaklaşımı ifade 

etmektedir. Futbolda şiddetin dış grup dinamikleri bağlamında, a. toplumsal değişim yol 

açtığı kültürel boşluk, b. Geniş kitlelerdeki vasıfsızlık, c. İdeolojik önyargı, d. Ayrılıkçı 

terör, e. Mensubiyet duygusunun kimliklerin önüne geçirilmesi,  f. Yer altı dünyasının 

rant çekişmeleri, g. Gençlerin ütopik ideal ve hedefleri ile mevcut imkanları arasında ça-

tışma, h. Aile içinde ekonomik, kültürel ve toplumsal uyumsuzluğun ortaya çıkardığı 

şiddet, İ. Emniyet Güçleri Faktörü, j. Medya Faktörü ve k. Fiziksel Yoksunluk olarak 

sıralanabilir.  

Futbolda şiddetin oluşmasında dış grup dinamiklerine ek olarak ikinci temel 

neden, bizatihi futbol merkezli araç ve amaçların değerlendirilmesine olan yaklaşımdır. 

Bunlar,  a. Hakem Faktörü, b. Oyuncu-Futbolcu- Faktörü ve c. Yönetici ve Teknik 

Adam faktörü olmak üzere üç grupta değerlendirebiliriz.   
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GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜZĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN PĠYANO 

DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI  

Öğr. Gör. Tarkan YAZICI

 

Öğr. Gör. ġefika ĠZGĠ TOPALAK


 

Özet/Abstract 

Bu araştırmada ortaöğretim düzeyinde ve mesleki müzik eğitimi kapsamında öğrenim görmekte 

olan Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) müzik bölümünde öğrenim görmekte olan 81 öğrencinin 

piyano dersine yönelik tutumlarının ne yönde olduğu ve tutumlarının belirli değişkenler açısından 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, öğrencilerin 

piyano dersine yönelik tutum düzeylerinin saptanabilmesi ve incelenebilmesi amacıyla, Tufan ve Güdek 

(2008) tarafından geliştirilen “Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda; çalışma grubunun piyano dersine yönelik 2 temel yapıyı (hoşnutluk ve değer) yansıtan 

tutumlarının, kısmen dağınık ve homojen olmayan bir yapıda seyrettiği ve genel olarak “orta düzey 

(kararsız)” bir eğilimde olduğu; “değer faktörü” maddelerine karşı olumlu tutumlar sergilemedikleri ve 

özellikle 12. sınıf öğrencilerinin diğer öğrencilere oranla genel anlamda piyano dersine yönelik daha 

“kararsız” tutumlara sahip oldukları saptanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Piyano, Piyano Dersi, Tutum, GSL 

 

FINE ARTS MUSIC STUDENT’S ATTITUDES TOWARDS PIANO LESSONS  

This study investigates the attitudes of 81 fine arts music students towards piano lessons at 

Diyarbakır Fine Arts High School (FAH) in order to reveal whether there is a relationship between their 

attitudes and specific other variables. The attitude scale “An attitude scale toward piano lesson” 

developed by Tufan and Güdek (2008) was used in the study. The results shows that the students 

displayed tow basic pattern in their attitudes towards piano lessons: satisfaction and value. These attitudes 

were found to be nonhomogeneous and generally ranked as “undecided”. It was also found that students 

did not display positive attitudes towards value factors and the students from 12th grade tended to be 

relatively more undecided attitudes towards the lesson.  

Key Words: Piano, Piano Lesson, Attitude, FAH 

 

1. GiriĢ 

İnceoğlu‟na göre (1993) bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir 

toplumsal konu, obje ya da olaya karşı bir tepki, Kağıtçıbaşı‟na göre (2005) bir bireye 

atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli 

bir biçimde oluşturan eğilim, Arul‟a göre (2002) bireylerin, grupların ve toplumların 

davranışlarını kolaylaştırabilen, engelleyebilen davranışa yönelik eğilimler olarak 

tanımlanan tutum (Aktaran: Çevik ve Güven, 2011: 103); bilişsel öğe (tutumun 

gerçeklere dayanan bilgi hazinesi), duygusal öğe (tutumun bireyden bireye değişen, 

gerçeklerle açıklanamayan hoşlanma/hoşlanmama yönü) ve davranışsal öğeden 

(tutumun sözlü/eylemsel ifadesi) oluşmaktadır (Baysal ve Tekarslan, 1996: 253-254). 

                                                 

 Dicle Ü., Devlet Konservatuvarı/Ses Eğitim Bölümü, Diyarbakır/TÜRKİYE, yazicitarkan@gmail.com 


 KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Trabzon/TÜRKİYE, sefikat@gmail.com 

mailto:sefikat@gmail.com


SBArD           Eylül 2013, Sayı 22, sh. 137 – 147 

 

 138 

Kısaca tutum; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla, bir davranışın 

psikolojik değişkenidir (Anderson, 1988: 423). Bu nedenle Canakay‟a göre (2007)  

öğrencilerin derse yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Bir derse ait akademik başarısı yüksek olan öğrencinin, o derse yönelik 

tutumu da yüksek olmaktadır. Dolayısıyla tutum, akademik başarının artmasında 

tetikleyici bir unsurdur. Aksu da (2005), öğrencinin öğrenmeye ilişkin duyuşsal giriş 

özelliklerinin okuldaki başarısını ve daha sonra karşılaşacağı öğretme durumları 

karşısındaki tutumunu etkilediğini, bir dersteki başarı ve başarısızlığın, öğrencinin o 

derse karşı sahip olduğu duygu niteliğini değiştirdiğini belirtmiştir (Aktaran: Yaldız ve 

Özçimen, 2013: 79). 

Fiziksel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal açılardan oldukça karmaşık etkinlikler içeren 

müzik eğitimi sürecinde, öğrencinin kendisiyle ilgili algıları günümüzde önem 

kazanmaktadır. Tutumlar müzik eğitiminde de gerek bağımlı, gerekse de bağımsız 

değişken olarak, özellikle müziksel gelişim, başarı gibi değişkenlerle ilişkilendirilerek 

incelenmektedir. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular, öğrenci tutumlarının müzik 

eğitimi sürecindeki dolaylı ya da doğrudan etkilerini ortaya koymaktadır. Mullins‟e 

göre (1984) olumsuz tutumlar bir müzik eğitimi programını hızla ve derinden hasara 

uğratabileceği için öğrencilerin müziğe ilişkin tutumlarının geliştirilmesi gerekmektedir 

(Aktaran: Özmenteş ve Özmenteş, 2009: 354). 

Ortaöğretim düzeyinde mesleki müzik eğitimi vermekte olan GSL müzik 

bölümleri Türkiye‟deki sanat eğitimi yapılanmasının en temel basamağıdır. Uçan‟a göre 

(1995: 107) GSL müzik bölümleri modern Türkiye‟nin kendi koşul ve olanakları içinde, 

kendi gerçekleri, kendi gereksinimleri, beklentileri ve müzik alanının özellikleri ile 

çağın gereklerini esas alan bir modeldir. 

Bu kurumlar, ülkemiz insanlarının çağdaş yüzünün ortaya çıkarılmasında, 

yeteneklerinin eğitilmesinde, ülke kültürünün ve sanat eğitiminin zenginleştirilmesinde 

görev alan önemli sanat kurumlarımızdır. GSL öğrencileri, sanat eğitimiyle yeni bir 

kimlik kazanmakta, sanat adına, ülkemizde ve dünyada yepyeni soluklar olma yolunda 

eğitilmektedir (Öztürk, 2003: 2). 

Türkiye‟deki müzik yaşantısının geleneksel ve çağdaş boyutlarıyla bir bütün 

halinde ele alınıp yönlendirilmesinde ve geliştirilmesinde görev alacak nitelikli insan 

gücünün yetişmesinde etkin rol oynayan, özengen temelli fakat mesleki doğrultulu 

müzik eğitimi veren GSL kurumları müzik eğitimcisi, müzik bilimcisi, müzik sanatçısı 

ve müzik teknoloğu yetiştirme programlarına hazırlayıcı özellikler taşımaktadır. 

Programları ise müzik kuramları-ses-çalgı eğitimini kapsamaktadır ve mezunlarının 

büyük bir kısmı daha çok üniversitelerin müzik eğitimi bölümlerinde bu kurumlarda 

aldıkları eğitimi devam ettirme olanağı bulmaktadır (Öz, 1999: 2). 

Bu kurumlarda verilen piyano eğitimi, çalgı eğitimi programı kapsamında yer alan 

ve öğrencilerin 4 yıllık öğrenim sürecini kapsayan, zorunlu bir derstir. İçeriği aşamalı 

olarak teknik alıştırma ve etütler, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekler, 

piyano literatüründeki eğitim müziği örnekleri ile okul müzik eğitiminde öğrenme-

öğretme teknikleri olan (MEB, 2006: 7) bu dersin en önemli hedefi öğrencinin 
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mesleksel ve toplumsal yaşamında çalgısını etkin ve verimli bir biçimde 

kullanabilmesini sağlamaktır (Yazıcı, 2013: 133). 

Geniş bir literatüre sahip olma, çoksesli kullanılma, eşlik çalgısı olma özellikleri 

ile hem bir eğitim alanı olarak hem de etkili bir eğitim aracı olarak çalgı eğitiminde 

önemli bir yere sahip olan piyano (Yazıcı, 2013: 132), müzik eğitimcileri tarafından 

müziği çalma, dinleme ve okuma becerilerini kazanma, müziği anlama, müzik bilgisi 

oluşturma ve diğer müzik çalışmalarına temel oluşturma bakımından, en evrensel ve en 

temel çalgı olarak kabul edilmektedir (Kasap, 2004: 160). Uçan‟a göre (1988) 

öğretmenler ile öğrenciler arasında piyano kullanılarak sağlanan müziksel iletişim, 

bireyde istenilen davranışların ya da davranış değişikliklerinin oluşturulmasını önemli 

ölçüde etkilemektedir (Aktaran: MEB, 2006: 5).  

Dolayısıyla GSL müzik bölümü öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları 

önem kazanmaktadır. Çünkü piyano dersi öğretim programı, programda öngörülen 

bilgi, beceri, kavram, değerler ve tutumların sistematik bir şekilde ilişkilendirildiği konu 

alanlarından oluşmakta ve bu alanlarla ilgili öğrencinin başarı düzeyine piyano dersine 

yönelik tutumu önemli biçimde etki etmektedir. Her eğitim programında ve öğretim 

uygulamasında bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor hedefler bulunmaktadır. Ancak piyano 

eğitimi için de geçerliliğini koruyan, özellikle duyuşsal alan ile ilgili hedef davranışlar 

ve bu alanı oluşturan ilgi, tutum, değer, eğilim vb. özellikler ihmal edilmektedir (Tufan 

ve Güdek, 2008: 79-80). 

Bu nedenle araştırmada GSL müzik bölümü öğrencilerinin piyano dersine yönelik 

tutumlarının ne yönde olduğu ve tutumlarının belirli değişkenler açısından farklılık 

gösterip göstermediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma gurubu, araştırmada 

kullanılan veri toplama aracı ve veri analizleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

2. 1. AraĢtırmanın Modeli 

Araştırmacın yapmış olduğu araştırma, betimsel bir araştırmadır. GSL müzik 

bölümü öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumlarının saptanabilmesi ve 

incelenebilmesi için araştırma türü olarak tarama yöntemi seçilmiş; elde edeceği nicel 

verilerin istatiksel çözümlemeleri doğrultusunda araştırma konusunun genel bir 

görünümünü elde edebilmek için de anket yöntemi ile örneklemine ulaşmıştır. 

2. 2. AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu  

Çalışma; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinde 

öğrenim görmekte olan 81 müzik bölümü öğrenci ile yapılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 51,9‟u kız (n=42), % 48,1‟i erkektir (n=39). 

Çalışma grubunun % 28,4‟ü 9. sınıf (n=23), % 21,0‟ı 10. sınıf (n=17), % 29,6‟sı 11. 

sınıf (n=24),  % 21,0‟ı ise 12. sınıf (n=17) öğrencisidir. 
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2. 3. AraĢtırmanın Veri Toplama Aracı 

Araştırmada GSL müzik bölümü öğrencilerinin piyano dersine ilişkin tutumlarının 

saptanması ve değerlendirilmesi amacıyla Enver Tufan ve Bahar Güdek (2008) 

tarafından hazırlanan “Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Aşağıda 

araştırmada kullanılan ölçme aracıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: “Piyano dersine yönelik tutum ölçeği”, 

18‟i olumlu, 12‟si maddesi olumsuz olan toplam 30 maddeden oluşmaktadır. 5‟li Likert 

tipi olan ölçek, “Kuvvetle Katılırım”, “Katılırım”, “Kararsızım”, “Katılmam” ve “Asla 

Katılmam” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeği oluşturan “Hoşnutluk” faktöründe 18, 

“Değer” faktöründe” ise 12 madde yer almaktadır. Ölçek bölümlerinin iki alt 

boyutundan hoşnutluk güvenirlik değeri .97, değer güvenirlik değeri ise .91‟dir. 

Araştırmacılar tarafından yapılan güvenirlik çalışmasında iç tutarlık katsayısı .97 olarak 

hesaplanmıştır. Yapılan bu araştırmada ise, ölçeğin güvenirlik çalışması sonucu, iki alt 

boyut için güvenirlik değerleri; .92 (hoşnutluk) ve .88 (değer) bulunmuştur. Ölçeğin 

Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı .86‟dır.  

2. 4. AraĢtırma Verilerinin Analizi 

Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmanın güvenilirliği Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı ile irdelenmiş ve . 0,778 olarak bulunmuştur. Çalışmada “normallik dağılım 

testi” yapılmış, dağılımın “normal dağılıma” uygun olmadığı görülmüş ve bu nedenle 

Parametrik Olmayan testler yapılmıştır. Sınıf, cinsiyet, yaşanılan yer, yaşanılan yerde 

piyano olma durumu ve önceden piyano eğitimi almış olma durumu değişkenlerine göre 

Mann Whitney-U testi uygulanarak karşılaştırmalı ölçümler yapılmış ve yapılan 

karşılaştırmalı ölçümlerde anlamlılık düzeyi p<,01 olarak alınmıştır.  

3. Bulgular ve TartıĢma 

Bu bölümde araştırma probleminin çözümü için çalışmaya katılan öğrencilerden 

araştırmanın veri toplama aracılığıyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen 

bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar 

yapılmıştır. 

Tablo 1: Hoşnutluk Faktörüne Yönelik Dağılım Sonuçları 
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8. Piyano dersini sabırsızlıkla beklerim. 21,0 12,3 24,7 18,5 23,5 3,11 

17. KeĢke her ders piyano dersi gibi olsa. 19,8 13,6 13,6 24,7 28,4 3,28 

3. En sevdiğim ders piyano dersidir 21,0 8,6 28,4 19,8 22,2 3,13 
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28. Piyano dersinin saatleri keĢke daha fazla 

olsa. 

28,4 9,9 14,8 16,0 30,9 3,11 

7. Beni müziğe bağlayan, piyano dersidir. 18,5 14,8 27,2 11,1 28,4 3,16 

27. Piyano ve piyano dersiyle ilgili 

konuĢmaktan büyük zevk alırım. 

27,2 9,9 27,2 7,4 28,4 3,00 

12. Piyano dersini hiç kaçırmak istemem. 23,5 23,5 14,8 16,0 22,2 2,90 

18. Piyano derslerinde verilen her eseri ayırt 

etmeksizin zevkle çalıĢırım. 

17,3 22,2 23,5 16,0 21,0 3,01 

6. Piyano ders saatlerinin artmasını isterim. 29,6 14,8 14,8 17,3 23,5 2,90 

25. Piyano dersinde verilen ödevleri severek 

yaparım. 

22,2 16,0 23,5 12,3 25,9 3,03 

20. Piyano dersi benim için her zaman önemli 

olmuĢtur. 

34,6 24,7 16,0 8,6 16,0 2,46 

15. Piyano dersinde huzur bulurum. 23,5 17,3 23,5 13,6 22,2 2,93 

1. Piyano dersine hevesle gelirim. 33,3 21,0 18,5 11,1 16,0 2,55 

2. Piyano dersi ile iliĢkili her Ģeye merak 

duyarım. 

29,6 30,9 17,3 9,9 12,3 2,44 

10. Kendimi bildim bileli piyano dersi almak 

istemiĢimdir. 

25,9 11,1 13,6 25,9 23,5 3,09 

23. Piyano dersiyle ilgili etkinliklere severek 

katılırım. 

27,2 14,8 19,8 11,1 27,2 2,96 

22. Piyano dersine geç kalmak bile beni çok 

rahatsız eder. 

18,5 18,5 19,8 11,1 32,1 3,19 

14. Piyano derslerine katılamadığımda 

üzülürüm. 

16,0 21,0 27,2 11,1 24,7 3,07 

Tabloya ilişkin yüzdelik dağılımlar incelendiğinde kimi öğrencilerin “olumlu” 

kimi öğrencilerin ise “olumsuz” tutum eğilimleri gösterdikleri ve çalışma grubunun 

verdiği cevapların, kısmen dağınık ve homojen olmayan bir yapıda seyrettiği 

görülmüştür. “Mean” değerleri dikkate alındığında kimi maddelerde olumlu, kimi 

maddelerde olumsuz fakat genel olarak “orta düzeyde (kararsız)” bir eğilim olduğu 

gözlenmektedir. Piyano dersine yönelik net olmayan bu hoşnutluk faktör oranları, 

geleceğin müzik öğretmeni adayları olacak olan çalışma grubunun piyano dersi öğretim 

programında yer alan bilgi, beceri ve yeterlikleri açısından olumsuz bir sonuçtur.  
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Tablo 2: Değer Faktörüne Yönelik Dağılım Sonuçları 
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24. Piyano dersinin önümde bir engel gibi 

olduğunu hissederim. 

27,2 3,7 22,2 14,8 32,1 3,20 

13. Üniversiteyi bitirdikten sonra asla 

piyano dersi ile ilgili bir Ģey görmek 

istemiyorum. 

21,0 7,4 17,3 21,0 33,3 3,38 

11. Bence piyano dersi müzik 

öğretmenleri için gereksizdir. 

12,3 8,6 9,9 28,4 40,7 3,76 

29. Piyano dersinin benim yeteneğimi 

ortaya 

çıkaramadığını düĢünürüm. 

34,6 6,2 28,4 8,6 22,2 2,77 

19. Piyano derslerinin neden zorunlu 

olduğunu anlayamıyorum.   

21,0 7,4 23,5 18,5 29,6 3,28 

21. Piyano dersinden sonra kendimi 

bıkkın hissederim. 

25,9 11,1 25,9 17,3 19,8 2,93 

30. Piyano dersi sıkıcı bir derstir. 29,6 6,2 17,3 17,3 29,6 3,11 

26. Piyano dersinin beklentilerime cevap 

vermediğini düĢünürüm. 

28,4 7,4 24,7 18,5 21,0 2,96 

4. Piyano dersi hiçbir zaman ilgimi 

çekmedi. 

13,6 11,1 14,8 24,7 35,8 3,58 

16. Piyano dersinden keyif almıyorum. 30,9 19,8 12,3 14,8 22,2 2,77 

9. Piyano dersi seçmeli bir ders olsa çok 

sevinirim. 

21,0 21,0 16,0 17,3 24,7 3,03 

5. Piyano dersi olmaksızın tamamlanacak 

bir eğitimin yetersiz olacağını 

düĢünüyorum. 

24,7 23,5 23,5 7,4 21,0 2,76 

Tablo 2‟deki verilere ilişkin yüzdelik dağılımlar incelendiğinde yine kimi 

öğrencilerin “olumlu” kimi öğrencilerin “olumsuz” tutumlar sergiledikleri ve çalışma 

grubunun net olmayan, dağınık bir dağılım seyrettiği görülmüştür. Tabloda görülen bu 

dağılım öğrencilerin eğilimlerinin homojen bir yapıda olmadığını göstermektedir. 

“Mean” değerleri dikkate alındığında “Bence piyano dersi müzik öğretmenleri için 
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gereksizdir” ve “Piyano dersi hiçbir zaman ilgimi çekmedi” maddelerinde “katılmam” 

seçeneği yönünde gerçekleşmiş, diğer tüm maddelerde “orta düzeyde (kararsız)” bir 

eğilim olduğu saptanmıştır. Bu tabloda öğrencilerin genel olarak piyano dersine yönelik 

değerler karşısında kararsız oldukları görülmektedir. Oysa öğrencilerin derse yönelik 

sergiledikleri tutumlar, dersteki başarılarını etkileyen en önemli etkendir.  

Tablo 3: Sınıf Değişkenine Yönelik Karşılaştırmalı Sonuçlar 

Sınıf değişkenine yönelik karşılaştırmalı analizlerde “hoşnutluk faktörüne yönelik 

p<,01 düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında 

bu anlamlı fark 12. sınıf öğrencileri yönünde gerçekleşmiştir. Bu farklılık “mean” 

değerlerine göre “orta (kararsız)” düzeydedir. Çalışmadaki orta düzeyli eğilimin daha 

çok 12. sınıf öğrencileri tarafından ortaya konulduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç piyano 

eğitim programının istenilen başarıya ulaşamadığını gösteren olumsuz bir sonuçtur. 

Çünkü Tablo 2‟de de belirtildiği gibi bir öğrencinin başarısı, derse yönelik tutumuyla 

yakından ilişkilidir.  

Tablo 4: Cinsiyet Değişkenine Yönelik Mann Whitney Testi Sonuçları 

Faktörler Sınıf N Sıra ort. Ss p 

Değer 9 23 42,00 30,83 

 

,343 

10 17 40,26 

11 24 46,33 

12 17 32,85 

Toplam 81  

HoĢnutluk 9 23 30,83 35,88 ,009 

10 17 35,88 

11 24 44,67 

12 17 54,71 

Toplam 81  

Faktörler Cinsiyet N Sıra ort. Ss p 

Değer Bay 39 38,67 11,36 

 

,389 

Bayan 42 43,17 

HoĢnutluk Bay 39 39,55 22,58 ,593 
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Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizlerde anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Buna göre çalışma grubunun piyano dersine yönelik tutumlarında cinsiyet değişkeni 

etkili değildir. 

Tablo 5: Yaşanılan Yer Değişkenine Göre Mann Whitney Testi Sonuçları 

Yaşanılan yer değişkenine göre yapılan analizlerde anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Buna göre çalışma grubunun piyano dersine yönelik tutumlarında 

yaşanılan yer etkili değildir. 

 

 

Tablo 6: Önceden Piyano Dersi Almış Olma Değişkenine Yönelik Mann Whitney 

Testi Sonuçları 

Önceden piyano eğitimi almış olma değişkenine göre yapılan analizlerde anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. Buna göre çalışma grubunun piyano dersine yönelik 

tutumlarında önceden piyano dersi almış olmaları etkili değildir. 

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Araştırmaya katılan öğrencilerin piyano dersiyle ilgili 2 temel yapıyı (hoşnutluk 

ve değer) yansıtan tutumları, kısmen dağınık ve homojen olmayan bir yapıda 

seyretmekte ve genel olarak “orta düzey (kararsız)” bir eğilimdedir. Öğrencinin yetenek 

Bayan 42 42,35 

Faktörler YaĢanılan yer N Sıra ort. Ss X̄ U p 

Değer Yurt 15 40,50 11,36 

 

37,59 487,500 1,00 

Ev 66 40,50 

HoĢnutluk Yurt 15 49,33 22,58 53,39 355,000 ,102 

Ev 66 38,46 

Faktörler Önceden Piyano Eğitimi 

AlmıĢ Olma Durumu 

N Sıra ort. Ss X̄ U p (sig) 

Değer Evet 2 63,50 11,36 37,59 

 

32,000 ,156 

Hayır 79 39,91 

HoĢnutluk Evet 2 18,00 22,58 53,39 33,000 ,165 

Hayır 79 41,08 
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ve ilgilisinin ayrışmamış olması, genel olarak “kararsız” eğilim göstermesinin en önemli 

nedenidir. Okuldaki piyano dersleri ile ders dışı faaliyetlerinin kısıtlı olduğu durumlarda 

ise öğrenci kendisini sınayamamakta, yetenek ve ilgilerini belirleyememektedir (Super 

ve Crites, 1962: 402). Oysa “Piyano Dersi Öğretim Programı”, öğrenme alanı adı 

altındaki yapılardan; öğrenme alanları da, programda öngörülen bilgi, beceri, kavram, 

değerler ve tutumların sistematik bir şekilde ilişkilendirildiği konu alanlarından 

oluşmaktadır. Dolayısıyla bir eğitim programının istenilen başarıyı gösterip 

gösteremediği, öğrencinin o derse yönelik sahip olduğu tutum ile yakından ilişkilidir 

(Tufan ve Güdek, 2008: 79).  

Öğrencilerin, “Bence piyano dersi müzik öğretmenleri için gereksizdir” ve 

“Piyano dersi hiçbir zaman ilgimi çekmedi” maddeleri dışında diğer “değer faktörü” 

maddelerine karşı farklı düzeylerde olumsuz tutumlar sergilemesi; Çimen‟e göre (2013: 

105) amacı gerek müzik öğrenimleri, gerekse meslek yaşamları süresince piyanoyu 

işlevsel olarak kullanabilecek öğrenciler yetiştirmek olan çağdaş piyano eğitimi 

açısından olumsuz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Özçelik (1992) derse 

yönelik olumlu tutuma sahip bir öğrencinin, karşılık vermekten tatmin duyma, bir 

değeri olduğunu kabul etme gibi pek çok davranışlar sergileyeceğini belirtmektedir 

(Aktaran: Çevik ve Güven, 2011: 114). 

Özellikle 12. sınıf öğrencileri diğer öğrencilere oranla genel anlamda piyano 

dersine yönelik daha “kararsız” tutumlara sahiptir. Bu sonuç, öğrencilerin piyano 

öğretiminin bir mesleki gereklilik olduğunu tam olarak kavrayamadıklarını ve piyanoyu 

ileriki meslek yaşantılarında sürekli faydalanabilecekleri önemli bir öğretmen çalgısı 

olarak göremediklerini düşündürmektedir (Çevik ve Güven, 2011: 115). Ayrıca White 

ve Tracey‟e göre (2011) kendi düşünce, değer ve duygularının farkında olmayan bir 

öğrenci gerçekte kim olduğunu bilemeyecek ve akademik başarısı da olumsuz biçimde 

etkilenecektir. Alver, Dilekman ve Ada da (2010) kararsız bir öğrencinin beklentisini 

gerçekleştiremeyeceğini, geleceğe umutla bakamayacağını hatta obsesif-kompulsif 

bozukluk, kişiler arası duyarlılık, depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi belirtilere 

sahip olabileceğini vurgulamaktadır (Aktaran: Akkoç, 2012: 217-218). 

Bu nedenle piyano öğretiminin amaçları belirlenirken, öğrencilerin de piyano 

dersinden beklentileri dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin piyano dersinde hayal 

kırıklığına uğramaması, sıkılmaması, dersin ilgisini çekmesi, motive olması ve 

dolayısıyla piyano dersine yönelik olumlu tutumlar sergilemesi sağlanabilmelidir. 

Çünkü öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin 

piyano dersindeki başarılarının artmasını ve dolayısıyla piyano dersi öğretim 

programının temel amaçlarına ulaşmasını da sağlayacaktır. Bu nedenle öğrencilerin 

piyano dersine yönelik tutumlarını olumsuz biçimde etkileyen öğeler saptanmalı ve bu 

tutumları olumlu yönde etkileyebilecek, geliştirebilecek faaliyetler gerçekleştirilmelidir.  
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