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KÜMELENME YAKLAġIMININ KAVRAMSAL 

TANIMI: SĠSTEM VE SĠSTEMLERĠN ĠġLEYĠġĠ 

AÇISINDAN BĠR DEĞERLENDĠRME 

 

The Conceptual Description of Cluster Approach: An Evaluation from the 

Perspective of System and the Operation of Systems 

 

Ġ. Hakkı ERASLAN
1
   Cem Çağrı DÖNMEZ

2
   Alaaddin YÜKSEL

3
 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, sistem ve sistemlerin iĢleyiĢi açısından endüstriyel kümelenme 

yaklaĢımının kavramsal tanımı ve ne anlama ifade ettiğine açıklık getirmek suretiyle, 

literatürde yer alan teori ve pratik uygulamaları sunan bir eleĢtirel yazın taramasını 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, betimsel bir yöntem izlenmiĢ, çok geniĢ bir yazın 

incelemesi yapılmıĢ ve kümelenme kavramının değer zinciri (value chain) bağlamında 

ne anlam ifade ettiği, zincirde faaliyet gösteren oyuncuların hangi fonksiyonları icra 

ettiği tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, sık sık kavram karmaĢasının yaĢandığı, 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (ĠOSB), Küçük 

Sanayi Siteleri (KSS), Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDĠOSB), 

serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve tarımsal havzalar gibi yapılanmalar ve bunların 

kümelenme oluĢumları arasındaki iliĢkiler de ortaya çıkarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kümelenme, Kalkınma, Değer Zinciri, Organize Sanayi 

Bölgeleri, Havza Yönetimi. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify the conceptual definition of the 

industrial cluster approach in terms of the functioning of the system, and the system and 

stated that what it means by clarity, reveals a critical literature review offers field 

theory and practical applications in the literature. In this context, a descriptive method 

was followed, a wide literature review was made and what it means in the context of the 

value chain of the cluster concept, which functions of the players in the chain has 

                                                 

1 Doç. Dr. Düzce Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü, hakkieraslan@duzce.edu.tr 
2 Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 

cem.donmez@marmara.edu.tr 
3 Doç. Dr. Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, ayuksel@bingol.edu.tr 
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attempted to define activities that it has performed. Also, often experiencing the concept 

of chaos, between structures such as Organized Industrial Zones, Specialized 

Organized Industrial Zones, Agricultured Based Specialized Organized Industrial 

Zones, free zones, industrial zones and agricultural basin and the relationships between 

them and cluster formation is revealed. 

Key Words: Cluster, Development, Value Chain, Organized Industrial Zones, 

Management of Agricultural Basin. 

 

GĠRĠġ 

Endüstriyel kümelenme kavramının tespitine bağlı tarifini ilk defa 

literatüre kazandıran Harvard Üniversitesi profesörlerinden Michael Porter‘dır. 

Ulusların Rekabet Avantajı (The Competitive Advantage of Nations) adlı kitabı 

ile kavramı billurlaĢtıran Porter; dünya genelinde yapmıĢ olduğu vaka analizleri 

sonucunda geliĢmiĢ ekonomilerin temelinde, iĢ-gelir-ihracat sağlayan, güçlü ve 

düzgün iĢleyen endüstriyel kümelenme yapılarının varlığını ortaya çıkarmıĢtır. 

Ancak unutmamak gerektir ki, tarihte ilk defa Ahilik TeĢkilatı ile kümelenme 

tipi yapıların kurulmasına ve geliĢmesine vesile olan (çeĢitli imalat sektörlerini 

farklı teĢkilatlar altında organize ederek imalat sistemini ihya eden) Ahi 

Evran‘dır. Diğer bir ifade ile endüstriyel kümelenmelerin kurucusu Ahi 

Evrandır; Porter, endüstriyel kümelenmelerin tespitini ve geliĢmiĢ ekonomilerin 

arkasında yer alan bu tip yapılanmaların keĢfini ve tanımını yapan kiĢidir. 

Kümelenme Ġngilizce‘de cluster sözcüğüne denk gelmektedir. 

YığınlaĢma, kümeleĢme, vs. adlar ile de bazen tanımlanan (karıĢtırılan) 

kümelenme kavramı; belirli bir sektörde ürün ya da hizmetin üretilmesi 

konusunda doğrudan veya dolaylı olarak etkin olan ya da olma potansiyeli olan 

oyuncuların ortak (aynı ve/ veya yakın) bir coğrafyada yoğunlaĢmaları, 

birbirleriyle iĢ birliği ve katma değer ekleyerek faaliyet göstermeleri ve 

rekabetçi ekonomik değer üretmeleri Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Kümelenmenin oluĢturduğu sistemin (değer zinciri) ve sistemlerin sisteminin 

iĢleyiĢini mantıksal çerçevede analiz ederek stratejilerin geliĢtirilmesine ve idare 

edilmesine ise kümelenme yöntemi denilmektedir. 

Kümelenme, yerel bir coğrafyada bir değer zinciri silsilesi içine gömülü 

(embeded) iç içe geçmiĢ sektörel teĢkilatlanma yapıları olup, halkayı temsil 

eden oyuncuların bu sistem içinde, değer zinciri süreci boyunca belirli 

aĢamalarında görev alıp birbirlerine katma değer ekleyerek faaliyet 
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göstermeleridir. Bu bağlamda endüstriyel kümelenmeler, aslına bakıldığında, 

bir sektörel değer
4
 zincirinin (value chain) oluĢturulması ve bunun sistemik ve 

sistematik olarak etkin bir Ģekilde yönetilmesi faaliyeti Ģeklinde özetlenebilir. 

Rekabet üstünlüğünü (competitive advantage) geliĢtirmeyi esas olarak 

oyuncuları örgütleyen kümelenme yaklaĢımı; Ģirketleri birbirinden izole 

oyuncular olarak değil, değer zinciri sistemi içinde birbirleriyle bağlantıları olan 

halkalar olarak incelemekte ve bu bağlantıları güçlendirmeye yönelik 

faaliyetleri organize etmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde; kümelenme 

yaklaĢımı-değer zinciri iliĢkisinin incelenmesi öncelikli elzem konulardan 

birisini oluĢturmaktadır. 

Değer zinciri-rekabet üstünlüğü elde etme iliĢkisi kümelenme açısından 

değerlendirildiğinde; değer zincirini oluĢturan oyuncuların incelenmesi 

sonucunda hangi halkaların verimsiz olduğu ve toplam katma değere etki 

yaptığı ortaya çıkmakta ve kümelenme içinde yer alan oyuncuların yeteneklerini 

(kapasitelerini) ve gayretlerini (performanslarını) artırmaya yönelik stratejiler 

belirlenmekte, öncelikli önlemler alınabilmekte, bu vesile ile kaynaklar daha 

etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır.Bu bağlamda değerlendirildiğinde, değer 

zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün
5
 geliĢimini incelemeye, analiz etmeye ve 

izlemeye yönelik sistemik bir yöntemdir. Bu itibarla model, makro, mezo ve 

mikro düzeyde faaliyet gösteren yapılanmaların, ana yetkinlik alanlarının 

tanımlanması ve rekabet üstünlüğü kazanmada etkili olan faaliyetlerin tespitinde 

yararlı bir analiz aracı olarak kullanılmaktadır. Rekabet üstünlüğünü sadece bir 

                                                 
4 Porter (1985), değeri, bir mal veya hizmet üretmek için faaliyette bulunan iĢletmenin 

müĢterilerine sunduğu faydaya karĢılık, müĢterilerin ödemeye hazır olduğu bedel değer olarak 

tanımlanmaktadır. Walters ve Lancaster (1999a) ise değeri 3 farklı gruba (1-değer, 2-göreceli 

değer ve 3-değer önerisi); yani temel üç tanıma dayandırmaktadır. 1) Değer, müĢterilere en az 

toplam maliyetle sunulan faydaların yararlı bileĢimidir. Bu anlamda değer, değer peĢinde 

olanların (value driver) üstlendikleri maliyetlerle tercih ettikleri fayda birleĢimlerinin 

karĢılaĢtırılmasıdır. 2) Göreceli değer, alternatif değer önerileri arasından tercih edilen 

memnuniyetin sağlanmasıdır. 3) Değer önerisi, müĢterilere değerin nasıl sunulması gerektiğinin 

ifadesidir. Bu durum iĢletmenin içinde ve dıĢında aynı özellikte önem taĢımaktadır. Ġç süreçte, 

değer peĢinde olanlar, bir hedef müĢteri grubuna öneriler sunmak için çalıĢmaktadır. Ġç süreç, 

maliyet peĢinde olanlarla birlikte değer peĢinde olanlar için iĢletmenin değer üretimini içeren 

faaliyetleri kapsamaktadır. ĠĢletme dıĢı süreç iĢletmenin müĢterilerin zihninde yer aldıkları 

konumu ile değer önerisi, güvenlik, performans, estetik, ekonomi, güvenilirlik ve uygunluk olarak 

tanımlanan değer ölçütlerinin ve unsurlarının bileĢimiyle Ģekillenmektedir (Walters ve 

Lancaster.1999a: 64- 644; Walters ve Lancaster, 1999b, s: 697- 698; aktaran, Erkanlı ve Karsu, 

2012: 219). 
5 Rekabet üstünlüğü; kuruluĢun değer oluĢturan fonksiyonlarını rakiplerinden daha ucuz maliyet 

ile yapmasına ya da ürünlerinin kalite ve iĢlevlerini farklılaĢtırarak yüksek bir fiyat ile piyasaya 

sunmasına bağlıdır. Dolayısıyla, rakiplerden farklılıklar kuruluĢa rekabet avantajı sağlar. 



Ġ. Hakkı ERASLAN, Cem Çağrı DÖNMEZ, Alaaddin YÜKSEL, Kümelenme 

YaklaĢımının Kavramsal Tanımı: Sistem ve Sistemlerin ĠĢleyiĢi Açısından Bir 

Değerlendirme 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

4 

oyuncunun genel yapısına bakarak anlamak mümkün değildir. Rekabet 

üstünlüğü; adı geçen oyuncunun; baĢta tasarım, üretim, pazarlama, teslimat ve 

ürün destek hizmetleri gibi gerçekleĢtirmekte olduğu farklı operasyonlardan ve 

içinde faaliyet göstermiĢ olduğu eko-sistemden kaynaklanmaktadır. 

Rekabet üstünlüğünü kazandıran operasyonları daha iyi anlayabilmek 

için, öncelikle genel kapsamı ile değer zincirinden baĢlamak ve daha sonra o 

oyuncuya özgü uygun operasyonları tespit etmek gerekmektedir. Çünkü 

özellikle bir teĢkilatın (iĢletmenin) rekabet üstünlüğü, değer zincirinde yer alan 

önemli operasyonları (fonksiyonları) rakiplerinden daha iyi yapma becerisinden 

kaynaklanmaktadır. Değer zincirindeki stratejik operasyonların tam olarak 

belirlenmesinin ardından ihtiyaç duyulan bu operasyonlar arasındaki 

bağlantıların ve iliĢkilerin tanımlanmasıdır. Bağlantının varlığı, bir operasyonun 

performansının veya maliyetinin bir diğerini etkilemesi durumunda ortaya 

çıkmaktadır. Birincil ve destekleyici faaliyetler arasında bağlantıların olması da 

mümkündür. Buna göre rekabet üstünlüğü; bağlantılı operasyonları koordine 

etme ve en iyi (optimum) düzeyde yönetme yeteneğinden kaynaklanmaktadır 

(Kunt ve Yalçın, 2012: 26). 

1. DEĞER ZĠNCĠRĠ (VALUE CHAIN) KAVRAMI 

Günümüzde müĢteri tarafından tercih edilen, satın alınan, itibar gören 

ürünleri üreten iĢletme olabilmek müĢteriye sunulan değer kavramlarıyla 

tartıĢılmaktadır
6
. Çünkü bir iĢletmenin hayatta kalabilmesi yani faaliyetlerini 

sağlıklı bir Ģekilde sürdürebilmesi ve devamlılığı; müĢteriler tarafından tercih 

edilme, benimsenme, itibar görme ve satın alınma sürecine sıkı sıkıya bağlıdır. 

MüĢteriye arz edilen değer, iĢletmenin maddi varlıkları ve maddi olmayan 

varlıklarıyla bütünlük halinde oluĢturulan en önemli rekabet avantajı olarak 

ifade edilmektedir. Bu bütünlüğü sağlayarak iĢletmenin üretkenliği, verimliliği, 

piyasada rekabet edebilir durumda bulunması için ortaya çıkarılması gereken 

teknolojik bilgi, deneyim ve yönetim yapısı değer zinciri sisteminin önemli 

unsurlarıdır. Bu bağlamda değer zinciri; herhangi bir endüstri dalındaki 

                                                 
6 Ekonomik ve teknolojik alanda hızlı bir değiĢimin yaĢandığı ekonomi dünyasında, en önemli 

amaçlar olan kârlılık ve sürekliliğin sağlanması günden güne zorlaĢmaktadır. Günümüzde, 

rekabet üstünlüğünün sağlanması ve sektör ve iĢletme baĢarısının elde edilmesi müĢteriye daha 

kaliteli mal veya hizmeti daha ucuza sunmakla ve yeni pazarlara farklı ürünler arz etmekle 

mümkün olmaktadır. Dolayısıyla iĢletmelerin rekabette avantaj elde ederek kârlılığını devam 

ettirmesi müĢterisi için daha fazla değer yaratmasına bağlıdır (Doğru, 2010: 115). 
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herhangi bir iĢletme için temel hammadde kaynaklarından müĢteriye dağıtılan 

nihai mal ve hizmete kadar değer yaratan faaliyetlerin bağlantılı dizisidir (Shank 

ve Govindarajan, 1992; aktaran, Erkanlı ve Karsu, 2012: 217). 

Değer zinciri operasyonları tek baĢlarına rekabet üstünlüğü sağlamakla 

birlikte, değer zincirindeki bağlantıların da rekabet üstünlüğü üzerinde etkileri 

olduğu bilinmektedir. Ancak bu etkiler çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 

Bağlantıların kullanılması optimizasyon ve koordinasyona imkân sağlayan bilgi 

akıĢı ile mümkün olabilmektedir. Bağlantılar sadece bir kuruluĢun değer zinciri 

içerisinde yer almamakta, tedarikçilerin ve kanalların (dikey bağlantılar) değer 

zincirleri ile kuruluĢların değer zinciri arasında da ortaya çıkabilmekte ve 

böylece rekabet gücünü destekleyen ek fırsatlar sunabilmektedir. ĠĢte bu 

noktada, değer zinciri yaklaĢımı söz konusu dikey bağlantıların rollerine dikkat 

çekerek, bir kuruluĢun entegrasyonunun doğurduğu potansiyel faydaları daha 

net olarak tespit edebilmesine imkân tanımaktadır. Değer operasyonları 

arasındaki bağlantılar dört ana nedenden [(1) aynı fonksiyonun baĢka Ģekillerde 

uygulanması, (2) dolaylı faaliyetlerde çaba gösterilerek geliĢtirilen doğrudan 

operasyonların maliyetleri ve performansları, (3) kuruluĢ içerisindeki 

faaliyetlerin sahada servise bir ürünü tanıtma ve anlatma ihtiyacını ortadan 

kaldırması ve (4) farklı Ģekillerde uygulanan kalite fonksiyonları] 

kaynaklanmaktadır. Bağlantıların tanımlanması ise, her değer operasyonunun 

baĢkaları üzerindeki etkilerini ve kendisini etkileyen diğer operasyonlar 

arasındaki iliĢkiyi detaylı bir Ģekilde inceleme sürecidir (Kunt ve Yalçın, 2012: 

26).Bir değer zinciri modeli farklı düzeylerde ortaya çıkmaktadır. AĢağıda bu 

düzeyler detaylı bir Ģekilde izah edilmektedir. 

1.1Değer Zinciri Modeli Düzeyleri 

Değer zinciri günümüzde artık bir coğrafya ile sınırlı kalmamaktadır. 

Eğer zincirinin ileri ve geri halkaları da hesaba katıldığında küresel bir görünüm 

ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile küreselleĢme süreci, değer zincirinin 

hacmini ve fonksiyonel kapasitesini de bütün dünyaya yaygınlaĢtırmıĢtır. 

Nitekim bazı ürünlerin üretiminde değer zinciri neredeyse dünya üzerinde tur 

atmaktadır. 

Değer zinciri yapılanmaları birbiri içine geçmiĢ üç farklı düzey ve 

bütünleĢik birimlerden (makro, mezo ve mikro düzey değer zincirleri) 

oluĢmaktadır. Diğer bir deyiĢle değer zinciri, iĢletmelere küresel (makro), 

sektörel (mezo) ve firma (mikro) düzeyinde olmak üzere üç seviyede etki 

etmektedir. Birincisi, iĢletmenin faaliyet göstermiĢ olduğu temel ve alt 
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sektörlerin küresel değer zinciri ve ileri-geri bağlantılarını; ikincisi, iĢletmenin 

faaliyet gösterdiği endüstri çerçevesinin ortaya konulması; üçüncüsü ise, 

iĢletmenin kendi içindeki süreçlerin alt faaliyetleri ile birlikte tanımlanmasıdır. 

Adı geçen üç model, aslına bakıldığında, iç içe geçmiĢ ve gömülü modellerin 

mezcedilmiĢ halidir. 

1.1.1 Makro Düzey Değer Zinciri Modelleri (Küresel Düzeyde) 

En geniĢ anlamda, yani makro düzeyde, bir değer zinciri yapılanması 

küresel değer zinciri kavramı ile açıklanmaktadır. Çünkü artık çağımızdaki 

yapısıyla herhangi bir ürün için değer üretimi süreci genellikle sadece tek bir 

ülke ve/ veya coğrafya üzerinde yerleĢimle sınırlı kalmamakta; üretim süreci 

pek çok alt aĢamaya ayrılarak farklı ülkelerde yerleĢik firmaların dahil olduğu 

bir iĢbölümü bağlamında bütün dünya coğrafyası üzerine yerleĢtirilebilmektedir. 

Bir baĢka ifadeyle, bazı firmalar, kontrol ettikleri bir değer üretim zincirini/ 

sürecini parçalayarak, her bir bölümü ya kendilerine sermaye bağıyla bağlı 

baĢka firmalar arasında ya da kendi bünyeleri dıĢında olmakla birlikte kontrol 

edebildikleri tedarikçi/ taĢeron konumundaki firmalar arasında, ulusal ya da 

uluslararası düzlemde dağıtabilmektedirler (Kaplinsky ve Morris, 2000, aktaran 

AktaĢ ve Akçaoğlu, 2005). 

Özellikle biliĢim ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, bu türden 

organizasyonlara giriĢebilen firmaların, kendi ülkeleri dıĢındaki coğrafyalarda 

yerleĢik bağlı firmaları yönlendirmelerini, kontrol ve koordine etmelerini eskiye 

kıyasla çok kolaylaĢtırmaktadır. Bu yolla farklı ülkelerde ya da farklı bölgelerde 

bulunan bağlı firmalarda aynı fonksiyonların yinelenmesi gibi etkinlik azaltıcı 

unsurlardan kaçınarak, birim maliyetlerinin asgariye indirilmesi mümkün 

olabilmektedir (Dicken, 1998; Kaplinsky ve Morris, 2000, aktaran AktaĢ ve 

Akçaoğlu, 2005). 

AĢağıda yer alan model, küresel düzlemde bir değer zincirinin iĢleyiĢ 

Ģemasını yansıtmaktadır. Bu bağlamda, A ülkesinde yerleĢik olarak faaliyet 

gösteren Firma I‘in, değer zincirinde sadece pazarlama ve satıĢ fonksiyonlarını 

üstlendiği; buna karĢılık fiziksel üretimi (imalâtı) B ülkesinde yerleĢik olarak 

faaliyet gösteren Firma II‘ye yaptırdığı görülmektedir. Firma I ve Firma II 

arasında sermaye ortaklığı gibi bir iliĢki olabileceği gibi bu tür bir iliĢkinin 

varlığı da bir zorunluluk değildir. A ülkesinde yerleĢik Firma I; ürünü 

geliĢtirmekte, marka yaratmakta, daha sonra bu ürünü B ülkesinde yerleĢik ve 

kendisinden bağımsız taĢeron Firma II‘ye fason olarak imâl ettirip, kendi (A) 
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ülkesinde kurduğu satıĢ-dağıtım kanalı aracılığıyla tüketiciye sunmaktadır. 

Ürünün B ülkesi de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerde yine Firma I‘in markası 

altında satılması da söz konusu edilebilir. Görüldüğü gibi, firmalar dıĢa iĢ verme 

(outsourcing) yoluyla baĢka firmalarla iĢbirliği içine girerek, özellikle rekabetçi 

(üstün) oldukları alanlarda (segment) uzmanlaĢabilirler. Küresel rekabet arttıkça 

firmalar bu stratejiyi daha yaygın biçimde benimsemektedirler (AktaĢ ve 

Akçaoğlu, 2005). 

 

ġekil 1: Küresel Değer Zinciri 

FİRMA II
Fiziksel Üretim

Lojistik
Girdiler

Dönüştürme
Paketleme/ Ambalaj

FİRMA I
Satış

Dağıtım vs.

FİRMA I
Pazarlama

Ürün geliştirme
Tasarım

Marka tasarımı

Tüketim
ve

Geri
Dönüşüm

A Ülkesi

B Ülkesi

 

Küresel değer zincirinde; herhangi bir ürün için değer üretimi süreci 

genellikle sadece tek bir ülke üzerinde yerleĢimle sınırlı kalmamakta; üretim 

süreci pek çok alt aĢamaya ayrılarak farklı ülkelerde yerleĢik kuruluĢların dahil 

olduğu bir iĢ bölümü bağlamında bütün dünya coğrafyası üzerine 

yerleĢtirilebilmektedir. Bir baĢka ifadeyle bazı kuruluĢlar, kontrol ettikleri bir 

değer üretim zincirini/ sürecini parçalayarak, her bir bölümü ya kendilerine 

sermaye bağıyla bağlı baĢka kuruluĢlar arasında ya da kendi bünyeleri dıĢında 

olmakla birlikte kontrol edebildikleri tedarikçi/ taĢeron konumundaki kuruluĢlar 

arasında, ulusal ya da uluslararası düzlemde dağıtabilmektedirler (Kunt ve 

Yalçın, 2012: 28). 

 

 



Ġ. Hakkı ERASLAN, Cem Çağrı DÖNMEZ, Alaaddin YÜKSEL, Kümelenme 

YaklaĢımının Kavramsal Tanımı: Sistem ve Sistemlerin ĠĢleyiĢi Açısından Bir 

Değerlendirme 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

8 

ġekil 2: Küresel Değer Zinciri Analizi-Hindistan Yumurta Sektörü 

 

ġekil 3: Küresel Değer Zincirinde Kümelenmeler: Hindistan Yumurta 

Üreticileri Kümelenmesi 

 

Küresel değer zincirlerinde yükseltme ise 5 farklı kategoride (süreçte, 

üründe, fonksiyonlarda, zincirleme ve küresel) gerçekleĢmektedir. (1) Süreçte 

Yükseltme; değer zinciri içerisindeki kuruluĢların tek tek verimlilikleri (örneğin, 

stok devir hızında iyileĢtirme, hata oranının düĢürülmesi gibi) veya zincir 

bağlantıları arasındaki iĢlerin (örneğin teslim sürelerinin kısalması, daha hızlı 

teslimat gibi) daha verimli yapılarak iç süreçlerin rakiplere göre etkili ve verimli 

hale getirilmesi. (2) Üründe Yükseltme; eski ürünlerin yenilenerek veya yeni 

ürünlerin tasarlanıp üretilerek rakiplerden daha hızlı bir Ģekilde pazara 

sunulabilmesi. (3) Fonksiyonel Yükseltme; bazı faaliyetlerin değiĢtirilerek, 

eklenerek, farklılaĢtırılarak kuruluĢ içerisinde yeni yetenekler kazanılması 
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(örneğin dıĢ kaynak kullanımıyla muhasebe, lojistik gibi faaliyetlerin 

farklılaĢması) veya değer zinciri içerisinde baĢka bağlantılar içerisine girilmesi 

(örneğin, tasarım fonksiyonunun eklenmesiyle sadece üretim yapan bir 

kuruluĢun tasarımcı-üretici olması). (4) Zincirleme Yükseltme; yeni bir değer 

zincirine geçerek daha rekabetçi ve katma değerli ürün veya hizmetlere 

geçilebilmesi (örneğin, elektronik parçası üretiminden zaman içerisinde 

televizyon veya bilgisayar üretimine geçilerek farklı bir değer zinciri içerisinde 

yer alabilmek). (5) Küresel Yükseltme; değer zincirinin bir diğer ülke sınırı 

içerisinde bulunan faaliyetini ya bulunduğu bölge/ülke içinde gerçekleĢtirmek 

üzere giriĢimde bulunmak ya da kuruluĢun faaliyet alanını diğer ülke içine 

kadar geniĢletmek (satın almalar, ortaklıklar veya yeni kuruluĢta doğrudan 

yabancı yatırım) Ģeklinde yapılamaktadır (Kunt ve Yalçın, 2012: 29). 

1.1.2 Mezo Düzey Değer Zinciri Modelleri (Endüstri ve Sektör 

Düzeyinde) 

Mezo düzey olarak adlandırılan endüstri ve sektör düzeyinde değer zinciri 

ise, hammadde tedarikçilerinin değer zinciri ile baĢlar; oradan üretim 

iĢletmelerine ve daha sonra burada üretilen ürünlerin dağıtım kanalları 

vasıtasıyla son müĢterilerin değer zincirlerine ulaĢmasıyla son bulur. Tüm bu 

bağlantılar iĢletmelerin endüstri içindeki durumunu belirleyen koĢulları ortaya 

koyar ve değer zinciri içindeki ortaya çıkardıkları katma değerleri belirler 

(Kuyucak ve ġengür, 2009: 133).Sektörel Değer zinciri her bir sektörün kendi 

nev-i Ģahsına mahsus olarak değiĢiklik göstermektedir. Özellikle mal üretimi 

yapan sektörler hizmet sektörü değer zincirlerine nispeten büyük farklılık arz 

etmektedir. Diğer yandan, her bir değer zinciri farklı girdi yapısı, talep yapısı ve 

çıktılara sahip olup, birçok oyuncu bu faaliyet zincirleri içinde birbirleri ile sıkı 

bir ağ (network) oluĢturmakta ve eĢ güdüm halinde hareket etmektedirler. 

AĢağıdaki ġekil bir tekstil ve hazır giyim sektörünün değer zinciri 

modelini yansıtmaktadır. Model‘de sektörün temel operasyonel modeli ele 

alınarak değer zincirinin yapısının (oyuncular ve temel faaliyet alanları) neler 

olacağı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Model genel olarak tekstil ve hazırgiyim 

sektörü faaliyetlerini bütünsel olarak değerlendirilmektedir. 

ġekil 4: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü Değer Zinciri 
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HammaddePamukl
Cotton
İpek
Yünl
Jüt

Polimer

Yün ipliği

Kumaş

KesimKesim

Konfeksiyon

MontajMontaj

AksesuarAksesuar

Kalite kontrolKalite kontrol

Kumaş Üretimi

Kimsayal apre

Boyama

Ütü

Kalite Kontrol Lab

Tekstil

PaketlemePaketleme

Dağıtım

Toptancı/Perakendeci

Özel Marka

Aracı

Taşımacılık

MakinaMakina

TasarTasarıım/Modam/Moda

ArAr--GeGe

Nihai Tüketici

Kaynak: Eraslan vd., 2008. 

1.1.3 Mikro Düzey Değer Zinciri Modelleri (ĠĢletme Düzeyinde) 

Mikro düzeyde de değer zinciri modeli iĢletmelere (firma) yönelik olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Nitekim firma seviyesine değerlendirildiğinde rekabet 

üstünlüğü firmanın tasarım, üretim, pazarlama, teslimat ve ürün destek 

hizmetleri gibi gerçekleĢtirmekte olduğu birçok farklı operasyondan 

kaynaklanmaktadır. Mikro düzeyde rekabet üstünlüğünü kazandıran 

operasyonları daha iyi anlayabilmek için, öncelikle genel kapsamı ile değer 

zincirinden baĢlamak ve daha sonra o firmaya özgü uygun operasyonları tespit 

etmek gerekmektedir. Yöneticiler açısından bakıldığında değer zinciri analizi, 

firma içerisindeki değer zincirini oluĢturan ana operasyonların tespit 

edilebilmesinde ve firmanın sürdürülebilir rekabet üstünlüğü potansiyelinin 

sahip olunabilmesinde kullanılan güçlü bir araç olarak nitelendirilmektedir. Bir 

örgütün (iĢletmenin) rekabet üstünlüğü, değer zincirinde yer alan önemli 

operasyonları rakiplerinden daha iyi yapma becerisinden kaynaklanmaktadır. 

Birçok sanayide görülen, firmaların ürün tasarımından, yedek parça üretimine, 
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son montajdan nihai kullanıcıya teslime kadar tüm operasyonları tek baĢlarına 

gerçekleĢtirmedikleridir. Genellikle örgütler, değer sisteminin veya arz 

zincirinin bir parçası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte değer 

zinciri analizinin örgütün operasyonlarının yer aldığı tüm değer sistemini de 

içermesi gerekmektedir. Değer zinciri, firmaların birleĢme sonucunu 

doğurmayan ancak uzun dönemli ortaklıkları öngören iĢbirliklerini de 

içerebilmektedir. Ancak bu tip koalisyonların, değer zincirinin iĢbirliği ortakları 

tarafından koordinasyonunu veya paylaĢımını içermesi gerekmektedir (Porter, 

1985; aktaran, Eraslan vd., 2008). 

Firma düzeyinde incelediğimizde; Değer Zinciri Modeli Ģimdiye kadar 

hem teoride hem de pratik çalıĢmalarda kendisine uygulama alanı bulmuĢtur. Ġki 

ana kısımdan oluĢan modelin birincil faaliyetlerini, giren lojistik, operasyon 

(iĢlem), çıkan lojistik, pazarlama ve satıĢ ve hizmetler oluĢtururken; destekleyici 

faaliyetlerini ise, firma altyapısı, insan kaynakları yönetimi, teknoloji geliĢtirme 

ve satın alma (tedarik) halkaları meydana getirmektedir. 

ġekil 5: Mikro Düzey Değer Zinciri Modeli 

 
Yukarıdaki ġekil‘de de görüldüğü gibi, değer zinciri analizlerini 

yürütebilmek için, firmanın operasyonlarının birincil ve destekleyici faaliyetler 

baĢlıkları altında incelenmesi gerekmektedir. Temel operasyonlar üretim ile 

iliĢkili olan; destekleyici operasyonlar ise bir firmanın, örneğin insan kaynakları 

yönetimi gibi, etkinliği ve etkisi için gerekli olan altyapıya yönelik 

operasyonlardır (Porter, 1985; aktaran, Eraslan vd., 2008).Değer zincirindeki 

operasyonların tam olarak belirlenmesinin ardından ihtiyaç duyulan bu 

operasyonlar arasındaki bağlantıların ve iliĢkilerin tanımlanmasıdır. Bağlantının 
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varlığı, bir operasyonun performansının veya maliyetinin bir diğerini etkilemesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Birincil ve destekleyici faaliyetler arasında 

bağlantıların olması da mümkündür. Buna göre rekabet üstünlüğü, bağlantılı 

operasyonları koordine etme ve en iyi (optimum) düzeyde yönetme 

yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Değer zinciri operasyonları tek baĢlarına 

rekabet üstünlüğü sağlamakla birlikte, değer zincirindeki bağlantıların da 

rekabet üstünlüğü üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak bu etkiler çoğu 

zaman göz ardı edilmektedir. Bağlantıların kullanılması en iyileme 

(optimization) ve koordinasyona imkân sağlayan bilgi akıĢı ile mümkün 

olabilmektedir. Bağlantılar sadece bir firmanın değer zinciri içerisinde yer 

almamakta, tedarikçilerin ve kanalların (dikey bağlantılar) değer zincirleri ile 

firmanın değer zinciri arasında da ortaya çıkabilmekte ve böylece rekabet 

gücünü destekleyici ek fırsatlar sunabilmektedir. Değer zinciri yaklaĢımı söz 

konusu dikey bağlantıların rollerine dikkat çekerek, bir firmanın 

entegrasyonunun doğurduğu potansiyel faydaları daha net olarak tespit 

edebilmesine imkân tanımaktadır (Porter, 1985; aktaran, Eraslan vd., 

2008)
7
.Özetlemek gerekirse; mikro düzeyde değer zinciri, firmanın 

operasyonlarını maliyet liderliği ve farklılaĢma çerçevesinde ayrıĢtırmaktadır. 

Firmanın rekabet gücü elde etmesi stratejik olarak önemli olan operasyonları 

rakiplerinden daha düĢük maliyetle ve daha etkin olarak gerçekleĢtirmesine 

bağlıdır. Bu nedenle mikro düzeyde değer zinciri analizleri bir örgütün 

gerçekleĢtirdiği operasyonları tanımlamakta ve örgütün rekabet gücünü maliyet 

ve farklılaĢma faktörlerine bağlamaktadır. Zira maliyet ve farklılaĢma 

çerçevesinde bir firmanın gerçekleĢtirdikleri rekabet üstünlüğü ile doğrudan 

bağlantılı olmaktadır. Örneğin, yüksek kalite ile rakiplerinden farklılaĢmak 

isteyen bir firmanın, değer zinciri operasyonlarını rakiplerinden daha iyi 

gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. Öte yandan, maliyet liderliği stratejisi değer 

zinciri operasyonlarında maliyet indirimi veya kullanılan toplam kaynaklarda 

azaltma anlamına gelmektedir (Porter, 1985; aktaran, Eraslan vd., 2008). 

                                                 
7 Değer operasyonları arasındaki bağlantılar dört ana nedenden kaynaklanmaktadır: (1) aynı 

fonksiyonun baĢka Ģekillerde uygulanması, (2) dolaylı operasyonlarda çaba gösterilerek 

geliĢtirilen doğrudan operasyonlarının maliyetleri ve performansları, (3) firma içerisindeki 

operasyonların sahada servise bir ürünü tanıtma ve anlatma ihtiyacını ortadan kaldırması ve (4) 

farklı Ģekillerde uygulanan kalite fonksiyonları. Bağlantıların tanımlanması ise, her değer 

operasyonunun baĢkaları üzerindeki etkilerini ve kendisini etkileyen diğer operasyonlar 

arasındaki iliĢkiyi detaylı bir Ģekilde inceleme sürecidir. 
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2. KÜMELENME KAVRAMI TANIMI 

Kümelenme tipi sektörel örgütlenme ve üretim modeli ilk çıkıĢı ve 

kavramı; köken itibari ile çok eskilere (Ahilik TeĢkilatı‟na) dayanmasına 

rağmen, rekabet teorilerinin gurusu olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi 

Rekabet Enstitüsü Profesörlerinden Michael Porter tarafından günümüzde yeni 

bir anlayıĢ çerçevesinde kavramsallaĢtırılmıĢ, teori ve pratik alana sunulmuĢtur. 

ġekil 6: Kümelenme YaklaĢımına Katkıda Bulunan Disiplinler 

EKONOMİ

EKONOMİK
COĞRAFYA

YENİ EKONOMİK
COĞRAFYA

SOSYOLOJİ

ANTROPOLOJİ

SOSYAL
ANTROPOLOJİ

KÜMELENME
YAKLAŞIMI

İŞLETME

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ

MÜHENDİSLİK

BÖLGE
BİLİMİ

KALKINMA
İKTİSADI

 

Kümelenme yaklaĢımı ile rekabet üstünlüğü elde etme anlayıĢı ve 

çabaları sadece mikro (Ģirket) düzeyinde değil, aynı zamanda sektör ve ulusal 

düzeyde de gerçekleĢtirildiğinden birçok farklı disiplinin, kavramsal tanıma 

yönelik müdahaleleri olmuĢtur
8
. Nitekim aĢağıdaki ġekil‘de de görüldüğü gibi 

farklı disiplinlerin kümelenmelere müdahil olması, değiĢik tanımlamaları da 

beraberinde getirmiĢtir. Kümelenme tipi örgüt yapılanmaları her ne kadar 

yönetim ve organizasyon disiplini bağlamında ele alınsa bile birçok bilim dalı 

ile doğrudan ve dolaylı olarak irtibatı olan bir yaklaĢımdır. Özellikle, ekonomik 

                                                 
8 Örneğin, son yıllarda özellikle firma teorisindeki geliĢmeler (kuruluĢ yeri, rekabet stratejileri, 

dıĢsallıklar vs.) büyüme modellerinin yanı sıra bölgesel çalıĢmaları da etkilemiĢtir. Neoklasik 

iktisadın denge büyüme modellerine son yıllarda yöneltilen eleĢtiriler ve ekonomi yazınındaki 

geliĢmeler (içsel büyüme teorileri, evrimci iktisat, yeni yapısalcı iktisat, kurumsal iktisat, ağ 

teorileri, sanayi bölgeleri ve ileri teknoloji bölgeleri teorileri) ise bölgesel geliĢme çalıĢmaları 

için değer zinciri ve kümelenme gibi güçlü analitik araçlar sağlamıĢtır (Eser ve Köse, 2005). Bu 

bağlamda iktisat bilimi de kümelenme kavramı tanımlamalarına önemli katkılar sunmuĢtur. 
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coğrafya, sosyoloji, sosyal antropoloji, endüstri mühendisliği, bölge planlama, 

kentleĢme, iĢletme, stratejik yönetim vs., gibi bilim dalları bu bağlamda öne 

çıkan disiplinlerdir. 

Muhtasar bir Ģekilde izah edildiğinde; tarım, sanayi veya hizmet 

sektörüne yönelik bir bir ürün ve/ veya hizmetin üretilmesi konusunda değer 

zincirinde (value chain) yer alması gereken oyuncuların (doğrudan veya dolaylı 

olarak etkin olan ya da olma potansiyeli olan) ortak bir coğrafyada 

yoğunlaĢmaları ve birbirine katma değer ekleyerek faaliyette bulunmaları 

kümelenme olarak tarif edilmektedir. 

Kümelenme kavramının pek çok tanımı olmakla birlikte en yaygın olanı 

hiç Ģüphesiz Michael Porter‘ın tanımıdır. Kavramın popülerleĢmesinde 

Porter‘ın (1990: 78) belirli bir bölgede biribiri ile iliĢkili Ģirket ve kurumların 

coğrafik yoğunlaĢması Ģeklinde çok referans verilen ilk tanımlaması ile 

baĢlayan etkisi büyüktür
9
. Porter‘a göre kümelenme; belirli bir alanda, birbiriyle 

rekabet eden fakat aynı zamanda iĢbirliği yapan karĢılıklı birbirine bağlı ve 

iliĢkili Ģirketlerin, ihtisaslaĢmıĢ ve uzmanlaĢmıĢ tedarikçilerin, hizmet 

sağlayıcıları ve üreticilerin (ve) bunlarla iliĢkili endüstrilerdeki iĢtirak halindeki 

kurum ve firmaların (örneğin üniversiteler, standart kuruluĢlarının ve ticaret 

birliklerinin-derneklerinin) coğrafik bir yoğunlaĢması Ģeklinde ifade 

edilmektedir.Bu tanıma göre, rekabet avantajına, bir Ģebeke içinde birbirine 

bağlı ve aynı zamanda coğrafik yakınlık içinde iĢ gören Ģirketler sahiptir. Bir 

kümelenme yapılanması; birbiri ile iliĢkili endüstrilerin ve diğer destekleyici 

oyuncuların (örneğin o endüstrinin ihtiyaç duyduğu özel girdiler, makina ve 

teknik servis ve altyapı tedarikçileri vs.) varlığına sahip olmalıdır. Ayrıca, 

dağıtım ve müĢteriye ulaĢma kanalları, tamamlayıcı ürünleri üreten üreticiler ve 

o endüstri ile iliĢkili beceriler, teknolojiler ve girdileri üreten oyuncuları; 

araĢtırma enstitüleri, üniversiteler, standartları belirleyen organizasyonlar, 

eğitim veren oyuncuları da içermelidir
10

.Porter‘ın yaptığı kümelenme tanımında 

                                                 
9 1980‘li yıllarda dünya ekonomisinde, özellikle üretim sistemleri ve iĢ örgütlenmesinde ortaya 

çıkan geliĢmelerin sonucu olarak kitlesel üretimden esnek üretim sistemine doğru bir dönüĢümün 

gerçekleĢmesi; bölgesel çalıĢmaların 1990‘lı yıllarda yeniden ilgi görmesine ve geliĢme 

iktisadında ihmal edilen coğrafi boyutun ön plana çıkmasını vesile olmuĢtur. 
10 ÇeĢitli boyutlarda ortaya çıkan kümelenmelerde ana Ģirketlerin yanısıra özelleĢmiĢ girdi 

sağlayan mal ve hizmet tedarikçileri, özelleĢmiĢ altyapı sağlayıcıları, özelleĢmiĢ eğitim, bilgi 

araĢtırma ve teknik destek kurumları (örneğin üniversiteler), düĢünce kuruluĢları, mesleki eğitim 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

15 

iki temel özelliğin (oyuncu bağlantıları ve coğrafi yakınlık) ön plana çıktığı 

görülmektedir. Birincisi kümelenme içinde faaliyet gösteren firmalar bir Ģekilde 

birbiriyle bir iĢbirliği içindeki bağlantılarıdır. Bu bağlantılar yatay (tamamlayıcı 

ürünler ve hizmetler, teknoloji vb.) ve dikey (alım-satım zincirleri) 

bağlantılardan oluĢmakta ve bu bağlantıların birçoğu sosyal iliĢkiler ve ağları 

(networks) içermektedir. Ġkinci özellik ise coğrafi yakınlığın vermiĢ olduğu bir 

nitelik olup; kümelenmeler karĢılıklı bağlı firmaların mekânsal yoğun 

yerleĢmesinden oluĢmaktadır
11

.Benzer Ģekilde bir tanım sunan ve Avrupa 

ekolünden olan Roelandt ve Hertog (1998) ise OECD için hazırladıkları 

çalıĢmada kümelenmeyi; birbirine güçlüce bağımlı firmaların (özelleĢmiĢ 

tedarikçiler dahil), bilgi üreten kurumların (üniveristeler, araĢtırma enstitüleri, 

mühendislik Ģirketleri), bağlantı sağlayan kuruluĢların (aracılar, danıĢmanlar) 

ve müĢterilerin değer ekleyen tedarik zinciri Ģeklinde birbirlerine bağlandıkları 

ağ olarak ifade etmektedir. 

Diğer yandan Pyke (2000), kümelenmeleri birbirlerine bağımlı firma 

guruplarının aynı sektördeki nihai ürünü üretebilmek için organize oldukları 

coğrafik birliktelikler olarak görmektedir.Özetlemek gerekirse kümelenme, mal 

veya hizmet üretmek için bir değer zincirinde
12

 yer alan, birbiri ile iliĢkili ve 

ortak bir hedefe yönelik olarak faaliyet gösteren oyuncuların (mal veya hizmet 

üreten giriĢimciler ve firmalar, tedarikçiler, birbirine rakip ve/ veya 

tamamlayıcısı olan Ģirketler, uzmanlaĢmıĢ altyapı sağlayıcıları, kontrol ve 

sertifikasyon kuruluĢları, yerel yönetim, merkezi yönetim/ kamu, finansal kurum 

veya kuruluĢlar, medya, bilgi üreten kurumlar, Ar-Ge kurum ve/veya 

kuruluĢları ve sektörel sivil toplum kuruluĢları) coğrafî bir alanda meydana 

getirmiĢ olduğu ağ (network)‘a bağlı sektörel teĢkilatlanmalar olarak 

tanımlanabilir. 

Gupta ve Subramanian (2008: 372-378) tarafından yapılan kümelenme 

literatürü incelemesinde coğrafya ekonomileri, Elmas Modeli bağlantıları ve 

                                                                                                                        

kuruluĢları, standartları düzenleyen kurumlar, ticari ve mesleki sivil toplum kuruluĢları ve diğer 

ilgili oyuncular bir kümelenmenin üyeleri olarak tanımlanmaktadır (Porter, 1998). 
11 Kümelenme yaklaĢımında; coğrafî yoğunlaĢma bir ülke, bir bölge, bir Ģehir veya bir mıntıka 

olabilmektedir (Humphrey ve Schmitz, 1995; Porter, 1998a; Roelandt vd., 1997; Bulu ve Eraslan, 

2004). 
12 Günümüzde bir ürünün girdilerden en son kullanıcılara buluĢmasına kadarki geçen süreç 

karmaĢık bir üretim ve hizmetler zincirini kapsamaktadır. Değer zinciri adı verilen bu süreçteki 

her oyuncunun (girdi sağlayıcıları, üretim, pazarlama, Ar-Ge, finansman, altyapı hizmetleri vb.) 

verimliliği ve üretkenliği en son ürünün rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir (TEPAV, 2007: 

82). 
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yenilikçilik sistemi olarak sınıflandırılan baĢlıca üç akımdan bahsedilmektedir. 

Bu akımlardan birincisi birlikte mevkilenmenin kazanımları, ikincisi 

kümelenme bağlarını karĢılıklı güçlendirme, üçüncüsü yenilik oluĢturan iliĢkiler 

ağına vurgu yapan akımlardır. Bu akımlar eylemlerine göre yedi ayrı bakıĢ açısı 

içinde sınıflandırılmaktadır: (1) Krugman‘ın coğrafya yaklaĢımı; (2) Yeni-

coğrafya yaklaĢımı; (3) Porter‘ın Elmas Modeli yaklaĢımı; (4) Yeni-Elmas 

Modeli yaklaĢımı; (5) Bölgesel yenilik sistemleri yaklaĢımı; (6) Küresel yenilik 

sistemleri yaklaĢımı. (7) Uluslarüstü değer zinciri yaklaĢımı (bu yaklaĢımda 

küresel değer zinciri literatürü kullanılmıĢtır).AĢağıdaki Tablo‘da da görüldüğü 

gibi kümelenme literatürünün erken dönemlerindeki dahile odaklanmadan, 

literatürün yakın dönemlerinde, uluslar üstü değer zinciri yaklaĢımı ile 

örneklendirilen, harice odaklanmaya bir kayma gerçekleĢmiĢtir. Teorik 

geliĢmelerle ilgili bu kayma, kümelenme tasarlamada-oluĢturmada ve 

kümelenmeyi sürdürülebilir kılmada, dahili yığın ekonomilerinin, 

zannedilenden daha az güçlü olduğunu öne sürülmektedir. Öte yandan ampirik 

kanıtlar, harici güçlerin ne rekabetçilik ne de sosyal yardımlarının doğal 

karĢılanamayacağını, dıĢ güçlerin yerel kümelenmelere ön Ģartsız bir teĢviki 

ancak sınırlı bir Ģekilde sağladığını göstermektedir. Dolayısıyla, hem 

endüstrileĢmiĢ hem de geliĢmekte olan pazarlardaki toplumlar ve kural 

koyucular (politika yapıcılar) için, dıĢ menĢeli kaynakların kendi kurallarını 

koymasını ve yerli- dahili kaynaklarla bağlantılar kurmasını desteklemek 

oldukça nazik ve eleĢtirel bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Tablo 1: Kümelenme Tanımı Literatürünün Özeti 

Temel Esasları BakıĢ Açıları Kaynakça 
Verdikleri 

Örnekler 

1.Kümelenmenin 

dıĢarıdaki ölçek 

ekonomilerine dayanması 

durumunda; 

 Maliyet 

yönetimine dayanan 

Ģirketler rekabet edebilir. 

 TaĢıma 

maliyetlerinin düĢmesi 

kümelenmenin 

dağılmasına yol açar. 

 Coğrafya 

 Krugman 

(1991) 

 Marshall 

(1890/1916) 

 Arthur 

(1989) 

New York 

imalat 

endüstrisi 

kümelenmesi 

2.Kümelenmenin  Yeni  Dunning (2000) Ġngiliz hafif 
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birlikte 

mevkileĢmiĢyerleĢik 

bilgiye dayanması 

durumunda; 

 ġirketlerin 

rekabeti (ürün) 

farklılaĢtırma ile 

mümkündür. 

 Yeniden 

kümelenme çevresel 

(marjinal, önemi az olan) 

yerel kıymetler etrafında 

oluĢur. 

Coğrafyacılar  Zucker ve 

arkadaĢları (1998) 

 Audretsch (1998) 

 Markusen (1996) 

 Gupta (1998) 

sıklet araba 

imalatçıları 

 

Almanya‘daki 

Leipzig yaratıcı 

endüstriler 

kümelenmesi  

3.Eğer kümelenme 

öğrenim (tahsil) ve altyapı 

oluĢturan bölgeye mahsus 

bağlantılara dayanıyorsa; 

 ġirketler odak 

farklılaĢtırılması (yerelden 

ziyade küresele 

odaklanmak) ile küresel 

düzeyde rekabet edebilir. 

 Dört faktör 

kümelenmeyi dağılmaya 

itebilir (girdi koĢulları, 

talep Ģartları, destekleyici 

ve iliĢkili endüstriler ve 

Ģirket stratejisi, yapısı ve 

rekabet). 

 Elmas Modeli 

sinerjileri  

 Porter (1990, 

1998a, 1998b)  

Ġtalya deri- 

moda 

kümelenmesi 

4.Kümelenmenin 

ihtisaslaĢmıĢ bağlantılara 

dayanması halinde; 

 Firmalar 

fonksiyonel bir yetkinlik 

(ehliyet) temelinde 

rekabet edebilirler. 

 Yeniden 

kümelenme küresel bir 

yeniden uzmanlaĢma 

sayesinde oluĢur. 

 Yeni Elmas 

Modeli 

tamamlayıcıları  

 Clancy ve 

arkadaĢları (2001) 

 Van 

Grunsven and Van 

Egeraat (1999) 

Ġrlanda 

elektronik ve 

sağlık 

kümelenmeleri 

5.Kümelenmenin 

firmalar arası bir iliĢkiler 

ağı/Ģebekesine dayalı 

 Yerel 

bölgesel 

Yenilikçilik 

 Cooke and 

Morgan (1994) 

 Aydalot and 

Bologna, 

Ġtalya‘daki 

paketleme 



Ġ. Hakkı ERASLAN, Cem Çağrı DÖNMEZ, Alaaddin YÜKSEL, Kümelenme 

YaklaĢımının Kavramsal Tanımı: Sistem ve Sistemlerin ĠĢleyiĢi Açısından Bir 

Değerlendirme 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

18 

olması halinde; 

 Firmalar entegre 

edilmiĢ maliyet yönetimi 

ve farklılaĢtırmaya 

dayanarak rekabet 

edebilir. 

 Değer elde etme 

kümedeki güçlü oyuncular 

tarafından tekelleĢtirilirse 

kümelenme teĢkilatı 

dağılır. 

Sistemleri Keeble (1988) 

 Hassink ve 

diğerleri (1995) 

makinesi 

kümelenmesi 

 

Aichi 

Prefecture 

(Toyota) ve 

Osaka 

Prefecture 

(Panasonic), 

Japonya 

6.Eğer kümelenme 

küresel mübadeleiliĢkileri 

ağına dayalı ise; 

 Firmalar hem az 

maliyetli (maliyet etkin) 

hem de farklılaĢtırılmıĢ 

olan, kiĢiye özel katma 

değer temelinde rekabet 

edebilirler. 

 Yeniden 

kümelenme önder 

ülkelerdeki lider 

firmaların iliĢkilerindeki 

çeĢitlilik ile oluĢur. 

 Küreselyeni

likçilik sistemleri 
 Ernst (2002) 

Doğu 

Asya‘daki 

elektronik 

kümelenmesi 

 

Güney 

Kore‘deki 

elektronik 

kümelenmeleri 

7-Eğer kümelenme lider 

yabancı firmaların 

kontrolü temeline 

dayanıyorsa; 

 Firmalar küresel 

pazarlar kadar faktörlere 

(bilgi ve kaynaklar) 

eriĢimde farklılık 

yaratmaya dayanan bir 

temelde rekabet 

edebilirler. 

 Kümelenme, 

mevzuata uygun açık 

veren bir ticari denge 

yaratarak bu yolla küresel 

refah düzeyinde bir 

düzensizlik (yozlaĢma) 

 Uluslarüstü 

değer zinciri 

 Leslie and 

Reimer (1999) 

 Gereffi et al. 

(2005) 

 Kaplinsky 

(2000) 

 Gereffi 

(1994) 

 Humphrey 

and Schmitz (2002) 

Doğu Asya 

hazırgiyim 

kümelenmesi 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

19 

ortaya çıkarır/ veya 

kümelenme rekabetçiliğini 

sürdürülebilir kılan, kendi 

kendini denetleyen bir 

mekanizma geliĢtirir. 

Kaynak: Gupta ve Subramanian, 2008. 

2.1 Kümelenmelerin ÇeĢitleri ve Düzeyleri 

Bölgesel kümelenmeye duyulan yoğun ilginin bir sebebi de onların orada 

olması gerçeğindendir. ÇeĢitli araĢtırmacılar birçok sanayide önde gelen 

Ģirketlerin aynı milletten, bölgeden ve hatta Ģehirden olduklarını 

vurgulamıĢlardır. Bölgesel kümelenme hemen hemen her ileri ekonomide 

mevcut olup geliĢmekte olan ülkelerde de benzer oluĢumlar gözlemlenmektedir. 

Bölgesel kümelenme farklı ve geniĢ bir sanayi tipi yelpazesinde de faaliyette 

bulunabilirler. Silikon Vadisi, Route 128, M4 Bölgesi, Tokyo ve Sophia 

Antipolis ileri teknoloji ile üretim yapan kümelenmelere; Venedik cam iĢleme 

sektörü, Pakistan tıbbî araçlar sektörü, Cenevre lüks saat sektörü ve Japonya 

bıçak sektörü gibi endüstriler ise yüksek düzeyde zanaatkârlık isteyen 

kümelenmelere örnek olarak verilmektedir. Yine, ABD, Fransa ve Ġngiltere‘nin 

havayolu sektörü, Japonya, Almanya ve Ġsveç otomobil sektörü ve Japonya, 

Güney Kore ve ABD elektronik sektörü gibi büyük ölçekli sanayiler de 

kümelenmenin diğer örnekleri arasında yer almaktadır (Enright, 2001, aktaran 

Mercan vd., 2004: 172). 

Markusen (1996) kümelenmeleri üç tip olarak tanımlamaktadır. 

Bunlardan birincisinde kümelenme, bir bölgedeki bir ya da bir kaç firmanın 

etrafında ve bir ya da bir kaç endüstri olarak geliĢimidir (Hub and Spoke 

district). Ġkinci tip kümelenme ise esas olarak uluslararası firmaların 

fabrikalarının toplandığı bölgelerdir. Bu bölgelerde ya yüksek teknolojiye ya da 

düĢük iĢgücü maliyetlerine dayalı üretimler yapılabilir (Satallite industrial 

platform). Üçüncü tip kümelenme ise devlet merkezli bölgelerde oluĢmaktadır. 

Bunlar baĢĢehir, askeri ya da araĢtırma merkezi veya kamu Ģirketleri etrafında 

faaliyet gösterirler (state centered district). 

Roelandt, Hertog, Sinderen ve Vollard (1997) kümelenmeleri firma 

seviyesi (mikro), dal veya endüstri seviyesi (meso) ve ulusal seviye (makro) 

olmak üzere üç seviyede tanımlamıĢlardır. 

Mikro seviyede kümelenmeler değiĢik tedarikçilerin oluĢturduğu ağ 

olarak tanımlanabilirler. Mikro kümelenmeler bir ya da bir kaç ana oyuncu 

çevresindeki tedarikçilerin oluĢturduğu ağ ile var olurlar. Bu seviyede analiz 
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yaparak kümelenme içerisindeki tedarik zincirinin eksik oyuncuları ve eksik 

bağlantılarını bulmak mümkündür.Mezo seviyede aynı bölgede bir kaç 

endüstrinin tedarik zincirleri içerisinde birbirini destekleyen bir yapılar 

oluĢturduklarını görürüz. Mezo seviyede birbiri ile girdi çıktı iliĢkisi olan mikro 

kümelenmeler bir araya gelirler. Örneğin birbirleri ile iliĢkili olabilecek turizm, 

yat, organik tarım kümelenmeleri bir araya geldiğinde bir mezo kümelenme 

oluĢturabilirler.Makroseviyede ise kümelenmeler ulusal seviyede ele alınırlar. 

Ulusal seviyede birbirini destekleyen endüstriler makro kümelenmeler olarak 

değerlendirilebilirler. 

Tablo 2: DeğiĢik Düzeylerde Endüstriyel Kümelenme Yapılanmaları 

Analiz Düzeyi Kümelenme Yapısı Analiz Odağı 

 Ulusal  

(Makro) 

 Ekonomik yapının 

içerisindeki endüstri 

grupları 

 Ulusal ekonominin özelleĢmiĢ 

yapıları 

 Ulusal kümelenmelerde ürün ve 

prosesler için yenilikçilik ve geliĢtirme 

ihtiyacı. 

 Endüstri  

(Mezo) 

 Benzeri son 

ürün(ler) için oluĢan 

endüstri içi ve endüstriler 

arası tedarik zinciri 

 Endüstrilerin SWOT ve 

kıyaslama analizi 

 Yenilik ihtiyaçlarının 

keĢfedilmesi 

 Firma  

(Mikro) 

 Bir ya da bir kaç 

firma etrafında özelleĢen 

tedarikçiler 

 Stratejik iĢ geliĢtirilmesi 

 Tedarik zinciri analizi ve 

yönetimi 

 Ortak yenilikçilik projelerinin 

geliĢtirilmesi 

Kaynak: Roelandt vd., 1997: 5. 

Benzer Ģekilde Hoen (1998) de kümelenme düzeylerini 3 farklı kısma 

ayırmıĢ ve iki ana boyut (yenilikçi giriĢimler ve üretim bağlantıları)etrafında 

değerlendirmiĢtir. Bunlar yenilikçi giriĢimler ve üretim bağlantılarıdır. 

AĢağıdaki Tablo‘da yenilikçi giriĢimler ve üretim bağlantıları boyutları ile 

değiĢik kümelenme analiz seviyeleri göz önüne alınarak kümelenmelerin altı 

farklı Ģekilde analizlerinin yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 3: Kümelenmenin Farklı Tipleri 

 Yenilikçi GiriĢimler Üretim Bağlantıları 

 Mikro 

 Teknoloji ve bilginin firmalar, 

araĢtırma kuruluĢları vs. arasında 

yayılması 

 Tedarik zincirindeki 

tedarikçiler ve müĢteriler  
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 Mezo 
 Teknoloji ve bilginin sektörler 

arasında yayılması 

 Sektörler arasındaki ileri ve 

geri bağlantılar 

 Makro 

 Ekonomik sistemin bilgi ve 

teknoloji yayılmasına göre sektörel 

olarak sınıflandırılması 

 Ekonomik sistemin değer 

yaratan tedarik zincirlerine göre 

sektörel olarak sınıflandırılması 

Kaynak: Hoen, 1998:1. 

 

3. ETKĠN BĠR KÜMELENMENĠN OLUġUMUNDA TEMEL 

UNSURLAR 

Etkin bir kümelenmenin oluĢumunda, yapılamasında ve sistemik olarak 

iĢleyiĢinde birçok unsur rol oynamaktadır. Bazen bu unsurlardan sadece birinin 

var olması yeterli iken, bazen birkaç tane alt unsurun bir araya gelerek 

yapılanmanın temel taĢlarını oluĢturmaktadır. Özellikle, aĢağıda adı geçen 

unsurlar kümelenmelerin oluĢumunda öne çıkan temel etkenler olarak göze 

çarpmaktadır. 

3.1 Nüve Unsuru 

Genel olarak geliĢmiĢ kümelenme tipi yapılanmalar, bir doğal olgu olarak 

kendiliğinden ortaya çıkabildiği gibi, bağlı bulunduğu hammaddeye yakınlık ve/ 

veya sahiplik derecesi (yani temel nüve‟nin varlığı); bunun etrafında planlı ve 

kasdî devlet politikalarının yönlendirilmesi neticesinde de ortaya çıkmaktadır. 

Bir bölgenin ve/ veya ülkenin hammadde kaynakları nüvesine ev sahipliği 

yapması kümelenme oluĢumunun en önemli etkenleri arasında yer almaktadır. 

Örneğin, Ġtalya‘nın önemli mermer yataklarına sahip olması çok geliĢmiĢ bir 

mermercilik kümelenmesinin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiĢtir. 

Bugün Ġtalya‘nın Carrara adı verilen bölgesi, binlerce çalıĢanı ile gerek doğal 

taĢ endüstrisi, gerekse mermercilik sektörü açısından çok geliĢmiĢ 

kümelenmelerden birisi olarak değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, hammadde (nüve) ile kastedilen unsur baĢka bir kaynak da 

olabilmektedir. Örneğin, Ġstanbul Sultanahmet bölgesinin çok zengin tarihi ve 

kültürel zenginliklere sahip olması, Türkiye‘nin en önemli Kültür ve Tarih 

Turizmi kümelenme oluĢumlarından birinin var olmasına imkân sağlamıĢtır 

(Nasır, Bulu ve Eraslan, 2007). Yani burada yüzyılların birikimi sayesinde 

oluĢmuĢ olan kültürel varlıklar bir nüve hükmüne geçmektedir. 

3.2 Coğrafik Unsurlar 

Kümelenmelerin oluĢumunda önemli değiĢkenlerden birisi de ülkenin ve/ 

veya bölgenin coğrafik yapısının ve/ veya konumunun kümelenmeye uygun 

olmasıdır. Genel olarak baktığımızda, doğal ulaĢım yolları ve/ veya kavĢağı 
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üzerinde yer alma, deniz ve/ veya göl kıyısı kenarında bulunma, yükseklik, 

topografya, verimli, düz ve sulak arazilere sahiplik gibi önemli faktörler 

kümelenmenin temelinde yatan etkenler olarak göze çarpmaktadır. Örneğin, 

Ġskandinav ülkelerinden Norveç‘in çok uzun, elveriĢli ve okyanusa açılan deniz 

kıyılarına sahip olması son derece geliĢmiĢ bir Deniz TaĢımacılığı 

kümelenmesinin tohumlarının atılmasına vesile olmuĢtur. Bugün Norveç, nüfus 

oranı çok küçük olmasına rağmen dünya deniz taĢımacılığının ortalama 

%10‘unu gerçekleĢtirmektedir. Yine, Hong-Kong ve Singapur‘un coğrafî 

konum olarak Uzakdoğu ve Ortadoğu arasında yer alması bu ülkelerde 

uluslararası ticaret ve gemi tamir- bakım hizmetleri sektörü kümelenmelerini 

ortaya çıkarmıĢtır. 

3.3 Ġklim Unsuru 

Ġklim de son derece önemli unsurların baĢında gelmektedir. Nitekim 

özellikle tarıma dayalı üretim ve buna bağlı oluĢan sektörel kümelenmelerde 

iklimin çarpıcı etkileri görülmektedir. Örneğin Malezya‘nın tropikal kuĢakta yer 

almasına bağlı olarak uzun döneme sari yağmur alması, kauçuk ve palmiye 

ağaçlarına mümbit bir zemin hazırlamıĢtır. Bu bağlamda ülkede kauçuk ve 

palmiye bitkilerine dayalı sektörel kümelenmelerin oluĢumu iklimsel 

özelliklerin verdiği avantaj üzerine bina edilmiĢtir. 

Aynı Ģekilde, Denizli ilinin iklimsel özellikleri, Ev Tekstili sektörü için 

doğal bir klima ortamına imkân sağlaması; diğer bir ifade ile üretim faaliyetinde 

gereksinim duyulan klima ihtiyacının doğal yollar ile elde edilmesi; buna bağlı 

olarak, klimatize maliyetlerini (temel girdi maliyeti) asgari seviyeye indirmesi 

oyuncuların bu yöndeki rekabet avantajını fark etmeleri beraberinde kümelenme 

yapısını getirmiĢtir. 

3.4Sosyo-Kültürel Unsurlar 

Kümelenme yapılarının oluĢumunda toplumun bilgi birikimi, sosyo- 

kültürel özellikleri ve ekonomik durumu da önemli rol oynamaktadır. Örneğin, 

Heidelberg bölgesindeki Matbaa ve Baskı sektörü kümelenmesinin altında 

Almanların sosyo kültürel yapısı (ilk matbaanın icadının burada 

gerçekleĢtirilmesi gibi) önemli bir rol oynamıĢtır (Porter, 1990). Diğer yandan, 

sosyo-kültürel faktörlere bağlı olarak Ġsviçre‘de farklı dillerin konuĢulması, bu 

ülkenin bankacılık, turizm, uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinde geliĢmiĢ 

kümelenmelerin kurulmasına vesile olmuĢtur. 

Benzer Ģekilde, Ankara ilinde faaliyet gösteren biliĢim firmalarının bilgi 
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üreten kurumlara (Ortadoğu Teknik Üniversitesi- ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve 

Hacettepe Üniversitesi) coğrafî olarak yakın olmaları (bazı oyuncuların bu 

üçgen içinde yer almaları), onların geniĢ bir yüksek nitelikli iĢgücü havuzuna 

sahip olmalarını sağlamıĢ ve geliĢmiĢ bir biliĢim kümelenmesini doğurmuĢtur 

(Bulu, Eraslan ve ġahin, 2004)
13

. 

3.5Sofistike ve Nitelikli Talep Unsuru 

Atmacanın tasliti, serçe kuĢunun uçma istidadını inkiĢaf ettirir. Bu 

görüĢten hareketle, bazen çok zor koĢullar ve durumlar, insanların ve/ veya 

kurumların yenilikçik kabiliyeti geliĢtirmekle birlikte nitelikli ve yoğun talep 

ihtiyacının da ortaya çıkmasına vesile olurlar. 

Örneğin, su kıtlığı, sıcaklık ve kuraklık Ģartları, Ġsrail‘in sulama teçhizatı 

ve diğer geliĢmiĢ tarım teknolojileri sektörü kümelenmesinin doğmasına vesile 

olmuĢtur. Bu durum aynı zamanda bir ülkenin kendi kendine yetmesi isteğini de 

yansıtmaktadır. Finlandiya‘daki çevre sanayii sektörü kümelenmesi metal, 

ormancılık, kimyasal maddeler ve enerji gibi yerel iĢlem sanayilerinin sebep 

olduğu çevre problemlerinin sonucunda ortaya çıkmıĢtır (Mercan vd., 2004: 

173). 

Ġtalya‘da doğal kaynakların kıtlığı da elde var olan imkânların en iyi 

değerlenmesine vesile olarak inovatif kümelenmelerin varlığını ortaya 

çıkarmıĢtır. Günümüzde Ġtalya, dünya genelinde en yenilikçi ürünlere dayalı 

kümelenme yapıları ile rekabet etmektedir. Benzer Ģekilde Japonya‘nın mekân 

sıkıntısı, minimalist ürünlere dayalı talep neticesi kümelenme yapılarını 

beraberinde getirmiĢtir. Örneğin robot teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve buna 

dayalı kümelenme yapılarının ortaya çıkması tesadüf değildir. 

3.6 GiriĢimci Üniversite Unsuru 

GiriĢimci üniversitelerin stratejileri ve bu stratejilere bağlı faaliyetleri de 

güçlü sektörel kümelenmeleri doğurmuĢtur. Bu tip üniversitelerde (giriĢimci 

üniversite) geliĢtirilen ve/ veya ortaya çıkarılan fikirler kümelenme 

tohumlarının yeĢermesine de vesile olmaktadır. 

Örneğin Stanford Üniversite‘sinin giriĢimleri Silikon Vadisi BiliĢim 

Sektörü‘nü ortaya çıkarmıĢtır. Bu bağlamda, üniversite ile sanayinin birlikteliği 

Vadi‘de kümelenmenin oluĢumunu tetiklemiĢtir. Silikon Vadisi ve Stanford 

Üniversitesi arasındaki, 1950‘lere uzanan yakın bağların nedeni olarak Silikon 

                                                 
13 Adı geçen üniversitelerin biliĢim ve teknoloji konularında uluslararası düzeyde bilim insanı ve 

kapasitesi mevcut olup, ayrıca her yıl bu konuda kümelenmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

elemanları mezun etmektedir. 
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Vadisi‘nin baĢlangıcının, büyük oranda Stanford Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Frederick Terman‘ın düĢüncelerinden çıkan bir fikrin ürünü 

olduğuna inanılmaktadır. Terman, bölgede oluĢan bu becerikli taife birikimden 

az da olsa bu bölge için bir pay almaya yardımcı olacak, Stanford civarında bir 

ileri teknoloji merkezi tasarlamıĢ; bölgesel ileri teknoloji ekonomisinin 

zenginleĢmesine yardımcı olacak, Stanford ve yerel endüstri arasındaki 

iĢbirlikçi iliĢkileri geliĢtirecek bağlar kurmuĢtur. 1975 itibariyle, Silikon 

Vadisi‘ndeki ileri teknoloji firmaları 100 binin üzerinde iĢçi istihdam etmiĢ ve 

Vadi ulusun elektronik icat ve üretim merkezi olarak lider konuma gelmiĢtir. 

1996 itibariyle, Silikon Vadisi‘ndeki 100 kadar yeni Stanford firması 65 milyar 

dolardan fazla ekonomik gelir sağlamıĢtır. Her ne kadar Silikon Vadisi firmaları 

ülke çapında birçok üniversite yerleĢkesine kamp kurmuĢ olsa da, California 

Üniversitesi‘nin coğrafi yakınlığı, çok çeĢitli firmaları yerleĢkeye çekmeyi ve 

ileri teknoloji iĢçi pazarındaki son geliĢmelere yakın olmayı 

kolaylaĢtırmaktadır. Mesela; Berkeley‘in Haas School Meslek Edindirme Ofisi, 

iĢletme bölümünü seçilen bazı firmalara reklam etmek ve Silikon Vadisi‘ndeki 

iĢçi alımına dair eğilimlerin bilgisini toplamak adına haftanın bir gününü 

Silikon Vadisi‘nde geçirmekteler (Mercan vd., 2004: 172- 173). 

3.7Çapa (Anchor) Yatırımcı (Girişimci) Unsuru 

GeliĢmiĢ çoğu kümelenmelerde büyük firmaların önemi azımsanmayacak 

kadar önemlidir. Hatta sıfırdan kümelenme (zero cluster) çalıĢmalarının bazıları 

bile bu oyuncular tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Örneğin, iki farklı otomotiv 

firmasının Bursa iline yapmıĢ olduğu ilk yatırımlar, zamanla diğer ilgili 

oyuncuların da geliĢmesini beraberinde getirmiĢ ve güçlü bir otomotiv 

kümelenmesinin faaliyetini ortaya çıkarmıĢtır. Bu bağlamda çapa yatırımcı bir 

kümelenmenin oluĢumunda ve geliĢiminde bir anda en önemli unsur 

olabilmektedir. 

3.8Devlet Politikası Unsuru 

Devlet, yani kamu iradesi ve buna bağlı olarak geliĢtirilen ekonomik 

politikalar, bazen çok güçlü kümelenme yapılarının ortaya çıkmasına vesile 

olmaktadır. Hatta devlet teĢvik politikası da bu tip sektörel kümelenmelere ve 

kümelenmelerde faaliyet gösteren oyuncuların hedef projelerine verilerek 

uluslararası rekabetçilik güçleri geliĢtirilmektedir. Devlet unsur da, tıpkı çapa 

yatırımcı gibi bazen sıfırdan kümelenme (zero cluster) yapılarının ortaya 

çıkmasına vesile olmaktadır. 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

25 

Örneğin Omaha, Nebraska‘daki tele pazarlama sektörü kümelenmesi 

BirleĢik Devletler Hava Gücünün, Stratejik Hava Komutanlığını (SAC) oraya 

yerleĢtirme kararına çok Ģey borçludur. Ülkenin nükleer stratejisinde anahtar bir 

rolden sorumlu olarak SAC, ABD‘de fiber optik telekomünikasyon kablolarını 

ilk kullanan yer olmuĢtur. Bu bağlamda yerel Bell Ģirketi (Ģimdi U.S. West) 

böyle bir müĢteri ile iliĢkisi sayesinde alıĢılmadık yetenekler geliĢtirmiĢtir. 

Merkezi saat kuĢağında bulunması ve kolayca anlaĢılabilen yerel aksanı gibi 

özellikler ile birlikte Omaha‘da geliĢen olağanüstü telekomünikasyon yeteneği 

ve altyapısı, o bölgenin tele pazarlama sektörü kümelenmesine destek 

sağlamıĢtır (Mercan vd., 2004: 173). 

4 BĠR ENDÜSTRĠYEL KÜMELENMENĠN TEMEL 

OYUNCULARI 

Bir sektörel kümelenme tarım, sanayi veya hizmet sektörüne dayalı bir 

ürün etrafında yapılanmaktadır. Genel olarak tüm sektörler göz önüne 

alındığında, etkin ve rekabetçi bir sektörel kümelenme ağı etrafında birçok 

oyuncunun faaliyet gösterdiği müĢahede edilmektedir. Diğer bir ifade ile bir 

sektörel kümelenme mal ve/ veya hizmet üreten ve onu destekleyici çeĢitli 

görevler üstlenmiĢ oyunculardan oluĢmaktadır. Doğal olarak, sektörde yer alan 

tüm oyuncular kümelenmenin de üyelerini teĢkil etmektedir. Bir kümelenmenin 

yaklaĢık 16 farklı temel oyuncusu bulunmaktadır. Bu oyuncuların sayısı sektöre 

ve üretilen ürüne göre farklılık göstermektedir. Ana oyuncular salt üretici firma 

anlamına gelmemektedir. Nitekim ana üretici ile birlikte bazen bir kamu 

kurumu ana oyuncu olabildiği gibi, aynı zamanda, güçlü bir sivil toplum 

kuruluĢu da (genellikle meslekî örgütlenmeler) benzer Ģekilde aynı fonksiyonu 

icra etmektedir. 

En geliĢmiĢ sektörel kümelenmelere örnek olarak gösterilen Silikon 

Vadisi BiliĢim Sektörü Kümelenmesi‘nde faaliyet gösteren finansal kurumlar, 

uygulamıĢ oldukları farklı ve çeĢitli finansal araçlar ile bağlı bulunduğu 

kümelenmenin en önemli oyuncuları arasında yer almıĢtır. 

AĢağıda detaylı bir Ģekilde izah edildiği üzere; (1) mal ve/ veya hizmet 

eden firmalar, (2) devlet, (3) yerel yönetim, (4) tedarikçi, (5) eğitim kurumları, 

(6) bilgi üreten kurumlar, (7) teknoparklar, (8) Ar-Ge kurumları, (9) standartları 

düzenleyen ve denetim kuruluĢları, (10) medya, (11) sivil toplum kuruluĢları, 

(12) finansal hizmetler sunan kuruluĢlar, (13) kalkınma ajansları, (14) nihai 

ürün ve/ veya hizmet Ģirketleri, (15) uzmanlaĢmıĢ altyapı sağlayıcıları ve (16) 

müĢteriler. 
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ġekil 7: Bir Endüstriyel Kümelenmenin Temel Oyuncuları 

NİHAİ ÜRÜN ve/veya HİZMET ŞİRKETLERİ

TEDARİKÇİLER 

STANDARTLARI 
DÜZENLEYEN ve 

DENETİM 
KURULUŞLARI

UZMANLAŞMIŞ ALTYAPI SAĞLAYICILARI

FİNANSAL HİZMETLER SUNAN KURUMLAR

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

BİLGİ ÜRETEN KURUMLAR

DEVLET  (KAMU YÖNETİMİ )

YEREL YÖNETİM

MEDYA

Ar-Ge KURUMLARI 

EĞİTİM KURUMLARI

KALKINMA AJANSLARI

ANA

OYUNCULAR

TEKNOPARKLAR 

MÜŞTERİLER ARACI KURULUŞLAR

 

4.1Endüstriyel Kümelenmelerde Mal ve Hizmet Üreten Firmaların 

Rolü 

Genel olarak bir endüstriyel kümelenmenin ana oyuncularını mal ve/ 

veya hizmet üreten giriĢimci firmalar oluĢturmaktadır. Birçok endüstriyel 

kümelenmelerin merkezinde yer alan mal ve/ veya hizmet üreten bu kurumlar, 

ana oyuncu olarak dikkat çekmektedir. Diğer bir ifade ile kümelenmelerin 

amiral gemisini mal ve/ veya hizmet üreten özel sektör oyuncuları temsil 

etmektedir. Kümelenme içinde yer alan oyuncular bazen sadece küçük ve orta 

boy iĢletme olabileceği gibi (KOBĠ), bazen de büyük ölçekli firma da 

olabilmektedir. Diğer bir ifade ile, kümelenmelerin, büyük iĢletmeler ile birlikte 

bu oyuncuların etrafında faaliyet gösteren (ana oyuncu için çalıĢan) küçük 

ölçekli firmaların yoğunlaĢmasından meydana geldiği görülmektedir. Kısaca, 

büyük ölçekli ve KOBĠ tarzı firmalar kümelenmelerin olmazsa- olmaz yapı 

taĢlarını (ana oyuncuları) teĢkil etmektedir. Nitekim birbirleriyle yoğun iliĢkide 

bulunan firmaların yatay uzmanlaĢma ve örgütlenmeye dayalı ağlar (networks) 

oluĢturarak kümelenme içinde faaliyet göstermeleri ulusal ve bölgesel düzeyde 

rekabetçi bir sanayi yapısının oluĢmasında rol oynamaktadır. 

4.1.1Endüstriyel Kümelenmelerde Büyük Ölçekli Firmaların Rolü 

(Çapa Yatırımcı- Anchor Investor) 
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Büyük ölçekli firmalar (iĢletmeler) kümelenmelerin en önemli oyuncuları 

arasında yer almaktadır. Nitekim kümelenmede üretilen nihai mal ve/ veya 

hizmetler bu oyuncular tarafından üretilmektedir. Bazen bir kümelenme baĢlı 

baĢına bir (çapa yatırımcı) ve/ veya birkaç büyük firmanın etrafında oluĢmuĢ 

yapılanmalardan meydana gelebilmektedir. Diğer bir ifade ile değer zinciri 

içerisinde yer alan en önemli halka iĢletmeler olup, tüm değer zinciri 

faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Hatta değer zinciri faaliyetleri iĢletmeler 

üzerinde temerküz etmektedir. Bu bağlamda, bazı kümelenme geliĢtirme 

(cluster development) çalıĢmalarında yapılacak geliĢtirme programları 

kapsamında büyük oyuncuların daha da güçlendirilmesi ve rekabet 

üstünlüğünün artırılması yönünde çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Kümelenmenin en temel oyuncusu olan büyük iĢletmelerin sahipleri 

genellikle o kümelenmenin en önemli oyuncusu (ana oyuncu) da 

olabilmektedir. Diğer bir ifade ile, kümelenmenin diğer oyuncuları bu oyuncuya 

farklı iliĢkilerde bağlı (tedarikçi, STK, müĢteri, rakip vs.) olarak çalıĢmaktadır. 

Doğal olarak, bu oyuncunun içsel ve dıĢsal örgütsel davranıĢı (takip etmiĢ 

olduğu strateji, almıĢ olduğu karar ve/ veya kararlar, uygulamaya koyduğu 

veya koymayı planladığı teknolojiler, ürün deseni tercihleri vs.) doğrudan 

kümelenmenin oyuncuları arasındaki iliĢkileri olumlu ve/ veya olumsuz Ģekilde 

etkilemektedir. 

4.1.2 Endüstriyel Kümelenmelerde Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler 

(KOBĠ)’lerin Rolü 

KOBĠ tarzı mal ve/ veya hizmet üreten iĢletmeler- firmalar birçok 

kümelenme yapılanmalarında değer zincirinin en önemli halkalarını temsil 

etmektedir. KOBĠ tarzı üretim yapan firmaların birçok faydası olduğu gibi çoğu 

zaman kümelenmelerin de en önemli oyuncusu unvanına sahiptirler. Bu 

bağlamda, KOBĠ‘lerin kümelenme içinde yapmıĢ olduğu faaliyetler, ilgili 

sektörün de rekabet gücünün artmasına vesile olmaktadır
14

. 

Yapılan çeĢitli çalıĢmalar, aynı zamanda, KOBĠ‘lerin bulunduğu 

kümelenmelerin, üretimde talep değiĢikliklerine ve talep dalgalanmalarına karĢı 

esnek bir biçimde ve hızlı olarak cevap verme yeteneklerinin geliĢmiĢ 

                                                 
14 KOBĠ‘lerin evrensel bir tanımı bulunmamasına rağmen, genel olarak, istihdam edilen personel 

sayısı, yıllık satıĢ hacmi, sermaye büyüklüğü ve aktif büyüklüğü temel alınarak yapılan tanımlar 

ortak özellikler olarak öne çıkmaktadır. Ancak, tanımı ne Ģekilde yapılırsa yapılsın; ulusal, 

bölgesel ve sektörel kalkınma aĢamalarında ve sektörel kümelenme geliĢtirme sürecinde önemli 

ve etkin rol oynamaktadırlar. 
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olmasının, iĢbölümü ve uzlaĢmadan kaynaklandığını vurgulamaktadır. ĠĢbirliği 

yardımıyla maliyetler ve riskler kümelenme içinde faaliyet gösteren iĢletmelere 

yayılmakta, ortak sorunlar karĢısında topluca çözüm üretme Ģansı doğmaktadır. 

Kümelenmenin, ekonomik faaliyetlerin sektörel ve alansal yoğunlaĢmasından 

hareketle; birbirleri ile ilgili iĢletmeler, uzman tedarikçiler, hizmet üreticileri ve 

ilgili kurumlar kümelenmeyi oluĢturmaktadır. Yeni endüstriyel bölgeler ise, 

kümelenme oluĢumunun yanı sıra, ekonomik faaliyetlerin önemli bir 

bölümünün KOBĠ‘ler tarafından gerçekleĢtirildiği ve kurumsal düzeyde 

ekonomik faaliyetlerin mekânsal etkileĢimlerini içeren, sınai geliĢme bölgeleri 

olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bölgelerde yer alan KOBĠ‘ler, büyük 

iĢletmelerin sahip oldukları birçok üstünlüğü elde edip, tek baĢlarına 

ulaĢamayacakları olanaklara kavuĢmaktadır. Bu bölgeler, KOBĠ‘lerin yerel 

düzeyde rekabet güçlerini geliĢtirirken, uluslararası düzeyde baĢarılı bir Ģekilde 

rekabet etmelerini sağlamaktadır (AyaĢ, 2003). Bu etkinin Ģuurunda olan hemen 

tüm ülkeler, KOBĠ‘leri geliĢtirmek ve uluslararası rekabete hazırlamak için çok 

çeĢitli çalıĢmalar yapmakta, bu sınıflamadaki firmalara önem vermektedir. 

Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye‘de de faaliyet 

gösteren üretim endüstrisi firmalarının yaklaĢık %99‘unu KOBĠ‘ler 

oluĢturmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014; KOSGEB, 2014; TUĠK, 2014). 

KOBĠ‘ler, aynı zamanda, mal ve hizmet üretimi değer zincirinin etkin halkaları 

olarak kümelenmelerin oluĢumunda da yapı taĢlarını meydana getirmektedirler. 

KOBĠ‘lerin stratejik kararları almakla yükümlü bireyleri genelde en üst 

seviyedeki karar vericilerdir. Türkiye‘de bu kimseler genelde Ģirketin sahibi 

veya daha nadir de olsa profesyonel yöneticilerdir. KOBĠ‘lerin üst seviye 

yöneticilerinin genelde firma iç kaynaklarını kullanarak rekabet üstünlüğü 

sağlamak konusunda oldukça baĢarılı olduklarını kabul edilebiliriz. Oysa aynı 

karar vericilerin firmaların dıĢ kaynak imkânlarını kullanarak firmalarına 

sağlayabilecekleri fırsatlar konusunda oldukça geride olduklarını da 

gözlemlemekteyiz. Yapılan analizler, aynı sektörde olan firmaların beraber iĢ 

yapma kültürlerinin çok zayıf olduğunu ve bu firmaların aralarında ciddi bir 

güven problemi olduğunu ortaya koymaktadır. ĠĢte firmaların içlerinde 

bulunduğu sektörün imkânlarını kullanmak için gerekli iĢbirliği ortamının 

oluĢturulmasında son yıllarda kullanılmaya baĢlanan ve dünyada hızla kabul 

gören kümelenme yaklaĢımı bu kapsamda ulusal düzeyde KOBĠ‘lerin rekabet 

üstünlüklerinin artırılması için yeni ve önemli bir imkân olarak 
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öngörülmektedir. 

Özetlemek gerekirse, KOBĠ ölçekli firmalar kümelenmelerin temel 

oyuncuları arasında kabul edilmekte olup, bazen büyük bir oyuncu gibi hareket 

edebilmekte; veya, birçok küçük ölçekli firma iĢbirliğine gidip büyük bir 

oyuncunun yapmıĢ olduğu fonksiyonları icra edebilmektedir. Böylelikle, 

kümelenmeden talep edilen büyük bir sipariĢ bile kısa zamanda KOBĠ‘ler 

arasında yapılan iĢbirliği çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

4.2Endüstriyel Kümelenmelerde Kamu Yönetimi (Devlet) ve Siyasi 

Ġrade’nin Rolü 

Etkin bir kümelenmenin temel oyuncularından birisini kamu kurum ve 

kuruluĢları ile merkezi hükümet (siyasi irade) oluĢturmaktadır. GeliĢmiĢ 

ülkelerin kümelenme yapılanmalarında kamu kurumlarının genel olarak, yasal 

altyapı (regulation) ile fiziki altyapı (infrastructure) sağlamak gibi iki önemli 

fonksiyonu icra etmektedir. Özellikle sektörel kümelenmenin yapılanması ve 

kümelenme geliĢtirme çalıĢmaları sürecinde kamunun sanayi ve teknoloji 

politikaları, yasal ve kurumsal düzenleme mekanizmalarıyla faal bir rol 

üstlendiği görülmektedir
15

. 

Ancak, yapılan analiz çalıĢmalarında ülkemizde kamu kurumlarının 

(özellikle valilik), kümelenmelerin planlanması, organizasyonu ve geliĢtirilmesi 

yönünde de etkin oldukları müĢahede edilmektedir. Özellikle il valilerinin 

kümelenmelerin geliĢtirilmesi konusunda yapmıĢ oldukları giriĢimler kabul 

görmekte ve kümelenmenin diğer oyuncularını önemli oranda etkilemektedir. 

Halbuki, geliĢmiĢ ülkelerin geliĢmiĢ kümelenmelerinde, sektörel sivil toplum 

kuruluĢları ve özel sektör oyuncularının daha etkin rol aldıkları, hükümetlerin 

ve kamu iradelerinin daha çok geri planda kalarak, bu görevden müstağni 

kaldıkları gözlemlenmektedir (kümelenme yapılanmalarının ihtiyacı olan 

sadece yasal ve fiziki altyapı ile birlikte, organizasyon, sektörel teĢvik, planlama 

                                                 
15Günümüzde birçok ülke ulusal ekonomik politika olarak kümelenme temelli kalkınma ve 

rekabetçilik stratejilerini uygulamaktadır. Örneğin Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği TeĢkilatı 

(OECD)‘na bağlı tüm ülkeler, Kuzey Amerika‘da yer alan ülkeler (ABD, Kanada, Meksika), 

Avrupa Birliği (AB)‘ne üye ülkeler (Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

Ġngiltere, Yunanistan, Macaristan, Ġtalya, Litvanya, Letonya, Polonya, Portekiz ve Ġspanya), 

Ortadoğu ülkeleri (Ġsrail, Ürdün, Suudi Arabistan) gibi devletler kümelenmeye dayalı politikaları 

uygulamaktadırlar. Benzer Ģekilde, ülkemizde de kümelenme temelli kalkınma çalıĢmaları 

2005‘ten sonra resmi kurumlarca benimsenmeye baĢlanmıĢtır. Kümelenme temeli sanayi 

politikalarına hükümetin eylem planında da yer verilmiĢtir. Buna göre kümelenme politikaları 

oluĢturularak KOBĠ‟lerin müĢterek yatırımları kümelenme yaklaĢımı çerçevesinde desteklenecek 

ve OSB yönetimlerinin bu konuda rol üstlenmeleri sağlanacağı ifade edilmektedir. 
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ve strateji geliĢtirme gibi fonksiyonların da kamu yönetimi tarafından 

karĢılandığı görülmektedir). 

Yine Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, özellikle hükümet kararları 

kümelenmelerin geliĢiminde etkin rol oynamaktadır. Hatta, hükümetin teĢvik 

politikaları ile sıfırdan kümelenmeler (zero cluster) bile oluĢturulmaktadır 

(savunma sanayi sektörü oluĢturulması gibi). Öte yandan, merkezi hükümet 

kümelenme temelli sektörel dönüĢüm projelerini gerçekleĢtirmek için 

giriĢimlerde de bulunmuĢtur. Nitekim, 2008 yılı Eylül ayı içinde alınan 

hükümet kararı gereği tekstil, deri ve hazırgiyim sektörlerine yönelik (ilk defa 

bir sektör için) kümelenme temelli teĢvik politikası izlenmiĢtir. 

Özetlemek gerekirse, Marın ve Eraslan‘ın da iĢaret ettikleri gibi (2007), 

özellikle Amerika BirleĢik Devletlerinde, sektörel kümelenme analizi ve 

geliĢtirme çalıĢmalarında özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarında yer alan 

oyuncuların kamu kuruluĢlarına kıyasla çok daha aktif ve etkin olarak rol 

aldıkları; örneğin, turizm sektörünün geliĢtirilmesi ve rekabetçilik gücünün 

sürdürülebilir hale getirilmesi için kümelenme içerisinde yer alan tüm 

oyuncuların faaliyetlerinin; destinasyonda yaĢayan yerel halkın, 

müteĢebbislerin, bilgi üreten kurumların tur operatörlerinin, yerel yönetim ve 

kamu kuruluĢlarının ortak hedefler etrafında fikir birliğine varması ve her 

oyuncu üzerine düĢen görevi yerine getirerek iĢbirliği yaptıkları; bu bağlamda, 

kamu yönetiminin planlamada, yasal ve fiziksel altyapı sağlamada önemli 

oranda etkin olduğu diğer faaliyetlerde ise arka planda kaldığı görülmüĢtür
16

. 

4.3Endüstriyel Kümelenmelerde Yerel Yönetimlerin Rolü 

Yerel yönetimler
17

, özellikle ülkemizde, kümelenmelerin önemli 

                                                 
16 Altyapı ya da eğitim programları gibi kamu kuruluĢları tarafından yapılan yatırımlar, 

iĢletmelerin performanslarını geliĢtirmektedir. ĠĢe alınan çalıĢanların yerel programlarda 

eğitilmeleri, eğitim maliyetlerini düĢürmektedir. Biraz daha açmak gerekirse, sadece kamunun 

değil, özel sektör içindeki iĢletmelerin eğitim programları, altyapı, kalite merkezleri, test 

laboratuarları gibi yapmıĢ oldukları yatırımlar, kümelenme içindeki diğer oyuncuların 

performanslarını artırmaktadır. 
17 Belirli bir beldede yaĢayan halkın, yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 

oluĢturulan ve karar organları halk tarafından seçilen yerel yönetim birimlerinden en önemlisi 

belediyelerdir. Ülkelerin siyasi yapısına bağlı olarak ülke yönetimi içerisindeki rolü değiĢiklik 

gösterebilen belediyeler; halkın kendisini yöneten birimleri bizzat seçmesi dolayısıyla 

demokrasinin de beĢiği sayılan kurumları olarak değerlendirilmektedir. ÇağdaĢ devletlerde 

toplumsal ihtiyaçların artması ile birlikte değiĢim gösteren kamu hizmetlerini karĢılama 

zorunluluğu devletin (merkezi yönetimin yanında), yerel yönetimlere de ağırlık vermesine yol 

açmıĢtır. Bu doğrultuda, ülkelerin siyasi yapısına bağlı olarak yerel yönetimlere verilen önem 
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oyuncuları arasında yer almaktadır. Nitekim Ģimdiye kadar yapılan kümelenme 

analiz ve geliĢtirme çalıĢmalarında il özel idareleri ve belediyelerin kent 

düzeyinde yapılmakta olan sektörel kümelenme çalıĢmalarında rollerinin önemi 

ortaya çıkarılmıĢtır. 

Kamu yönetim sisteminin önemli bir parçası ve aynı zamanda yerel halka 

en yakın kurumlar olan yerel yönetimlerin ortaya çıkıĢlarından günümüze kadar 

toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında ve sosyal politikaların 

hayata geçirilmesinde önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Kümelenmelerin 

geliĢiminde de etkin olan bu kurumlar, dönem dönem farklılaĢmakla birlikte 

eğitim, konut, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi temel sosyal 

politikaların sağlanmasında görev almıĢlardır. Doğrusu, yerel yönetimlerin bu 

alanlardaki etkinliği 1990‘lı yılların ortalarından itibaren hızla artmaya baĢlamıĢ 

ve 21. yüzyılın baĢında belediyecik anlayıĢı, yerel toplumun ekonomik ve 

sosyo- kültürel geliĢimine doğru yönelen bir sorumluluğa dönüĢmüĢtür (Ersöz, 

2006). 

Küresel ekonomi giderek ağ ekonomisi niteliği kazanıyor. Ülkeler, 

Ģirketler, ürün ve hizmetler, iĢgücü ve elbette kentler birbirine bağlandıkça daha 

fazla değer yaratıyor. Kentler özellikle kümelenme stratejileriyle farklı 

sektörlerde katma değer yaratıp küresel ağ ekonomisinin nimetlerinden 

yararlanarak bunu ihracat yeteneğine dönüĢtürebiliyorlar. Ama bunun için her 

ölçekte doğru ve katılımcı bir tarzda yönetilmeleri, kent ekonomisini 

geliĢtirecek, ekonomik yoğunlaĢmaları doğru yönlendirip kentsel ve bölgesel 

kümelenme stratejileri oluĢturabilecek, sektörleri birbirine bağlayıp ürettikleri 

katma değeri artırabilecek, dıĢ ticaret perspektifi taĢıyan ve siyasi irade 

tarafından da desteklenen yerel yönetimlere sahip olmaları gerekiyor. Bu yerel 

yönetimlerin asli görevlerinden biri ise, inovasyon odaklı olarak etkileĢimli, 

geniĢ ve etkin katılımlı bir kent ekonomi, kültür ve teknoloji politikası yaratmak 

olmalı. Bu politika, kenti sadece ulusal değil küresel bir düğüm olarak 

algılamalı. Çünkü ekonomisi, kültürü ve teknolojisiyle dünyaya entegre olan bir 

kent, ülkenin ağ-geçidi iĢlevi yüklenecektir (Uçkan, 2009). 

Türkiye geneli incelendiğinde, çeĢitli illere bağlı yerel yönetimlerin 

                                                                                                                        

günden güne artmıĢ ve günümüz küreselleĢme sürecinde yerel yönetimler ağırlık kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu süreçte, ülke yönetiminde yetkilerin bir kısmı yerel yönetimlere devredilerek, 

desantralizasyon anlayıĢı genel kabul görmüĢ ve küresel düĢün yerel hareket et olarak ifade edilen 

yerindenlik ilkesi literatürdeki yerini almıĢtır. Diğer yandan, yetki devri ile birlikte; yerelleĢme 

sadece hizmetlerin değil, kaynakların da merkezi yönetim ile yerel yönetim birimleri arasında 

bölüĢtürülmesini öngörmüĢtür (Demircan, 2007: 136- 153). 
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kümelenme temelli çalıĢmalar ile kent ekonomisini geliĢtirmeyi hedefledikleri 

ve buna bağlı projelere baĢladıkları görülmektedir. Nitekim Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi‘nin (ĠBB) Zeytinburnu Kentsel DönüĢüm projesi çerçevesinde 

Kümelenme Temelli Kentsel DönüĢüm Projesi, yine ĠBB‘nin kent genelinde 

Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Kümelenme Analizi (cluster analysis) projesi, 

Elazığ Ġl Özel Ġdaresi‘nin hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinin rekabetçilik 

analizi ve buna bağlı olarak kümelenme analizi ve kümelenme geliĢtirme 

(cluster development) projeleri, Bolu Ġl Özel Ġdaresi‘nin Bolu Ticaret ve Sanayi 

Odası ile yürütmekte olduğu Bolu Ġli Turizm Sektörü Kümelenme GeliĢtirme 

Projesi, Tekirdağ Ġl Özel Ġdaresi‘nin tüm ili kapsayan rekabetçilik analizi ve 

buna bağlı olarak planlanan kümelenme analiz ve kümelenme geliĢtirme 

projeleri bu kapsamda değerlendirilmesi gereken örnekler olarak verilebilir 

(Marın ve Eraslan, 2007). 

4.4 Endüstriyel Kümelenmelerde ve Tedarikçilerin Rolü 

Kümelenmelerin diğer önemli oyuncularından birisini de tedarikçiler 

oluĢturmaktadır. Tedarikçiler bir mal ve veya hizmet üretimi yapan ana 

oyuncuları destekleyen iĢletmelerden oluĢmaktadır. Öyle ki, bazı 

kümelenmelerin en önemli oyuncularından birisini tedarikçiler teĢkil 

etmektedir. Endüstriyel kümelenmeler içinde ana oyuncular ile birlikte 

tedarikçilerin de faaliyet göstermesi son derece önemlidir. Özellikle nitelikli 

talep üretimi söz konusu olduğunda, tedarikçi-ana oyuncu yüz yüze görüĢme 

yapması son derece önem taĢımaktadır. 

Günümüz küresel rekabet ortamında ana oyuncuların (iĢletmelerin) 

maliyetlerini ve verimliliklerini daha iyi yönetmeleri bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir. Bu bağlamda, kümelenmede faaliyet gösteren ana oyuncuların 

tedarikçiler ile karĢılıklı güvene dayalı bir iĢbirliğine gitmesi iĢletmelerin ve 

kümelenmenin rekabet gücünü artırması bakımından elzemdir. Böyle bir 

iliĢkinin oluĢturulması ise taraflar arasında bilgi paylaĢımının ve aktarımının 

artırılması ile mümkün olmaktadır. Kümelenme iĢte bu noktada önemli bir 

ortam sağlamaktadır. Ayrıca bazı durumlarda, kümelenme içinde faaliyet 

gösteren ana oyuncular kendi içinden geliĢtirmiĢ oldukları yeni firmaların 

doğmasına (spin-off) vesile olmaktadır. Hatta bu yeni firmalar sektörel 

kümelenmenin önemli oyuncuları (tamamlayıcı oyuncu) rolünü üstlenmektedir. 

4.5 Endüstriyel Kümelenmelerde Üniversite Öncesi Mesleki Eğitim 

Kurumları (Mesleki ve Teknik Liseler)’nın Rolü 
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Genel olarak, iĢe yönelik nitelik kazandırmayı amaçlayan üniversite 

öncesi mesleki eğitim kurumları endüstriyel kümelenme yapılanmalarının temel 

oyuncuları arasında yer almaktadır. Bu oyuncular mesleki ve teknik liseler 

Ģeklinde eğitim (çıraklık, insan gücü geliĢtirme projeleri eğitimi, iĢbaĢı eğitimi, 

okul ve iĢyerlerinin iĢbirliğine dayalı ikili eğitim, özel mesleki eğitim) 

vermektedir
18

. 

Endüstriyel kümelenmelerde bu tür oyuncular ilgili sektörün ihtiyacı olan 

mesleki iĢgücünü karĢılamaları açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

özellikle keyfiyetli insan gücünün yetiĢtirilmesi ve niteliklerinin sürekli olarak 

geliĢtirilmesi ve yenilenmesi sürecinde gerek içerik, gerek bütün eğitim süreci 

içindeki yeri, konumu ve gerekse hedef kitlesi bakımından en önemli oyuncular 

olarak değerlendirilmektedir. 

4.6Endüstriyel Kümelenmelerde Bilgi Üreten Kurumların 

(Üniversiteler vs.) Rolü 

Kümelenmelerin en önemli oyuncularından birisini kuĢkusuz, bilgi üreten 

kurumlar oluĢturmaktadır. Bilgi üreten kurumların en önemli müesseselerinden 

birisi olarak değerlendirilen üniversiteler ise, bir yandan kümelenmelerin 

ihtiyacı olan nitelikli iĢgücü arzını yerine getirdiği gibi, diğer yandan 

kümelenmenin en temel rekabet aracı olan bilgiyi üretmekte ve teknolojik 

geliĢmelerin öncülüğünü yapmaktadır. 

Değer yaratan unsurlar, fiziksel ve maddi varlıklardan maddi olmayan 

varlıklara doğru hızla evrilmektedir. Günümüzde geliĢmiĢ ekonomilerin artık 

tümüyle üretim tabanlı olmadığı, üretimde bildiğimiz sermaye ve emek 

                                                 
18 Dünya genelinde mesleki eğitimin üniversite eğitiminden önce geldiği görülmekte olup 

ortaöğretim sistemleri ülkelere göre birbirinden farklı özellikler göstermektedir. OECD 

ülkelerinin çoğunda meslekî eğitim ortaöğretim düzeyinde verilirken, bazı ülkeler meslekî ve 

teknik eğitimi ağırlıklı olarak ortaöğretim sonrasına bırakmıĢlardır. Okul sistemini esas alan 

meslekî ve teknik ortaöğretim yanında, okul ve iĢletmeler tarafından ortaklaĢa yürütülen 

programları uygulayan eğitim kurumları da vardır. Ġtalya, Portekiz, Japonya ve Yunanistan‘da 

sadece okulu esas alan meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları bulunmaktadır. Ġsviçre, Almanya 

ve Çek Cumhuriyeti‘nde ise okul ve iĢletmeler tarafından ortaklaĢa yürütülen model daha 

ağırlıklıdır. Ortaöğretim kurumları bazı ülkelerde tek, bazı ülkelerde çok kanallı olarak 

yapılandırılmıĢtır. Tek kanallı ortaöğretim modellerinde okullar arasındaki yatay ve dikey geçiĢler 

kolaydır. Çok kanallılarda ise sözü edilen geçiĢler ya hiç yoktur veya çok zordur. Çok kanallı 

modeli uygulayan ülkelerde meslekî ve teknik ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin, ağırlıklı 

olarak kendi alanlarının devamı mahiyetindeki yüksek öğretim kurumlarına devam etmeleri 

beklenir. Bu modellerin bazılarında yüksek öğretime geçiĢ hakkı vermeyen meslekî ve teknik 

ortaöğretim kurumları da bulunmaktadır. Bazı ülkelerde özel eğitim gerektiren bireyler için ayrı 

okul türü oluĢturulmuĢtur. Bazı ülkelerde ise kaynaĢtırma esas alınarak farklı okul türleri asgari 

seviyeye indirilmektedir (DPT, 2001: 3). 
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değerlerinin yanına hem de onlardan çok daha etkili olarak bilgi denilen bir 

kavramın geldiğini ve yenilikçiekonomi ya da bilgi tabanlı ekonomi 

kavramlarının temelinde bilgiye dayalı süreçlerden türetilen en yüksek katma 

değer arayıĢlarının olduğunu görüyoruz. Bu geliĢmeler sonucu teknolojinin 

tanımı da değiĢmiĢtir. Eskiden ya da klasik yaklaĢıma göre bir kesimden 

diğerine aktarılabilen bir mal olarak görülen teknoloji artık bilgiye dayalı hale 

gelmiĢtir. Bilgi odaklı bu geliĢmelere bağlı olarak, baĢlıca bilgi üretim alanları 

ise üniversitelerdir (Kiper, 2010). 

4.7Endüstriyel Kümelenmelerde Teknoparkların Rolü 

Teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi‘nin 

öncülüğünde yaptıkları araĢtırmaları ticarileĢtirmek isteyen bir grup 

araĢtırmacının çabalarıyla Amerika‘da ortaya çıkmıĢtır. Bu giriĢim ya da 

günümüzde bilinen adıyla Silikon Vadisi aynı zamanda dünyanın en çok 

tanınan teknoparkıdır. Yüksek teknolojiye odaklı giriĢimcilik ruhunun 

sürükleyici olduğu bu oluĢumlar, günümüzde küresel kritik kütleler olarak ifade 

eden giriĢimcilik, sermaye, araĢtırma, sanayi ve yüksek niteliklerde insan 

gücünün birbirinden beslendiği bölgesel eko-sistemler haline gelmiĢtir (Kiper, 

2010). Günümüzde teknoparklar birçok geliĢmiĢ ülkede rekabetçilik ve 

ekonomik geliĢme programları içinde önemli bir araç olarak görülmüĢ ve 

endüstriyel kümelenme yapılanmalarının önemli oyuncuları arasında yer 

almıĢtır. 

Teknoparklar rekabetçi bir endüstriyel kümelenmede faaliyet göstermesi 

gereken en önemli oyuncular arasında yer almaktadır. Teknoparklar, 

kümelenmede faaliyet gösteren ana oyuncuların uluslararası rekabetçilik 

güçlerini artırabilmeleri için araĢtırma geliĢtirme faaliyetleri (Ar-Ge), teknolojik 

faaliyetlerin altlığını hazırlama, ürün ve/ veya yeni ürün geliĢtirme, üretim ve/ 

veya yeni üretim süreçlerinin iyileĢtirilmesi ve rekabet öncesi oyuncular 

arasında iĢbirliklerine zemin hazırlamada, özellikle yüksek katma değerin 

ortaya çıkarılması bakımından hayati önem taĢıyan destekleyici ünitelerin 

baĢında yer almaktadır. 

Günümüzde teknoparklar, aynı zamanda, bilgi üreten kurumların 

çalıĢmalarını pratik hayata uygulama zemini için önemli mekânlar olarak da 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda teknoparklar, üniversiteler ile birlikte 

ortaya çıkarılan değerin, bağlı bulundukları endüstriyel kümelenmelerin 

ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda aracı kurumlar olarak da 
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nitelendirilmektedir. Böylece bilgi, teknolojik bilgi, ürün geliĢtirme (Ür-Ge), 

problem çözme gibi konuların kümelenmede faaliyet gösteren ana oyuncuya, 

teknopark uygulamasıyla kısa sürede gerçekleĢtirilme imkânı bulunmaktadır. 

4.8Endüstriyel Kümelenmelerde AraĢtırma& GeliĢtirme (Ar-Ge) 

Kurumlarının Rolü 

AraĢtırma, bilgi arama iĢinin sistematik Ģekilde yapılmasıdır. AraĢtırma 

her yerde yapılabilir ise de amaçları, inançları ve yöntemleri farklı olan kiĢilerce 

de yapılabilir. Bu nedenle araĢtırma sistematik olarak yapılasa bile bütün 

araĢtırmalar bilimsel değildir. Eğer sistematik araĢtırmalar, deneysel ve rasyonel 

esaslara dayanmakta ise ancak o zaman bilimsel olurlar. 21. yüzyıl dünyasının 

Ģartları ve bu yüzyılı paylaĢan milletlerin sahip olduğu imkânlar ve teknolojiler 

düĢünüldüğünde dünya üzerindeki her sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge 

çalıĢmaları sonuçlarının da bu deneyselliği ve rasyonelliği içerisinde 

bulundurması gerektiğinin önemi daha net olarak anlaĢılabilmektedir. Ülkelerin 

geliĢmelerini ve içerisinde bulundukları çağın gereksinimlerini yerine 

getirebilmelerini sağlayan Ar-Ge çalıĢmaları da bu araĢtırma ve geliĢtirme 

çalıĢmalarının önemini idrak etmiĢ, bilimsel verileri hayata aktarmayı misyon 

edinmiĢ araĢtırma kurumları ile mümkün olabilmektedir (Metin, 2007). 

Ekonomisi güçlü ülkelerin geliĢmiĢ endüstriyel kümelenmeleri 

incelendiğinde Ar- Ge oyuncularının önemli destekleyici kurumlar olduğu 

dikkat çekmektedir. Diğer bir ifade ile bağımsız Ar- Ge merkezlerinin tıpkı 

teknoparklar gibi geliĢmiĢ kümelenmelerde bilginin üretim merkezleri Ģeklinde 

hizmet verdikleri müĢahede edilmektedir. Bir Ar- Ge merkezini hem makine-

teçhizat olarak hem de araĢtırmacı personel olarak teçhiz etmek, özellikle küçük 

iĢletmeler açısından hayli meĢakkatlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

merkezler, sahip oldukları araĢtırma altyapısı ile endüstriyel kümelenmede 

faaliyet gösteren OBĠ ve KOBĠ‘lerin teknolojik bilgi ve üretim geliĢtirme (Ür-

Ge) ihtiyacını da karĢılayan oyunculardır
19

. 

                                                 
19 Doğrudan yabancı sermaye akıĢındaki artıĢa ve küresel üretim ve inovasyon ağlarının 

kapsamının geliĢmekte olan ülkeleri de içerisine dahil edecek Ģekilde geniĢlemesine karĢın, bu 

süreç tüm coğrafyalarda ve tüm ülkeler arasında eĢit seviyede gerçekleĢmemektedir. Küresel 

üretim ve inovasyon ağlarında stratejik ve etkin bir konum elde edebilmek ancak ulusal olarak 

teknolojiyi kullanabilme, fakat daha da önemlisi teknoloji/ inovasyon geliĢtirebilme 

yetkinliklerinin, bilgi altyapısının ve bu altyapıyı destekleyecek ulusal inovasyon sisteminin 

geliĢmesiyle mümkündür. Katma değer oranı yüksek olan Ar- Ge faaliyetlerinin geliĢmekte olan 

ülkelere kaydırılması için, öncelikle yerel ülkedeki ulusal inovasyon sisteminin söz konusu 

faaliyetleri destekleyecek ve besleyecek Ģekilde kurulması gerekmektedir. Çokuluslu firmaların 

iliĢkide olacağı tedarikçi ve müĢteri firmaların, üniversitelerin ve araĢtırma kurumlarının yenilikçi 
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Türkiye, bugüne kadar ulusal ve uluslararası anlamda faaliyet gösteren 

birçok araĢtırma merkezini aktif hale getirerek bu araĢtırma merkezlerinin 

çalıĢmalarını da yine ulusal ve uluslararası platformlarda değerlendirmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda, günümüze gelinceye kadar kurulmuĢ olan araĢtırma 

merkezleri de çalıĢma alanlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yapmaya 

çalıĢmıĢlardır. 

Özellikle, akademik nitelikte çalıĢmalar ortaya koyan bu araĢtırma 

merkezlerinin baĢında gelen Türk Dil Kurumu (TDK), Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 

Merkezi, Yüksek Öğretim Kurumu, Deprem AraĢtırma Dairesi, Marmara 

AraĢtırma Merkezi (MAM), Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Türk Tarih 

Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Üniversite ve Enstitülere bağlı 

olan AraĢtırma merkezleri de çalıĢma alanlarını ulusal veya uluslararası 

düzeyde belirli bilim dallarıyla sınırlandırmıĢlardır (Metin, 2007). Ancak, 

ülkemizde henüz endüstriyel kümelenmelerde mevcut hizmet veren Ar-Ge 

kurum ve kuruluĢlarına rastlanmamaktadır. KuĢkusuz, Ar-Ge oyuncularının 

kümelenmelerde faaliyet göstermesi özellikle ana oyuncular ve KOBĠ‘ler 

açısından hayli önem taĢımaktadır. 

4.9 Endüstriyel Kümelenmelerde Standartları Düzenleyen ve 

Denetim KuruluĢlarının Rolü 

Kümelenmelerde oyuncular arasında olan iliĢkilerin ahenk içinde 

iĢleyebilmesi için standartları düzenleyen ve denetim eden kurum ve 

kuruluĢların aldığı rol ön plana çıkmaktadır. Adı geçen oyuncuların çeĢitli 

yöntemler ile (örneğin belgelendirme) kümelenmede yer alan oyuncuların 

kalitelerini standartlaĢtırdığı ve belgelendirdiği görülmektedir. 

Belgelendirme,iĢletmeler için hareket tarzlarını değiĢtirecek, stratejik 

planlamalarında etkinlik artıĢı oluĢturacak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini 

arttıracak iĢletmenin karĢılayacağı minimum kalite standartlarını içermektedir. 

Belgelendirme; ürün, hizmet ve süreçler için kalite sürekliliği sağlamakta ve 

ürün tasarımından, üretim sürecinden, satıĢ sonrası hizmetlere kadar tüm 

süreçlerde kalite kontrol sistemlerine odaklanmayı gerektirmektedir. Diğer 

                                                                                                                        

bir vizyona sahip olması, üst düzey teknoloji üretimine istekli ve yetkin olmaları ve çok uluslu 

firmalara değer katabilecek yerel bilgi birikimine sahip olmaları, söz konusu firmaların inovatif 

faaliyetlerini bu ülkelere kaydırmaları konusunda son derece önemli olmaktadır (Ansal ve 

Ekmekçi, 2007: 12). 
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taraftan belgelendirme sistemleri, belirli özelliklere iliĢkin standartlar 

oluĢturduğu için tüm taraflar adına (üretici-tedarikçi-tüketici) güven oluĢmasını 

sağlamaktadır. Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiği takdirde 

hem uluslararası pazara açılmada kalite ve çevreye duyarlılık konularında 

güvence sağlayarak ticaret iĢlemlerini kolaylaĢtırmakta, hem de olumlu bir imaj 

oluĢturarak firma ürün veya hizmetlerinin satıĢ miktarlarını arttırmaktadır. 

Ayrıca, iĢletmelerin uyması gereken yasal yükümlülüklerine doğal olarak uyum 

göstermesini ve iĢletmelerin toplum hayatına olumlu etkilerinin olmasını da 

sağlamaktadır (Çatı ve TaĢgit, 2007). 

Belgelendirme, kümelenmede yer alan oyuncuya (firmaya) önemli 

pazarlama ve finansal performans sonuçları sağlaması, ürün ve hizmet 

kalitesinin algılanma düzeyini artırması ve çalıĢanlar arasında etkin iletiĢimin 

oluĢturmasından dolayı önemlidir. Özellikle, kurum imajına katkı sağlaması; 

kalite algılamasını artırması; prosedürlerin daha iyi dokümante edilmesini temin 

etmesi; daha açık çalıĢma talimatı ve prosedürleri sağlaması; mesleki 

sorumlulukları belirlemesi; gereksiz iĢlemleri ortadan kaldırması; daha iyi 

müĢteri hizmetleri sağlaması; israfı azaltması; müĢteri memnuniyetini artırması; 

sürekli geliĢimi sağlaması; verimlilik artıĢı ve pazar payına katkı sağlaması, 

sonuç olarak rekabet avantajı sağlaması belgelendirmenin öne çıkan faydaları 

olarak nitelendirilmektedir. Günümüz rekabet koĢullarının en önemli 

değiĢkenlerden biri olarak kabul edilen müĢteriye güven vermek, kaliteli mal ve 

hizmet üretmek ve rakipten farklı olmak iĢletmeyi rekabet adına daha güçlü 

yapacaktır. BelgelendirilmiĢ bir iĢletmenin organizasyon yapısı, personeli ve 

sunmuĢ olduğu mal ve hizmetleri bir akredite Ģirketi tarafından teminat altına 

alınmıĢtır. Yani müĢteriler akredite Ģirkete güvenerek iĢletmeyi tercih ettikleri 

görülmektedir (Çatı ve TaĢgit, 2007). 

4.10Endüstriyel Kümelenmelerde Medyanın Rolü 

Çağımızda en büyük değiĢim iletiĢim alanında yaĢanmaktadır. Teknoloji 

alanında meydana gelen geliĢmeler her Ģeyden önce iletiĢim alanında kendini 

göstermekte ve toplumda varlığını hissettirmektedir. Medya, kültürün ulusal ve 

uluslararası düzeyde bireylere ulaĢtırılması noktasında önemli bir görev 

üslenmektedir. Diğer taraftan medya (yazılı basın, radyo, televizyon, internet vb. 

gibi), özellikle toplumsal hayatta bireylerin çeĢitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek 

için sık sık baĢvurdukları önemli bir kaynaktır. Bireyler bu kaynağı bilgi 

edinme, eğlenme, haber alma maksadıyla kullanırken, medya da topluma ve 

dolayısıyla bireylere karĢı sorumluluklarını, doğru ve tarafsız olarak 



Ġ. Hakkı ERASLAN, Cem Çağrı DÖNMEZ, Alaaddin YÜKSEL, Kümelenme 

YaklaĢımının Kavramsal Tanımı: Sistem ve Sistemlerin ĠĢleyiĢi Açısından Bir 

Değerlendirme 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

38 

bilgilendirme, eğitim, eğlendirme ve sosyalleĢtirme vb. gibi fonksiyonları 

yerine getirerek yapar (KocadaĢ, 2005). 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, kümelenmelerde yer alması gereken 

bir diğer oyuncu medya‘dır. Özellikle, rekabetçiliği içselleĢtirmiĢ 

kümelenmelerde medya, kümelenmenin üretmiĢ olduğu mal ve/ veya hizmetin 

ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtımı, imaj yönetimi, sosyal ve kültürel 

faydaların yerel topluma anlatımı, lobi faaliyetleri vs. gibi birçok faaliyetin 

topluma aktarılması görevini üstlendiği görülmektedir. 

Öte yandan, medyanın olumsuz haberler ile imaj üzerinde olumsuz 

etkileri de bulunmaktadır. Medyanın gücü, yeni medya olarak adlandırılan 

iletiĢim ağları ve internet ile gerek kapsam gerek yoğunluk oldukça artmıĢ ve 

hızlanmıĢtır. Bu önemli gücü, stratejik olarak endüstriyel kümelenmelerde, yani 

mal ve/veya hizmet üretimi yönetiminde, planlamada, pazarlamada, iletiĢim 

uygulamalarında (imaj vs.) ve kriz durumlarında kullanmak mümkündür. 

4.11Endüstriyel Kümelenmelerde Sivil Toplum KuruluĢlarının Rolü 

Sivil toplum kavramı, tarihsel süreçte çeĢitli biçimlerde tanımlanabilir. 

Bir toplumda sivil toplumun geliĢmesi kültürel bir süreçtir ve çoğulculuk, 

bağımsızlık, dayanıĢma, toplumsal bilinçlenme, katılım, eğitim, sorumluluk ve 

yetki devrinin paylaĢılması ile paralellik taĢır. En geniĢ anlamıyla sivil toplum, 

bireylerin ve grupların devletten kaynaklanmayan ve devletçe yönetilmeyen her 

türlü toplumsal faaliyeti için müĢterek bir tanım haline gelmiĢtir (Demirkol ve 

Gül, 2006). 

STK‘ların toplumsal hayatın bütün alanlarıyla iliĢkisinin tarihi çok uzun 

yıllara yayılmaktadır. Vakıf ve loncalarla baĢlayan toplumsal dayanıĢma 

geleneği, toplumda önemli bir boĢluğu doldurmuĢtur. Nitekim resmi kayıtlara 

göre, 19. yüzyıl baĢlarında 15.000‘den fazla vakıf olduğu bilinmektedir. 

ġimdiye kadar yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, endüstriyel 

kümelenmelerde sivil toplum kuruluĢlarının ne denli önemli rol 

üstlenebilecekleri görülmektedir. Nitekim herhangi bir endüstrinin geliĢimine 

yönelik oluĢturulan sektörel sivil toplum kuruluĢu, ilgili sektörün rekabet 

gücünün artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin 

endüstriyel kümelenmelerinde faaliyet gösteren bu tür sivil toplum 

kuruluĢlarının son derece önem arz ettiği görülmektedir. Ancak, Ģimdiye kadar 

yapılan analiz neticelerinde Türkiye‘de hali hazırda faal olan bu türden 

kuruluĢların etkin olarak çalıĢtığı ortaya çıkarılmamıĢtır. 
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4.12Endüstriyel Kümelenmelerde Finansal Hizmetler Sunan 

Kurumların Rolü 

Gerek KOBĠ gerekse büyük ölçekli firmaların en önemli sorunlarından 

birisini finansal kaynak ihtiyacı oluĢturmaktadır. Diğer bir ifade ile ülkemizde 

faaliyet gösteren sanayi, hizmet ve tarım iĢletmeleri sık sık finansal sıkıntı ile 

karĢı karĢıya kalmaktadır. Fon eksikliği iĢletmelerin hem yatırım hem faaliyet 

döneminde yaĢanmakta olup kısa ve uzun vadeli finansal sorunlar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Kısa vadeli finansman sorunları, yetersiz iĢletme 

sermayesi ve iĢletme sermayesi temininde karĢılaĢılan güçlükler, yüksek kredi 

maliyetleri, sınırlı teĢvikler, tahsilât güçlüğü, piyasalardaki hızlı değiĢimler ve 

finansman imkânlarının yeterince değerlendirilmemesi olarak sayılabilir. Uzun 

vadeli finansman sorunları ise, yetersiz öz kaynak, yatırım kredisi teminindeki 

güçlükler, yatırım kredilerinin pahalı olması, genel ekonomik durum ve 

sermaye piyasasının geliĢmiĢlik düzeyi olarak kendisini göstermektedir 

(KarataĢ, 2006). 

Öte yandan, finansal sistemimizin nerede ise sadece bankacılık üzerine 

bina edilmesi diğer finansal enstrümanların yeterli ve etkin olarak 

kullanılmamasına neden olmaktadır. Halbuki, banka kredisinin (faiz 

enstrümanı) yanı sıra birçok alternatif finans kaynakları (barter, melek finans, 

finansal kiralama, imtiyaz sistemi, giriĢim sermayesi, kredi garanti fonu vs.) 

mevcuttur. Örneğin, Silikon Vadisi kümelenmesinin en temel oyuncularını 

giriĢim sermayesi (venture capital) Ģirketleri oluĢturmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, KarataĢ ve arkadaĢlarının da ifade ettikleri gibi 

(2007) finansman gereksinimlerinin karĢılanmasında bu fonlar ve kullanımları, 

gerekli prosedür ve anlaĢmalar sağlandığı taktirde kümelenmelerde yer alan 

iĢletmelerin finansal performanslarının yükseleceği beklenmektedir. Ancak 

kümelenmelerin geliĢiminin can damarlarından birisini oluĢturan finansal 

oyuncular (ve kullanılan enstrümanlar), birçok sektörde olduğu gibi kümelenme 

yapılanmalarında da eksik oyuncu olarak gözlemlenmektedir. 

4.13 Endüstriyel Kümelenmelerde Kalkınma Ajanslarının Rolü 

KüreselleĢme olgusu beraberinde kalkınma anlayıĢları ve buna bağlı 

yapılan stratejilerin de değiĢmesine neden olmuĢtur. Bölgelerarası dengesizlik, 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan bütün ülkelerin karĢı karĢıya oldukları önemli bir 

sorundur. Ancak bu sorun, az geliĢmiĢ ülkelerde kendini daha fazla 

göstermektedir. Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi bakımından geliĢmiĢ ve az 

geliĢmiĢ ülkeler olduğu gibi, ülkelerin kendi içinde de göreli olarak geliĢmiĢ ve 
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az geliĢmiĢ bölgeler bulunmaktadır. Ülke içindeki bu geliĢmiĢlik farkları pek 

çok sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmakta ve bu nedenle ülke genelinde 

sosyo-ekonomik bütünleĢmeyi sağlamak amacıyla, bölgeler arasındaki 

farklılıkları azaltmaya yönelik yeni yaklaĢımlar gündeme gelmektedir (AkiĢ, 

2011: 238). Bu sürecin getirdiği oyunculardan biri de bölgeselleĢme için küresel 

bir model olarak geliĢtirilen kalkınma ajanslarıdır. 

Bölgesel geliĢme ya da bölgesel kalkınma kavramının klasik tanımında, 

bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarının en aza indirilmesi ve geri kalmıĢ 

bölgelerin kalkındırılmasına vurgu yapılmıĢtır. Bu tanım çerçevesinde 

Türkiye‘de de bölgesel geliĢme stratejileri, kalkınmada öncelikli yöreler 

politikaları üzerine bina edilmiĢtir. Buna göre; alt yapı yatırımları ile teĢviklerin 

gerice yörelere aktarılması temel politika olarak benimsenmiĢtir. Bu güne kadar 

tüm Cumhuriyet Hükümetlerinin programlarında bu hususlara yer verilmiĢ, 

planlı kalkınma dönemine geçiĢle birlikte de tüm kalkınma planlarında yer 

almıĢtır (Akın, 2006: 295). 

ÇağdaĢ bölgesel geliĢme kavramı yaklaĢımında ise, klasik tanımda yer 

alan bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılıklarının en aza indirilmesi amacının yanı 

sıra, özellikle AB üye ve aday ülkeleri arasındaki geliĢmiĢlik düzeylerinin 

birbirlerine yaklaĢtırılması, bölgelerin kendi içindeki kırsal ve kentsel 

geliĢmiĢlik düzeyleri farklılıklarının giderilmesi, bölgelerin küresel rekabet 

güçlerinin artırılması, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek bölgesel 

potansiyelin değerlendirilmesi, ve ülkelerin topyekun kalkındırılması 

amaçlanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da, bölgesel geliĢme sadece geri 

kalmıĢ yörelerin kalkındırılmasına yönelik çabaları değil tüm bölgelerin 

sürdürülebilir ve küresel rekabete dayalı bir kalkınma çabasına girmesini ve 

özellikle özel sektör ve yerel yönetimler ile diğer bölgesel aktörlerin süreçte yer 

almasını sağlayacak bir yerelleĢme ve bölgeselleĢme politikalarının 

uygulanmasını zorunlu hale getirmiĢtir. ĠĢte bu noktada kalkınma ajansları bu 

değiĢim sürecinin bir ürünüdür (Akın, 2006: 295). 

Kalkınma Ajansları (KA), merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda 

sınırları çizilmiĢ bir bölgenin sosyo-ekonomik koĢullarını geliĢtirme amacıyla 

Dünya'da 1930'lu yıllardan itibaren kurulmuĢlardır. Önemli bir bölümü 

Avrupa'da olmak üzere pek çok bölge kalkınma ajansı mevcuttur. Bu konudaki 

ilk örnek 1933 yılında ABD'de kurulmuĢ ve daha sonra Avusturya, Belçika, 

Brezilya, Almanya, Hollanda, Ġtalya, Portekiz, Ġspanya, Çek Cumhuriyetleri, 
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Macaristan ve Polonya'da da birçok kalkınma ajansları kurulmuĢtur. Temel 

amacı kalkınma olan bu kurumların esas varlık nedenleri, aynı zamanda, farklı 

eksenler üzerine bina edilmiĢtir. Bölgesel stratejilerin uygulanması, yerel ve 

bölgesel giriĢimciliği destekleme, alt yapı hizmetlerinin sunulmasına yardımcı 

olma ve özel sektörün yakın geleceği için yerel-bölgesel çözümler araĢtırma ve 

bölgesel talepleri karĢılayacak yeni ürün ve hizmet üretimi için finansal 

garantiler ve çözümler arama, baĢlıca eksenlerin arasında gösterilmektedir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2014). 

Kalkınma Ajanslarının birinci gündem maddesini de kümelenme 

yaklaĢımlı ekonomik kalkınma projeleri oluĢturmaktadır. Bu bağlamda 

kalkınma ajansları kümelenme konusunda ön çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Ajansların 

kümelenme temelli çalıĢmalara ve projelere doğrudan destek vermesi ve bu tip 

çalıĢmaları planlaması, kümelenmenin önemli oyuncuları arasına girmesine 

vesile olmuĢtur. 

4.14 Endüstriyel Kümelenmelerde Nihai Ürün ve/ veya Hizmet 

ġirketleri 

Nihai ürün ve/ veya hizmet Ģirketleri kümelenmenin bir diğer 

oyuncusudur. Bir sektörel kümelenmede bu tip oyuncular nihai ürün ortaya 

çıktıktan sonra, ürünün katma değerini artıracak faaliyette bulunarak, firmaların, 

dolayısı ile, kümelenmenin rekabetçi gücünü artırmaktadırlar. 

Nihai ürün ve/ veya hizmet oyuncuları geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan tüm 

kümelenmelerde faaliyette bulunmaktadır. 

4.15 Endüstriyel Kümelenmelerde UzmanlaĢmıĢ Altyapı Sağlayıcıları 

Bazı geliĢmiĢ endüstriyel kümelenmelerde, üretilen bir ürüne yönelik 

altyapı hizmeti sunan oyuncular da faaliyet göstermektedir. Bu oyuncular uzun 

dönemli tecrübesi ve birikimi bulunan ve çok nitelikli iĢ yapabilme kabiliyetine 

sahip firmalardan oluĢmaktadır. Bu firmalar özellikle Ar-Ge yapısı geliĢmiĢ ve 

katma değeri yüksek kümelenme yapılanmalarının içinde faaliyet 

göstermektedir. Diğer bir ifade ile geliĢmiĢ kümelenme yapıları bu tip 

oyunculara mümbit bir zemin hazırlamaktadır. 

4.16Endüstriyel Kümelenmelerde MüĢterilerin Rolü 

MüĢteriler sektörel bir kümelenmede yer alan oyuncuların nihai halkasını 

oluĢturmaktadır. Kümelenmelerde müĢteriler çok farklı Ģekillerde karĢımıza 

çıkmaktadır. Nitekim bir müĢteri bireysel tüketici olabildiği gibi, doğrudan 

iliĢkili olan tamamlayıcı ve/ veya destekleyici firma (ana tedarikçi ve/ veya ana 

üretici), sivil toplum kuruluĢu, devlet, yerel yönetim veya bilgi üreten bir kurum 
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da olabilir
20

. 

Kümelenmelerde, müĢterilerin nitelikli talebi inovasyonu tetiklemekte ve 

oyuncuların yenilikçilik kabiliyetlerini kamçılamaktadır. Bu durum ise 

kümelenmenin tamamını zincirleme reaksiyon Ģeklinde baĢtan sona etkileyerek 

rekabetçilik gücünün artmasına vesile olmaktadır. 

5. KÜMELENME YAPILANMALARI ĠLE ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGELERĠ (OSB), KÜÇÜK SANAYĠ SĠTELERĠ (KSS), TARIMA 

DAYALI ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ (TDĠOSB), 

SERBEST BÖLGELER; ENDÜSTRĠ BÖLGELERĠ VE TARIMSAL 

HAVZA ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Kümelenme oluĢumları ile genellikle OSB, KSS, TDĠOSB, Serbest 

Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Tarımsal Havza aynı formasyon yapılarında 

algılanmaktadır. Ancak bu yapılanmaların hiçbiri kümelenme yapıları ile tam 

olarak örtüĢmemektedir. Kümelenme oluĢumları bunların hepsini içerebilir, ama 

hiçbiri kümelenme yapılanması özelliği taĢımamaktadır. Diğer bir ifade ile bu 

tip yapılanmalar kümelenme oluĢumuna etki eden teĢkilatlanma yapıları olup, 

bir mal ve/ veya hizmet üreten sektörel değer zinciri bünyesinde 

değerlendirilmektedir. 

Tablo 4: Kümelenme Yapılanmaları ve Diğer Formasyonlar Arasındaki 

ĠliĢki 

Endüstriyel Formasyonlar 

Kümelenme Yapıları Ġle 

ĠliĢkisi 

Var Yok 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)    

 Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (ĠOSB)    

 Küçük Sanayi Siteleri (KSS)    

 Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi 

Bölgeleri (TDĠOSB) 
  

 

 Serbest Bölgeler    

 Endüstri Bölgeleri    

 Tarımsal Havzalar    

 

5.1 Kümelenme OluĢumları ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 

                                                 
20 BtoC, ticari firmaların müĢterilerine (perakende tüketicilere) yaptıkları satıĢ iĢlemleri; BtoB, 

ticari firmaların ticari firmalara (genellikle tedarikçiden ana oyuncu- üreticiye) yaptıkları satıĢ 

iĢlemeleri; BtoG, ticari firmaların kamu yönetimine yapmıĢ oldukları satıĢlardır. 
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Arasındaki ĠliĢki 

Farklı tanımları yapılmakla birlikte, OSB‘leri birbirleriyle çeĢitli 

ekonomik iliĢkiler içinde olan uyumlu ve ilgili küçük ve orta ölçekli sanayi 

kuruluĢlarının ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere standart fabrika 

binaları içinde üretim yaptıkları planlanmıĢ bir alan olarak tanımlanabilir. 

Kümelenme tipi organizasyon yapılanmalarında en çok karĢılaĢılan 

sorulardan birisi de OSB‘lerin kümelenme sayılıp sayılmayacağıdır. Yanıt çift 

taraflıdır. Yani, bazı OSB‘ler geliĢmiĢ bir kümelenmenin güzel örneğini 

yansıttığı gibi, bazı OSB‘lerin de bir kümelenme niteliği taĢımadığı 

görülmektedir. Maalesef ülkemizde hem OSB olup hem de kümelenme özelliği 

taĢıyan bir yapılanma yok denecek kadar azdır. Diğer taraftan OSB‘lerinin, 

kentsel geliĢmenin denetimi veya yönlendirmesi amacı daha ağır basmaktadır. 

Dolayısıyla her OSB bir kümelenme olmadığı gibi, kümelenme için gerekli 

Ģartları sağladığı düĢüncesi de yanıltıcı olabilmektedir. Çünkü kümelenme tipi 

teĢkilatlanma yapıları sadece mekânsal bir araya gelmeyi içinde 

barındırmamakta, bunun yanı sıra içeriğinde rekabet edebilirlik, oyuncular 

arasında iĢbirlikçi faaliyetler, birlikte öğrenme, yenilik üretimi, ortak Ar-Ge 

faaliyetleri, bilgi alıĢveriĢi ve karĢılıklı etkileĢimi de içermektedir. 

Özetlemek gerekirse, ülkemizdeki OSB mevcut durumlarıyla kümelenme 

çabalarının baĢarıya ulaĢması için gerekli olan altyapı ve kurumsal yapıların 

çoğunu sağlamaktadır. Bu anlamda gerek yol, su ve elektrik gibi altyapı 

hizmetleri gerekse kurumsal üstyapıları ve bunu düzenleyen yasal 

düzenlemeleriyle kümelenme çalıĢmaları için gerekli önkoĢulları 

taĢımaktadırlar. Geriye sadece tamamlayıcılık özellikleri gösteren ekonomik 

faaliyetler ile kamu ve özel kurumların değer zincirindeki yerlerinin 

belirlenmesi ve iĢlevsel bütünlüklerinin daha fazla geliĢtirilmesi yönündeki 

çabalar kalmaktadır. Bu, Çağlar (2006: 312)‘ın da ifade ettiği gibi kümelenmede 

önem taĢıyan firmalar arasındaki iĢlem maliyetlerinin düĢürülmesi ve kolektif 

bir sinerjinin yaratılmasına hizmet edecektir. Sonuç olarak mevcut OSB 

kullanılarak kümelenmelerin oluĢturulması ve bunların mezo ölçüdeki yerel 

kalkınma politikalarının bir aracı haline dönüĢtürülmesi için gerekli koĢulların 

önemli bir bölümü bulunmaktadır. Yani OSB‘ler rehabilite edildiğinde geliĢmiĢ 

kümelenme örneği ortamı oluĢturmak mümkün görünmektedir. 

5.2 Kümelenme OluĢumları ve Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 

(ĠOSB) Arasındaki ĠliĢki 

Birçok sektörü ve buna bağlı çeĢitli ürünleri üreten farklı iĢletmeleri 
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bünyesinde barındıran Organize Sanayi Bölgelerinin daha nitelikli olarak 

tasarlanmıĢ Ģekli ihtisas organize sanayi bölgeleridir (ĠOSB). Bu alanlar, küresel 

düzeyde artarak devam eden rekabet baskısı nedeniyle sanayide verimliliği ve 

etkinliği artırıcı yöntemler geliĢtirilmesinin bir parçası olarak, özünde 

kümelenme yaklaĢımını benimsemiĢ olup, belirli bir ürünün üretilmesine 

yönelik olarak yapılandırılmıĢtır. Bu bağlamda, Türkiye sanayisinde de 

kümelenme yaklaĢımını uygulama yolunda atılan en önemli adım Organize 

Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değiĢiklikler sonucu Ġhtisas OSB'lerin 

kurulması ve sayılarının artırılması olmuĢtur. ĠOSB‘ler tam olarak kümelenme 

yapılanması değildir. Ancak büyük oranda kümelenme yaklaĢımına yakın bir 

yapıda oluĢturulmaktadır. Nitekim Ġhtisas OSB, 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu'nda, aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt 

sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı organize sanayi bölgesi tanımı 

ile kümelenme yaklaĢımına benzer olarak tarif edilmiĢtir. 

5.3Kümelenme OluĢumları ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 

Arasındaki ĠliĢki 

KSS‘ler, genellikle aynı üretim kolunda, çeĢitli mal ve hizmet imalatına 

yönelik atölye ve küçük fabrika ünitelerine çeĢitli olanaklar sağlayan, altyapı ve 

gerekli sosyal-teknik hizmetleri ortak yapan alanlardır. KSS, aynı zamanda, 

esnaf ve sanatkârların toplandığı dükkân Ģeklindeki sanayi çarĢıları da çok 

küçük ölçekli sınaî altyapı organizasyonları olarak da tanımlanmaktadır. 

KSS‘lerin ortak özelliği, satıĢ hacmi, istihdam yapısı ve üretim yelpazesi ile 

sınırlı, küçük ölçek ve boyutlu atölyeleri içermesidir (Bayülken ve Kütükoğlu, 

2012).Bu bağlamda değerlendirildiğinde KSS yapılanmaları kümelenmeleri 

yansıtmamaktadır. Diğer bir ifade ile bir KSS yapılanması aynı zamanda 

kümelenme değildir. Bununla birlikte etki bir kümelenme yapılanması içinde, 

aynı sektöre yönelik üretim yapan KSS‘lerin etkin bir Ģekilde faaliyet gösterdiği 

ve kümelenmenin rekabetçilik gücünü artırdığı müĢahede edilmektedir. 

5.4 Kümelenme OluĢumları ve Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize 

Sanayi Bölgeleri (TDĠOSB) Arasındaki ĠliĢki 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile tanımlanan Tarıma 

Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDĠOSB), baĢta ulusal gıda güvenliği 

olmak üzere tarımsal verimlilik ve rekabetçiliği sağlayarak ülke ekonomisine 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Buna göre tarım ve sanayi sektörünün 

entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluĢturan 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

45 

bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların iĢlenmesine yönelik sanayi 

tesislerinin yer alabileceği ve ilgili mevzuatı uyarınca öngörülen biyogüvenlik 

tedbirlerine uyulması Ģartıyla TDĠOSB kurulabilmektedir. TDĠOSB‘ler tarım ve 

sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi 

girdisini oluĢturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların iĢlenmesine 

yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı üretim bölgelerini ifade etmektedir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, TDĠOSB‘lerde iĢletmelerin bir araya 

gelmeleri büyük oranda kümelenme yapılanmalarına çok benzer Ģekilde 

tasarlandığı görülmektedir. Yine bir kümelenme yapılanmasının birçok 

oyuncusunu bünyesinde taĢıması bu tür bölgelerin önemini verimlilik ve 

sürdürülebilirlik yönünden önemli kılmaktadır. 

5.5 Kümelenme OluĢumları ve Serbest Bölgeler Arasındaki ĠliĢki 

Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliĢkin 

hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai 

ve ticari faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin 

diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve iĢletilmesindeki temel 

amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teĢvik etmek, doğrudan yabancı 

yatırımları ve teknoloji giriĢini hızlandırmak, iĢletmeleri ihracata yönlendirmek 

ve uluslararası ticareti geliĢtirmek olarak sıralanmıĢtır. Bulundukları ülke 

ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaĢ idari yapılarıyla 

dıĢ ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve geliĢmiĢ bir yatırım ortamı 

sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini 

artırmaktadırlar (Ekonomi Bakanlığı, 2014).Kümelenme oluĢumları ile ilgileri 

açısından değerlendirildiğinde, mekan olarak kümelenmelere uygun olan bu 

bölgelerin, kümelenme yapılanmalarına mümbit bir zemin oluĢturabileceği 

görülmektedir. Ancak çok çeĢitli sektörlerin aynı bölgede faaliyet göstermesi ve 

bir çeĢit ticari merkez görevini icra etmesi kümelenme yapılanmasının haricinde 

kalmasına vesile olmuĢtur. Bununla birlikte eğer serbest bölgeler kuruluĢundan 

itibaren kümelenme yapılanması Ģeklinde tasarlandığında önemli oranda rekabet 

üstünlüğü elde edeceği ve bir kümelenmeden beklenen diğer tüm faydalara 

ulaĢacağı beklenmektedir. 

5.6 Kümelenme OluĢumları ve Endüstri Bölgeleri Arasındaki ĠliĢki 

Yatırımları teĢvik etmek, yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın 

tasarruflarını Türkiye‘de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye giriĢinin 

artmasını sağlamak amacıyla kurulan üretim bölgeleridir. Burada teknoloji 
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transferi sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, böylece ekonomik geliĢmeyi 

hızlandırmak öngörülmektedir. Bu bölgelerde yatırım yapmak isteyen yerli ve 

yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerin doğrudan doğruya Bakanlığa baĢvurarak ön yer 

tahsisi almaları gerekmektedir (Bayülken ve Kütükoğlu, 2012).Ancak bu 

bölgeler de tıpkı OSB‘ler gibi her çeĢit sektör ve ürünün üretilmesine cevaz 

veren alanlar olduğundan dolayı; aynı zamanda sadece üretime odaklandığı için 

kümelenme oluĢumlarına benzer bir yapıda değildir. Eğer en baĢından itibaren 

kümelenme yapılanması Ģeklinde tasarlanırsa, rekabetçi bir bölgenin ortaya 

çıkacağı beklenmektedir. 

5.7 Kümelenme OluĢumları ve Tarımsal Havza Bölgeleri Arasındaki 

ĠliĢki 

Tarımsal havza tarımsal faaliyet için, bir veya birkaç il sınırı veya bölge 

sınırları içinde aynı ekolojik Ģartları taĢıyan ve birbirinin devamı niteliğindeki 

tarım alanlarını ifade etmektedir. Tarımsal havza yaklaĢımı, tek bir tarımsal 

ürüne yönelik olarak rekabet gücü yüksek ürünlerin özel destekler sağlanarak 

üretilmesini, stratejik olmayan ürünlerin üretiminde ısrar etmeyerek, tarım 

sektörünü ve üreticilerin uluslararası piyasalarda daha rekabet edebilir hale 

getirilmesi hedeflenmektedir.Bu bağlamda değerlendirildiğinde tarım havzaları; 

tek ürün, verimlilik ve rekabetçilik açılarından kümelenme oluĢumları ile 

benzerlik göstermektedir. Ancak bir tarım havzası bir kümelenme oluĢumu 

olmamasına rağmen, düzgün bir Ģekilde tasarlandığında aynı zamanda tarımsal 

bir kümelenme Ģekline getirilebilir. Bu bağlamda, tarımsal havzaların 

kümelenme formasyonları Ģeklinde tasarlanması öngörülmektedir. 

 

SONUÇ 

Günümüzde bilgi iletiĢim teknolojilerinin sağlamıĢ olduğu kolaylıklar 

neticesinde, firmalar üretimleri için gerek duydukları sermaye, teknoloji ve 

diğer kaynaklara kolayca ulaĢabilir hale gelmiĢlerdir. Bu çerçevede teknolojik 

ilerlemeler, firmaların ve ulusların nasıl bir rekabetçilik içerisinde olabilecekleri 

konusunda belirleyici olmaktadır. KüreselleĢen dünya ile birlikte farklı 

coğrafyalardaki piyasalar birbirlerine daha yakın hale gelmeye baĢlamıĢlardır. 

Zira bilgiye ulaĢılmasının kolaylaĢması ve hızlı ulaĢım bu duruma zemin 

hazırlamaktadır. Söz konusu geliĢmeler, beraberinde mekânın rekabetçilikteki 

önemini azalttığı söylenebilir. Fakat böyle bir varsayıma rağmen, günümüzdeki 

ekonomik faaliyetlerin kümelenme etrafında Ģekillendirildiği görülmektedir 
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(Tutar vd., 2011).Nitekim ulusal, bölgesel ve yerel rekabetçilik gücünü 

geliĢtirmede, artırmada, kurumsallaĢtırmada ve sürdürülebilir hale getirmede 

önemli bir yaklaĢım olarak kullanılan kümelenme yapılanmaları, aynı zamanda, 

geliĢmekte olan devletler tarafından bir kalkınma aracı olarak da istimal 

edilmektedir. 

Kümelenmenin farklı disiplinlerin ilgi alanına girmesinden dolayı çok 

çeĢitli tanımlamaları yapılmaktadır. Özünde rekabetçiliği ilke edinen 

kümelenme yaklaĢımı (oluĢumu); belirli bir sektöre (tarım, sanayi veya hizmet 

olabilir) yönelik olarak faaliyette bulunan oyuncuların, belirli bir mekânda 

yoğunlaĢmaları ve değer zinciri sistemi ile birbirleri ile iĢbirliği içinden 

bulunarak üretim (mal ve/ veya hizmet) yapmaları Ģeklinde özetlenebilir. 

Kümelenme yapılanmalarının yönetimi ise, aslına bakıldığında bir değer 

zincirinin sistemik ve sistematik olarak yönetilmesidir. Bu yapılanmalar çoğu 

zaman OSB, KSS, ĠOSB, TDĠOSB, teknoparklar, serbest bölgeler, tarım 

havzaları vs. ile aynı oluĢumlar olarak tanımlanmaktadır. Aslına bakıldığında 

hiçbiri tam olarak kümelenme oluĢumu değildir. Ancak bu yapılanmaların 

birçoğu kümelenme oluĢumunun nüvelerini taĢımakta ve baĢından itibaren iyi 

tasarlandığında bir kümelenme formasyonunu tamamlayacağı beklenmektedir. 
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Agnostisizmin Mantıksallığı Sorunu 

 

Fikret OSMAN
2
 

 

ABSTRACT 

The term agnosticism was introduced by Thomas Henry Huxley. With this term, 

Huxley tried to signify a neutral approach to believing in God. In other words, the 

agnosticism was used by him to designate the state between theism and atheism. 

Theism is a special kind of life which includes believing in God. There is in this 

kind of life a special kind of epistemology. This epistemology is valid only if we consider 

such a special kind of life. And there is in this kind of epistemology a special kind of 

logic. If we look at the theistic expressions from this point, we can see that they are 

valid and consistent. Whereas atheism is not a special kind of life. It is just an attitude 

against theism. Therefore there is not a special kind of epistemology and a special kind 

of logic in a certain atheistic life. 

An agnostic cannot be inclined towards any of these two ways because he will 

leave agnosticism if he chooses one of them.  It means we cannot say that agnosticism 

has any epistemological or non-epistemological, logical or non-logical structure. 

Keywords: Logic, Epistemology, Agnosticism, Theism, Atheism 

 

ÖZET 

Agnostisizm terimi, Thomas Henry Huxley tarafından türetilmiĢtir. Bu terimle 

Huxley, Tanrıya inanmaya yönelik yansız bir yaklaĢımı dile getirmiĢtir. BaĢka bir ifade 

ile agnostisizm, Huxley tarafından teizm ve ateizm arasındaki bir tavrı belirtmek için 

kullanılmıĢtır.  

Teizm, Tanrıya inanmaya yönelik özel bir yaĢam biçimine katılmayı belirtir. Söz 

konusu özel yaĢam biçiminin -ancak dikkate aldığımızda geçerli olan- kendine özgü bir 

epistemolojisi ve mantığı vardır. Buna karĢın ateizm, özel bir yaĢam biçimine katılmayı 

belirtmez. O, sadece teizme karĢı bir tavrı dile getirir. Dolayısıyla da ateizmin kendine 
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özgü özel bir epistemolojisi ve mantığı yoktur. 

Bir agnostik bu iki taraftan herhangi birine meyletmez. Çünkü herhangi birine 

meylederse yansız tavrından vazgeçmiĢ olur. Demek ki agnostisizmin epistemolojik ve 

mantıksal olan ya da olmayan bir yapısı olduğu söylenemez. Kısaca söylersek 

agnostisizm mantıksallık sorunu içeren bir terimdir.  

Anahtar Kelimeler: Mantık, Epistemoloji, Agnostisizm, Teizm, Ateizm 

 

INTRODUCTION 

This paper aims to address if there is any certain point of logicality or 

non-logicality in an agnostic attitude. For doing this, firstly we will start by 

analyzing this term. And then we will try to determine the main properties of 

the items of the term agnosticism. In this way, we will have the possibility to 

see the functions –if any– of the items of this term in the factual or in the 

institutional sphere.  

The term agnosticism consists of the word ―agnosis‖ and suffix ―ism‖. 

Agnosis is the opposite of the word gnosis (consists of the prefix ―a‖ and the 

word ―gnosis‖). The ―gnosis‖ comes from the Greek language and it means 

knowledge (Baylis, C. A., 1942:7; Shanahan, 1907). The suffix ―ism‖ expresses 

a certain perspective regarding any system, theory or doctrine. Thus agnosticism 

is a system, theory or doctrine about obscurity. 

As is known, in ancient Greece, there was a state of obscurity about 

knowledge in general among some philosophers such as Gorgias and 

Protagoras. But the term agnosticism was not used in this sense. It was used –in 

1869 by Thomas Henry Huxley- to signify a neutral approach to believing in 

God (Bunnin, N. and Yu, J., 2004:20; Shanahan, 1907). A neutral approach to 

believing in God, however, designates a state between theism and atheism. This 

implies that an agnostic has to stay exactly in the middle space between 

believing in and denying the existence of a God. He cannot be inclined to one of 

these two sides. Can we speak about the logicality of such an attitude as this? 

Or not? If we can, what will be the kind of this logic? If we want to reply these 

questions, we have to discuss the two sides between which agnosticism is 

standing: theism and atheism. And as a result of these discussions, if we 

ascertain that these two sides are both logical or both non-logical, we can say 

that there is not any problem of logicality of agnosticism. For, in such a case, it 

will be at a point between two logical situations or between two non-logical 

situations. But if one of these two sides has any logical structure and the other 

one has not, then we can say that there is a serious problem of logicality and the 
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agnosticism is a paradoxical term. And this paradox will be about accepting two 

contrary situations at the same time. Therefore, in the following statements, we 

will try to determine the logical status of theism and atheism in order to see the 

logical status of agnosticism.  

 

1. The Logical Status of Theism 

The term theism, consists of the word ―theos‖ and suffix ―ism‖. The word 

―theos‖ comes from Greek language and it means God (Ferm, V., 1942:316). 

Thus theism is an attitude of believing in God. In this attitude there is a special 

kind of life which refers to the belief ―that there is one and only one God who is 

eternal, is creator of the universe, is omnipotent, omniscient, benevolent and 

loving, and who is personal and interacts with the universe, as in the religious 

experience and prayerful activities of humans.‖ (Smart, 2003:8). ―The three 

great monotheistic traditions -Judaism, Christianity, and Islam- all worship a 

God with these properties.‖ (Stephen, 1997:1) And a special kind of life which 

puts in order the way of living of a certain person according to these properties 

differs from ordinary factual life. The most important feature of this special 

kind of life is that it determines and impresses all of the ordinary life of the 

person who prefers this kind of life. Can we speak about a certain logicality of 

such a kind of life? Or not? If we can, what kind of logic is it? The best way to 

answer this question is to look at the structure of the theistic life and try to reply 

the following question: When a theist utters a certain theistic speech, does this 

speech has any epistemological value? Or  not? If it has, what kind of 

epistemology is it? 

Theistic speeches are discourses which are based on factual expressions 

and whose contents are changed and sensed again in the context of a certain 

belief. According to this, we can say that a theistic speech is a metalanguage 

which is formed in a special kind of life. And an epistemological valuing of this 

speech must be free from expressions which refer to factuality; but as a parallel 

expression, it must also use all of the properties of factual expressions. In such a 

case, the syntax on which factual expressions are predicated, is also valid for 

theistic expressions. In other words, if we can speak about such a syntactic 

structure of theistic expressions, then we can also speak about their logical 

structure. And this logical structure must be a parallel logic which considers all 

of properties of the general logic which is used for symbolizing and checking 

factual expressions.  
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The general logic of factual expressions is to symbolize the cases and the 

facts in the world of things. For example, the proposition ―if Michael works 

hard, he can succeed‖ can be symbolized as ―p  q‖, or propositions like ―the 

weather is rainy and so cold‖ and ―the weather is rainy or snowy‖ can be 

symbolized as ―p Λ q‖ and ―p  q‖. The first of these propositions is consistent 

and the last two propositions are consistent with each other. Also an inference 

such as ―George is in Egypt or in Canada. He is not in Egypt. In that case he is 

in Canada.‖ can be symbolized as ―p  q, p  q‖. And when we check this 

inference we can see that it is valid. (Restall, 2006: 26-56). 

Thus we can symbolize and check the validity and consistency of theistic 

inferences and utterances according to logical methods. For instance, a theist 

abiding by a certain belief that forms his special theistic life can symbolize the 

expression ―the God is omnipotent and omniscient‖ as ―p Λ q‖ in propositional 

logic, or an expression like ―the God is merciful‖ as x (GxMx) in predicate 

logic. And when we check these expressions we can see that they are consistent 

expressions (Osman, 2011b:35-104). We can also symbolize the theistic 

inferences such as ―if an object is a God, it must be the most perfect thing. If an 

object is the most perfect thing, it must also exist in the reality. Hence God must 

be existing in the reality.‖, ―if God is the most perfect thing, it must be also 

perfect. If it is perfect, it must be existing in the reality. God is the most perfect 

thing. Hence God exists in the reality.‖ as  ―p  q, q  r  p  r‖ and ―Mg  

Pg, Pg  E!g, Mg E!g‖. And when we check these inferences, we can see 

that they are valid. (Osman, 2011a:14-62). 

 

2. The Logical Status of Atheism 

The term atheism consists of the word ―atheos‖ and the suffix ―ism‖. The 

word atheos consists of the negative prefix ―a‖ and the word ―theos‖. In other 

words, atheos is the opposite of the word theos. Thus the atheism is an attitude 

aimed at negation of theism. This attitude does not refer to a special kind of life. 

The atheistic expressions and inferences, at first sight, appear as consistent and 

valid expressions and inferences. For instance, an expression like ―the God is 

not omnipotent and omniscient‖ can be symbolized in propositional logic as 

―(p Λ q)‖, or an expression like ―the God is not merciful‖ can be symbolized 

in predicate logic as ―x (Gx  Mx).‖ These symbolic expressions are 

consistent expressions in terms of propositional and predicate logic. Also an 

inference like ―if there is evil in the world, there is not a God. There is evil in 
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the world. Hence there is not a God.‖ can be symbolized in propositional logic 

as ―p  q, p  q‖. This inference is a valid inference in terms of 

propositional logic.  

The fact that such expressions and inferences are consistent and valid 

does not mean that they have a definite logicality. Because these atheistic 

expressions and inferences cannot come up as a factual or as a parallel logic. 

For this reason, they do not have any factual or institutional epistemological 

reference. In other words, ―an atheist is one who denies the existence of a 

personal, transcendent creator of the universe, rather than one who simply lives 

a life without reference to such a being. A theist is one who asserts the existence 

of such a creator. Any discussion of atheism, then, is necessarily a discussion of 

theism.‖ (Le Poidevin, 1996:xvii). 

 

CONCLUSION 

An agnostic stays between an attitude which refers to a special logic 

which is coming from a special epistemology of a special kind of life and an 

attitude which does not refer to any logic. It means that he stays between a 

logical and a non-logical attitude. However, this is a serious problem of 

logicality of agnosticism. In this case, we cannot say that agnostic expressions 

are logical or non-logical expressions. Because they have to be both logical and 

non-logical expressions. For this reason, this situation puts forward the 

paradoxicality of agnosticism. 
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ÖZET 

Genel geliĢme modeline göre, bir ekonomide sektörel geliĢim tarım-sanayi-

hizmet sıralamasını takip eder. Ġlk iki sektör yani tarım ve sanayi sektörleri, doğrudan 

fizikî mal üretimine yöneliktir (Ekinci, 2004). Bu endüstrilerin dıĢında yer alan ve son 

elli yılda dünyanın geliĢmiĢ ekonomilerinin yarısından fazlasını oluĢturan hizmet 

sektörü ise geliĢiminin halen devam ettirmektedir. 

Özellikle 2000‟li yıllardan sonra yaĢanan hızlı değiĢimin bir sonucu olarak 

tarımsal ve sanayi endüstrilerinden, hizmet sektörüne doğru kayma yaĢanmakta, hizmet 

sektöründeki bu geliĢim çok geniĢ ve çeĢitli alanlarda gerçekleĢmektedir. Öyle ki, 

hizmet pazarlaması alanındaki konu ve sorunların, klasik pazarlama disiplinine 

dayanarak çözümünde ortaya çıkan problemler hizmet pazarlaması olarak 

nitelendirilen bir pazarlama alt disiplinin kurulup geliĢmesini bile ortaya çıkarmıĢtır 

(Midilli, 2011).Bu çalıĢma geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomilerin parlayan yıldızları 

olarak gösterilen hizmet sektörlerinin bilimsel tanımlamasını, sınıflamasını ve dünya 

genelinde tarihsel sürecinde göstermiĢ olduğu eğilimlerini ortaya çıkarmak, Türkiye 

ekonomisi ve ticaretindeki önemini vurgulamak için yapılmıĢtır. AraĢtırma, nitel 

araĢtırma yöntemlerinden yazın taraması üzerine bina edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Pazarlamasının Sınıflandırılması, Hizmet 

Pazarlaması, Hizmetler. 

 

SUMMARY 

According to general development model; in an economy sectoral 

developmentoccurs in agriculture-industry-service sequence. The first two sectors- 

namely agriculture and industry sector- is directly related with the production of 

physical goods (Ekinci, 2004).On the other side; service sector which is located out of 

this industry and constitutes more than half of the world's developed economies since 
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the last fifty years, is still continuing its progress. 

Especially as a result of the rapid changes occurred after 2000s, a shift from 

agricultural and industrial industries to service sector is experienced. The growth in 

service sector is very large and occurs in various areas. Indeed, the problems occurred 

during the dissolving of the issues and troubles in service marketing area within the 

usage of traditional marketing disciplines has revealed even as the establishment of a 

marketing sub-discipline described as service marketing (Midilli, 2011). This study has 

been done in order to identify the scientific description of service sector which is shown 

as the shining star of the developing and developed economies, to reveal the 

classification of it and to present the trends it has demonstrated in the historical 

processes throughout the world and to highlight the significance of it in Turkish 

economy and trade. The study is based on literature review a process used in qualitative 

research methods. 

Key words: Classification of service marke, service marketing, services. 

 

GĠRĠġ 

Ġçinde bulunduğumuz biliĢim çağında, enformasyon teknolojisinin ve 

buna bağlı iletiĢim ağının (internet, mobil telefon vs.) hızla geliĢmesi, görsel ve 

yazılı medyanın büyük atılım göstermesi, beraberinde dünya toplumlarını, 

kültürlerini, gelenek ve göreneklerini birbirlerine yakınlaĢtırmıĢ, kaynaĢtırmıĢ 

ve dünyamızı yassı bir platform haline getirmiĢtir. Diğer bir deyiĢle dünyamız 

artık küresel değil düzlemsel bir hale gelmiĢtir.Sosyo-kültürel açıdan 

değerlendirildiğinde, geçtiğimiz bin yılın son yüzyılında, Kuzey Amerika 

devletlerinin kendi bölgelerinde ekonomik bir blok oluĢturması (NAFTA), 

Avrupa devletlerinin bir Avrupa Birliği çatısı altında toplanarak tek devlet, tek 

bayrak ve tek ekonomi olma çabaları; 1990‘ların baĢından eski Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği (SSCB)‘nin ve buna bağlı oluĢturulmuĢ devletler 

topluluğunun dağılması; yeni ve bağımsız devletlerin ortaya çıkması, bu 

devletlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden Avrupa Birliğine girme ve 

uyumlaĢma gayretleri, Uzakdoğu ekonomilerinin Güneydoğu Asya Uluslar 

Birliği (ASEAN) adı altında birleĢmeleri; bu geliĢen toplumların daha fazla 

refah talep etmeleri ve küresel pazarlarda artan hakimiyetleri, dünya coğrafyası 

üzerinde yaĢayan halkları, devletleri, kurum ve kuruluĢları aynı ekonomik 

hedefler doğrultusunda birbirlerine yakınlaĢtırmıĢ ve daha iyi tanımalarına 

vesile olmuĢtur.Binaenaleyh, sürekli değiĢen küreselleĢme süreci ile eĢ zamanlı 

olarak, bilim ve teknolojiye bağlı olarak üretim ve verimlilik artmıĢ, 

yaygınlaĢmıĢ; bu minvalde yüksek teknoloji insanların hayat Ģartlarını 
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iyileĢtirmiĢ ve yaĢam kalitesi (quality of life) seviyesini yükseltmiĢtir. Doğal 

olarak insanların refah seviyeleri ve konforu artmıĢ; beklenti, arzu ve istekleri 

değiĢmiĢtir. 

KüreselleĢme süreci ile artan ve yaygınlaĢan sanayileĢme, daha sonra 

hızla geliĢen bilgi ekonomisi beraberinde hizmet sektörünü de geliĢtirmiĢ ve 

yepyeni sektörlerin doğmasında vesile olmuĢtur. Öyle ki,tarım ve sanayi 

endüstrilerinin ekonomide var olan oransal büyüklükleri giderek azalmıĢ ve 

yerlerini hizmet endüstrileri doldurmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde, özellikle 

geliĢmiĢ ekonomiye sahip ülkelerde, hizmet endüstrilerinin payı çok yüksek 

düzeye yükselmiĢtir. Nitekim küresel ekonominin toplam çıktısı incelendiğinde, 

tarımsal ve sanayi üretiminin yanı sıra hizmet üretiminin de çok önemli bir paya 

sahip olduğu ve hızla yükseldiği görülmektedir.Diğer bir ifade ile 

insanoğluartık eskisinden daha fazla hizmet üretmekte, talep etmekte ve 

tüketmektedir. Sanayi üretimi ile birlikte geliĢme gösteren hizmet endüstrisi, 

günümüzde birçok ülkenin en önemli gelir kalemlerinden birini teĢkil etmekte 

ve ülkelerin refah düzeylerini önemli oranda etkilemektedir. 

 

1. BĠR EKONOMĠNĠN TEMEL ENDÜSTRĠLERĠ VE GENEL 

SINIFLAMASI 

Ticaretin ulusal ve uluslararası boyut kazanmasında, 18. yüzyılın ortaları 

itibariyle kaydedilen Sanayi Devrimi safhasının çok önemli bir payı olmuĢtur. 

17. yüzyılın ortalarından, 20. yüzyılın ilk yarısına kadarki devrede, ticarî hayatta 

yaĢanan geliĢmeler, liberal mantığa nispeten uygun bir çerçevede 

gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu süreç, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

AnlaĢması (General Agreement on Tariffs on Trade- GATT) ile baĢlamıĢ, halen 

Dünya Ticaret Örgütü- DTÖ (World Trade Organization- WTO) bünyesinde 

devam etmektedir. Hizmetlerin hem ulusal hem de uluslararası alanda önem 

kazanması sonrasında, ticarete iliĢkin liberalizasyon müzakerelerine bu 

faaliyetler de dahil edilmiĢtir (Ekinci, 2008). 

Günümüzde bir ülkenin veya bir bölgenin ekonomisi temelde 3 farklı 

endüstri (tarım- sanayi- hizmet) üzerine bina edilmektedir.Bu sektörler içinde en 

çekici olanı, en çok dikkat çekeni vehızlı geliĢmeyi sergileyen hizmet ve hizmet 

sektörüdür. Hizmet sektörünün, gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde 

önemi giderek artmaktadır. Bu önemin farkına varan çeĢitli düzeydeki karar 

vericiler, sektörlere yönelik çeĢitli rekabet stratejileri geliĢtirme yönünde büyük 

çaba sarf etmektedirler. 
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Farklı Ģekillerde tanımlanan tüm hizmet sektörlerinin sınıflaması bu 

temel endüstriler altında cem edilmektedir. 

ġekil 1:Bir Ekonominin Temel Endüstrileri ve Genel Sınıflaması 

Daha önceleri göz ardı edilen ve sadece tamamlayıcı- kolaylaĢtırıcı olarak 

görülen hizmetler sektörü hem tarım ve sanayi alt sektörlerinin önemli bir 

tedarikçisi hükmünü almıĢ; hem de baĢlı baĢına önemli ekonomik getirileri olan 

sektörlerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Hatta günümüzün geliĢmiĢ ekonomileri 

ve refah toplumlarının mihenk taĢını hizmet sektöründe istihdam edilen kiĢilerin 

oranı belirlemektedir (finansal hizmetler sektörü, kültür endüstrileri vs.). Öyle 

ki, hizmet sektörlerinin geliĢmiĢlik göstergesi, o ülkenin kalkınmıĢlık 

ölçütlerinden birisi olarak da kabul edilmektedir. 

Nitekim tarım, sanayi ve hizmet sektörleri, ekonominin geliĢim süreci 

içindeki yerleri ve bu geliĢime katkıları açısından çeĢitli dönemlerde çeĢitli 

Ģekillerde değerlendirilmiĢlerdir. Zaman içinde giderek birbirinden uzaklaĢan bu 

yaklaĢımlar arasında 20. yüzyılın baĢlarında bile büyük farklılıklar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu yaklaĢım ve teoriden birçoğunun üçüncü sektör olan hizmet 

sektörünü önemsemez ya da geri plana iter bir tavır almalarına karĢın, 

günümüzde hizmet sektörünün ekonominin geliĢiminde sahip olduğu pay, bu 

teorilerin ileriye dönük değil, zamanın koĢulları içinde oluĢturulmuĢ ve 

geliĢtirilmiĢ teoriler olduğunu ortaya koymaktadır. Hizmet ekonomisindeki bu 
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temel geliĢim gerçekte, hizmetlerin gerek üretimde, gerekse temel ekonomik 

ihtiyaçları karĢılamada vazgeçilmez bir unsur haline gelmesinden 

kaynaklanmaktadır. Günümüzde ise hizmet sektörü basit bir yan sektör 

olmaktan çıkıp, üretimin temel unsurlarından biri durumuna gelmiĢtir. Bu ise 

hizmet sektörüne ulusların refah düzeyini belirleyen faktör niteliği sağlamıĢtır 

(Midilli, 2011: 5). Ülkeler arasında ticaretin yapılmasının temel sebepleri vardır. 

Bu ticarî faaliyetler, mal ve hizmet olmak üzere ayrıntılı bir Ģekilde 

incelendiğinde, ortaya çıkan sebeplerin temelde benzerlik taĢıdığı 

görülmektedir. Mal ticareti; yerli üretimin yetersizliğine, fiyatlar arasındaki 

farklılıklara ve mallarda gerçekleĢtirilen farklılaĢtırma faaliyetlerine 

bağlanmaktadır (Seyidoğlu, 1993: 25-27). 

Yukarıda adı geçen temel sektörler (tarım-sanayi-hizmet), ekonomik 

anlamda geliĢirken, beraberinde toplumsal yapıyı da oluĢturmuĢ- geliĢtirmiĢtir. 

Örneğin tarım sektörü geliĢirken, toplum da sektörle hemhal olmuĢ ve uyumlu 

bir değiĢim içine girmiĢtir. Sanayi sektörünün oluĢumunda ve geliĢiminde de 

benzer bir süreç yaĢanmıĢtır. Bu çerçevede sanayi sektörü, bir sanayi toplumu 

oluĢturmuĢtur. Aynı durum, hizmet sektörü için de geçerlidir. 1970‘ler itibariyle 

sanayi toplumundan hizmet toplumuna doğru bir dönüĢüm yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır ve bu dönüĢüm halen devam etmektedir. Nitekim sektör, ekonomik 

anlamda geliĢirken, sosyal alanda da kendisiyle uyumlu bir dünya görüĢü ve 

hayat tarzı oluĢturmakta ve bunu her geçen gün geliĢtirmeye devam etmektedir. 

2. HĠZMET KAVRAMI VE EKONOMĠDEKĠ ÖNEMĠ 

Soyut niteliği itibarıyla hizmet kavramı, somut nitelikte olmayan mal 

kavramından farklı özellikler taĢımaktadır. Bu nedenle hizmet kavramının 

tanımlanması mal kavramına göre daha karmaĢıktır (Çatı ve BaydaĢ, 2008; 

Midilli, 2011). Genel olarak değerlendirildiğinde birçok tanımı bulunan hizmet 

kavramı; mal üretimi dıĢında kalan ve somut bir çıktısı olmayan, üretildiği anda 

tüketilen soyut bir üründür. Daha detaylı bir tanılama ile kavramlaĢtırıldığında 

ise; fiziksel olmayan ürün olarak nitelendirebileceğimiz; bu bağlamda- yer, 

zaman, Ģekil ve hissel boyutlardan fayda sağlayan, aynı zamanda üretildiği 

yerde/ anda tüketilen bir iĢ, eylem, performans, sosyal olay, çaba ya da 

faaliyetler olarak ifade edilmektedir. 

Hizmet kavramı, fiziksel bir ürüne bağlı veya bağlı olmayan 

iĢ/performans olarak değerlendirilen ancak doğası gereği sahipsellik yani gözle 

görülür elle tutulur bir obje veya ürün vermeyen bir uğraĢ olarak da 

tanımlanmaktadır. Tüketici veya tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karĢılamak 
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maksadıyla, belirli bir fiyat veya fiyatsız (kâr amacı gütmeyen kuruluĢlar, 

STK‟lar vs.) olarak sunulan ve herhangi bir malın sahipliliğini gerektirmeyen 

yarar ve doyum oluĢturan soyut faaliyetlerin bütünü olarak da 

değerlendirilmektedir (Kotler, 1997; Kotler ve Armstrong, 2004).Bu tanımlar 

çerçevesinde değerlendirildiğinde hizmetlerin mallardan çok farklı olduğu ve 

kendine özgü nitelikler taĢıdığı görülmektedir. Nitekim hizmetler; dinamik bir 

yapıya sahip olup fiziksel ürünler ya da fiziksel objelerin boyutları anlamında 

ölçülememektedir. Sunulduğu anda tüketilen hizmetler, ancak tekrarlanabilir. 

Sunulmadan önce taharri ve tetkik edilemez, bu meyanda ancak hizmetlerin 

gözlenmesi sonucunda bazı sonuçlara ulaĢılabilir. Hizmetlerde bütünleĢtirilen 

fiziksel koĢullar ve fiziksel ürünler belirli performans standartları ya da çevre 

standartlarıyla ancak incelenir. Hizmeti satın alan ve/veya kullanan kiĢi ve/veya 

kiĢiler bir kez satın almadan tatmin edici olup olmadığı hakkında herhangi bir 

sonuca ulaĢamaz. Hizmetlerin yaĢam süresi yoktur, yani, yalnızca hizmetlerin 

oluĢturulması ve sunulması süresi vardır. Zamanla ilgili faaliyetler dizisinden 

oluĢan hizmet, belli bir anda baĢlar ve belli bir anda biter. Ġnsan davranıĢı ile 

yönlendirilen bir dizi etkinlikten oluĢan hizmetin üzerinde insan unsuru- 

emeğihayli fazladır ve çoğu hizmet sunan kiĢilerin uzman (nitelikli iĢgören) 

olmasını gerektirmektedir (Sayım ve Aydın, 2011: 246). 

Günümüzde teknolojide meydana gelen ilerlemeler hizmetlerde de büyük 

değiĢimlere yol açmıĢtır. Buna bağlı olarak, hizmetler artık, ticareti 

yapılamayan ve düĢük verimliliğe sahip olan mallar olarak 

değerlendirilmemektedir. Nitekim çoğu hizmetler, günümüzde uluslararası 

ticarete de konu olmakta, yani ihraç edilmektedir (Yıldırım Mızrak, 2002: 7). 

Hizmet sektöründe meydana gelen geliĢmeler, beraberinde yeni hizmet 

alanlarını da (alt sektörler) getirmiĢtir. Diğer bir ifade ile ağırlıklı olarak sosyal 

kaynaklı geliĢmelerin, yeni birtakım hizmetlere ihtiyacı gündeme getirdiği 

ortaya çıkmaktadır. Teknolojik geliĢmeler ve bunlara bağlı olarak meydana 

gelen değiĢimler de yeni hizmetlerin oluĢmasına imkân sağlamaktadır. Söz 

konusu geliĢmeler, mevcut hizmetleri ticarete konu olma açısından daha 

fonksiyonel hâle getirmekle beraber, yukarıda da kısmen değinildiği gibi, yeni 

birtakım hizmet alanlarının da ortaya çıkmasına imkân sağlamaktadır. 

Teknolojik geliĢmeler kapsamında, 20. yüzyılın son çeyreği itibariyle ortaya 

çıkan en önemli geliĢmelerden biri bilgisayar alanında olmuĢtur. Bilgisayar 

teknolojisindeki hızlı geliĢim, beraberinde yeni bazı imkânlara da yol açmıĢtır 
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(Ekinci, 2008).Günümüzde ülkeler, internet alt yapısını kullanarak birtakım 

hizmetlerini uluslararası alanda arz etmeye ve bu Ģekilde ticarî paylarını 

artırmaya çalıĢmaktadırlar. Nitekim internet ortamında gerçekleĢtirilen ticarî 

faaliyetler [e-ticaret (elektronik ticaret)] yoğunluğunu giderek artırmaktadır. Bu 

kapsamda birçok hizmet ticarete konu edilmektedir. Mesela; haberleĢme, 

turizm, malî hizmetler, dağıtım hizmetleri (özellikle perakende ticaret) buna 

iliĢkin verilebilecek faaliyetlerin baĢında gelmektedir. Ayrıca, eğitim, sağlık ve 

kamu hizmetleri de benzer Ģekilde e-ticarete konu olmaktadır (Yıldırım Mızrak, 

2004: 47). 

Özetlemek gerekirse hizmet sektörü, ekonomide önemli bir rol 

üstlenmektedir. Sektör, alt sektörleri ile hem ekonomiye kazandırmıĢ olduğu 

somut gelirler ile; hem de diğer endüstrilere (tarım ve sanayi) katkı ve 

etkilerinden dolayı büyük önem arz etmektedir. Hizmetler sektörü, tarım ve 

sanayi arasında kilit noktada bulunmakta olup, diğer sektörler ve tüketiciler 

arasında bir nevi aracılık rolü üstlenmektedir (Ekinci, 2008). 

Ġstihdam sorunlarının giderek önemini arttırdığı ve hizmetler 

sektörününekonomideki ağırlığının bir refah kriteri olarak değerlendirildiği 

günümüzde,istihdamdaki payının büyüklüğü nedeniyle hizmetler sektörü ve bu 

sektördeki istihdamınyapısı dikkatleri çekmektedir. Nitekim hizmetler 

sektöründe yaĢanan bu büyük geliĢme sayesinde, baĢta geliĢmiĢ ülkelerde 

olmak üzere, bu sektörün üretim ve istihdamaolan katkısı ciddi boyutlara 

ulaĢmıĢ bulunmaktadır. ĠletiĢim ve bilgi teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler de 

hizmet faaliyetlerinin çeĢitliliklerini ve fonksiyonlarını hızlaarttırmaktadır 

(Gündoğan, 2002). 

3. HĠZMET KAVRAMININ TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 

Sanayi sektöründe uygulanan geleneksel üretim teknikleri hizmet 

sektörüne de uygulanabilir. Ancak; imalat ve hizmetin gerektirdiği farklılıkların 

önemsenmemesi baĢarısızlıklara yol açabilir. Fakat daha da önemlisi 

hizmetlerin belirgin özelliklerinin bilinmesi yenilikçi yönetimlerin daha sağlıklı 

bir yaklaĢımı ortaya koymalarına yardımcı olmaktadır. Hizmet ve ürün 

arasındaki ayrımı yapmak çok güçtür. Zira bir ürün satın alırken ürünle birlikte 

bazı hizmetler sunulur (örneğin, kurulum, bakım, onarım vs.), aynı Ģekilde bir 

hizmet satın alınmasında da beraberinde bir ürün alınmaktadır (örneğin, 

lokantada yemek yemek gibi). Bu bağlamda her bir satın alma iĢlemi, mal ve 

hizmetlerin değiĢen oranlardaki karıĢımının oluĢturduğu bir bütündür (Aydın, 

2002). 



Murat BAYAT, Abdulvahap BAYDAġ, Cahit ATLI, Hizmet Sektörünün Kavramsal 

Tanımı ve Ulusal Ekonomilerdeki Önemi 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

66 

ġekil 2: Hizmet ve mal dizisi 

Hizmetlerin fizikî mallardan farklı olduğu, birçok yazar tarafından 

ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır (Grönroos; 1990: 28-29; Karahan; 1995: 18; Üner, 

1995: 2-11). Hizmetlerin farklı olduğu noktaların çok iyi anlaĢılması, hizmet 

iĢletmelerinin kendilerine has üretim, yönetim ve pazarlama stratejilerini 

belirlemelerinde kolaylıklar sağlayacaktır. Özellikle, hizmeti tanımlarken 

soyutluk kavramı üzerinde durulmuĢ ve bir ürün ne kadar soyutsa o kadar saf 

hizmettir ifadesine yer verilmiĢtir. Ancak soyutluk, hizmetin özelliklerinden bir 

tanesidir. Hizmeti fiziki ürünlerden ayıran diğer özelliklerin de ortaya konması, 

hizmet pazarlamasının kendine has pazarlama problemlerini çözmesi açısından 

önemlidir. 

Mal ve hizmet arasındaki farkı Tablo 1‘de görmek mümkündür. 

Tablo 1: Hizmet ve Mallar Arasındaki Farklar 

Fiziki Malların özellikleri Hizmetlerin Özellikleri 

 Somut  Soyut 

 Homojen  Heterojen 

 Üretim ve dağıtım tüketimden ayrıdır  Üretim, dağıtım ve tüketim eĢ 

zamanlı iĢlemlerdir 

 Mal bir Ģeydir (bir nesnedir)  Hizmet bir faaliyet ya da süreçtir 

 Temel değeri fabrikada üretilir  Temel değeri alıcı-satıcı arasındaki 

etkileĢimle üretilir 

 MüĢteriler normalde üretim sürecine 

katılmaz (üretimden uzaktır) 

 MüĢteriler üretim sürecine katılırlar 

ve etkileĢim içindedirler 

 Stoklarda saklanabilir   Stoklanamaz 

 Mülkiyet transferi yapılabilir  Mülkiyet transfer edilemez 

Kaynak: Grönroos, 1990: 28-29. 
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Hizmetin yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı kendine özgü 

pazarlama stratejileri vardır. Örneğin; (1) tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve bunların karĢılanmasına yönelik hizmet sunulması, (2) 

pazarlamanın devamlılık gösteren yapısı, yani faaliyetlerin süreklilik arz etmesi, 

(3) hizmet pazarlaması faaliyetlerinin birbirini izleyen ve düzenlilik gerektiren 

aĢamalardan oluĢması, (4) pazarlama araĢtırmasının önemi ve hizmet 

pazarlaması uygulamalarında süreklilik göstermesi, (5) hizmet iĢletmelerinin 

hizmet veren diğer iĢletmeler ile dayanıĢmalarının önemi, (6) örgüt çapında ve 

bölümler arasında dayanıĢmanın gerekliliği ve iĢletme çapında pazarlama 

çabalarının bütünlüğü ve (7) hizmetlerin soyut özelliği ve tüketim ile üretimin 

genellikle aynı zaman/yerde gerçekleĢmesi nedeni ile müĢteri memnuniyetinin 

sağlanmasında kalitenin önemi; bu stratejiler arasında gösterilmektedir (Ġçöz, 

Tavmergen ve Özdemir, 1999: 27- 40). 

Hizmetlerin genel özelliklerini dört gruptaincelemek mümkündür (Üner, 

1995: 3; Öztürk, 2003: 8; Aydın, 2002; Altan ve Atan, 2004; Mucuk, 2012: 

325): 

 Soyut olmaları, 

 Heterojen olmaları, 

 Üretim ve tüketiminin eĢ zamanlılığı, 

 Stoklanamamalarıdır. 

Diğer yandan; (1) bölünememezlik, (2) insan odaklılık, (3) değiĢken 

dalgalanan talep, (4) mülkiyet transferi yapılamaması gibi, hizmetlerin diğer 

özellikleri de farklı yazarlar tarafından tanımlanmaktadır (Cowell, 1991: 23; 

Atan, BaĢ ve Tolon; 2003: 4). 

Bu çalıĢmada hizmet özellikleri; (1) soyut olma, (2) üretim ve tüketiminin 

eĢ zamanlı olması, (3) heterojen olması, (4) stoklanamaması, (5) mülkiyet 

transferinin yapılamaması ve(6) insan odaklılık baĢlıkları altında incelenmiĢtir. 

3.1. Hizmetlerin SoyutOlması Özelliği 

Yalın bir hizmet herhangi obje gibi fiziksel duygularla değerlendirilemez. 

Dolayısıyla soyut bir yapıya sahip olan bu özellik, satıĢı yapılmadan önce 

doğrudan gözle görülemez ve incelenemez. Nitekim herhangi bir mal ve/veya 

ürün alıcısı, satın alacağı malın fiziksel içeriğini kontrol edebilir, estetik yapısını 

inceleyebilir, tadabilir veya koklayabilir. Ancak, yalın bir hizmet satın 

alınmadan önce tutulabilir bir özelliğe sahip olmadığından dolayı, alıcının 

(müĢterinin)tecrübe etme Ģansı yoktur. 

Soyutluk özelliğinin muhtasar olarak çeĢitli anlamları bulunmaktadır; 
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tutulamaz, görülemez, duyulamaz, bir ölçü birimi ile ifade edilemez, 

sergilenemez, paketlenemez ve taĢınamaz, kolaylıkla tanımlanamaz, formüle 

edilemez ve kolayca zihinsel olarak algılanamaz Ģeklinde ifade edilmektedir 

(Erkut; 1995: 33; Öztürk, 2003: 9). Hizmetin soyutluk özelliği, hizmetin bir 

nesneden ziyade bir performans ya da faaliyet dizisi olmasından da 

kaynaklanmaktadır. Mesela; bir hastanede sağlık hizmetinin sunumu- muayene, 

teĢhis ve tedavi faaliyetlerinden oluĢmaktadır. Bu faaliyetler devam ederken ve 

bittikten sonra yerine getirilen hizmet tam olarak kavranamaz. Bu durum 

hizmetlerin soyut oluĢunun, yani kolaylıkla kavranamamasının bir sonucudur. 

Sunulan hizmetin tam hizmet ya da mallarla desteklenmiĢ hizmet olması 

da bu konuda önemlidir. Mesela; bir avukattan hizmet alacak müĢterinin somut 

deliller bulması çok zordur. Bu durumda müĢterinin yapacağı iĢ; o avukat 

hakkında çevreden bilgi edinmektir. 

Maddi unsurlarla destekli hizmetlerde müĢterinin kolaylıkla anlayıp 

görebileceği unsurlar vardır. Mesela sağlık hizmeti sunan bir hastanenin binası, 

kullanmıĢ olduğu cihazlar, tecrübeli personel soyut olan sağlık hizmetini 

anlaĢılır hale getirmektedir. Bu kriterler sayesinde müĢterinin karar vermesi 

kolaylaĢacaktır (Çatı, 2002: 17).Ayrıca hizmetler, tüketici tarafından satın 

alınmadan önce değerlendirilme durumu çok azdır ve belirsizlik yüksektir. 

Belirsizliği azaltmak için tüketici hizmet kalitesinin iĢaretlerini aramaktadır. 

Kalite hakkındaki kanaatinin çerçevesini hizmetin icra edildiği yer, insanlar, 

ekipman, iletiĢim materyalleri ve fiyata bakarak çizmektedir. Böylece hizmeti 

bir veya birkaç yönden dokunulabilir hale getirmek hizmeti sunan kiĢi ve/veya 

kiĢilerin görevleri arasındadır (Kotler, Armstrong, Saunders ve Wong, 1996). 

Bununla birlikte bazı hizmetler soyut yani dokunulamaz hizmetin oluĢabilmesi 

için dokunabilir parçalar da içerebilmektedir. 

3.2. Ayrılamazlık Özelliği 

Gözle görülür bir malın üretim ve tüketimi iki ayrı iĢlemdir. Genellikle 

iĢletmeler bir malı üretir ve müĢterilerin arzu ettikleri yerlere taĢırlar (Aydın, 

2002: 1107). Üretici bir zaman dilimi içinde malları yapabilir, depolayabilir, 

yeri ve zamanı geldiğinde ürettiği bu malı satabilir. Bununla birlikte hizmetin 

üretimi ve tüketimi iç içe geçmiĢ bir olaylar zinciridir, yani hizmet üretildiği 

anda tüketilmelidir. Diğer bir ifade ile hizmetin sağlayıcısı (insan veya makine 

olabilir) sunmuĢ olduğu hizmetten ayrılamaz (Stanton, 1984: 497), yani o kiĢi 

sunmuĢ olduğu hizmetin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Binaenaleyh, 
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hizmet üreticisi tüketici ile birebir muhatap halindedir. Yani, hizmeti satın alan 

müĢteri hizmet üretimi esnasında üretici ile beraberdir.Örneğin, bir doktor 

hastası olmadan ona bir hizmet sağlayamaz. Bir ATM makinesinden hizmet 

alabilmek için makinenin yanında olmak gerekir. Böylece hizmetler üretildiği 

anda tüketilir, üretimi ile tüketimi birbirinden ayrılmamaktadır. 

Hizmetin üretiminde müĢteri ve üretici arasında ciddi bir etkileĢim vardır 

(Kotler ve Armstrong, 1991: 605). MüĢterinin hizmete göstermiĢ olduğu ilgi, 

hizmetin kalitesine olumlu ya da olumsuz olarak yansımaktadır. Mesela; eğitim 

hizmeti sunan bir öğretmenin verimliliği ya da sunduğu hizmetin kalitesi 

öğrencilerin derse göstermiĢ oldukları ilgi ile olumlu ya da olumsuz 

değiĢecektir. Sağlık hizmeti sunan bir doktorun sunmuĢ olduğu hizmet, 

müĢterisi olan hastanın derdini anlatmasından etkilenecektir. Hastalığını 

ayrıntılı olarak anlatan hasta, teĢhis ve tedavide doktora yardımcı olmaktadır 

(Çatı, 2002: 17). 

Bir hizmet satın almak isteyen kiĢi, hizmetin kalitesi hakkında, hizmeti 

satın almadan bir hükme varamaz. MüĢteriler hizmet pazarlayanlardan hizmet 

sunanlar hakkında bilgi almak isterler. Hizmeti pazarlayanların görevi, hizmeti 

sunanlar hakkında anlaĢılır bilgiler vermektir. Pazarlamacıların bu görevi 

hizmetin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Bone ve Kurtz; 1992: 

370). Bu, çoğunlukla seyahat ve sigorta hizmetleri gibi dolaylı dağıtım 

kanallarını da kullanabilen hizmetler için geçerlidir. Bu durum hizmetin 

dokunulmazlığı ile beraber eĢ zamanlılığından da kaynaklanmaktadır. 

Hizmetlerin pazarlanmasında taĢıma, depolama gibi fiziksel dağıtım 

iĢlemlerinin geçerliliğinin olmadığı bir ortamda, hizmeti üreten ile hizmetten 

yararlanan arasında doğrudan iliĢkilerin geliĢtirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır (Sarıyer, 1996: 10). Hizmetin kaynağından ayrılmaması nedeniyle, 

hizmet pazarlamasında yegâne dağıtım kanalı doğrudan satıĢtır. Hizmetin 

üretici ile müĢteriyi ayrılmaz hale getirmesi, üretim ve pazarlama fonksiyonunu 

da birleĢtirmekte ve bir hizmetin birden fazla mekânda pazarlanabilmesini de 

ortadan kaldırmaktadır (Akdoğan; 1981: 24). Ancak seyahat ve sigorta 

acenteleri gibi kuruluĢlar hizmet üreten iĢletmeyi temsil ederek tanıtımı 

üstlenebilir. Bu durumda hizmet pazarlamasında dolaylı dağıtımdan da söz 

edilebilir (Üner; 1995: 5). 

3.3. DeğiĢkenlik Özelliği 

Hizmetler üretim ve tüketim esnasında insanları içerdiğinden dolayı 

dikkate değer bir değiĢkenlik (heterojenlik) potansiyeline sahiptir. Yani 
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hizmetler kim tarafından, nerede ve ne zaman sağlandığına bağlı olduğundan 

dolayı oldukça değiĢken bir yapıya sahiptirler. 

DeğiĢkenlik (heterojenlik) özelliği, bir hizmetin kalitesindeki değiĢkenlik 

ihtimalinin yüksek oluĢu Ģeklinde ifade edilebilir (Doyle; 1998: 359). 

Hizmetlerin kalite ve içerikleri, hizmeti sunandan bir diğerine, hizmetin bir 

müĢterisinden diğerine hatta günden güne değiĢip farklılık gösterebilir. Mesela, 

tıbbî hizmetlerin kalite ve içeriği bir doktordan diğerine, hastadan hastaya ve 

nihayet günden güne farklılık gösterebilir (Ferman; 1988: 25). 

Hizmetler insan performansı olduğundan, bir kiĢinin göstereceği 

faaliyetin her zaman aynı kalitede gerçekleĢmesi mümkün değildir. Çünkü 

insanların değiĢik zaman ve mekânlarda değiĢik psikoloji taĢıması ihtimali ile 

performans değiĢikliği de kaçınılmazdır. Beklenti ve deneyimlerdeki bu 

farklılıklar, hizmet kalitesinin kontrolüne ve hizmetin standartlaĢtırılmasına 

yönelik faaliyetlerde iĢletmeler açısından sıkıntılara yol açmaktadır (Songur, 

2009: 12). 

Öte yandan, hizmetin heterojen olma özelliği, standartlaĢtırılmasını da 

zorlaĢtırmaktadır (Stanton, 1984: 498). Yani üretilen hizmet, mamul 

üretimindeki gibi standartlaĢtırılamaz. Hizmetin her birimi farklıdır (Öztek; 

1997: 9). Bir hizmet sunucusunun hizmetini ya da aynı hizmeti sunan farklı 

hizmet kuruluĢlarının hizmetlerinin fiyatlarını standartlaĢtırmak mümkün 

değildir. Örneğin bazı sağlık sektörü hizmetlerinin standartlaĢtırılamayacağına 

tipik bir örnektir (Bone and Kurtz; 1992: 372). Bir doktor her ameliyatta aynı 

baĢarıyı gösteremeyeceği gibi her doktorun hizmetinin karĢılığı da aynı değildir. 

Yine, bir güzellik salonu, bir giyim tasarım firması ya da yönetici temin eden 

bir danıĢmanlık firmasının sunduğu hizmetler bireysel müĢterinin talebine göre 

(Haksever; Render; Russel and Murdick; 2000: 18) değiĢkenlik göstermektedir. 

Yukarıda sıralanan alt değiĢkenlerin sonucu olarak ortaya çıkan 

heterojenlik, spesifik bir pazarlama problemi olarak standartlaĢtırma ve kalite 

kontrol faaliyetlerini de zorlaĢtırmaktadır (Öztürk; 2003: 10). Hizmetlerde 

heterojenlik insan unsurunun ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. O halde 

Ģu söylenebilir; hizmetlerin emek ya da makine ağırlıklı olmasına göre hizmetin 

heterojenliği farklılık arz edecektir. Emek ağırlıklı hizmetlerin kalitesi ve 

standartlaĢtırılması zorken, makine ağırlıklı hizmetlerinki daha kolay olacaktır 

(Doyle, 1998: 360). 
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3.4. Bozulabilirlik Özelliği 

Bozulabilirlik(depolanamama) aynı zamanda malları hizmetlerden ayırır 

ve hizmetlerin depolanamayacağını ifade eder. Mallar hizmetlerden ayrı olarak 

önce depolanır ve daha sonra satılabilirler. Hizmetler hazır olduklarında 

stoklanarak daha sonra satılamazlar (Kotler and Armostrong; 1991: 606). 

Örneğin; akĢam için hazır olan otel odaları kullanılmadan bekletilerek daha 

sonraki bir tarihte kullanılamazlar. Bir uçağın koltukları uçuĢ sırasında dolu 

olmalıdır, boĢ kalan uçak koltukları depolanarak daha sonradan kullanılamazlar. 

DiĢ hekimi, hukukçu ve kuaför gibi hizmet sağlayıcılar randevu defterindeki 

boĢ zamanları yeniden kazanarak kullanamazlar (Hoffman and Bateson; 1997: 

36-37). 

Hizmetlerin stoklanamaması özelliği, birçok araĢtırmacı tarafından 

hizmetin dayanıksızlığı ya da çabuk bozulması Ģeklinde de tanımlanmaktadır 

(Doyle; 1998: 360; Bone and Kurtz; 1992: 371; Akdoğan; 1981: 24; Karatepe; 

1998: 110; Ferman; 1988: 27). Binaenaleyh, hizmetin stoklanamama 

özelliğinden kaynaklanan en önemli pazarlama problemi, talep değiĢiminden 

dolayı uygun kapasite planlaması yapılamamasıdır (Mucuk; 2012: 326). Çünkü 

hizmetlere olan talep mevsimden mevsime, aydan aya, günden güne hatta günün 

içinde saatten saate değiĢkenlik göstermektedir. Yani kapasite yüksek tutulsa 

talebin az olması durumunda atıl kapasite oluĢacaktır. Kapasite azaltılsa talebin 

çok olduğu anda talebe cevap verilemeyecektir (Doyle; 1998: 360). 

Talebin belirli saatlerde azaltılması ve belirli saatlerde çoğalmasını 

sağlamak kadar arzın da bu duruma uyarlanması önemlidir. Arzın ayarlanması 

ise (1) yarı zamanlı elaman istihdam etmek, (2) müĢterinin katılımını 

sağlamakve (3) yeni iĢ programları geliĢtirmek Ģeklinde geçekleĢtirilebilir 

(Doyle, 1998: 360-361). 

 

3.5. Sahip Olma Özelliği 

Mallarla hizmetler arasındaki temel farklılıklardan biri de hizmetler için 

mülkiyetin olmamasıdır. Bir hizmete sahipliğinin olmaması onun elle 

dokunulamaması ve geçiciliğiyle ilgilidir. Malların satın alınmasında malın 

mülkiyeti satıcıdan alıcıya geçer. Buna karĢın hizmetler yerine getirildiğinde 

alıcıya hiçbir mülkiyet transferi olmaz. Alıcı, sadece araba parkını kullanma 

veya bir avukatın zamanı gibi hizmet iĢleminin hakkını satın alır. Bir malı satın 

alan onun mülkiyetine de sahip olurken, hizmeti satın alanlar sadece onun 

kullanım ya da ondan yararlanma hakkını alırlar (Aydın; 2002: 1108). 
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3.6. Ġnsan Odaklılık 

Hizmetler sektörü ve sektörün faaliyet alanı içinde sunulan hizmet 

ürünlerinin büyük bir kısmı insan gücüne/ emeğine bağlıdır. Bu sebepten ötürü 

hizmet sektöründe istihdam edilen insan kaynaklarının keyfiyeti büyük 

ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü bu keyfiyet ve buna bağlı davranıĢ Ģekli 

hizmet talebini önemli ölçüde etkilemektedir. Çünkü hizmet üreten insan 

kaynağı (eleman) ile tüketen arasında yüz yüze alaka ve yakınlık 

gerektirmektedir. 

Birçok hizmetin pazarlanmasında alıcı ile satıcı arasında sıkı iliĢki 

kurulur. Öte yandan, mallara göre, hizmetlerin üretiminde ve pazarlanmasında 

alıcı daha önemlidir. Hizmet sanayinde verimlilik, hizmeti satın alanın etkili 

biçimde üretim iĢlevine katılmasına bağlıdır (Karahan, 2003). 

Emek yoğun ve iliĢki yoğun özellikler taĢıyan hizmette kalite ve 

performans da insana bağımlıdır. Hizmeti üretip pazarlayanın kiĢiliği ve ikna 

yeteneği hizmetin satınalınma kararını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu açıdan, 

müĢteri ile etkileĢim içindeki elemanın teknik becerisinden daha çok etkileme 

ustalığı önem kazanmaktadır. Ġnsan kaynağının pazarlama açısından önem 

kazandığı bu tip iĢletmelerde, katılımcı yönetim anlayıĢının yaygınlaĢması ve 

hizmeti sunan çalıĢanainisiyatif verilmesi önem arzetmektedir. 

 

4. HĠZMETLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

Hizmetlerin çok çeĢitli olmasından dolayı, hizmet tanımının yapılmasında 

karĢılaĢılan güçlükler hizmetlerin sınıflandırılmasında da yaĢanmıĢtır. Hizmetler 

son derece geniĢ ve heterojen faaliyetlerden oluĢan bir sektördür. Bu nedenle 

bütün hizmetlerin aynı özellikleri gösterdiklerinin varsayıldığı toptancı bir 

yaklaĢımdan sıyrılmak ve hedeflenen sorunla uyumlu kriterlere göre gruplanan 

hizmet alt kümelerini dikkate almak daha yararlı olacaktır (Ardıç, 1998: 

14).Hizmetin tanımlanıp sınırlarının çizilmesi kadar tasnif edilmesi de zordur. 

Sınıflandırmanın amacı, iĢletmelerin yönetim ve pazarlama faaliyetlerinde 

iĢletmelere uygun stratejiler geliĢtirmektir. Sınıflandırma sayesinde yöneticiler, 

endüstri sınırlarının ötesine bakma imkânı bulabilir, farklı hizmet iĢletmelerinin 

benzerliklerinden ve uygulamalarından yararlanabilirler (Lovelock, 1991: 25). 

Hizmet iĢetmeleri için önemli olan tasnifi gerçekleĢtirmeyi amaçlayan birçok 

çalıĢma literatürde yer almaktadır. Hizmetlerle ilgili tasnifler çoğaltılabilir, 

farklı bakıĢ açılarına ve kriterlere göre yapılan birçok sınıflandırma Ģekli 
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bulunmaktadır (Stel ve Donoho, 1996: 33). 

 

4.1. Pazarlama Amaçları Bakımından Hizmetleri Sınıflandırma 

Hizmetler pazarlama amaçları bakımından sınıflandırılabilir. Ġlki bir 

malın ya da hizmetin pazarlanmasını kolaylaĢtıran, pazarlanan mal ve hizmeti 

destekleyen hizmetlerdir. Bu tür hizmetler, pazarlanan mala rekabet üstünlüğü 

katmak ya da pazarı geliĢtirmek için malla birlikte sunulurlar. Mala iliĢkin 

garantiler, satılan malın taĢınması vb. hizmetleri gibi (Ġslamoğlu, 1999: 355). 

Hizmetlerin diğer grubu ise, doğrudan hizmet olarak tüketiciler ya da 

diğer alıcılar tarafından satın alınıp kullanılan hizmetlerdir. Bu hizmetler, 

herhangi bir fiziksel ürünle iliĢkisi olmadan pazarlanabilen saf hizmetlerdir. 

Örneğin, sigortacılık, danıĢmanlık, bankacılık, bakım hizmetleri, ulaĢtırma, 

pazar araĢtırması, muhasebe, güvenlik ve koruma hizmetleri, seyahat 

rezervasyonu gibi hizmetler bu grup içinde yer almaktadır (Enginkaya, 2000). 

 

4.2. Hizmetlerin Hedefleri (Muhatapları) Bakımından 

Sınıflandırılması 

Muhatapları bakımından irdelendiğinde ise hizmetler 6 farklı kısımdan 

meydana gelmektedir. 

 Tüketici Hizmetleri 

Tüketicilerin nihai hizmet taleplerini karĢılayan hizmetlerdir. Özellikle 

aile ve kiĢilere yönelik hizmetler bu gruba girer (Aslan, 1998; 49). 

Tüketici hizmetleri çoğu kez yaĢam kalitesini arttırmak için bireylere 

sağlanan sosyal ve kiĢisel hizmetlerdir. Tüketici hizmetleri; kolayda, beğenmeli, 

özellikli ve aranmayan hizmetler (Varinli, 1995; 24-25; Akdoğan, 2011) 

Ģeklinde incelenebilir. 

 Kolayda Hizmetler 

Tüketici herhangi bir hizmeti fazla zaman harcamadan, planlamaksızın 

satın alıyorsa, bu hizmet kolayda hizmet sınıfına girer. Mesela,kuaförün 

sunduğu hizmet, belediyelerin taĢıma hizmetleri gibi hizmetler büyük ölçüde 

kolayda hizmetlerdir. Bunun yanı sıra film gösterim hizmetleri de 

sinemaseverler için kolayda hizmet sınıfına girmektedir. 

 Beğenmeli Hizmetler 

Tüketicinin satın almadan önce, çeĢitli satıcıları dolaĢıp kalite, fiyat, satın 

alma koĢulları vb. açılardan karĢılaĢtırma yaptığı hizmetlerdir. Bu açıdan, 

seyahat hizmetleri, bankalardaki mevduat ve kredi hizmetleri genel olarak 



Murat BAYAT, Abdulvahap BAYDAġ, Cahit ATLI, Hizmet Sektörünün Kavramsal 

Tanımı ve Ulusal Ekonomilerdeki Önemi 

…………………………………………………………...…………………………………………… 

74 

beğenmeli hizmetlere örnek olarak verilebilir (Yalçın ve Sezer; 1995: 105). 

 Özellikli Hizmetler 

Kendine has hususiyetleri ve imajları/ ön yargıları olan; satın alınmasında 

tüketicilerin çoğu zaman özel gayret gösterdiği ve özel niteliğe 

yoğunlaĢtığından fiyatlarını çok fazla önemsemedikleri hizmetler özellikli 

hizmetler olarak tanımlanmaktadır. 

 Aranmayan Hizmetler 

Tüketicinin varlığını bilmediği veya bilse de normal Ģartlarda satın 

almayı düĢünmediği hizmetlerdir. Kırsal kesimdeki kadın için güzellik 

salonlarının verdiği hizmet aranmayan hizmet niteliğinde olabilir. Ancak 

önemle üzerinde durulması gereken bir husus Ģudur ki; bu hizmetler herkes için 

standartlık taĢımamaktadır. Yani bir müĢteri için kolayda olan bir hizmet baĢka 

müĢteri için beğenmeli hizmet olabilir(Çatı, 2002: 29). 

 Üretici Hizmetleri 

Bu hizmetler bir iĢletmeye sağlanan hizmetlerdir ve hizmet üreten 

iĢletme, hizmeti pazarladığı iĢletme için, gelecekte de ekonomik faydası olacak 

hizmetler üretir. Ġmalat firmalarına ve hatta hizmet endüstrilerindeki firmalara 

yönelik ara ve yardımcı hizmetlerdir.Ġmalat endüstrilerindeki iĢlerin giderek 

uzmanlık gerektiren bölümlere ayrılması, firmaların doğrudan iĢgücü istihdam 

etmelerini giderek daha pahalı hale gelmesi ve yeni ürünlerin giderek daha fazla 

uzmanlık desteğine ihtiyaç göstermesi gibi faktörler, üretici hizmetlerin talebini 

arttırmakta ve sadece firmalara yönelik hizmetler sunan endüstriler 

geliĢtirmektedir (Palmer, 1994; 10). 

 

4.3. Kar Amaçlı Olup Olmamasına Göre Hizmetleri Sınıflandırma 

Hizmet iĢletmeleri hizmet karĢılığının alınıĢına göre kâr amaçlı ya da kâr 

amaçsız Ģeklinde ikiye ayrılır (Berkowitz; Kerin; Hartley and Rudelius; 1994: 

679; Ghobadian; Speller and Jones; 1994: 43; Uslu ve Marangoz 2008: 110). 

Kâr amaçlı hizmetler, genel olarak özel sektörün kâr amacı ile gerçekleĢtirdiği 

hizmetlerdir. Bunlara ticari hizmetler de denilir (Cemalcılar; 1979: 116). 

Kâr amaçlı firmalar tarafından pazarlanan hizmetlerin geniĢ bir sahası- 

sektörü (barınma, evle ilgili iĢler, kiĢisel bakım, tıbbi klinik sağlık hizmetleri, 

özel eğitim, iĢyeri hizmetleri ve diğer profesyonel hizmetler, sigortacılık, 

bankacılık ve diğer finansal hizmetler, iletiĢim vs.)günümüz hizmetler sektörü 

piyasasında faaliyet göstermektedir. 
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Kâr amacı olmayan hizmetler için; kamu sektörünün, halkın istifadesine 

sunmuĢ olduğu, kâr amacı taĢımayan savunma, kültürel, dini, güvenlik, 

yardımseverlik-hayırseverlik, eğitim ve diğer sosyal sebeplerden doğan 

hizmetlerdir (Pekin, 1990: 29- 40; Kepekçi, 1982: 55-78). Ayrıca çeĢitli 

vakıfların gerçekleĢtirdiği hizmetler de birer kâr amaçsız hizmet sayılabilir. Kar 

amacı gütmeyen binlerce iĢletme bulunmaktadır. Bunların faaliyetlerinin büyük 

kısmı diğerleri ile iç içedir. 

 

4.4. Üretim Teknolojisine Göre Hizmetleri Sınıflandırma 

Üretim teknolojisine göre hizmetler; insan, teknoloji ve ürüne dayalı olan 

hizmetler olarak sınıflandırılabilir. Ġnsanlara bağlı olarak verilen hizmetler, 

pazarlanan nesne olmakla beraber, hizmetle ilgili kimselere bağlı olarak sunulan 

hizmetlerdir; koruma görevliliği, çocuk bakım hizmetleri ile hekimlik, 

avukatlık, mali müĢavirlik vb. profesyonel hizmetler bu gruba girmektedir. 

Bunlar en soyut olan hizmetlerdir, bir oto tamircisinin hizmetleri bir 

avukatınkinden çok daha az soyuttur; çünkü tüketici tamirin etkinliğini fiziksel 

bir nesne ile iliĢkilendirir; oysa avukatın hukuk hizmetinde böyle bir iliĢki söz 

konusu değildir (Mucuk, 2012; 307). 

Bir hizmet ilk defa sunulurken ürünler hizmetin dağıtımı için gerekirse 

destekleyici rol oynamaktadırlar. Bunlara teknolojiye dayalı hizmetler denilir ve 

müĢteri, en iyi hizmeti vermek için en iyi teknolojiye sahip hizmet sağlayıcıya 

güven duymaktadır. Örneğin, bazı tanınmıĢ havayolları, uçaklarının bakımında 

verdiği özeni geliĢtirmektedir. Teknolojinin otomatikleĢmediği durumlarda ise 

hizmet Ģirketleri, sık sık teknolojinin yanında olan insanlarının reklamını 

yapmaktadırlar (güler yüzlü ve cana yakın telefon operatörleri ve uçuĢ 

görevlileri gibi). Ancak bu durumda da sunulan hizmetin kalitesi ve tutarlılığı, 

tamamıyla hizmetleri sağlayanların eğitimi ve motivasyonuna bağlıdır. Öyle ki, 

iyi müĢteri iliĢkileri sürdürmede hizmet sağlayıcının yeteneği baĢarının 

anahtarıdır (Churchill ve Peter, 1995: 389). 

Üretim teknolojisine göre sınıflandırmada ürüne dayalı hizmetler de 

önem taĢımaktadır. Ürüne dayalı hizmetler ürünleri destekleyici rol 

oynamaktadır. Örneğin, garantiler, otomobil ya da elektronik alıcılarına satıĢ 

sonrası hizmet desteği sağlamaktadır. Garanti dıĢı tamiratlar da hizmetin 

dağıtımını gerektirmektedir. Örneğin, araba için yağ değiĢtirme veya bir 

fabrikadaki otomasyon sistemlerinin bakımı gibi. Bunun yanında hizmet 

desteği, ürünün baĢarısındaki unsurları saptayabilmektedir. 
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4.5. Pazar ve Hizmet Sağlayıcı Açısından Hizmetleri Sınıflandırma 

Hizmetler, müĢterinin veya pazarın özelliği açısından müĢteri 

ihtiyaçlarına yönelik olarak ya da endüstriyel olarak sınıflandırılabilir. 

Hizmetleri sınıflandırmak için ikinci yol, emek yoğunluğunun derecesidir. 

Tamirat, eğitim, saç bakımı gibi pek çok hizmet, ağırlıklı bir Ģekilde insan 

emeğine dayanmaktadır. ĠletiĢim, sağlık kulüpleri, toplu taĢımacılık gibi diğer 

hizmetler ise daha fazla araç-gereç yoğunlukludur. 

AĢağıdaki Tablo‘da da özetlendiği gibi, bu yaklaĢıma göre hizmetler, 

beĢli sınıflandırma planı ile analiz edilebilir: (1) pazarın özelliği, (2) emek 

yoğunluğunun derecesi, (3) müĢteri ile iliĢki derecesi, (4) hizmet sağlayıcının 

vasfı, (5) hizmet sağlayıcının amacı. 

Tablo 2: Hizmetlerin Sınıflandırılması 

Sınıf Örnekler 

 Pazarın Özelliği 

 Tüketici piyasası 

 Endüstriyel piyasa 

-Tamir hizmetleri, çocuk bakımı, çim bakımı 

-DanıĢmanlık, kapıcılık hizmetleri, tesisat 

 Emek– Yoğunluk Derecesi 

 Ġnsana dayalı 

 Teknolojiye dayalı 

-Eğitim, tamir hizmetleri, saç tıraĢı 

-ĠletiĢim, kapıcılar, toplu taĢıma hizmetleri 

 MüĢteri ile iliĢki Derecesi 

 Kuvvetli iliĢki 

 Zayıf iliĢki 

-Sağlık, oteller, havayolları 

-Tamiratlar, eve servis, posta hizmetleri 

 Hizmet Sağlayıcının Vasfı 

 Uzman 

 Uzman olmayan 

-Hukuk danıĢmanlığı, sağlık ve muhasebe 

hizmetleri 

-Ev hizmetleri, toplu taĢıma hizmetleri 

 Hizmet Sağlayıcının Amacı 

 Kâr 

 Kâr amacı olmayan 

-Finans, sigortacılık ve turizm hizmetleri 

-Koruyucu sağlık, eğitim, kamu hizmetleri 

Kaynak: Dibb ve diğerleri, 1996. 

Ġnsana dayalı hizmetler aynı özelliklere sahip olan teknolojiye dayalı 

hizmetlerden daha fazla heterojendir. Bu nedenle çalıĢanların seçimi, eğitimi, 

motivasyonu ve denetimi ile ilgili stratejiler baĢarı için çok önemlidir. Ġnsana 

dayalı hizmetler çoğu kez bir zaman aralığından diğerine kalitede değiĢim 

göstermektedir. Örneğin bir müĢteri kuaförde bugün güzel tıraĢ olabilir ancak 

daha sonraki bir gün aynı kalitede tıraĢı garanti edilememektedir. Çünkü saça 

Ģekil verenin performansı değiĢebilmektedir. Oysa teknolojiye dayalı hizmetler 

insana dayalı hizmetlerdeki bu gibi problemlerden aynı derecede 

etkilenmemektedir (Enginkaya, 2000: 19). 
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Hizmet sağlayıcının vasfı, hizmetleri sınıflandırmak için bir baĢka yoldur. 

Profesyonel hizmetler, profesyonel olmayan hizmetlere göre daha özellikli ve 

daha düzenli olma eğilimindedir. Örneğin, hukuk danıĢmanlığı hizmetinde 

tüketiciler genellikle gerçek hizmetin ne içerdiğini veya hizmet tamamlanana 

kadar hizmetin ne kadara mal olacağını bilemezler. Çünkü nihai ürün duruma 

göre değiĢmektedir. Buna ek olarak avukatlar hem hukuk hem de profesyonel 

birlikler tarafından kontrol edilmektedir. Son olarak da hizmetler kâr amacı olan 

ya da olmayan hizmet diye amaçlarına göre sınıflandırılabilirler (Dibb ve 

diğerleri, 1996). 

 

4.6. Stratejik Pazarlama Açısından Hizmetleri Sınıflandırma 

Son zamanlarda araĢtırmalar hizmet pazarlamasının stratejik boyutlarını 

ele alan sınıflandırma planları ile ilgili olmuĢtur. Bu bağlamda Lovelock, beĢ 

tane soruya cevap vermeye çalıĢan çeĢitli sınıflandırma planları geliĢtirmiĢtir. 

Bu yaklaĢım belli bir zamanda sadece bir değiĢkeni kullanmaya dayalı 

sınıflandırma planlarından daha uygun olan ve stratejik pazarlamanın 

geliĢtirilmesine yol gösteren planların uygun bileĢimi olmaktadır (Payne, 1993: 

11). 

Sınıflandırma için sorulan ilk nokta, hizmetin özelliğidir. Yani birinci 

sınıflandırma, hizmetlerin soyut olma halini ve alıcılarını göz önünde 

tutmaktadır. Bu, hizmet sağlayıcıların müĢterilerin hizmeti almaları için yer ve 

Ģekil uygunluğu gibi sorularına cevap aramasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, 

hizmet yöneticilerinin hizmet faaliyetlerini standart hale getirmek için hizmet 

dağıtımını müĢteri ve hizmet sağlayıcılar açısından daha uygun bir yolla 

yeniden yapılandırıp yapılandıramayacağı sorusunu da üretmektedirler (Payne, 

1993; 12). Ġkinci nokta, hizmet sunan iĢletmenin müĢteri ile nasıl bir iliĢkiye 

sahip olduğudur. MüĢteriyle iliĢkiler resmi ya da gayri resmi olabilmektedir. 

Resmi iliĢkiler genellikle aylık, yıllık gibi belli süre aralıklarında ücreti alınan 

hizmetlerde geçerlidir. Gayri resmi iliĢkilerde ise hizmet için peĢin olarak 

ödeme vardır. Ayrıca kiĢisel olmayan hizmetler sürekli dağıtım yoluyla 

sağlanmaktadır. Tersine üyelik iliĢkisinin hizmet iĢletmesi açısından çeĢitli 

avantajları vardır. Öncelikle iĢletmenin müĢterilerinin kim olduğu ve hizmetten 

nasıl yararlandıkları bilinmektedir. Eğer iyi bir kayıt sistemi tutulursa iĢletme 

doğrudan ya da telefonla satıĢ yöntemlerini kullanarak müĢterilerine ulaĢabilir. 

Üyelik iliĢkisi fiyatlandırma konusunda da kolaylaĢtırıcı bir rol oynamaktadır. 

Üyelik iliĢkisinin olduğu iĢletmelerde yıllık abone ücreti gibi standart fiyatlar 
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uygulanabilir. Hizmetten daha çok yararlanan müĢterilere ıskonto ve kolay 

ödeme olanakları sağlanabilir (Öztürk, 2003).Sınıflandırma için diğer bir nokta, 

hizmet özelliklerinin kiĢiselleĢtirme derecesidir. Hizmet pazarlamacıları için 

kritik bir nokta, kiĢiselleĢtirilmesi gereken hizmet miktarına karar vermektir. 

Örneğin havayolları birinci sınıf, iĢ sınıfı, ekonomik ve yedek sınıf; oteller ise 

süit, iki kiĢilik ve tek kiĢilik odalar sunmaktadırlar. Ancak hizmet 

pazarlamacıları standart bir hizmete ek olarak yapılan hizmetler için müĢteri 

maliyetini de göz önünde bulundurmak zorundadır.Dördüncü noktadaki soru, 

hizmetin ve talebin özelliğinin ne olduğudur. Bu aĢamada değiĢen talep özelliği 

ve arz miktarı karĢılaĢtırılmaktadır. Eğer özel bir hizmetin talebi arzı aĢarsa, iĢ 

baĢka bir hizmet sağlayıcıya gidebilmektedir. Herhangi bir firmanın hizmet 

pazarlamacılarının farklı arz/talep durumlarını karĢılaĢtırmaları açısından 

yararlıdır.Sınıflandırma için son nokta, hizmetin dağıtımıdır. Hizmetlerin sadece 

bir yerde sunulması müĢteriye hizmet sunulabilmesi açısından sınırlı 

olabilmektedir. Bu nedenle bu aĢama, hizmet iĢletmelerine, müĢterilerle iliĢkili 

olanakları düĢünmek ve tek ya da çok satıĢ yerlerine sahip olma konularında 

yardımcı olmaktadır. Burada müĢteri rahatlığı ve yenilikçi çözümler bulmak 

için bazı iĢletmelere yardım eden baĢarı yollarını inceleme ana düĢüncedir 

(Payne, 1993; 13). 

 

5.BAġLICA HĠZMET SEKTÖRLERĠ 

Günümüzde birçok ekonomik faaliyetin yerine getirilmesinde önemli bir 

araç vazifesini gören hizmet endüstrisi kapsamında birçok alt sektör faaliyet 

göstermektedir. Bu bağlamda gerek kendi baĢına büyük bir ekonomik faaliyet 

alanı olan sektörler olduğu gibi (finansal hizmetler sektörü, sağlık hizmetleri 

sektörü, turizm sektörü gibi), diğer kurum ve kuruluĢlara altyapı yönünden 

destek olan hizmet sektörleri (biliĢim, danıĢmanlık, lojistik, hukuk, mühendislik, 

Ar-Ge, tasarım vs.) de önemli ölçüde günümüz toplumunun vazgeçilemez 

unsurları arasında yer almaktadır. 
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ġekil 4: Farklı Hizmet Dallarının Kıyaslanması 

 

 
FinansalHizmetler  

EğitimHizmetleri  

DanıĢmanlık ve 

Üst Düzey Hizmetler 
Kültür Endüstrileri  

Sağlık Hizmetleri Lojistik Hizmetleri  

Ticaret Enerji Endüstrisi 

 Yeme-Ġçme Hizmetleri (Restoran vs.) Kimya Endüstrisi 

 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Hizmetleri  

 Tamirat Hizmetleri  

 ĠnĢaat Hizmetleri  

 
Tekstil ve Hazır 

Giy. 

Makine - Teçhizat 

Sek. 

 Tarım Ürünleri  

 Otomotiv Üretimi 

 Tarım Ürünleri 

 Madencilik 

%100 
7

5 

5

0 

2

5 
0 0 

2

5 
50 

7

5 
%100 

 

Hizmet Ürünleri                                                                           Tarımsal ve Sanayi Ürünleri  
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Hizmet çıktısı (ürünü) sadece bir tüketiciye ve/ veya sadece bir 

organizasyona sunulabileceği gibi, hem tüketici hem organizasyona da birlikte 

sunulmaktadır. 

Son 50 yılda görülen geliĢmelerle birlikte hızla güçlenen hizmet 

endüstrisi aĢağıda yer alan temel baĢlıklar altından güçlü sektörler haline 

gelmiĢtir (Gündoğan, 2002; Gövdere, 2009). 

 Finansal Hizmetler Sektörü 

(bankacılık, bankacılık dıĢı finansal piyasalara hitap eden sektörler vs.) 

 Turizm Sektörü 

 Kültür Endüstrileri Sektörü 

 Eğlence Sektörü 

 Tamir-Bakım-Onarım Hizmetleri Sektörü 

 Ticaret Sektörü 

 Sağlık Hizmetleri Sektörü 

(doktor, eczacı, hemĢire, veteriner, ilaç üreten fabrikaların direktörleri, 

özel hastanelerin direktörleri, diĢçi, gözlükçü, ecza laboratuar hizmetleri) 

 Eğitim Sektörü 

 ĠnĢaat Hizmetleri Sektörü 

 Lojistik Hizmetleri Sektörü 

 Mesleki Hizmetler Sektörü 

 BiliĢim Hizmetleri Sektörü 

 UlaĢtırma Hizmetleri Sektörü 

(posta, kurye hizmetleri vs.) 

 Ar-Ge, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Sektörü 

 ĠletiĢim Hizmetleri Sektörü 

 Üst Düzey Hizmetler Sektörü 

(noterlik, avukatlık, mali müĢavirlik, danıĢmanlık vs.) 

 Görsel ve Yazılı Medya Hizmetleri Sektörü 

 

6. KÜRESEL EKONOMĠLERDE HĠZMET SEKTÖRÜNÜN 

ÖNEMĠ 

Günümüzde küresel ekonomilerde önemli bir konuma yükselen hizmet 

endüstrileri dünya gayri safi milli hâsılasının yarısından fazlasını 

oluĢturmaktadır. Hatta dünyanın birçok ülkesinde insanların yaĢam koĢullarına 
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doğrudan etki eden hizmet sektörünün bu önemi ve rolü giderek artmaktadır. 

KüreselleĢme süreci ile hızlanan son 30 yıldaki geliĢmeler, hizmet sektörünün 

önemini daha da artırmıĢ ve hizmet sektörü içinde yer alan bankacılık, 

pazarlama, dağıtım, iletiĢim, turizm, ticaret gibi pek çok faaliyet kendi baĢına 

ekonomik geliĢme akıĢını etkileyen önemli girdiler haline gelmiĢlerdir. 

Dünya Bankası (2015) verilerine göre; dünya hizmet üretimi ve 

ticaretinde gerçekleĢen geliĢmeler sonucunda özellikle 1965 yılından itibaren 

hizmetler sektörünün birçok ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYĠH) 

payı giderek artmakta ve hizmetler çoğu ülkenin GSYĠH‘sinin %50‘sini 

oluĢturmaktadır. Ayrıca, hizmetler hem geliĢmekte olan hem de geliĢmiĢ 

ülkelerde en çok istihdam sağlayan sektör konumundadır.Diğer yandan IMF‘nin 

Ödemeler Dengesi Ġstatistikleri‘ne göre; dünya hizmet ticareti, tüm uluslararası 

ticaretin beĢte birini teĢkil etmekte, hizmetlerin ticarete katkısı Kuzey Amerika 

ve Batı Avrupa‘da Latin Amerika, Asya ve Afrika‘ya göre daha yüksek oranda 

gerçekleĢmektedir. Bu da, hizmetlerin ekonomik faaliyetlerdeki payının 

artmasının geliĢmiĢlik düzeyi ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir.Yine 

IMF‘nin yapmıĢ olduğu araĢtırmalara göre, ticari hizmetlerin uluslararası 

ihracatı 1990-1997 döneminde yılda ortalama %8 artıĢ kaydetmiĢ, Asya‘nın 

baĢını çektiği hizmet ihracı konusunda Kuzey ve Latin Amerika ikinci sırada 

yer almıĢ, arkasından Afrika ve Batı Avrupa‘nın geldiği anlaĢılmıĢtır. Hizmet 

ithalinde ise, Latin Amerika ve Asya önde gelmektedir. 

Uluslararasıhizmet ticaretinde 2000‘li yıllara doğru, ülke gruplarıarasında 

önemli ölçüde rekabet yaĢanmıĢtır. Dünya hizmet ticaretindeki endüstriyel 

paylar açısından; ağırlık diğer ticarî hizmetler baĢlığıaltında yer alan 

telekomünikasyon, inĢaat, sigorta, bilgi-iĢlem ve diğer meslekî hizmetlere aittir 

(WTO, 2002: 7).Özetlemek gerekirse günümüzde hizmet sektörünün önemi 

artmıĢ ve bu alanda meydana gelen değiĢmeler, ekonomideki sektörlere iliĢkin 

değerlendirmeleri neredeyse farklı bir çerçeveye oturtmuĢtur. Öyle ki uzun 

yıllar boyunca dikkate bile alınmayan hizmetler, kimi ekonomilerde adeta en 

önemli sektör hâline gelmiĢtir. 

 

6.1. Türkiye’de Hizmet Ticareti 

Ülkelerin geliĢme modelleri incelendiğinde genel olarak, tarım 

sektöründen sanayi sektörüne, daha sonra hizmetler sektörüne yönelik bir 

büyümenin söz konusu olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile ekonomik 

faaliyetler ve buna bağlı iĢgücü hareketlenmesi tarım-sanayi-hizmet yönünde bir 
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ivme kazanmıĢtır.Ancak Türkiye ekonomisinde bu durumun biraz farklı olduğu 

gözlemlenmekte ve alternatif bir geliĢme modelinin varlığı belirginleĢmektedir. 

Yani yukarıdaki modelinin alternatifi olarak hem sanayide hem hizmetlerde bir 

hareketlilik ve büyümenin varlığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda Türkiye‘nin 

bir hizmet ekonomisi sayılıp sayılamayacağı sorusunun cevabı henüz 

verilememiĢtir. Kaldı ki, ülkemizde iĢgücü hareketliliğinde de tarım-sanayi-

hizmet sıralaması takip edilememiĢtir. Bunun yerine alternatif geliĢme modeli 

olarak tabir edilen bir değiĢim süregelmiĢtir. 

Türkiye‘nin hizmet gelir ve gider meblağları, genel olarak olumlu bir 

geliĢme göstermektedir. Mal ticaretine paralel olarak hizmet ticaretimiz de 

artmaktadır. Özellikle, turizm, inĢaat ve ulaĢtırma hizmetleri sektörlerinin artan 

bir ivme kazandıkları ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulundukları 

müĢahede edilmektedir. 

Tablo 4: Hizmet Ġhracatındaki ve Ġthalâtındaki GeliĢmeler (2007-2014) 

(Milyon $) 

 

Kaynak: TCMB, 2015. 

Cari iĢlemler dengesinin dıĢ ticaretten sonra en önemli belirleyicisi olan 

hizmetler kalemi, yılın ilk çeyreğinde cari dengeye yaptığı olumlu katkıyı 

sürdürmüĢtür. Gelen turist sayısındaki artıĢa bağlı olarak turizm gelirlerindeki 

yükseliĢe rağmen, turizm giderlerinin artması net turizm gelirlerinin bu çeyrekte 

yatay seyretmesine neden olmuĢtur. Öte yandan, diğer taĢımacılık gelirlerindeki 

artıĢ toplam hizmet gelirlerinin birinci çeyrekte de büyümesine neden olmuĢtur. 
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KomĢu ülkelerde yaĢanan siyasi geliĢmeler ise gerek dıĢ ticaret gerekse turizm 

kalemine etkileri açısından dikkatle izlenmektedir (TCBM 2015). 

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

1980‘den sonra özellikle sanayileĢmiĢ ülkelerde hizmet sektöründe hızlı 

bir geliĢme olduğu görülmüĢtür. Fakat bu geliĢmenin sadece hizmet 

iĢletmelerindeki pazarlamanın geliĢmesinden değil, aynı zamanda ekonomideki 

geliĢmeden ve yaĢam standardının yükselmesinden kaynaklandığı 

görülmektedir (Üzerem; 1997: 34). Genel olarak bir ülke ekonomisi geliĢtikçe 

ve endüstrileĢme düzeyi arttıkça hizmetlerin önemi ve payı da hızla artmakta, 

hatta bu artıĢ tarım ve sanayi endüstrilerinden daha hızlı olmaktadır (Mucuk, 

2012: 317). 

Hizmet sektörünün ekonomilerdeki öneminin artması ile birlikte, hem bu 

sektörler baĢlı baĢına büyük bir endüstri faaliyet alanı haline gelmiĢ (örneğin 

finansal hizmetler ve turizm sektörleri gibi), hem de diğer temel sektörlerin 

(tarım ve sanayi sektörleri) tamamlayıcısı ve/ veya destekleyicisi konumuna 

yükselmiĢtir. Bu bağlamda daha önce adı bile duyulmayan birçok hizmet 

sektörü, önemli bir istihdam kapısı haline dönüĢmüĢtür. Nitekim yukarıda genel 

baĢlıklar ile ifade edilen hizmet sektörleri günümüz ekonomilerinin büyük bir 

kısmını oluĢturan hizmet alt faaliyet kollarını temsil etmektedir. 

Nitekim küreselleĢen dünya piyasalarıyla rekabet etmek isteyen ülkeler 

ucuz, hızlı, etkin ve sonuçları dıĢ ticareti olumlu yönde etkileyecek Ģekilde 

hizmet sektörlerini devreye sokmak zorundadır. Günümüzde bilgi teknolojisi 

devrimi hizmet sektörüne daha bağımlı hale gelmiĢtir. Sermaye akıĢı, değiĢik 

finans merkezlerinin liberalleĢtirilmesi, bilgi toplama, iĢleme ve nakletme 

süreçlerinin, haberleĢme teknolojilerinin geliĢtirilmesi ulusal piyasalar 

arasındaki bağları güçlendirmiĢ ve üretim, tüketim faaliyetlerini hızla 

geniĢletmiĢtir. DeğiĢme ve geliĢmeler hizmet sektörünü küreselleĢmenin 

anahtarı yapmıĢtır. Üretim öncesi hizmet, kalite ve standartlara yansımakta, 

üretim sonrası hizmet de üretici, satıcı ve tüketiciye yansımaktadır (GümüĢ; 

1998: 46). YaĢanan geliĢmeler ülkemizde, özellikle 1980‘li yıllarda 

uygulanmaya baĢlanan serbest piyasa ekonomisi ile kendini göstermiĢ; 

bankacılık, kültür, sağlık, turizm, iletiĢim gibi birçok sektörde yeni oluĢumlara 

neden olmuĢtur (Örs; 2004: 51). 

Hizmet sektörü içerisinde yer alan tüm hizmet iĢ kollarında çok yoğun 

rekabet yaĢanmakta ve bu iĢletmeler, rakiplerine üstünlük sağlamak için 
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özellikle yetenekli hizmet elemanlarına ihtiyaç duyduklarını bilmektedirler. 

Hizmetlerin pazarlanmasında, diğer pazarlama karması elemanlarından fiziksel 

ortam ve iĢlem süreci etkili elemanlarsa da tüm bunların üzerinde hizmeti 

pazarlayan eleman, verilen hizmetin tatmin edici olup olmamasında çok daha 

önemli bir rol oynamaktadır (Karahan, 2001: 24). 

Hizmet sektörünün doğrudan bir ekonomik kazanç getiren iktisadi 

faaliyet kolu olması ve insan kaynaklarına büyük ölçüde bağlı olması hizmet 

pazarlama kavramını ve buna bağlık rekabet stratejilerini de ortaya çıkarmıĢtır. 

Bu bağlamda rekabetin bu kadar Ģedit olduğu bir ortamda hizmet iĢletmelerinin 

rekabet edebilmelerinin birinci Ģartı etkin ve etkili sürdürülebilir rekabet 

stratejileri geliĢtirmelerine bağlıdır. 
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ĠNOVASYONEL TURĠZM: ÇĠN ÖRNEĞĠ 

 

Innovational Tourism: The Case of China 

 

           Cem IġIK
                               Neslihan SERÇEOĞLU

* 

 

ÖZET 

Bugün, istihdama, dıĢ ödemeler dengesine, milli gelire, ekonominin diğer 

sektörlerine, ülke gelirlerine katkısı veçarpan etkisi  ile turizm dünyanın en dinamik 

sektörlerinin baĢında gelmektedir. Son yıllardaki ekonomik geliĢimiyle dünyada önemli 

bir küresel aktör haline gelen Çin bu dinamizmini turizm sektörüne de taĢıdığı 

görülmektedir. Bu perspektiftençalıĢmanın amacını Çin turizmini 

inovasyonyaklaĢımıyla irdelemek ve araĢtırmacıların dikkatini bu yöne çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: Çin, Turizm, Ġnovasyon 

 

ABSTRACT 

Today, tourism that contribute to employment, the balance of foreign payments, 

GDP, other sectors of the economy, acountry‟sinco me and with multiplier effect is one 

of the most dynamic sector in the World. In recent years, China has emerged as a major 

global economic player in the world and committed to carrying forward its experience 

to tourism sector. From this perspective, the purpose of thestudy to examine 

Chinesetourism by theinnovation approach and shift researchers‟ attention to this 

direction. 

KeyWords: China, Tourism, Innovation 

 

1. GiriĢ 

Çin, geniĢ coğrafyası alanı, tarihteki yeri ve zengin kültür yapısıyla tüm 

ülkeler tarafından dikkatle izlenmektedir (Liu& Wall, 2005: 689).Özellikle1978 

ekonomik reformu sonrası yaĢanan değiĢimler ile Çin‘in entegrasyonu 

hızlanmıĢtır. En hızlı büyümeyi yakalayanÇin sahip olduğuekonomik 

performans ile dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasında kendine yer 

bulmuĢtur.  
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Çin‘in günümüze kadar süren ekonomik geliĢimi belirli safhalarla 

incelenmektedir. ―milli ekonominin onarılma dönemi‖ olarak ifade edilen 1949-

1952 yılları arasında hemen hemen bütün sektörler en yüksek seviyelere 

ulaĢmıĢtır. Bu dönemde ayrıca üretimi artırmak amacıylaülkenin ulaĢtırma 

sistemikamu teĢebbüsleriile zenginleĢtirilmiĢtir. ―BeĢ yıllık plan dönemi ve 

endüstri ile tarımın sosyalizme dönüĢümü‖ olarak ifade edilen 1953-1957 

yılları, geniĢ kapsamlı planlama döneminin baĢladığı ve özel toprak sahipliğinin 

büyük ölçüde azaldığı bir periyottur. ―Büyük ileri hamle ‖, ―büyük atılım 

hareketi‖ olarak adlandırılan 1958 yılı, Çin‘de bir önceki yıllara nazaran daha 

yüksek bir geniĢleme hızının karĢılığıdır. Ancak batı dünyasının geliĢmiĢlik 

düzeyiniyakalamak amacıyla köylülerin zorla devlete ait çiftliklere 

gönderilmesi gibi giriĢimler sonrası yaĢananlarülkedekıtlık olgusunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu geliĢmeler tarihe ―1959 Çin kıtlığı‖ olarak geçmiĢtir.Kıtlığın 

temelinde çevresel faktörler değil büyük atılım hareketi içerisinde yer alan 

köylünün çelik imalatına kullanmak için mahsulünü toplatılmaması yatmaktadır 

(Gülboy, 2001: 23-24). Daha sonra ―buhran yılları‖ olarak bilinen 1959-

1961dönemi, doğal afetler ve komünlerdeki 
1
 örgütlenme problemleri 

ekonominin ilerleme hızını yavaĢlatan etkenler olmuĢtur. ―ĠyileĢme dönemi‖ 

olarak ifade edilen 1962-1968 yıllarını kapsayan periyotta ise tarımsal 

hâsılanınyükseldiği söylenebilir. 1966 yılında kapitalizme tekrar dönülmesini 

engellemek amacıyla ―kültür devrimi‖ baĢlatılmıĢ ancak bu devrim ülke içinde 

yeni karıĢıklıklara yol açmıĢtır (Brunner, 1969: 314-316).  

Çin ekonomisinin dönüm noktası 1978 yılıdır. Zira 1978 yılında Çin‘de 

piyasa ekonomisi prensipleri benimsemiĢtir. ―Çin reformu‖ olarak bilinen bu 

değiĢim,piyasa kurallarının iĢletilmesi ve bir takım teĢvik uygulamaları ile 

Çin‘indünyaya entegre olmasını sağlamıĢtır(ġimĢek, 2006:2).Bu kapsamda 

kamu iktisadi teĢebbüsleri piyasa dinamiklerini yani çağın gereklerine cevap 

verecek Ģekilde yapılandırılmıĢtır. Diğer taraftan, yeni iĢletmelerin kurulmasına 

ve yabancılarla ortaklıklar ―jointventure‖ 
2
yapılabilmesine zemin hazırlanmıĢtır, 

böylece Çin ekonomisiadım adım piyasa ekonomisine uyumlu hale getirilmiĢtir 

(Arısoy vd., 2004: 1-2). BaĢlatılan yenilik hareketi tarım sektörüne de öncülük 

etmiĢ, 1979-1984 yıllarınıkapsayan dönemde tarımsal ürünlerde verimlilik ve 

                                                 
1 Komün: kapalı toplum olarak ifade edilir. Bir grup insanın kendi içinde ortaklaĢa üretmesine ve 

tüketmesine dayanmaktadır.  
2JointVenture: resmi ve ekonomik olarak birbirinden bağımsız, iki veya daha çok tüzel veya 

gerçek kiĢinin ortak bir iĢi gerçekleĢtirmek için bir araya geldiği ortaklıktır (ÇalıĢkan, 2010:152).  
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karlılık sağlanmıĢtır. Kırsalda gelir artıĢı % 50 civarında artarak (Qian, 1999:9) 

önemli bir refah artıĢı yaratılmıĢtır (Walder, 2002: 372). Tablo 1‘de 1963-1999 

yıllarını kapsayan döneme iliĢkin yapılan reformların Çin ekonomisindeki 

yansımaları sunulmuĢtur. Bu kapsamda reformların GSMH ve sermayeyi 

olumlu manada tetiklediği söylenebilir.  

 

Tablo 1:1961-1999 Yılları Arasında Yapılan AtılımlarınEkonomiye Etkisi 

 

Yıllar 

 

GSMH’daki 

değiĢim (%) 

Sermayedeki 

ArtıĢ 

ĠĢgücü Verimlil

ik (TFV) 

1961-1965 (Canlanma I) % 14 % 1 % 2 % 12 

1966-1976 (Kültürel DeğiĢim)  % 5 % 6 % 3 % 1 

1977-1978 (Canlanma II) % 8 % 7 % 2 % 4 

1979-1984 (Tarım Reformu) % 9 % 7 % 2 % 5 

1985-1989 (ġehir Reformu) % 9 % 10 % 2 % 5 

1990-1992 (Tasarruf Dönemi) % 9 % 8 % 2 % 5 

1993-1999 (Deng Reformu) % 10 % 12 % 1 % 5 

Kaynak:Flores vd. (2003) 

Genel ekonomik göstergelerincelendiğinde, dıĢa açık ekonomi 

politikalarını benimsemesinden sonra Çin‘in geliĢme potansiyelini 4 katına 

kadar çıkardığını görüyoruz. Çin özellikle 1978 devriminden sonra dünyanın 

önemli bir ekonomisi olmuĢ, aynı yıl 177 milyar  $ olan GSYĠH, son 15 yılda 

ve sırasıyla 2003‘de 1,26 trilyon $, 2008‘de 4,34 trilyon $, 2014‘de ise 8,93 

trilyon $‘a çıkarmaksuretiyle dünyanın en büyükekonomileri arasına yerini 

almıĢtır.  

 

2. Çin Turizmi 

Çince‘de―JunGo‖ adıyla bilinen ve ―orta bölgedeki devlet‖, ―orta ovaya 

yerleĢmiĢ devlet‖ anlamlarına gelen Çin Halk Cumhuriyeti, nüfus ve turizm 

açısından dünyada önemli bir konuma sahiptir.  Bunun yanı sıra geniĢ bir yüz 

ölçüme sahip Çin‘in kendine özgü doğası, kültürel zenginlikleri, farklı ve çeĢitli 

örf ve adetleri ve mutfağı turizm çeĢitliliği açısından diğer ülkelere nazaran 

farklılık yaratmaktadır.  

Çin turizmi; doğa manzaraları, tarihi -kültürel zenginlikleri ve örf – 

adetler olarak üç temel kaynakta toplanabilir. Çin‘in tarihi geliĢimi 

incelendiğinde 4000 yıl geriye uzanan yazılı kaynakçası ve 6000 yıl öncesine ait 

ideografik çizimlerin bulunduğu kalıntılar dikkat çekicidir. Medeniyetin temel 
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yapı taĢlarını oluĢturan kâğıt, pusula ve matbaacılık gibi pek çok buluĢun 

kökenlerinin Antik Çin Medeniyetine dayandığı bilinmektedir.  

Günümüzde önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Çin, çoğu dünya 

miras listesinde yer alan, kırmızı renkli çatıları yüzyıllık tarihe sahip tapınakları, 

çay bahçeleri, 1 milyon kiĢilik kapasiteye sahip TianAnmen meydanı; saray 

müzesi olarak bilinen, 720.000 m
2
 yer kaplayan, 52 metre geniĢliğinde ve 6 

metre derinliğinde bir hendek ile çevrili olan ve bu zamana kadar 24 

imparatorun yaĢadığı yasak Ģehri; iki defa imparatorluk sarayı olarak kullanılan 

ve yapımı 14 yıl süren cennet tapınağı; en iyi muhafaza edilen kral 

bahçelerinden biri olan ve içi 3000 adet defne taç ile süslenen yazlık sarayı; 200 

yılda tamamlanan ve büyük bir tarihi öneme sahip olan Çin Seddi; 100 yılı 

aĢkın bir tarihe sahip ve en meĢhur Budist tapınaklarından biri olan Jade 

Budanın Tapınağı; 1952 yılında Çin‘in en iyi müzesi olarak seçilen ve içinde 

120.000 tarihi eser ve sanat eserini bulunduran Shangai Müzesi, dünyadaki en 

büyük ve geniĢ askeri savunma sistemlerinden biri olan Ģehir duvarları, 

geleneklere göre penceresinden bozuk para atıldığında uğur getirdiğine inanılan 

Yer Altı Heykel Ordusu Müzesi, altın, gümüĢ ve inci kullanılarak yapılan 

imparator QinShisuangın Mezarı ve daha birçok essiz parçaile yerli ve yabancı 

turistler tarafından tercih edilmektedir.  

1949 - 1978 yıllarını kapsayan dönemde kapalı bir ekonomiye sahip olan 

Çin‘de yabancı ziyaretçi rakamları oldukça düĢük olmasına rağmen 1978 

reformundan sonra dünyaya açılan Çin‘in turizm faaliyetleri de hareketlilik 

kazanmıĢtır. Çin turizminin tarihi geliĢimi incelendiğinde 1978 yılından önceki 

dönemlerde uluslararası diplomatik iliĢkilere önem vererek, turizmi 

canlandıracak yeni turizm alanları tesis ettikleri, 1954 yılında ilk Çin 

uluslararası turizm merkezini kurdukları, 1964 yılında Çin‘in turizm 

faaliyetlerini koordine edendiğer bir merkezin daha kurulduğu görülmektedir. 

Bu merkezler sayesindeülkeye gelen turist sayısı 12.000‘e ulaĢmıĢtır. Ancak 

1966 yılında baĢlayan ve on yıl süren sıkıyönetim süreci Çin turizmini olumsuz 

etkilemiĢtir. Zira bu süreçteönceden kurulmuĢ olan turizm merkezleri 

kapatılırken, tarihi eserler de ağır tahribata uğramıĢtır. Bu durumun doğal bir 

sonucu olarak 1966 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı 303‘e gerilemiĢtir.  

1978 reformundan sonra Çin Komünist Partisi‘nin turizm sektörünüÇin 

ekonomisinin ilerlemesi ve moderndevletlerarasına girebilmesi için lokomotif 

sektörlerden biri olarakgörmesi Çin turizmi için tarihi bir kilometre taĢıdır. Bu 

amaçla yönetimin iĢçi ve memurlara çeĢitli bayramlarda ve ayrıcahaftada 2 gün 
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tatil yapma hakkı tanıması,halkın boĢ zamanlarının artmasına olanak 

sağlamıĢtır.Böylece1998 yılında iç turizmdeyerli ziyaretçi sayısı 694 milyon 

kiĢiyi bulmuĢtur. 1998 yılının turizm geliri ise 239 milyar 100 bin Yuen 

olurken, onu takip eden yılda ise 283 milyar 100 bin Yuen‘e ulaĢılmıĢ ve bir 

önceki yıla göre % 18,4 oranında artıĢ göstermiĢtir (Tahir, 2004: 24).  

Dünya turizm sıralamasına göre Çin, 2012 yılında dünyanın en fazla 

turist ağırlayan ülkeleri içinde 57 milyonu aĢkın turistle veen fazla turizm geliri 

elde eden 10 ülke içinde 4.sırada yer almaktadır. TÜROFED‘in 2014 yılında 

yayınladığı turizm raporunda 2012-2013 döneminde uluslararası turizm 

hareketlerinde en fazla harcama gerçekleĢtiren ülkeler sıralamasında Çin ilk 

sıraya yükseldiği görülmektedir. Ayrıca aynı raporda Çinli turistlerin 2012 

yılından itibaren Alman ve Amerikalı turistleri geride bırakarak dünyanın en 

fazla turizm harcaması yapan kesimini oluĢturdukları, bunun yanında dünya 

turizm ve seyahat trendleri açısından önem taĢıyan ülkelere bakıldığında da ise 

Çin‘in % 26‘lık bir rekor geliĢme göstererek 2.sırada yer aldığı tespit edilmiĢtir.  

 

2.1. Çin’de DıĢ Aktif Turizm ve DıĢ Pasif Turizm 

DıĢ turizm, bir ülkeye baĢka ülkelerden gelen ve bir ülkeden baĢka 

ülkelere giden turistlerin gerçekleĢtirdiği bir turizm faaliyeti olarak 

tanımlanabilir. Turizmin ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda ve 

konu ödemeler dengesi açısından incelendiğinde dıĢ turizmi dıĢ aktif turizm ve 

dıĢ pasif turizm olarak sınıflandırmak mümkündür (Kozak, 2002). 

DıĢ aktif (incoming) turizm, bir ülkeye diğer ülkelerden gelen 

vatandaĢların yaptıkları seyahatler bütünüdür. DıĢ aktif turizmle diğer ülke 

vatandaĢlarının gittikleri ülkeye döviz girdisi sağlaması, ülkelerin ödemeler 

dengesinde ve ülkelerdeki döviz rezervlerinin artıĢında olumlu rol oynamaktadır 

(Kozak, 2002). 

DıĢ pasif (outgoing) turizm ise bir ülke vatandaĢının baĢka ülkeye yaptığı 

seyahatler bütünüdür. DıĢ pasif turizmle yurt dıĢına çıkanlar gittikleri ülkeye 

döviz bırakmakta ve bu durum döviz çıkıĢına sebep olduğundan ödemeler 

dengesi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır (Kozak, 2002). 

Çin‘deki turizm piyasasına bakıldığında 3 büyük piyasasının varlığından 

söz etmek mümkündür. Bunlar; sınırdan Çin‘e giren yabancı turistlerin 

oluĢturduğu turizm piyasası, Çin halkının kendi memleketleri içindeki 

seyahatlerini temel alan yerli turist piyasası ve Çin halkının yabancı 

memleketlere çıkarak seyahat etmesi temeline dayalı turizm piyasasıdır (Tahir, 
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2004: 23). Bu piyasaların Çin‘de devlet politikası haline gelmesiyle birlikte 

ülkenin turizm faaliyetlerinde önemli oranda artıĢ gözlenmiĢtir. Ayrıca Çin‘in 

dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ülkesi olması, dünyanın ikinci büyük 

ekonomisine sahip olması, ülkede harcanabilir gelirin artıĢ göstermesi ve 

yurtdıĢına turizm faaliyeti için gidenlere daha esnek yasal düzenlemelerin 

getirilmesi uluslararası turizm faaliyetlerine katılan kiĢi sayısında artıĢ sağlamıĢ 

ve günümüzde Çinli turist sayısının da düzenli olarak artmasına vesile olmuĢtur 

(Li vd., 2011).  

Çin‘in yabancı turist piyasasının açılması, ülkeye gelen turist sayısını 

gözle görülür bir Ģekilde artırmıĢtır. Böylece 1978 yılında 1.890.000 bin, 1979 

yılında ise 4.329.000 bin turist sayısıyla bir yılda 2,3 katlık bir artıĢ 

gözlenmiĢtir. 20 yıllık bir geliĢim süreciyle birlikte 1999 yılında turist sayıları 

72.790.000 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır. Çin halkının baĢka ülkelere seyahat etmesine 

dayalı turizm, ülkedeki Ģartların uygun olmaması nedeniyle oldukça gecikmeli 

baĢlamıĢtır. Bu turizm Ģekli önceleri insanların diğer ülkelerde yaĢayan 

akrabalarını ziyaret etmeleriyle ortaya çıkmıĢ, daha sonra kurulan seyahat 

merkezleri aracılığıyla ve büyüyen organizasyonlarla birlikte geliĢmiĢtir. 1983 

yılında ―Onaylı Destinasyon Statüsü‖ adı verilen bir uygulamaya geçen Çin 

hükümeti, ülke vatandaĢlarını karĢı tarafın masrafları ödemesi Ģartıyla 

arkadaĢlarını ve akrabalarını ziyaret etmek için Hong Kong ve Macao‘ya 

gitmelerine izin vererek (Sparks ve Pan, 2009), 1990 yılında da Singapur, 

Malezya ve Tayland‘a tatil amaçlı seyahat etmelerine imkân tanımak suretiyle 

Çin turizmine yeni bir boyut kazandırılmıĢtır (Arslan ve Akgöz, 2015: 799). 

1999 yılındaki turist sayılarında gerçekleĢen artıĢın en büyük nedeni ise Çin 

hükümetinin planlı bir Ģekilde halkına 25 farklı ülkeye seyahat etme imkânı 

sağlaması olmuĢtur.  

Çin Turizm Dairesinin verilerine göre Çin‘e baĢka ülkelerden giden turist 

sayılarında ilk defa 2013 yılında bir düĢüĢ yaĢanmıĢ, 2013 yılının ilk beĢ ayında 

Çin‘e gelen yabancı turist sayısı 13 milyon olarak belirlenmiĢ ve 2013 yılında 

dünyadaki ekonomik daralma nedeniyle bu rakam önceki yıla göre % 52‘lik bir 

düĢüĢ olarak kayda geçmiĢtir. 2013 yılında toplamda 129 milyon turist Çin‘e 

ziyarette bulunmuĢ, 2014 yılında ise 128 milyon olan turist sayısı, Çin‘in yurt 

dıĢından daha fazla sayıda ziyaretçi çekebilmek için inovasyonel çalıĢmalar 

yapmalarına sebep olmuĢtur. Tablo 2. 2013 ve 2014 yıllarında Çin‘in dıĢ pasif 

turizm potansiyelini göstermektedir. 
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Tablo 2:2013 ve 2014 Yılları Çin Dış Pasif Turizm Göstergeleri 

 2013 (milyon) 2014 (milyon) Büyüme (%) 

Toplam Gelen Turist Sayısı 129.077.800 128.498.300 -0,45 

Yabancı Turistler 26.290.300 26.360.800 0,27 

Hong Kong 76.884.600 76.131.700 -0,98 

Macao 20.740.300 20.639.900 -0,48 

Tayvan Eyaleti 5.162.500 5.365.900 3,94 

Kaynak:http://www.cnto.org/ EriĢim Tarihi: 04.06.2015 

 

Çin‘e giden turistlerin Çin‘de en fazla ziyaret ettikleri destinasyonlar 

Tablo 3‘te verilmiĢtir. Tabloya göre yabancı turistler 2014 yılında ilk sırada 

Hong Kong‘u, daha sonra ise sırasıyla ġangay, Pekin, Macao ve Guangzhou‘yu 

tercih etmiĢlerdir.  

Tablo 3:Yabancı Turistlerin Çin’de En Sık Ziyaret Ettikleri 20 

Destinasyon (2014 Yılı) 

1.Hong Kong 6.Shenzhen 11.Qingdao 16.Guilin  

2.ġangay 7.Sanya 12.Dalian 17.Suzhou 

3.Pekin 8.Xian 13.Xiamen 18.Chongqing 

4.Macao 9.Hangzhou 14.Zhuhai 19.Tianjin 

5.Guangzhou 10.Chengdu 15.Nanjing 20.Haikou 

Kaynak:http://www.cnto.org/EriĢim Tarihi: 04.06.2015 

 

Çin‘e gelen turist sayılarındaki azalmanın nedeni ―smog‖, yani hızla 

büyüyen imalat sanayinin yarattığı hava kirliliğidir. Ayrıca son yıllarda yaĢanan 

balık ölümleri, hava ve su kirlilikleri gibi çevresel felaketler ile sel, toprak 

kayması, deprem gibi doğal felaketler turistlerin dikkatini çekmiĢ ve kısmen de 

olsa bu ülkeyi tercih etmelerini engellemiĢtir.  

Bank of Amerika Merrill Lynch‘in yaptığı bir araĢtırmaya göre Çin Halk 

Cumhuriyeti 2012 yılında Almanya‘yı ve Amerika‘yı geride bırakarak 102 

milyar dolar turizm harcamasıyla 1. sıraya yükselmiĢtir. Dünyanın en fazla 

nüfusuna sahip ülkesi olan Çin‘de ülke vatandaĢlarının uluslararası turizme 

katılımları bir önceki yılla karĢılaĢtırıldığında 2014 yılında % 20 artıĢ 

göstererek 107 milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır. Yapılan turizm harcamaları ise 164 

milyar dolar olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Çinli turistlerin profilleri ve destinasyon 

http://www.cnto.org/
http://www.cnto.org/
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tercihleri dikkate alındığında, yaklaĢık % 90‘lık bir oranla büyük çoğunluğun 

yakın mesafelere gittiği, kültürel farklılıkların az olması, maliyetlerin daha 

düĢük olması ve dil engellerinin bulunmaması gibi nedenlerle Asya-Pasifik 

bölgelerini daha fazla tercih ettiğitespit edilmiĢtir (travelchinaguide.com).  

Dünya Turizm ġehirleri Federasyonu tarafından yayınlanan bir 

araĢtırmaya göre ise dıĢ turizm faaliyetlerine katılan Çinli turistlerin büyük bir 

çoğunluğu Beijing, Shanghai ve Guangdong gibi büyük kentlerde yaĢamakta ve 

yarısından fazlası 1980 yılı sonrası doğumlu oldukları için genç nüfusu 

oluĢturmaktadırlar. Ayrıca turistlerin yaklaĢık % 60‘ı tek çocuklu ailelerden 

oluĢmakta ve gidilen bölgede 6-8 gün arasında geceleme yapmaktadır (WTCF, 

2015). Çinli turistlerin en sık ziyaret ettikleri 20 destinasyon Tablo 4.‘te 

verilmiĢtir. Tabloya göre turistlerin en sık ziyaret ettikleri 5 destinasyon Hong 

Kong, Güney Kore, Tayland, Tayvan ve Macao‘dur.  

Tablo 4: Çinli Turistlerin En Sık Ziyaret Ettikleri 20 Destinasyon (2014 Yılı) 

1.Hong Kong 6.Japonya 11.BirleĢik Devletler 16.Almanya 

2.Güney Kore 7.Singapur 12.Ġtalya 17.Rusya 

3.Tayland 8.Malezya 13.Vietnam 18.Büyük Britanya 

4.Tayvan 9.Endonezya 14.Ġsviçre 19.Yeni Zelenda 

5.Macao 10.Fransa 15.Avustralya 20.Filipinler 

Kaynak:http://www.cnto.org/EriĢim Tarihi: 04.06.2015 

 

 KiĢi baĢına düĢen gelirlerin yükselmesiyle birlikte özellikle Çin‘e yakın 

coğrafyalarda bulunan destinasyonlar büyük bir turizm pazarı oluĢumuna olanak 

sağlamıĢ ve özellikle yuanın değerinin de yükselmesiyle birlikte, birçok yabancı 

ülke Çin vatandaĢlarına ödeme imkânlarını kolaylaĢtırma politikaları 

sunmuĢlardır. 2014 yılında Çin‘den baĢka ülkelere giden turistlerin sayıları ve 

gittikleri bölgeler Tablo 5.‘te verilmiĢtir.  

Tablo 5:Destinasyonlara Göre Çinli Turist Sayıları (2014 Yılı) 

Destinasyon Turist Sayısı Destinasyon  Turist Sayısı 

1.Hong Kong 5.370.884 11.BirleĢik Devletler 553.846 

2.Güney Kore 3.546.921 12.Ġtalya 497.453 

3.Tayland 2.884.539 13.Vietnam 440.683 

4.Tayvan 2.671.350 14.Ġsviçre 436.771 

5.Macao 2.434.431 15.Avustralya 413.333 

6.Japonya 1.394.203 16.Almanya 397.611 

7.Singapur 990.159 17.Rusya 354.065 

http://www.cnto.org/
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8.Malezya 677.836 18.Büyük Britanya 239.967 

9.Endonezya 646.048 19.Yeni Zelenda 222.566 

10.Fransa 619.294 20.Filipinler 218.010 

Kaynak:http://www.cnto.org/EriĢim Tarihi: 04.06.2015 

Uluslararası turizm harcamaları açısından ilk 10 ülke sıralamasında ilk 

sırada yer alan Çin‘in vatandaĢları 2011 yılında toplamda 72,6 milyar dolar 

harcamada bulunmuĢlardır. Çin Sosyal Bilimler Akademisi‘nin yapmıĢ olduğu 

açıklamaya göre 2011 yılında Amerika‘yı ziyaret eden Çinli turistlerin ortalama 

seyahat harcamaları kiĢi baĢına 7.107 dolar olmuĢtur. Tablo 6.‘da Uluslararası 

turizm harcamalarında ilk 10 sırada yer alan ülkeler verilmiĢtir.Tablo 

incelendiğinde özellikle değiĢim oranlarında Çin‘in 2012 ve 2013 yıllarındaki 

önemli artıĢlarla birlikte ilk sırada yer aldığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 6:Uluslararası Turizm Harcamaları Açısından İlk 10 Ülke 

Ülkeler 2011 2012 2013 2012/2011 

DeğiĢim (%) 

2013/2012 

DeğiĢim (%) 

Çin 72,6 102,0 128,6 40,5 26,1 

ABD 78,2 83,5 86,2 6,7 3,3 

Almanya 85,9 81,3 85,9 2,5 2,3 

Rusya 32,9 42,8 53,5 30,1 24,9 

Ġngiltere 51,0 51,3 52,6 2,1 3,5 

Fransa 44,9 39,1 42,4 -5,8 4,9 

Kanada 33,4 35,0 35,2 6,2 3,2 

Avustralya 27,3 28,0 28,4 2,1 8,8 

Ġtalya 28,7 26,4 27,0 -0,3 -1,0 

Brezilya 21,3 22,2 25,1 4,6 12,9 

Kaynak:TheWorld Tourism Organization (UNWTO), World 

TourismBarometer, Vol. 12, Nisan 2014. 

Yabancı sermayenin Çin turizm pazarına girmesiyle birlikte Çin‘de 

yabancı seyahat acentelerinin sayısı çoğalmıĢ ve iç turizmde güçlü bir rekabet 

ortamı meydana gelmiĢtir. Son 10 yılda Çin‘de iç turizm % 10‘un üzerinde 

artarak ülkenin istihdamına ve ekonomik geliĢimine önemli oranda katkı 

sağlamıĢtır. Tablo 7. Çin‘deki otel sayılarını, ortalama oda fiyatlarını ve 

ortalama doluluk oranlarını göstermektedir. 

Tablo 7:Çin Otel Sayısı, Ortalama Oda Fiyatları ve Ortalama Doluluk 

Oranları 

 Otel Sayısı Ortalama Oda Fiyatı Ortalama Doluluk (%) 

5 Yıldızlı 783 659,36 57,90 

4 Yıldızlı 2431 346,13 57,75 

http://www.cnto.org/
http://www.unwto.org/
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3 Yıldızlı 5585 225,64 54,78 

2 Yıldızlı 2683 164,35 53,14 

1 Yıldızlı 118 128,68 49,14 

Toplam 11600 337,86 56,05 

Kaynak:http://www.cnto.org/EriĢim Tarihi: 04.06.2015 

Tablo incelendiğinde toplamda 11.600 olan otel sayısının 118‘i 1 yıldızlı, 

2683‘ü 2 yıldızlı, 5585‘i 3 yıldızlı, 2431‘i 4 yıldızlı ve 783‘ü 5 yıldızlı otel 

niteliğindedir. Çin‘deki 2014 yılı ortalama oda fiyatları ise 337,86 dolardır. 

 

3. Ġnovasyon, Turizm ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi 

Yenidünya düzeninde inovasyonelyaklaĢımlar ekonomilerin rekabet 

üstünlüğü sağlamasında önemli bir yer tutmaktadır. Rekabet üstünlüğüise 

kapasite, ARGE, teknoloji gibi faktörlerin ne ölçüde kullanıldıklarıyla yakından 

ilintilidir. Özellikle toplumsal, idari ve kültürel manada bu yeni yöntemlerin 

kullanımı geliĢimi hızlandırırken, bu yeni yöntemler ileetkin sonuçlar 

alınabiliyor ve verimlilik artıĢı da sağlanıyorsa ülkeler iĢte o zaman rekabet 

edebilirlikte bir adım öne geçebilmektedir. Özellikle ekonomik hedefleri 

gerçekleĢtirmek veya piyasa gücünü korumak/artırmak düĢüncesi içerisinde 

olanülkelerekonomik büyüme ve kalkınma için yenilikçi yaklaĢımları yaĢamın 

her alanına entegre etmeleri önem taĢımaktadır (IĢık, Keskin, 2013). 

Ġnovasyon, bir fikir veya buluĢun değer yaratan ve müĢterilerin satın 

alacağı ürün ve süreçlere çevrilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akyüz, 2014:5). 

1995 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ―GreenPaper on 

Innovation‖ adlı bildiride ise ekonomik ve sosyal anlamla sorunlara yeni 

çözümlerin üretildiği süreçleri ifade etmektedir.Rekabet avantajı sağlayan 

inovasyonun, dünyanın sosyo-ekonomik geliĢimi üzerinde oldukça önemli bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkelerin mikro ve makro 

düzeyde inovasyonel faaliyetler gerçekleĢtirmesi ve uygulaması gerekmektedir. 

Çin‘de uygulanan reform hareketleri ve dıĢa açılma, dünyanın en önemli 

inovasyon giriĢimlerinden biri olmuĢtur. Çin‘in 5 yıllık planında ekonomi, 

ihracat odaklı olmaktan çıkarılmıĢ ve Çin daha yenilikçi bir ekonomi olma 

yolunda ilerlemiĢtir. Çin‘in toplam ARGE harcamalarına bakıldığında, 2008 

yılında ARGE harcamalarının GSYĠH içindeki payının % 1,50 düzeyine ulaĢtığı 

görülmektedir. Aynı oran 2004 yılında % 1,25 düzeyinde iken, 2009 yılında % 

1,70 düzeyine eriĢmiĢtir. Amerika‘da kurulan Global Yönetim DanıĢmanlık 

Firması‘nın 2013 yılında yaptıkları çalıĢma neticesinde ortaya koydukları 

inovasyon araĢtırma raporlarına göre, Çin‘deki ARGE yatırımlarının sürekli 

http://www.cnto.org/
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yükseldiği gözlemlenmiĢtir. ġekil 1‘de Çin inovasyon araĢtırma raporunda yer 

alan ARGE harcama değiĢim oranları gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 1. ARGE Harcama DeğiĢim Oranları 

 

ġekil 1‘de de görüldüğü üzere ilgili raporda Çin Ģirketleri ARGE 

harcamalarını % 26,5‘lik bir orana yükseltmiĢtir. 

Çin ekonomisinin olumlu geliĢimine çok yüksek yatırım oranları, piyasa 

Ģartlarına uygun plan ve politikalar oluĢturma ve planladıkları tüm önceliklere 

ulaĢmak için gerekli teĢvik sisteminin düzenlenmesi yardımcı olmuĢtur. 

Özellikle 2010 yılı sonlarına doğru büyüme modelleri ve sanayileĢme ile ilgili 

geliĢmelerle birlikte inovasyona yönelik somut adımlar atılmıĢtır. 2011-2015 

yıllarını kapsayan 12. beĢ yıllık planda oluĢturulanuzun vadeli bilim ve 

teknoloji geliĢtirme programıyla Çin Halk Cumhuriyetin‘i 2020‘de inovasyonda 

öncü bir topluma haline dönüĢtürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu 

programda Çin‘in 2020‘de milli gelirinden araĢtırma ve geliĢtirme (Ar&Ge) için 

ayrılan oranın % 2,5seviyesine yükseltilmesi hedeflenmiĢtir (McGregor, 2010).  

Bölgesel kalkınmada inovasyonun öneminin farkında olan Çin 

hükümetinin uygulamaya koyduğu ―yazılım ve entegre devre endüstrilerinin 

geliĢiminin teĢvik edilmesi politikası‖ bölgenin kalkınmasına yönelik önemli 

teĢvikler uygulanmasına yardımcı olmuĢtur. Bu teĢvikler; vergi indirimine, 

nitelikli insan gücünün bölgeye çekilmesine ve fikri hakların korunmasına kadar 

birçok alanı kapsayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. TeĢviklerin uygulanmaya 

baĢlamasıyla yoğunlaĢan faaliyetler sonucu Çin‘in birçok bölgesinde 

inovasyona dayalı bölgesel kalkınma yolunda önemli adımlar atılmıĢtır. 

Bunlardan en önemlisi ise alt yapı yatırımlarının geliĢtirilmesi ve sağlanan 

teĢviklerle birlikte açılan ARGE merkezleri olmuĢtur. Bu merkezler, beyin 

göçünün tersine çevrilmesinde önemli rol oynamıĢtır.  

Çin Halk Cumhuriyeti, dünya pazarında önemli bir ticaret merkezi 
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olmasının yanı sıra hem nüfusunun fazlalığı ile dıĢ pasif turizme, hem de 

turistik ve tarihi değerleri ile dıĢ aktif turizme katkı sağlamaktadır. Böylesine 

önemli bir konuma sahip olan ülkenin hızlı ilerleme sürecini çeĢitli inovatif 

faaliyetlerle sürdürülebilir hale getirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle 

turizm faaliyetlerinin geliĢtirilebilmesi için en baĢta ulaĢım alanı ve sektörüne 

(mesela kara yolu çalıĢmaları, demir yolu inĢası) önem verilmesi yerinde 

olacaktır. Çünkü turizm faaliyetlerinin gerçekleĢtirilebilmesi için düzgün yollara 

ve geliĢen ulaĢım araçlarına ihtiyaç vardır. 

2013 yılında Çinmilli geliri2012 yılına oranla % 8‘e yakın artıĢlık bir 

geliĢim göstermiĢtir. Özellikle Çin‘in ekonomik anlamda büyümesinin söz 

konusu olduğu son dönemlerde oluĢan endiĢelerin giderilmesi için Çin 

hükümeti 2014 yılında yeni teĢvik paketleri açıklamıĢtır. Buna göre 2014 

yılında demiryolu inĢaatına 809 milyar yatırım yaparak 8.427 km uzunluğunda 

yeni demiryolu inĢa edilmiĢtir. Dolayısıyla 2014 yılının sonunda Çin toplamda 

112.000 kilometrelik demiryolu uzunluğuna sahip bir ülke konumuna 

ulaĢmıĢtır.  

 

4.SONUÇ  

Turizm sektörü her ne kadar hizmet ağırlıklı bir sektör olsa da gıda, 

ulaĢım ve inĢaat gibi birçok sektöre katkı sunmaktadır. Ayrıca turizmin 

ödemeler bilançosuna, milli gelire ve yarattığı çarpan etkisiyle de önem 

kazanmaktadır. Turizm tüm bu alanlara katkı sunarken kendi içerisinde 

inovasyonel bir mantık ile plan ve program yapılması bu sektörün geliĢimini ve 

katkısını daha etkin hale getirmektedir. Bu çalıĢmada yapılan araĢtırmalar 

inovasyon ile büyüyen Çin turizmi potansiyelini ve geliĢimini çok daha yukarı 

seviyelere daha hızlı bir sürede çektiği yönündedir. Ayrıca yapılan yatırımların 

ve turizm politikalarındaki inovasyoneltutum ekonomik büyümeye olumlu 

yönde katkı sunduğu söylenebilir. 
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ASUR-URARTU ĠLĠġKĠLERĠNDE YEREL 

POLĠTĠK GÜÇLER 

 

The Local Political Powers in Assyrian-Urartian Relations 

 

Sırrı TĠRYAKĠ

 

 

ÖZET 

   Urartu Krallığı‟nın devletleĢme sürecini tamamlayıp Yakındoğu‟da önemli bir 

askeri güç haline gelmesi aynı zamanda Asur‟la yoğun bir askeri mücadelenin de 

baĢlaması demekti. Asur ve Urartu krallıkları arasındaki mücadele aynı zamanda Doğu 

Anadolu Bölgesi‟nin politik coğrafyasını da belirleyecektir. Asur tarafından Kuzey 

Suriye ve Anadolu‟ya düzenlenen askeri seferler bu krallığa Urartu‟nun merkezi 

bölgelerine kadar olan sahada egemenlik kurma imkânı verecektir. Asur‟un bu 

coğrafyalardaki krallıklardan elde ettiği ganimetler ve aldığı vergiler kendi ekonomisi 

için son derece hayati bir konuma sahipti. Ayrıca bu bölgelerden elde edilen ganimetler 

ve buralarda kurulan askeri garnizonlar Asur‟a bir sonraki seferler için oldukça önemli 

avantajlar sağlayacaktır. Kuzey bölgelerinde güçlü bir hâkimiyetkurduktan sonra Asur 

buralardaki yerel beyliklere karĢı son derece katı sömürgeci politikalar uygulayacaktır. 

Asur‟un geliĢtirdiği sert politikalar karĢısında kuzey bölgelerinde bulunan yerel güçler 

çıkıĢ yolunu Yakın Doğu‟nun diğer bir önemli askeri ve siyasi gücü olarak gördükleri 

Urartu Krallığı ile ittifak kurmada göreceklerdir. Urartu Krallığı ve diğer yerel 

beylikler arasında kurulan ittifaklar dönem dönem Asur‟u zor durumda bırakacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Asur, Urartu Krallığı, Yerel Beylikler, Doğu Anadolu 

Bölgesi, Kuzey Suriye 

 

ABSTRACT 

The Urartu Kingdom became a significant military power in Near East after 

completing the process of becoming a state and this meant that an intensive military 

struggle would begin with Assyrians. That struggle between Urartu and Assyrian 

Kingdoms would designate the political geography of East Anatolian Region. Military 

expeditions organized by Assyrians to Northern Syria and Anatolia enable that 

Kingdom to dominate the area near the Urartu‟s central regions. The pillages and taxes 
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that the Assyrians took from the Kingdoms located in that region were vitally important 

for its economy. In addition, the pillages and military garrisons founded in that region 

provided advantages to Assyrians for next military expeditions. After establishing a 

powerful domination in North regions, Assyrians would implement extreme colonist 

policies against local beyliks. The local powers felt suffocated under the extreme 

policies of Assyrians and tried to find a solution to that situation by being an ally of 

Urartu Kingdom which was regarded as a military and political power. Urartu 

Kingdom put the Assyrians into trouble from time to time with the help of local beyliks. 

Keywords: Assyrian, Urartu Kingdom, Local Beyliks, Eastern Anatolia Region, 

Northern Syria 

 

A.GĠRĠġ 

II. Assurnasirpal‘in Asur tahtına oturmasıyla birlikte Asur‘un kuzey 

bölgelerinde kazandığı askeri baĢarılara bağlı olarak hem Urartu hem de 

bölgedeki diğer krallıklar karĢısında çok daha güçlü bir otorite haline geldiği 

anlaĢılmaktadır. II. Assurnasirpal kuzey bölgelerinde sürdürdüğü askeri 

politikalar sonucunda Asur coğrafyasından Zağros Dağlarına kadar oldukça 

geniĢ bir alanı egemenliği altına alacaktır. Daha sonraki dönemlerde ise bu kral 

tarafından Anadolu‘nun iç bölgelerine kadar olan sahada da hâkimiyet 

kurulacaktır. Ancak daha sonrasında Asur kralının Anadolu coğrafyasının 

yüksek yaylalarına yönelik sürdüreceği yayılım politikalarının çok farklı siyasi 

ve askeri sonuçları olacaktır. Çünkü Anadolu‘nun yüksek coğrafyasında 

yaĢayan Uruadri ve Nairi beylikleri, Asur‘un yoğun baskıları sonucunda bir 

araya gelerek Urartu Devleti‘nin kuruluĢ aĢamasını tamamlayacaklardır. 

M.Ö. 9. yüzyılın ortalarından itibaren Urartu Krallığı‘nın kuruluĢ 

aĢamasını tamamlamasıyla birlikte baĢlayacak Asur-Urartu mücadelesi genel 

anlamda askeri üstünlük mücadelesi Ģeklinde geliĢecektir. Yakındoğu‘nun iki 

önemli askeri ve siyasi gücü olan Asur ve Urartu Krallıkları arasındaki iliĢkiler, 

savaĢların olmadığı dönemlerde ise taraflar birbirlerine karĢı soğuk savaĢ olarak 

tanımlanabilecek yöntemleri geliĢtirecekler. Bahsettiğimiz bu soğuk savaĢ 

yöntemlerinin baĢında ise Asur ve Urartu arasında yer alan yerel beyliklerin bu 

iki krallık tarafından birbirlerine karĢı örgütlemeleri gelmektedir. Asur‘un 

kuzey bölgelerinde bulunan yerel beyliklere karĢı oldukça katı askeri politikalar 

geliĢtirmesi üzerine Anadolu ve Kuzey Suriye coğrafyalarına lokalize edilen 

yere beylikler, askeri güç olarak hızlı bir Ģekilde yükselen Urartu Krallığı‘nı 

kurtarıcı olarak görmeye baĢlayacaklardır. Urartu Krallığı‘nın Ön Asya 

dünyasında önemli bir aktör olarak ortaya çıkması Asur‘un kuzeyinde bulunan 
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yerel beylikleri oldukça cesaretlendirecektir. Urartu‘nun Anadolu ve Kuzey 

Suriye coğrafyalarında aktif bir Ģekilde rol almaya baĢlaması bu bölgelerdeki 

beylikleri hareketlendirmeye baĢlayacaktır. Bu geliĢmeler üzerine Kumme, 

Ukku, TuĢhan, Melid ve Tabal gibi krallıklar Urartu‘nun önderliğinde bir araya 

gelerek Asur karĢıttı ittifaklar bloğunu oluĢturacaklardır. 

 

B.ASUR-URARTU ĠLĠġKĠLERĠNDE YEREL POLĠTĠK GÜÇLER 

M.Ö. 9. yüzyılın ortalarından itibaren Van Gölü civarında dağınık halde 

yaĢayan Uruatri ve Nairi beylikleri bir krallın yönetimi altında Urartu devleti 

olarak kuruluĢunu tamamlayacaktır. M.Ö. 7. yüzyıla kadar olan dönemde ise 

Doğu Anadolu‘nun siyasi ve politik coğrafyasını Asur ve Urartu devletleri 

arasındaki askeri ve siyasi mücadele Ģekillendirecektir
1
. Asur ve Urartu 

krallıkları gerek uyguladıkları politik geliĢmeler açısından gerekse sahip 

oldukları nüfus potansiyeli itibariyle Orta Demir Çağı‘nda Yakındoğu‘nun en 

önemli askeri ve siyasi güçleri konumundaydı
2
. Bu dönemlerde Kuzey 

Mezopotamya krallığı olarak Yakındoğu‘daki krallıklar arasında askeri ve siyasi 

açıdan daha ön planda olanAsur, yaklaĢık olarak bin yıla yayılan ve yazılı 

kaynaklara dayanan tarihinin bazı dönemlerinde ülkede yaĢanan iç 

çekiĢmelerden dolayı bu krallığın uyguladığı emperyalist yayılım faaliyetlerinde 

dönem dönem baĢarısızlıklar yaĢanacaktır. Asur‘un yaĢayacağı bu 

baĢarısızlıklar kuĢkusuz en çok ezeli düĢman konumunda olan Urartu ile bu iki 

krallığın mücadelesinde, bulundukları coğrafi konumlarından dolayı yer almak 

zorunda kalan yerel krallıkların iĢine yarayacaktır
3
. Yukarıda değindiğimiz 

üzere Asur‘un Yakındoğu‘da önemli bir askeri güç haline gelmesinde bu 

krallığın Asur, Nineveh ve Arbela üçgeni gibi stratejik bir coğrafyada 

kurulmasının etkisi oldukça büyüktür. Ayrıca tanımladığımız bu coğrafya 

oldukça kalabalık nüfusları besleyebilecek Ģekilde yeteri miktarda yağıĢta 

almaktaydı
4
. 

Ancak M.Ö. 9. yüzyılda Asur yaĢayacağı iç bunalımlardan dolayı 

krallığın kuzey yayılımında stratejik bir konuma sahip olan batı ve kuzeyindeki 

                                                 
1 Sırrı Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, BasılmamıĢ Doktora 

Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, s. 190. 
2 Kemalettin Köroğlu, ‗‗Conflict and Interaction in the Iron Age: The Origins of Urartian-

Assyrian Relations‘‘, European Journal of Archaeology 18/1, 2015, s. 111. 
3Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 190. 
4 Karen Radner, ‗‗Asurlular-Urartular‘‘, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Kasım-Aralık, Ġstanbul, 2012, 

s. 58. 
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toprakları kaybedecektir. Asur‘un bu coğrafyadan çekilmesiyle birlikte doğan 

otorite boĢluğu bölgeye göçlerle gelen Arami halklarının yöneticileri tarafından 

doldurulacaktır. Asur bu toprakları ele geçirmek için yeniden askeri hareket 

evresini baĢlatınca Fırat Nehri tekrardan Asur‘un batı sınırı olarak 

belirlenecektir. Asur tarafından baĢlatılan bu yoğun askeri faaliyetler kendisine 

‗‗Urartu‘‘ adındayeni bir askeri ve siyasi güçle karĢılaĢacağı Doğu Anadolu‘nun 

yüksek yaylalarına kadar ilerleme imkânı sağlayacaktır
5
. Coğrafi konum 

itibariyle Urartu Krallığı,Doğu Anadolu Bölgesi‘nde
6
, Güneydoğu Kafkaslarda 

ve Kuzeybatı Ġran coğrafyasında hâkimiyet kuracaktır
7
. Bahsettiğimiz bu 

coğrafyada özellikle Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda Urartu nüfusunun en 

yoğun olduğu bölgeydi. Aynı zamanda Urartu‘nun merkezi bölgesi olan bu 

coğrafya Urartu Krallığını Asur saldırılarına karĢı daha korunmalı hale getirdiği 

gibi bu coğrafyanın dağlık alanları yaz aylarında yaylacılıkta kullanılmaktaydı 

ve kıĢ ayları için yerleĢime elveriĢli değildi
8
. Urartu‘nun güneyinde Asur, 

batısında Melid, Tabal ve Kummuh gibi Geç Hitit Krallıkları, Kuzeybatısında 

ise Mana Krallığı yer almaktaydı
9
. Urartu Krallığı‘nın kontrol altında 

tutulmasının oldukça zor olan yüksek yaylalar, sıradağlar ve derin yarıklardan 

oluĢan vadilerin bulunduğu Doğu Anadolu ve çevresindeki zorlu coğrafyada iki 

yüz yıla yakın bir süre boyunca hüküm sürmesi oldukça dikkat çekicidir
10

. 

M.Ö. 9. yüzyılın ortaları itibariyle Asur saldırıları sonucunda kuruluĢunu 

tamamlayan Urartu Devleti‘nin bu tarihten itibaren Asur‘la olan iliĢkileri sürekli 

olarak askeri çatıĢma Ģeklinde olmuĢtur. Doğrudan askeri mücadelenin olmadığı 

dönemlerde ise her iki ülke arasındaki iliĢkilerde ‗‗soğuk savaĢ‘‘ olarak 

tanımlayabileceğimiz farklı bir mücadele tarzı etkili olacaktır
11

. Her iki ülke 

Kuzey Suriye coğrafyasında bulunan krallıklar üzerinde hâkimiyet kurmak 

istemelerinin yanı sıra Batı Anadolu‘da bulanan geçiĢ yollarını kontrol 

altındaalıp Akdeniz‘e ulaĢmayı hedeflemektedir. Bu durum Kuzeybatı Ġran ve 

                                                 
5 Radner, ‗‗Asurlular-Urartular‘‘, s. 58–59. 
6 Urartu Krallığı‘nın Doğu Anadolu‘da kuruluĢunu tamamlaması sonucunda bu coğrafyada ortaya 

çıkacak yeni yaĢam koĢulları ve kültürel birikim daha sonraki dönemlerde Güneydoğu Kafkaslar, 

Kuzeybatı Ġran ve Batı Anadolu‘ya doğru yayılacaktır. 
7Köroğlu, ‗‗Conflict and Interaction in the Iron Age: The Origins of Urartian-Assyrian 

Relations‘‘, s. 111. 
8Radner, ‗‗Asurlular-Urartular‘‘, s. 59. 
9 Kemalettin Köroğlu, ‗‗Urartu: Krallık ve AĢiretler‘‘, Urartu Doğu‟da DeğiĢim, (Edt. Kemalettin 

Köroğlu, Erkan Konyar), YKY Yayınları, Ġstanbul, 2011, s. 12.  
10 Köroğlu, ‗‗Urartu: Krallık ve AĢiretler‘‘, s. 12. 
11 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 190. 
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Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Asur ve Urartu arasında uzun yıllar süren 

çatıĢmalara neden olacaktır. Bu çatıĢmalar esnasında askeri ve siyasi yönünden 

üstün olan krallık bahsi geçen bölgeleri peĢpeĢe topraklarına katacaktır. Oysaki 

Asur‘un Kummuh ülkesinin topraklarını egemenliği altına aldığı M.Ö. 709 

yılına kadar coğrafi konum olarak Asur ve Urartu devletleri aynı sınırı 

paylaĢmadıkları gibi TuĢpa ve Nineve kentleri birbirlerine 240 km uzaklıktaydı 

ve bu iki kent arasındaki mesafede 3000 metreyi geçen yüksekliğe sahip Toros 

dağları doğal bir bariyer olarak bulunmaktaydı. Ayrıca Asur ve Urartu devletleri 

arasında yer alan bölgede sembolik olarak bağımsızlığını sürdüren yerel politik 

güçler bulunmaktadır
12

. 

Urartu adı ilk kez M.Ö. 13. yüzyılda Uruatri formuyla bir beylikler 

konfederasyonu Ģeklinde görülür. Asur kralı I. Salmanasar‘a ait sefer 

kayıtlarında bu federasyonu oluĢturan 8 aĢiretin ve 51 kentin adı anılmaktadır
13

. 

Daha sonraki dönemlere ait Asur krali yazıtlarında Nairi ülkelerinin de adı 

geçmeye baĢlar. Ancak Nairi ve Uruatri beylikleri arasındaki sınırla ilgili kesin 

bir hat çizmek oldukça zor görünmektedir. Dönemin Asur kayıtlarına göre Nairi 

Ülkeleri: güneyde KaĢiari Dağı‘ndan kuzeyde Van Gölü havzasına kadar 

uzanan dağlık bölgeye lokalize edilmektedir
14

. Ayrıca bu coğrafya irili ufaklı 

birçok Hurri beyliği arasında paylaĢılmıĢtı. Bu beyliklerin baĢındaki 

yöneticilerin sayıları 23 ile 60 arasında değiĢmekteydi
15

. Asur kralı II. 

Assurnasirpal M.Ö. 882 ve 879 tarihlerinde düzenlediği askeri seferlerinde 

KaĢiari dağını geçip Nairi ülkelerine girdiğini ardından TuĢhan‘da bir saray inĢa 

ettiğini ve adına buraya yazıt diktirdiğini belirtmektedir
16

. Uruatri ülkesi ise 

daha kuzeye lokalize edilmekte ve Nairi‘ye göre daha küçük bir alanı 

kapsamaktaydı. Bahsettiğimiz bu tablodan da anlaĢılacağı üzere Doğu 

Anadolu‘da bu dönemde birçok beylik varlığını sürdürmekteydi
17

. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi M.Ö. 9. yüzyılın ortalarına gelindiğinde 

Uruatri ve Nairi beylikleri bir araya gelerek bölgedeki en önemli merkezi güç 

konumuna gelecek olan Urartu Krallığı‘nı kuracaktır. Urartu Krallığı 

                                                 
12 Radner, ‗‗Asurlular-Urartular‘‘, s.61. 
13 Veli Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Kasım-Aralık, Ġstanbul, 2012, 

s. 44. 
14 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 44. 
15 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 44. 
16 Köroğlu, ‗‗Conflict and Interaction in the Iron Age: The Origins of Urartian-Assyrian 

Relations‘‘, s. 113. 
17 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 44. 
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kuruluĢunu tamamladıktan sonra güçlü komĢusu Asur‘a karĢı amansız bir 

düĢman haline gelecektir
18

. Elbette Urartu‘nun devletleĢmeye doğru gittiği 

süreçte birçok faktör etkili olacaktır. Ancak kanımızca devletleĢmeye doğru 

giden dönemde I. Salmanasar (M.Ö. 1263–1233), I. Tukulti Ninurta (M.Ö. 

1233–1197) ve I. Tiglat-Pileser (M.Ö. 1114–1076) gibi dönemin güçlü Asur 

krallarının Uruatri ve Nairi ülkelerine düzenlediği seferler çok daha etkili 

olmuĢtur. Çünkü Asur krallarının kuzeydeki Nairi ülkelerine düzenlediği çok 

sayıdaki askeri seferin sonunda Asur‘un askeri ve siyasi hâkimiyet alanı Asur 

krali yazıtlarında Nairi ülkesinin aĢağı denizi olarak tanımlanan Urmiye 

Gölü‘ne ve aynı zamanda Nairi‘nin yukarı denizi olarak adlandırılan Van Gölü 

kıyılarına kadar ulaĢacaktır
19

. Asur‘un hâkimiyet alanının bahsettiğimiz gibi son 

derece geniĢ bölgelere kadar uzanması karĢısında savunmasız kalan Van Gölü 

Havzası‘ndaki beylikler M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında bir araya gelerek Urartu 

Krallığı‘nın oluĢum evresini tamamlayacaklardır. Urartu devletini kuran kurucu 

sülalelin daha öncesinden gelme bir devlet yönetme geleneğinin olduğu, kısa bir 

zaman içerisinde oluĢturduğu kurumlardan ve faaliyetlerden anlaĢılmaktadır
20

. 

Asur kral yazıtlarına göre, Asur ve Urartu arasındaki ilk münasebetler II. 

Assurnasirpal‘in (M.Ö. 884–859) Krallığı Dönemi‘ne tarihlenir. Bu 

münasebetler ilk olarak Asur‘un Dicle‘nin kaynak bölgesine doğru sefer 

düzenlemesiyle baĢlayacaktır
21

.  M.Ö. 858 tarihine gelindiğinde ise III. 

Salmanasar dönemine ait bir Asur krali yazıtında ilk kez ‗‗Urartu‘‘ ismine 

rastlanılmaktadır ve bu belgede ilk kez bir Urartu kralından söz edilir:
22

 

„„Urartulu Arame‟nin kenti Sugunia‟yı ele geçirdim…‟‟
23

. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Asur kralı III. Salmanasar‘a ait olan bu 

bilgiler Balavat kapısının birinci bandında geçmektedir
24

. Bu kralla ait 

yıllıklarda iktidarının 3. ve 15. yılarında Urartu kralı Arame‘ye karĢı 

düzenlediği seferlerden sonra elde ettiği baĢarılardan bahsedilmektedir
25

. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi Arame ismi yazıtlarda geçen ilk Urartu kralıdır. III. 

                                                 
18 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 44. 
19 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 44. 
20 Kemalettin Köroğlu, ‗‗Demir Çağı‘nda Ön Asya ve Urartu Krallığı‘‘, Aktüel Arkeoloji Dergisi, 

Kasım-Aralık, Ġstanbul, 2012, s. 77.  
21 Radner, ‗‗Asurlular-Urartular‘‘, s.61. 
22Altan Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġzmir, 1994, s. 

29. 
23 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 29. 
24 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 29. 
25 Mirjo Salvini,Urartu Tarihi ve Kültürü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, 2006, s. 36. 
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Salmanasar düzenlediği seferler sonunda yazıtta geçen Urartu Krallığı‘nın 

korunaklı kenti Saguna, Asur tarafından ele geçirilir ve yakılır. Ayrıca Asur 

kralı tarafından Arame‘nin krallık kenti olan ArzaĢkun‘da ele geçirilir. 

ArzaĢkun‘nun ele geçirildiği savaĢın görsel tasvirleri Balavat tunç kapısında 

bulunmaktadır. Ayrıca bu seferlerin anlatıldığı Asur krali yazıtlarında ilk defa 

Urartu krallarına ait müstahkem kentlerden söz edilir
26

. 

III. Salmanasar komutasındaki Asur orduları M.Ö. 832 ve 828 

tarihlerinde bir kez daha Urartu coğrafyasında görünmektedirler
27

. Ancak artık 

Urartu tahtında krallığın 2. kurucusu olarak kabul edilen I. Sarduri 

bulunmaktadır
28

. I. Sarduri adıyla tahta oturan yeni kralın kendisine ait bir 

yazıtta babasının adı olarak Lutipri‘yi vermesi onun baĢka bir hanedana ve 

farklı bir aĢirete mensup olduğu görüĢünü öne çıkarmaktadır
29

. I. Sarduri‘den 

Urartu Krallığı‘nın 2. kurucusu olarak söz edilmesinin nedeni ise Van Gölü‘nun 

doğu kıyısında bulunan TuĢpa‘yı kendisine yeni baĢkent olarak seçmesi ve 

müstahkem hale getirmesidir
30

. Urartu‘yu yöneten hanedanın el değiĢtirmesi ve 

baĢkentin daha güvenli bir bölgeye taĢınması bu krallığın Yakındoğu‘da önemli 

bir askeri ve siyasi güç haline gelmesinde son derece etkili olmuĢtur. Ayrıca 

Van kalesinin kuzeybatı ucundaSarduri tarafından dikilen ve Asur çivi yazısıyla 

ele alınmıĢ yazıt Urartu Krallığı‘nın kuruluĢ manifestosu niteliğindedir
31

: 

„„Lutipri oğlu Sarduri, Büyük kral, güçlü kral, dünyanın kralı, Nairi 

ülkesinin kralı, benzeri olmayan kral, hayret verici çoban, dik baĢlı uyruklarla 

savaĢmaktan korkmayan kralın yazıtıdır. Lutipri oğlu Sarduri, krallar kralı, her 

kraldan haraç almıĢ olan (benim). Lutipri oğlu Sarduri Ģöyle der: Bu taĢları 

Alniunu ġehri‟nden getirttim ve bu duvarı yaptırdım‟‟
32

. 

I.Sarduri ile birlikte Doğu Anadolu coğrafyasında önemli bir askeri güç 

ve Asur‘a rakip konumuna gelen Urartu Krallığı‘nın coğrafi sınırlarının nereleri 

kapsadığı konusu tam olarak bilinmemektedir
33

. Yukarıdaki yazıttan da 

anlaĢılacağı üzere bu kralla birlikte Urartu‘da yazılı tarih aktarımı da 

                                                 
26 Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, s. 36. 
27 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 49. 
28 Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, s. 43. 
29 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 49. 
30 Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, s. 43. 
31 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 49. 
32 Margaret R. Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Katalogu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

Ġstanbul, 2006, s. 17. 
33 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 49. 
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baĢlayacaktır
34

. 

I. Sarduri‘den sonra Urartu tahtına Asurluların UĢpina dediği oğlu ĠĢpuini 

(M.Ö. 830–810) geçecektir. ĠĢpuini Urartu tahtını bir süre oğlu Menua ile 

birlikte paylaĢacaktır. Baba oğul ortak krallığı döneminde Urartu ülkesinde 

gerçekleĢtirilecek çeĢitli reformlar sonucunda güçlü monarĢilerin temelleri 

atılacaktır. Özellikle krallığın baĢkentinde dini ve askeri alanlarda yeni 

formatlar geliĢtirilecektir
35

. ĠĢpuini‘nin Urartu tahtına oturmasından birkaç yıl 

sonra HubuĢkia ülkesinin önemli bir bölümünü ele geçirmesive ülkesinin 

sınırlarını güneyde bulunan MuĢaĢir sınırlarına kadar geniĢletmesi, Asur‘un bu 

coğrafyadaki askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar verecektir. YaĢanan 

bu geliĢmeler üzerine Asur kralı V. ġamsi-Adad, Urartu Krallığı‘nın güney 

bölgelerinde egemenlik kurmasını engellemek üzere harekete geçecektir. 

Urartu‘nun Asur Krallığı‘nın kuzeyinde bulunan ekonomik çıkar alanlarına 

yönelik faaliyetleri her zaman beraberinde karĢıt Asur saldırılarını getirecektir
36

. 

ĠĢpuini‘ye ait önemli yazıtlardan biri olan KeliĢin yazıtına göre M.Ö. 9. 

yüzyıldan itibaren kutsal kent konumunda olan MuĢaĢir herhangi bir askeri güç 

kullanılmadan Urartu egemenliği altına girmiĢtir
37

. 

Menua‘nın tek baĢına Urartu tahtına geçmesiyle birlikte krallık gerek 

askeri ve siyasi gerekse ekonomik alanlarda daha büyük bir ivme 

kazanacaktır
38

. Urartu‘nun Menua Dönemi‘nde hızlı bir geniĢleme ivmesi 

kazanmasında bu kralın babası ĠĢpuini‘den edindiği siyasal ve askeri tecrübenin 

çok önemli katkısı olacaktır
39

. Menua Dönemi‘nde teĢkilatlanmasını 

tamamlayan Urartu Krallığı idari ve askeri alanlardaönemli oranda 

Ģekillenecektir ve bu yapılanma devletin yıkılıĢına kadar önemli oranla varlığını 

sürdürecektir. Bu kral döneminde Urartu‘nun sınırları batıda Malatya, doğuda 

Urmiye Gölü‘nün güneydoğu kıyılarına kadar ulaĢacaktır. Bu bölgelerin Menua 

tarafından hedef seçilmesinin nedeni ise buralarda önemli hammadde 

kaynaklarının bulunması ve Asur‘a önemli ekonomik avantajlar sağlayan ticaret 

yolarının buralardan geçmesidir
40

. Ġdari ve inĢaat faaliyetlerinin yanı sıra askeri 

seferlere de hız veren Menua döneminde batıda Supani (Klasik Çağ‘da 

                                                 
34Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, s. 45. 
35 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 49. 
36 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 212. 
37 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 42. 
38 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 50.  
39 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 42. 
40 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 50. 
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Sophene) ele geçirilerek Urartu Krallığı‘nın sınırları Fırat Nehri‘ne kadar 

uzanacak ve Malatya‘daki Geç Hitit Krallığı olan Melid ülkesi hâkimiyet altına 

alınacaktır. Urmiye Gölü‘nün güneydoğu kıyılarındaki Asur egemenliğine son 

verilerek buralarda yeniden Urartu hâkimiyeti kurulacaktır. Daha güneyde ise 

Yukarı Dicle bölgesine kadar inilerek Asur ülkesi sınırlarına ulaĢıldı. Kuzey 

bölgelerinde de aktif bir politika sürdüren Menua, Iğdır Ovası merkezli Erikua 

Krallığı kontrol altına alındı; Erzurum yöresinde hüküm süren Diauhei 

Krallığı‘ndan haraç alınacaktır. Bu kral döneminde sürdürülen bütün bu askeri 

ve siyasi faaliyetler Van Gölü Havzası merkezli mutlak krallığın kurulmuĢ 

olduğunu göstermektedir
41

. 

 Menua‘dan sonra tahta geçen oğlu I. ArgiĢti
42

 ve torunu II. Sarduri 

dönemlerinde gücünün zirvesine ulaĢan Urartu Krallığı gerek Doğu Anadolu 

Bölgesi‘nde gerekse Kuzey Suriye coğrafyasında Asur‘a karĢı çok daha güçlü 

hale gelecektir. Ele geçirilen bölgelerden elde edilen ganimetler ve hâkimiyet 

altına alınan krallıklardan alınan vergilerle birlikte Urartu Devletini ekonomik 

ve askeri anlamda Asur‘a karĢı daha da avantajlı bir konuma getirecektir. 

Özellikle ekonomide meydana gelen yüksek orandaki iyileĢmeler Urartu 

ordusunun çok daha uzak bölgelere sefer düzenleme imkân ve kapasitesini 

artıracaktır. II. Sarduri Dönemi‘nde sınırlarda inĢa edilen yeni kalelerle birlikte 

hem buralardaki Urartu egemenliği pekiĢtirildi hem de sınırlar güvence altına 

alınmaya çalıĢıldı. Bu kral döneminde Urartu‘nun askeri, siyasi ve ekonomik 

alanlarda hızlı bir Ģekilde geliĢme göstermesinde güneydeki ezeli düĢman 

Asur‘un iç isyanlarla uğraĢması son derece etkili olmuĢtur. Bu dönemde Urartu 

Devleti‘nin egemenlik alanı ilk kez Torosları aĢıp Suriye coğrafyasına 

ulaĢacaktır
43

. 

M.Ö. 7. yüzyıla gelindiğinde ise I. Rusa (M.Ö. 734–714/13), oğlu II. 

ArgiĢti (M.Ö. 714/13–685) ve torunu II. Rusa
44

 (M.Ö. 685–645)
45

 dönemlerinde 

                                                 
41 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 50. 
42 I. ArgiĢti‘nin babası Menua‘dan ekonomi, askeri ve imar faaliyetleri açısından son derece 

geliĢmiĢ bir ülke devr almıĢ olması kendi döneminde Urartu Krallığı‘nın çok daha hızlı bir Ģekilde 

yükselmesine neden olacaktır. Zaten bu kral dönemine ait sefer kayıtlarını incelediğimizde 

Urartu‘nun bu dönemde kuzeyde ve Kuzeybatı Ġran coğrafyasında önemli baĢarılar elde ettiğini 

görüyoruz. Bkz. Altan Çilingiroğlu, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, YaĢar Eğitim ve Kültür 

Vakfı, Ġzmir, 1997, s. 35–36. 
43 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 228–237. 
44 Urartu Krallığı‘nın yeni bir kalkınma hamlesi baĢlattığı II. ArgiĢti ve torunu II. Rusa 

dönemlerine ait dikkat çekici konulardan bir diğeri ise bu iki kral döneminde gerçekleĢtirilen 

kayıt sistemidir. Bu döneme ait kayıtların incelediğimizde söz kunusu kayıtların oldukça detaylı 
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devletin uyguladığı geleneksel politikalarda bazı değiĢikliklere gidilecektir. 

Devletin kimi kurumlarında ve devlet içinde artık yozlaĢmaya doğru giden 

bürokraside çeĢitli reformlar yapılacak ve kayıt envanter sistemi 

geliĢtirilecektir. Asur‘la Urartu‘nun kuruluĢundan itibaren baĢlayan ve uzun 

yıllar devam eden savaĢlara son verilerek diplomatik iliĢkiler geliĢtirildi
46

. Ülke 

çapında yeni bir kalkınma projesi baĢlatıldı. Asur, Hatti, MuĢki, Tablani 

(Tabal), Halitu ve Etiuni gibi ülkelerden insanlar getirtilerek yoğun bir Ģekilde 

imar faaliyetleri baĢlatıldı. II. Rusa, Fırtına Tanrısı TeiĢeba için Karmir Blur 

adında yeni bir eyalet merkezi kuracaktır
47

. ĠnĢa edilen bu eyalet merkeziyle 

birlikte artık Urartu‘nun doğu ve kuzeydoğu‘daki toprakları da önemsemeye 

baĢladığını göstermektedir. Ayrıca bu dönemlerde alınan etkin savunma 

tedbirleri sayesinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaya baĢlayan Kimmer 

ve Ġskit tehlikesi bir süreliğine de olsa bertaraf edilmiĢtir
48

. 

Yukarıda değindiğimiz bütün imar faaliyetlerine ve reformlara rağmen 

Urartu Krallığı‘nın M.Ö. 7. yüzyıl ortalarından sonraki durumu belirsizlikler 

içindedir. Asur kralı Assurbanipal kendisine ait bir yazıtında M.Ö. 652 yılında 

Urartu kralı Rusa‘nın, iki elçisini kutlama amacıyla Arbail kentine yolladığını 

konu edinmektedir. M.Ö. 642 yılına gelindiğinde ise Asur kralı bir baĢka 

yazıtında ise II. Rusa‘nın oğlu Sarduri‘den bahsetmektedir. Söz konusu bu 

yazıtlara göre artık iki ezeli düĢman arasında savaĢ dönemi sona ermiĢ ve 

karĢılıklı dostluk mesajları gönderilmeye baĢlanmıĢtır. YükseliĢ dönemindeki 

Urartu kral yazıtlarında Urartulu yöneticilerin kendilerinden, ataları gibi: 

kudretli kral, büyük kral, TuĢpa kentinin kahramanı gibi unvanları son kez 

kullanan Sarduri oğlu Sarduridir. Urartu kralı tarafından kullanılan unvanlar bu 

krallığın M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğine kadar Doğu Anadolu coğrafyasında 

varlığını sürdürdüğü anlaĢılmaktadır. Fakat bu krallığın tarih sahnesinden ne 

zaman silindiği tam olarak bilinmemektedir
49

. YaklaĢık iki yüzyıldan fazla 

süren Asur ve Urartu arasındaki mücadelede Anadolu, Kuzey Suriye ve 

                                                                                                                        

bir Ģekilde ele alındığına Ģahit oluyoruz. Öyle ki atlar için ihtiyaç duyulan saman miktarının dahi 

kaydı tutulmuĢtur. Aynı zamanda bu kayıtlar Urartu için çok önemliydi çünkü bu krallık iyi atlar 

yetiĢtirmekteydi ve bu atlar ordunun en önemli gücü olan savaĢ arabalarında kullanılmaktaydı. 

Bkz. Veli Sevin, ‗‗AĢiretten Krallığa Urartular‘‘, National Geographic Türkiye, Ocak 2007, 

Ġstanbul, 2007, s. 70 
45 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 115. 
46 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 54–55. 
47 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 55. 
48 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 55. 
49 Sevin, ‗‗Urartu-Biainili Krallığı‘‘, s. 55. 
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Kuzeybatı Ġran arasındaki bölgede yer alan yerel krallıklar bu mücadelede aktif 

olarak rol alacaklardır:
50

 

1. Muşaşir 

Bugünkü Irak‘taki Sidekan yakınlarına lokalize edilen MuĢaĢir kenti Asur 

ve Urartu arasındaki mücadelede konu olduğu gibi bu kent aynı zamanda 

Biainili kralları için önemli birkaç küçük yerleĢim yerinden biri 

konumundaydı
51

. Ayrıca MuĢaĢir, Biainili‘den yüzyıllarca daha eski bir geçmiĢi 

olan ve aynı zamanda Urartu panteonun baĢ tanrısı olan Tanrı Haldi‘nin kült 

merkeziydi. MuĢaĢir ismiyle ilk olarak Asur kralı II. Assurnasirpal‘in (M.Ö. 

883–859) bu bölgeye düzenlediği sefer kayıtlarında karĢılaĢıyoruz
52

; ancak 

muhtemelen bu kentin Yakındoğu‘da kutsal bir Ģehir olarak ortaya çıkması Asur 

kralının seferinden çok daha öncesine dayanmaktadır
53

. Eldeki yazılı ve 

arkeolojik kanıtların değerlendirilmesi sonucunda MuĢaĢir‘in, ĠĢpuini 

yönetiminin erken dönemlerinden itibaren Urartu Krallığı tarafından denetim 

altına alındığı sonucuna varıyoruz
54

. Bu krala ait KeliĢin yazıtında Tanrı 

Haldi‘nin Urartu ülkesine getirilmesiyle ilgili yapılan askeri ve siyasi 

reformlardan bahsedilmektedir
55

. 

MuĢaĢir kenti kurulduğu coğrafi konum itibariyle sürekli olarak Asur 

saldırılarına maruz kaldığı gibi Urartu Krallığı‘nın da sürekli olarak psikolojik 

baskısını üzerinde hissetmiĢtir. Bu döneme ait yazılı kaynakları incelediğimizde 

Sargon‘un 8. seferinin hemen öncesinde MuĢaĢir kralı Urzana‘nın I. Rusa ve 

Sargon arasında ikili bir siyaset sürdürdüğü görülmektedir. Urzana, Asur kralı 

Sargon‘a gönderdiği mektupta Rusa‘nın Kimmerler tarafından yenilgiye 

uğratıldığını
56

 ve Urartu ordusunun bu bölgelerdeki askeri faaliyetlerinin yanı 

sıra ordudaki birliklerin konumu ve bu ordunun kullandığı silahlar ve teknoloji 

hakkında detaylı bilgileri Asur merkezine iletmekteydi
57

. Urzana, Asur 

merkezine gönderdiği bir baĢka mektubunda ise Asur kralına Ģu bilgileri 

                                                 
50 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 310. 
51 Paul Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, Urartu Doğuda DeğiĢim, Edt. Kemalletin Köroğlu-

Erkan Konyar, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2011, s. 112. 
52 Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, s. 112. 
53 Trevor Bryce, The Routledge Handbook of the People and Place of Ancient Western Asia, 

London and New York, 2009, s. 482–483. 
54Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, s.55. 
55 Mirjo Salvini, ‗‗Die Urartaischen Schriftlichen Quellen aus Ġranisch-Azerbaidjan‘‘, Akten des 

VII. Ġnternationalen Kongresses für Ġranische Kunst und Archaologie Münhen, AMI, Erg. 6, 

Berlin, 1976, s. 170–177. 
56 Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, s. 112. 
57 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 322. 
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iletmektedir:
58

 

„„(Urartu) kralı yola çıktı geliyor; Waisi kentinde kalıyor ve tören için 

bölgedeki diğer kentlerin yöneticileri de MuĢaĢir‟e geliyor. Bana yazdığın 

„„kralın izni olmadan kimse törene katılamaz‟‟ Ģeklindeki emrinize gelince- Asur 

kralı buraya geldiğinde onu durdurabildim mi? Ġstediği her Ģeyi yaptı. O zaman 

Urartu kralını nasıl durdurabilirim‟‟
59

. 

 Yukarıdaki satırlardan anlaĢılacağı üzere Urzana birkaç kez taraf 

değiĢtirmiĢtir. Sargon 8. seferi sonunda MuĢaĢir‘i yağmalayıp sarayını ve Haldi 

tapınağını talan ettiğinde ise bunu hem Urartu‘nun bölgedeki egemenliğine hem 

de Rusa‘ya vurulmuĢ bir darbe olarak görmektedir
60

. Ancak MuĢaĢir bulunduğu 

coğrafi konum itibariyle dıĢarıdan gelebilecek saldırılara çok açık olmasına 

rağmen Sargon‘un tapınakta ele geçirdiği ganimet miktarı oldukça ĢaĢırtıcıdır
61

. 

Sargon MuĢaĢir‘in ele geçirilip tapınağın yağmalanmasıyla ilgili tutturduğu 

yazılı kaynaklarda: 1000 kilo altın, 6000 kilo gümüĢle birlikte çok fazla sayıda 

değerli eĢyayı ganimet olarak aldığını belirtmektedir
62

. Kısacası dönemin iki 

önemli askeri ve siyasi gücü olan Asur ve Urartu arasında kalan bütün yerel 

güçler MuĢaĢir‘in uğradığı saldırıların tamamına kendileri de maruz 

kalmıĢlardır. Bu beylikler mümkün olduğunca hassas bir tarafsız politika 

sürdürmeye çalıĢmıĢlardır
63

. 

2. Kumme 

M.Ö. 2. yüzyıla ait birçok Hurri ve Hitit kaynağında Kumme Krallığı‘nın 

Fırtına Tanrısı TeĢĢub‘un adı geçmektedir. Söz konusu bu kayıtlara göre TeĢĢub 

cennetin ve yeryüzünün tek hâkimi konumundaydı. Ayrıca Kumme tanrısı 

TeĢĢub‘un Hitit baĢkenti HattuĢa‘da ele geçirilen Hurri diline ait veya Hititlerin 

Hurri kökenli yazılı kaynaklarda mitolojik ve dinsel birçok yönü 

                                                 
58 Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, s. 112. 
59 G. B. Lanfranchi, S. Parpola,The Correspondence of Sargon II, Part II: Letters from the 

Northern and Northeastern Provinces, State Archives of Assyria, V.Volum, Helsinki Universty 

Press, Helsinki, 1990, s. 112.  
60 II. Sarduri‘nin oğlu ve kendisinden sonra Urartu tahtına geçen I. Rusa çivi yazılı literatürde 

Asur kralı Sargon‘un rakibi olarak geçmektedir. M.Ö. 719-714 yılları arasında uzun süre devam 

eden Urartu ve Asur savaĢları Kuzeybatı Ġran coğrafyasında gerçekleĢmiĢ ve MuĢaĢir kentinin 

Asur kralı Sargon tarafından yağmalanmasıyla bu savaĢlar son bulmuĢtur. Bkz. Mirjo Salvini, 

‗‗Urartu Tarihine Genel Bir BakıĢ‘‘,Urartu Doğuda DeğiĢim, Edt. Kemalletin Köroğlu-Erkan 

Konyar, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2011, s. 94.  
61 Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, s. 113. 
62 T. Bryce, The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia, 

Routledge, London and New York, 2009, s. 484. 
63 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 326. 
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vurgulanmaktadır. Ünlü Ullikummi destanında ise Fırtına Tanrısı TeĢĢub‘un 

kayadan canavarları kahramanca yenilgiye uğrattığından bahsedilmektedir. 

Hurri kültürüne ve dinine ait yazılı kaynaklarda Kumme tanrısının ismi „„Te-Ģu-

ba-am Ku-um-me-ne-en‟‟ Ģeklinde geçmektedir
64

. 

Yeni Asur Dönemine ait yazılı ve arkeolojik kanıtları göz önünde 

bulunduran J. N. Postgate,  Kumme ülkesini AĢağı Habur vadisine lokalize 

etmektedir
65

. Kumme ülkesinin bulunduğu coğrafya son derece dağlık olmasına 

rağmen Dicle Nehri‘nin kuzeyinde bulunan birçok önemli geçiĢ noktasından 

AĢağı Habura ulaĢılmaktaydı. Habur Vadisi‘nin giriĢi Cuddi Dağ sırasının 

güneyinde kalmaktaydı ve bu bölgede bulunan Jabal Bikhayr sıra dağları 

Kumme Krallığı‘nı güneydeki acımasız düĢman Asur‘a karĢı korumaktaydı. 

Yukarıda bahsettiğimiz Postgate‘in düĢüncesi ise ġuĢarra (Rania‘nın 

yakınındaki modern Tell Shemshara) ve Tell Rimahta‘da ortaya çıkarılan 

arkeolojik kalıntılarla desteklemektedir. Bahsettiğimiz bu kalıntılara göre 

Kumme Krallığı‘nın Ninive bölgesinden uzakta yer aldığını ve bu krallığın 

Dicle‘nin doğusundan Cezire bölgesine kadar olan dağlık coğrafyada ulaĢım 

istasyonu görevini yürüttüğünü ortaya koymaktadır
66

. Karen Radner‘a göre ise 

Kumme ülkesi, AĢağı Habur‘un üst bölgelerinde bulunmaktaydı, bir nehir ya da 

Hezil Çayı takip edilerek bu ülkeye ulaĢılmaktaydı. Eski çağlardan itibaren 

önemli bir geçit alanı olarak kullanılan Tanintanin boğazı geçildikten sonra 

Haburun baĢaran köyüne ulaĢılmaktaydı ve bütün bu coğrafi bilgilerden yola 

çıkan Radner, Kumme‘yi bugünkü ġırnak‘ın BeytüĢĢebap ilçesine lokalize 

etmektedir
67

. 

Dönemin yazılı kaynaklarına göre MaĢĢennu Krallığı‘ndan hemen sonra 

Kumme ülkesine ulaĢılmaktadır. Kumme Krallığı hiçbir zaman Asur‘un coğrafi 

sınırlarına dâhil olmamıĢtır. Ancak Asur‘un Yukarı Dicle bölgesinde bulunan 

diğer krallıkları hâkimiyet altına alma çabasında bu krallık her zaman için 

yardımcı rol oynamıĢ ve ayrıca bu krallık Asur ‗un Yukarı Dicle bölgesindeki 

                                                 
64 Karen Radner, ‗‗Betwen A Rock And A Hard Place: MuĢaĢir, Kumme, Ukku And ġubria – The 

Buffer States Betwen Assyria and Urartu‘‘, (Edt. By. S. Kroll, C. Gruber, U. Hellwag, M. Roaf, 

P. Zımansky), Biainili-Urartu, The Proceedings of the Symposium held in Munich, Munich, 2012, 

s. 254–257. 
65 J. N. Postgate, The Governor‟s Palace Archive, Cuneiform texts from Nimrud 2, The British 

School of Archaeology in Irak, London 1973, s. 58–59. 
66 Radner, ‗‗Betwen A Rock And A Hard Place: MuĢaĢir, Kumme, Ukku And ġubria – The 

Buffer States Betwen Assyria and Urartu‘‘, s. 254–257. 
67Radner, ‗‗Betwen A Rock And A Hard Place: MuĢaĢir, Kumme, Ukku And ġubria – The Buffer 

States Betwen Assyria and Urartu‘‘, s. 254–257. 
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askeri üstü konumundaydı
68

. Kumme Krallığı, Asur kralı II. Adad-Nirari (M.Ö. 

911–891) Dönemi‘nde Asur‘la birlikte hareket etmekteydi. Asur‘un kuzey 

bölgelerinde sürdürdüğü politikalar çerçevesinde Kumme ile olan iliĢkisini daha 

çok Asur kral yıllıklarından öğreniyoruz. Özellikle bu krallıkla ilgili açıklayıcı 

bilgilere Sargon Dönemi‘ne ait yıllıklarda ulaĢılmaktadır. Söz konusu bu 

yıllıklara göre Kumme ülkesi her zaman için güvenilir bir dost değildi ancak 

yine de her zaman Asur‘a bağlı kalmıĢtır
69

. 

Asur ve Kumme arasındaki iliĢkiler II. Assurnasirpal Dönemi‘nde daha 

dostane bir Ģekilde geliĢecektir. Örneğin II. Assurnasirpal Dönemi‘nde Kalhu 

Ģehrinin açılıĢ törenlerine katılan yabancı ülke temsilcileri arasında Kumme 

ülkesinden gelen delegelerde bulunmaktaydı. Ayrıca Asur kralına ait yazılı 

kayıtlardan Kalhu Ģehri yönetiminin Asur‘a teslim edilmesi esnasında 

Kumme‘den bir temsilcinin de bulunduğunu görüyoruz. Bu temsilci 

muhtemelen ülkesinden kaçıp Asur‘a sığınan bölgedeki diğer ülke 

yöneticilerden biriydi. Çünkü Urartu kralı Menua bölgede fetih hareketlerine 

baĢlamıĢ ve Asur ülkesine kadar olan Uliba ve Qumenu gibi ülkeleri zapt etmiĢ, 

bu durum ise bölgedeki birçok yöneticinin Asur‘a sığınmasına neden olacaktır. 

Menua‘nın bu ülkelerle ilgili ortaya koyduğu siyasi projeleri, Asur kralı III. 

Tiglat-Pileser‘in M.Ö. 739 yılında Ulluba‘nın ele geçirilmesiyle ilgili yazılı 

ifadelerinde dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır
70

. 

Sargon‘un 8. seferi kapsamında M.Ö. 174 yılında MuĢaĢir ve Haldi 

tapınağını yağmalaması esnasında Kumme ülkesi de bölgedeki diğer tampon 

devletler gibi Asur iĢgalinden nasibini alacaktır
71

. Sargon için Yakındoğu‘daki 

eski ve ünlü tapınakların hiçbir anlamı yoktu ve bu düĢünceler ıĢığında 

Kumme‘nin Fırtına tanrısı tapınağı da yağmalanacaktır. Kumme Krallığı, 

MuĢaĢir ve diğer kent devletlerinde olduğu Asur ve Urartu mücadelesinde 

denge siyaseti izlemiĢ ve genelde güçlü olandan yana olumlu tavır almıĢtır
72

. 
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Ġmperial Dynamics, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, 2001, s. 89–94. 
69 Parker, The Mechanic of Empire The Northern Frontier of Asyria as a Case Study Ġn Ġmperial 

Dynamics, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, 2001, s. 89–94. 
70 Radner, ‗‗Betwen A Rock And A Hard Place: MuĢaĢir, Kumme, Ukku And ġubria – The 
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3. Ukku Krallığı 

Ukku Krallığı, politik ve coğrafi olarak bölgedeki diğer krallıklara göre 

farklı bir konuma sahipti. Asur kralı Sanherib‘e ait yazıtlara göre Ukku Krallığı, 

Cuddi Dağı‘nın kuzeyinde bulunan Nipur Dağı‘nın arkasında bugünkü Siirt ve 

Hakkâri illeri arasındaki bölgede bulunmaktadır
73

. Coğrafi konumundan dolayı 

Ukku, birbirleriyle sürekli mücadele halinde olan Asur-Urartu krallıkları 

arasında bulunmaktaydı. Bu krallık aynı zamanda dağlık Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‘nin merkez krallığı konumundaydı. Ukku Krallığı sahip olduğu dağlık 

coğrafya kendisine özel anlamlar yükleyecektir. Çünkü lojistik destek 

sağlamanın oldukça güç olduğu bu coğrafyada Asur‘un Ukku Krallığı‘nı sürekli 

olarak kontrol altında tutması oldukça zordu. Dönemin savaĢ Ģartları konusunda 

oldukça ileri seviyede olan Asur için silahları, savaĢ arabalarını ve diğer 

gereçleri bu dağlık coğrafyadan geçirmek, sonuç almak ve savaĢı zamanında 

bitirmek oldukça zordu
74

. 

Asur kralları için Ukku Krallığıyla ilgili diğer bir önemli faktör ise bu 

krallığın coğrafi konum itibariyle Urartu‘ya yakın bir konumda olması ve bu 

krallığın Urartu egemenliği altına girmesi Asur‘un bölgedeki egemenliği için 

risk demek demekti. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Ukku‘nun son derece 

dağlık bir coğrafyaya sahip olması ve Urartu ile aynı sınırı paylaĢması Asur‘un 

buraya yönelik herhangi bir hareketinde lojistik destek sağlamanın çok zor 

olduğu ve ağır kıĢ Ģartlarının hâkim olduğu bu bölgede doğrudan Urartu ile 

karĢılaĢması demekti. Bu ise Asur‘un her zaman için isteyebileceği bir durum 

değildi. Ancak Kumme ve Urartu krallıkları arasında bulunan Ukku Krallığı, 

Asur için kolaylıkla vazgeçilebilek bir ülke konumunda da değildi
75

. Ukku 

Krallığı M.Ö. 679‘da Asur kralı Sanherib‘in saldırısına uğrayacaktır. Aslında 

Sanherib‘in Ukku‘ya saldırma düĢüncesi onun veliaht olduğu dönemden 

itibaren Ģekillenmeye baĢlamıĢtı. Bu saldırı sonunda Asur ve Urartu krallıkları 

bir kez daha karĢı karĢıya gelecektir ancak iki ülke arasında doğrudan bir 
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çatıĢma görülmemektedir. Bu saldırıya dair detaylara Asur‘un Urartu ile 

mücadelelerinin anlatıldığı Asur kral yazıtlarına geçmektedir
76

. 

 

4. TuĢhan Krallığı 

Karlheinz Kessler‘in Yukarı Dicle Bölgesi‘nin tarihi coğrafyasıyla ilgi 

yaptığı açıklayıcı bilgilerden yola çıktığımızda TuĢhan Krallığı‘nı Kurkh‘un 

(Üçtepe) doğusuna, Dicle Nehri ile Batman illeri arasına konumlandırabiliriz
77

. 

Yazılı kaynaklarda TuĢhan Krallığı‘na Assurnasirpal‘in M.Ö. 822‘deki ikinci 

sefer yılında Yukarı Dicle Bölgesi‘ne düzenlediği askeri sefer kayıtlarında 

rastlıyoruz. Asur kralı tarafından düzenlenen bu seferlerle birlikte bu krallık 

Asur‘un Yukarı Dicle Bölgesi‘ndeki merkezlerinden biri haline gelecektir. 

Assurnasirpal Ģehri ele geçirdikten sonra burada yeni imar faaliyetlerini 

baĢlatacak ve Ģehri dıĢarıdan gelebilecek saldırılara karĢı çok daha müstahkem 

hale getirecektir. Bu Ģehrin sahip olduğu tarımsal potansiyel ve hammadde 

kaynakları Asur‘un bu krallıkla her zaman için fazlasıyla ilgilenmesine neden 

olmuĢtur
78

. 

Yeni Asur yayılımının ilk dönemlerinden itibaren yani M.Ö. 934–811 

yılları arasında peĢ peĢe Asur tahtına oturan beĢ imparator TuĢhan Krallığı 

üzerine sefer düzenleyecektir. Bunlar: II. Adad-Nirari (M.Ö. 911–891), II. 

Tukulti-Ninurta (M.Ö. 890–884), II. Assurnasirpal (M.Ö. 883–857), III. 

Salmanasar (M.Ö. 858–824) ve V. ġamsi-Adad (M.Ö. 823–811) idi. Bu 

krallardan II. Adad-Nirari ve II. Tukulti-Ninurta elindeki askeri ve siyasi gücün 

büyük çoğunluğunu Hanigalbat ülkesine karĢı savaĢarak tüketmiĢtir. Asur 

krallarının Hanigalbat ülkesine ve Yukarı Dicle Bölgesine yönelik düzenlediği 

seferlerin temelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde askeri hâkimiyet kurmak 

düĢüncesi bulunmaktaydı
79

. Asur kralları düzenlediği seferler sonunda Yukarı 

Dicle Bölgesi‘nde ele geçirdiği kaleleri dıĢarıdan gelebilecek saldırılara karĢı 
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daha korunaklı hale getirdi. TuĢhan Krallığı, Asur‘un Yukarı Dicle 

Bölgesi‘ndeki askeri ve idari merkezi konumunda olduğundan özellikle II. 

Assurnasirpal tarafından bölgedeki diğer krallıkların saldırılarına karĢı TuĢhan 

sürekli olarak askeri yönden desteklenmiĢtir. Zaten Yeni Asur Dönemine ait 

kralların uyguladıkları politikaları incelediğimizde Asur‘un Yukarı Dicle 

bölgesinde hâkimiyet kurmak ve TuĢhan Krallığı‘nı bu bölgenin önemli bir 

askeri gücü haline getirmek için çaba gösterdiğin görüyoruz
80

. 

Asur ordusunun kuzey bölgelerine düzenlediği seferler esnasında burada 

bulunan beyliklerin Asur‘a bu seferler için her türlü lojistik desteği sağlamak 

zorunda olduklarını biliyoruz. Özellikle seferler esnasında yol üzerinde bulunan 

beyliklere ait kale ve garnizon merkezleri Asur tarafından depo olarak 

kullanılmaktaydı. Örneğin Assurnasirpal kuzeye düzenlediği bir seferi 

esnasında Nirbu topraklarından getirdiği arpa ve samanı TuĢhan‘da depolamıĢtı. 

Asur‘un kuzeye düzenlediği seferlerin temelindeki hedefler arasında sadece bu 

bölgeleri iĢgal edip kendisine bağlı askeri garnizonlar kurmak yoktu ayrıca bu 

bölgelerdeki hammaddeleri Asur merkezine taĢımak da önemli hedefler 

arasında yer almaktaydı. Ayrıca Asur bu beyliklerden aldığı lojistik destekler 

sayesinde bu bölgelerde artık hiç kalmadığı kadar uzun süre kalmaktaydı
81

. 

 

5. ġubria Krallığı 

Birinci yüzyılda ġubria Krallığı‘nın coğrafi sınırları, Asur hâkimiyeti 

altında bulunan Yukari Dicle Bölgesi‘nde yani Dicle Nehri ile onun batısı ve 

kuzeyindeki dağlık alanlardan, doğuda Urartu hâkimiyeti altında bulunan 

topraklara kadar uzanmaktaydı. Dicle‘nin güney doğusunda bulunan topraklar 

ise Asur‘un Amedi ve TuĢhan eyaletleri arasında paylaĢılmıĢtı. ġubria bu krallık 

için kullanılan Asur kökenli bir ifadeydi. Bu terim ya da isim Sümercedeki 

‗‗Subir‘‘ ve Akad dilindeki ‗‗Subartu‘‘ ifadeleriyle benzerlik göstermektedir. 

Ayrıca bu isim Asur tarafından kuzey ülkeleri, anlamlarını ifade etmek için 

kullanılmıĢtır
82

. Urartu krallarına ait yazıtlarda bazen bu ülkenin ‗‗Qulmeri‘‘ 
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olarak tanımladığını görüyoruz
83

. 

Asur kereste ve metal ihtiyacını ġubria ülkesinden temin etmekteydi. 

Sargon Dönemi‘ne ait yazılı kaynaklardan ġubria ülkesinin HU-TuĢub adlı 

yönetici tarafından yönetildiğini görüyoruz. BaĢta bu kralın ismi olmak üzere 

ġubria‘da öne çıkan isimler Hurri etimolojisine dayanmaktadır. Bütün bu veriler 

Hurri medeniyetinin Geç Tunç Çağ‘ı Dönemi‘nde Kuzey Mezopotamya ve 

Kuzey Suriye‘de oldukça baskın bir kültür olarak belirdiğini ortaya 

koymaktadır. Ancak Hu-TuĢub isminin arkasında iki isim daha gelmekteydi ve 

bu isimler ise Aramice kökenliydi. Bütün bu kanıtlar ġubria Krallığı‘nın Hurri, 

Arami ve büyük olasılıkla Urartulardan oluĢan çok ulus bir yapıya sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır. Asurkralı ġa-Assur-dubbu zamanında ise 

Asur‘un bu krallığa karĢı olan tavrı daha da katılaĢacaktır. Örneğin Asur bu 

krallıktan izin dahi almadan bu ülkenin ağaçlarını kesmek için bir grup asker 

gönderecektir
84

. 

Sargon Dönemi‘yle birlikte Yakındoğu‘da çok daha güçlü hale gelen 

Asur karĢısında ġubria Krallığı politika değiĢikliğine gidecek ve Asur‘la ittifak 

halinde olacaktır. Bu kral dönemine ait yazılı kaynaklar bizlere Asur-ġubria 

arasında gerçekleĢen olaylar hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Sargon 

iktidarının ikinci yarısından itibaren Urartu ve ġubria krallıkları artık Asur‘un 

askeri baskısına boyun eğmek zorunda kalacaklardır. Bu dönemde ġubrialı 

casuslar Asur‘la anlaĢmak üzere kralları tarafından Asur baĢkentine 

gönderilecektir. Ancak krali yazıtlardan anladığımız kadarıyla Asur, ġubria 

ülkesine çok da fazla güvenmemektedir. Asur bu beylikler üzerinde kurduğu 

baskılar sonucunda bu krallıklar kendisiyle iĢbirliği yapmak zorunda kalacaklar 

ve bu beyliklerden özellikle Urartu‘nun askeri faaliyetleriyle ilgili sürekli olarak 

raporlar isteyecektir
85

. 

Assurbanipal Dönemi (M.Ö. 668–635) baĢladığında ġubria Krallığı hala 

Asur egemenliği altındadır. Bu kral tarafından tutulan yazılı kayıtlara göre 

Urartu M.Ö. 675 yılında ġubria‘nın baĢkenti Uppumu kenti üzerine sefer 

düzenleyecek ancak bu sefer baĢarısızlıkla sonuçlanacak ve Urartu bu ülke 

üzerinde istediği egemenliği kuramayacaktır. Ancak bu seferden kısa bir süre 
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sonra Asur baĢkentinde Assurbanipal ve küçük kardeĢi ġhamash-Shum-Ukin 

arasında taht mücadelesinden dolayı iç savaĢ çıkacaktır. Asur ülkesinde yaĢanan 

bu bunalımdan sonra bu krallığın Yukarı Dicle Bölgesi‘ndeki askeri ve siyasi 

varlığı tamamen sona erecektir ve böylece kuzey bölgelerinde yeni bir dönem 

daha kapanmıĢ oldu
86

. 

 

6. Bit-Zamani Ülkesi 

Ele geçirilen yazılı ve arkeolojik belgeler ıĢığında Asur‘un Yukarı Dicle 

Bölgesi‘ndeki askeri varlığı M.Ö. 13. yüzyılın baĢlarına tarihlendirilmektedir
87

. 

Özellikle I. Salmanasar (M.Ö. 1247–1245) ve I. Adad-Nirari (M.Ö. 1307–1275) 

dönemlerinde Asur bu bölgede askeri egemenlik itibariyle çok daha etkili bir 

konumda olacaktır. M.Ö. 13. yüzyılın baĢları itibariyle Bit-Zamani ülkesi, Asur 

Krallığı‘na bağlı eyalet konumundadır. Bit-Zamani coğrafi terim itibariyle ilk 

kez Tell Billa (Assyrian Sinabi) metninde geçmektedir
88

. ‗‗Bit-Zamani‘‘ 

sözcüğü muhtemelen bu dönemde Asur‘un egemenliği altında bulunan Yukarı 

Dicle Bölgesi‘ndeki Arami halkları için kullanılmıĢtır. Bu tarihten sonra M.Ö. 

11. yüzyıla kadar Asur yazılı kaynaklarında herhangi bir Ģekilde Bit-Zamani 

ifadesi geçmemektedir ancak bu yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise Asur‘u 

yöneten Asur-bel-kala (M.Ö. 1073–1056) Dönemi‘nde dağlık bölgelerde 

yaĢayan bazı Arami Ģehirlerine karĢı seferlerin düzenlendiğinden 

bahsedilmektedir
89

. 

Assur-bel-kala‘dan sonra Yukarı Dicle Bölgesi kısa bir süre için Asur 

kontrolünden çıkacaktır. II. Tukulti-Ninurta Dönemi‘nde ise Bit-Zamani 

tahtında Asur karĢıttı koalisyonların içinde yer alan Amme-ba‘li bulunmaktadır. 

II. Tukulti-Ninurta bu kral yönetimindeki Bit-Zamani ülkesi üzerine sefer 

düzenleyecektir. Bu sefer esnasında Bit-Zamani ülkesinin Ģehirleri Asur kralı 

tarafından yağmalanacak ve alınan bu yenilgi üzerine Amme-bali‘nin Asur‘a 

bağlılığını bildirdiği bir antlaĢma imzalanacaktır. II. Assurnasirpal‘in iktidarı 

döneminde ise Bit-Zamani ülkesi hala Amme-ba‘li tarafından yönetilmekteydi. 

Asur kralına ait yazılı kaynaklara göre Amme-ba‘li, Nairi ülkelerinin krallarıyla 
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birlikte TuĢhan Ģehrinde kendisine haraç veren krallar arasında bulunmaktadır
90

. 

III. Salmanasar tarafından M.Ö. 832 yılında baĢlatılan ve M.Ö. 827 yılına 

kadar devam eden kuzey bölgelerine seferler düzenlenecektir. Asur kralı 

tarafından Anadolu ve Kuzey Suriye coğrafyalarına gerçekleĢtirilen bu 

seferlerden en batıdaki Tabal ülkesinden en doğudaki Mannea ülkesine kadar 

kuzeydeki bütün askeri ve siyasi oluĢumlar etkilenecektir. Asur kralı tarafından 

gerçekleĢtirilen bu seferlerden elbette ki Urartu ve Bit-Zamani gibi ülkelerde 

etkilenecektir
91

. Bu seferin bütün yönleriyle anlatıldığı ‗‗Siyah Obelisk‘‘teki 

ifadeler Ģu Ģekildedir: 

„„Saltanatımın yirmi yedinci yılında ordularımın komutanı olan Daian-

Asur‟u Urartu ülkesine doğru sefere gönderdim. O, Bit-Zamani ülkesine doğru 

yola çıktı, bu ülkeye AmmaĢ geçidinden girdi ve Arsania Nehrini geçti. Bunu 

duyan Urartu kralı Sarduri güçlü ordularına güvenerek, ordularıma karĢı 

savaĢmak için ilerledi. Onu yapılan savaĢta ağır bir yenilgiye uğrattım ve geniĢ 

ordularını savaĢçıların cesetleri ile doldurdum‟‟
92

. 

   Asur kralının bu seferi ve saltanatının 30. ve 31. yıllarında düzenlediği 

seferlerde Asur ordularının baĢında dönemin önemli askeri Ģahsiyetlerinden 

olan Daian-Asur bulunmaktadır. Daian-Asur komutasındaki Asur ordularının 

hedefi sadece Urartu ve Bit-Zamani ülkeleri değildi aynı zamanda HubuĢkia, 

Namri, MuĢaĢir ve ParĢua ülkeleri de Asur orduları tarafından yağmalanmıĢtır
93

. 

Sonuç olarak Bit-Zamani ülkesi kurulduğu coğrafyada dönemin önemli politik 

güçlerinden biri olmuĢtur. Yukarı Dicle bölgesi merkez olmak üzere kurulan bu 

kent devleti gerek sahip olduğu verimli tarım potansiyeli gerekse Asur 

ordularının binek hayvan ihtiyacını karĢılamak üzere bu ülkede iyi cins atların 

yetiĢtirilmesi nedeniyle Orta Asur Dönemi‘nden itibaren bu ülke Asur orduları 

tarafından iĢgal edilmiĢtir
94

. 

 

7. KargamıĢ Krallığı 

KargamıĢ ülkesi, Fırat Nehri ile Akdeniz arasındaki Kuzey Suriye 

                                                 
90 Szuchman, ‗‗Bıt Zamanı and Assyria‘‘, s. 56. 
91 Mehmet IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ġzmir, 1998, s. 194. 
92 A. K. Grayson, ‗‗Assyria; Ashur-dan II to Ashur-Nirari V (934–745)‘‘, CAH, III/1, 1990, s. 

264–266. 
93 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 194.  
94 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 382. 
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Bölgesi‘nde bulunmaktaydı. Krallığın merkezi ise Orta Fırat‘ın batı kıyısında 

yer alan ve bu krallıkla aynı ismi taĢıyan KargamıĢ Ģehri idi
95

. Geç Hitit 

Krallıkları arasında önemli bir konuma sahip olan KargamıĢ Krallığı bulunduğu 

coğrafi konumu itibariyle de Anadolu ve Akdeniz kıyıları ile ticaret yapabilecek 

stratejik bir konuma sahipti. Kısacası KargamıĢ ülkesi Mezopotamya, Kuzey 

Suriye ve Anadolu arasında yer alan dönemin önemli ticaret merkezlerden biri 

olduğu gibi ayrıca bu krallığın demir madenciliği açısından önemli bir konuma 

sahip olan MaraĢ bölgesine giden yol üzerinde bulunması bu krallığı 

Yakındoğu‘nun önemli merkezlerinden biri haline getirmiĢtir
96

. 

Bu krallığın Asur‘la olan ticari ve siyasi iliĢkileri, Asur‘da ortaya 

çıkarılan tabletler vasıtasıyla doğrulanmıĢtır. Söz konusu bu tabletlerde 

‗‗KargamıĢ madeni‘‘ gibi ifadelerde yer almaktadır. II. Assurnasirpal ve III. 

Salmanasar‘a ait krali yazıtlarda KargamıĢ Krallığı‘ndan vergi olarak demir 

alındığından bahsedilmektedir
97

.KargamıĢ Krallığı‘nın bulunduğu coğrafi 

konumu ve silah endüstrisinde kullanılan demir‘in çıkarıldığı bölgelere 

hükmetmesi, Asur‘un bu krallığı egemenlik altına alıp sömürebilmesi için 

sürekli olarak buraya askeri seferler düzenlemesine neden olacaktır. Asur 

krallarına ait sefer kayıtlarını gözden geçirdiğimizde bu krallığın daha çok II. 

Assurnasirpal ve III. Salmanasar dönemlerinde Asur askeri seferlerine maruz 

kaldığını görüyoruz
98

. 

M.Ö. 781 ve 774 yılları arasında geçen dönemde Asur ve Urartu 

krallıkları arasında sürekli bir savaĢ dönemi yaĢanacaktır. Ġki krallık arasındaki 

savaĢlar ise genel olarak Kuzeybatı Ġran ile günümüz Türkiye-Suriye sınır 

bölgesi ve Geç Hitit Krallıklarının kurulduğu coğrafyada gerçekleĢmekteydi. 

Gerek Asur gerekse Urartu tarafından sürdürülen iĢgalci faaliyetlerden 

bahsettiğimiz coğrafyada varlığını sürdüren KargamıĢ, Markasi ve Kummuh 

krallıkları baĢta olmak üzere bölgedeki yerel politik güçler ağır askeri, 

ekonomik ve siyasi baskılara maruz kalmıĢtır. Bu baskı bahsettiğimiz politik 

güçlerin her fırsatta bölgelerindeki Asur ve Urartu gibi iĢgalci güçlere karĢı 

askeri ve siyasi ittifak arayıĢlarına girmesine neden olmuĢtur. Ancak dönemin 

yazılı kaynaklarına göre Asur‘un Urartu‘ya göre bölgedeki krallıklar üzerindeki 

                                                 
95 Ġlknur TaĢ, Hitit Kralı IV. Tudhaliya, Asur Devleti‟ne ve Suriye‟deki Vassal Krallıklara Yönelik 

Politikası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 108.  
96 Mehmet Kurt, M.Ö. 1. Binde Anadolu-Mezopotamya ĠliĢkileri, Murat Kitabevi, Ankara, 2007, 

s. 89. 
97 Kurt, M.Ö. 1. Binde Anadolu-Mezopotamya ĠliĢkileri, Murat Kitabevi, Ankara, 2007, s. 89. 
98 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 337. 
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baskısı çok daha fazlaydı çünkü Geç Hitit Krallıklarının her fırsatta Asur‘a karĢı 

baĢta Urartu olmak üzere bölgedeki diğer askeri güçlerle koalisyonlar kurup 

ayaklandıklarını görüyoruz
99

. 

II. Sargon‘un KargamıĢ Krallığına Asur‘dan getirdiği halkı 

yerleĢtirmesiyle birlikte bu krallık üzerindeki Hitit siyasi ve kültürel 

egemenliğini tamamen ortadan kaldıracaktır. KargamıĢ Krallığı M.Ö. 2. binyılın 

geç dönemlerine kadar Anadolu ve Kuzey Suriye coğrafyalarında Hitit 

Ġmparatorluğu‘nun siyasi varlığını sürdüren önemli temsilcilerdin biriydi. 

Özellikle kozmopolit bir yapıya sahip olan Kuzey Suriye coğrafyasında Hitit 

kültürünün varlığını uzun süre devam ettirmesi KargamıĢ ülkesinin yöneticileri 

aracılığıyla olmuĢtur. Hatta HattuĢa‘daki Hitit yönetimi çöktüğünde baĢta 

KargamıĢ olmak üzere Geç Hitit Krallıklarının tamamı Hitit kültürel mirasını 

bir sonraki binyıla taĢımıĢtır
100

. 

 

8. Melid Krallığı 

Melid Krallığı bulunduğu coğrafi konum itibariyle sürekli olarak iki 

büyük krallığın askeri seferlerine maruz kalmıĢtır. Bunlardan birisi Melid‘in 

doğu sınırında bulunan ve kral Menua Dönemi‘nden itibaren sürekli olarak bu 

krallık üzerine askeri seferler düzenleyen Urartulardır
101

. Melid için bölgedeki 

diğer tehlike ise III. Salmanasar Dönemi‘nden itibaren Yakındoğu‘daki etkisini 

gittikçe artıran ve II. Sargon Dönemi‘nden itibaren ise bölgedeki askeri varlığı 

en üst düzeye çıkan Asur iĢgalidir
102

. Melid Krallığı gücü itibariyle Asur ve 

Urartu‘ya göre daha zayıf kaldığından genelde diğer Geç Hitit Krallıkları gibi 

denge politikası sürdürmüĢtür. Örneğin Asur‘a karĢı sürdürdüğü politika güçsüz 

olduğu dönemlerde vergi ödemek ve itaat etmek Ģeklinde iken kendisini daha 

güçlü hissettiği veya Asur merkezinde tahta kavgaları olduğu dönemlerde ise 

Urartu gibi bölgenin önde gelen politik güçleriyle Asur‘a karĢı askeri 

koalisyonlar kurmak Ģeklinde geliĢmiĢtir. Asur krali yazıtlardan da anlaĢılacağı 

üzere iktidara gelen her kral, Urartu Krallığı ve onun ittifakı olan Melid gibi 

Geç Hitit Krallıkları üzerine sefer düzenlemiĢtir
103

. 

Asur krallarına ait sefer kayıtlarında; ‗‗KUR-URU Ma-me-mi-lid-i-

                                                 
99 Radner, ‗‗Asurlular-Urartular‘‘, s. 61. 
100 Hasan Peker, ‗‗KargamıĢ Krallığı‘‘, Arkeo Atlas Özel Sayısı, I. Cilt, Ġstanbul, 2011, s. 401. 
101 Fatih TaĢçı, Melid Krallığı, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2011, s. 124. 
102 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 398–399. 
103 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 399. 
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da‘‘
104

, Urartu kaynaklarında ‗‗Meliteina veya Melitealhi‘‘
105

; Hitit 

Ġmparatorluğuna ait yazılı kaynaklarda ‗‗Maldia‘‘; hiyeroglif belgelerde ‗‗Max-

li-zi‘‘, Aramice belgelerde ‗‗Mlz‘‘ Ģeklinde ifade edilen Melid ülkesinin coğrafi 

sınırlarıyla ilgili bilgilerimiz bölgede ele geçen hiyeroglif yazıtlara 

dayanmaktadır
106

. Söz konusu bu yazıtlara göre Melid Krallığı‘nın merkezi 

Malatya Ovası olarak kabul edilmektedir. Bu krallığın egemenlik alanları ve 

coğrafi sınırları ise Yukarı Fırat‘ın batı kesiminde yer alan Karasu ve Murat 

Suyu kollarının birleĢmesinden aĢağıda ve batıya doğru Anadolu‘ya ve Elbistan 

Ovası içlerine doğru giden yollar boyunca uzanmaktaydı. Anadolu‘daki diğer 

bütün krallıklarda olduğu gibi Melid Krallığına dair askeri, siyasi ve ekonomik 

geliĢmeleri Asur, Urartu ve komĢuları olan diğer krallıklara ait yazılı 

belgelerden öğrenmekteyiz
107

. 

Asur kralı II. Sargon saltanatının 10. yılındaki (M.Ö. 712) olayları 

anlattığı yıllıklarında, Melid Krallığı üzerine askeri sefer düzenlediğini ve bu 

krallığın coğrafi sınırlarında meydana gelen bir isyanı bastırdığını ifade 

etmektedir
108

. Ayrıca bu yazıtta Melid Kralı Tarhunazu‘nun ailesini ve 5 bin 

askerini alıp Asur‘a götürdüğünü ifade etmektedir
109

. Söz konusu yazıta Ģu 

ifadeler geçmektedir: 

„„Melid kralı Tarhunazi isyan etmeyi planladı, haracını göndermedi ve 

tanrılara ettiği yemini unuttu. Kraliyet Ģehri Meliddu‟yi yakıp yıktım. Ülkesinin 

diğer Ģehirlerini de yağmaladım. Çocuklarını ve 5 bin askerini esir aldım, bütün 

hazinesine el koydum. Hâkimiyetim altındaki bu topraklardan ağır vergiler 

aldım‟‟
110

. 

Yazıtta ifade edildiği üzere M.Ö. 712 yılında isyan eden Tarhunazi, II. 

Sargon tarafından yenilgiye uğratılarak ailesiyle birlikte Asur kentine 

götürülecektir. Bu tarihten sonra Melid ülkesinin yönetimi Sargon tarafından 

Kummuh kralı Mutallu‘ya verilecektir. Ancak Mutallu‘da Urartu ile ittifak 

                                                 
104 Simo Parpola, Neo-Assyrian Toponmys, Alter Orient und Altes Testament, 6. Volum, Verlag 

Butzon und Bercker Kevelaer, Neukirchen, 1970, s. 72. 
105 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 63. 
106 J. D. Hawkins, ‗‗Assyrians and Hittites‘‘, Iraq XXXXVI, 1974, s. 70. 
107 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 41–42. 
108 Aslı Özyar, ‗‗Geç Hitit Krallıkları‘‘, Arkeo Atlas, Sayı 4, Dogan Burda Dergi Yayıncılık ve 

Pazarlama, Ġstanbul, 2005, s. 16–17. 
109Özyar, ‗‗Geç Hitit Krallıkları‘‘, s. 17. 
110 D.D. Luckenbill,Ancient Record of Assyrian and Babylonia, II. Volume, Chicago, 1926, s. 50–

52. 
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kurarak Asur‘a karĢı isyan edecek bu geliĢmeler üzerine Melid Krallığı, Asur 

tarafından tamamen ele geçirilecektir
111

. 

 

9. Tabal Krallığı 

Demir Çağı ile birlikte Anadolu ve Kuzey Suriye coğrafyalarında 

bulunan yerel politik güçler ile dönemin en önemli askeri gücü olan Asur ile 

aralarında ilk baĢlarda yakınlık kurulmuĢtur. Bu yakınlık daha sonraki 

dönemlerde Asur‘a bağlı valssallığa ve en son olarak da Asur‘un bu 

coğrafyalarda sürdürdüğü yoğun askeri politikalar sonucunda bu krallıkların 

tamamı ele geçirilecektir. Bulunduğu coğrafi durumu itibariyle, diğer Geç Hitit 

Krallıklarına göre daha batıda yer alan Tabal Krallığı, Asur ve Urartu arasındaki 

mücadelede aktif rol alacaktır
112

. Tabal Krallığı aynı zamanda Anadolu 

Platosu‘nda yer alan önemli bağımsız güçlerden biri konumundaydı
113

. Bundan 

dolayı bu krallık Urartu ve Frig Devletlerinin Asur‘la mücadelesinde, tarafların 

içinde bulunduğu askeri ve siyasi durumlarına göre ikili bir politika geliĢtirerek 

ya taraf olmuĢ veyahut bu güçlerden birinin doğrudan saldırısına uğramıĢtır. 

Asur krallarına ait yazılı kaynakları gözden geçirdiğimizde Tabal Krallığı‘nın 

Urartu‘nun oluĢturduğu Asur karĢıttı bütün askeri koalisyonlarda yer aldığını 

görüyoruz. Bunun yanı sıra Tabal Krallığı, Asur‘un Geç Hitit Krallıklarına 

yönelik sürdürdüğü yağma faaliyetlerinden en çok etkilenen beyliklerden biri 

olmuĢtur
114

. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Geç Hitit krallıklarından en batıda olanı 

Tabal ülkesidir
115

. Tabal coğrafi konumu itibariyle NevĢehir ve Kayseri civarına 

lokalize edilmektedir
116

. Diğer Geç Hitit Krallıklarında olduğu gibi Tabal 

Krallığı‘nın bulunduğu coğrafyada sürdürdüğü askeri ve siyasi faaliyetleriyle 

ilgili bilgilerimiz genelde Asur kaynaklarına kısmen de Urartu krallarının 

bölgeye düzenlediği sefer kayıtlarına dayanmaktadır
117

. Bu beyliğin coğrafi 

konumu ve Asur karĢıttı koalisyonlarda yer almasının yanı sıra diğer yerel 

                                                 
111 Kurt, M.Ö. 1. Binde Anadolu-Mezopotamya ĠliĢkileri, s. 83. 
112 H. Hande DuymuĢ, ‗‗Asur Kaynaklarına göre Demir Çağı‘nda Tabal Krallığı‘‘, Ordu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AraĢtırmaları Dergisi, Ordu, 2011, s. 36. 
113 Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, s. 115. 
114 DuymuĢ, ‗‗Asur Kaynaklarına göre Demir Çağı‘nda Tabal Krallığı‘‘, s. 36. 
115 Turgut Yiğit, ‗‗Tabal‘‘, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 40, 

Sayı 3–4, Ankara, 2000, s. 177. 
116 J. D. Hawkins, J. N. Postgate, ‗‗Tribute from Tabal‘‘, State Archives of Assyria Bulletin II/1, 

1988, s. 56–60. 
117 Yiğit, ‗‗Tabal‘‘, s. 177. 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

127 

güçlerden ayrılan bir baĢka yönü ise çok sayıda küçük krallıktan oluĢan 

konfederatif bir yönünün olmasıdır
118

. Bu krallığın güneyindeki Hilakku ülkesi 

(Dağlık Kilikya-Mersin)‘nin batısında Que (Ovalık Kilikya-Çukurova) ülkesi 

bulunmaktaydı. Değindiğimiz bu Geç Hitit Krallıkları arasında bazı dönemlerde 

çeĢitli sürtüĢmeler ve savaĢlar meydana gelmekteydi bu ise Asur‘un bölgeye 

yönelik iĢgal hareketlerinde elini daha da güçlendirmekteydi
119

. Tabal 

Krallıklarının ne zamana kadar Orta Anadolu Bölgesi‘nde askeri faaliyetler 

gösterdiklerini tam olarak bilmiyoruz. Olasılıkla Asur Ġmparatorluğu‘nun 

yıkılmasından sonra bu krallık bölgedeki diğer güçler gibi Kimmer akınları 

karĢısında sarsılacak ve tarih sahnesinden çekilecektir
120

. 

 

10.Gurgum Krallığı 

Gurgum Krallığı coğrafi konum olarak bugünkü modern KahramanmaraĢ 

ve çevresine konumlandırılmaktadır. Bu krallığın adı Asur kaynaklarında ilk 

olarak II. Assurnasirpal Dönemi (M.Ö. 883–859)‘ne ait yazılı kayıtlarında 

geçmektedir
121

. II. Assurnasirpal günümüzde Nimrud olarak adlandırılan Kalhu 

Ģehrindeki sarayının açılıĢ törenlerine Hatti, Sidon, Malidu, HubuĢkia, Gilzanu, 

Kummuh ve MuĢaĢir ülkelerinden 5 bine yakın temsilciyi davet etmiĢtir. Gelen 

temsilciler arasında Gurgum kralının gönderdiği elçilerde bulunmaktadır. 

Asur‘un çok sayıda yabancı ülke temsilcisini davet etmesinin en önemli nedeni 

ise olasılıkla askeri gücünü bu ülkelere gösterip onlar üzerinde daha etkin bir 

konuma gelmeyi planlamıĢtı. Sarayın açılıĢı dolayısıyla on gün boyunca yapılan 

kutlamalarda ziyafetler verilir ve yabancı ülke temsilcileri onurlandırılır:
122

 

„„Bütün ülkelerden gelenler ve Kalhu halkıyla beraber 69.574 kiĢiyi on 

gün boyunca yedirdim, içirdim, banyo yaptırdım, kutsal yağlar sürdüm. Onları 

(böyle) ağırladım (ve) huzur ve neĢe içinde ülkelerine geri gönderdim‟‟
123

. 

                                                 
118 Asur kralı Sargon Dönemi‘nde birleĢik krallık statüsünün devam ettiren Tabal Krallığı MuĢki, 

Urartu ve Asur arasında gerginlik nedeniydi. Saltanatının son dönemlerinde buraya sefer 

düzenleyen Sargon muhtemelen bu coğrafyada hayatını kaybetmiĢtir. Urartu kralı Rusa, Tabal‘ı 

düĢman ülkeler arasında konumlandırdığı dönemde ise Asur tahtında bulunan Essarhaddon bu 

ülkede askeri operasyonlarda bulunmaktaydı. Bkz. Zımansky, ‗‗Urartu ve ÇağdaĢları‘‘, s. 116. 
119 Selim Pullu, ‗‗Tabal Krallığı‘‘, Arkeo Atlas, Sayı 4, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve 

Pazarlama, Ġstanbul, 2005, s. 28 
120 Pullu, ‗‗Tabal Krallığı‘‘, s. 29. 
121 Metin Alpaslan, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, Arkeo Atlas, Sayı 4, Dogan Burda Dergi Yayıncılık ve 

Pazarlama, Ġstanbul, 2005, s. 15 
122 Erkan Konyar, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 62. 
123 Amelıe Kuhrt, Eski Çağ‟da Yakındoğu, Cilt II, Çev. Dilek ġendil, Türkiye ĠĢ Bankası 

Yayınları, Ġstanbul, 2010, s. 142.  
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Gurgum Kent Devletine ait hiyeroglif yazıtlar, bölgede önde gelen bir 

baĢka Geç Hitit Krallığı olan ve aynı zamanda Asur kralları tarafından, Hitit 

Ġmparatorluğu‘nun bölgedeki temsilcisi olarak görülen KargamıĢ Kent 

Devleti‘nde olduğu gibi büyük oranda KahramanmaraĢ kent merkezinde yapılan 

çeĢitli kazı ve yüzey araĢtırmaları sonucunda ele geçirilmiĢtir
124

. 

III. Tiglat-Pileser‘in (M.Ö. 744–727) Asur tahtına oturduğu dönemlerde 

Urartu tahtında bulunan II. Sarduri, Asur karĢıttı koalisyonlar kurmak için 

bölgede aktif bir siyaset sürdürmektir
125

. III. Tiglat-Pileser‘in saltanatının 3. 

yılında kaleme aldığı bir Asur kaynağına göre kendisine karĢı oluĢturulan 

ittifakın baĢında Urartı kralı II. Sarduri bulunmaktadır. Ayrıca Asur karĢıttı bu 

koalisyon hareketinin içinde Melid, Kummuh
126

 ve bu dönemde Gurgum 

ülkesinin baĢında bulunan Tarhulara‘da ordusuyla birlikte yer alacaktır
127

. Bu 

askeri koalisyon Asur kralı III. Tiglat-Pileser tarafından ağır bir yenilgiye 

uğratılacaktır ancak Asur kralı tarafından tutturulan M.Ö. 738 ile 732 yıllarına 

ait vergi listelerine göre Gurgum kralı Tarhulara‘nın Asur tarafından af 

edildiğini görüyoruz
128

. M.Ö. 711 yılına gelindiğinde ise Tarhulara oğlu 

Mutallu tarafından öldürülüp tahtı ele geçirilecektir
129

. III. Tiglat-Pileser‘in 

Tarhulara‘yı affetmesinin nedeni ise Kuzey Suriye ve Anadolu coğrafyasında 

kendisine karĢı oluĢturulan askeri ittifaklara karĢı bu coğrafyalarda bir üs 

oluĢturup buralarda daha kalıcı olmaktır
130

. 

II. Sargon (M.Ö. 721–705)‘un Asur tahtına geçmesiyle birlikte Asur ve 

Gurgum arasındaki askeri iliĢkiler daha net bir Ģekilde ortaya çıkar. Babası 

Tarhulara‘yı öldürüp Gurgum tahtına oturan Mutallu bizzat II. Sargon 

tarafından Gurgum tahtından indirilir. Bu tarihten sonra Gurgum Krallığı, 

Asur‘a bağlı bölgedeki Geç Hitit Krallıklarından biri haline gelir
131

. 

 

11. Kummuh Krallığı 

Kummuh Krallığı‘nın coğrafi konumu günümüzdeki Adıyaman kenti ile 

hemen hemen örtüĢmektedir. Ancak son dönemlerde yürütülen arkeolojik 

                                                 
124 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 60. 
125 Konyar, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, s. 62. 
126 Konyar, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, s. 62. 
127 Luckenbill, Ancient Record of Assyrian and Babylonia, II. Volume, s. 269–282. 
128 Alpaslan, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, s. 15. 
129 Alpaslan, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, s. 15. 
130 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 438. 
131 Konyar, ‗‗Gurgum Krallığı‘‘, s. 62–63. 
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kazılar sonucunda Belkıs Tepe‘de (Zeugma) dexiosis bir kabartmanın ortaya 

çıkarılması Kummuh Krallığı‘nın coğrafi sınırlarının Birecik‘e kadar uzandığı 

Ģeklinde genel bir kanının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu krallığın kuzey 

sınırında Melid, güneyinde KargamıĢ Krallığı, batısında ise Gurgum Krallığı 

bulunmaktaydı
132

. Bu krallığın baĢkenti kendisiyle aynı isme sahipti
133

. 

Kummuh Krallığı‘nın baĢkenti günümüzde Atatürk Baraj Gölü‘nün suları 

altında kalan Samsat Höyükte bulunmaktadır. Nimet Özgüç baĢkanlığında 

burada yapılan arkeolojik kazılarda höyükte Demir Çağı‘na ait dolguların çok 

az bir kısmı ortaya çıkarılmıĢtır. Bunun nedeni ise baĢkente ait kalıntıların 

çeĢitli nedenlerden dolayı tahrip edilmesidir. Bulunduğu coğrafi konum 

itibariyle hammadde kaynakları açısından zengin olmayan Kummuh 

Krallığı‘nın ekonomik gücü ve önemi Nehir boyunca taĢımacılığı yapılabilen 

ağaç kütüklerinden gelmektedir
134

. 

Asur krallarına ait yazıtlarda ismi geçen ilk Kummuh kralı I. HattuĢilidir. 

Bu Ģahsın ismi II. Assurnasirpal‘in bölgeye düzenlediği seferler sonucunda 

vergi aldığı kral listelerinde geçmektedir
135

. Asur kralı tarafından tutturulan bu 

yazıtlara göre Kummuh kralı HattuĢili, KargamıĢ, Bit Adini, Arpad, Patin ve Bit 

Agusi gibi ülkeler üzerine sefer düzenleyen Asur kralı II. Assurnasirpal‘e Urfa 

yakınlarına lokalize edilen Huzurina kentinde altın, gümüĢ ve sedir tomruklarını 

haraç olarak vermiĢtir. Kummuh kralının Asur‘un ülkesine saldırmadan önce 

vergi vermesi muhtemelen ülkesini Asur yağmasına karĢı korumak 

istemesinden kaynaklanmaktaydı. Ayrıca bu Ģekilde Asur desteğini arkasına 

alıp bölgedeki diğer krallıklara karĢı avantajlı hale gelmeyi amaçlamıĢ 

olmalıdır
136

. 

Yazılı kaynaklardan yola çıkarak genel bir değerlendirme yaptığımızda 

Asur ve Kummuh iliĢkilerinde kırılganlığın söz konusu olduğunu görüyoruz. 

Çünkü Asur‘un askeri ve siyasi açıdan zayıf kaldığı dönemlerde bu krallığın 

taraf değiĢtirerek Urartu ile Asur karĢıttı ittifak arayıĢlarına girdiğini 

                                                 
132 Geofrey Summers, ‗‗Kummuhu Krallığı‘‘, Arkeo Atlas, Sayı 4, Doğan Burda Dergi Yayıncılık 

ve Pazarlama, Ġstanbul, 2005, s. 25. 
133 Trevor Bryce, The World of The Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, 

Oxford Universty Press, London, 2012, s. 110. 
134 Summers, ‗‗Kummuhu Krallığı‘‘, s. 25. 
135 Bryce, The World of The Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, s. 110. 
136 Süleyman Özkan, ‗‗Kummuh/Kumaha‘‘, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Tarih Ġncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġzmir, 1993, s. 67. 
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görüyoruz
137

. Kummuh tahtında oturan kral Melid baĢta Urartu olmak üzere 

Anadolu‘daki diğer Geç Hitit Krallıklarıyla birlikte Asur karĢıttı isyan 

baĢlatacaklardır. Bu geliĢmeler üzerine Asur merkezinden yola çıkan II. Sargon, 

Urartu Krallığı‘nın baĢını çektiği koalisyon güçlerini ağır bir yenilgiye 

uğratacaktır. II. Sargon elde ettiği bu galibiyetten sonra Kummuh tahtına 

Mutalla adında yeni bir kral getirecektir. Ancak Kummuh tahtına oturan 

Mutalla‘da Urartu ile ittifak kuracaktır. Bunun üzerine II. Sargon, Kummuh 

Krallığı‘na yönelik sürdürdüğü dıĢ politikasında radikal değiĢikliğe giderek bu 

krallığı ele geçirir ve ülke halkını güney Mezopotamya‘ya göndererek orada 

yaĢamaya zorlayacaktır. Kummuh ülkesinden sürgün edilen halkın yerine ise 

güneyden getirdiği Babillileri yerleĢtirir
138

. 

 

12.Sam’al Krallığı 

Arami halkları tarafından kurulan Bit-Zamani, Bit-Bakiani, Bit-Agusi, 

Bit-Adini ve Sam‘al gibi farklı unsurları bünyesinde barındıran bu kent 

devletleri, aynı zamanda Güney Suriye‘de varlığını sürdüren Arami Kent 

Devletleri ile daha kuzeyde etkili olan Geç Hitit Krallıkları arasında tampon 

bölge konumundaydılar. Ayrıca bahsettiğimiz bu tampon bölge üzerinde 

bulunan gerek Geç Hitit Krallıkları gerekse Arami Kent Devletleri arasında 

gerçekleĢen ticari iliĢkiler sonucunda kültürel iletiĢimin varlığı söz konusu 

olacaktır
139

. Sam‘al Krallığı ile ilgili ilk bilgilerimiz Amanos Dağlarının 

doğusunda yer alan Zincirli Höyük‘te ilk araĢtırmaları gerçekleĢtiren ve 1883 

yılında antik Kommagene coğrafyasına doğru keĢif gezisini gerçekleĢtiren 

Osman Hamdi Bey tarafından bulunan sekiz kabartmalı taĢ levhadaki bilgilere 

dayanmaktadır
140

. Bu krallığın yönetim merkezi ise Gaziantep kent sınırlarının 

güneyinde, bölgedeki Amanos Dağlarından doğu-batı istikametinde geçit veren 

Beylan Geçidi‘nin (Pylae Amanos) FevzipaĢa çıkıĢına yakın bölgede bulunan 

Zincirli Höyük yerleĢimidir
141

. 

Sam‘al Kent Devleti‘nin siyasi tarihi hakkındaki bilgilerimiz Asur 

                                                 
137 Summers, ‗‗Kummuhu Krallığı‘‘, s. 25. 
138 Summers, ‗‗Kummuhu Krallığı‘‘, s. 25. 
139 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 65. 
140 Aslı Özyar, ‗‗Sam‘al (Zincirli)‘‘, Arkeo Atlas, Sayı 4, Dogan Burda Dergi Yayıncılık ve 

Pazarlama, Ġstanbul, 2005, s. 18. 
141 Ali M. Dinçol, ‗‗Geç Hititler‘‘, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, 1. Cilt, Görsel Yayıncılık, 

Ġstanbul, 1982, s. 127. 
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kaynakları ile bu krallığın yöneticileri tarafından kaleme alınan yazıtların bir 

arada değerlendirilmesine dayanmaktadır. Kuzey Suriye ile Anadolu 

coğrafyasında güçlü kent devletleri kuran Arami halklarının adı ilk kez I. Tiglat-

Pileser‘in bu coğrafyalara düzenlediği sefer kayıtlarında geçmektedir
142

. Kuzey 

Mezopotamya, Güney Suriye ve Kuzey Suriye bölgelerinde Hitit 

Ġmparatorluğu‘nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan siyasi boĢluğu iyi bir 

Ģekilde değerlendiren Arami Halkları güçlü krallıklar kuracaktır. Arami Halkları 

tarafından kurulan krallıklar Kuzey Suriye coğrafyasında çok daha güçlü bir 

hale gelecektir. Kilamuva tarafından ele alınan yazılı kaynak Sam‘al 

Krallığı‘nın kuruluĢ aĢamasını aktaran önemli veriler niteliğindedir. Bu yazılı 

belgelerden Sam‘al Krallığı‘nın kurucusu olarak kabul edilen Gabbar‘dan sonra 

adı Fenikece ‗‗bmh‘‘ olarak yazılan bir Ģahsın Sam‘al tahtına oturduğu 

anlaĢılmaktadır
143

. 

Asur kralı III. Salmanasar tarafından kaleme alınan yazılı kayıtlara göre 

Hayanu isimli Ģahsın Sam‘al tahtında oturduğu dönemlerde bu krallık Asur 

karĢıttı çeĢitli oluĢumların içerisinde yer almıĢtır
144

. Ayrıca III. Salmanasar‘ın 

kuzey bölgelerine düzenlediği seferlerini anlatan Asur kaynakları Sam‘al ile 

ilgili bu krallığın tutuğu ilk yazılı kayıtlardır. Söz konusu bu kayıtlara göre 

Sam‘al, III. Salmanasar‘a bölgede haraç vermek zorunda kalan krallıklardan 

biridir. Ayrıca bu kayıtlara göre Unqi, Bit-Adini ve KargamıĢ gibi kent 

devletlerinin oluĢturduğu askeri koalisyonun Sam‘al‘a saldırdığı ve Asur‘un 

Sam‘al Krallığı‘nı savunmak için harekette geçtiği ifade edilmektedir
145

. Asur 

gibi son derece pragmatist bir krallığın Sam‘al‘a düzenlenen bu saldırı 

karĢısında hemen harekete geçmesinin nedeni bu krallığın bölgedeki diğer kent 

devletlerine karĢı Asur‘un savunmasını elde etmek için gönüllü olarak vergi 

ödemesidir
146

. 

Asur kralı III. Tiglat-Pileser ülkesinin uzun yıllardan beri içinde 

bulunduğu idari ve siyasi sorunları çözüme kavuĢturduktan sonra Kuzey Suriye 

kent devletleri üzerinde siyasi, askeri ve ekonomik hâkimiyet kuran Urartu 

                                                 
142 Özyar, ‗‗Sam‘al (Zincirli)‘‘, s. 19. 
143 Özyar, ‗‗Sam‘al (Zincirli)‘‘, s. 19. 
144 Özyar, ‗‗Sam‘al (Zincirli)‘‘, s. 19. 
145 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 67. 
146 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 67. 
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Krallığı‘na karĢı harekete geçecektir
147

. Bu geliĢmeler üzerine Urartu kralı II. 

Sarduri içerisinde birçok Kuzey Suriye Kent Devleti kralının yer aldığı Asur 

karĢıtı koalisyonu toplayacaktır. Bu krallar arasında Arpad kralı Mati-ilu, Melid 

kralı Sulumal ve Gurgum kralı Tartulara özellikle ön planda yer almaktadır. 

Diğer Kuzey Suriye Kent Devletlerinin diğer krallarının da, örneğin Que‘li 

Urikki, KargamıĢlı Pisiris ve Sam‘al‘lı Panammu‘nun adı yazılı kaynaklarda 

geçmemesine rağmen Çilingiroğlu tarafından bu koalisyona dâhil 

edilmektedir
148

. Sam‘al ve Que Krallıkları üzerindeki Urartu etkisi bölgedeki 

Asur varlığına sürekli olarak karĢı çıkan Sam‘al kralı I. Panamu dönemine kadar 

sürmüĢ olabileceği düĢünülmektedir
149

. Sam‘al Krallığı‘nın sahip olduğu 

coğrafi konumu Asur ve Urartu Krallıklarının sürekli olarak Sam‘al üzerinde 

askeri hâkimiyet kurmak istemelerine neden olacaktır
150

. 

 

13. Que Krallığı 

Asur Krallarının Kuzey Suriye ve Anadolu coğrafyalarına düzenlediği 

seferler sonucunda kaleme aldıkları yazılı kayıtlar dıĢında bu bölgelerde ele 

geçirilen M.Ö. VIII. yüzyıla ait Fenikece ve Luvice yazılmıĢ çift dili yazıtlarda 

Que ülkesinin siyasi sınırları hakkında bilgi vermektedir. Gerek yazıtların ele 

geçirildiği bölgeler gerekse içeriğindeki bilgiler Que Krallığı‘nın doğusundaki 

Sam‘al ile komĢu olduğu anlaĢılmaktadır
151

.Bölgedeki diğer krallıklara 

nispetten Que Krallığı askeri ve siyasi açıdan daha güçlü bir konuma sahipti. 

Çünkü Que kralı Kate‘nin, Asur tehlikesine karĢı batı komĢusu Hilakku 

Krallığıyla birlikte ittifak kurarak Amanosların diğer yamacında bulunan 

Sam‘al Krallığını dıĢarıdan gelecek tehlikelere karĢı koruduğu görülmektedir. 

Sam‘al kralı Gabbar‘ın oğlu Haianu‘nun M.Ö. 853‘te Asur‘la dostane iliĢkiler 

kurup III. Salmanasar ile askeri ittifaklar kurması Asur ve Que krallıklarının 

sınırını Amanosların oluĢturduğunu kanıtlamaktadır. Yine Sam‘al kralı 

Kilamuwa‘ya ait yazılı bir belgeden, onun Que kralı Kate‘ye bağlı bir beylik 

                                                 
147 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 86. 
148 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 87. 
149 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 87. 
150 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 87. 
151 Mehmet Kurt, ‗‗Que Ülkesi ve Yeni Asur Devleti‘nin Anadolu Politikası Bakımından 

Önemi‘‘, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, X. Cilt, Sayı 3, Afyon, 2008, s. 

118–119. 
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konumunda olduğunu göstermektedir
152

. Sam‘al Krallığı‘nın Que‘nin 

egemenliği altına girdikten kısa bir süre sonra Asur‘la askeri ittifak kurması Geç 

Hitit Krallıkları arasında yaĢanan çekiĢmeyi de ortaya koymaktadır
153

. 

III. Salmanasar Dönemi‘nde M.Ö. 858 yılında Asur‘a karĢı oluĢturulan 

askeri ve siyasi koalisyonlar arasında yukarıda değindiğimiz Que kralı Kate de 

bulunmaktaydı. Koalisyonu oluĢturan diğer krallıkların Asur tarafından 

yenilgiye uğratılıp boyun eğdirilmesine karĢılık Que Krallığı‘nın Asur 

egemenliği altına girip girmediğiyle ilgili herhangi bir yazılı kaynak 

bulunmamaktadır. Ancak bu tarihten yaklaĢık 30 yıl sonra M.Ö. 839‘da 

Salmanasar‘ın Que Krallığı üzerine askeri bir sefer düzenlediği ve bu krallığa 

ait topraklarının önemli bir kısmının Asur tarafından iĢgal edildiği 

görülmektedir. M.Ö. 834 yılına gelindiğinde ise Asur‘un Que Krallığı‘na karĢı 

daha da acımasızlaĢtığı ve bu yıl gerçekleĢtirilen bir sefer sonunda Que 

Krallığına bağlı Tarsus bölgesinin de Asur kontrolü altına girdiğini 

görüyoruz
154

. 

III. Tiglat-Pileser Asur tahtına oturduğunda Urartu kralı II. Sarduri‘nin 

baĢkanlığında oluĢturulan Asur karĢıttı koalisyonun içinde Que Krallığı da yer 

almaktadır. Bu tarz oluĢumların Asur açısından son derece önemli sakıncaları 

bulunmaktaydı. Çünkü bu tarz oluĢumlar Asur‘un Anadolu‘daki beyliklerle 

iletiĢimini kestiği gibi bölgenin önemli ticaret yollarını da bağlamaktaydı 

böylece Asur merkezine giden maden akıĢı da durmuĢ oluyordu. Bu yüzden III. 

Tiglat-Pileser, Asur için son derece tehlikeli olan bu oluĢumu dağıtmak üzere 

derhal harekete geçecektir. Asur kralının iktidarının beĢinci yılında (M.Ö. 743), 

Halpa‘da (Adıyaman-GölbaĢı) koalisyon güçleri ağır bir yenilgiye 

uğratılacaktır. Bu galibiyet sonrasında III. Tiglat-Pileser‘in haraca bağladığı 

krallar arasında Que kralı Urikki‘nin de adı geçmektedir
155

. III. Tiglat-Pileser‘in 

selefi ve oğlu olan II. Sargon Dönemi‘nde ise Hilakku ve Que ülkeleri hemen 

hemen aynı dönemde Asur eyalet sistemine dâhil olacaktır
156

. 

 

 

                                                 
152Kurt, ‗‗Que Ülkesi ve Yeni Asur Devleti‘nin Anadolu Politikası Bakımından Önemi‘‘, s. 118–

119. 
153 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 463. 
154 Dinçol, ‗‗Geç Hititler‘‘, s. 130. 
155 Kurt, ‗‗Que Ülkesi ve Yeni Asur Devleti‘nin Anadolu Politikası Bakımından Önemi‘‘, s. 125. 
156 IĢıklı, Yeni Asur Döneminde Asur Devletinin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve 

Ekonomik Nedenleri, s. 58. 
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14. Unqi (Hattina) Krallığı 

Unqi Krallığı bulunduğu coğrafi konumu itibariyle bugünkü Antakya 

kenti ile Amuk Ovası‘nı kapsamaktadır
157

. Bu krallığın ismi yakın zamana 

kadar kaynakların yetersizliğinden dolayı Hattin olarak okunmaktaydı. Ancak 

son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar ve yüzey araĢtırmaları sonucunda ele 

geçirilen belgelerin yeniden yorumlanması sonucunda bu beyliğin doğru adının 

Pattin ya da Unqi olduğu konusunda fikir birliğine varılmıĢtır. Unqi ülkesinin 

baĢkenti yazılı kaynaklarda Kunalua olarak geçtiği görülmektedir. Hitit 

Ġmparatorluk Dönemi‘nde ise bu bölge MukiĢ ülkesinin bir parçası 

konumundaydı
158

. Hitit Ġmparatorluğu‘nun çöküĢünden II. Assurnasirpal‘in 

Asur tahtına geçtiği döneme kadar yazılı verilerin yetersizliğinden dolayı Unqi 

ülkesindeki askeri ve siyasi geliĢmelerle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz
159

. 

M.Ö. 876 yılında Asur kralı II. Assurnasirpal
160

 kuzey bölgelerinde ses 

getiren askeri ve siyasi zaferlerinden sonra Fırat Nehri‘ni geçtiğinde bu 

bölgelerdeki yerel beyliklerin yöneticileri ve halkı tarafından Asur gücüne karĢı 

duydukları hayranlığın bir göstergesi olarak Asur kralı armağanlarla 

karĢılanacaktır. Kuzey Suriye Kent Devletlerinin sahip oldukları son derece 

zengin hammadde, lüks mamul eĢya ve egzotik mal zenginliği Asur krallarına 

ait yıllıklardan rahatlıkla görülmektedir Bahsettiğimiz bu yıllıklar arasında II. 

Assurnasirpal‘in Ninurta tapınağında ortaya çıkarılan yazıtları da yer 

almaktadır. Asur krallına ait bu yıllıklarda Asur‘un Anadolu ve Kuzey 

Suriye‘deki yerel politik güçlerle olan iliĢkileri ve dönemin askeri politikaları 

hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Örneğin bu yazıtlarda II. 

Assurnasirpal‘in Unqi ülkesi üzerine sefer düzenlediği ve Unqi kralından ağır 

vergiler aldığı görülmektedir
161

: 

„„Lubarna‟nın hüküm sürdüğü Hattina‟ya girdim. ġehirler mücadelesiz 

teslim oldu. Kral sarayın zenginliklerini teslim etti. 20 talent gümüĢ, 1 talent 

altın, 100 talent kurĢun, 100 talent demir, 1000 büyük baĢ hayvan, 10.000 

küçükbaĢ hayvan verdi. 1000 parça kumaĢ, üzeri süslemeli yataklar, 

mücevherler ve çok mühim eĢyalar verdi‟‟
162

. 

                                                 
157Dinçol, ‗‗Geç Hititler‘‘, s. 125. 
158 Metin Alparslan, ‗‗Pattin (Unqi) Krallığı‘‘, Arkeo Atlas, Sayı 4, Doğan Burda Dergi Yayıncılık 

ve Pazarlama, Ġstanbul, 2005, s. 27. 
159 Alparslan, ‗‗Pattin (Unqi) Krallığı‘‘, s. 27. 
160 Dinçol, ‗‗Geç Hititler‘‘, s. 125. 
161 Kuhrt, Eski Çağ‟da Yakındoğu, Cilt II, s. 138–139. 
162 Kurt, M.Ö. 1. Binde Anadolu-Mezopotamya ĠliĢkileri, s. 96. 
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Asur kralına ait yukarıdaki yazıttan da anlaĢılacağı üzere bu sefer 

sonucunda Unqi kralı Lubarna haraç vermek zorunda kalmıĢtır. II. 

Assurnasirpal‘in askeri ve siyasi baĢarıları sonucunda Unqi Kent Devleti‘nin 

yanı sıra bölgede bulunan diğer birçok kent devleti de Asur‘un siyasi ve askeri 

otoritesini tanımak zorunda kalacaktır
163

. Assurnasirpal aynı zamanda kuzey 

bölgelerinde bulunan ve Asur‘a gönüllü olarak asker vermek istediklerini 

bildiren yerel krallıklardan da asker topladığını ifade etmektedir
164

. Ayrıca Asur 

kralı bu sefer esnasında Unqi Krallığı‘nın Aribua kentine, Asur ordusunun 

temel ihtiyaçlarını karĢılamak için depo olarak kullanmak amacıyla el 

koyacaktır. Asur kralı ele geçirdiği Aribua kentine Asurlu savaĢçıları ve Asur 

merkezinden getirdiği halkını yerleĢtirecektir. Asur krallarının kuzey 

bölgelerine düzenlediği seferler esnasında bu coğrafyada bulunan lojistik 

merkezleri Asur için hayati bir konuma sahipti
165

. 

II. Assurnasirpal‘in ölümünden sonra Asur tahtına III. Salmanasar 

oturacaktır. Asur kralı III. Salmanasar babası II. Assurnasirpal‘in elde ettiği 

askeri ve siyasi baĢarıları devam ettirmekle yükümlüydü. III. Salmanasar, Asur 

tahtında kaldığı dönem boyunca en çok uğraĢmak zorunda kaldığı temel 

problem kuzey bölgelerinde bulunan ve sürekli olarak Asur karĢıttı ittifaklar 

için bir araya gelen devletler sorunuydu
166

. III. Salmanasar, Asur tahtına oturur 

oturmaz karĢısında ekonomik kaygıları açısından birbirleriyle yakın iliĢkiler 

içerisinde bulunan ve dolayısıyla birbirlerine bağımlı aynı zamanda baĢını 

Urartu Krallığı‘nın çektiği Unqi, KargamıĢ, Sam‘al, Que ittifakını buldu
167

. 

Gurgum, Kummuh ve Bit Agusi gibi yerel krallıkların Asur‘a karĢı ittifak 

oluĢturan devletler arasına katılmaması ve Asur destek vermesi, bu bölgede 

yaĢayan devletler arasında düĢmanlıkların yaĢandığını göstermektedir
168

. Bu 

geliĢmeler üzerine harekete geçen III. Salmanasar karĢısında koalisyon güçleri 

ağır bir yenilgi alacaktır
169

. 

 

 

                                                 
163 Kemal Balkan, Mama Kralı Anum Hirbi‟nin KaniĢ Kralı WarĢama‟ya Gönderdiği Mektup, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1957, s. 40. 
164 Kuhrt, Eski Çağ‟da Yakındoğu, Cilt II, s. 139. 
165 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 477. 
166 Kuhrt, Eski Çağ‟da Yakındoğu, Cilt II, s. 142–143. 
167 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 481. 
168 Kuhrt, Eski Çağ‟da Yakındoğu, Cilt II, s. 143. 
169 Tiryaki, Asur-Urartu ĠliĢkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü, s. 482. 
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SONUÇ 

Urartu Devleti‘nin kuruluĢunu tamamlamasından sonra Asur tehdidi bu 

krallık için sürekli olarak varlığını sürdürmüĢtür. Özellikle Asur‘un kuzeye 

yönelik yayılım politikalarında Urartu Krallığı‘nın merkezi coğrafyası olan 

Doğu Anadolu Bölgesi‘nin en ön sırada yer alması Urartu ülkesi için iĢleri daha 

da içinden çıkılmaz bir hale getiriyordu. Urartu‘nun dönemin savaĢ makinesi 

olarak tanımlayabileceğimiz Asur gibi askeri bir gücü tek baĢına yenilgiye 

uğratması pek mümkün değildi. Bundan dolayı Urartu her zaman için bölgedeki 

diğer yerel politik güçlerin askeri, siyasi ve lojistik desteklerine ihtiyaç 

duyacaktı. Asurbahsettiğimiz bu yerel beyliklere karĢı son derece vahĢi bir 

sömürge politikası uygulamaktaydı ve bu beylikleri sürekli olarak askeri kontrol 

altına tutmaya çalıĢmaktaydı. Asur‘un uyguladığı sert politikalar Urartu‘ya 

bölgedeki yerel beylikleri isteği zaman Asur‘a karĢı örgütleme imkânını 

sunmuĢtur. Böylece Asur sürekli olarak kuzey bölgelerinde Urartu Krallığı‘nın 

baĢını çektiği ve diğer yerel beyliklerin ise her türlü askeri ve lojistik destek 

sağladığı koalisyonlarla mücadele etmek zorunda kalmıĢtır. Asur ve koalisyon 

güçleri arasında meydana gelen savaĢlarda her zaman için Asur‘un ezici 

üstünlüğü söz konusudur. 

Ancak her ne kadar Asur savaĢ meydanlarından çoğunlukla zaferle 

ayrılmıĢsa da Urartu Devleti‘nin M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Asur‘un yoğun 

askeri saldırıları sonucunda devletleĢme sürecini tamamlamasından sonra gerek 

Anadolu gerekse Kuzey Suriye coğrafyalarında Asur‘un yayılmacı faaliyetleri 

oldukça ağır darbeler alacaktır. Çünkü Urartu Krallığı, Doğu Anadolu‘nun 

yüksek yaylalarında kuruluĢunu tamamladıktan sonra Asur‘un kuzey 

bölgelerindeki egemenlik alanlarına önemli darbeler indireceği gibi Anadolu ve 

Kuzey Suriye coğrafyalarında bulunan yerel krallıkları yukarıda ifade ettiğimiz 

gibi sürekli olarak Asur‘a karĢı örgütleyecektir. Asur ve Urartu arasındaki 

askeri çatıĢmalar genelde Anadolu‘nun doğu ve güney bölgeleri ile Kuzey 

Suriye‘de yoğunlaĢacaktır. Bahsettiğimiz bu bölgelerde yer alan yerel krallıklar 

üzerindeki Asur ve Urartu‘nun egemenliği bu iki krallığın askeri ve siyasi 

durumlarına göre sürekli olarak el değiĢtirecektir. Örneğin Asur ve Urartu 

arasındaki mücadelede önemli bir konuma sahip olan MuĢaĢir, ġubria, Kumme, 

TuĢhan, Ukku gibi küçük tampon krallıklarının yanı sıra Asur‘un yayılım 

alanları arasında bulunan Geç Hitit Kent Devletleri üzerindeki hâkimiyet Asur 

ve Urartu arasında sürekli olarak el değiĢtirecektir. 

Asur‘un Anadolu‘nun doğu ve güney bölgelerinin yanı sıra Kuzey Suriye 
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coğrafyalarına yönelik yayılımında en önemli rakibi yukarıda da ifade ettiğimiz 

gibi Urartu Krallığı idi. Urartu-Asur arasındaki mücadelenin yaĢandığı 

bölgelerde aynı zamanda siyasi devlet oluĢumları da Ģekillenecektir. Asur‘un 

kuzey bölgelerine düzenlediği askeri seferler sonucunda buralarda hâkimiyet 

kurup katı askeri ve sömürgecilik politikası geliĢtirmesi Asur karĢıttı askeri 

koalisyonları ortaya çıkaracaktır. Özellikle III. Salmansar ve sonrasında Asur 

tahtına oturan krallar, koalisyonlarla mücadele etmek zorunda kalmıĢtır. Asur 

karĢıttı oluĢturulan askeri ittifakların muhtemelen bu krallık açısından en 

tehlikesi III. Tiglat-Pileser döneminde oluĢturulan ve içinde Urartu, Melid, 

Arpad, Gurgum ve Tabal gibi krallıkların yer aldığı koalisyondur. Bu 

koalisyonun Tiglat-Pileser tarafından yenilgiye uğratılması çok önemlidir. 

Çünkü bu galibiyetle beraber Yakındoğu‘daki güç dengeleri yeniden Asur 

lehine değiĢmeye baĢlayacaktır. 

Asur‘un kuzey yayılım politikasının temel hedefi Anadolu ve Kuzey 

Suriye coğrafyalarının hammadde kaynaklarına sahip olmaktı. Çünkü kuzey 

bölgelerinde bol miktarda bulunan maden özellikle de demir madeni Asur için 

mutlaka elde edilmesi gereken hammadde kaynakları arasında bulunmaktaydı. 

Zaten Asur her zaman için bu coğrafyaların sahip oldukları tarım ve maden 

potansiyelini göz önünde bulundurarak askeri seferler düzenlemiĢtir. Ayrıca 

Asur kaliteli kereste ile tapınak ve saray yapımında ihtiyacı olan insan gücünü 

de kuzey bölgelerinden temin etmekteydi. Asur‘un hammadde kaynaklarının 

temini dıĢında kuzey bölgelerinde etkili olmak istemesinin nedenlerinden bir 

diğeri ise Akdeniz ticareti üzerinde egemenlik kurmaktı. Çünkü Doğu Akdeniz 

kıyılarında bulunan liman kentler Anadolu, Mısır, Suriye ve Filistin gibi 

bölgelerle sürdürdükleri ticari iliĢkiler sonucunda oldukça zenginleĢmiĢlerdi. 

Asur, II. Assurnasirpal Dönemiyle birlikte sürekli olarak bu kentleri ele 

geçirmek için gayretler gösterecektir. 

Asur uyguladığı yayılmacı politikalar sonucunda kuzey bölgelerinde 

bulunan yerel politik güçler üzerinde egemenlik kurduktan sonra bu beyliklerde 

bulunan halkları toplu sürgünlerle Asur merkezine veyahut krallığa bağlı 

eyaletlere gönderdikleri görülmektedir. Asur kralları tarafından sürekli olarak 

uygulanan bu yöntemin Asur ekonomisi açısından çok büyük faydalar sağladığı 

görülmektedir. Çünkü dıĢarıdan getirtilen halkın Asur ülkesindeki inĢaat 

faaliyetlerinin yanı sıra ülkedeki metal üretiminde de çalıĢtırıldıkları 

görülmektedir. Asur‘un kuzey bölgelerinde bulunan beylikler üzerinde 

hâkimiyet kurmak istemesi sadece bu beyliklerin sahip oldukları hammadde 
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kaynakları ve insan gücü ile açıklanamaz. Ayrıca Asur kuzeydeki ezeli düĢman 

konumunda olan Urartu Krallığı ile herhangi bir askeri ve siyasi sorun 

yaĢadığında bu beyliklerin sahip olduğu stratejik konumlarından yararlanarak 

bunları Urartu ile aralarında tampon bölge olarak kullandıkları görülmektedir. 

 

Resim 1:Asur-Urartu Mücadelesinde Rol Oynayan Politik Güçler 

 

Resim 2: Asur Urartu Mücadelesinde Stratejik bir konuma Sahip Olan 
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Kumme, Ukku, MuĢaĢir ve ġubria Krallıkları (Radner, 2012: 244) 
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YALIN ÜRETĠM SĠSTEMĠNE GEÇĠġĠN ĠġLETME 

PERFORMANSINA OLAN KATKISI 

KAHRAMANMARAġ’TA HAZIR GĠYĠM 

ĠġLETMESĠNDE BĠR UYGULAMA ÇALIġMASI 

ÖRNEĞĠ 

 

Measuring the Performance of Business Organizations Performing Lean 

Production System and a Practice from Kahramanmaras Province 
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ÖZET 

Günümüz rekabet ortamında iĢletmeler için temel felsefe, müĢteri talebine hızlı 

cevap vererek hem yüksek kalitede hem de düĢük fiyatta ürünler sunmaktır. ĠĢletmelerin 

bu felsefeyi gerçekleĢtirebilmeleri adına üretim faaliyetlerinde verimli ve rekabet 

edebilir olabilmeleri, bir takım doğru üretim faaliyetlerini gerektirmektedir. ĠĢte tam bu 

noktada yalın üretim sistemi ön plana çıkmaktadır. 

Bu çalıĢmada, yalın üretim sistemi teorik olarak açıklandıktan sonra uygulama 

kısmında KahramanmaraĢ ilinde yalın üretim sistemini uygulayan bir tekstil firmasının 

yalın üretim ile birlikte elde ettiği baĢarı performansının ölçülmesi söz konusudur.  Bu 

amaçla iĢletmenin üst ve orta düzey yöneticileriyle birebir mülakat ve gözlemler 

yapılarak, gerekli verilerin elde edilmesi için eski belge ve dokümanlardan 

yararlanılarak, gerekli görülen yer ve uygulamaların fotoğraf ve videoları alınarak 

veriler elde edilmiĢtir. 
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YaklaĢım 
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demands of clients swiftly. Actualizing this philosophy requires a set of accurate 

production activities for business organization so that they can be productive and 

capable to compete in production activities. At this point, a lean production system 

comes to the prominence. 

In this study, lean production system is explained as theoretical and then a 

measuring of a successful performance of a textile factory in KahramanmaraĢ province 

which implements lean production system is presented. For this purpose, senior and 

mid-level executives of the factory have been interviewed, observated and general data 

required has been acquired from old and current documents. Besides, pictures of places 

and practices have been taken at points considered necessary. 

Key Words: Lean Production, Lean Thinking, Lean Production System, Lean 

Approach 

 

1. GiriĢ 

21. yüzyılda, tüm dünyada Ģirketler baĢ döndürücü hızla geliĢen 

teknolojinin de etkisiyle son derece hızlı hareket eden bir rekabetin içerisine 

girmiĢtir. Ülkelerin geleceğini de belirleyen bu amansız rekabette geri 

kalanların, sınırların kalktığı bu dünya pazarında yok olmaları normaldir. Bu 

sebeple Ģirketler; küreselleĢen dünyada, gerek yönetim anlayıĢlarını, gerekse 

buna bağlı olan üretim anlayıĢlarını, geliĢmelere süratle cevap verebilecek, 

müĢteri tatminini en üst seviyede tutacak, tüm gereksiz ve üretime ek bir katkı 

sağlamayan unsurlardan arınmıĢ, her türlü kaynak israfını engelleyen, 

verimliliği ve kaliteyi arttıracak Ģekilde organize etmek zorunda kalmıĢlardır. 

Günümüz sınır tanımayan rekabet ortamında ortaya çıkan fiyat düĢüĢleri 

ve kalite seviyesindeki artıĢ, iĢletmeleri maliyet ve kalite unsurlarına 

odaklanmaya zorlamıĢtır. Bu küresel etkileĢime karĢı ayakta kalabilmek ve 

ileriye gidebilmek için geliĢen yalın üretim sistemi, öncelikle içerisinde bulunan 

mevcut sistemin tüm aksaklıklarını ve sorunlarını ortaya çıkartan daha sonra 

gelecek için daha iyiyi, mükemmeli kovalayan ve hiç durmadan sürekli geliĢim 

yolunu izleyen üretim tekniklerini, yönetim düĢüncesini, yalın prensiplerini ve 

ilkelerini içermektedir. Yalın üretim tüm dünyada Ģirketler tarafından 

uygulanan, çalıĢma ortamında gerekli ve üretken olmayan görevleri, aktiviteleri 

ve davranıĢları azaltmayı amaçlayan prosesler, teknikler, stratejiler ve 

giriĢimlerdir (Demirkır, 2008:2-3). 

Yalın üretim ve yönetim sisteminin temel ilkeleri, ilk kez 1950‘lerde 

Toyota ailesinin bireylerinden mühendis Eiji Toyota ve beraber çalıĢtığı 
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mühendis Taichi Ohno‘nun öncülüğünde, Japon Toyota firmasında atılmıĢtır. 

Bu ikili Eiji Toyota‘nın 1950‘de Ford firmasını incelemek üzere Amerika‘ya 

yaptığı gezisinde edindiği bilgilerin de ıĢığında Ford‘un, yüzyılın baĢlarından 

itibaren öncülük ettiği kitle üretim sisteminin Japonya için hiçte uygun 

olmadığına karar vermiĢlerdir ve bu karar yepyeni bir üretim ve yönetim 

anlayıĢının ilk adımlarının atılmasına yol açmıĢtır (Okur, 2005:31-35). 

Önce Japonya‘da ortaya çıkan ―yalın üretim‖ felsefesi, Japon Ģirketlerinin 

piyasada baĢarılı olmaları ile birlikte dikkat çekmiĢ ve bu felsefe baĢta ABD 

olmak üzere diğer ülkelerde de uygulanmaya baĢlamıĢtır. Özellikle AB gümrük 

birliği anlaĢması sonrasında da Türkiye‘deki Ģirketler de bu felsefeyi 

uygulamaya koymuĢlardır (KırbaĢ, 2006:1). 

Yalın üretim kapsamında yapılan uygulama çalıĢması bir tekstil ve hazır 

giyim firmasında yapılmıĢtır. Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektörü 

sağladığı istihdam ortamı ve ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine büyük katkı 

yapmaktadır. Sektörün emek yoğun bir sektör olması istihdam açısından avantaj 

sağlarken diğer geliĢmekte olan ülkelerle karĢılaĢtırıldığı zaman iĢçilik ve enerji 

maliyetleri açısından büyük bir maliyet baskısı altına girdiğini görmekteyiz. Bu 

durumda sektörün rekabetçi üstünlüğünü sürdürebilmesi için kendine farklı bir 

yol çizmesi, kendini ağırlaĢtıran yüklerden uzaklaĢması yani yalınlaĢması 

gerekmektedir. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü artık kitle üretiminin temeli 

olan yüksek adetli ürünler üretmekten vazgeçip az adetli, çok çeĢitli ürünler 

üretmek zorundadır. Sektör rekabetçilik yönünü ancak hızlı teslimat, esnek yani 

çok sayıda ürünü aynı anda üretip en uygun fiyatta satarak ayakta tutabilir 

(Akçagün, 2006:1-2). 

Bu çalıĢmanın amacı klasik Ģekilde günümüze kadar kullanılan seri 

üretim yerine seri üretimin dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak 

geliĢtirilen yalın üretim sisteminin özelliklerini anlatmak ve tekstil sektöründe 

yer bulan bu yeni sistemin avantajlarıyla bir hazır giyim firmasında 

uygulamasını gerçekleĢtirmek ve sistemin avantajlarıyla birlikte sonuçlarını 

ölçüp ortaya koymaktır.  

 

2. Yalın Üretim Sisteminin Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi 

Günümüzde ―yalın üretim‖ olarak adlandırılan üretim ve yönetim 

sisteminin temel ilkeleri, ilk kez 1950‘li yıllarda Toyoda ailesinin bireylerinden 

olan mühendis Eiji Toyoda ile beraber çalıĢtığı mühendis Taiichi Ohno‘nun 

öncülüğünde, Japon Toyota Motor  Company iĢletmesinde atılmıĢtır. Eiji 
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Toyoda o yılların baĢında Ford firmasını incelemek üzere Amerika‘ya yaptığı 

gezisinde edindiği bilgilerin de ıĢığında Ford‘un yüzyılın baĢlarından itibaren 

öncülük ettiği ―seri üretim‖ sisteminin Japonya için hiç de uygun olmadığı 

kanaatine varır ve edindiği bilgiler ıĢığında Taiichi Ohno ile birlikte yepyeni bir 

üretim ve yönetim anlayıĢının ilk adımlarının atılmasına öncülük ederler 

(Womack vd., 1990:49). 

Yalın üretim sisteminin ortaya çıkıp geliĢmesi temel olarak, en az 

kaynakla, en kısa zamanda,  en ucuz ve hatasız üretimi, müĢteri talebine de bire 

bir uyabilecek/yanıt verebilecek Ģekilde, en az israfla (daha doğrusu israfsız), ve 

nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek Ģekilde kullanıp, potansiyellerinin 

tümünden yararlanarak nasıl gerçekleĢtiririz? ġeklindeki bir arayıĢın sonucudur. 

Bu üretim, bu hedeflerin tümünü aynı anda gerçekleĢtirme ilkesine dayanmakta 

olup Batı‘da 1900‘lerin baĢlarından beri hâkim olmuĢ seri üretim yaklaĢımını 

tersyüz eden, bir anlamda her Ģeye alıĢılmıĢın tam tersi yönünde yaklaĢan bir 

sistemdir. Genel geçer kabul edilmiĢ tüm kural ve ilkeleri sorgulayan, hiçbir 

yerleĢik kanıyı mutlak görmeyen Ģüpheci bir yaklaĢımın, ya da felsefenin ürünü 

olarak doğan ve ilerlemesini sürdüren bir üretim felsefesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Okur, 1997:46). 

 

3. Yalın DüĢünceden Yalın Üretime GeçiĢ 

Yalın düĢünce, kavramsal boyuttan çıkıp ayrıntılı bir tasarıma ve fiili bir 

uygulamaya, ilk satıĢtan sipariĢ giriĢleri ve üretim çizelgeleriyle teslimata ve 

uzaklarda üretilmiĢ hammaddelerden müĢterinin elindeki ürüne dönüĢümü 

gerçekleĢtirerek, belli bir ürünün ortaya çıkarılıp üretilmesini sağlayan 

faaliyetler bütününe bakabilmeyi gerektiren bir olgudur.  Bu bütünsel bakıĢı 

gerçekleĢtirebilecek uygun örgütsel mekanizmaya ise ―yalın iĢletme‖ adı 

verilmektedir. Yalın iĢletme, bir anlamda, ilgili tüm kesimlerin, değer akımına 

bir kanal yaratmak ve her türlü  israfı ayıklayarak elemek amacıyla bir araya 

geldikleri sürekli bir konferans olarak da düĢünülebilir (Womack vd., 1996:19). 

Yalın üretim sisteminin çıkıĢ noktası yalın düĢüncedir ve yalın düĢünce 

felsefesinin en önemli özelliği nerede israf varsa onu bulup yok etmektir. Ġsraf, 

yalın üretimin merkezinde yer almaktadır. Zira, bu felsefeye göre israfın olduğu 

bir iĢletmede yalınlıktan, yalın düĢünceden ve yalın üretimden bahsetmek 

imkansızdır. Ġlk kez Toyota otomobil fabrikalarında kullanıldığı için yazın 

dünyasında zaman zaman Toyota üretim sistemi olarak da geçmektedir. 
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Bununla beraber, yalın üretim sistemi artık dünyaya mal olmuĢ bir sistemdir. 

Nasıl ki, seri üretim sistemi ilk kez ABD‘de Ford otomobil fabrikasında 

kullanılmıĢ bir sistem olmakla birlikte, sonradan dünyanın her yerinde 

uygulanan bir sistem olmuĢsa, Japon üretim sistemi olan yalın üretim de bugün 

aynı durumdadır (Yamak, 1998:70). 

Yalın düĢünce, ürünün kaynağı olan ham maddeden baĢlayarak son 

kullanıcıya kadar geçen sürecin aksamadan ve değer yaratan bir yapıda olmasını 

sağlama amacındadır. Yanı sıra müĢteriye mükemmel değeri sunmak ve bunu 

yaparken de bütün tedarik zinciri boyunca israfı elimine etmeyi daha doğrusu 

yok etmeyi düĢünmektedir. Bundan dolayı yalın üretim tam zamanlı yapılması 

gereken bir yönetim modelidir. Değerin yaratılması, gerekli malzemelerin, 

gerekli olduğu zamanda, gerektirdiği yerde olmasından geçer. 

Womack (1992)‘ e göre yalın düĢünce ile yalın üretimin felsefesi genel 

hatlarıyla Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 Ürün, iĢletme için kalp mahiyetindedir. 

 Mükemmel seviyede ürün elde edilebilir. 

 Tüketici tam olarak istediği ürüne yüksek maliyetlere katlanmadan 

sahip olmalıdır. 

 Gereksiz zaman, mekân, insan ve her türlü stok bunların hepsi birer 

israftır. 

 ĠyileĢtirme her zaman mümkün ve gereklidir. 

 Çok yetenekli bir ekipte, zor problemleri çözerek kariyer 

yapılabilmektedir. 

 Üretimde yer alan iĢçi – iĢveren, montajcı – tedarikçi, montajcı -

dağıtıcı ve üretici –  müĢteri iliĢkisi uzun vadeli olmalıdır. 

 ĠĢletmede akıĢ,  üretimin baĢından sonuna kadar aksamadan bir hat 

üzerinde devam etmelidir. 

 

4. Yalın Üretim Sistemi 

Yalın üretim felsefesine dayanan yalın üretim, üretilen ürüne değer 

katmayan her Ģeyi israf olarak belirtmektedir (Mireless, 2006: 19). Bu yalın 

uygulamaların temel hedefi, sıklıkla görülen bu israfların mümkün olduğunca 

azaltılmasıdır. Bu israf kaynaklarının minimize edilmeye çalıĢılması, 

beraberinde maliyetlerde ve çevrim sürelerinde kazançları getirmektedir 

(Alukal, 2003: 30). 

Yalın üretim, organizasyonun her alanına yayılmıĢ bir üretim anlayıĢıdır. 
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Amaç, müĢteri ihtiyaçlarını en hızlı ve en etkin Ģekilde karĢılamaktır. Ürüne 

değer katan ve katmayan faktörleri belirleme ve israfı önleme yoluyla üretim 

sürecini kısaltır. Yalın bir üretim sistemindeki esas hedef, üretim iĢlemini 

ihtiyaç duyulan miktar ve zamanda, kusursuz ve israfsız bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmektir (Laraia vd., 1999:242). 

Bu sistem Japonya‘da (Toyota Firması) ortaya çıkmıĢ ve geliĢtirilmiĢ 

olan; hata, maliyet, stok, iĢçilik, geliĢtirme süresi, üretim alanı, fire, müĢteri 

memnuniyetsizliği gibi faktörleri kullandığı araç ve yöntemlerle minimize 

etmeye çalıĢan bir üretim sistemidir ( Tikici ve Aksoy, 2006: 22). Bahsedilen bu 

üretim sisteminin temelinde israfı ortadan kaldırarak maliyetleri aĢağı çekme, 

teslimat sürelerini ve kaliteyi arttırmanın yanı sıra müĢteri, toplum ve ekonomi 

adına değer yaratarak uzun vadeli büyüme yatmaktadır (Wilson, 2010: 59).  

Bu sistemde üretim faaliyetlerini müĢterilerin verdiği sipariĢler 

tetiklemektedir. Dolayısıyla herhangi bir talep gelmeden herhangi bir iĢlem 

yapılmamaktadır. SipariĢ olmadan makineler boĢ kalsa bile stok 

oluĢturulmamaktadır. Ancak sipariĢle birlikte hücre, üretime baĢlamaktadır. 

Makine ve teçhizatlar, üretim faaliyetlerinde seri akıĢı sağlayacak Ģekilde 

hücreler içinde yapılandırılmaktadır. OluĢacak malzeme stoku, sipariĢlere göre 

stokun yenilenmesi sinyalini veren kanbanlarla sağlanmaktadır (Kennedy ve 

Brewer, 2006: 66-67).  

Yalın üretim, ürünün üretilmesinden, dağıtılmasına ve müĢteriye 

ulaĢmasına kadar geçen zamanın azaltılması ve israfın değerden elimine 

edilmesidir (Vincenti, 2002:58). 

Yalın üretim, yapısında hata, maliyet, stok, iĢçilik, geliĢtirme süreci, 

üretim alanı, fire, müĢteri memnuniyetsizliği gibi unsurların minimize edildiği 

bir sistem Ģeklinde tanımlanmaktadır (Thomas, 1997:36). 

Detty ve Yingling, (2000)‘e göre, yalın üretim, yapılanan, süreçlenen, 

kontrol edilen, yönetilen ve sürekli geliĢen endüstriyel üretim sistemleri için 

kapsamlı bir felsefedir. 

Evans (1997)‘a göre, israfı önleme, stokları minimize etme, kaliteyi 

ilerletme ve insan kaynaklarını geliĢtirme ile üretim faaliyetlerinde geliĢme 

sağlayabilmektir.  

Yalın üretim, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve firesiz üretimi, 

müĢteri talebine de bire bir uyabilecek/yanıt verebilecek Ģekilde, en az israfla 

(daha doğrusu israf olmadan) ve nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek 
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Ģekilde kullanıp, potansiyellerinin tümünden yararlanılmasıdır (Cesur, 2004:7). 

Yalın üretim, mal ve hizmet üretiminde sonuca giderken mümkün olduğu 

kadar kestirme yol bulmaya çalıĢır. ĠĢlem sayısının azalması hem maliyeti 

düĢürür, hem hızı arttırır, hem de hata meydana gelme ihtimalini azaltır. Yalın 

üretimde katma değer üretmeyen her faaliyet dikkatlice araĢtırılır ve sistemden 

ayıklanır (Ahlstrom, 1998:328). Böylelikle hem hız kazanılır, hem de iĢ yükü 

hafifletilerek iĢgücü talebi azaltılmıĢ olur. 

Yalın üretim, en kapsamlı tanımı Womack ve arkadaĢlarının (1998) 

çalıĢmalarında bulunulmuĢtur. Womack ve arkadaĢları, yalın üretimin evrensel 

bir süreç olduğunu, zanaatkârlık türü üretim ile kitlesel üretimin avantajlı 

yanlarını birleĢtirdiğini savunur ve yalın üretimi; zanaatkârlık türü üretimin 

yüksek maliyetinden ve kitlesel üretimin katılığından arındırılmıĢ üretim biçimi 

olarak tanımlar. Yalın üretim sisteminin öne çıkan özelliklerinin klasik üretim 

sistemlerinden farklı yönleri Ģu baĢlıklar altında incelenebilir; 

Tablo 1: Yalın Üretim Sisteminin Klasik Sistemlerle KarĢılaĢtırılması (ġahin 

ve Eren, 1994:46). 

Özellik Klasik Sistemler Yalın Üretim Sistemi 

Öncelikler 
Tüm sipariĢlerin kabulü 

Çok seçenek 

Sınırlı pazar 

Az seçenek 

 

Mühendislik 

 

Geleneksel çıktılar 

Elle tasarım 

 

Standart çıktılar 

GeliĢtirilmiĢ tasarım 

Üretim yalınlaĢtırılması 

 

Kapasite 

 

Yüksek kullanım 

Esnek değil 

 

Normal kullanım 

Esnek 

 

Süreç 

 

Atölye türü 

 

Akıcı üretim, hücreli üretim 

 

 

 

 

ĠĢ gücü 

 

Dar uzmanlık 

Özel yetenek 

Bireysel çalıĢma 

Rekabetçi davranıĢ 

Emirle değiĢiklik 

Kolaya kaçıĢ 

Statü: sembol, ücret, prim 

 

GeniĢ uzmanlık 

Esnek yetenek 

Takım çalıĢması 

ĠĢbirlikçi davranıĢ 

Katılımla değiĢiklik 

Zoru baĢarma 

Ayırt edici bir statü yoktur 

 

Program 

 

Uzun süre değiĢtirilmez Uzun 

dönemli planlar kullanılır 

 

Çok hızlı değiĢtirilir 

Karma modeller kullanılır 
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Stoklar 

 

Yeterinden fazla ambarlar, depolar, 

geniĢ alanlar 

 

Tam yetecek kadar raf 

biçimi stok 

 

Tedarik 

Kaynakları 

 

Çok Rekabetçi 

Rekabetçi 

 

Birkaç veya yalnızca bir 

kooperatif, aynı Ģebeke 

Planlama ve 

Kontrol 

 

Planlama ağırlıklı 

KarmaĢık 

Bilgisayar destekli 

 

Kontrol ağırlıklı 

Basit 

Yüz yüze 

Kalite 

 

TeftiĢ, muayene 

Kritik noktalarda 

Kabul örneklemesi 

 

Olurken kaynakta kontrol 

Devamlı kontrol 

Süreç kontrolü 

Bakım 

 

Düzeltici 

Uzmanlar tarafından Donanım hızlı 

çalıĢır 

Bir vardiya çalıĢır 

 

Önleyici 

Operatör tarafından 

Donanım yavaĢ çalıĢır 

24 saat çalıĢır 

Yalın üretim sisteminin öne çıkan özelliklerinin klasik üretim 

sistemlerinden farklı yönleri incelendikten sonra ortaya çıkan bir takım 

problemlere değinmek yararlı olacaktır.  Geleneksel ölçme sistemleri genellikle 

sonuçlara odaklanmaktadır. Sonuçların ölçümü yoluyla hedeflenen stratejik 

amaçlara ulaĢmak zor olmaktadır. Finansal ve iĢlemsel ölçüler belirlenen bir 

dönemin sonuçlarını bütçelenmiĢ miktarlarla karĢılaĢtırmaktadır. Böylece ortaya 

çıkan sonuçların tahmin edilenden daha fazla veya daha az olmasını 

açıklamaktadır. Ancak bu sonuç ölçüleri tarihi olup geçmiĢteki operasyonların 

etkisini ölçmektedir  (Baggaley, 2007:72-74). Sonuç ölçüleri faydalı olacak 

Ģekilde gereken zamanda gelmemektedir. Ancak yalın üretim ve yönetim 

sisteminde faaliyet ve iĢlemlerin sonuçlarını ölçen değil de, faaliyet ve 

iĢlemlerde yapılan değiĢikliklerin etkinliği ile ilgili feedback (geribildirim) 

sağlayan ölçüler önplana çıkmaktadır (Maskell ve Baggaley, 2004:25). Yine 

geleneksel performans ölçüleri, bireyleri kontrol etmek amaçlı kullanılmakta ve 

bu durum yalın bir örgütü sürdürmek için gerekli esnekli 

Geleneksel performans ölçüleri, insanları kontrol etmek için 

kullanılmaktadır ancak bu durum yalın bir örgütü devam ettirmek için gerekli 

esneklik ve uyarlanabilir davranıĢ sağlamamaktadır. Yalın bir örgüt bireyleri 

kontrol etmek yerine, günlük ortaya çıkan/çıkabilecek sorunların çözümüne 
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yönlendirmektedir. Sorunların çözümü için de tüm çalıĢanları ve yöneticileri, 

yaratıcı enerjilerini kullanmaya ve yönetim süreçlerinin tasarımına doğru 

itmektedir (Baggaley, 2007:77). 

 

5.    Yalın Üretim Sistemi Ve KahramanmaraĢ Ġlinde Bir Uygulama 

Yalın Üretim Sistemi, yeni bir üretim sistemi olmamakla beraber 

Avrupa‘da ve özellikle ülkemizde yeni yeni yerleĢmeye baĢlayan bir sistemdir. 

Japonya‘da 1950‘li yıllardan bu yana geliĢtirilen sistemin Japonya dıĢında ilk 

uygulandığı ülke 1974 dünya petrol krizi ile ABD ve daha sonra Ġngiltere 

olmuĢtur. Bu ülkeler 1980‘lerin baĢından itibaren Japon gerçeği ya da 

tehlikesine karĢı harekete geçme ihtiyacı hissetmiĢlerdir. Avrupa‘da ise Yalın 

Üretim 1990‘ların baĢında ancak tehlikenin iyice belirmesi ile gündeme 

gelmiĢtir. 

 

5.1.  Uygulama Yapılan Firmanın Tanıtımı 

Yalın üretim sistemi ile karĢılaĢtırmasını yaptığımız iĢletme (Fonda 

Tekstil), KahramanmaraĢ merkezde kurulu orta ölçekte bir firma olup 2003 

yılında kurulmuĢtur. Fonda Tekstil, adından da anlaĢılacağı üzere tekstil 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Firma, tam entegrasyona sahip tesislerinde, 

doğal ve sentetik kumaĢları, iplik ile baĢlayan ve nihai tüketim malı olan 

konfeksiyon ürünlerine kadar devam eden üretim sürecini yıllardır üstün bir 

baĢarı ile sürdürmektedir.  

Fonda Tekstil sahip olduğu üretim çeĢitliliğiyle, kumaĢ itibariyle bayan 

pijama ve gecelik ile erkek pijama ve benzeri ürünlere uzanan ürün çeĢitliliğine 

sahiptir. Ancak genel itibariyle firma üretimde hem erkek hem de bayan pijama 

ve gecelik takımlarının üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve bu alanda öncü bir firma olma 

hedefindedir. Firma 3.000 metrekare kapalı alana sahip olup aylık üretim 

kapasitesi 30.000 adet pijama takımıdır. Firma ağırlıklı olarak Ġtalya olmak 

üzere Polonya, Arap Ülkeleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan‘a 

ürünlerini ihraç etmektedir. 

ĠĢletmede 11 beyaz yakalı çalıĢan ve 123 mavi yakalı çalıĢan olmak üzere 

totalde 134 çalıĢan yer almaktadır. Firma Haziran 2012‘de yalın üretim sürecine 

girmiĢtir.  

 

5.2.  Yapılan AraĢtırmanın Özellikleri 

Yalın üretim çalıĢmaları kapsamında uygulama çalıĢması yapılan 
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araĢtırmanın amaç ve yöntem özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

5.2.1. ÇalıĢmanın Amacı 

 Yalın üretim uygulamalarını yapan bu iĢletmedeki yalın 

uygulamaları incelemek, 

 Klasik üretim ile bu üretim Ģeklinin karĢılaĢtırmasını yaparak 

birbirlerine karĢı avantaj ve dezavantajlarını belirlemek,  

 Yalın üretim kapsamında iĢletmenin karĢılaĢtığı sorunları 

belirlemek ve karĢılaĢılan bu sorunların ortaya çıkmasını engellemek için 

yapılması gerekenleri belirleyip çözüm önerileri sunmak, 

 Nihai olarak yalın geçtikten sonra ortaya çıkan maliyet, stok, 

etkinlik ve verimlilik düzeylerini ortaya koymaktır. 

 

5.2.2.  ÇalıĢmanın Yöntemi 

Yalın üretim uygulamalarını eyleme döken bu iĢletmedeki mevcut 

uygulamaları öğrenmek amaçlı açık uçlu sorular hazırlanmıĢ ve bu sorular ses 

kayıt cihazı kullanılarak fabrikanın en üst kademesinde bulunan yöneticiler ile 

Ģef düzeyindeki çalıĢanlar tarafından yanıtlanmıĢtır. Bunun yanı sıra yalın 

uygulamalarla varılan noktayı tespit etmek amaçlı, iĢletmenin sahip olduğu 

geriye dönük plan, doküman, resim, kontrol çizelgeleri gibi dokümanlar 

kullanılmıĢtır. Yönetici ve Ģeflere sorulan sorular, mevcut uygulamaların yalın 

üretime uygunluğunu belirleyen ve karĢılaĢılan problemleri sorgulayan 

niteliktedir. Bu noktadan sonra teoride olması gereken yalın üretim sistemi ele 

alınarak, sorulan soruların cevapları değerlendirilmiĢ ve uygulamalara yorum 

yapılmıĢtır.  

 

5.3.  Firmanın Genel Üretim Yapısı ve ĠĢ AkıĢı  

Üretilmesine karar verilen ürünler için önce gerekli kumaĢ ve yardımcı 

malzeme ile ilgili satın alma planlaması yapılmaktadır. ĠĢletme tedarikçilerden 

sürekli bir Ģekilde gerektiği kadar ham madde ve yardımcı malzeme temin 

etmektedir. Alınan malzemeler iĢletmenin deposuna bırakılır. Üretim süreci 

bundan sonra baĢlar ve bu üretim süreci genel olarak kumaĢ deposu, kesimhane, 

aksesuar deposu ve dikimhane bölümleri arasında gerçekleĢtirilmektedir. 

Üretimlerine karar verilen modellerin çizilip kalıpları hazırlandıktan sonra 
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kesimin yapılabilmesi için pastal resimleri hazırlanmaktadır. KumaĢ deposu 

alanında kontrolleri yapılan kumaĢların pastal serimi yapılarak kesim iĢlemi 

gerçekleĢtirilmektedir. Kesimhane bölümünde parçaların sınıflandırılarak 

dikimi yapılmak üzere dikimhane bölümüne yönlendirilir. Dikimhane 

bölümünde gerekli dikim ve aksesuar iĢlemi geçekleĢtirilir ve üretimi 

tamamlanan ürünler sevkiyatı yapılmak üzere ürün deposu alanına 

taĢınmaktadır.  

 

5.4.  Firmada Uygulanan Yalın Üretim Sisteminin Özellikleri 

Firmada uygulanan yalın üretim felsefesinin özelliklerinin daha net 

anlaĢılması adına hazırlanan sorularla aĢağıdaki konularda veriler toplanmıĢtır. 

 

5.4.1. Firmanın Sahip Olduğu Yalın Üretim Kültürü 

ĠĢletmenin bünyesinde sahip olunan yalın üretim kültürü konusunda 

yorum yapabilmek için aĢağıda sorulan sorulara cevap aranmıĢtır. Bu sorular 

fabrika müdürü, fabrika müdür yardımcısı ve iĢletmedeki üretim ve 

planlamadan sorumlu Ģeflere sorulmuĢtur. Bu sorular; 

 ĠĢletme kültürünüzde yalın üretim yer alıyor mu? Açıklayınız. 

 Yalın üretim konusunda eğitimli çalıĢanlarınız ya da proje 

gruplarınız mevcut mu? Açıklayınız. 

 Yalın üretim uygulamalarına ne zaman, nerde ve neden baĢladınız? 

Açıklayınız. 

 Yalın üretimi sizce nedir? Tanımlar mısınız? 

 Yalın üretim faaliyetlerinde hangi uygulamalardan 

yararlanıyorsunuz? Belirtiniz. 

Yalın üretim kültürü hakkında sorulan bu sorular kapsamında, iĢletmenin 

yalın üretim felsefesini Ģu Ģekilde açıklayabiliriz. Yalın üretim iĢletme 

kültüründe mevcut bir faaliyet konumundadır. Zira, iĢletmede yer alan iĢlem ve 

süreçler bunu kanıtlar niteliktedir. Bu durumda yalın üretim uygulamasının ne 

olduğu, hangi uygulamaları gerektirdiği, bu uygulamaların sorunları ve 

sonuçları hakkında bir bilincin de mevcut olduğu söylenebilir.  

Yalın üretim uygulamaları konusunda eğitim almıĢ ve almaya devam 

eden çalıĢanlar mevcuttur. Ancak direkt olarak yalın üretim bazlı projeler 

hazırlayan ekiplerin varlığından söz edilemez. Genel olarak iĢletmeye 

baktığımızda planlamalar, yalın üretim konusunu bir bütün olarak ele 

almamıĢtır. Ne var ki, yalın üretim uygulamaları için iĢletmenin çeĢitli 
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faaliyetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Burada iĢletmenin 

yalın üretim uygulamalarını sadece bir grup etkinliği olarak değil de bir üretim 

ve yönetim felsefesi olarak değerlendirmesi gereklidir. 

ĠĢletme, geliĢmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek 

olmak amacıyla 1966 yılında kurulan, 1986 yılından beri BirleĢmiĢ Milletlerin 

uzman bir kuruluĢu olan Türkiye‘nin de üyesi olduğu United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) yani BirleĢmiĢ Milletler Sınai Kalkınma 

Örgütü‘nün desteğiyle Haziran 2012‘den beri yalın üretim uygulamalarına dâhil 

olmuĢtur. Bu uygulamalara geçiĢin sebepleri olarak rekabet stratejilerinden 

kalite, hız, esnekliği elde etmenin yanı sıra en iyi üretim Ģeklinde belirtilen 

zamanında, stoksuz ve hatasız üretimi gerçekleĢtirmek Ģeklinde açıklanmıĢtır.  

Yalın üretim felsefesini iĢletme Ģu Ģekilde tanımlamaktadır. ―Üretimde 

katma değeri olmayan her türlü faaliyetin(israfın) ortadan kaldırıldığı, sıfır stok 

düzeyinin ve sıfır hatanın amaçlandığı, çalıĢanların eĢit emek harcadığı ve 

zamanında yapılan verimli üretim‖. Bu tanımdan yola çıkarak iĢletmenin yalın 

üretim felsefesine özellikle israfla mücadele, stoksuz ve hatasız çalıĢma 

faaliyetleri itibariyle oldukça önem vermektedir diyebiliriz. Zira israfla 

mücadele, sıfır stok ve hata anlayıĢı yalın üretim uygulamalarında esas 

amaçlardandır ve bu sayede üretim süreci verimli ve rekabet edilebilir bir 

yapıya kavuĢturulmaya çalıĢılır.  

ĠĢletmenin yalın üretim ve yönetim felsefesini oturtma amaçlı aĢağıdaki 

uygulamalardan yararlandığı gözlemlenmiĢtir. 

Yararlanılan Yalın Üretim Uygulamaları 

 Ġsrafla mücadele çalıĢmaları, 

 Grup teknolojisi, 

 Toplam önleyici bakım, 

 Hata önleyici mekanizmalar ve görsel kontroller (Poke-Yokeler), 

 Hazırlık sürelerinin kısaltılması, 

 Stok düĢürme çalıĢmaları, 

 Problem çözme ve geliĢim takımları, 

 Satıcılar ile iliĢkiler, 

  5S uygulaması, 

 Üretim ve stok takip form ve tabloları kullanımı, 

 Risk analizler, 
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 Yetenek matrisi kullanımı. 

Genel itibariyle bir yalın üretim anlayıĢında yukarıda sıralanan unsurların 

yer alması gerekli olup bunlara ek olarak Kanban Kart, daha düzgün bir U tipi 

yerleĢim yapısı, ek Poke-Yokelerin de yer alması gerekli görülmektedir. 

 

5.4.2. Ġsrafla Mücadele ÇalıĢmaları 

ĠĢletmenin mevcut ve eskiden beri uyguladığı israfla mücadele 

politikaları hakkında bilgi alıp yorum yapabilmek ve önerilerde bulunabilmek 

amaçlı aĢağıdaki sorular fabrika müdürü, fabrika müdür yardımcısı ve 

iĢletmedeki üretim Ģeflerine yöneltilmiĢtir. Bu sorular; 

 ĠĢletmenizde yer alan çalıĢanlarda (üst, orta ve alt) israf bilinci 

mevcut mu? Nasıl? Açıklayınız. 

 Üretimde karĢılaĢtığınız israf türleri nelerdir? Yalın üretim 

uygulamalarına geçmeden önceki israf türleri ile yalın üretim 

uygulamalarına geçtikten sonraki israf türlerini karĢılaĢtırarak 

açıklayınız. 

 Yalın üretimden önceki ve sonraki israf unsurlarını oluĢum 

sıklıklarına göre sıralayıp açıklayınız. 

 Ġsrafla mücadele kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetleri, israfın 

kaynağı- israfın ortadan kaldırılması için uygulanan çözüm ve 

iyileĢtirme oranı unsurlarıyla cevaplayınız.  

Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar neticesinde iĢletmenin israf 

kavramını görüĢ biçimini Ģu Ģekilde açıklayabiliriz. ĠĢletmenin üst düzey 

çalıĢanlarında israf kavramının önemi anlaĢılmıĢ ve kavram sağlam bir 

çerçeveye oturtulmuĢtur. Orta düzey çalıĢanlarda da israf bilincinin varlığından 

söz edilebilir. Alt düzey çalıĢanlar için bu kavramın anlaĢılması biraz zaman 

almıĢ ve bazı direnmeler halen devam edebilmektedir. Bu direnmelere karĢılık 

olarak üst ve orta düzey çalıĢanların desteğiyle bu kavram anlatma ve gösterme 

yoluyla direnenlere aĢılanmaya çalıĢılmaktadır.  

Üretim faaliyetlerindeki israf bilincine baktığımızda genel olarak yalın 

üretimden evvel bu bilinç %100 üzerinden %60 civarlarında kabul edilirse yalın 

üretim uygulamalarından sonra bu bilinç oranı %85 seviyelerine çıkmıĢtır. Zira 

yalın üretim uygulamalarından sonraki bu %25‘lik iyileĢtirme oranının iĢletme 

için önemi büyük olmaktadır. 

Firmadaki üst düzey yöneticilere sorulan ‗‗üretimde karĢılaĢtığınız israf 

türleri nelerdir? Yalın üretim uygulamalarına geçmeden önceki israf türleri ile 
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yalın üretim uygulamalarına geçtikten sonraki israf türlerini karĢılaĢtırarak 

açıklayınız‘‘ sorusuna karĢılık olarak aĢağıdaki cevap alınmıĢtır: 

Yalın Üretim Uygulamalarına Geçmeden Önceki Ġsraflar 

 TaĢıma kaynaklı israflar, 

 Bekleme ( Makine arızası nedenli iĢ bekleme kayıpları ), 

 Fazla stok,   

 Hareketlerde israflar, 

 ĠĢlem sırasındaki hatalardan kaynaklı zaman kayıpları, 

 ÇalıĢma ortamının eksikliği (ÇalıĢma ortamının etkin 

kullanılmaması) ve bunun yanı sıra çalıĢanların verimli olup olması da 

iĢletme için bir israf kaynağı olarak görülmüĢtür. 

 

Yalın Üretim Uygulamalarına Geçtikten Sonraki Durum 

 TaĢımadan kaynaklı israfların azaltılması amaçlı uygun yerleĢim 

düzenlerine ( U tipi yerleĢim tipi) geçildi. 

 Makineler arızası ve diğer nedenli iĢ bekleme zaman kayıpları 

azaltıldı. Örneğin üretim öncesi hazırlık sürelerinde hesaplar inspection 

sistemi formları aracılığıyla çok daha kontrollü bir hal almıĢtır. Bu sistem 

sayesinde hazırlık için üretim sonrasına fazla malzeme (iplik, düğme, 

kurdela gibi) bırakılmaması sağlanmıĢtır. 

 Hataların azaltılması amaçlı ürün girmeden önce risk analizleri 

yapılarak kritik noktalar belirlenmektedir. Ayrıca bantta yer alan hata ve 

zaman kayıplarına çözüm bulma adına hangi makine grubunun, hangi 

operatörünün, hangi operasyon esnasında, hangi hatayı (Örneğin atlama, 

eksik dikiĢ, çift dikiĢ, patlak, kötü pat, yamuk yaka vs.), kaç kere 

yaptığını anlama amaçlı ―Bant Ġçi Kontrol Formu‖ hazırlanmıĢ ve bu 

inspection iĢlemini ara kontrolcü, kalite kontrol lideri, üretim takım lideri 

ve makine bakım teknisyeni yapmaktadır. 

 Hata oranları,  andonlar ve kart sistemleri yardımıyla çok düĢük 

seviyelere indirilmiĢtir (ġekil…. Sesli Andon Sistemi) 

 Üretim faaliyetlerinde kullanılan veya kullanılacak malzeme ve araç-

gereci bulma noktasında katlanılan zaman kayıplarının önlenmesi adına 

iĢletme 5S Denetimlerine baĢlamıĢtır. 

 Kalite olgusunun eksikliği bir kayıp olarak görüldüğünden bu amaçlı 
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―Günlük Kalite Takip Formu‖ hazırlanıp takip edilmektedir. 

 Banttaki zaman kayıpları izlenmesi amaçlı ‗‗ Banttaki Kayıp 

Zamanlar Takip Formu‘‘ hazırlanmıĢ ve böylece bu israf önlenmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

 Değer yaratmayan, değer katmayan her türlü faktör belirlenerek 

bunların elimine edilmesi prensip haline getirildi. 

ĠĢletmenin üst düzey yöneticileri ile üretimden sorumlu iĢletme Ģefi 

faaliyetlerdeki israf oluĢumunu sıklıklarına göre sıraladığında yalın üretimden 

evvel stok, hareket ve bekleme israfları olarak açıklanmıĢtır. Bu sıralamaya göre 

aĢırı üretim nedenli israflar en çok ön plana çıkan israf türüdür. Gereğinden 

fazla yapılan üretim stok oluĢumuna sebep olur. Yalın üretim itibariyle istenen; 

üretimi gereken miktar ve zamanda gerçekleĢtirmek olmalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında bu noktada özellikle kapasite kullanımına dikkat edilmelidir. 

Bunun yanı sıra süreçler arası üretim miktarını ve zamanını eĢ zamanlı hale 

getirerek ve makine hazırlık sürelerini kısaltarak da fazla üretim engellenebilir. 

Üretim faaliyetlerinde hareket ve bekleme israfının görülmesi iĢ akıĢları ile iĢ 

yüklerinin düzenli olmadığını ve üretim kaynaklarının yeterince esnek 

olmadığını göstermektedir.  Hareket israflarının oluĢmaması için hareketlerde 

tutarlılık ve esnekliğin olması gereklidir. Beklemelerden kaynaklı israfların da 

bertaraf edilmesi için süreçlerin doğru kullanılıp iĢletilmesi gereklidir. 

Yalın üretimden sonra israf kaynaklarının etkili bir Ģekilde elimine 

edilmesi neticesinde bir sıralama belirtilememiĢtir. Bunun nedeni sorulduğunda, 

yalın üretim uygulamalarının yavaĢ yavaĢ oturmasından sonra israf 

kaynaklarının büyük oranda azalması ve bunun neticesinde görülen israfların 

sıralamaya gerek olmayacak Ģekilde azalmıĢ olması olarak cevaplanmıĢtır.  

Ġsrafla mücadele kapsamında iĢletmenin çözümleri ve iyileĢtirme 

oranlarına baktığımızda iĢletmede ciddi manada iyileĢtirmelerin olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2: ĠĢletmenin Ġsraf Kaynakları ve Çözüm Yolları 

İsraf Kaynağı İsrafın Ortadan Kaldırılması Çözümü 

 

İyileştirme 

Oranı (%) 

 

AĢırı Stok 

 

GiriĢ, çıkıĢ ve paket sayılarının düzenli 

kontrolü 

 

%80 
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Hata Önleyici 

Mekanizmalar 

 

In Line kontrol, Sesli andon sistemi, Kart 

istemi, Saatlik bant üretim takibi, Hata 

oranlarının afiĢe edilmesi 

 

%90 

Envanter 
 

AĢırı üretim (stok) reddi 

 

%90 

 

TaĢıma 

 

Grup teknolojisi (Hücresel imalat), 5s 

düzenlemeleri, Stokların belli bir düzene 

girmesiyle direkt olarak malzemenin stoktan 

hücreye girmesi  (daha az taĢıma ve daha kısa 

yol) 

 

%95 

 

Hareket 

 

Operatörlerin parçaları, çizelgeleri ve 

çizimleri aramak ve operatörlerin değer 

katmayan gidiĢ-geliĢleri optimum hale 

getirildi 

 

%90 

 

Bekleme 

 

Yedek makinalarımız hazır yerinde durur. ĠĢ 

beklemelerine izin verilmez. Yeterli talep 

yaratılmaya çalıĢılır. 

 

%99 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere iĢletmenin israf kaynağı belli olup 

bu israfların elimine edilmesi için genel itibariyle doğru çözüm yöntemleri 

geliĢtirilmiĢtir. Zira bahsi geçen israf kaynaklarının iyileĢtirme oranları bunu 

kanıtlar niteliktedir. 

 

5.4.3.  Makine Hazırlık Sürelerinin Kısaltılması 

Hazırlık sürelerinin kısaltılması, hızlı takım ve tertibat değiĢtirmeyi 

gerektirir. Bunun sonucunda, imalat temin süresi kısalır ve daha az envanter, 

daha az stok alanı ve envanterde tutulan ürün için daha az depolama ömrü gibi 

faydalar sağlanır. Hazırlık sürelerinin kısaltılması ayrıca, küçük partiler halinde 

çalıĢmayı da gerektirir. Böylece talep değiĢimlerine karĢı esneklik sağlanır. 

Hazırlık sürelerinin kısaltılmasıyla, süreç içi stoklar ile bunlar için gerekli alan 

ihtiyacı azalır ve buna bağlı olan üretim hataları en aza indirgenir. 

Hazırlık sürelerinin indirimine büyük özen gösteren Japon firmaları 

bugün artık bu süreleri tek rakamlı yapmayı, yani on dakikanın altına indirmeyi 

baĢarmıĢlardır. Hatta bugün küçük ölçekli iĢletmelerden baĢlamak üzere birçok 

iĢletme alet ve makinesini kendisi yapmakta ve ―sıfır‖ hazırlık sürelerine 
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inebilmektedirler. 

Hazırlık sürelerinin kısaltılması konusunda yorum ve değerlendirmeler 

yapabilmek için üretim Ģeflerine ve makine bakım ustalarına aĢağıdaki sorular 

yöneltilmiĢtir: 

 ĠĢletmenizde hazırlık sürelerini kısaltmak amaçlı çalıĢmalar 

yapılıyor mu?  Nasıl? Açıklayınız. 

 Makinaların üretime hazırlığı için gereken sürelerin dağılımı 

nasıldır? Lütfen belirtiniz. 

 Hazırlık süresi 1 saatten fazla olan makinalar oranı: %0 

 Hazırlık süresi 1 saatten az olan makinaların oranı: %100 

 Hazırlık süresi 10 dakikanın altında olan makinaların oranı: %80 

Sorulan bu sorular neticesinde iĢletmede makine hazırlık sürelerinin 

azaltılması amaçlı çalıĢmaların olduğu görülmüĢtür. ĠĢletmede üretim 

faaliyetleri esnasında stok oluĢumlarının önlenmesi amacıyla hazırlık 

çalıĢmaları makine çalıĢırken yapılmaya baĢlanmaktadır. Zira üretim 

faaliyetlerinin stoksuz bir Ģekilde sürdürülebilmesi için bu gereklidir. Ayrıca 

üretim alanındaki makinelerin herhangi birinde bir problem oluĢması ve bu 

problemin çok zaman  (1-2 dakikadan fazla zaman) alması durumunda sürekli 

ayarlanmıĢ hazır vaziyette bekleyen bir yedek makinenin bulunuyor olması yine 

zaman kayıplarını düĢürmüĢtür. Makinelerden maksimum seviyede 

yararlanılabilmesi adına iĢletme makinelerin günlük bakımlarını kayıt altında 

tutmaktadır.  

ĠĢletmede yer alan makinalardan 1 saatten fazla hazırlık süresi isteyen 

herhangi bir makine yoktur. Yani iĢletmedeki tüm makinalar için hazırlık süresi 

1 saatten az bir vakit almaktadır. Hazırlık süresi 10 dakikanın altında olan 

makinaların tüm hazırlık gerektiren makinaların yaklaĢık %80‘ini 

kapsamaktadır.  

ĠĢletmenin makinalarının hazırlık süreleri itibariyle yalın üretim adına 

stoksuz ve tam zamanında üretim politikaları yukarıda verilen oranlarla 

karĢılanabilir denilebilir. Yalın üretim için ideal olan hazırlık sürelerinin 

mümkün olduğunca 10 dakikanın altına indirilmesi düĢüncesine %80 oranıyla 

uygun bir makine hazırlık süresinin uygulandığı söylenebilir.  

Bu bilgiler sonucunda makinaların hazırlık sürelerinin %80 gibi büyük 

oranla 10 dakikanın altında olması iĢletme için kazançlı bir durumdur 

denilebilir. Zira yapılan görüĢmelerde de hazırlık sürelerinden kaynaklanan 

israfların pek olmadığı belirtilmiĢtir. %80‘lik oranın daha da arttırılması 
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çalıĢmalarının iĢletmeye yarar katacağı söylenebilir. 

 

5.4.4. Grup Teknolojisi (Hücresel Ġmalat) 

Grup teknolojisi (Hücresel imalat), üretilecek ürün ya da parçaların 

benzer geometrik veya operasyonel özelliklerine göre aileler Ģeklinde kategorize 

edilmeleri ve sonrasında bu ailelere uygun olarak seçilen makine gruplarında 

üretilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bundan kasıt üretim sistemi içindeki 

malzeme akıĢının basit hale getirilmesidir (Emre, 1995: 32). 

Grup teknolojisi konusunda yorum ve değerlendirme yapabilmek için 

endüstri mühendisliği ve iĢletmedeki Ģeflere aĢağıdaki sorular yöneltilmiĢtir. 

 ĠĢletmenizde grup teknolojisi uygulaması mevcut mu? Açıklayınız. 

 ĠĢletmede grup teknolojisi varsa bu uygulamaya nasıl baĢladınız? 

 Grup teknolojisi ile üretimi yapılan ürünlerin toplam üretim içindeki 

oranı ne kadardır? 

Yukarıda belirtilen bu sorulara verilen yanıtlar çerçevesinde firmanın 

grup teknolojisi (hücresel imalat) konusundaki uygulamalarını Ģu Ģekilde 

değerlendirebiliriz. Firma üretim faaliyetlerinin tümünde grup teknolojisini 

(hücresel imalat) kullanmaktadır.  Bahsedilen bu grup teknolojisine yalın 

üretime geçildikten sonra baĢlanmıĢ ve rekabetçi üstünlükler elde etme adına 

kazanımların kazanıldığı belirtilmiĢtir. Hali hazırda da uygulanan grup 

teknolojisinin geliĢtirilmesi ve faaliyetlerde yer alan esnek çalıĢanların 

hücrelerdeki çok sayıda makineyi kullanabilmesi hedefli çalıĢmalar 

sürmektedir.  

ĠĢletmenin üretimde %100‘e yakın bir oranla grup teknolojisini (hücresel 

imalat) kullanıyor olması yalın üretimde baĢarı sağlanması adına önemli bir 

adım sayılır. Üretim faaliyetlerinde grup teknolojisinin (hücresel imalat) 

kullanımıyla; zaman kayıpları olmadığından üretimdeki süreçler kısalır, 

hammadde ve yarı mamul stokları azalır, esnek çalıĢanlar sayesinde iĢlerin 

verimliliği artar ve dolayısıyla üretim faaliyetlerinin planlanması ve 

denetlenmesi daha kolay bir hale gelir.  

ĠĢletmenin grup teknolojisinin (hücresel imalat) üstünlüklerinden daha da 

yararlanabilmesi için üretim hücreleri esnek bir hale getirilerek daha çok ürün 

ailesini bu teknoloji ile üretmesi gerekir önerisi sunulabilir. 
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5.4.5. Toplam Önleyici Bakım ÇalıĢmaları 

Bakım, her üretim faaliyetinde olması gerekli bir unsur olarak kabul 

edilirken, günümüzde ise firmanın gelir ve giderlerini etkileyen önemli bir 

iĢletme bileĢeni olarak tanımlanmaktadır (Jambekar, 2000: 123). 

Bakım, fonksiyonel bir birimin (aygıt, araç, gereç, tesis, vb.), önceden 

belirlenmiĢ koĢullarda beklenen iĢlevlerini yerine getirmek üzere test etme, 

parça değiĢtirme, ayarlama, tamir etme gibi faaliyetlerle düzeltilmesi ve 

devamlılığının sağlanmasını kapsamaktadır. Yani, fonksiyonel bir birimi, belli 

bir durumda tutmayı, eski durumuna getirmeyi ya da belli iĢleyiĢ özellikleri 

kazandırmayı sağlayan iĢlemlerin tümü olarak ifade edilebilir (Lyonnet, 

1991:224). 

Bir yalın üretim sisteminde çalıĢanlar, basit ayarlamalar, yağlama, yağ 

düzeylerinin denetlenmesi, makinelerin temizlenmesi gibi bakım faaliyetlerini 

yaparlar. Belli programlar dâhilinde yapılan basit tamirler ve yedek parça 

değiĢiklikleri gibi bakım faaliyetleri bakım ekibi tarafından yerine getirilir. 

(Üreten, 1998:240). Önleyici bakım çalıĢmalarının amacı iĢletmede bulunan her 

türlü bakımı yapılan makine ve donanımlarının ne Ģartlarda olursa olsun arıza 

yapmadan çalıĢmasını sağlamaktır. 

Bu bilgiler çerçevesinde bu konuda yorum ve değerlendirme yapmak için 

üretim planlaması Ģeflerine ve makine bakım ustalarına aĢağıdaki sorular 

yöneltilmiĢtir: 

 ĠĢletmede toplam önleyici bakım çalıĢmaları mevcut mudur? 

 OluĢan arızaların giderilmesi için bir bakım ekibiniz mevcut mu? 

Varsa böyle bir ekibin toplam arızalar içerisinde müdahale ettiği arıza 

oranı ne kadardır? 

 Arızalar nedeniyle üretimin durması söz konusu olabiliyor mu? 

Bunların neden olduğu zaman kayıplarını oran vererek açıklayabilir 

misiniz? 

 Arıza nedenlerini sıralayınız. 

Yukarıda sorulan sorular neticesinde iĢletmede toplam önleyici bakım 

çalıĢmalarının var olduğu söylenebilir. ĠĢletmede bu çalıĢmalar üretim 

faaliyetlerinde üretimin bir parçası haline gelmiĢtir. Makinaların günlük, 

haftalık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlarının yapıldığı takip formlarında 

gözlemlenmiĢtir. Bu formlar kayıt altına alınmaktadır. Bunun yanı sıra 

iĢletmede oluĢan ve oluĢacak arızalardan sorumlu bir bakım ekibinin olması 

hazır bulunuyor olması iĢletme için artı bir durumdur denilebilir. ĠĢletmede 
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oluĢacak bir problemin çözüme kavuĢturulması noktasında dıĢarıdan nadiren 

yardım almaktadır. Sorunların çok büyük bir kısmını iĢletmedeki arıza ekibi 

çözüme kavuĢturmaktadır. 

ĠĢletmede arızalar nedeniyle oluĢan kayıpların oranı totalde ortalama %2-

3 gibi bir oranı oluĢturmaktadır. Bu oran arızaların çok fazla oluĢmadığını 

göstermektedir.  

Üretimde durmalara nadiren de olsa elektrik kesintileri, hammadde 

eksikliği, makine arızası ve kesim hatası gibi durumlar ara verdirebilmektedir. 

Buna rağmen iĢletmenin uyguladığı bakım çalıĢmalarının baĢarılı olduğu 

söylenebilir.  

Üretimde durmalara neden olacak durumların daha da azaltılması için 

çalıĢanlar bakım konusunda bir eğitime tabi tutulabilir. Bu sayede eğitimli 

çalıĢan çalıĢtığı makinanın temizliğini ve temel bakım operasyonlarını kendi 

yapıp herhangi bir arızanın ortaya çıkmasını engellemeye çalıĢacaktır. Zira, 

yalın üretim felsefesinde baĢarı sağlanması için daha problem (arıza) ortaya 

çıkmadan problemin önlenmeye çalıĢılması dolayısıyla oluĢacak zaman 

kayıplarının elimine edilmesi önemli bir adımdır. 

 

5.4.6.  Satıcılarla ĠliĢkiler 

Satıcılarla iliĢkiler kapsamında fabrika müdürü, fabrika müdür yardımcısı 

ve satın alma departmanındaki çalıĢanlara aĢağıdaki sorular yöneltilmiĢtir: 

 Satıcılarınızın teslimatlarında herhangi bir gecikme oluyor mu? Varsa 

bu gecikmelerin oranını belirtiniz. 

 Genel olarak teslimatların zamanında gelmesi için neler yapıyorsunuz, 

herhangi bir sıkıntı çıkmaması adına hangi önlemleri alıyorsunuz? 

 SipariĢlerin (teslimatların) kalitesini nasıl kontrol ediyorsunuz?  

 Tüm teslimatlar (sipariĢler) içerisindeki yerli-yabancı satıcı oranını 

belirtiniz.  

ĠĢletmenin satıcılarla olan iliĢkilerinin nasıl olduğu konusuna karĢılık 

verilen cevaplar neticesinde Ģu sonuçlara varılabilir. Satıcıların kumaĢ, aksesuar 

vs. teslimatlarında bazen gecikmelerin olduğunu bunun yanı sıra tedarikçilerden 

gelen teslimatların miktarında da problemlerin nadiren de olsa çıktığı 

gözlemlenmiĢtir. Bu gecikmelerin toplam teslimatlar içerisinde ortalama % 

5‘lik bir oranı kapsadığı görülmüĢtür. Toplam teslimatlar içerisinde 
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gecikmelerin oranının ortalama %5 civarı olması iĢletme ile satıcılar arasında 

koordineli bir yapının varlığını göstermektedir. 

ĠĢletme, yeni bir ürün sipariĢ ederken bir takım prosedürler çerçevesinde 

hareket etmektedir. ĠĢletmede teslimatların zamanında yapılması için ön hazırlık 

çalıĢmaları kapsamında planlamalar yapılır. En çok zaman alacak ürün kumaĢ 

olmaktadır. Bundan dolayı da kumaĢ tedarikine ayrı bir önem verilmektedir. 

ĠĢletme kumaĢ sipariĢini geçer geçmez zaman kaybetmeden aksesuar sipariĢini 

geçmektedir. ĠĢletme, üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaĢamamak 

için ihtiyaç duyduğu hammadde veya yarı mamulün teminini fazla stok 

yapmayacak Ģekilde erken yapmaktadır. Zira iĢletmede Ģimdiye kadar 

tedarikteki bir sıkıntıdan dolayı üretim faaliyetlerinin aksadığının görülmediği 

belirtilmiĢtir. 

ĠĢletme yöneticileri, istenilen bir sipariĢin istenilen özellikte yani kalitede 

olup olmadığının kontrolünün yapıldığını ifade etmiĢtir. Ġstenilenin dıĢında bir 

durum görüldüğünde bunların karantinaya alındığı ve bu durumun satıcılara 

bildirildiği belirtilmiĢtir. Yöneticiler, kalitesi satıcının güvencesi altında 

olmayan herhangi bir firma ile zaten çalıĢmadıklarını belirtmiĢtir. Ancak bu 

durum için, iĢletme satıcılardan gelen teslimatların kalite kontrollerini 

yapıyorsa, satıcıların kalite konusunda güven sağlamadığını söyleyebiliriz. 

ĠĢletme hammadde ve yarı mamullerin tamamını yurt içinden temin 

etmektedir. Bu durum iĢletmenin ürünlerini üretirken hammadde ya da yarı 

mamul bulma ve temin etme noktasında ürünlerin yurt dıĢından gelmesinden 

dolayı ortaya çıkabilecek risklerden uzak kalması itibariyle avantajlı olduğu 

görülmektedir. Zira yurt dıĢından satıcılarla çalıĢma uzaklık nedeniyle bir takım 

yaratabilmektedir. Bu satıcılardan temin edilecek teslimatlarda gecikme olabilir, 

bu hammadde veya yarı mamullerin çok alınıp stoklarda tutulması gerekebilir. 

Ne var ki bu durum, yalın üretim felsefesine aykırı bir oluĢumdur. 

 

5.4.7.  Sıfır Stok Uygulaması 

ĠĢletmenin sahip olduğu stok politikası yalın üretim felsefesi gereği stok 

düzeyinin sıfır olduğu politikadır. ĠĢletmenin bu konudaki uygulamalarını 

öğrenme amaçlı aĢağıdaki sorular üretim planlama Ģeflerine sorulmuĢtur. 

 Firmanızda stok seviyesini düĢürme çalıĢmaları uygulanıyor mu? Varsa 

böyle bir çalıĢmanız açıklar mısınız? 

 Stok azaltma çalıĢmaları sonucu elde edilen geliĢmeleri açıklayınız? 

Yukarıdaki sorulara verilen belirtilen açıklamalar kapsamında, iĢletmenin 
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stok azaltma çalıĢmalarını Ģu Ģekilde değerlendirebiliriz. Özellikle üst ve orta 

yönetim kademesi aĢırı stokun iĢletme için bir külfet niteliğinde olduğunu 

bilmektedir. Ancak güvenlik stoku itibariyle iĢletmede belli oranda hammadde 

ve yarı mamul stoku yapılmaktadır. Sıfır stok yalın üretim felsefesinin esas 

amaçlarından biridir ancak unutulmaması gerekir ki bu durum çoğu kez 

mümkün olmayan idealize olan ve ulaĢılmak istenen bir amaçtır. ĠĢletmede 

stokların azaltılması hatta sıfır düzeyine yaklaĢtırılması gerektiği bilinci de 

mevcuttur. 

ĠĢletme yalın üretime geçtikten sonra stok konusunda daha planlı 

uygulamaları devreye sokmuĢtur. Stok seviyesini aĢağılara çekmek için bazı 

çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu çalıĢmalara örnek olarak; hazırlık sürelerinin 

kısaltılması amaçlı Kaizen çalıĢmalarının yer alıyor olması, iĢlem aileleri için 

gereken insan ve ekipmanların birbirine yakın bir Ģekilde yerleĢtirilmesi (grup 

teknolojisi -hücresel imalat) ve toplam önleyici bakımın üretim sürecinin bir 

unsuru haline getirilmesini verebiliriz. Yapılan bu çalıĢmalar ile stokların sıfır 

seviyesine inmediği ancak stok seviyesinde büyük bir oranda azalma sağlandığı 

belirtilmiĢtir. ĠĢletme bu sayede daha fazla alana sahip olmuĢ ve bant 

verimliliğinde daha fazla baĢarı sağlamıĢtır. Bunun yanı sıra envanter 

kayıtlarındaki karmaĢadan da kurtulmuĢtur. 

 

5.4.8.  Sıfır Hata Uygulamaları (Poke-Yokeler) 

ĠĢletmenin sıfır hata uygulaması hakkında yorum ve değerlendirme 

yapabilmek için fabrika müdürü ve üretim planlama Ģeflerine aĢağıdaki sorular 

yöneltilmiĢtir. 

 Firmadaki çalıĢanlar arasında sıfır hata bilinci mevcut mu? 

Açıklayınız. 

 ĠĢletmenin hata önleyici uygulamaları mevcut mu? Varsa belirtiniz. 

Fabrika müdürü ve üretim planlama Ģeflerine sıfır hata uygulamaları 

konusunda sorulan yukarıdaki sorular neticesinde Ģu bilgiler elde edilmiĢtir. 

ĠĢletmenin alt, orta ve üst düzey çalıĢanlarının hepsinde sıfır hata bilinci mevcut 

ve bu durum üst ve orta yönetimce yaygın hale getirilmeye çalıĢılmaktadır. Zira 

bunun için andonlar, uyarı kartları ve banttaki kayıp zaman, bakım ve kalite gibi 

takip formları kullanılmaktadır.  

ĠĢletme yönetimi, hataların ortaya çıkmaması için özellikle dikimhanede 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

165 

olmak üzere birçok iĢlem için hata önleyici mekanizmaları kullanmaktadır. Bu 

mekanizmalarla kalite iĢleminin ayrı bir yerde yapılması yerine, sürecin bir 

parçası haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Burada hem ürünün hem de sürecin 

özellik ve iĢlemleri sürekli olarak izlenmektedir. Kalite ilgili herhangi bir sorun 

çıktığında mekanizmalar ya uyarı verir ya da kendi kendini kapatmaktadır. Bu 

sayede hatalı parçaların bir sonraki sürece geçmesi önlenmiĢ olur. 

ĠĢletme, hata önleyici basit mekanizmalar, sensörler ve renk kodlaması 

gibi hata önleyici uygulamaları kullanmaktadır. Bu mekanizmalarla üretimin 

akıĢı bazen otomatik olarak bazen de insan eliyle durdurulabilmektedir. Örneğin 

dikimhane bölümünde çalıĢan bir operatör hatalı bir parçayı fark ettiğinde, 

aksesuar ya da etiket eksikliği gördüğünde, herhangi bir kalite sorunu 

gördüğünde, üretim hızına yetiĢmediğinde veya güvenlikle ilgili bir tehdit fark 

ettiğinde ikazda bulunmak için andon sistemini kullanarak uyarıyı yapmaktadır. 

Bunun yanı sıra iĢletme üretim akıĢının kontrol edilmesi ve performansının 

yükseltilmesi amaçlı görsel kontrol yöntemlerini de kullanılmaktadır.   

 

5.4.9.  5S Uygulaması 

ĠĢletmenin 5S uygulamaları hakkında yorum ve değerlendirmeler 

yapabilmek için üretim ve planlama Ģef ve ustalarına aĢağıdaki sorular 

yöneltilmiĢtir. 

 ĠĢletmede 5S tekniğinin kullanımı mevcut mu? 

 ĠĢletmede 5S tekniği kullanılıyor ise buna ne zaman baĢladınız ve 

nerden esin aldınız? 

 ĠĢletmede kullandığınız 5S tekniği için takip ettiğiniz bir denetim 

prosedürü mevcut mu? (Form, çizelge vs.) 

 ĠĢletmede kullanılan 5S tekniğinin ne gibi kazançları oldu? Sizce 

verimliliğe nasıl bir katkısı olmaktadır. 

ĠĢletmenin 5S uygulamaları konusunda sorulan sorulardan sonra Ģu 

veriler elde edilmiĢtir. ĠĢletme bünyesinde 5S uygulamaları mevcut olup bu 

uygulamalara yalın üretim uygulayan büyük bir firmadan esin alarak yalın 

üretim felsefesine geçildikten sonra baĢlanmıĢtır. Firmada kontrollü olarak 5S 

Denetimleri Formunda da görüldüğü üzere 5S denetimleri yapılmaktadır. Bu 

uygulama temel olarak üç adımdan oluĢmaktadır. ĠĢletme ilk adımda ‗ayıklama‘ 

iĢlemine baĢlamıĢ daha sonra ‗basitleĢtir ve yerleĢtir‘ anlayıĢı gütmüĢ ve en 

sonunda da ‗her Ģeyi belirlenmiĢ standartlara dönüĢtürme prosesi‘ ile 

denetimleri yapmaktadır. Bu uygulamayla 3 karıĢık malzeme odası 1 düzenli ve 
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temiz malzeme odasına dönüĢtürülmüĢ ve dolayısıyla böylece hem düzenli ve 

temiz bir malzeme odasına hem de fazladan iki odaya daha sahip olunmuĢtur. 

Sahip olunan düzen direkt olarak üretim verimliliğini pozitif yönde etkilemiĢtir. 

 

5.4.10.  Kanban Kart Kullanımı 

Kanban sistemi konusunda yorum ve değerlendirmeler yapabilmek için 

iĢletmede üretim planlama Ģeflerine aĢağıdaki sorular yöneltilmiĢtir. 

 ĠĢletmedeki üretim faaliyetlerinde Kanban Sistemi kullanılıyor mu? 

 Kanban Sistemi kullanılıyor ise üretim sürecindeki faaliyetlerinin ne 

kadarında yer almaktadır? 

ĠĢletmenin Kanban sisteminin kullanımı ile ilgili verilen cevaplar 

kapsamında, iĢletme Ģu Ģekilde değerlendirilebilir. ĠĢletmede kanban kart 

sisteminin kullanımı ile bir takım problemler yaĢanmaktadır. Operatörlerin 

sistemi tanımaması itibariyle kanban kullanımı pek yaygın olmayıp yavaĢ yavaĢ 

anlatılmaya baĢlanmıĢtır. Operatörün sistemi tanımaması onun bu sistemi bir 

risk olarak görmesine neden olmuĢtur. Halbuki, kanban uygulaması, bilgi akıĢ 

sistemiyle büyük yararlar sağlamaktadır. Bu yüzden sistemin operatörlere 

tanıtılması ve benimsetilmesinin yararlı olacağı düĢünülmekte ve 

önerilmektedir. Çünkü bu sayede üretim akıĢı çok daha düzgün bir hal alır, 

üretimde yer alan süreçler daha basit bir Ģekilde kontrol altına alınabilir ve 

stoklar azaltılabilir. Bundan dolayı da, bir yalın üretim iĢletmesinde mümkün 

olduğunca tüm ürünlerde kanban uygulamasına gidilmelidir.  

 

5.5.  ĠĢletmede Yer Alan Olumsuz Durumlar 

ĠĢletmenin yalın üretim uygulamalarının anlaĢılması amaçlı sorulan 

sorular sonucunda önceki yorum ve değerlendirmelerde belirtilen ve iĢletme 

uygulamalarının olumsuzlukları olarak nitelendirebileceğimiz faktörleri Ģu 

Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

 Özellikle alt düzey çalıĢanlar için yalın üretim kavramının net 

olarak anlaĢılmaması ve direnmelerin halen devam ediyor olması 

sorunlara sebep olabilir. 

 ĠĢletmede özellikle taĢımadan kaynaklı israflar mevcuttur. Bunun 

yanı sıra yer yer makine arızası nedenli iĢ kayıpları ve aĢırı stok 
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sebepli kayıplar da göze çarpmaktadır. 

 ĠĢletmede Kanban Kart sisteminin tam olarak oturmaması ve 

öneminin anlaĢılmaması iĢletme için büyük bir kayıp olarak 

düĢünülmektedir. 

 Toplam hazırlık süreleri içerisinde hazırlık süresi 10 dakikadan 

fazla olan %20‘lik dilim iĢletme için olumsuz bir durumdur. 

 ĠĢletmede hücrelerde gerçekleĢtirilen imalat miktarı toplam 

üretim pastasında az bir yer kaplamaktadır. Zira grup teknolojisinin 

uygulanmadığı üretim alanlarında taĢıma ve bekleme nedenli 

kayıplar söz konusu olur. Bu durum bir israfı gösterir. 

 ĠĢletme müĢteri sipariĢlerine ortalama %90 gibi bir oranla tam 

zamanında cevap vermektedir. Bu oranın daha da yukarı seviyelere 

çıkarılması gereklidir. ĠĢletmenin zamanında sipariĢlere cevap 

vermemesine neden olarak makine arızaları, makinalarda 

tıkanmaların ortaya çıkması ve teslimatta gecikmelerin yaĢanması 

olarak gösterilmiĢtir. 

 ĠĢletme, satıcılardan gelen hammadde ve yarı mamullerin 

kalitesini kendi iĢletmesinde kontrol etmektedir. Yalın üretim 

sisteminde satıcı teslimatlarının kalitesi satıcının güvencesi altında 

olmalıdır.  

 

5.6.  ĠĢletmede Yer Alan Olumlu Uygulamalar 

ĠĢletmenin yalın üretim uygulamalarının anlaĢılması amaçlı sorulan 

sorular sonucunda önceki yorum ve değerlendirmelerde belirtilen ve iĢletme 

uygulamalarının olumlu yanları olarak nitelendirebileceğimiz faktörleri Ģu 

Ģekilde sıralayabiliriz:  

 Yalın üretim felsefesi genel olarak iĢletme kültüründe mevcuttur. 

 ĠĢletmede muda (israf) bilinci yer alıyor olup israfların kaynakları da 

bilinmektedir. Ġsraf kaynaklarının önlenmesi amaçlı çalıĢmalar 

yapılmakta ve bunların sonucunda da israflarda önemli azalmalar 

olmuĢtur. 

 Kanban kart sisteminin kullanımı yok denecek kadar az bir seviyede 

olmasına rağmen stok seviyeleri aĢağı çekilmiĢ ve hammadde ve yarı 

mamul tedarik sürelerinde iyileĢmeler elde edilmiĢtir. 

 Hem makine hazırlık sürelerinin kısaltılması hem de iĢgörenin 

performansının arttırılması amaçlı sürekli iyileĢtirme (Kaizen) çalıĢmaları 
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var olması iĢletmeyi olumlu etkilemektedir. 

 Toplam önleyici bakım çalıĢmaları üretim sisteminin bir bileĢeni 

olarak kabul edilmekte ve bu paralellikte iĢletmenin uyguladığı bakım 

programının baĢarılı olduğu da söylenebilir. 

 Satıcıların teslimatları konusunda önemli denecek seviyede 

gecikmeler yaĢanmamaktadır. Bu durum iĢletme ile satıcılar arasında iyi 

bir koordinasyonun olduğunu göstermektedir. 

 ĠĢletmede stok seviyesinin mümkün olduğunca sıfıra yaklaĢtırılması 

amacı mevcuttur. Bu amaçla yapılan düĢürme çalıĢmaları baĢarılıdır. 

 ĠĢletmede sıfır hata mevcut olup bu bilinç yaygınlaĢtırılmaya 

çalıĢılmaktadır. 

 ĠĢletmede yer alan hata önleyici mekanizmalar ve kart sistemi gibi 

Poke-Yokeler üretim sürecinde hataların ortaya çıkmasını engellemekte 

baĢarılıdırlar. 

 ĠĢletmede yer alan 5S uygulamasıyla daha temiz ve düzenli olan 

malzemelerin daha hızlı ve etkin kullanımı söz konusu olmuĢtur. 

 

5.7.  ĠĢletme Uygulamaları Ġle Sağlanan BaĢarı 

ĠĢletmenin baĢarısına büyük katkı sağlayacak Kanban kart sistemi gibi 

eksiklikler iĢletmede mevcut olsa da genel itibariyle iĢletmede olumlu 

uygulamalar beraberinde Ģu sonuçları getirmektedir:  

 MüĢterinin talep ettiği sipariĢler, büyük oranda tam zamanında teslim 

edilebilmektedir. 

 ĠĢletme, müĢterinin talep ettiği Ģekilde uygun üretim ve tasarım 

yapabilmektedir. 

 ĠĢletme içerisinde bütünleĢik hareket eden tasarım ve üretim bölümleri 

çok daha etkin üretim gerçekleĢtirmektedir. 

 DeğiĢen taleplere daha etkin ve hızlı cevap verilebilmektedir. 

 Esnek uygulamalar sayesinde sürekli yenilenen teknolojiler 

çalıĢmalara daha kolay adapte edilmektedir. 

 Eğitim ve oryantasyon sonucu daha kalifiye elemanlarla 

çalıĢılabilmektedir. 

 Yalın üretimin sağladığı verimlilik artıĢı iĢletmenin rekabet gücünü 

direkt olarak pozitif yönde etkilemiĢtir. 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

169 

ĠĢletmenin sağladığı yukarıdaki baĢarılar iĢletmeye yalın üretimin temel 

amacı olan ve rekabet stratejilerinden olan hız, esneklik, kalite, güvenilirlik ve 

maliyet konularında üstünlük sağlamıĢtır. 

Uygulaması yapılan iĢletmeden alınan veriler doğrultusunda iĢletmede 

yapılan uygulamaları aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi değerlendirmek 

mümkündür. 

Tablo 3: ĠĢletmenin Yalın Üretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Uygulamalar 
İşletmedeki Uygulamanın 

Özellikleri 

 

Uygulamanın 

Değerlendirilmesi 

Yalın Üretim 

Bilinci 

Değer yaratmayan faaliyetlerin 

ayıklanarak israf unsurlarının 

ortadan kaldırılması olarak ifade 

edilmektedir. 

Üst yönetimce yalın üretim 

bilinci önem almaktadır. 

 

Ġsrafla 

Mücadele 

ÇalıĢmaları 

 

Ġsrafla mücadele çalıĢmaları var 

olup israf kaynakları bilinmektedir. 

 

Ġsraf bilinci oturmuĢtur. 

 

Hazırlık 

Sürelerinin 

Kısaltılması 

 

Hazırlık süresi 10 dakikanın 

üstünde olan makinaların oranı %20 

olup bu oranın dıĢındaki hazırlık 

süreleri 10 dakikanın altındadır. 

 

Hazırlık süreleri genel 

itibariyle istenen düzeye 

yakındır. 10 dakikadan fazla 

zaman alan çalıĢmalar 

azaltılabilir. 

 

Grup 

Teknolojisi 

(Hücresel 

Ġmalat) 

 

Üretimin büyük çoğunluğu grup 

teknolojisiyledir. 

 

Grup teknolojisi üretimi 

baĢarılıdır. 

 

Toplam Önleyici 

Bakım 

ÇalıĢmaları 

 

Makinaların günlük, haftalık, 1, 3,6 

ve 12 aylık periyodik bakımları 

yapılmaktadır. OluĢan bir arızanın 

%90‘ı iĢletme bünyesinde bulunan 

eğitimli çalıĢanlar tarafından 

giderilmektedir. OluĢan arızalar 

nedeniyle kayıp %2 civarındadır. 

 

ĠĢletmenin bakım ve önleyici 

programı baĢarılıdır. 

 

Satıcılarla 

ĠliĢkiler 

 

Satıcıların tamamı yerli olup 

sipariĢlerde gecikme %5 

civarındadır. ĠĢletme teslimatların 

 

ĠĢletme satıcının yabancı 

olması riskinden uzaktır. 

Satıcılar kalite güvencesi 
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kalite kontrolünü kendi 

yapmaktadır. 

sağlamamaktadır. 

Sıfır Stok 

Uygulaması 

Stoklar birer maliyet unsuru olarak 

görülmektedir. Hazırlık sürelerinin 

kısaltılması, toplam önleyici bakım 

çalıĢmaları, kaizen çalıĢmaları ve 

grup teknolojisinin 

yaygınlaĢtırılmasıyla stoklar 

eritilmeye çalıĢılmaktadır. 

Her ne kadar sıfır stok idealize 

bir amaç olsa da bu amaca 

ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır. 

Sıfır Hata 

Uygulamaları 

(Poke-Yokeler) 

Hata önleyici mekanizmalar ve 

görsel kontrol yöntemleriyle 

süreçler hata kabul etmeyecek 

Ģekilde geliĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Sıfır hataya ulaĢılması amacı 

vardır. 

5S Uygulaması 
ĠĢletme 5S denetimlerini rutin 

olarak yapmaktadır. 
5S uygulaması baĢarılıdır. 

Kanban Kart 

Sistemi 

Kanban kart kullanımı çok düĢük 

seviyelerdedir. 

Kanban kartın iyi 

anlaĢılamayıp faaliyetlerde az 

kullanımı büyük bir kayıptır. 

 

Uygulama yapılan iĢletmede ortaya çıkan problemlerin ortadan 

kaldırılmasının iĢletmeye pozitif bir ivme kazandıracağı aĢikardır. Buna bağlı 

olarak iĢletmede ortaya çıkan problemler için aĢağıdaki çözüm önerileri 

geliĢtirilmiĢtir. 

Tablo 4: ĠĢletmenin KarĢılaĢtığı Problemlere Çözüm Önerileri 

Problem 

 

Çözüm Önerileri 

 

 

TaĢımadan Kaynaklı Kayıplar 

 

TaĢıma yöntemlerinde ve tesis yerleĢiminde taĢıma 

oranlarını azaltacak düzenlemeler yapılmalı. 

Makine Hazırlıkları Nedenli 

Kayıplar 

 

Makinenin normal bakım ve temizliğini yapabilen esnek 

operatörler olmalı, 

Bakım ve temizlik için kullanılacak prosedür ve araç-

gereçler standardize edilmeli, 

Problem daha ortaya çıkmadan yapılan önleyici bakım 
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kontrolleri daha sıkı olmalı, 

Arıza ekibi arıza durumunda dıĢarıdan eleman ihtiyacı 

olmayacak Ģekilde yetkin olmalıdır. 

AĢırı Üretim Nedenli Kayıplar 

 

Kapasitenin ne kadar olacağı konusunda daha dikkatli 

olunmalı, 

Miktar ve zaman olarak süreçler eĢzamanlı olmalı, 

Planlı olarak iĢletmenin amacı üretimi gereken zaman ve 

miktarda gerçekleĢtirmek olmalı, 

AĢırı üretim sonucu ortaya çıkacak yüksek oranlı stoklar 

için bazen atıl iĢgücü ve makine kapasitelerine 

katlanılmalıdır. 

Üretim Hataları Nedenli 

Kayıplar 

 

ÇalıĢanın katılımı sağlanmalı, 

Mevcut Poke-Yoke‘lere ek hata düzenleyici 

mekanizmalar eklenmelidir. 

 

Makinelerdeki Tıkanmalardan 

Kaynaklanan Kayıplar 

 

Önleyici bakım-onarım faaliyetleri uygulanmalı, 

Süreçler miktar ve zaman olarak eĢzamanlı olmalıdır. 

Satıcı Teslimatlarındaki 

Gecikmelerden Kaynaklı 

Kayıplar 

Mesafe itibariyle iĢletmeye yakın olan satıcılarla 

çalıĢılmalı veya bu satıcıların iĢletmeye yakın yerlere 

taĢınması sağlanmalı, 

Aynı ürün için birden fazla satıcıyla çalıĢılmalı, 

Satıcılara uzmanlar göndererek hem eğitim hem de teknik 

destek verilmelidir. 

Hatalı Yarı mamul Kaynaklı 

Kayıpları 

Hedef ilk seferde istenen kalitede üretimi gerçekleĢtirmek 

olmalı, 

Hata önleyici mekanizmalar geliĢtirilmelidir. 

Hammadde Kalitesizliği 

Kaynaklı Kayıplar 

Satın alma iĢlemleri kalite güvencesi veren satıcılarla 

yapılmalı, 

Kendisini geliĢtirmiĢ veya geliĢtirebilecek potansiyele 

sahip satıcılar tercih edilmelidir. 

ĠĢletmede uygulanan yalın üretim sisteminin baĢarısının daha net 

anlaĢılabilmesi için toplanan verilerle iĢletmenin klasik üretim zamanı baĢarısı 

ile yalın üretim sistemine geçtikten sonraki baĢarısı aĢağıdaki tabloda 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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Tablo 5: ĠĢletmenin Klasik Üretim Ġle Yalın Üretim Metrik Verilerinin 

KarĢılaĢtırılması 

Karşılaştırma Kriterleri Klasik Üretim Yalın Üretim Değişim(%) 

Stok Devir Hızı (gün) 21 15 28,57 

ÇalıĢan Sayısı (KiĢi sayısı) 155 134 13,54 

YerleĢim Alanı (m²) 1530 835 45,42 

Tek Seferde Doğru Oranı (%) 85 95 11,76 

Üretimde Hata Oranı  

(Günlük) (%) 
7 1 85,70 

Kapasite (adet/ay) 30.000 55.000 83,33 

Verimlilik (%) 75 95 26,66 

Yukarıda gösterilen verilere göre iĢletmenin yalın üretim 

uygulamalarından oldukça baĢarılı sonuçları elde ettiği saptanmıĢtır. ĠĢletmenin 

yalın üretim felsefesi itibariyle uyguladığı sıfır stok amacına ulaĢılmaya 

çalıĢılmaktadır. Zira stok devir hızındaki düĢüĢ (%28,57) bunu göstermektedir. 

ĠĢletmede çalıĢan sayısı itibariyle pek bir değiĢim olmamıĢtır. Çünkü iĢletme 

yönetimi çalıĢanı iĢten çıkarmaktansa üretim kapasitesini arttırmayı dolayısıyla 

yeni bantlar açmayı seçmiĢtir. YerleĢim alanı itibariyle iĢletme büyük bir alana 

(%45,42) kavuĢmuĢtur. Yalın üretime geçildikten sonra tek seferde doğru 

oranında %11,76‘lık bir artıĢ gözlemlenmiĢtir. Üretimde hata oranı klasik 

üretimde günlük %7 iken yalın üretim ile birlikte %1‘lere hatta altına 

indirilmiĢtir. Burada da iĢletmenin bu konuda %85,70‘lik bir baĢarı yakaladığı 

görülmektedir. ĠĢletmenin yalın üretime geçmesi direkt olarak kapasiteye de etki 

etmiĢtir. Yalın üretimden evvel iĢletmenin aylık pijama kapasitesi 30.000 iken 

yalın üretime geçtikten sonra %83,33‘lük bir artıĢla 55.000 âdete yükselmiĢtir. 

Tüm bu geliĢmeler doğal olarak iĢletmenin verimliliğine de yansımıĢtır. ĠĢletme 

yalın üretimden evvel (klasik üretimde) %75 verimlilikle çalıĢırken yalın üretim 

uygulamalarından sonra verimlilik oranı %95‘lere kadar çıkmıĢtır. 

Günümüz tekstil sektörü yoğun bir küresel rekabet içerisindedir. Sektörün 

öncü firmaları sipariĢlerinin büyük bir kısmını, iĢgücü maliyetlerinin düĢük 

olduğu Uzakdoğu ülkelerinden temin etmektedir. Ülkemizdeki tekstil sektörünü 

bu Ģekilde olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara karĢı ülkemiz 

iĢletmelerinin yalın üretim felsefesini benimseyip bu felsefeyi uygulamaları 
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gerekli görülmektedir. Bu durum ülkemizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 

firmalara önemli bir üstünlük sağlayacaktır. 

 

6. Sonuç 

Günümüzde üretim stratejilerini orjinallik, hız, müĢteri odaklılık, kalite 

ve verimlilik gibi fark yaratan etmenler belirlemektedir. Yalın üretimi 

uygulamaya baĢlayan bir iĢletme bu etmenler doğrultusunda stratejik hedeflerini 

yeniden tanımlamalı ve bunları uygulama sürecine yönelik Ģekillendirmelidir. 

Yalın üretim uygulamasına geçmek için ihtiyaç duyulacak sürenin, elde 

edilecek yararların ve katlanılacak risk ve maliyetlerin öngörülmesi kolay 

olmamaktadır. Bu yüzden, yalın üretim uygulamasına geçiĢ bir proje olarak 

düĢünülmemelidir. Sistem, hem sürekli hem de uzun bir çabayı gerektiren, 

birbirini takip eden kurallar zinciri olan ve birçok olmazsa olmaz Ģartı bulunan 

bir yapıdadır. ĠĢletme fonksiyonlarından üretim ve üst yönetim en çok bu 

sistemden etkilenmektedir. Ancak burada bir baĢarı elde edilmek isteniyorsa 

iĢletmenin tüm fonksiyonlarının süreçte yer alıyor olması gereklidir. Ayrıca üst 

yönetimin liderliğinde tüm çalıĢanlar yalın üretim felsefesi hakkında bilinç 

sahibi olmalı, sistemi benimsemeli ve sisteme tam destek vermelidirler. 

ĠĢletmedeki çalıĢanlara sorulan sorular neticesinde ölümcül yedi israf için 

çözüm yolları geliĢtirilmiĢtir. ĠĢletmede aĢırı stokun engellenmesi için giriĢ, 

çıkıĢ ve paket sayıları kontrollü bir Ģekilde düzenlenmiĢ ve % 80 oranında bir 

iyileĢme sağlamıĢtır. In Line kontrol, sesli andon, uyarı kart sistemi ve saatlik 

bant üretim takibi gibi hata önleyici mekanizmalarla % 90 oranında bir iyileĢme 

baĢarılmıĢtır. ĠĢletme yönetimi aĢırı üretim dolayısıyla aĢırı stoku reddederek 

karmaĢık envanter yükünden kurtulmuĢ ve burada da % 90 oranında bir 

iyileĢme sağlamıĢtır. Hücresel imalat teknolojisi ve 5s uygulamalarıyla iĢletme 

daha kısa yol ve taĢımalar kullanmıĢ ve burada da % 95 oranında bir iyileĢme 

sağlamıĢtır. Operatörlerin iĢbaĢında ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve malzemelere 

düzen getirilerek ve operatörün parça, çizelge ve çizimleri aramak gibi değer 

katmayan hareketleri bir çözüme kavuĢturularak hareket israflarında % 90 

iyileĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢletme yeterli talep yaratarak bekleme israflarını 

önlemiĢ ve burada da %99 seviyesinde bir iyileĢme sağlamıĢtır. 

ĠĢletmenin klasik üretime geçmeden evvel (klasik üretimde) stok devir 

hızı ortalama 21 gün iken yalın üretime geçtikten sonraki stok devir hızı 

%28,57‘lik bir iyileĢme oranıyla ortalama 15 güne inmiĢtir. ĠĢletmedeki çalıĢan 

sayısına baktığımızda çalıĢan sayısı klasik üretimde 155 iken yalın üretimle 
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birlikte 134‘e inmiĢtir. Normalde bir iĢletme yalın üretim çalıĢmalarına 

geçtiğinde atıl durumda kalan çalıĢan sayısı yüksek bir oranda olmaktadır. 

Uygulama yapılan iĢletmede bu oran çok yüksek seviyelerde değildir (% 13,54). 

Bunun nedeni, iĢletmenin yalın uygulamalar sayesinde kazandığı iĢletme 

alanına yeni bantların kurulması ve dolayısıyla bu bantlarda çalıĢacak 

elemanlara ihtiyaç duyulmasındandır. Yalın uygulamalarla iĢletme yerleĢim 

alanında da büyük kazanımlar elde etmiĢtir. Yalın üretim uygulamalarından 

evvel iĢletmenin üretim için kullandığı alan 1530 m² iken yalın üretim 

uygulamalarıyla birlikte iĢletme alandan % 45,42‘lik bir kazançla üretim alanını 

835 m² ye indirmiĢ ve kazanılan bu alan için yeni bantlar kurulmasına olanak 

sağlamıĢtır. ĠĢletmeninin ürettiği ürünlerde ilk seferde doğru oranı % 85 

seviyelerinde iken yalın uygulamaların kullanılmasıyla (özellikle hata önleyici 

mekanizmaların etkisiyle) % 95 seviyelerine çıkmıĢtır. Genel olarak iĢletmenin 

üretimindeki hata oranında da büyük bir iyileĢme sağlanmıĢtır. Klasik üretimde 

yapılan üretimin % 7‘si hatalı olmaktaydı. Ancak yalın üretim ile birlikte 

iĢletme üretimdeki hata oranını % 1‘lere kadar indirme baĢarısı göstermiĢtir. 

ĠĢletmenin pijama üretim kapasitesi yalın üretim uygulamalarından evvel ayda 

ortalama 30.000 adet iken yalın üretim uygulamalarıyla birlikte bu miktar 

ortalama aylık 55.000 adet dolaylarında seyretmektedir. ĠĢletme burada da % 

83,33‘lük büyük bir kapasite artıĢı ile taleplere daha rahat cevap verebilmiĢ ve 

piyasada etkin bir güç olma hedefi doğrultusunda rekabet gücü kazanmıĢtır. 

Tüm bu yalın uygulamalar doğal olarak iĢletmenin verimliliğine pozitif bir ivme 

kazandırmıĢtır. ĠĢletmenin verimliliğine direkt olarak % 26,66‘lık bir katkı 

sağlamıĢtır. 

Sonuç olarak, ortaya çıkan bu problemler, veriler ve sorunların ortadan 

kaldırılması için belirtilen öneriler uygulamanın yapıldığı iĢletmeye özeldir. 

Ancak bu iĢletmenin uygulamalarına benzer faaliyetleri olan ve benzer 

problemleri yaĢayan iĢletmeler için bu çalıĢmanın, karĢı karĢıya kalınan bu 

problemleri engelleme konusunda yapılması gerekenleri göstermesi itibariyle 

faydalı olacağı düĢünülmektedir. 
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IDENTITIES 

 

Yolculukta Kimliklerini Anlatan Kadınlar 
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ABSTRACT 

Many women from different ethnic backgrounds in the United States of America 

suffer from many inequalities in the male dominated society. Among these ethnic 

groups, Mexican American women suffer from certain inequalities. Ana Castillo with 

her work So Far From God (1993), Isabel Allende with her work Paula (1994) and 

Sandra Cisneros with her work The House on Mango Street (1984) become the voice of 

these ethnic women. The analysis of their works will reveal the common problems of the 

women and the suggestions these authors put forth for these problem. 

For the analysis of three works, the theoriesas feminism, ethnicity, identity and 

narration techniques will be explained. The feminist perspectives, representation of 

ethnicity, identity of women and narration style in the novels will be analyzed.  

Finally, the analysis of three works will reveal the way society restricts women, 

especially ethnic women and the way women resist this oppression. 

Key Words: Identity, Ethnicity, Feminism, Mexican American, Woman 

 

ÖZET 

Amerika BirleĢik Devletlerindeki birçok farklı etnik gruptan kadın, erkek egemen 

toplumdaki birçok eĢitsizliğe maruz kalırlar. Bu etnik gruplar içerisinde, Meksika asıllı 

Amerikalı kadınlar seçkin yazarlarca anlatılan bazı eĢitziliklere maruz kalırlar. Ana 

Castillo So Far From God, Isabel Allende Paula, ve Sandra Cisneros The House On 

Mango Street eserleriyle bu etnik kadınların sesi olurlar. Eserlerinin analizi kadınların 

ortak problemlerini ve bu problemler için yazarların sunduğu önerileri ortaya 

koyacaktır. 

Üç eserin analizi için teoriler olarak feminizm, etnisite, kimlik kavramları ve 

anlatı teknikleri açıklanacaktır. Romanlardaki feminist perspektifler, kadınların etnisite 

ve kimliklerinin temsili ve anlatı tarzlarıincelenecektir.  

                                                 

AraĢtırma Görevlisi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur. E-mail: 

onurkaya@mehmetakif.edu.tr 
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Sonuç olarak, üç eserin analizi, toplumun kadını, özellikle etnik kadını kısıtlama 

biçimini ve kadınların bu baskıya karĢı direniĢini ortaya koyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Etnisite, Feminizm, Meksikalı Amerikalı, Kadın 

 

I. INTRODUCTION 

Literature is an aesthetic way of expressing feelings, sorrows, past life 

events of individuals in the world. World with lots of inequalities, problems and 

disasters disorder the lives of many. Among these many, women become the 

most suffering ones in the world ruled by patriarchal powers. Women suffer not 

only for being women but also are put into many disadvantegous situationS and 

positions caused by the patriarchal world. They are put into these 

disadvantageous positions not just due to their gender but also their identity and 

ethnicity. These most common reasons which lead to discrimination of women 

are similar almost in all countries as it is in the United States of America which 

hosts women from all different ethnic backgrounds of the world. Thus, the 

women of the world who suffer from similar discrimination voice their 

problems on many fields and literature is one of the strongest fields in which 

they voice their ideas, feelings. Among those women who voice their 

situation,Ana Castillo with her workSo Far From God(1993), Isabel Allende 

with her work Paula(1994) and Sandra Cisneros with her workThe House on 

Mango Street(1984) are important Mexican American, feminist writers.With 

their ethnic backgrounds and feminist perspective, these authors narrate the 

common problems of women who suffer from segregation due to their gender, 

ethnicity, identity, and their physical and psyhological journey in such a 

segregated world. In this context, their way of narrating identities of women 

who are on the road, on a physical and pyschological journey is important for 

analysis of these three works. 

 

2.THEORIES 

2.1 Feminism, Ethnicity and Identity 

Firstly, from the point of becoming the voice of the women, the feminist 

perspective is the basic for the three novels and is required to be explained. 

Christy Rishoi states that feminst perspective is ―to recover and honor the 

specifity of women experience, and cultural significance by making women‘s 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

179 

voices and stories heard‖
1
. Rishoi states that there is a need to show the 

importance of the women, their significance in the society and make them 

noticed by the society. Thus, as it is understood from Rishoi‘s statement, 

feministdiscourse aims to tell about the patriachal society, the situation of 

womanin a male controlled community as it is in three novels. Besides, feminist 

perspective focuses on gender issue. As Judith Butler states ―gender is 

culturally constructed‖
2
. As Butler states, women are coded in certain cultural 

expectations such as the motto‘s of patriachy which aims to keep women at 

home doing housework but not involving the men‘s business. 

Men‘s request for keeping away women from their business is also 

accomplished by racist approach of patriachy as gender and racism parallels. 

Racism is by definition ―deeming someone‘s race is important‖
3
.From this 

point, Rashmi Varma states that―Over the past fifty years, at least since the era 

of civil rights and women‘s rights struggles in the 1960s, race and gender have 

been variously represented as being ―parallel,‖ ―intersecting,‖ and 

―overlapping‖ systems of identity formation that structure social relations‖
4
. As 

it is understood from these words, like gender; racism provides opportunity for 

structuring social relations and positions of women who are put backward in 

social relation due to their gender, are also put backward again due to their race, 

ethnicity. Women‘s ethnicity also becomes an issue for their segregation. As a 

term ―ethnicity is a cultural concept centered on norms, values, beliefs, cultural 

symbols and practices which mark a process of cultural boundary formation‖
5
. 

As it is understood from the definition, ethnicity provides segregation by the 

help of codes which are culturaly constructed and provide boundaries. Thus, 

women are discriminated more than once, as it is reflected in all three novels in 

which women are discriminated for their gender, race or ethnicity. 

The women who are segregated due to their ethnicity are also the women 

coming from the third world, which is a term defined by the patriachy of the 

                                                 
1 Christy Rishoi, ―From Girl To Woman: American Women‟s Coming of Age Narratives‖. New 

York: State University of New York Press, 2003, p. 23 
2 Judith Butler, ―Gender Trouble: Feminism and the Subversion of the Identity‖. New York: 

Routledge. (2002), p. 9. 
3  Ellen Rooney, ―The Cambrige Companion to Feminist Literary Theory‖. New York: 

Cambridge University Press, 2006,  p. 235 
4 Ellen Rooney, ―The Cambrige Companion to Feminist Literary Theory‖. New York: Cambridge 

University Press, 2006,  p. 232 
5 Chris Barker, ―Cultural Studies: Theory and Practice‖. New York: Sage Publications Ltd. 2007, 

p. 25 
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first world. Those women become the women of postcolonial women so 

postcolonial feminist approach comes out as the voice of these women. 

Rosemary Marangoly George states―From the early 1980s onward, postcolonial 

feminism in the West has been centrally concerned with the terms in which 

knowledge about non-Western women was produced, circulated, and utilized‖
6
. 

Like the subjects of the third world, which are controlled and shaped by the 

patriarchal powers of the first world, women of the third world were tried to be 

shaped, controlled and oppressed by the first world men. Thus, this situation 

becomes the issue of the three authors in their works. 

Like their attachment to post colonialism, the identity of these women are 

crucial for the feminist perspective.Lacan indicates that ―identity is a 

construction of language‖
7
. So it could be said that identity is a constructed 

entity and identity parallels with gender issue as John Stoltenberg states. He 

claims that ―under patriarchy, the cultural norm of male identity consists 

inpower, prestige, privilege, and prerogative as over and against the genderclass 

women‖
8
. It is obvious from the words of Stoltenberg, male defines the identity 

of women and male power aims to rule over the opposite gender. The examples 

of this situation and the such identites attached to women show themselves in 

many parts of the works of the Mexican American authors who are also 

identified as Mexican American women.  

 

2.2Narration Style 

The identificantions and such definitions of patriarchy are reflected by 

the narration style of the work. By the narration, the writing style comes to 

mind. Nietzsche says that ―all writing is autobiographical in some sense, 

regardless of the explicit subject matter and regardless of whether we call it fact 

or fiction. We write to extend our love affair with an idea or image, or we write 

to understand something we have experienced, directly or indirectly‖
9
. As it is 

stated by Nietzsche, writing is done to tell about life of self. Writing is narrating 

                                                 
6 Ellen Rooney, ―The Cambrige Companion to Feminist Literary Theory‖. New York: Cambridge 

University Press, 2006,  p. 211 
7 Luc Herman, and Bart Varvaeck,  ―Handbook of Narrative Analysis‖. Nebraska: University of 

Nebraska Press, 2005, p. 108. 
8 Gill Plain, and Susan Sellers. ―A History of Feminist Literary Criticism‖. New York: Cambridge 

University Press, 2007, p. 187. 
9 Christy Rishoi, ―From Girl To Woman: American Women‟s Coming of Age Narratives‖. New 

York: State University of New York Press, 2003, p. 2. 

 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

181 

and women want to narrate their experiences, thus they can mean their 

experiences as Nietzsche says and happens in three novels. As a term ―narration 

is concerned with formulation – the entire set of ways in which a story is 

actually told‖
10

. From this point, feminist narratology, claiming that sex cannot 

be seperated from gender as it is also a way of segregation ,―shows that gender, 

sex, and sexuality play a central role in the construction and interpretation of 

narrative texts‖
11

. The sexual role of women, their location in the society due to 

their gender are reflected in the women narratives. In this context Friedman 

states that ―women‘s sense of ‗identification, interdependence, and community‘ 

informs their construction of selfhood, and further, this collective identity 

informs the practice of autobiographical writing by women‖
12

. Rishoi indicates 

that women narrates their selfhood, identification and their life storywithin the 

society as it happens in the three novels.  About their narration of their life 

stories, women narrate their growing up which make their works a coming of 

age story. As a definiton ―Coming-of-age stories, then, depict the various 

degrees of success withwhich their protagonists negotiate the socially 

sanctioned paths for boys andgirls to adulthood‖
13

. From this point,these novels 

tell the woman character‘s journey from girlhood to adulthood, their coming of 

age story. Thus, the way they narrate their stories, make their narrative as 

coming of age narrative. As a definition and quality, ―coming-of-age narratives 

confront the ways in which thesubject, willingly or not, is gradually guided 

toward his or her culturallyordained role in life‖
14

. Coming of age narrative tells 

the journey of the women. Such narrative tells the women on the road, the ones 

who are on a physical or physological, inner journey which provides mobility 

for women as it is for the characters of three novels. 

 

3. DISCUSSION 

3.1 So Far From God 

                                                 
10 Luc Herman, and Bart Varvaeck,  ―Handbook of Narrative Analysis‖. Nebraska: University of 

Nebraska Press, 2005, p. 80. 
11 Luc Herman, and Bart Varvaeck,  ―Handbook of Narrative Analysis‖. Nebraska: University of 

Nebraska Press, 2005, p. 130. 
12 Christy Rishoi, ―From Girl To Woman: American Women‟s Coming of Age Narratives‖. New 

York: State University of New York Press, 2003, p. 65. 
13Christy Rishoi, ―From Girl To Woman: American Women‟s Coming of Age Narratives‖. New 

York: State University of New York Press, 2003, p. 71. 
14 Christy Rishoi, ―From Girl To Woman: American Women‟s Coming of Age Narratives‖. New 

York: State University of New York Press, 2003, p. 72. 
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3.1.1. Gender and Patriarchy  

Within the light of all this theorotical information which associates with 

each of three novels, So Far From God by Ana Castillo is a significant novel. 

The story is about five women and the segregation they suffered. ―The five 

women experience a variety of personal adventures derived from mestizaje, 

gender, and the geographical area in which they were born‖
15

. As it is stated by 

B. J. Manriquez, the novel is about the journey, story of five women whose 

journey is affected by their gender. In this perspective, the dominant patriarchal 

culture applies its power on women and sometimes this power leads to violence. 

Caridad had been taken by ambulance to the hospital, treated and 

saved (just barely), Sofi was told that her daughter‘s nipples had 

been bitten off. She had also been scourged with something, branded 

like cattle. Worst of all, a tracheotomy was performed because she 

had also been stabbed in the throat
16

. 

By these sentences, Castillo tells, how Caridad, the daughter of Sofia was 

wounded by men without any reason. There is no reason on this attack but her 

being women, her gender as it is stated by Danize Martinez.  

Castillo‘s treatment of Caridad, as well as Moragas, Anzaldúa's, 

and Cisneros' revisionist mythmaking, show how Chicanas can 

counter issues of poverty, environmental racism, and gendered 

violence being perpetuated by oppressive dominant cultures and 

institutions
17

. 

Martinez points out that Castillo emphasizes the gendered violence on 

women and reflects this situation in her many novels as she does in So far From 

God. 

Besides, the novel points out women are discriminated due to their 

gender codes which are created by patriarchy. The novel exemplifies this by 

Sofia‘s desire to be Mayor. Her husband thinks that her becoming mayor is a 

threat to him as he will have to care houseworks which she is supposed to do.  

So it sounds like you‘re going to run for Mayor of this house, not 

of Tome … Domingo tried not to sound worried about small 

                                                 
15 B. J Manriquez, ―Ana Castillo's "So Far from God:" Intimations of the Absurd”. West Chester: 

College Literature, 2002, p. 38 
16 Ana Castillo, ―So Far From God‖. New York: W.W. Norton & Company, Inc,. 1993, p. 33. 
17 DanizeteMartinez, ―Teaching Chicana/o Literature in Community College with Ana Castillo's 

So Far from God‖. Pullman: Rocky Mountain Review, 2011, p. 224. 
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prospects, but he knew that under the circumstances, with everybody 

but Loca gone, Sofi being the Mayor of the house would mean that 

he would be the only one around to be delegated every task that 

occurred to her
18

. 

As it is understood from these lines, the husband as the symbol of 

patriarchy expects the women do the housework so that the society diminishes 

her gender roles into doing housework and the contrast situation would threat 

the existence of men. Because, giving up housework means that men have to do 

the works which are expected from women. At this point, writer points out that 

women need to be strong and fight. ―Esperanza, always tried to tell me about 

how we needed to go out and fight for our rights. She always talked about 

things like working to change system‖
19

. The author emphasizes the power of 

women, the importance of struggle against patriarchy. Thus, she reflects the 

success of woman as being mayor and honors woman and woman‘s success 

against segregation within the feminist perspective in her work. 

 

3.1.2 Ethnicity and Gender 

Her reflection of discrimination against women is not only on gender but 

race. The family which is not an American, white Anglo Saxon Puritan (WASP) 

family but a Mexican American family, is consisted of hybrid people. The 

outside word controlled by WASP is not safe for this family who is consisted of 

Mexican American women. ―La Loca wanted to go to her sister but could not 

bring herself to travel into the unknown terrain of the city, so prayed, as she 

often had done for the women in her family‖
20

. Outside world is full of dangers 

and even at home La Loca is affected from racism. ―Loca, within her domestic 

sphere, is still disrupted by the racism and sexism of the patriarchy”
21

. Even at 

her home, woman can suffer from racism.Women suffer due to their gender and 

race. In this occasion, they are less important than WASP as it is stated in the 

search of police for the attackers of Caridad. ―If they knew who it was that had 

disappeared they probably would do little more then a routine hospital and jail 

search for Caridad, such had been her reputation‖
22

. Castillo states that Caridad 

                                                 
18 Ana Castillo, ―So Far From God‖. New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993, p. 145. 
19 Ana Castillo, ―So Far From God‖. New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993, p. 144. 
20 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 57. 
21 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 78. 
22 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 83. 



Onur KAYA, Women on The Road Narrating Their Identities 

…………...…………………….……………………………………………………………………. 

184 

is a Mexican American and she is not taken into consideration a lot even in a 

situation that she was attacked and left to death. So outside is a world full of 

hatred against the ones who are not in the race of patriarchy. 

Besides, their ethnicity bases the racism problem which the novel brings 

up. Danizete Martines indicates that ―The story is told through a series of 

historic, ethnic, and gender juxtapositions, or rather, collisions‖
23

. When writer 

shows that the story is full of such ethnic juxtapositions, she also tries to 

emphasize the unimportance of categorizations done according to these ethnic 

qualities of women.    

Unlike the rest of the women in her family who, despite her 

grandmother‘s insistence that they were Spanish, descendants of 

pure Spanish blood, all shared the flat butt of the Pueblo blood 

undeniably circulating through their veins, Caridad had a somewhat 

pronounced ass that men were inclined to show their unappreciated 

appreciation for everywhere she sent
24

. 

The author refers to the importance given to nobility of Spanish heritage 

among Mexican American by blood example and at the same time deconstructs 

this nobility myth by comparing noble Spanish blood to blood of flat butt 

Pueblo. Writer emphasizes the unimportance of categorization done according 

to ethnicity. 

 

3.1.3 Identity and Narration  

Parallel with ethnicity, identity is also effective for identifying situation 

of women. In this perspective, writer holds the power of language for positive 

thoughts on women and doesn‘t act like the men act about using power of 

language for giving corrupted identites to women. She represents women as 

positive beings and provides different identities for them. Colette Morrow states 

that ―Hence, in So Far from God an empowered lesbian subject assumes the 

roles of healer, virgin-saint, and warrior, the commonplaces for female identity 

in traditional Mexican and Native American dis-courses‖
25

. Morrow points out 

that woman could have more than one identity. In contrast to men who expect to 

                                                 
23Martinez, Danizete. ―Teaching Chicana/o Literature in Community College with Ana Castillo's 

So Far from God‖. Pullman: Rocky Mountain Review, 2011, p. 216. 
24 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 26. 
25 Colette Morrow, ―Queering Chicano/a Narratives: Lesbian as Healer, Saint and Warrior in 

Ana Castillo's "So Farfrom God"‖. Chicago:  The Journal of the Midwest Modern Language 

Association, 1997, p. 63 
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keep women at home, women could be a healer, virgin and warrior as it is 

exemplified by Ana Castillo‘s woman character Felicia who heals Caridad. 

Everything we need for healing is found in natural surroundings, 

dona Felicia told her and put up her two hands in front of Caridad, 

palms facing her. With those hands she repaired more bones and 

muscles and rubbed out more intestinal obstructions than you could 

shake a stick
26

. 

When Castillo‘s men characters break and demolish, women characters 

mend, heal. They become healers, warriors against the inequalities of men and 

many other positive identities are attached to them. By such a representation, 

writer shows that women get out of being men‘s object and gainther identity 

and independence. 

Furthermore, the representation of more truthful identities is done by 

language against stereotypes as it is stated by B. J. Manriquez. She states that 

―by resorting to 1960s aesthetics of absurdity in So Far From God, Castillo 

attempts to destroy Chicana stereotypes, albeit allegorically, while the 

humorous mitotera narration draws its power from the language‖
27

. Manriquez 

points out the power of language and narration. As a style of narration, the 

author tells the lives of women, the other women in her life and herself. The 

novel is about five women and focuses on their lives, their growing up process. 

When some of them begin the life as child, some of them begin as young 

women and gets old. So the narration focuses on lives of women, their stories 

and makes the work autobiographical by giving information about the women, 

their problems and the events related to their life times. When providing all 

these, as Manriquez states, the author provides a narration style which could 

stand against Chicana stereotype, so the author provides proper and real 

identities of the characters related to their ethnic backgrounds. At this point, the 

novel talks about two sisters who are called Helena and Maria. They are on 

pilgrimage and they visit the village where their roots lay. ―Their destination 

was the village where Maria‘s ancestors had been buried for the last nine 

generations- until her father had left New Mexico‖
28

. Author means that 

Mexican Americans have deep roots; they are not refugees or unimportant 

                                                 
26 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 65. 
27 B. J Manriquez, ―Ana Castillo's "So Far from God:" Intimations of the Absurd”. West Chester: 

College Literature, 2002, p. 47 
28 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 122. 
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people. They have deep roots back in Mexico. And women, away from their 

roots are always on search, searching their identities, they make journey 

physically and physchologically, and they develop and these narrative qualities 

in the novel equips it with coming age narrative. 

The journeys of women are long and it is hard for them to understand 

whether they are on the right path as author means. In this context, the author 

refers to journey of Helena and Maria.  

Just as Helena and Maria got off the main highway, Helena 

caught sight of a pickup tailing her close enough so that, thinking 

that what he wanted was to pass up her well-worn VW Bug, she 

moved aside to let him just do that. At first, she didn‘t say nothing 

out loud when he insisted on staying behind since she was unfamiliar 

with the road and wasn‘t sure if they were even going the right 

way
29

. 

Writer tells that women are physically on the road but they can‘t find the 

way. At the same time, their being lost refers to the lost women who look roots 

and connections with their identity as Maria says later that ―Like I told you 

before, I‘ve never kept in touch with my relatives in Truchas‖
30

. Her words 

represent the lost connection among Mexican Americans with their roots. 

Similarly Fe is lost in the mind of man. 

Fe had gotton lost in the Juan Soldado gold mine of her head. In 

the darkness of that mine, she called to Tom, hearing only her own 

echo reverberating back, with never no reply from her beloved, who 

surely, she thought with great conviction, was also lost in there
31

.  

So, it is obvious that women are lost and doing inner journeys and narrate 

these journeys, they narrate their journeys and how they find ways, how they 

improve, develop and mobility become their freedom, their way of looking and 

finding for answers. Therefore, women narrate their experiences and understand 

the meaning of their experiences. In this perspective Sofia loses her beloved 

daughter La Loca but as La Loca was considered a saint due to her resurrection 

at three years old, Sofia becomes a member of MOMAS which is a group of 

women who are mothers of saint children and does great works there. In this 

perspective, narration provides her journey, her story and shows the meaning of 

                                                 
29 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 124. 
30 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 129. 
31 Ana Castillo, ―So Far From God‖.New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1993,p. 155. 
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her experience which leads from uncertainty into the women groups who are 

united which is examplfied in the novel by examples such as Sofia‘s desire to 

be mayor of town in order to organize, unite town people, especially women for 

a better town. 

 

3.2 Paula 

3.2.1 Gender and Patriarchy 

Isabel Allende‘s Paula is a significant work which has certain qualities 

and resemblances with So Far From God.The work is about the life of the 

author who experienced difficult times during the coma and after death of her 

daughter. She narrates what she experienced during these difficult periods of her 

life. But as a woman, for sure her difficult times were not consisted of just 

these, so she goes back to times when she was very young, and brings her story 

to the day she publishes her novel in 1994. Within perspective of feminism, her 

novel provides an example of strong woman in the society. Linda S. Maier 

states that ―her representation of strong female characters, such as Paula and 

herself, lends her work a sense of gender empowerment, which along with her 

buoyant optimism, mark the Post-Boom generation‖
32

. As Maier claims, Isabel 

Allende comes out with a strong female character which doesn‘t fit the norms of 

patriarchal society. She puts forth a woman character who is a healer like 

Felicia character in So Far From God novel. She is strong and standing for her 

daughter who is in coma. Even when she was a child, she is brave and nothing 

can stop her from reaching her aims as it happens at the time she goes to school.  

I was careful not to tell at home that other parents had withdrawn 

their children from the school, and I certainly never mentioned the 

daily negotiations between the driver and the men on the barricades 

who allowed us to pass. I attended classes until the establishment was 

deserted and Miss St. John courteously asked me not to return for a 

few days- until this disagreeable incident has been resolved and 

people return to their senses
33

. 

Even at the war time in Lebanon, as a child, she continuous to attend the 

school where the bombs explode and guns are fired. The author reflects the 

                                                 
32 Linda S Maier, ―Mourning Becomes "Paula": The Writing Process as Therapy for Isabel 

Allende‖. Walled Lake: American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, 2003, p. 

42 
33 Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 87 
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brave women and honors them as the feminist perspective aims. 

Besides, she touches the gender issue, and the inequalities that woman 

suffer as So Far From God,reflected by the examples given about the violence 

applied on Caridad due to her gender. Within this scope, the novel reflects that 

woman is segregated in gender codes which are culturally constructed. 

He did not like my reputation as a feminist or my long dresses and 

antique hats, to say nothing of my Citroen painted like a shower 

curtain, but he forgave my extravagances because in real life I carried 

out my role as mother, wife, and housekeeper
34

. 

As it is understood from this sentence, her grandfather expects her to be a 

mother, wife and housekeeper. Allende, like Castillo points out the society‘s 

expectations from women, the gender roles defined for women and segregation 

of women due to their gender. But like Sofia in So Far From God novel, her 

character and daughter Paula also resists the acts of society which tries to 

segregate or control women. Even as a child she says that ―the first part of that 

revelation had little effect on me because I did not intend to have children just 

yet‖
35

. Allende points out that she wants to have control of her body and resist 

the expectation of her society, the expected roles of her gender which are 

defined by patriarchy. 

 

3.2.2 Ethnicity and Gender 

Besides all these oppressive acts of patriarchy, Isabel Allende points out 

that how patriarchy is strong and could apply racist approaches on women as it 

is in So Far From God. In the context of the racist attitude toward woman, 

author gives example from Germany. She talks a father who acts rude and brutal 

toward her retarded daughter.  

His father had been an officer in the Nazi army, a cruel man who 

mistreated his wife and children and who in the war had been given 

the opportunity to satisfy his most brutal instincts. He told me about 

his retarded younger sister, and how his father steeped in pride of 

race, had never accepted her but forced her to live like an animal, 

silent huddling under a white cloth-covered table so he wouldn‘t 

have to see her
36

. 

                                                 
34 Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 145 
35 Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 54 
36Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 295 
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Allende refers to the Aryan race which is believed to be pure German and 

mostly German army officers believed during the Second World War, and 

reflects how such a racist attitude is applied on a woman by her father. Writer 

points out that racist attitude against women are everywhere. 

 In this perspective, women‘s ethnicity is important issue for 

segregation. The author aims to show the insignificance of segregation done due 

to ethnic background of people and tries to tell that all ethnics are mixed or 

unimportant. In order to reflect these ideas on this subject, Isabel Allende 

defines herself. ―I have three – quarters Spanish Basque blood, one quarter 

French, and a tot of Araucan or Mapuche Indian, like everyone else in my 

land‖
37

. Allende emphasizes that there are no significant difference among 

people as Castillo states in her work by blood example. Allende points out that 

the importance of strong women does not come from strong or noble blood, a 

term coined by patriarchal powers. 

 

3.2.3 Identity and Narration 

Writer puts fort strong women portrait by reflecting strong identity of 

women as Castillo does. Isabel says that ―This is me, I‘m a woman, I have a 

name, I‘m called Isabel, I‘m not turning to smoke, I have not disappeared‖
38

. 

The author says that she is a woman, she is proud of her gender and she states 

that she exists as she is. Similar to her expressions about her existence, 

throughout the story, she portrays a strong woman who believes that her 

daughter will be ok and she will heal her and she will do anything necessary, 

she will be self sacrifice. In contrast to patriarchal consideration of women as a 

weak identity, Allende, as Castillo does, portrays a strong identity of woman. In 

this perspective, she also reflects how police undermines her identity. She talks 

about the perspective of the policeman for the Latin Americans. ―There behind 

the backs of the police, all of us penniless refuges from South America –

sudacas, they called us with scorn – gathered to talk to our families on the other 

side of the world‖
39

. Writer refers to Spain deliberately as Latin Americans 

believe the nobility of Spanish blood but Spanish people don‘t care about Latin 

American women or their identity which patriarchy bases on Spanish blood. In 

contrast,within their arrogant perspective, Spanish peopleconsider them as 

                                                 
37Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 14 
38 Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 111 
39Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 256 
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masses from Latin America where the country differences don‘t exist. 

 At the same time, as it is stated in So Far From God, the author points 

out that there are many identities of the woman not just one. The woman is a 

healer as Isabel tries to heal her daughter. At the same time she adds mor 

identities to herself. She defines herself as Flower child.  

Flower Children. I did, however, immediately accept many of the 

external signs of that culture because I looked much better in long 

dresses, especially in the last month of pregnancy when I was 

absolutely round
40

.  

Like being flower child, she becomes director in a women‘s magazine 

and loses that identity later. ―I lost my job as director, and soon would lose all 

my post on the women‘s magazine – as would the rest of the staff, because in 

the eyes of the military, feminism was subversive as Marxism‖
41

. As it is stated, 

Allende talks about many identities and emphasizes that identities could be 

changed due to conditions of life. There becomes identity shifts. She becomes 

an editor, but she is fired and lose that identity, she becomes feminist and that 

identity is tried to be stopped even though she never gives up her struggle as 

Sofia doesn‘t give up in So Far From God novel.    

The author connects all these problems onto the postcolonial situation. 

She talks about the situation of Chile, her country.  

There were slums where people lived in mysery, and regions 

where polluted water killed as many people as it had in the colonial 

era, but in the euphoria of easy wealth, no one remembered that
42

. 

Allende points out that colonialism demolishes socities, people and Latin 

America, her country is in a very difficult situation. There are military 

interventions everywhere and she states that ―feminism‖ is ―subversive as 

Marxism‖
43

. The author protests this situation within postcolonial feminism by 

becoming voice of third world women who suffered from this wrong policies of 

colonialism and post colonialism. She narrates that she is in fear of being put in 

jail by the army forces due to her acts. She points out the oppression of male 

power, the army on women in Chile 

Her way of narration is also significant at this point. The reader comes 

                                                 
40Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 138 
41Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 201 
42Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 241 
43Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 201. 
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accross first person narration and third person narration. Catherina P. Perricone 

states that ―Allende continues her narrationin the first person, but now speaks of 

Paula in the third person‖
44

. This way of narration emphasizes the efforts of 

Isabel to communicate with ther daughter and makes the work more 

autobiographical as making out an autobiographical work is provided in So Far 

From God. By such narration, Isabel Allende tells her experiences in her life. 

As a woman narration, woman tries to locate herself in life as Isabel states. ―My 

life is created as I narrate, and my memory grows stronger with writing; what I 

do not put in words on a page will be erased by time‖
45

. Allende states that her 

life has a meaning, a way of existence by narrating it; therefore she connects 

and locates herself in the world. So she writes her experiences during her 

daughter‘s illness, before and after that. Besides, as being coming age narrative, 

there is a progress and mobility of woman in the narration. She makes lots of 

journey, physical journeys as travels to different countries and physchological 

journeys, inners journeys as dreams during her interaction with her daughter 

when she is ill. She says that ―What do you want to teach us, Paula? I have 

changed a lot during these interminable weeks, all of those who have lived 

through this experience have changed, especially Ernesto, who seems to have 

aged a hundred years‖
46

. She means that she gained experience on this journey 

which she began with Paula whose journey began with illness. But at the end, 

this journey provides a unification of women as it does at So Far From God. ―I 

am everything that exists, I am in every leaf of the forest in every drop of the 

dew, in every particle of ash carried by stream, I am Paula, and I am also Isabel, 

I am nothing and all other things in this life and other lives, immortal‖
47

. 

Allende‘s narration emphasizes that women‘s nobility lifts the limits of world 

and stop them from seeing the life with ends and let them see it continues in 

another form and that provides the unification with other women by getting 

more and more experience by the help of the mobility. 

 

3.3 The House On Mango Street 

3.3.1 Gender and Patriarchy 

                                                 
44 Catherine R. Perricone, ―Genre and Metarealism in Allende's Paula‖. Walled Lake:  American 

Association of Teachers of Spanish and Portuguese, 1998, p. 46. 
45Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 8. 
46Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 73. 
47Isabel Allende ―Paula‖. London: Harper Collins Publisher, 2008, p. 330. 
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Women who stand against the oppression and segregation of the society, 

are told in The House on Mango Street by Sandra Cisneros. The novel tells the 

story of Esperanza who moves to Mango Street in Chicago and her relation with 

neighborhood residents. Like other authors, Cisneros narrates these relations in 

the feminist perspective so her work also involves the issues as racism and 

gender. 

It wasn't as if I didn't know who I was. I knew I was a Mexican 

woman. But, I didn't think it had anything to do with why I felt so 

much imbalance in my life, whereas it had everything to do with it! 

My race, my gender, and my class! And it didn't make sense until that 

mo-ment, sitting in that seminar. That's when I decided I would write 

about something my classmates couldn't write about
48

. 

Cisneros‘novel reflects how the women are discriminated due to their 

gender by the patriarchy. She says that ―She could speak up and celebrate my 

otherness as a woman, as a working class person, as an American of Mexican 

descent‖
49

. The author points out that she is other due to her gender. 

Almost all the women Esperanza refers to are abused, afraid, and 

beaten down both emotionally and physically. They are locked inside 

the house, some bearing the signs of domestic abuse, and all forced to 

work or provide for their families on the most limited of means‖
50

.  

As it is stated by Allison Amend, the women of Cisneros in this street of 

poverty are kept in house and forced to do housework which is expected from 

women who are obliged to obey the rules of their gender which are defined by 

the patriarchy. Therefore, the book reveals the segregation that women suffered 

even during their childhood.  

The boys and girls live in seperate worlds. The boys in their 

universe and we in ours. My borthers for example. They‘ve got plenty 

to say to me and Nenny inside the house. But outside they can‘t be 

seen talking to girls. Carlos and Kiki are each other‘s best friends… 

not ours
51

. 

Writer shows how from the early periods of life gender discrimination 

                                                 
48 Jacqueline Doyle, ―More Room of Her Own: Sandra Cisneros's The House on Mango Street‖. 

Oxford:  Oxford University Press, 1994, p. 6.  
49 Sandra Cisneros,―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 16. 
50 AllisonAmend , Multicultural Voices: Hispanic American Writers. New York: Infobase 

Publishing, 2010, p. 66.  
51Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 9. 
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begins, and reflects a conflict  in which points boys talks their sisters at home 

which is a closed place but don‘t talk outside where patriarchy‘s eyes are on 

women and men. The novel also points out the expectations from women as it is 

in two other novels. ―Minerva is only a little bit older than me but already she 

has two kids and a husband who left. Her mother raised her kids alone and it 

looks like her daughters will go that way‖
52

. The author shows how women are 

put into houses with children and this situation becomes a destiny, a heritage 

passing from mother to daughter.  

In this perspective, as other authors do within the feminist perspective, 

the author also shows the resistance against this situation in order to honor the 

women. ―My great- grandmother. I would‘ve liked to have known her, a wild 

horse of a woman, so wild she wouldn‘t marry‖
53

. In the story, from the mother 

example in which woman gives birth to her husband and is obedient to 

patriarchy by staying at home and taking care of children, the author skips to a 

great-grandmother figure who was wild and wouldn‘t like to marry. She is the 

symbol of resistance which is not approved by the patriarchal power. 

 

3.3.2 Gender and Ethnicity 

Patriarchal power applies its authority not only according to gender but 

also race as it happens in other two novels. Women who are discriminated due 

to their gender, are discriminated again due to their race in the novel. The author 

points out the insignificance of such discrimination as other two authors state. 

―But I think diseases have no eyes. They pick up a dizzy finger anyone, just 

anyone‖
54

. The author points out that racism is a way of applying power of 

dominant culture but it is artificial. Realities of life are different and they don‘t 

consider race when approaching people. So, like oppression on women‘s race, 

there is oppression women‘s ethnicity. The writer tells about people who are far 

away from their native lands and longing for them.  

One day we were passing a house a house that looked in my 

mind, like houses I had seen in Mexico. I don‘t know why. There 

was nothing about the house that looked exactly like the houses I 

remembered. I‘m not even sure why I thought it, but it seemed to 

                                                 
52Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 

105.  
53Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 12. 
54Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 72. 
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feel right
55

. 

Author emphasizes her longing for her ethnic background in this country 

where she feels alienated and indicates how she is away from her ethnic origin 

in this new country, new world she has to survive. 

 

3.3.3 Identity and Narration 

 In this new world, surviving, strong woman identity is portrayed by the 

writer. ―Esperanza seeks to develop an autonomous identity‖
56

. ―But in Spanish 

my name is made out of a softer something like silver. I am always 

Esperanza‖
57

. Esperenza builds her own, autonomousidentity and she manages 

unification with her Mexican identity as a person living in Chicago and reflects 

that she has a strong identity in contrast to spoiled identity image tried to be 

created by patriarchal language. Therefore by the help of the language, the 

author builds a strong identity which points out her existence and unique 

identity like the ones in So Far From God and Paula. Also, like those novels 

indicate, Cisneros‘ novel points out many identities of women. ―In English my 

name means hope. In Spanish it means too many letters‖
58

. The author points 

out different identities she carries withbeing American and Mexican.  

The author reflects these identities by her narration style. Like other 

works which are considered as autobiography due to their narration style, this 

work is also an autobiography which narrates the life of the author and the 

people around her.  

Nonetheless, the large cast of characters, the series of 

monologues, and the creation of characters through their voices 

provide Cisneros's informal notes with a dramatic quality.In the 

declamatory tradition, the pieces perform the voices of Mexican-

Americans, their hopes, and their sorrows as they come to pray at the 

shrine. Through their narrations, these characters become authors of 

their stories, exert agency, and validate their experiences. As a result 

of capturing their voices, the story deconstructs dominant ideological 

                                                 
55Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 21. 
56Jacqueline Doyle, ―More Room of Her Own: Sandra Cisneros's The House on Mango Street‖. 

Oxford:  Oxford University Press, 1994, p. 18. 
57Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 12. 
58Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 11. 
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discourses of Mexican-Americans as mere victims of society
59

. 

As Elizabeth Mermann- Jozwiak states, Cisneros‘ narration becomes the 

voice of Mexican American women as it is aimed by the feminist perspective. 

Each chapter focuses on a different Mexican American women on the Mango 

Street and shows how gender, sex, identity play important role for construction 

of narrative.  

Besides, the narration reflects the journey, mobility of women. 

―Esperanza's journeying, both physical and psychological, does not cut a 

straight, linear path‖
60

. In this perspective, even the novel begins about 

movements. ―We didn‘t always live on Mango Street. Before that we lived on 

Loomis on the third flor, and before that we lived on Keeler. Before Keeler it 

was Paulina, and before that I can‘t remember. But what I remember most is 

moving a lot‖
61

. Even the book begins by the word move which is associated 

with movement and tells the reader that the book will be about movement, inner 

journey and development of the character. 

Her development/maturation, like her text, eventually will leave 

Esperanza squarely where she began: on Mango Street. This revision 

of the American idealization of mobility is important because instead 

of signifying the freedom to journey and conjuring the image of 

forward-moving progress, Cisneros reinforces the importance of 

community and returning to the neighborhood that helped to shape her 

as a Chicana growing up in American society
62

. 

The character develops and finds herself, her identity again in Chicana 

community as it is stated by Karafilis. This situation is stated by the novel.  

Friends and neighbours will say, What happened to that 

Esperanza? Where did she go with all those books and paper? Why 

did she march so far away? They will not know I have gone away to 

                                                 
59 Elisabeth Mermann Jozwiak, ―Gritos desde la Frontera: Ana Castillo, Sandra Cisneros, and 

Postmodernism‖, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 110. 
60 Maria Karafilis, ―Crossing the Borders of Genre: Revisions of the "Bildungsroman" in Sandra 

Cisneros's "TheHouse on Mango Street" and Jamaica Kincaid's "Annie John‖, Chicago: The 

Journal of the Midwest Modern Language Association, 1998, p. 68. 
61Sandra Cisneros, ―The House On Mango Street‖. New York: Alfred A. Knopf , Inc. 1991, p. 3. 
62Maria Karafilis, ―Crossing the Borders of Genre: Revisions of the "Bildungsroman" in Sandra 

Cisneros's "TheHouse on Mango Street" and Jamaica Kincaid's "Annie John‖, Chicago: The 

Journal of the Midwest Modern Language Association, 1998, p. 68. 
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come back
63

. 

Cisneros like Castillo and Allende, portrays the journey of the character 

by her narration and unify character with her people. 

 

4. CONCLUSION 

 Finally, being women, feminist perspective, the ethnicity and the 

identity of women, the way women are narrated are important issues that So Far 

From God, Paula and The House on Mango Street dealt with. Dealing 

withMexican Americans, Americans and some other ethnics,each novel focuses 

on same issue, the women, the gender. The novels aim to reveal the power of 

the patriarchy and give the examples the way patriarchy applies its power on 

women to restrict them. Besides they tell how the ethnicity effects the way 

gender issue in the society. The novels emphasizes that women were segregated 

not only for being female but also for being Mexican American or belonginh to 

other ethnic groups. Therefore, the novels‘ focus reveal that, the women of the 

world and the ethnic women of Unites States of America have common 

problems caused by patriarchy and the power it applies on women. From this 

point, with their narration styles, these novels provide an autobigraphical 

journey of women and the problems they come accross during their journeys, 

how they overcome or try to overcome these obstacles put by male dominant 

society. Therefore, these novels and their authors become the voice of the 

women who are in every corner of the world under the oppression of men. 
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ABSTRACT 

This study looks at Yasar Kemal‟s Dağın Öte Yüzü trilogy and Paul Bowles‟ The 

Spider‟s House, in which the writers describe communities that are self-colonized 

within their own legal and societal systems. In Bowles‟ work, self-colonization occurs 

during decolonization, while in Kemal‟s trilogy, the process of self-colonization is the 

direct result of the feudal system during the Republic period of the late 1950s. Most 

prior analysis has focused on the main characters or on the decolonization process 

itself. In this paper I show the distortions in the communities during the years of 

decolonization, as well as the unsteady relationships and contradictions in a society 

where a real colonization hasn‟t even taken place. I describe the elements of self-

colonization including the struggle for power, social instability and divisive points of 

view in religion and beliefs. 

Key words: YaĢar Kemal, Paul Bowles, Franz Fanon, Alexander Kiossev, self-

colonization, decolonization, post-colonialism 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma YaĢar Kemal‟in Dağın Öte Yüzü üçlemesi ve Paul Bowles‟un The 

Spider‟s House adlı eserlerindeki toplumların kendi legal ve toplumsal sistemleri 

tarafından sömürgeleĢtirilmelerini incelemektedir. Paul Bowles‟un eserinde, toplumun 

kendini sömürgeleĢtirme süreci aynı zamanda sömürge olan toplumun bağımsızlığına 

kavuĢma sürecinde olurken, YaĢar Kemal‟in üçlemesinde kendini sömürgeleĢtirme 

süreci 1950‟lerinin Cumhuriyet dönemindeki feodal sistemin direk sonucunda 

oluĢmuĢtur. Bu eserler üzerine yapılan araĢtırmaların çoğu karakter analizleri ya da 
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bağımsızlık sürecine odaklanmaktadır. Bu çalıĢmada, bağımsızlık süreci boyunca 

yaĢanan toplumdaki çarpıklıkları ve gerçek anlamda baĢka bir ülke tarafından sömürge 

altına alınmamıĢ olan bir toplumdaki değiĢken iliĢkileri ve çeliĢkileri açıkladım. 

Açıklama yaparken kendi kendilerini sömürgeleĢtirmelerinin elementleri olarak: güç 

kavgaları, sosyal değiĢkenlikler ve inanç ve din açılarından ayrımcı görüĢ açıları 

unsurlarını kullandım.  

Anahtar Kelimeler: YaĢar Kemal, Paul Bowles, Franz Fanon, Alexander 

Kiossev, kendi kendini sömürgeleĢtirme, bağımsızlık süreci, dekolonizasyon, sömürge 

sonrası dönem 

 

Typically we employ such terms as ―thought,‖ ―emotion,‖ ―motivation,‖ 

and ―attitudes‖ as if they referred to existing states or entities within the 

individual. It is always important not to underestimate the power of these terms 

with respect to people‘s beliefs and behavior, especially when the issue is ―self-

colonization,‖ a term first used in ―The Self Colonizing Cultures‖ by Bulgarian 

cultural researcher Alexander Kiossev. In his article, Kiossev describes self-

colonized societies, in which people behave to fulfill their idea of an ‗imagined 

community‘ according to European or Western ideals. According to his work 

(1999), such cultures ―import alien values and civilisational models by 

themselves and that they lovingly colonise their own authenticity through these 

foreign models.‖ Their reason for doing this is because of ―the morbid 

consciousness of an absence‖ (Kiossev, 115). They colonize themselves, 

whether or not they are aware of it. In Kemal‘s trilogy, the term ―self-

colonized‖ doesn‘t refer to a group of people who fantasize European or 

Western ideals, but instead the people of Yalak village colonize their lives 

through superstitions, old customs, social instabilities, and poor value 

judgments. Their ways of dealing with problems often include acts of violence. 

As we will discuss in greater detail, similar aspects play important roles 

in the period of decolonization, and in both cases eventually lead to violence. 

One of the best known and quoted works on decolonization, Franz Fanon‘s The 

Wretched of the Earth describes it as acts of violence from within. He describes 

decolonization in detail: 

Decolonization is the encounter between two congenitally 

antagonistic forces that in fact owe their singularity to the kind of 

reification secreted and nurtured by the colonial situation. Their 

first confrontation was colored by violence… The colonist and the 
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colonized are old acquaintances. And consequently, the colonist is 

right when he says he "knows" them. It is the colonist who 

fabricated and continues to fabricate the colonized subject. (Fanon, 

2) 

 Especially the section ―On National Culture‖ coincides well with both 

the decolonization movement in Bowles‘ The Spider‟s House and self-

colonization in YaĢar Kemal‘s Dağın Öte Yüzü trilogy. Particularly in this 

section, Fanon directs the colonized societies to take action. He describes how 

the colonists use economy and politics as well as the culture and intellectuals of 

the colonies and their focus on distorting the colonies‘ past in order to make 

them believe that they need the colonizer in order to develop and move forward. 

As for the national culture, he states not all blacks have the same culture. He 

gives the example of the differences between African-Americans and Africans 

who live in Africa among many others. He indicates that the definition of a 

national culture can be ambiguous and there is a need to differentiate between 

cultures. At the end of the section, he points out that there is a correlation 

between struggle and culture. However, it should be noted that the violence 

does not bring the old culture back. A successful struggle should appeal to all 

sections of the society and should lay the foundation for cultural changes and 

innovations (Fanon, 178). In this chapter, Fanon especially refers to colonized 

intellectuals and what they should do for their cultures and people. 

Typically, communities take up or create categories and patterns and call 

them universal or authentic values. Hence, the dichotomies of 

―civilization/barbarity,‖ ―progress/backwardness,‖ ―great/small‖ or 

―historic/non-historic‖ appear and cause self-traumas in these communities. In 

this paper I analyze the resemblance of self-colonizing people in YaĢar Kemal‘s 

Dağın Öte Yüzü trilogy, and the Moroccans in the decolonization period in Paul 

Bowles‘ The Spider‟s House. In the former, customs and traditions are the 

major elements; in the latter, the religion is the priority. Both works focus on 

and analyze the effects of self-colonization and decolonization, with special 

emphasis on the desire for power, social instability, belief, and the creation of 

binary oppositions to influence thought and emotion. 

In his works, YaĢar Kemal focuses on the various problems of Anatolian 

societies, with a realistic approach. In his trilogy, he focuses on class hierarchy, 

and economic problems, and the administration and legal system of a semi-

feudal order. He uses the poor and oppressed people of Yalak village to portray 
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Anatolian people‘s lives, relationships, and value judgments. Even though there 

are many disagreements and disputes, the problems they encounter help the 

Yalak villagers to have common value judgments and strong communication. 

However, it is important to note that they are also the ones who create obstacles 

and difficult situations as a result of their actions. 

Paul Bowles‘ The Spider‟s House portrays two very different people: 

John Stenham, ―an ex-Communist who has lived for several years in North 

Africa totally withdrawn into himself, and has come to find this life absurd and 

unreal"; and Amar, a young Muslim boy who is the son of an illiterate healer 

(Rolo). They meet in the medieval city of Fez during the revolts that led to 

Morocco‘s independence in 1956. Bowles describes the people and their distrust 

of one another as well as their racist attitudes. He shows how even the most 

well-intentioned people can be prejudiced and use stereotypes without being 

aware of it. Using the violent conflicts between the French and the Moroccans, 

Bowles explores cultural misunderstandings, the legal system, religious 

fanaticism, and progress versus tradition during the decolonization of Morocco.  

One of the basic elements that lead people to colonize themselves is a 

desire for power, mostly through wealth. Fanon asserts that the colonizers use 

the same method with their colonies. The plot in Kemal‘s trilogy is based upon 

Adil Efendi‘s economic oppression of the villagers, who are economically 

powerless. Adil Efendi‘s oppression means hunger and death for them. When he 

comes to the village, it is like death comes to the village, because the last time 

he came, he took all the harvest and villagers had a difficult winter. Even some 

children died that year. That is how he became a symbol of famine (Kaya, 275). 

But still, they have to do their shopping from Adil Efendi‘s market and in 

return, they become indebted to him. People are desperate in this ongoing cycle 

of debt. In the first book of the trilogy, The Wind from the Plain, YaĢar Kemal 

describes how Adil Efendi outfits the Yalak villagers for their trip to the 

Çukurova: 

Adil Efendi first measures it in his head. He asks around if 

he is not convinced. Then, he makes up something out of his head 

for each person. He writes it in his yellow notebook. He knows that 

as long as there is not a death or an elopement, whatever is written 

in the yellow notebook will be in his hand after the people return 

from the Çukurova. (Ortadirek, 24) 
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As in Ngugi wa Thiong‘o‘s Devil On The Cross, in Kemal‘s Iron Earth, 

Copper Sky Adil Efendi is a watchdog. According to Ogude, ―watchdogs‖ and 

―puppets‖ are people who were also colonized but still continued to serve the 

Europeans even after decolonization because of their own interests (Ogude, 

101).  These watchdogs capture the lands of the peasants and sell their land 

back to them, and they were hated even more than the colonizers. In Kemal‘s 

book, Adil Efendi also belongs to the same community but helps to colonize his 

own people. 

In Kemal‘s second volume, Iron Earth, Copper Sky, the focus is on the 

cooperation of the village people toward the oppressors, as Fanon suggests. The 

fear and the problems that Adil Efendi causes bring people together. Although 

people come up with various solutions such as to run away, hide, or revolt, in 

the end everyone unites and acts as a community. However, common need is 

not the only reason for their unity. The people of Yalak village  also have a 

different reputation among the other villages and they want to protect that 

reputation: ―They couldn‘t pay their debts to Adil Efendi. Not being able to pay 

their debts is the biggest dishonor of all for a village. It was destroying a 

tradition‖ (Yer Demir Gök Bakır, 71). From this, it is obvious that the villagers 

are afraid of losing their reputation as much as they are afraid of having nothing 

to eat through the winter. Other individuals are aware of these facts and use it to 

their own benefit. One example is Old Halil, who ―threw himself to the ground 

and played his ―dead rabbit‖ act. It was a habit from his youth. When he was 

caught while stealing and about to be badly beaten, he would throw himself to 

the ground and pretend to be dead. He got away with it many times. The 

villagers would gather up and rush to the direction of the sound‖ (Ortadirek, 

75). Here, Old Halil exploits the community‘s instinct to help each other. 

Characters like him can damage the unity that people need for their struggle. 

In Bowles‘ The Spider‟s House, the power struggle between the French 

and the Istiqlal, the Nationalist Party, constitutes the largest section of the book. 

Even though America doesn‘t seem to have any part in the situation, indirectly 

it does. It sells weapons to the French and has military bases in the country. All 

of that is enough to make America and the Americans as unpopular as the 

French within the Moroccan population. The French impose their power on the 

people as a colonizer. At the same time, a group of young men who are 

members of the Istiqlal want to handle matters by themselves, and their way for 

removing foreigners and the French is through violence, in order to get control 
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for themselves. While the members try to advocate Marxist/Leninist ideals, the 

French obtain support from the Berbers to prevent the violent and non-violent 

acts of jihadists who belong to the cynical Istiqlal. Amar‘s father among many 

others wants the Sultan back on the throne and also promote jihad against all 

unbelievers (Whipple). He sees jihad as necessary on their journey to freedom. 

The difference between his ideas and Fanon‘s is blind illiteracy and the lack of 

intellectual leadership that is necessary for a successful resistance. In an article 

in American Mercury in 1951, Bowles talked about the ―vulnerability of 

educated Moroccan elite to propaganda‖ (Edwards, 326). Both men imply 

without the proper support of intellectuals and elites, a struggle for freedom 

cannot be successful. 

In addition, the French hire a group of Arab locals called the Mokhazni, 

to work with them, promote French values, and spy on their own people. 

Throughout the book, they are disliked by the Moslems and seen as traitors. 

They are the ―watchdogs‖ that Ogude refers to. The French use their power to 

suppress the Moroccan people and culture in all possible aspects. They want the 

society to go back to French values. In the book, this is stated more openly by 

the American writer Stenham. It is clear that he loves this culture and doesn‘t 

want it to change. When Lee, an American tourist, remarks that Morocco is 

better with hospitals and electric light, he‘s offended. When the Istiqlal forbids a 

religious feast, he‘s more offended than the Muslims who obey. And yet, for all 

his apparent admiration of the local culture, there are hints he‘s just a tourist and 

still values the picturesque aspects that draw other tourists to Morocco: "After 

all, if they were rational beings, he thought, the country would have no interest; 

its charm was a direct result of the people‘s lack of mental development" 

(Bowles, 796). At another time, he speaks of his hatred for the Moroccans who 

assist the French during this chaos. He doesn‘t realize the French are indeed 

trying to maintain Fez as a medieval city so it can be better controlled. After all, 

ignorant people are easier to manipulate. The Istiqlal party thinks the same way, 

and they easily manipulate their own people for their own benefit. Toward the 

end of the novel, Stenham states, ―We might be seeing the wrong kind of native. 

Like the kid upstairs [Amar], who‘d never joined any group, but would do 

anything at all if the right person gave the order. And that right person could be 

anybody he chanced to meet or admire‖ (Bowles, 787). With their 

powerlessness and hunger for power and prestige, the society can be easily 
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manipulated to colonize itself and to treat each other like the colonizers do. 

Having different interests are the dangers of the decolonization movement. That 

is why Fanon specifically stresses a struggle that has one main aim that gathers 

and includes everyone under one umbrella. 

Another important motivation for self-colonization and decolonization is 

the effect of groups and organizations outside the government. YaĢar Kemal 

dwells on the concept of banditry and organizations which are apart from 

official Anatolian culture. Sometimes these structures ensure order in society. In 

his trilogy, Kemal describes the gang both as protectors whom the villagers 

trust, and as fearful groups whom the people are afraid of. People support them 

because of their distrust to those who rule them. The villagers are weak against 

the rulers and thus feel hopeless. On the other hand, the gang members are 

brave enough to oppose the system. They try to find solutions even though they 

are individualistic or temporary.  

Paul Bowles uses almost the same structure in his novel. The force that 

people believe in, however, is a political party called the Istiqlal. Although the 

Istiqlal seems to be trying to get rid of the French, they are pitiless to their own 

people. In various places in the book, Bowles describes the brutality of the 

Istiqlal to their own people. The Istiqlal‘s leaders want their people to be hungry 

and unhappy so that they will revolt against the French. The Istiqlal tries to stop 

the sacrifices for the Eid. However, stopping the sacrifice is not their primary 

concern:  

The Istiqlal agents could never succeed in preventing all the 

people from killing their sheep; that wasn‘t the purpose, in any 

case. They would manage just well enough to see that the elements 

of confusion, uncertainty and suspicion were injected into the 

proceedings, in such a way to divide the people among themselves 

and ruin any sense of satisfaction…. (Bowles, 843) 

Their purpose is to cause further chaos and make people even more 

furious than they already are. Out of this chaos, they want people to be caught 

in the middle. The group doesn‘t seem to discriminate among Moslems; they 

can use anyone as long as it suits their purposes.  

Another issue that both writers stress is the unfair distribution of rank and 

class within the societies. In his works, Kemal talks about village people as 

oppressed by landlords and administrators who are part of a neo-feudal system. 

In the second book, the landlord Adil Efendi‘s economic oppression of the 
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villagers is described:  

This Adil is horrible, he said to himself. The village went to 

the Çukurova in the middle of winter in order to pay its debt. They 

were not going to come back until they were able to pay their 

debts. What jobs are there in Çukurova during the winter? What 

income? He needed to tell Adil that he has to stop this cruelty to 

the villagers. He needs to behave more humanely, softer. (Yer 

Demir Gök Bakır, 72) 

Of course, the characters will not act through the legal system, because 

they do not have any faith in it. In Kemal‘s novels, the opposing power is 

usually the landlords, police, gendarme or government officials. That is the 

main reason why people turn into bandits to solve problems. (Kaya, 207-8) 

Social instability pushes individuals to search for justice. When the 

system cannot provide social justice, people start looking for individual justice. 

After that, banditry and gangs appear. Because of their need for justice, the 

villagers protect and support the bandits to some extent. Whether or not bandits 

are liked or disliked depends on the way they practice justice. The bandits who 

oppose class distinctions in Anatolia are always supported by the villagers. 

These bandits also provide for society‘s safety and well-being.  Those who 

support the class system are not supported by the people and the villagers. Thus 

the writer ridicules the system and its administrators. Right or wrong, a lot of 

people go to the mountains, become bandits, and set up a living for themselves 

because of the corrupt system. This is even more visible in YaĢar Kemal‘s Ġnce 

Memed trilogy. Yağmur Ağa‘s band of horse thieves is very different from 

traditional definition of bandits. 

 In Bowles‘ book, on the other hand, the system is more complicated. 

Because of the colonization by France, the former Sultan of Morocco was 

overthrown and a false monarch was installed whom the French can control. 

The Moroccans believe the French aim is to kill as many Moslems as possible. 

They send the Berbers to fight against the Moroccans. The Berbers don‘t 

believe in the French- they fight ―just for those few francs a day they give 

them‖ (Bowles, 767). So, the Moslems hate the Berbers, who are also Moslems, 

more than they hate the French. The French also use mokhazni, Moroccans who 

spy on their own people. They have uniforms and think they are in a better place 

than the rest of the people in Fez.     Of course, people dislike them, too. After 
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seeing two mokhaznia executed in the street, Amar doesn‘t even feel pity for 

them. He thinks they must have done something to deserve this kind of 

treatment. Later, he feels bad for them for just a little while. What angers him is 

that all of this is mainly the Moroccans‘ fault. At first they thought they could 

learn something from the French, but they couldn‘t learn anything at all. Now, 

they want the French out, but the French think the land is theirs (Bowles, 782). 

So now it is a war of Moslems against Moslems. The French also use other 

methods, such as banning kif so that Moslems would start drinking alcohol. 

With this, the revenue of the government would be enormous.  In Bowles‘ 

decolonization story, social differences and instability cause the people of Fez 

to turn against each other and have different interests. In both writers‘ works, as 

Fanon repeatedly stresses, the lack of intellectuals who can gather and unite 

people to see the bigger picture for independence is visible. Without a proper 

leadership neither decolonization nor getting over self-colonization is possible. 

In the first book of Kemal‘s trilogy, Ġbrahim and Old Halil used to be in a 

gang that exploited them but also protected them. ―The landlord used to give 

them money annually. It wasn‘t even enough to make their stomachs full. But 

he was treating everyone equally in the gang. Then why did these men work in 

the gang? They were all fugitives. Most of them escaped execution. There was a 

secret unity in the gang, it was a way of protection. Aslan Ağa protected his 

men, too‖ (Ortadirek, 229). The contradictions within the gang‘s structure also 

form a complicated bandit perception of the society. The bandits come from a 

society but continue their life away from it. They are both a part of society and a 

foreigner to it. That‘s why there is no stable relationship between the villagers 

and the bandits. When they need the bandits, the villagers praise them; when 

they don‘t need them, the villagers despise them. In the first book, the villagers 

talk about the beloved bandit, Ġnce Memed. He looks after the villagers and 

protects their rights. However, in the second book, Muhtar Sefer looks for a 

bandit who is the opposite of Ġnce Memed in order to get out of the situation 

that he is in: ―There should be a gang of bandits, one night they should go into 

the village and set the toes of those villagers on fire‖ (Yer Demir Gök Bakır, 

205). He is pitiless toward the villagers just because they do not act in his 

interest. 

In The Spider‟s House, Moulay Ali is thought to be a non-Moslem 

because he drinks alcohol and doesn‘t sacrifice. In the narrator, there is nothing 

that ties Moulay Ali to the customs or traditions of the Moroccan people. He 
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drinks, and Amar is pretty sure that he does not pray at all. He and his friends 

act as if they are outsiders. They are against the French, but not to preserve 

Moslem tradition: they are opposed because they want to gain power for 

themselves. Toward the end, Amar realizes that he has been trapped and left 

most likely to be killed in Moulay Ali‘s house. However, he doesn‘t get angry 

because he believes that the government and the laws that they would built 

wouldn‘t last even one night because they are selfish and only think about 

themselves and power. He says it is not Allah‘s will. 

Another aspect of self-colonization and decolonization movements is the 

creation of the Other within their own society. In YaĢar Kemal‘s trilogy, the 

villagers are tightly bound together and are easily affected by whatever the 

others say and do. A dominant character‘s mood or word or action can affect the 

whole village. This strong interaction is almost exactly the same in Bowles‘ 

work. However, in both works it brings social restraints along with it (Yardım, 

2010). Different points of view, different situations and behavior, are 

interpreted differently by the people and exaggerated, as does the dangerous 

effect of rumor among the common people. The danger is that it can decide 

social restraints, rules, and the reality that the people face. With time, the 

unified reactions of the people turn into real repression. The disapproval of 

thought and behavior begins in the minds of people and spreads with words and 

leads to much bigger damages. Rumors can harm people‘s relationships and can 

divide a society into ―us‖ and the ―others.‖ 

In The Undying Grass, the last book of the trilogy, Uzunca Ali is a good 

example of this. He is severely judged when he leaves his mother alone in the 

village and goes to the Çukurova with his family. The negative judgments of the 

villagers increase day by day and eventually turn into stories about how Ali 

killed Meryemce, his mother:  

The grudge the villagers had toward him was increasing day 

by day. Whenever the topic was about Meryemce—which was 

always—even the ones who hated Meryemce as much as they 

hated Satan started to cry their eyes out. How and with what kinds 

of tortures did Ali kill Meryemce? Many different rumors came to 

Ali‘s ears. (Ölmez Otu, 124) 

The whole village turns its back on Ali without any questioning. Even his 

son Hasan believes the rumors for a while. 
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 Similar things happen to Ali‘s close friend TaĢbaĢ in the second book. 

In the first book, Ortadirek, TaĢbaĢ is a character who is responsible, rational, 

and rebellious when necessary. However, in the second book, Yer Demir Gök 

Bakır, the readers see that with the desperation from poverty and other 

difficulties, he begins to be regarded as a saint by the villagers (Baran, 7-8). 

With time, even TaĢbaĢ himself starts to wonder whether he is a saint or not. 

This situation helps TaĢbaĢ realize the power of words:  

The village people are like monsters. They can exalt a 

person and put him on equal terms with God one minute, and in the 

next they can mire him down when he doesn‘t suit their interests… 

Would a person stop following his saint with one or two words 

after exalting him to the sky with masses of light! (Yer Demir Gök 

Bakır, 302) 

And in the third book, Ölmez Otu, this prophecy comes true. After TaĢbaĢ 

returns to the villagers in the Çukurova, looking completely desperate and 

weak, the villagers pretend not to know or recognize him because they do not 

need him anymore and also they do not want to ruin their image of TaĢbaĢ from 

their memories. In both cases, whether positively or negatively, the villagers 

separate themselves by drawing differences between themselves and Uzunca 

Ali and TaĢbaĢ. Their own differentiation causes them to see the characters 

from totally different aspects. 

In Bowles, the writer makes it clear from the start that people, especially 

the Moroccans, do not tell what is really on their minds. Amar can not reflect 

what he truly feels and thinks to his family, friends, or boss. Other Moslems are 

also afraid to talk openly about what is on their minds. By doing this, they are 

creating a sense of unity. They don‘t want to be the one who has opposing or 

conflicting ideas. Since no one trusts the others, people do not want to show 

their real colors explicitly. People are aware that if one is acting nice, there must 

be some benefit for him later on. In the last chapter, the narrator describes the 

situation: ―No one could afford to be honest or generous or merciful because 

every one of them distrusted all the others; often they had more confidence in a 

Christian they were meeting for the first time than in a Moslem they had known 

for years‖ (Bowles, 840). These lines describe the oppressive Moroccan society 

in which people colonize one another instead of uniting against the common 

enemy.  

Both examples show how the repressions caused by society‘s morals can 



Tuğba AKMAN KAPLAN, Self-Colonization and Decolonization in The Works of YaĢar 

Kemal and Paul Bowles 

…………...…………………….………………………………………….…………………………. 

210 

hurt the individual. The purpose of this public repression is to ensure and 

continue the social order. The people are in search of a system on which they 

can base their value judgment, order, and traditions, because the legal system 

that the government offers is inadequate. However, they form rules with their 

instincts and emotions because they are ignorant and illiterate. Thus, the public 

finds its own truth by itself, without scientific truths.  

Religion and belief are other issues in self-colonization as well as in 

decolonization. During those difficult times the people of Fez hold on tightly to 

one thing: religion. Stenham says: ―dichotomy of belief and behavior was the 

cornerstone of the Moslem world‖ (Bowles, 837). Throughout the book, Bowles 

describes the importance of religion both through Amar and Stenham. From the 

first chapter, readers understand that Amar‘s family is ―Chorfa, descendants of 

the Prophet‖ (Bowles, 546). This gives him a lot of religious responsibilities. 

His father is a religious man, and since Amar is uneducated and illiterate, most 

of his ideas about religion and life come from his father. That is why Amar 

thinks in terms of black and white on every occasion. To him, anything that is 

banned by religion is bad, and anyone who is not Moslem should not be 

followed. Amar continuously struggles with his thoughts throughout the book. 

When he earns money, first he thinks it is his money; then he corrects himself 

and says that his possession of it was written by Allah. He keeps reminding 

himself that everything is written by Allah. It wouldn‘t happen if Allah didn‘t 

write it. In a review in Kirkus Reviews, Amar is described as incurious, ―in a 

deep freeze of isolation of his Koranic laws; he wakens slowly as crisis mounts 

and resistance strengthens; his meeting with Stenham and Lee takes him out of 

his quarters to theirs, and their prying into his feelings and opinions.‖   

Amar fantasizes about being powerful and prestigious. However, he also 

realizes that both the French and the Istiqlal want power, and that is why Amar 

sides with neither of them. He believes they do not try to win this war in the 

name of Allah. They think about themselves only. And he still believes in 

vengeance. In a metaphor, he says that ―injustice can only be redeemed by 

successful retaliation‖ (Bowles, 653). It is suggested in some parts of the work 

that since Moslems are frustrated because of their powerlessness, they need to 

be patient. Amar finds himself in the middle of the war and he is not sure what 

to do. He stays at the hotel with Stenham and Madam Veyron, an American 

tourist, in order to get away from the fighting. However, Madam Veyron gives 
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Amar a lot of money to buy a gun. She believes that he would want to fight for 

his country. When Stenham asks why she did that, she replies, ―The boy wanted 

action. At his age, he has to have it…. He‘d never have forgiven himself later if 

he‘d sit around moping now‖ (Bowles, 850). This is also an act of colonization. 

By giving him the money, she guides Amar to fight against the French as well 

as his Moslem brothers. He has to decide whether or not he will buy a gun. As 

Amar becomes more and more comfortable with the extreme views of the 

jihadists—who believe in fighting in the name of Allah—the reader, too, 

becomes familiar with the dichotomy between the strict interpretations of Islam 

by some, and the desire of many Moslem residents to improve their lives on 

earth while also being observant Moslems. 

When we consider YaĢar Kemal‘s Anatolian society, beliefs and customs 

are more important than religion. The society consults beliefs that they create 

during difficult times to cope with the hardship and obstacles that they face. 

With their lack of education and scientific facts, the only source they can trust is 

their beliefs as they determine their rights, values, and decisions. There are no 

contrasting beliefs or religions in Yalak village. Religion is a common 

denominator among people. Each individual puts religion in different parts of 

his life, but this does not cause any contradiction among the villagers. In the 

book there is no systematic religious practice among the people: ―If I am a little 

bit better, if I feel better, I will pray five times under this tree… These people 

like praying. Maybe some pleasantness will come to the heart of that tree and it 

will help us‖ (Ortadirek, 120). Ali believes that the Ziyaret Ağacı [Visiting 

Tree] might help him get out of his difficult situation. Ali, like most people in 

the village, does not pray or practice religion regularly. However, he 

immediately turns to prayer in desperate times. As in old Turkish beliefs, he 

gives the walnut tree a holy essence and believes that praying under the tree will 

help him and his family through difficult times (Lokman, 8). In the last book, 

the whole village decides to pray when they realize it is going to rain: ―Now 

bend your knees, turn your direction to the moving clouds, open your hands to 

the air, recite all the prayers you know quietly‖ (Ölmez Otu, 250). In Islam, 

there is group praying, but not quite similar to this. However, without proper 

religious education, this kind of behavior is possible. The villagers mix old 

Turkish shamanic rituals with Islamic beliefs and the combination turns out as 

represented in the book. 

It is interesting that the society creates new beliefs for new situations. 
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Sometimes these can be created through false beliefs or for comfort, and 

sometimes they are created to avoid responsibilities or to trick the villagers. 

―The actualization of moral tensions within the narrative, which are formed 

around humanist-socialist social values, serve the liberating ends of the author 

by allowing him to convey an ethical stance that is necessary for a notion of 

liberation (Bico). TaĢbaĢ‘s being a saint, the holiness of the Ziyaret Ağacı, and 

the importance given to Zalaca Kadın‘s dreams are all examples of these false 

beliefs. Kemal describes the reasons for these false beliefs with Muhtar Sefer‘s 

speech: ―All saints are created in droughts, epidemics, conflicts…. Brother 

TaĢbaĢ, these days are the difficult and important days for the villagers. They 

are holding on to you as their last resource‖ (Yer Demir Gök Bakır, 212). The 

reader sees that the villagers do not care about TaĢbaĢ anymore since they are 

doing much better in their lives in the last book. The changing attitude toward 

Zalaca Kadın and her dreams is quite similar:  

Zalaca Woman saw dreams day and night. For fifty years 

she has been telling her dreams and expecting interpretations from 

anyone she sees. In order to benefit from this, Muhtar bought a 

blubbering dream book. He made the literate scrivener, Yanık 

Kahya, help him to memorize the whole book from top to bottom. 

Whenever Zalaca Woman comes for an interpretation, she brings 

him a couple of eggs, a little money, a chunk of butter and some 

yogurt…. (Ortadirek, 286) 

It is clear that people, like Muhtar Sefer, also act as if they respect her 

dreams with the thought that they may benefit from her. The search for a better 

life has an important part in their beliefs. The villagers devote their whole lives 

to work, but they never receive any real reward.  

 YaĢar Kemal and Paul Bowles describe the lives of ordinary people 

from various perspectives with their distinctive styles. While the works of 

Kemal describe the difficulties of the countryside and the resistance to those 

problems by self-colonized people, Bowles‘ book describes city life and its 

current problems during the decolonization movement. All of the problems in 

the Dağın Öte Yüzü trilogy and The Spider‟s House are connected and 

intertwined with one another. Power struggles, economic crises, injustice, class 

oppression, and lack of education lead people to act in ways that eventually 

colonize themselves. Individuals can easily be manipulated, and false 
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statements and gossip can easily spread. The negative consequences can reflect 

social interdependence in both positive and negative ways. Both authors use 

certain characters to talk about social relationships from different perspectives. 

Social structure is described through the eyes and actions of these characters to 

show that the things they face are both local and universal. The gangs, political 

parties, groups and ―criminal‖ organizations, as well as the made-up stories, 

gossip and religious fanaticism reflect a corrupt or inadequate legal system and 

a search for an effective legal administration. Of course, the lack of intellectuals 

in the society, as Fanon stresses, is a big deficiency in the societies during their 

journeys toward freedom.  
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EL-CÂHIZ VE KĠTÂBU’L-BUHALÂ’DAN BĠR 

BÖLÜM ÜZERĠNE MÜLAHAZALAR 

 

Al-Jahiz and considerations of his Book Kitab al-Bukhala 

 

Muhammed ÇETKĠN
 

 

ÖZET 

Hicri II. asrın sonu ve III. asrın ortalarında yaĢamıĢ, büyük bir Arap dili âlimi 

olmasının yanı sıraeserlerinde, yaĢadığı toplumun hemen hemen her sorununu ele 

almaya çalıĢan ve edebiyatını halka faydalı olmak amacıyla kullanan el-Câhız, içinde 

bulunduğu asırda öne çıkan cimrilik eğilimi ile de kendi metotları ile savaĢmıĢtır. Yazar 

el-Buhalâ adlı eserinde, değiĢik birçok risâle, hikâye ve fıkralar ile döneminin 

cimrilerini anlatmaktadır. Bunu yaparken bazen bir cimriyi, bazen cimri dostuna veya 

akrabasına cephe alıp onu eleĢtiren bir baĢka kiĢiyi konuĢturur. Bazen de olayları kendi 

ağzından okuyucularına sunar. Biz de bu makalemizde el-Buhalâ adlı eserden bir 

bölüm ele alıp inceledik. 

Anahtar Kelimeler: Câhız, el-Buhalâ, Merv, Cimrilik. 

 

ABSTRACT 

el-Cahız, who had lived between the end of second and middle of the third 

century, besides of being one of great Arabic language scholar, also he tried to handle 

almost every problem of society in his works and used his literature to be useful for 

society, he fought with stinginess, which was prevailing trend in the century he lived, 

with his own methods. The author describes stingy people of the period with many 

different pamphlets, stories and anecdotes in his work el-Buhalâ. While doing this, he 

sometimes makes the stingy to talk or sometimes makes another person who criticize the 

stingy to talk to his stingy friend or relative that he against. And sometimes, he presents 

events from his own point of view to his readers. In this article we analyzed a chapter 

from the work named el-Buhalâ. 

Key Words: Câhız, al-Buhalâ, Merv, stingy. 
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Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından birisi sayılan el-Câhız‘ın 

                                                 

Dr., Bingöl Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni, muhammedcetkin@gmail.com 

mailto:muhammedcetkin@gmail.com


Muhammed ÇETKĠN, El-Câhız ve Kitâbu‟l-Buhalâ‟dan Bir Bölüm Üzerine 

Mülahazalar 

……………………………………………………………………………………………..………. 

216 

tam adı ‗Amr b. Bahr b. Mahbûb/Fezâre el-Kinânî el-Leysî el-Fukeymî 

(Fukemî) el-Basrî‘dir.
1
Künyesi Ebû Osman olan Amr b. Bahr el Câhız, 159/775 

yılında Basra‘da Arap bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiĢtir. Câhız, fakir 

bir ailenin çocuğu olduğu için hayatının baĢlarında ekmek ve balık satıcılığı 

yaparak geçimini sağlamak zorunda kalmıĢ, bununla beraber camilerdeki ilim 

halkalarını takip ederek, yazarlardan ve âlimlerden yararlanmaya çalıĢmıĢtır.
2
 

Ebû Osman ‗Amr b . Baḥr, patlak gözlü, kısa boylu, esmer tenli bir fiziki yapıya 

sahip olduğu için daha çok ―Câhız‖ ismi ile ünlü olmuĢtur.
3
 Gerçi ona 

gözlerinin hadakaları büyük olduğundan baĢlangıçta ―Hadakî‖ lakabı verilmiĢse 

de, onu sevmeyenler sevenlerden fazla olduğu için daha kaba ve ezici bir tabir 

olan Câhız lakabını tercihen kullanmıĢlardır.
4
 

el-Câhız, neĢeli, Ģakacı, zeki ve nüktedan olarak bilinen bir kiĢiliğe sahip 

olup, ilmi tartıĢmalardan zevk alan bir Ģahsiyettir. el-Câhız‘ın hayatını, doğup 

büyüdüğü Ģehir olan Basra ile aklî ve edebî yönünün geliĢtiği, kalıcı eserler 

bıraktığı Ģehir olan Bağdat dönemleri diye iki bölüme ayırmak mümkündür. 

Basra dönemi genelde tahsil dönemi, Bağdat ise üretim dönemidir. Ġlk dönemde 

de eserler yazmıĢtır, fakat bu döneme hâkim olan tahsil yapmasıdır.
5
 

Abbasîlerin hem en parlak hem de en sıkıntılı dönemlerini gören el-

Câhız,rivayetlere göre kitap okumaya çok erken yaĢlarda baĢlamıĢtır. Eline 

geçen her kitabı hangi konuda olursa olsun okurdu. O, gençken kitap okumak 

için geceleri kitapçı dükkânlarında kalırdı. el-Câhız, Basra‘da bulunan alimlerin 

derslerine devam ederek lügat, gramer, edebiyat ve Ģiir sahasındaki ufkunu 

geniĢletti. el-Câhız döneminin meĢhur hadis hocalarından Ebû Yusuf Ya‗kûb b 

Ġbrahim b. Habîb b. Sa‗d el-Kûfî (ö.182/798), el-Haccâc b. Muhammed el-

Massîsî el-A‗ver (ö.206/823) ve Ebû Hâlid Yezîd b. Hârun (ö.206/821)‘dan 

hadis dersi aldı. Ayrıca farklı mezhep mensubu âlimlere de öğrencilik yaptı. Bu 

arada çeĢitli ilim meclislerine dinleyici olarak –özellikle Mescidîler (el-

Mescidîyyun)‘in meclislerine, Mirbed‘e– katıldı. Fasih Arapçayı onların 

                                                 
1el-Hatîb el -Bağdâdî, Ebû Bekr Ahṃ ed b. ‗Alî, Târîh̠u medîneti‟s -selâm, nĢr. BeĢĢâr Ma‗rûf, 

Beyrut 2001, XIV, 124. 
2el-Hamevî, Ebû Abdullah Yâkut b. Abdullah, Mu„cemu‟l-udebâ‟irĢâdu‟l-erîb ila ma„rifeti‟l-

edîb, nĢr. Ġhsan Abbas, Beyrut 1993, V, 2101; Bâkır Emin el-Verd, Mu„cemu „ulemâ‟i‟l-garb, 

Beyrut 1986, I, 92. 
3 Ziriklî, H̠ayruddîn, el-A„lâm kâmûsu terâcim, Beyrut 1980, V, 74. 
4Mu„cemu‟l-udebâ‟, V, 2107; DanıĢman, Nafiz, Kelam Ġlmine GiriĢ, Ankara 1955, s. 91. 
5 Hüseyin Akyüz, ―el-Câhız‘ın Sünnet/Hadis Hakkındaki GörüĢleri‖, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 31, s. 235. 
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ağzından öğrendi.
6
 

Ömrünün son yıllarında felçli olmasına rağmen kitaplarından bir an olsun 

ayrılmayan el-Câhız, yine bir gün kütüphanesinde kitap okuduğu sırada 

raflardaki kitaplardan bir kısmının üzerine devrilmesi sonucu altında kalmıĢ ve 

255/868 yılının Muharrem ayında 96 yaĢında Basra‘da vefat etmiĢtir.
7
 

 

Eserleri 

Câhız, ifade ve düĢünce alanında bulunduğu konumu gayet iyi bilen ve 

bunun hakikatini idrak eden bir kiĢiliğe sahiptir. Bundan dolayıdır ki onun 

eserleri çok ve zengin bilgilerle doludur. Câhız‘ın, eserlerini 200/815 yılından 

daha önce yazmaya baĢlamıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Çünkü hilâfet ve 

diğer konularla ilgili eserlerinin Halife Me‘mûn tarafından beğenilmesi ve 

kendisinin Bağdat‘a çağrılması 200/815 yılına rastladığı bildirilmektedir. Arap 

edebiyatında en çok eser veren müellifler arasında yer alan Câhız‘ın kitaplarının 

sayısı hakkında kesin bir Ģey söylemek mümkün değildir. Sıbt Ġbnu‘l-Cevzî (ö. 

654/1256), onun 360 eseri olduğunu ve bunların çoğunu Bağdat‘ta Ebû Hanîfe 

Türbesi Kütüphanesi‘nde gördüğünü söyler. Câhız‘ın eserlerini, genellikle 

belirli adlar altında zikretmeyip, çeĢitli yerlerde farklı isimlerle kaydettiği veya 

onları yeniden te‘lif ettiği , gençliğinde bazı eserlerini Ġbnu‘l Mukaffa 

(ö.142/759) ve H̠alil b . Ahmed (ö.170/786) gibi âlimlerin adlarıyla yazdığı, bu 

arada baĢkalarının onun Ģöhretinden istifade için kendi kitaplarını Câhız‘a isnat 

ettikleri de bilinmektedir. Eserlerinin 25 kadarı günümüze tam, 65 kadarı da 

eksik olarak gelebilmiĢtir. Bir kısmı küçük risaleler halinde kaleme alınmıĢ olan 

bu eserler, değiĢik araĢtırmacılar tarafından ―Mecmû„âtu Resâ‟ili‟l-Câhız‖ 

adlarıyla bir araya getirilerek neĢredilmiĢtir.
8
 

Câhız‘ın bazı önemli eserleri Ģunlardır: el-Beyân ve‟t-Tebyîn, Kitâbu 

Âyi‟l-Ḳur‟ân, Kitabu‟l-„Osmâniyye, Kitâb fi‟l-„Abbâsiyye, Tasvîbu „Alî fî 

Taḥkîmi‟l Ḥakemeyn, Kitâbu H̠alki‟l-Ḳur‟ân, Hucecu‟n-Nubuvve, Kitâbu‟r-Red 

„ale‟n-Naṣârâ ve‟l-Yehûd, Risâle ilâ Ahṃed b. Ebî Du„âd fi Kitâbi‟r-Red „ale‟l-

MüĢebbihe, et-Tâc fî Ah̠lâki‟l-Mulûk, Kitâbu‟l-Meḥâsin ve‟l-Ezdâd, Risâle fi‟1-

Faṣl mâ Beyne‟l -„Adâve ve‟l -Ḥased, Kitâbu‟t-Tebaṣṣur bi‟t -Ticâre, Risâle fî 

                                                 
6Mu„cemu‟l-Udebâ‟,V, 2101. 
7 Ġbn-i Hallikân, Ebu‘l-‗Abbâs ġemsu‘d-Dîn Ahṃed b. Muḥammed b. Ebî Bekr, Vefeyâtu‟l-a„yân 

ve enbâu ebnâi‟z-zemân, nĢr. Ġhsân Abbâs, Beyrut 1970, III, 473, 474; Târîhu medîneti‟s-selâm, 

XIV, 132; Mu„cemu‟l-udebâ‟,V, 2101. 
8Ramazan ġeĢen, ―Câhız‖, DĠA, Ġstanbul 1993, VII, 21. 
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Ṣınâ„atî‟l-Ḳuvvâd, Risale fî Medhị‟t-Tuccâr ve Zemmi „Ameli‟s-̣Ṣultân, Kitâbu‟l-

Mu„allimîn, Kitâbu ĠıĢĢi‟s ̣ -Ṣınâ„ât,Risâle fî Tạbakậti‟l -Muġannîn, Kitâbu‟l-

Ḳiyân, Kitâbu‟l-Ḥayevân, Kitâbu‟l-Buh̠alâ‟, Kitâbu‟t-Terbî‟ ve‟t-Tedvîr, 

Feḍâ‟ilu‟l-Etrâk, Fah̠ru‟s-Sûdân „ale‟l-Bîzân, Kitâbu‟r-Recul ve‟l-Mer‟e. 

Câhız, Ġslam kültürünün zayıfladığı çağlarda ihmal edilmiĢse de XIX. yüzyılda 

Avrupa‘da baĢlayan Ģarkiyat incelemeleri ve Ġslam dünyasındaki uyanıĢ ile 

eserleri araĢtırılarak birçoğu yayımlanmıĢ, bir kısmı da Batı dillerine ve 

Türkçeye tercüme edilmiĢtir.
9
 

 

el-Câhız’ın el-Buhalâ’ Adlı Kitabı 

el-Câhız, bu eserinde, hem bireysel, hem de toplumsal bir sorun olarak 

değerlendirebileceğimiz ―cimrilik‖ konusunu ele almaktadır. Fakirlik ve gelecek 

endiĢesi ile para biriktirmek uğruna, insanların kendilerine ve çevrelerindekilere 

yaptıkları türlü eziyet ve iĢkenceleri gözler önüne sererken, onların kendilerini 

haklı çıkarma gayretlerini ve bu esnada düĢtükleri komik durumları 

okuyucusuna hoĢ, zarif, eğlendirici fakat aynı zamanda edebî, felsefî ve eğitici 

bir üslup içerisinde aktarmaktadır. 

Cimrilik, Câhiliye Arapları için kusurların en büyüklerinden sayılıyordu. 

Nitekim bu dönemde, Arap kabilelerinden birine mensup olan kiĢinin bir 

misafirine cimri davrandığı duyulursa, bu sadece o Ģahsın değil, tüm kabilenin 

Ģerefinin lekelenmesi anlamına gelirdi. Çünkü uçsuz bucaksız çölde yolculuk 

yapan bir Arabın, özellikle Ģiddetli kum fırtınalarına maruz kaldığı zamanlarda, 

ilk ulaĢtığı kabilede gördüğü ilk çadıra sığınması son derece doğaldı. Onun 

kabul edilmesi, hayatının kurtulması, reddedilmesi ise ölümü anlamına gelirdi. 

Zira bu Ģartlarda ikinci bir sığınak bulması hemen hemen imkânsız olurdu. ĠĢte 

bu doğal Ģartlar göz önüne alındığı takdirde, misafir kabul etmenin ve ona 

cömert davranmanın fazileti, cimriliğin ise Ģiddetle yerilmesi ve hatta Ģerefsizlik 

kabul edilmesi gayet normaldir.
10

 

Eserlerinde, yaĢadığı toplumun hemen hemen her sorununu ele almaya 

çalıĢan ve edebiyatını halka faydalı olmak amacıyla kullanan Ebû ‗Osmân, 

içinde bulunduğu asırda öne çıkan cimrilik eğilimi ile de kendi metotları ile 

savaĢmıĢtır. 

Yazar bu eserinde, değiĢik birçok risâle, hikâye ve fıkralar ile döneminin 

                                                 
9 ġeĢen, ―Câhız‖, DĠA, VII, 21-23. 
10en-Nâs Ġhsan, ―el-Buh̠l ‗inde‘l-‗Arab‖Mecelletu‟l-„Arabî, sa. 260, Kuveyt 1980, s.25. 
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cimrilerini anlatmaktadır. Bunu yaparken bazen bir cimriyi, bazen cimri dostuna 

veya akrabasına cephe alıp onu eleĢtiren bir baĢka kiĢiyi konuĢturur. Bazen de 

olayları kendi ağzından okuyucularına sunar. Müellif, kendisinden cimriler 

konusunda eser yazmasını isteyen bir dostunun ricasını yerine getirmek üzere 

bu kitabı yazdığını söylemekle birlikte,
11

 bununsadece bir mazeret olduğu 

görülür. Yazarın baĢlıca gayesi, cömertliği yermek sureti ile Arapların 

Ģereflerini küçük düĢürmeyi amaçlayan, bunun için de özellikle Horasan ve 

Basra toplumlarında cimriliği savunulan bir felsefe haline getirmeye çalıĢan 

ġu‗ûbîlere karĢı kalemini kullanmak ve onlarla eğlenmektir. Cimrilerin ve 

cimriliğin küçük düĢürücü yönlerini açığa çıkarmak sureti ile kıyaslamaya yol 

açarak, Arapların cömertlik vasfını ve faziletini ortaya koymayı da hedefler. 

Cimriliğin zararlarını vurgulayarak, gerek cimri mizaçlı insanları ve 

gerekse de toplumun genelini eğitmek, gerçek tutumluluğa dikkat çekerek onu 

savunmak, müellifin bu eseri yazmasına sebep olan diğer sebeplerdir. Fakat el-

Câhiz, bu hedefini, okuyucularına ahlâkî, dinî, felsefî, eğitsel konularda ders 

verir, vaaz eder Ģekilde değil, okunan eserden edebî tatlar alınacak Ģekilde 

gerçekleĢtirir. Okuyucuların öğrenirken keyif almalarını ister. 

Müellif bu çalıĢması ile aynı zamanda Ġslâm medeniyet tarihinin çok 

önemli bir dönemine ıĢık tutuyor. Eserin en bariz özelliklerinden biri de, 

döneminin inanç, gelenek, adet ve kültürel değerleri ile toplum yapısını açıkça 

ortaya koyması, halk arasındaki çekiĢme ve mücadeleleri adeta ayna tutar gibi 

günümüze yansıtmasıdır. Örneğin, yemek isimlerinde kullanılan Farsça 

kelimeler
12

 Basra ve Bağdatlıların Ġran yemeklerine olan düĢkünlüklerini 

göstermekte ve böylece Ġran kültürünün toplum üzerinde ne denli etkili olduğu 

hakkında bizlere ipucu vermektedir.  

Eserin tarihî, sosyolojik, eğitsel kıymetinin yanında, bilimsel kıymeti haiz 

olduğu açıktır. Nitekim daha psikoloji bir bilim dalı olarak ele alınmaya 

baĢlamadan önce, el-Câhız, cimri karakterlerini, onların hastalıklı düĢünce 

tarzlarını ve kendilerini bu çerçevede savunma yöntemlerini incelemiĢ ve ortaya 

koymuĢtur. 

Mervlilerle ilgili hikâyeler anlatırken, bunlardan birinde bir cümleyi 

Farsça tercümesi ile verir. Bunun yanında sık sık Farsça kelimeler kullanmakta 

da sakınca görmez.
13

el-Câhız‘ın kendi ifadesiyle, kitapta üç ana unsur etkendir: 

                                                 
11el-Câhız,̣ Ebû ‗Osmân, el-Buhalâ‟, nĢr. Tâhâ el-Hâcirî, Kahire 1990, s. 1. 
12 Bkz. el-Buhalâ‟, s. 23, 31, 96. 
13 Bkz. el-Buhalâ‟, s. 22. 
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―Ġlgi çekici delil ve dokümanların ortaya konması, hoĢ hilelerin tanınması ve 

değiĢik hikâyelerden istifade edilmesi‖
14

 Bu üç temel faktörü eserin tamamında 

içiçe geçmiĢ bir haldebuluyoruz. el-Buhalâ‟daki hemen hemen her hikâye, bu 

üçlü sacayağı üzerine bina edilmiĢtir. 

ġimdi el-Buhalâ‟nın Merv Halkı‘nın hikâyelerinin anlatıldığı 17-27. 

sayfalarının Türkçesini vermeyi,ardından da karĢılaĢtırma yapılabilmesi 

sadedinde Arapça metnini sunmayı uygun bulduk. 

 

Merv Halkı’nın Cimriliği
15

 

Ġnsanların Horasanlılarla alakalı çok Ģey anlatmasıyla ve Merv Ģehrinin 

halkından özellikle bahsetmeleriyle baĢlıyoruz.  

ArkadaĢlarımız dediler ki: Mervli, ziyaretçisine ve yanında fazlaca 

oturana: ―Bugün yemek yedin mi?‖ diye sorarmıĢ. O, ―Evet yedim‖ derse; 

―Yemediysen sana lezzetli yemek getireyim‖, dermiĢ. ―Hayır, yemedim‖ derse; 

―Eğer yemek yemiĢ olsaydın sana beĢ bardak su verirdim‖, dermiĢ. Her iki 

durumda da ziyaretçinin eli boĢ kalırmıĢ. 

Bir gün aslen Mervli olan Ġbn Ebî Kerîme‘nin evinde idim. Beni, toprak 

ibrikten abdest alırken gördü ve ―Subhanallah, karĢında kuyu dururken tatlı 

suyla abdest alıyorsun!‖ dedi. Ben de: ―Bu tatlı su değil, sadece kuyu suyudur.‖ 

dedim. O zaman bana; ―Ġbriğimizi tuzlu suyla bozacaksın‖, deyince ondan nasıl 

kurtulacağımı bilemedim. 

Bana Amr bin Nuheyvî anlattı: ―Bir gün el-Kindî‘nin evinde yemek 

yerken, onun komĢusu benim de arkadaĢım olan bir adam geldi. el-Kindî, biz 

yemek yerken onu sofraya çağırmadı. -O Allah‘ın yarattığı kiĢilerin en 

cimrisiydi.- ―Ben, adamdan utandım‖ dedi.  ―Subhanallah, eğer yaklaĢırsan 

birlikte yediklerimizden atıĢtırırsın.‖ dedim. Adam; ―Vallahi ben o iĢi yaptım‖ 

deyince el-Kindî hemen araya girdi: Yemin ettiğine göre söylenecek bir Ģey 

kalmadı. Amr dedi ki: ―Vallahi, adamın eli kolu bağlanmıĢtı. Ne ileri ne de geri 

gidebildi. Elini yemeğe uzatsa, ya kâfir olacak, ya da Allah‘a (c.c.) Ģirk koĢmuĢ 

olacaktı.‖  

Anlattığım Merv halkıyla ilgili değildir. Fakat o ilk anlattığıma benziyor. 

(Çünkü el-Kindî Yemenlidir.) 

Sumâme (bin EĢres): ―Gittiğim her beldede horozların, gagalarıyla ekin 

                                                 
14el-Buhalâ‟, s. 5. 
15el-Buhalâ‟, s. 17-27. 
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tanelerini alıp tavukların önüne koyduğunu gördüm. Ama Merv‘in horozları 

baĢkaydı; Tavuğun gagasındaki taneyi zorla alıyorlardı. Anladım ki; Merv 

halkının cimriliği, ülkelerinin suyunda ve tabiatında var. Bu nedenle cimrilik, 

tüm canlılarına sirayet etmiĢtir‖ der.  

Ben bu sözü, Ahmed bin ReĢîd‘e anlattığımda, dedi ki; ―Merv halkından 

bir ihtiyarın yanındaydım. Yanında küçük bir çocuğu oynuyordu. ġaka etmek 

ya da denemek için dedim ki: 

- Ekmeğinizden biraz da bana ver. Çocuk; 

- Onu istemezsin, çünkü acı. 

- Öyleyse suyunuzdan birazcık ver de içeyim. 

- Onu da içmezsin, çünkü tuzludur, dedi. 

Çocuktan ne istediysem bir bahane buldu ve sonunda kızmaya baĢladı. 

Babası güldü: ―Benim suçum yok. Bu, onun iĢittiği Ģeylerden öğrendikleridir‖, 

dedi. Yani cimrilik, Mervlilerin tabiatlarında, damarlarında ve mizaçlarında 

vardır. 

ArkadaĢlarım ileri sürdüler ki; birkaç Horasanlı aynı evde kalıyorlar, 

olabildiğince kandili kullanmaktan sakınıyorlar. Sonra kullandıkları kandilin 

yağ parasını eĢit olarak paylaĢıyorlar. Onlardan biri onlara yardım etmekten 

kaçınıp parayı ödemek istemez. Bunun üzerine, lambayı yaktıklarında onun 

gözlerini bir mendille bağlarlar. Yatıncaya ve kandili söndürünceye kadar bu 

böyle devam eder. Kandili söndürünce bağlı kalanın gözlerini çözerler. 

Ben, Horasanlılardan eĢekle yolculuk yapan elli kadar hacıyı, Kûfe 

yolundaki Arap köyü çayırında, otların üzerinde yemek yerken gördüm. 

Birbirlerine yakın oldukları ve birbirleriyle konuĢtukları halde elli kiĢinin içinde 

birlikte yemek yiyen iki kiĢi görmedim. Onlarda gördüğüm bu durum, 

insanların birlikteliğine ters idi. 

Muveys bin Ġmran da Ģunları anlattı: ―Horasanlılardan biri diğerine; – bu 

ikisi ya meslektaĢ idi veya birlikte seyahat ediyorlardı- Niçin beraber 

yemiyoruz? Allah‘ın yardımı cemaatle beraberdir ve birlik olmada bereket 

vardır.‖ dedi ve Ģöyle devam etti: ―Ġki kiĢinin yemeği üç, üç kiĢinin yemeği 

dörde yeter.‖ ArkadaĢı Ģöyle cevap verdi: ―Benden çok yediğini bilmeseydim, 

hatırın için nasihatine uyardım.‖ Ertesi gün arkadaĢı yine sözlerini tekrar etti ve 

ona dedi ki; ―Ey Allah‘ın kulu ikimizin de birer çöreği var. Benden daha fazla 

yemek peĢinde olmasaydın benim yememin peĢine düĢmezdin. ArkadaĢlığımız 

devam etsin istiyorsan bir tabak koy, herkesin çöreği kendi önünde olsun. Kendi 

çöreğini ve benimkinin yarısını yediğinde çöreği bereketli bulacağında Ģüphem 
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yok.  Ancak benim, yemeğimi bereketlenmiĢ bulmam gerekir, senin değil.‖ 

Hakan bin Subayh anlattı: ―Bir gece evine misafir olduğum bir Horasanlı, 

içinde çok ince fitil bulunan bir idare lambası getirdi. Lambanın yağına biraz 

tuz kattı. Lambanın kulpuna iple bir çöp bağladı ve çöpü düğümledi. Lamba 

söner gibi olunca, fitilin ucunu ipe bağlanmıĢ çöple çıkarıyordu. Dedi ki: ―Ona, 

Çöpü ipe niçin bağlıyorsun? dediğimde adam; Bu yağla doyurulmuĢ bir çöptür. 

Zayi olursa yağa kanmamıĢ yeni bir çöpe ihtiyacım olacak, bunu alıĢkanlık 

haline getirdiğimizde bir ayda bir gecelik yağı heder etmiĢ oluruz.‖ dedi. Ben 

kendi kendime taaccüp edip Allah‘tan afiyet ve koruma dilerken içeriye bir 

Mervli girdi. Çöpe baktı ve: ―Ey filanın babası! Bir Ģeyden kaçarken diğerine 

yakalanmıĢsın. Rüzgâr ve güneĢin her Ģeyi eksilttiğini bilmiyor musun? Dün 

gece kandil söndüğünde yağa kanmıĢ olan bu çöp, bu gece tekrar yağa mı 

susadı? Ben de senin gibi bilmiyordum. -Allah seni bağıĢlasın- Çöp yerine iğne 

ya da küçük bir çuvaldız bağla. ġu var ki, belki de çöp, kürdan ve kamıĢa fitilin 

pamuğundan bir tüy bağlar ve onu fitille eĢitlersek onu yukarı çıkarır. Belki de 

bu nedenle kandil sönüyor. Demir ise en pürüzsüzüdür. Bununla beraber yağı da 

emmez.‖ dedi. Hakan; ―Horasanlıların diğer insanlardan, Mervlilerin de 

Horasanlılardan cimri olduğunu o gece anladım‖ demiĢti. 

Musennâ b. BeĢîr‘in anlattığına göre: ―Ebû Abdillah el-Mervezî 

çömlekten yapılmıĢ yeĢil renkteki idare lambasıyla güne baĢlarken Horasanlı bir 

ihtiyarın yanına gider. Ġhtiyar ona der ki: Vallahi, senin hiç bir iĢi düzgünce 

yaptığını görmedim. TaĢtan yapılmıĢ kandil kullanıyorsun diye seni 

azarlamıĢtım. Sen de beni toprak kandil kullanıyorum diye ayıplamıĢtın. 

Bilmiyor musun? Toprak ve taĢ yağı emer. Abdullah; Kurbanın olayım, Ben bu 

kandili yağ satan bir müĢterime vermiĢtim. Bunu bir ay boyunca yağ süzgecinde 

bekletip yağa doyurmuĢ. Artık hiçbir Ģeye ihtiyacı yoktur. (yağı emmez) Bunun 

üzerine ihtiyar; ben bunu kastetmedim. Bunun çözümü kolaydır. Sen bunu 

biliyorsun. Fakat sen, fitil yandıkça kandildeki yağı emip kuruttuğunu 

bilmiyorsun. Ne zaman yağla ıslansa ve yağı emse ateĢ ona döner ve onu yer 

bitirir. Bu, ikisinin âdetidir. Bu yerin emdiği yağı fitile gidenle mukayese 

edersen bunun daha fazla olduğunu görürsün. Bundan sonra bu konuda fitil ve 

kandilden sürekli bir akım devam eder. Denilir ki; her ne zaman ıĢık olan bir 

kandil ve ıĢık olmayan baĢka bir kandil koyarsan, sadece bir veya iki gece kal.  

Sonunda altının yağla dolu olduğunu görürsün. Yine kandilin altına koyulan 

tuzla ve oraya tesviye ve düzeltme için konulan kepeği hesaba kat. Nasıl 
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yağının çıktığını görürsün. Bütün bunlar hüsran ve aldanmadır. Onu ancak 

bozguncular küçümser. ġu var ki, bozguncular insanlara yedirir, içirir. Az da 

olsa her iki durumda da bir beklentileri, ince hesapları vardır. Sen ise sadece 

ateĢi yediriyor ve içiriyorsun. Kim ateĢi doyurursa, Allah onu kıyamet gününde 

ateĢe yem yapar. Ġhtiyar; 

- Canım sana feda olsun! Peki, nasıl yapayım? dedi. 

- Bir kandil al, çünkü cam, diğerlerine göre daha çok koruyucudur. 

Sızdırmaz ve yok etmez. Sıkı bir ovma veya ateĢ ile temizlenebilecek ağır 

kirleri kabul etmez. Gücü kalmadığında, kandil ilk susuzluğuna geri dönmez. 

Cam, suya ve toprağa som altından daha dayanıklıdır. Bununla beraber cam 

mamuldür, altın ise mahlûktur. Altın, sert ve perdelidir içini göstermez. Cam ise 

Ģeffaftır içini gösterir. Çünkü cam kandilde fitil ortada olur. Kandilde ateĢin 

yerinin ısınması gibi lambanın koruyla kenarları ısınmaz. AteĢin Ģuası camın 

cevherine vurduğunda, Ģua ve kandil bir tek ıĢık olur ve her biri sahibini 

aydınlatır. O zaman aynaya, suya veya cama vuran ıĢığı göz önüne al. Sonra 

ıĢığının nasıl iki kat olduğunu göreceksin. Bu ıĢık bir insanın gözüne gelirse 

kamaĢtırır. Belki de gözünü kör eder. Allah buyurdu ki: 

―Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O‟nun nûrunun temsili, içinde lamba 

bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da 

sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen 

mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuĢturulur. Onun yağı, 

neredeyse, kendisine ateĢ değmese dahi ıĢık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. 

Allah dilediği kimseyi nûruna eriĢtirir.‖ (Nûr Sûresi:35) ĠĢte camın içindeki 

zeytinyağı nur üstüne nurdur. IĢık üstüne iki kat ıĢıktır. Bu, (cam) kandilin, taĢ 

ve çömlekten olan kandillere üstünlüğüdür. 

Ebû Abdillah, Mervlilerin en güzel ahlaklısı, en hoĢ cimrisi ve gösteriĢi 

en güçlü olandır.  

Bir gün, Tahir bin Hüseyin‘in yanına girilir. Tahir, kelam ilmindeki 

görüĢlerinden, onun Horasanlı olduğunu bilmektedir. Sorar: 

- Ebû Abdillah! Ne zamandan beri Irak‘ta ikamet ediyorsun? 

- Yirmi yıldır Irak‘tayım, kırk yıldır kesintisiz oruçluyum. Tahir güler ve 

- Ey Ebû Abdillah, sana tek soru sorduk, sen ise iki soruluk cevap verdin, 

der. 

Ġhtiyarlarımızdan tecrübe olarak duyduğumuz Mervlilerin bir tuhaflığı da 

Ģudur: ―Devamlı hac ve ticaret yapan bir Mervli, her seferinde aynı Iraklıya 

misafir olur. Iraklı, ona ikram ve yeterince hizmette bulunurdu. Mervli, Iraklıya 
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durmadan Ģöyle derdi: 

- KeĢke seni Merv‘de görsem de yaptığın bunca ihsanının ve her 

geliĢimde yaptığın iyiliklerin karĢılığında seni mükâfatlandırsam. Ama burada 

Allah seni benden daha zengin kıldı. 

Uzun bir zaman sonra Iraklının yolu Merv‘e düĢtü. Orada bir tanıdığının 

olduğunu bilmek Iraklının yolculuğa tahammülünü ve gurbetin yalnızlığını 

hafifletiyordu. Merv‘e ulaĢtığında üzerinde yolcu elbisesi, baĢında külahı, sarığı 

ve peçesiyle, yükünü Mervlinin yanına koymak için yola koyuldu. Onun 

güvendiği gibi, kendisi de ona güvenmekteydi. Mervliyi arkadaĢlarıyla 

otururken buldu. KoĢup boynuna sarıldı. Ancak Mervli onu tanımamazlıktan 

geldi. Hal hatır bile sormadı. Iraklı belki de baĢımda peçe olduğu için 

tanımamıĢtır, diye düĢünüp peçesini çıkardı ve sorgulamaya baĢladı. Adam oralı 

olmadı. Iraklı bu sefer de belki sarıklı olduğum için tanımamıĢtır diye düĢünüp 

onu çıkardı. Sonra sorgulamasını yeniledi. Bu sefer adamın daha fazla inkâr 

ettiğini gördü. Iraklı yine, belki külahlı olduğum için tanımamıĢtır dedi ve 

külahını da çıkardı. Mervli, bilmezden gelmenin ve farkında değilmiĢ gibi 

davranmanın bir fayda sağlamayacağını anladığında ona dedi ki: 

- Derinden sıyrılsan, yine de seni tanımam. 

Bu sözün anlamı Farsçada Ģöyledir; dıĢ derin ile gelsen bile tanımam. 

 Ġddia ederler ki; Merv halkı masrafları paylaĢır, birleĢir ve eti ortak 

alırlar. Eti alınca piĢirmeden önce pay ederler. Onların her biri paylarını hurma 

lifi ya da iple delerler. Ardından bir miktar sirke ve baharat katarak piĢirirler. Et 

piĢince her biri ipini alır ve üzerine bir iĢaret koyar. Sonra suyunu da taksim 

ederler. Sonra her biri ipte bir Ģey kalmayıncaya kadar ipten parça parça çekip 

çıkarmaya devam eder. Sonra iplerini toplarlar ve bir dahaki imeceye kadar 

saklarlar. Çünkü yeni ipler kullanmaktansa, yağa doymuĢ bu ipler zayiatı 

azaltıyordu. Mervliler imeceyi sevdikleri için ortak hareket etmiyorlardı; tek 

ocakta, odun, sirke, sarımsak ve baharat ucuza geliyordu. Bir tencere pek çok 

tencereden daha hesaplıydı. Onlar, günlerce bozulmadan kalabildiğinden sirke 

ile piĢirilen eti tercih ediyorlar.  

Ebû Ġshâk Ġbrahim b. Seyyar en-Nezzâm bana anlattı ve dedi ki: 

Horasanlı bir komĢuma bir defasında; 

- Tavaya ihtiyacım var, ödünç verir misin, dedim. 

- Bir tavam vardı, ancak çalındı, dedi. 

Ben de baĢka bir komĢudan ödünç aldım. Horasanlı tavadaki etin 
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cızırdamasını duyup kokusunu alır almaz kızarak dedi ki; 

- Yeryüzünde senden daha tuhafı yok. Et veya iç yağı için istediğini 

söyleseydin onu sana hemen verirdim. Ben onu, bakla için istediğinden 

korktum. Yağsız bir Ģey kavrulunca tavanın demiri yanıyor. Sen kavurma 

yapacak olunca seve seve veririm. Tavanın, içinde et kavrulup geri verilmesi, 

evde olmasından daha iyidir. 

Yine Ebû Ġshâk Ġbrahim b. Seyyar en-Nezzâm dedi ki: KomĢumuz bizi 

yemeğe davet etmiĢti. Bize hurma ve eritip sızdırılmıĢ tereyağı ikram etti. 

Sofrada bir Horasanlı vardı. Yemek yerken sofraya çokça yağ damlatıyordu. 

Yanımda oturana: 

- Falancanın babasına ne oluyor? Yağı zayi ediyor ve yemesini bilmiyor, 

fazla fazla alıyor, dedim. 

- Niçin, biliyor musun? dedi. 

- Vallahi bilmiyorum, deyince; dedi ki: 

- Sofra onun sofrasıdır. Kendisi için tabaklama gibi yağlamak istiyor. 

Daha sonra adam, çocuklarının annesi olan hanımını sofrayı sıcak su ile 

yıkadığını görünce, onu nasıl temizlersin? diyerek boĢadı.  

Ebû Nuvas anlatıyor: 

―Gemiyle Bağdat‘a gidiyorduk. Yanımızda Horasanlıların büyüklerinden 

ve fakihlerinden bir adam vardı. Tek baĢına yemeğini yiyordu. ―Niçin tek 

baĢına yiyorsun?‖ deyince; ―Bu konuda benim bir sorunum yok. Sorun beraber 

yiyenlerdedir. Çünkü beraber yemek normal değildir. Tek baĢıma yemem asıl 

olandır. BaĢkası ile beraber yemem asıl olanda fazlalıktır.‖ dedi. 

Ġbrahim es-Sindî bana bildirdi ve dedi ki: ―Bağdat‘ın ġâzervan semtinde 

Horasanlı bir ihtiyarımız vardı. Fesatlıktan, rüĢvetten ve hevasına göre hüküm 

vermekten uzak, arabulucu idi.  Gerçekten sır saklardı. Ama eli sıkı ve cimriydi. 

Ölmeyecek kadar yer ve içerdi. Ne var ki cuma günleri, içinde iki çörek, sirke 

ile piĢirilmiĢ bir parça soğuk et, biraz peynir, birkaç zeytin, içinde tuz olan 

küçük bir çıkın, ellerini temizlemek için kesesi ve kaçınılmaz olan dört yumurta 

bulunan bohçasını ve sopasını alır, tek baĢına mahallenin bağlarına giderdi. 

Ağaç altı, yeĢillik bir yer, ya da su kenarlarına bakar, böyle bir yer bulunca 

oturur, bohçasını çözer, bir bundan bir Ģundan azığını yemeye baĢlardı. 

Bahçıvanla karĢılaĢırsa, ona bir dirhem verir, bana Ģunu al, yada Ģunu ver, der. -

zamanı ise taze hurma veya üzüm ister- ve Ģunları tembih ederdi: 

- Sakın bana iltimas etme, ama iyisini ver! Yoksa onu yemem ve bir daha 

buraya uğramam. Kandırmaktan uzak dur. Kandırılan ne övülür ne de sevap 
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alır. 

Bahçıvanın getirdiğini de yedikten sonra ellerini parmak aralarını 

karıĢtırarak yıkar,  yüz adım kadar yürür ve cuma vaktine kadar yan gelip yatar. 

Uyanınca abdest alır, camiye giderdi. Bu onun her Cuma günkü alıĢkanlığıydı. 

Ġbrahim dedi ki: Yine böyle bir cuma günü bir Ģeyler yerken yanına bir 

adam uğradı, selam verdi. O da selamını aldı. Sonra Horasanlı: 

- Buyur gel, Allah seni afetsin, dedi. 

Adama bakınca geri dönmeye yeltendi. Oysa o, dereyi atlayıp geçmek ya 

da nehrin karĢısına geçmek istiyordu. Horasanlı. 

- Dur! Acele Ģeytan iĢidir, dedi. 

Adam durdu, Horasanlı ona doğru yürümeye baĢladı ve ne istediğini 

sordu. Adam yemek istediğini söyleyince, Horasanlı: 

- Bunu nasıl umarsın; benim malımı, kim sana mubah kıldı? diye çıkıĢtı. 

Zavallı adamcağız; sen beni davet etmedin mi? deyince, Horasanlı: 

- Yazıklar olsun! Bu kadar ahmak olduğunu bilsem selamını almazdım. 

Ben oturuyordum, sen de geçiyordun. Adet üzerine selam verdin ve ben de 

selamını aldım. Eğer bir Ģey yemiyor olsam susardım ve oturduğum yerde 

otururdum. Sen de susar geçer giderdin. Eğer ben yemek yiyor idiysem usul bir 

baĢka olmalı. Önce ben, ―buyur gel‖ demeliyim. Ardından senin, ―afiyet olsun‖ 

demen gerekir. Söz söze tâbidir. Sözün karĢılığı sözdür. Söz yemeğimin 

karĢılığı olsa bu insafsızlık olur. Bu bize büyük bir fazilet çıkarır. Adama 

hesabında olmayan bir Ģeyin gelmesidir, dedi. 

Sonraları bu konuĢma mahallede duyulunca, insanlar Horasanlıya; Seni 

selam verme ve almadan muaf tuttuk, dediler. Horasanlı da; Selamdan 

muafiyete ihtiyacım yok. Asıl ben kendimi buyur etmekten muaf tuttum diye 

cevapladı. ĠĢ böyle de oldu. 

Bunun gibi bir olayı da Muhammed b. Yesîr anlatıyor: ―Ġranlı bir vali 

(Mehreveyh‘in veya baĢkasının kardeĢi olabilir.) makamında meĢgulken, bir 

Ģair huzuruna gelir ve onu yücelten Ģiirler okur. Vali iĢini bitirince iyi söyledin 

der. Sonra kâtibine yönelerek on bin dirhem vermesini emreder. ġair sevinçten 

uçacak gibidir. Vali bunu görünce, ―ben burada bu sözün senden sadır olduğunu 

gördüm ya, onu yirmi bin dirhem yapın‖ der. ġair neredeyse derisinden 

çıkacaktı. ġairin sevinci arttıkça vali de bahĢiĢi artırarak, ―senin sevincin, 

sözünün iki katı kadar oldu, kâtip! Ona kırk bin ver‖ dedi. ġairin sevinci 

neredeyse onu öldürecekti. Biraz sonra kendisine gelen Ģair, ― Sen, -canım sana 
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feda olsun- çok cömertsin. Sevincimin her arttığını görünce ödülümü de 

arttırdın. Bunu senden kabul etmek Ģükran eksikliğinden ibaret değildir.‖ der ve 

dua edip huzurdan ayrılır.  

Kâtibi ona yönelerek; ―Subhanallah! Kırk dirheme razı olacak adama kırk 

bin dirhem mi verilmesini emrediyorsunuz?‖ der. Vali; ―Yazıklar olsun! 

Gerçekten ona bir Ģey vermeyi mi istiyorsun?‖ der. O da; ―senin emrinin yerine 

getirilmesi gerekiyor.‖ diye karĢılık verir. Vali; ―Ey ahmak; o Ģair bizi sözle 

sevindirdi, biz de onu sözle sevindirdik. O bana, aydan daha güzel, aslandan 

daha kuvvetli, dilimin kılıçtan daha keskin ve emrimin mızrak ucundan daha 

delici olduğunu ileri sürünce elime bir Ģey geçti mi? Biz onun yalan söylediğini 

bilmiyor muyuz? Fakat o, bize yalan söylediğinde bizi sevindirdi. Biz de 

kendisini sözle sevindirip yalan da olsa mükâfat vermeyi emrettik. Yalan 

yalanın, söz de sözün karĢılığıdır. Eğer yalan doğru olsa, söz de eyleme dönüĢse 

bu, duyduğun apaçık bir aldanmadır‖ der. 

Halk arasında dolaĢan: ―Sanki iki yemiĢ bir yedirmiĢim gibi bana göz 

ucuyla bakıyor‖, atasözünün Mervlilere ait olduğu söylenir. 

Yine Muhammed b. Yesîr anlatıyor; ―Mervli, bina yapmaktansa 

hayvanıma ahır yaparım,‖ dermiĢ. Bağdat‘ta ev kurmakta olan Ahmed b. 

HiĢâm‘a: 

- Allah bir adamın parasının gitmesini istediğinde ona çamur ve su 

musallat eder, dedim, o:  

- Çamur ve suyu zikretmekle ne yapılır ki? Allah, mal kaybettirmek 

istediği kiĢiyi, harcadıklarının geri geleceğini umar hale getirir. Allah‘a yemin 

olsun ki, insanları helak eden, evlerini harap eden ve yurtlarını savuran, 

harcadıklarının geri döneceğine inanmaktır. Ümitsizlikten daha koruyucu hiç bir 

sığınak görmedim, dedi. 

Dedi ki: Mervli bir adam, Hasan Basrî‘nin bir konuĢmasında, insanları 

iyiliğe teĢvik ettiğini, sadaka vermek gerektiğini, zekâtın malı hiç 

eksiltmeyeceğini, zekât ve sadaka olarak verilen malın süratle geri döneceğini, 

söylediğini duyar ve malının tamamını sadaka olarak dağıtır. Sonunda da 

fakirleĢir. Böyle tam iki yıl bekler. Malı geri dönmeyince bir sabah erkenden 

Hasan Basrî‘nin kapısını çalar ve der ki: ―Hasan! Yaptığını beğendin mi? 

Malımın geri döneceğini bana garantiledin. Sana güvenip bütün malımı infak 

ettim. Ben, bugün Ģu kadar seneden beri senin vadettiklerini bekliyorum az ya 

da çok elime hiçbir Ģey geçmedi. Senin çözümün bu mu? Hırsız bana bundan 

daha büyük zararı verir miydi?‖ 
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Malı geri gelmesi hemen de olur, sonra da olur. Kim sadakasını verir ve 

Ģartlar ileri sürerse mahrumiyete müstahak olur. Eğer Mervlinin düĢündüğü gibi 

olsaydı ondaki sıkıntı giderdi. Ġnsanlar ticareti bırakırdı. Fakir insan kalmazdı. 

Ġbadet anlamını yitirirdi. 

 

Arapça Metin 

ًِ ُؽَلاَىاْ ْ٘ ْوزَاِك إٌَّاِه فِٟ أَ ًِ ُؽَلاَىاْ ِِلِ ْ٘ َ أُ بِأ ـَ ِٗ . َْٔب ٛا بِ ا ُؽ ُّ َِ ِك  ـْ ْلٚ بِمَ َِ  ًَ ْ٘ َُٔؾ ُّ بَِقٌَِه أَ َٚ  .

ٍَْض١ٍِِو  َِفا  َاَي ُصٍُُٛىُٗ : لاََي أَْصَغابَُٕا ٌِ َٚ ااِِل  َِفا أَحَاُٖ  ُّٞ ٌٍِنَّ ُلِٚم َّ  ٌْ ْْ لَايَ : ٠َمُُٛي ا ِ ََ فَ  ْٛ َ١ٌْ ٠َْج ا َـّ ُْ : حََ  ََٔع

ااٍء  ١َِّ ٍء : لَايَ  ـَ ٠ْخَُه بَِ  َـّ ٠َْج ٌََ  َـّ ْٛ َ أَََّٔه حََ  ْْ لَايَ . ٌَ اطٍء :  َ  لَايَ : َٚ  ـَ َيتَ أَْل ّْ ٠َْج ٌََيم١َْخَُه َؽ َـّ َْٕج حََ  ْٛ ُو فاَلَ . ٌَ

َٚ َ َوز١ِلٌل  ًٌل  ِٓ ل١ٍَِ ْص١َْٙ َٛ ٌْ ِٖ َ ٍَٝ ا ـِ .  ٠َِ ١ُل فِٟ ٠َ

ْلٚ َِ  ْٓ ِِ أَْصٍُُٗ  َٚ ت  َّ ِٓ أَبِٟ َوِل٠ ِْٕنِي اْب َِ ُْٕج فِٟ  ُو ْٓ ُوٛمٍء َؽَن ٍء فَمَايَ . َٚ ِِ أُ  َّ َٛ َْ هللاِ : فََل ِٔ ٟ أَحَ ُىْبَغا

َ تٌل  َعلَّ ُِ ٌْبِْ ُل ٌََه  ا َٚ ٌَْعْقِ   أُ بِا َّ َٛ ٍْجُ ! حَخَ ٌْبِْ لِ : لُ اِا ا َِ  ْٓ ِِ  َٛ ـُ َ ١ٍََْٕا ُوَٛمَٔا : لَايَ . ١ٌََْو بَِعْق ٍء  َّّٔ َا ُ٘ فَخُْفِي

ٍَُٛعتِ  ُّ  ٌْ ُْٕٗ ! بِا ِِ ُْ أَْؿِك َو١َْف أَحََؾٍَُّ   فٍََ

ِٛٞ لَايَ  ١َُْٙٔ ُٓ ُلٚ ْب ّْ رَِٕٟ َ  َـّ َع ـِٞ: َٚ ْٕ ٌِْى ـَ ا ْٕ ا ِ  ًِ ْٛ ٠ُْج ٠َ َـّ َْ ٌِٟ . حََ  َوا َٚ َْ ٌَُٗ َصاًكا  ًٌل َوا ًَ َ ١ٍَْٗ َكُص َؽ ـَ فَ

٠مًا ـِ ْٓ َؽٍََك هللاُ . َص َِ  ًَ َْ أَْبَؾ َوا َٚ  ًُ ُٓ َٔأُْو َْٔغ َٚ  ََ ِٗ اٌلََّعا ُْ ٠َْعِلْ  َ ١ٍَْ ٍْجُ : لَايَ . فٍََ ْٕٗ فَمُ ِِ َْ هللاِ : فَاْىخَْغ١َْ١ُج  ُىْبَغا

 ًُ ا َٔأُْو َّّ ِِ َعَٕا  َِ َث فَأََصْبَج  ْٛ ْٛ َؿَٔ ٍْجُ : لَايَ ! ٌَ هللاِ فََع َٚ ـْ  ُّٞ . لَ ـِ ْٕ اٌل : فَمَاَي اٌِى ْٟ ـَ هللاِ َش ا بَْع ُلٚ! َِ ّْ فََىخَفَُٗ : لَاَي َ 

حََلَوُٗ  َٚ َ  بَْيلًا  َٚ َعٗ لَْبً ا  َِ هللاِ َوْخفًا َ  ٠َْيخَِل١ُي  ًَّ ِفْوُلُٖ . َٚ َي هللاِ َص َِ  ًَ ـْ َصَع َْ لَ ْٚ ٌََىا َْ َوافًِلا أَ ُٖ ٌََىا ـَ َـّ ٠َ َِ  ْٛ ٌَ َٚ

!  َش١ ًا

ِي  َّٚ ٌَْغـ٠ِذ ا٤ ًِ ا ْٓ َشْى ِِ ٌَِىَّٕٗ  َٚ  َٚ ْل َِ  ًِ ْ٘ ٌَْغـ٠ُذ ٤َِ ١ٌََْو ََ٘قا ا َٚ  .

تُ  َِ لَاَي رُّ َا َصاَصِت   َّ : َٚ َـّ ََ اٌ ا َـّ ٍْفِظَُٙا لُ َ٠ َُّ ِٖ رُ ْٕمَاِك ِّ ٌَْغبَّتَ بِ َٛ  َفِظ ٠َأُْؽُق ا ُ٘ َٚ ةٍء لَطُّ   َّ  ـَ ٍْ ٠َه فِٟ بَ ِـّ ُْ أََك اٌ ٌَ

ٌَْغ ِّ  َٓ ا ِِ َٕال١ِِلَ٘ا  َِ ا فِٟ  َِ َصاَس  َـّ ٍٚء حَْيٍُُ  اٌ ْل َِ ٍٚء فَ ِِّٟٔ َكأ٠َُْج ِؿ٠ََىتَ  ْل َِ اٌل فِٟ : لَاَي ! ِؿ٠ََىتَ  ْٟ ُْ َش َّْ بُْؾٍَُٙ ُج أَ ّْ فََعٍِ

ٌْ ّ َااِ  ِِ٘ل ا ا َٛ فِٟ َص َٚ ٌْباِلِؿ  ُْ .  َْبِي ا ِٙ أِ َٛ ١َي َع١َ ِّ َُّ َص  َ َُّ ْٓ رُ ِّ .  فَ

ـِ فَمَايَ  َٓ َكش١ ـَ ْب ّْ ٌَْغـ٠ِذ أََع ْرُج بََِٙقا ا َـّ َٓ : فََغ ٍَْعُ  ب١َْ ٌّٟ ٌَُٗ َصِ ١لٌل ٠َ َصبِ َٚ  ِٚ ْل َِ  ًِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ ـَ َش١ْؼٍء  ْٕ ُْٕج ِ  ُو

 ِٗ ٠ْ ـَ خَِغًٕا. ٠َ ّْ  ُِ ا  َِّ ِ َٚ ا َ ابِزًا  َِّ ٍُْج ٌَُٗ  ِ ُْ لَايَ : فَمُ ْٓ ُؽْبِنُو ِِ  ِٟٕ ّْ لٌّ : أَْ ِع ُِ  َٛ ُ٘ ُٖ ـُ ٍُْج ! َ  حُِل٠ ُْ : فَمُ ااُِى َِ  ْٓ ِِ فَاْىمِِٕٟ 

اٌِظٌل : لَايَ  َِ  َٛ ُ٘ ُٖ ـُ ٍْجُ ! َ  حُِل٠ َوَقا لَايَ : لُ َٚ ْٓ َوَقا  ِِ َوَقا: ٘اِث  َٚ َٛ َوَقا  ُ٘ ُٖ ـُ ْؿُث أَْصَٕافاً َوز١َِلةً ! َ  حُِل٠ ـَ  َ ْْ .  ٌَِٝ أَ

 َّٟ ٌَِ  ُٗ ُ ٠ُبَ ِّ َٚ  ِٗ َُٕع١ِٕ ّْ ًُّ َفٌَِه ٠َ  لَايَ ! ُو َٚ ْٔبَُٕا: فََ ِغَه أَبُٖٛ  ا َف ًَ  َْبيٌل . َِ ٌْبُْؾ َّْ ا ُي؟ ٠َْعِٕٟ أَ َّ ا حَْي َِ  ُٗ َّ ٍَّ َ ْٓ َِ ََ٘قا 

 ُْ ِٙ ِ ١َٕخِ َٚ  ُْ ِٙ فِٟ أَْ َلالِ َٚ  ُْ ِٙ .  ف١ِ

ْبَل  َٓ اٌ َّ َى ِْ ا أَ َِ ْ بَاِط  ِّ  ٌْ ِٓ ا ْكحِفَاِق بِا َصبَُلٚا َ  َٚ ِْٕنيٍء  َِ َّْ ُؽَلاَىا١ََّٔتً حََلافَمُٛا فِٟ  َُ أَْصغابَُٕا أَ َمَ  َٚ

ـُٚا ٚحََؾاَكُصٛا ُْ حََٕاَ٘ ُ َِّٙٔ  َُّ ُْ . رُ َعُٙ َِ  َِ ٌُْ ْل ًَ فِٟ ا ُؽ ـْ َ٠ ْْ أَ َٚ  ُْ ْْ ٠ُِع١َُٕٙ ُْ أَ ُْٕٙ ِِ ٌـل  اِع َٚ أَبَٝ  ْ بَاُط . َٚ ِّ  ٌْ فََىأُٛا  َفا َصاَا ا

ًٍء  ٠ ـِ ْٕ ِّ ٚا َ ١َُْٕٗ بِ ُـّ ْ بَاطَ ! َش ِّ  ٌْ ٠ُْلفِ ُٛا ا َٚ ٛا  ُِ ْْ ٠ََٕا َْ َوَقٌَِه  ٌَِٝ أَ َ  ٠ََناٌُٛ َٚ َ  ٠ََناُي  َٚ . ِٗ !  فَ َفا أَْ فَأُُٖٚ أَْ ٍَمُٛا َ ١َْٕ١ْ

ًَ بُِغْ َلِة لَْل٠َِت ا٤َْ َلاِ  فِٟ  َِل٠ِك  بَالِ َِ  ٍَٝ َ َْ ْٚ َـّ َٓ َكُصالً ٠َخََ  ِي١ ّْ ُْ ُم٘اَا َؽ ُْٕٙ ِِ اَكةً  َّّ َكأ٠َُْج أََٔا َع َٚ

اسٌل  ُْ ُعضَّ ُ٘ َٚ ٌُْىٛفَِت  ُْ . ا ُد بَْعُ ُٙ ِـّ َْ ٠َُغ خَمَاِكبُٛ ُِ ُْ فِٟ َفٌَِه  ُ٘ َٚ ًعا  َِ  ِْ ِٓ ٠َأُْواَل َٓ َكُص١ٍَْ ِي١ ّْ ٌَْؾ ١ِي ا ِّ ْٓ َص ِِ ُْ أََك  فٍََ

ٍَْٕاهِ . بَْعً ا ا ٠َخَّفُِك ٌِ َِ ْٓ َ ِل٠ِ   ِِ  ُْ ُْٕٙ ِِ ََ٘قا اٌَِّقٞ َكأ٠َْخُُٗ  َٚ .

َْ لَايَ  َلا ّْ  ِ ُٓ ٠ُْو ْب َٛ ُِ رَِٕٟ  َـّ ِٗ :  َع ُْ ٌَِ اِعبِ ُْٕٙ ِِ ًٌل  ِٓ -لَاَي َكُص خََلافِم١َْ ُِ ا  َِّ ِ َٚ  ِٓ ١ٍَْ ِِ خََنا ُِ ا  َِّ َوأَا  ِ َٚ -  َ َُ  ٌِ

ٌْبََلَوتُ  ْصخِّ َاِا ا فِٟ اْ ِ َٚ ٌْ َضّ َاَ ِت  َي ا َِ ـَ هللاِ  َ٠ َّْ ِ ؟ فَ  ُُ َْ . َٔخَلَاَ  ا َماٌُٛا ٠َمٌُُٛٛ َِ ِٓ ٠َْىفِٟ راَلرَتُ : َٚ َُ اِلْر١َْٕ  ََعا
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َُ اٌزَّالرَِت ٠َْىفِٟ ا٤َْكبََعت  ََ فِٟ بَاِ  : فَمَاَي ٌَُٗ َصاِعبُِٗ . َٚ ََعا ٌَْىالَ ٍُْج ٌََه ََ٘قا ا ِّٕٟ ٤ََْؿَؽ ِِ ًٌل  ُُ أَََّٔه  ِو َ  أَْ ٍَ ْٛ ٌَ

ٌْمَٛي لَاَي ٌَُٗ . إٌَِّ ١َغتِ  أََ اَؿ َ ١ٍَٗ ا َٚ ـُ   ٌَْ َْ ا َّّ ا َوا ِعٟ َكِ ١فٌل : فٍََ َِ َٚ َعَه َكِ ١فٌل  َِ ـَ هللاِ  ـُ . ٠ا َ ْب َ  أَََّٔه حُِل٠ ْٛ ٌَ َٚ

َؤاَوٍَخِٟ ُِ َْ ِعْلُصَه َ ٍَٝ  ا َوا َِ َّٕا ! اٌَشلَّ  ِِ  ًٍّ ُْ َك ١ُف ُو ٠َُىٛ َٚ ا  ـً اِع َٚ ًْ اٌلَّبََك  َؤأََيتَ اِْصَع ُّ  ٌْ ا َٚ ٌَْغـ٠َذ  ـُ ا حُِل٠

 ِٗ ََ َصاِعبِ ا َـّ بَاَكًوا. لُ ُِ  ُٖ ـُ ِْٔ َف َكِ ١فِٟ َىخَِض َٚ ٍَْج َك ١فََه  ا أَُشهُّ أَََّٔه  َفا أََو َِ َٚ ! ُٖ ـُ َْ أَِص ْْ أَُوٛ ْٕبَِ ٟ أَ َ٠ َْ َّ ا َوا َِّٔ 

ْٔجَ  .  أََٔا  َ  أَ

ُٓ ُصب١َظٍء  ُْ ْب لَاَي ؽالا ْيَلَصتٍء ف١َِٙا فَخ١ٍَِتٌل : َٚ ِّ ـْ أَحَأَا بِ َٛ لَ َٚ َفا ُ٘ َْ ١ٌَْالً  ًِ ُؽَلاَىا ْ٘ ْٓ أَ ِِ ًٍء  ٍُْج َ ٍَٝ َكُص َؿَؽ

َٕاَكِة ُ ًٛؿا بَِؾ١ْطٍء  َّ  ٌْ ِٛؿ ا ُّ ـْ َ ٍََّك َ ٍَٝ َ  لَ َٚ ظٍء 
ٍْ ِِ  ْٓ ِِ ْيَلَصِت َش١ْ ًا  ِّ  ٌْ ِٓ ا ْ٘ ٌْمَٝ فِٟ ُؿ ـْ أَ َٛ لَ َٚ َفا ُ٘ لَِّت  ِـّ فِٟ َ ا٠َِت اٌ

ٍِْلبَا ِ  ٌْل ٌِ َىا َِ ـْ َعنَّ ف١ِٗ َعخَّٝ َصاَك ف١ِٗ  لَ ٌْفَخ١ٍَِِت بَِقٌِهَ . َٚ ْٕلَفُِ  أَْشَؾَ  َكْأَه ا ْ بَاُط  َفا َواَؿ ٠َ ِّ  ٌْ َْ ا : لَايَ . فََىا

ٍُْج ٌَُٗ  ْلبُٛ اً لَايَ : فَمُ َِ ٌُْعِٛؿ  ا باُي ا َِ : َٓ ْ٘ ُـّ َ  اٌ ـْ حََشلَّ ٍـء . ََ٘قا ُ ٛؿٌل لَ اِع َٚ ُْ ٠ُْغفَْظ اِْعخَْضَٕا  ٌَِٝ  ٌَ َٚ ْْ َ اَا  ِ فَ 

 َْ ِك ِوفَا٠َِت ١ٌٍََْتٍء . َ ْلَشا ـْ ِْٙل بِمَ َِْٕٕ٘ا فِٟ اٌشَّ ْٓ ُؿ ِِ َؿْأبَُٗ َ اَا  َٚ َْ ََ٘قا َؿْأبََٕا  ُ  فِٟ َْٔفِيٟ : لَايَ . فَ َفا َوا فَب١ََْٕا أََٔا أَحََعضَّ

ٌُْعِٛؿ فَمَايَ  ِٚ  فََٕظََل  ٌَِٝ ا ْل َِ  ًِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ ًَ َش١ْؼٌل  ْخَل  ِْف َؿَؽ اٌيِّ َٚ ٌَْعاف١َِتَ  ًَّ ِفْوُلُٖ ا أَْىأَُي هللاَ َص ٍْء فََلْكَث : َٚ ٠ا أَبَا فاُلَ

اٍء  ْٟ لَْعَج فِٟ َش َٚ َٚ اٍء  ْٟ ْٓ َش ٌْبَاِكَعتَ . ِِ َْ ا ـْ َوا َٚ ١ٌََْو لَ ْٓ َىااِِل ا٤َْْش١َاِا أَ ِِ  ِْ َو حَأُْؽَقا ّْ اٌشَّ َٚ َّْ اٌّل٠َظ  ُُ أَ ا حَْعٍَ َِ أَ

ْزٍَهَ  ِِ ُْٕج أََٔا َصا٘اَلً  ـْ ُو ـَ  ْىَلاِصَه ا١ٌٍٍََّْتَ أََ لََ ؟ لَ ْٕ  ِ َٛ ُ٘ َٚ  ٜ َٚ َلاِصأَْك ـَ  ْ فَاِا اٌيِّ ْٕ َي - َ افَاَن هللاُ - اُْكبُطْ ! ِ  ـَ بَ

َيٍَّتً َصِ ١َلةً  ِِ  ْٚ ٌُْعِٛؿ  ْبَلةً أَ ٌْفَخ١ٍَِِت  َفا . ا ِٓ ا ْٓ لُْل ِِ ْعَلةُ  َّ ا حََعٍَّمَْج بَِٙا اٌشَّ ٌْمََ بَتَ ُكبَّ ا َٚ ٌِْؾالََي  ا َٚ ٌُْعَٛؿ  َّْ ا َ ٍَٝ أَ َٚ

٠َْٕاَ٘ا بَِٙا ف١ََْشَؾُ  ٌََٙا َّٛ َلاسِ . َى ِْٔلفاِا اٌيِّ َْ َفٌَِه َىبَبًا ِ  َّ ا َوا ٍَوُ . ُٚكبَّ ِْ ـُ أَ ٌَْغـ٠ ا َي َفٌَِه َ ١ُْل َٔشَّا ٍء . َٚ َِ  َٛ ُ٘ َٚ .

 ُْ ًِ : لَاَي َؽالَا ْ٘ ْلٚ َ ٍَٝ َىااِِل أَ َِ  ًِ ْ٘ ًَ أَ فَْ  َٚ َْ َ ٍَٝ َىااِِل إٌَّاِه   ًَ ُؽَلاَىا ْ٘ ًَ أَ ٍَْه ا١ٌٍٍََِّْت َ َلْفُج فَْ  فَفِٟ حِ

 َْ !  ُؽَلاَىا

ُٓ بَِش١لِ  زََّٕٝ ْب ُِ ـِ اْىخَْ بََظ : لَاَي  َٛ لَ َٚ َفا ُ٘  َْ ًِ ُؽَلاَىا ْ٘ ْٓ أَ ِِ ّٞ َ ٍَٝ َش١ْؼٍء  ُلِٚم َّ  
ٌْ ـِ هللاِ ا ًَ أَبُٛ َ ْب َؿَؽ

ٌُْؾَ لِ  ٌَْؾَنف١َِِّت ا ِٖ ا ْٓ َِ٘ق ِِ ْيَلَصِت َؽَن ٍء  ِِ ١ْؼُ . فِٟ  ا: فَمَاَي ٌَُٗ اٌشَّ ـً ْٓ َصاٌِظٍء أَبَ ِّ َْٕى ِِ هللاُ  َٚ َ احَْبخَُه فِٟ ! َ  ٠َِضُٟا 

ٌَْؾَن ِ  ٌِْغَضاَكِة فَأَْ خَْبخَِٕٟ بِا َياِكِس ا ا لَايَ . َِ ًٛ َٓ َعْي ْ٘ ُـّ ِْ اٌ ا َٛ ٌِْغضاَكةَ ٠َْغُي ا َٚ ٌَْؾَنَ   َّْ ا َج أَ ّْ ا َ ٍِ َِ  َٚ ٍُْج : أَ ُصِع

انَ  ـَ ا ! فِ ـً َعُٗ أَبَ َِ ِٓ َك٠ًّا َ  حَْغخَاُس  ْ٘ ُـّ َٓ اٌ ِِ ٠َِْٚج  ًْٙلا َعخَّٝ َك ْ فَاِة َش ِّ  ٌْ ٌْمَاَ٘ا فِٟ ا َ ٌْل  فَأ َؿفَْعخَُٙا  ٌَِٝ َعِل٠فٍء ٌِٟ َؿَّ٘ا

اٍء  ْٟ ِٗ : لَايَ .  ٌَِٝ َش لَْعَج َ ١ٍَْ َٚ ـْ  لَ َٚ اُاُٖ ٠َِي١لٌل    َٚ ـُ  ََ٘قا َؿ ْٓ . ١ٌََْو ََ٘قا أُِك٠ ِِ ِ َي إٌَّاِك  ْٛ َِ  َّْ َج أَ ّْ ا َ ٍِ َِ  َّٓ ٌَِى َٚ

حََيمَّاُٖ  َٚ  ِٓ ْ٘ ُـّ ًَّ بِاٌ خَٝ اْبخَ َِ َٚ ا ف١ِٗ  َِ َْٔشِف  َٚ  ِٗ حَْضف١ِفِ َٚ ْٓ  ْعَلاِق إٌَّاِك  ِِ ْٕفَهُّ  ٌْفَخ١ٍَِِت َ  ٠َ ْيَلَصِت فِٟ  ََلِ  ا ِّ  ٌْ ا

ِٗ فَأََوٍَْخُٗ  َّ ا. َ اَؿْث إٌَّاُك َ ١ٍَْ ٌْفَخ١ٍَِِت . ََ٘قا َؿْأبُُٙ ُٖ  ََلُ  ا ُـّ ِّ َّ ا ٠َْيخَ ِٓ بِ ْ٘ ُـّ ْٓ اٌ ِِ  ُْ َىا َّ  ٌْ ُ  َفٌَِه ا ا ٠َخََشلَّ َِ ْٛ لِْيَج  فٍََ

َّْ َفٌَِه أَْوزَلُ  َج أَ ّْ ْٕٗ ٌََعٍِ ْيَلَصِت َ  ٠ََناُي َىاااِلً َصاِك٠ًا. ِِ ِّ  ٌْ ا َٚ ٌْفَخ١ٍَِِت  ْٓ ا ِِ ِ َي  ْٛ َّ  ٌْ َّْ َفٌَِه ا ِ ـَ ََ٘قا فَ  بَْع ٠ُمَايُ . َٚ َٚ :

ْفٍَٝ  ِٓ َعخَّٝ حََلٜ اٌيُّ ْٚ ١ٌٍََْخ١َْ ٍْبَْذ  ّ  ١ٌٍََْتً أَ ُْ حَ ْ بَاَط ف١َِٙا ٌَ ِِ أُْؽَلٜ َ   َٚ ْ بَاطٌل  ِِ ْيَلَصتً ف١َِٙا  ِِ َ ْعَج  َٚ خَٝ  َِ  ََِّٔه 

ًْٕ٘ا ٣َْٔتَ ُؿ ٠َِٛخَِٙا . َِ إٌَُّؾاٌَِت اٌَّخِٟ حَُٛ ُي َُٕ٘اَن ٌِخَْي َٚ ْيَلَصِت  ِّ  ٌْ ٍِْظ اٌَِّقٞ ٠َُٛ ُي حَْغَج ا ِّ  ٌْ اْ خَبِْل أ٠ًَْ ا َفٌَِه بِا َٚ

ًْٕ٘ا ِْ ُؿ َْٕعِ َلا ا ٠َ َّ ُ٘ ـُ ٠ِٛبَِٙا َو١َْف حَِض حَْ  ٌْفََياؿِ . َٚ ِٗ  ّ  أَْصَغاُ  ا ُْ بِ َٚ ٌٓل  َ  ٠َخََٙا َ ْب َٚ ٌْل  ََ٘قا ُوٍُّٗ ُؽْيَلا َٚ . ٍَٝ َ

َْ ُؿًٚٔا ْْ َوا ِ َٚ َْ َش١ْ ًا  ُْ َ ٍَٝ عايٍء ٠َْيخَْؾٍِفُٛ ُ٘ َٚ َْ إٌَّاَه  ٠َْيمُٛ َٚ َْ إٌَّاَه  ٛ ُّ َّ ا ٠ُْلِع َّٔ َٕ٠ ـِ ْفِي ُّ  ٌْ َّْ ا َّ ا . أَ َْٔج  َِّٔ أَ َٚ

حَْيمِٟ إٌَّاكَ  َٚ ُُ إٌَّاَك  ا ٌٍَِّٕاكِ . حُْلِع ًِ ِت  ََعا َِ ٌْم١َِا ََ ا ْٛ َُ إٌَّاَك َصَعٍَُٗ هللاُ ٠َ ْٓ أَ َْع َِ ١ْؼُ ! َٚ ٍُْج : لَاَي اٌشَّ فََى١َْف أَْصََٕي ُصِع

انَ  ـَ ٠الً : لَايَ ! فِ ـِ ْٕ ْٓ َ ١ِْلِٖ . حَخَِّؾُق لِ ِِ اَس أَْعفَظُ  صَّ َّْ اٌنُّ ِ َ  . فَ  َٚ َ  إٌَّْشَف  َٚ ْشَظ  َصاُس َ  ٠َْعِلُ  اٌلَّ اٌنُّ َٚ

ْٚ بِ ْعَلاِق إٌَّاكِ  ـِ أَ ٠ ـِ ٌِْه اٌشَّ َـّ َىاَػ اٌَّخِٟ َ  حَُنُٚي  ّ  بِاٌ ْٚ ٌَْعلَِ  . ٠َْمباَُل٤َ ْيَلَصت  ٌَِٝ ا ِّ  ٌْ ـُ ا َْ فَ َِّٔٗ ٠ُِع١ َّ ا َوا ُ أ٠ََّٙ َٚ

يِ  َّٚ َٓ اٌقََِّ٘  اِلْبْل٠نِ . ا٤َ ِِ اٌخَُّلاِ   َٚ ٌْ ّ َاِا  َصاُس أَْبمَٝ َ ٍَٝ ا اٌنُّ ْؾٍُٛقٌل . َٚ َِ اٌقََُّ٘   َٚ ْ ُٕٛاٌل  َِ َي َفٌَِه  َِ  َٛ ُ٘ َٚ . ْْ ِ فَ 

فَااِ  صاُس بِاٌ َّ الَبَِت فََ ٍَُٗ اٌنُّ اٌقََُّ٘  َىخَّاكٌل . فََ ٍَُٗ اٌقََُّ٘  بِاٌ َّ َٚ ًٍء  ْض َِ صاُس  اٌنُّ ُْ فِٟ . َٚ ا حَُىٛ َّ ٌْفَخ١ٍَِتَ  َِّٔ َّْ ا َ٤ِ َٚ

ْيَلَصتِ  ِّ  ٌْ َٓ ا ِِ ِ ِي إٌَّاِك  ْٛ َّ ٝ بِ َّ ا حُْغ َّ ْ بَاِط َو ِّ  ٌْ َِ٘ش ا َٛ أِبُُٗ بِ َٛ ٝ َص َّ ِٗ فاََل حُْغ َىِل لََي ُشعاُا إٌَّاِك . َٚ َٚ َٚ َفا 

 ِٗ ا َ ٍَٝ َصاِعبِ َّ ُْٕٙ ِِ ٍـء  اِع َٚ  ًُّ ١َاَا ُو َكؿَّ اٌ ِّ َٚ ا  ـً اِع َٚ ْ بَاًعا  ِِ  ًُ ٠ ـِ ْٕ ٌْمِ ا َٚ ْ بَاُط  ِّ  ٌْ صاِس َصاَك ا َِ٘ل اٌنُّ ْٛ . َ ٍَٝ َص
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ْٔظُْل َو١َْف  َُّ ا صاَصِت رُ ْٚ َ ٍَٝ اٌنُّ ٌْ ّ َاِا أَ ِٗ ا ْص َٚ  ٍَٝ َ ْٚ ْل ِة أَ ِّ  ٌْ ِٗ ا ْص َٚ عاِا اٌَِّقٞ ٠َْيمُطُ َ ٍَٝ  اْ خَبِْل َفٌَِه بِاٌشُّ َٚ

َّ ا أَْ ّ َاُٖ . ٠َخََ اَ ُف ُُٔٛكُٖ  ُكبَّ َٚ ٍْء أَْ َشاُٖ  َْٔيا   ِٓ َْ ُىمُٛ ُُٗ َ ٍَٝ َ ١ْ ْْ َوا ًَّ ِفْوُلُٖ . َٚ ِ لَاَ هللُ َص َٚ ":

بَا ُِ َْٕشَضَلةٍء ِِ ـُ ى١ٌُّٛلَ كِّ ـُ َوبٌل ْٛ َاَو َصاَصتَُوأََّٙ ْ بَاُعف١ُنَصاَصتٍءاٌَنُّ ِّ ٌْ اَ ْ بَاعٌل ِِ ْشٰىٛةٍءف١َِٙا ِّ َِ٘ى زٍَُُِٕٛك َّ اْ َْكِ  َٛ احِ َٛ ّٰ إٌٍَُُُٙٛكاٌيَّ

١ََْٕشاُا  َّ ِ٘ ىإٌٍٍُُِِٙٛك ـِ ْٙ ىُٕٛكٍء٠َ
ٍٰ  َ ُٔٛكٌل َيْيَُٕٙاكٌل ّْ خَ ّْ ٌَ ْٛ ٌَ َٚ َ َ ْلب١َِّتٍء٠ََىاُؿَم٠ْخَُٙا٠ُِ ُٟا َٚ ٠ُْج ". َكَوتٍءَم٠ْخَُٛٔتٍءَ َشْلل١َِّتٍء اٌنَّ َٚ

َ اَ فٍء  ُِ اٍء  ْٛ اٌل َ ٍَٝ َ  ْٛ  َ َٚ صاَصِت ُٔٛكٌل َ ٍَٝ ُٔٛكٍء  َياِكِس . فِٟ اٌنُّ َِ  ِٓ ًِ َ ٍَٝ ُعْي ٠ ـِ ْٕ ٌْمِ ِٓ ا ًِ ُعْي َي فَْ  َِ ََ٘قا 

ٌَْؾَن ِ  ا َٚ ٌِْغَضاَكِة  .  ا

ُْ ِك٠َااً  ِ٘ ِـّ أََش َٚ ُْ بُْؾالً  ِٙ ٍَِغ ِْ أَ َٚ ٍِْك  ٌَْؾ ْٓ أَْ ١َِ  ا ِِ  َْ ـِ هللاِ ََ٘قا َوا أَبُٛ َ ْب َٚ  .

 َِ ٌَْىالَ َْ بَِيبَِ  ا َْ ٠َْعِلفُُٗ بُِؾَلاَىا ـْ َوا لَ َٚ  ِٓ ٌُْغَي١ْ ِٓ ا ِِ٘ل ْب ِٓ  َا ١َْٕ١ ِّ َ١ٌْ ًَ َ ٍَٝ ِفٞ ا ُْ : فَمَاَي ٌَُٗ . أُْؿِؽ ُْٕق َو ُِ

ـِ هللاِ فَمَايَ  ٌِْعَلاِق ٠َا أَبَا َ ْب ٌُل بِا م١ِ ُِ َْٔج  َٓ ىٕتً : أَ ُْٕق ِ ْشِل٠ ُِ ٌِْعَلاِق  َٓ َىَٕتً . أََٔا بِا ُْٕق أَْكبَِع١ ُِ َْ٘ل  َـّ َُ اٌ أََٔا أَُصٛ َٚ .

لَايَ : لَايَ  َٚ ُِ٘ل  ِٓ : فََ ِغَه  َا ْيأٌََخ١َْ َِ  ْٓ ْيأٌََتٍء فَأََصْبخََٕا َ  َِ  ْٓ ـِ هللاِ َ  ٌَْٕاَن ٠ا أَبَا َ ْب !  َىأَ

ْ٘لِ  َـّ ِٗ اٌ ْص َٚ ِش١َؾخَِٕا َ ٍَٝ  َِ  ْٓ ِِ ْعَٕاُٖ  ِّ ا َى َِ ٍٚء  ْل َِ  ًِ ْ٘ ْٓ أََ اِص١ِ  أَ ِِ ٍٚء . َٚ ْل َِ  ًِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ َّْ َكُصالً  َفٌَِه أَ َٚ

ْؤَٔخَُٗ  ُِ  ِٗ ٠َْىف١ِ َٚ  ُٗ ُِ ٌِْعَلاِق ف١َُْىِل ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِ ًٍء  ِْٕنُي َ ٍَٝ َكُص َ٠ َٚ ٠َخَِّضُل  َٚ َْ َ  ٠ََناُي ٠َُغشُّ  ا ٠َمُُٛي . َوا َِ َْ َوز١ًِلا  َُّ َوا رُ

 ِٟ ٌِْعَلالِ تٍء : ٌَِقٌَِه ا َِ ـْ ًِّ لَ ٌْبِلِّ فِٟ ُو ْٓ ا ِِ َؿ ٌِٟ  َـّ ا حََض َِ َٚ ُِ  ْعَيأَِه  ٠ ـِ ٍٚء َعخَّٝ أَُوافِ ََه ٌِمَ ْل َّ ـْ َكأ٠َْخَُه بِ ا . ١ٌََْج أَِّٟٔ لَ َِّ َ فَأ

ـْ أَْ َٕاَن هللاُ َ ِّٕٟ .  َ٘إَُ٘ا فَمَ

ٍَْه إٌَّاِع١َتِ : لَايَ  ًٍء عاَصتٌل فِٟ حِ ٠ِٛ ْ٘لٍء  َ ـَ َؿ ِّٟ بَْع ٌِْعَلالِ ةَ . فََعَلَ ْج ٌَِقٌَِه ا ـَ َىابَ ُِ  ِٗ ١ٍَْ َ َْ َّٛ ا َ٘ َّّ ِِ  َْ فََىا

ّٞ َُٕ٘اٌِهَ  ِِٚم ْل َّ  ٌْ ُْ ا َىا َِ ْ خَِلاِ   ْعَشتَ اْ ِ َٚ َٚ فَِل  ِٗ . اٌيَّ خِ َِ ا َّ فِٟ ِ  َٚ  ِٖ ُٖ فِٟ ر١ِاِ  َىفَِل َٛ َ ٝ َْٔغ َِ  ََ ـِ َّّ ا لَ فٍََ

 ِٗ ِْٔي ِ ِي أُ ْٛ َِ َٚ  ِٗ ًُ بِزِمَخِ ُص ا ٠َْ َُٕي اٌلَّ َّ ٖ َو ـَ ْٕ ِٗ ١ٌَُِغطَّ ِكْعٍَُٗ ِ  ِوَيااِ َٚ  ِٗ حِ َٛ ُْٕي لٍََ َٚ . ِٗ ا فِٟ أَْصَغابِ ـً ُٖ لَاِ  ـَ َص َٚ ا  َّّ فٍََ

َ أَمَُٗ  َٚ  ِٗ ْٓ َك ُٖ لَطُّ . أََو َّ َ ١ٍَْ َِ ِٗ ُىَؤاَي  َٚ َ َىأََي بِ ُْ ٠ََلُٖ أَرَْبخَُٗ  ِٗ . فٍََ ُّٟ فِٟ َْٔفِي ٌِْعَلالِ َٞ : لَاَي ا َْٔىاَكُٖ  ٠َِّا   ًَّ ٌََع

ٌْمَِٕااِ  ِْ ا َىا َّ َياَاٌَخَُٗ . ٌِ ُِ أَ  ـَ اْبخَ َٚ  ِٗ ٝ بِمَِٕاِ  َِ َْٔىلَ . فََل َْ ٌَُٗ أَ ِت : فَمَايَ . فََىا َِ ا َّ ٌِْع ًِ ا ْٓ لِبَ ِِ  َٟ ا أُحِ َّ َِّٔ  َْ ْْ ٠ُُىٛ ٌََعٍَّٗ أَ

َْ  ٔىاًكا. فَََٕنَ َٙا ا َوا َِ َـّ  ُٖ أََش ـَ َص َٛ َياَاٌَخَُٗ فَ ُِ َؿ  َـّ َص َٚ ْٔخََيَ   َُّ ا ةِ : لَايَ . رُ َٛ ُْٕي ٌْمٍََ ًِ ا ْٓ لِبَ ِِ  َٟ ا أُحِ َّ َُ . فٍَََعٍَّٗ  َِّٔ ٍِ َ َٚ

 ًُ ِ٘ خََضا ُّ  ٌْ ا َٚ  ًُ خََ افِ ُّ  ٌْ ِٗ ا اٌل ٠َخََعٍَُّك بِ ْٟ ُْ ٠َْبَك َش ُّٞ أََّٔٗ ٌَ ِِٚم ْل َّ  ٌْ ُْ أَْ ِلْفهَ : فَمَايَ . ا َن ٌَ ـِ ٍْ ْٓ ِص ِِ ْٛ َؽَلْصَج  تُ ! ٌَ َّ حَْلَص

َِ بِاٌفَاِكِى١َِّت  ٌَْىالَ  "اگل ام پٛىج پاكْٚ ب١ااٟ ٔشٕاىخُ"ََ٘قا ا

 ُِ حاََلَملُٛا فِٟ ِشَلاِا اٌٍَّْغ َٚ ـُٚا  ٍُٛا فَخََٕاَ٘ َِ حََنا َٚ َّ ا حََلافَمُٛا  ُْ ُكبَّ ُ ٛا أََّٔٙ ُّ َمَ  َٚ   . ُٖٛ ُّ َُ لََي ا اٌٍَّْغ ْٚ فَ َفا اْشخََل

 ًِ ابِ َٛ اٌخَّ َٚ ِك  ـْ ٌْمِ ًِّ ا َُّ أَْكَىٍَُٗ فِٟ َؽ ْٚ بَِؾ١ْطٍء رُ ُٗ بُِؾَٛصتٍء أَ ُْ َِٔ ١بَُٗ فََشىَّ ُْٕٙ ِِ ٍْء  َْٔيا   ًُّ أََؽَق ُو َٚ ًَ اٌلَّْبِؼ  فَ َفا . لَْب

تٍء  َِ ُٗ بَِعالَ َّ ـْ َ ٍَّ لَ َٚ ٍْء َؽ١ْلَُٗ  َْٔيا   ًُّ َي ُو َٚ َلقَ .  َبَُؾٖٛ حََٕا َّ  ٌْ ٛاا ُّ َُّ اْلخََي ٌَْؾ١ِْط . رُ ْٓ ا ِِ  ًُّ ُْ ٠َِي ُ٘ ـُ َُّ َ  ٠ََناُي أََع رُ

َا ف١ِٗ ْٟ ًُ َ  َش ٌَْغْب ٌْمِلََعِت َعخَّٝ ٠َْبمَٝ ا ـَ ا ٌْمِْلَعتَ بَْع ُْ . ا َْ ُؽ١ُٛ َُٙ ُعٛ َّ َُّ ٠َْض ٍَْه . رُ ُّالَُملَتَ أََ اُؿٚا حِ  ٌْ ْْ أََ اُؿٚا ا ِ فَ 

٠َِٚجْ  ـْ َك َُ فَمَ َى َـّ بَِج اٌ ـْ حََشلَّ َا لَ ٌُْؾ١ُٛ َ ٤ََِّٔٙ َّْ . ا َ٤ِ ْٓ ٌَِى َٚ َشاَكَوِت  ُّ  ٌْ ْ بَِت فِٟ ا ْٓ  َِل٠ِك اٌلَّ ِِ  ُْ ُ٘ ـُ ١ٌََْو حََٕاُ٘ َٚ

ٌَْغلََ   ا َٚ ْؤَٔتَ حَِؾفُّ أ٠ اً  ُّ  ٌْ َّْ ا َ٤ِ َٚ  ُٖ ـُ ْع َٚ ْْ ٠ُْلبََؼ  ًُ أَ َّ اَك اٌَِّقٞ ٠ُْغخَ ـَ ْم ِِ ُْ َ  حَْبٍُُغ  ُْٕٙ ِِ ٍـء  ًِّ ٚاع بَِ اَ تَ ُو

 ًَ ابِ َٛ اٌخَّ َٚ  ََ ْٛ اٌزَّ َٚ  ًَّ ٌَْؾ ا كٍء . َٚ ـْ ُْ َ ٍَٝ لِ ُْٕٙ ِِ ٍـء  اِع َٚ  ًُّ َك ُو ـِ ْْ ٠َْم ْٓ أَ ِِ  َٓ َى ِْ ةَ أَ ـَ اِع َٛ ٌْ َك ا ـْ ٌْمِ َّْ ا َ٤ِ َٚ . َْ ا ٠َْؾخَاُكٚ َّ َِّٔ َٚ

ٌْفياؿِ  ْٓ ا ِِ ـُ  أَْبَع َٚ  َِ َاحَْبمَٝ َ ٍَٝ ا٠َ٤َّا ْىبَاْس ٤ََِّٔٙ .  اٌيَّ

َِ لَايَ  ُٓ َى١َّاِك إٌَّظَّا ُُ ْب ١ِ٘ رَِّٕٟ أَبُٛ  ْىَغاَق  ْبَلا َـّ َْ : َع ًِ ُؽَلاَىا ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ٌِٟ َْ ةً ٌَِضاكٍء َوا لَّ َِ ٍُْج  أََ ْلِٟٔ : لُ

ُْ فَ ِِّٟٔ أَْعخَاُس  ١ٌَِٗ ْماَلُو ُ ُىِلقَ : لَايَ . ِِ ٌَِىَّٕٗ َٚ ْمٍَٝ  ِِ َْ ٌََٕا  ـْ َوا ُّٟ . لَ ٌُْؾَلاَىأِ ٍْبَِذ ا َ٠ ُْ ْٓ َصاكٍء ٌِٟ  َؽَل فٍََ ِِ فَاْىخََعْلُث 

ِ٘شَ  َُّ اٌلُّبَا َش َٚ ْمٍَٝ  ِّ  ٌْ ُِ فِٟ ا َي َِٔش١َ  اٌٍَّْغ ِّ ْْ َى ْ َ  ِ . أَ ُّ  ٌْ ْٕهَ : فَمَاَي ٌِٟ  َوا ِِ ا فِٟ ا٤َْْكِ  أَْ َضُ   َْٕج : َِ ْٛ ُو ٌَ

 ِّٝ ٍْبَالٍِِ  ٌِ ُٖ ـُ ا َؽِش١خَُه حُِل٠ َّ َِّٔ   ِٗ حَِٕٟ أُْىِلُا  ١ٌََْه بِ ـْ َص َٛ ٍُء ٌَ ْٚ ٌَِشْغ ٍُء أَ ُٖ ٌٍَِْغ ـُ ْمٍَٝ . َؽبَّْلحَِٕٟ أَََّٔه حُِل٠ ِّ  ٌْ ـُ ا ٠ ـِ َع َٚ

 ُِ ِى ـَ َْ اٌَِّقٞ ٠ُْمٍَٝ ف١ِٗ ١ٌََْو بِ َٓ . ٠َْغخَِلُق  َفا َوا ِِ ؿِّ  ـَ اٌلَّ ْمٍَٝ بَْع ِّ  ٌْ ا َٚ َِ٘ش   َو١َْف َ  أُِ ١ُلَن  فاَ أََكْؿَث اٌلُّبَا َٚ
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ٌْب١َْجِ  َٛ فِٟ ا ُ٘ َٚ  ُْٕٗ ِِ ُٓ َعا ً  ِِ٘ش أَْعَي . اٌلُّبَا

 َِ ُٓ َى١َّاِك إٌَّظَّا ُُ ْب ١ِ٘ لَاَي أَبُٛ  ْىَغاَق  ْبَلا َٚ   : ٍَٝ َ ُٓ َْٔغ َٚ َٓ ِىالًا  ّْ َى َٚ ًلا  ّْ َٕا حَ  َّ َؿَ أَا َصاكٌل ٌََٕا فَأَْ َع

 ًُ َعَٕا ٠َأُْو َِ  ُّٟ ٌُْؾَلاَىأِ  ا َٚ ا َفَوْلَث   َِ   ّ  ِٗ ٍْء ١ٌََْو َ ١ٍَْ ا َٛ ْٓ . ِؽ ِِ ِْ َعخَّٝ أَْوزََل  ا َٛ ٌِْؾ َٓ َ ٍَٝ ا ّْ فََلأ٠َْخُُٗ ٠َْملُُل اٌيَّ

ْٕبِٟ. َفٌِهَ  ًٍء  ٌَِٝ َص ٍُْج ٌَِلُص ؟ لَايَ : فَمُ ٌَْغكِّ َق ا ْٛ ٠َْ ِلُ  فَ َٚ َؤاَوٍَتَ   ُّ  ٌْ ٠ُِيُٟا ا َٚ   َِ ْٛ ٌْمَ َٓ ا ّْ ٍْء ٠ُِ ١ُي َى ا ٤َِبِٟ فاَُل َِ :

ٍْجُ  ا َ َلْفَج ِ ٍَّخَُٗ؟ لُ َِ هللاِ : َٚ َٚ ْبِغ ٌَُٗ : لَاَي ! َ   ِـّ ٌْ َْ َوا ُٗ  ١ٌَُِىٛ َّ َى ـْ َ٠ ْْ ـُ أَ َٛ ٠ُِل٠ أُُٗ  فَُٙ َٛ ُْ ِؽ ا َٛ ٌِْؾ ـْ  ٍَََّك . ا ٌَمَ َٚ

َلأَحَُٗ  ِْ َ ِؿِٖ - ا ْٚ َُّ أَ َٟ أُ ِ٘ ااٍء َعاكٍّ - َٚ َّ أًا ٌَُٗ بِ َٛ ُ َك َ٘ا َ َيٍَْج ِؽ ِٗ : فَمَاَي ٌََٙا. ٤ََِّٔٗ َيْغخِ َِ !  ٘اَّلَ 

اهٍء  َٛ لَاَي أَبُٛ ُٔ ف١َِِٕت : َٚ َعَٕا فِٟ اٌيَّ َِ  َْ ـُ بَْ ـاؿَ -َوا ُٓ ُِٔل٠ َْٔغ َٚ - َْ ًِ ُؽَلاَىا ْ٘ ْٓ أَ ِِ ًٌل  ْٓ . َكُص ِِ  َْ َوا َٚ

 ُْ ِٙ فُمََٙااِ َٚ  ُْ ِٙ ُٖ . ُ ماََلاِ ـَ ْع َٚ  ًُ َْ ٠َأُْو ٍُْج ٌَُٗ . فََىا َن؟ لَايَ : فَمُ ـَ ْع َٚ  ًُ َُ حَأُْو ْيأٌََتٌل : ٌِ  َِ ِ ِي  ْٛ َّ  ٌْ َّٟ فِٟ ََ٘قا ا . ١ٌََْو َ ٍَ

َٛ اٌخََّىٍُّفُ  َّْ َفٌَِه ُ٘ اَ ِت  ٤َِ َّ ٌَْض َي ا َِ  ًَ ْٓ أََو َِ ْيأٌََتُ َ ٍَٝ  َّ  ٌْ ا ا َّ َِّٔ  . ًُ َٛ ا٤َْص ـِٞ ُ٘ ْع َٚ أَْوٍِٟ  َي َ ١ِْلٞ . َٚ َِ أَْوٍِٟ  َٚ

 ًِ .  ِم٠اَؿةٌل فِٟ ا٤َْص

ِّٞ لَايَ  ـِ ْٕ ُٓ اٌيِّ ُُ ْب ١ِ٘ رَِّٕٟ  ْبَلا َـّ َع َٚ : َْ ًِ ُؽَلاَىا ْ٘ ْٓ أَ ِِ ِْ َش١ْؼٌل ٌََٕا   ا َٚ اَفْك َْ َ ٍَٝ َكْبِ  اٌشَّ َْ . َوا َوا َٚ

ٜ َٛ ٌَْٙ ُِ بِا ٌُْغْى َٓ ا ِِ َٚ َشا  ْٓ اٌلَّ ِِ َٚ ٌْفياِؿ  َٓ ا ِِ ا  ـً غاً بَِع١ ا. َُِ غِّ ـً َْ َؽف١َِّا ِص َوا فِٟ . َٚ َٚ  ِٗ َياِو ِْ َْ فِٟ   َوَقٌَِه َوا َٚ

 ُْٕٗ ِِ َـّ ٌَُٗ  ا  َبُ َِ َ  ٠َْشَلُ    َّ  َٚ  ُْٕٗ ِِ َـّ  ا  َبُ َِ  َّ   ًُ َْ َ  ٠َأُْو َوا َٚ  ِٗ ِٗ فِٟ َٔفَمَاحِ ١ِٔمِ ـْ حَ َٚ  ِٗ َْ فِٟ . بُْؾٍِ َ ١َْل أََّٔٗ  َِفا َوا

ةٌل  ُصلَّ َٚ َم٠ْخَٛٔاثٍء   َٚ ٍٓء   لِلَُي ُصْب َٚ ؿٍء   بَلَّ ُِ ُِ ِىْىبَاسٍء  لِلَُي ٌَْغ َٚ  ِْ ِٗ َصْلَفلَخَا ٠اًل ف١ِ ـِ ْٕ ِِ َعُٗ  َِ  ًَ َّ َعِت َع ُّ ًِّ ُص اِة ُو ـَ  َ

ٌـّ  َْٕٙا بُ ِِ أَْكبَُي ب١ََْ اثٍء ١ٌََْو  َٚ ٌْل   أُْؽَلٜ ف١َِٙا أَْشَٕا َٚ ٍْظٌل   ِِ َعُٗ ِؽاَليٌل . ف١َِٙا  َِ ًَ بَْعَ  . َٚ ُؽ ـْ ُٖ َعخَّٝ ٠َ ـَ ْع َٚ  ٝ َ َِ َٚ

ٌَْىْلػِ  ِٓ ا ااٍء َصاكٍء . بَياح١ِ َِ  ٍَٝ َ َٚ ْىطَ ُؽْ َلةٍء  َٚ ِ ًعا حَْغَج َشَضَلةٍء  ْٛ َِ ْٕظُُل  َ٠ َٚ . َٓ بََيطَ ب١َْ َٚ ـَ َفٌَِه َصٍََو  َص َٚ فَ َفا 

ةً  لَّ َِ ْٓ ََ٘قا  ِِ َٚ ةً  لَّ َِ ْٓ ََ٘قا  ِِ  ًَ أََو َٚ  ًُ ٠ ـِ ْٕ ِّ  ٌْ ِٗ ا ِ٠ ـِ َُّ  لَايَ . ٠َ ٍُء  رُ ْكَ٘ ـِ ٝ  ١ٌَِٗ بِ َِ ٌْبُْيخَاْ َك َُ َفٌَِه ا ـَ ل١َِّ َص َٚ  ْْ ِ اِْشخَِل : فَ 

ْٚ أَْ ِلِٕٟ بََِٙقا  ُك َبًا  ِْ اٌلُّ َ ِ -ٌِٟ بََِٙقا  أَ َْ فِٟ َمِا ْْ َوا ْٚ ِ َٕبًا-  ِ ٌِْعَِٕ  - أَ ِْ ا َْ فِٟ َمِا ْْ َوا ٠َمُُٛي ٌَُٗ -  ِ َٚ :

ـْ  ١ٌَِهَ  ُْ أَُ  ٌَ َٚ  ٍُْٗ ُْ  ُو ٍَْج ٌَ ْْ فََع ْؿ ٌِٟ  فَ ََِّٔه  ِ َّٛ ٌَِىٓ حََض َٚ ْْ حَُغاب١َِِٕٟ  َْ َ  .  ٠َِّاَن  ٠َِّاَن أَ ْ بُٛ َّ  ٌْ َّْ ا ِ َٓ فَ  ٌَْ ْب اْعَقِك ا َٚ

أُْصٛكٌل  َِ   َ َٚ ٛؿٌل  ُّ ْغ َِ . ِٗ َٟ بِ اٍء أُحِ ْٟ ًَّ َش ُو َٚ َعُٗ   َِ اٍء  ْٟ ًَّ َش ًَ ُو ِٗ أََو ْْ أَحَاُٖ بِ ِ ِٗ . فَ  ٠ْ ـَ َ٠ ًَ َ َي َٚ  ًَ َُّ  حََؾٍَّ شَّٝ . رُ َّ َُّ  حَ  رُ

ةٍء  َٛ ااَِت ُؽْل ِِ اَك  ـَ ْم َعتِ . ِِ ُّ ٌُْض ْلِج ا َٚ  ٌَِٝ  َُ ْٕبَُٗ  ف١َََٕا َُّ  ٠ََ ُي َص ـِ . رُ ْيِض َّ  ٌْ ِ ٟ  ٌَِٝ ا ّْ َ٠ َٚ   ًُ ْٕخَبُِٗ ف١ََْ خَِي َ٠  َُّ ََ٘قا . رُ

َعتٍء  ُّ ًَّ ُص َْ َؿْأبُُٗ ُو . َوا

 ُُ ١ِ٘ ِٗ فََلؿَّ : لَاَي   ْبَلا ١ٍَْ َ َُ ًٌل فََيٍَّ ِٗ َكُص اِ ِي  ِْف ِلَّ بِ َٛ َّ  ٌْ ًُ فِٟ بَْعِ  ا ِٗ ٠َأُْو ِِ ْٓ أ٠ََّا ِِ ا  ًِ ْٛ َ٠ َٛ فَب١ََْٕا ُ٘

 ََ َُّ  لَايَ . اٌّيالَ َُّ َ افَاَن هللاُ : رُ ْٚ ٠َْعبَُل ! ٍَُ٘ َي أَ َٚ ـْ ٌَْض ْْ ٠َْلفَُل ا ـُ أَ ْٔزََٕٝ َكاِصًعا  ٠ُِل٠ ـْ ا ًِ لَ ُص َّّ ا َٔظََل  ٌَِٝ اٌلَّ فٍََ

َْٙل لَاَي  ٌَُٗ  ِْ : إٌَّ ١ْلَا ًِ اٌشَّ َّ  َ ْٓ ِِ ٌَْعَضٍَتَ  َّْ ا ِ َىأََه  فَ  لَايَ . َِ َٚ  ُّٟ ٌُْؾلاََىأِ  ِٗ ا ١ٍَْ َ ًَ ًُ فَأَْلبَ ُص لََف اٌلَّ َٛ ـُ : فَ حُِل٠

اَفا؟ لَايَ  َـّٜ: َِ ْْ أَحََ  ـُ أَ ًِ : لَايَ . أُِك٠ ُص اٌِٟ؟ لَاَي  اٌلَّ َِ ْٓ أَبَاَط ٌََه  َِ َٚ ْعَج فِٟ ََ٘قا؟  ِّ َو١َْف  َ َٚ َُ َفاَن؟   ٌِ َٚ : َٚ أَ

حَِٕٟ؟ لَايَ  ْٛ ـْ َؿَ  ا َكَؿْؿُث َ ١ٍََه اٌّيالََ : ١ٌََْو لَ َِ كٌل  َّ ُْٕج أَََّٔه ََ٘ىَقا أَْع ََٕ  ْٛ ٠ٍََْه  ٌَ َٚ . ْْ ُٓ ف١ِٗ أَ ا َْٔغ َّ ِٓ ف١ِ ا١َْ٠٢

 َُ َْٔج فَخَُيٍِّ أَ أَ ـَ ْْ حَْب ٌْ ّ َاُك أَ َْٔج ا أَ َٚ ٌَْضاٌُِو  ُْٕج أََٔا ا َْ   َفا ُو َُ : فَأَلُُٛي أََٔا ِع١َٕ ِقٍء ُِض١ِبًا ٌَهَ . حَُىٛ ُُ اٌّيالَ َ ١ٍَُْى َٚ . ْْ ِ فَ 

 ِٓ ًُ فََٙإَُ٘ا  ١َْ٠ ُْٕج  ُو ْْ ُو ِ َٚ ُث أََٔا َ ٍَٝ عاٌِٟ   ـْ لََع َٚ َْٔج  َ ١َْج أَ َِ َٚ َْٔج   َىَىجَّ أَ َٚ ُْٕج َ   ِوالً َش١ْ ًا َىَىجُّ أََٔا  ُو

أَ أََٔا فَأَلُٛيُ  ـَ ْْ أَْب َٛ أَ ُ٘ َٚ َْٔج فَخَمُٛيُ :  َؽَل   حُِض١ُ  أَ َٚ   َُّ ٍَء . ١َِٕ٘ اً : ٍَُ٘ ٌَل بَِىالَ ُْ َوالَ ًِ . ف١ََُىٛ يٌل بِأَْو ْٛ لَ َٚ ٌَل بِفََعاِي  ا َوالَ َِّ َ فَأ

ََ٘قا ٠ُْؾِلُس َ ١ٍََْٕا فَْ اًل َوب١ًِلا  لَايَ  َٚ َْٔ اِ    َٓ اِل ِِ ِٗ : فَََٙقا ١ٌََْو  ْٓ فِٟ ِعَيابِ ُْ ٠َُى اٌل ٌَ ْٟ ًِ َش ُص َكَؿ َ ٍَٝ اٌلَّ َٛ .  فَ

 ٌَُٗ ًَ ل١ِ َٚ ٍَْه إٌَّاِع١َِت   َِٙل بَِقٌَِه فِٟ حِ ؿِّ : فَُش ْٓ حََىٍُِّف اٌلَّ ِِ َٚ  َِ اَل َٓ اٌيَّ ِِ ـْ أُْ ف١َِٕا  ا بِٟ  ٌَِٝ َفٌَِه : لَايَ . لَ َِ

تٍء  ْٓ . عاصَّ ِِ ْْ أُْ فِٟ أََٔا َْٔفِيٟ  َٛ أَ ا ُ٘ َّ َِّٔ " َُّ لُ "ٍَُ٘ ِْ ََ ا٤َ ـِ اْىخَمَا لَ َٚ    .

ا أَُؽٛ  ـً َْ َؽاٌِ ْْ ٠َُىٛ ا أَ َِّ َْ بِفَاِكهٍء   ِ ايٍء َوا َٚ  ْٓ ُٓ ٠َِي١لٍء َ  ـُ ْب َّّ َغ ُِ  ِٗ رَِٕٟ بِ َـّ ا َع َِ ٌَْغـ٠ِذ  ًُ ََ٘قا ا ْز ِِ َٚ

ْٚ َ ١َْلُٖ  ِٗ أَ ٠ْ َٚ َْٙل : لَايَ . َِ

 ِٓ ْٓ ب١َْ ِِ َُ َشاِ لٌل  ِٖ   ِْف ََٔض ـِ ْٙ ـِ اْعخََضَ  بُِض لَ َٚ   ِٖ ِل ِْ أَ َٚ  ِٗ ْشُ ٛيٌل بِِغَيابِ َِ  َٛ ُ٘ َٚ ْضٍِوٍء   َِ ا فِٟ  ًِ ْٛ َ٠ َٛ ب١ََْٕا ُ٘
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 ُٖ ـَ ضَّ َِ َٚ لَلَّ َُٗ  َٚ  ِٗ َعُٗ ف١ِ ـَ َِ ُٖ ِشْعًلا  ـَ َْٔش َ ِٗ  فَأ ٠ْ ـَ ا فََلَ  لَايَ . ٠َ َّّ ْٕجَ : فٍََ ـْ أَْعَي ِٗ فَمَايَ . لَ ًَ َ ٍَٝ َواحِبِ َُّ  أَْلبَ ِٗ : رُ أَْ ِل

ٍُء  ـْ ٠ُْيخَلَاُك ٌَُٗ . َ ْشَلةَ   َِ  ِؿْكَ٘ اِ ُل فََلًعا لَ ا َكأَٜ َعاٌَُٗ لَايَ . فَفَِلَط اٌشَّ َّّ لََي : فٍََ َٚ ـْ  ٌْمَٛي لَ َٚ ِِّٟٔ ٤َََكٜ ََ٘قا ا

ٍُء  ٌَْف ِؿْكَ٘ َٓ أَ ٍَْٙا ِ ْشِل٠ لَِي اِْصَع ْٛ َّ  ٌْ َْٕه ََ٘قا ا ِِ . ِٖ ـِ ٍْ ْٓ ِص ِِ اِ ُل ٠َْؾُلُس  َواَؿ اٌشَّ ـْ حََ اَ َف . َٚ ا َكأَٜ فََلَعُٗ لَ َّّ فٍََ

ٌْفًا: لَايَ  َٓ أَ ٌْل أَْكبَِع١ْ ِٗ ٠َا فاَُل ِي  أَْ ِل ْٛ ٌْمَ ِك حََ اُ ِف ا ـْ َّْ فَلَعَه ١ٌََخََ اَ ُف َ ٍَٝ لَ ٌْفلُط ٠َْمخٍُُُٗ . َٚ ِ .  فََىاَؿ ا

ا َكَصَعْج  ١ٌَِٗ َْٔفُيُٗ لَاَي ٌَُٗ  َّّ ْٔجَ : فٍََ انَ -أَ ـَ ٍُْج فِ ٌُل - ُصِع ًٌل َوِل٠ ـِ اْمَؿْؿُث . َكُص ا َكأ٠َْخَِٕٟ لَ َّ ُُ أَََّٔه ُوٍَّ أََٔا أَْ ٍَ َٚ

ٌَْضااَِنةِ  ْىلِ . فََلًعا ِمْؿحَِٕٟ فِٟ ا ْٓ لٍَِِّت اٌشُّ ِِ   ّ  ُْ َْٕه َ  ٠ُُىٛ ِِ لَبُُٛي ََ٘قا  َؽَلسَ . َٚ َٚ َُّ  َؿَ ا ٌَُٗ  .  رُ

ِٗ َواحِبُُٗ فَمَايَ : لَايَ  ١ٍَْ َ ًَ َْ هللاِ :فَأَْلبَ َٓ ! ُىْبَغا ُل ٌَُٗ بِأَْكبَِع١ ُِ ا  حَأْ ًّ َٓ ِؿْكَ٘ َْٕه بِأَْكبَِع١ ِِ َْ ٠َْلَ ٝ  ََ٘قا َوا

؟ لَايَ  ٍُء ٌَْف ِؿْكَ٘ ٠ٍَْهَ : أَ ْْ حُْعِل١َُٗ َش١ْ ًا؟ لَايَ ! َٚ ـُ أَ حُِل٠ ؟ لَايَ : َٚ َـّ ِلَن بُ ِْ ْٔفَاِف أَ ِ  ْٓ ِِ َٔا : َٚ ًٌل َىلَّ ا ََ٘قا َكُص َّ ُك  َِّٔ َّ ٠َا أَْع

ٍَء  َىَلْكَٔاُٖ بَِىالَ َٚ ٍَء  ١ِْف  . بَِىالَ َٓ اٌيَّ ِِ َّْ ٌَِيأِٟ أَْللَُي  أَ َٚ ـِ   َٓ ا٤ََى ِِ ُـّ  أََش َٚ ِل   َّ ٌْمَ َٓ ا ِِ  ُٓ َُ أَِّٟٔ أَْعَي َٓ َمَ  َٛ ِع١ ُ٘

ـْ  ُ لَ ٌَِىَّٕٗ َٚ ـْ َوَقَ ؟  ُُ أََّٔٗ لَ ِٗ  ٌَِٝ ب١َْخِٟ؟ أٌََْيَٕا َْٔعٍَ ْٓ ََ٘قا َش١ْ ًا أَْكِصُي بِ ِِ ـِٞ  ًَ فِٟ ٠َ ِْ َصَع َٕا ْٓ اٌيِّ ِِ ْٔفَُق  َّْ أَِِلٞ أَ أَ َٚ

َٓ َوَقَ  ٌََٕا َٔا ِع١ َْ َوِقبًا. َىلَّ ْْ َوا ِ َٚ ااِِن   َٛ ٌَْض ُل ٌَُٗ بِا ُِ
َٔأْ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ ُٖ بِا ُٓ أ٠ اً َُٔيلُّ يٌل . فََْٕغ ْٛ لَ َٚ ُْ َوِق ٌل بَِىِق ٍء  ف١ََُىٛ

يٍء  ْٛ ًٍء . بِمَ يٌل بِفِْع ْٛ لَ َٚ قٍء  ـْ َْ َوِق ٌل بِِ  ْْ ٠َُىٛ ا أَ َِّ َ ِٗ . فَأ ْعَج بِ ِّ ُٓ اٌَِّقٞ َى ب١ِ ُّ  ٌْ ُْ ا ٌُْؾْيَلا َٛ ا . فَََٙقا ُ٘

٠ُمَايُ  َٚ  : ُْ ِٙ ٌِ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َِ ا َٛ ٌَْع ٌِْيَِٕت ا ـْ َصَلٜ َ ٍَٝ أَ ًَ اٌَِّقٞ لَ زَ َّ  ٌْ َّْ ََ٘قا ا ٍُْج :  ِ َّٟ َشْنًكا َوأَِّٟٔ أََو ْٕظُُل  ٌَِ  َ٠

ْلٚ َِ  ًِ ْ٘ َ٤ِ َٛ ا ُ٘ َّ ا   َِّٔ ـً اِع َٚ خُُٗ  ّْ أَْ َع َٚ  ِٓ .  اْر١َْٕ

ُّٞ : لَايَ  ُلِٚم َّ  ٌْ لَاَي ا ابَّخِٟ: َٚ ـَ ٠َٕتً ٌَب١ََُْٕج  ك٠اً ٌِ ـِ َِ ِٟ أَْبِٕٟ  ْٛ َ  إََّٔٔ ٌَ  .

َٛ ٠َْبِٕٟ َؿاَكُٖ بِبَْ ـاؿَ : لَايَ  ُ٘ َٚ ٍَء  َِ٘شا  ِٓ ـَ ْب َّ ٍُْج ٤َِْع لُ َٚ : َٓ ِٗ اٌل١ِّ ًٍء َىٍَّطَ َ ١ٍَْ اِي َكُص َِ  َفا أََكاَؿ هللاُ َفَ٘اَ  

ٌْ ّ َااَ  ا ٌَْؾٍََف   َ : لَايَ . َٚ ًٍء َصَعٍَُٗ ٠َْلُصٛ ا اِي َكُص َِ َّ ا  َفا أََكاَؿ هللاُ َفَ٘اَ   ٌْ ّ َاِا؟  ّٔ  ا َٚ  ِٓ ا ٠َْ َُٕي بِِقْوِل اٌل١ِّ َِ َٚ

لَٝ  ْٚ ا َكأ٠َُْج ُصَّٕتً لَطُّ أَ َِ َٚ ٌَْؾٍَِف   ُْ بِا َّ ا ُْ باَِللِيٍء   ّ  اِل٠ َ  حََلَن ُؿَٚكُ٘ َٚ   ُْ َ  أَْلفََل ب١ُُٛحَُٙ َٚ ٍََْ٘ه إٌَّاَه  ْْ أَ  ِٙ اٌٍ َٚ

١ٌَْأْهِ  َٓ ا ِِ .

لَِت  : لَايَ  ـَ ُل بِاٌ َّ ُِ ٠َأْ َٚ ْعُلِٚ    َّ  ٌْ َٛ ٠َُغذُّ إٌَّاَه َ ٍَٝ ا ُ٘ َٚ  َٓ ٌَْغَي َِٚمِة ا َلا َّ  ٌْ ْٓ ا ِِ ًٌل  َي َكُص ِّ َى َٚ

٠َمُٛيُ  ْٓ َمواَةٍء : َٚ ِِ ايٌل لَطُّ  َِ ا َٔمََ   ٌَْؾٍَفِ . َِ ُْ ُىْلَ تَ ا ُ٘ ـُ ٠َِع ِٗ فَاْفخَمَلَ . َٚ ِٗ ُوٍِّ اٌِ َّ َق بِ َـّ َىَٕتً . فَخََ  َٚ ْٔخَظََل َىَٕتً  . فَا

ِٓ  فَمَايَ  ٌَْغَي َل َ ٍَٝ ا ُْ ٠ََل َش١ْ ًا بَىَّ ا ٌَ َّّ أََٔا : فٍََ َٚ حَِه   ـَ ْٔفَْمُج َ ٍَٝ ِ  َ ٌَْؾٍََف  فَأ َٟ ا َْٕج ٌِ ِّ ا َصَْٕعَج بِٟ؟ َ  َِ ٌٓل  َعَي

َ  َوز١ًِلا َٚ ْٕٗ ل١ٍَِاًل  ِِ َث  َ  أََكٜ  ـْ  َ َٚ ا  َِ ْٔخَِظُل  َوَقا َىَٕتً أَ َٚ ْق َوَقا  ُِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َْ ٠َْ َُٕي بِٟ . ا ًُّ ٌََه؟اٌٍَِّ ُّ َوا ََ٘قا ٠َِغ

ْٓ ََ٘قا؟  ِِ أَْوزََل 

الً  َؤصَّ ُِ َٚ الً  َعضَّ ُِ  ُْ ٌَْؾٍَُف ٠َُىٛ ا َٚ . َْ ا َِ ٌِْغْل ُلٚ َ اِْىخََغكَّ ا حََشلَّ َ اٌشُّ َٚ َق  َـّ ْٓ حََ  َِ َْ ََ٘قا َ ٍَٝ . َٚ ْٛ َوا ٌَ َٚ

ٌِْعبَاَؿةُ  ٌََقَ٘بَِج ا َٚ َٟ فَم١ِلٌل   ّّ َا بَمِ  ٌَ َٚ ٌَخََلَن إٌَّاُه اٌخَِّضاَكةَ   َٚ ِٗ َىالِلَتً   ْغَٕتُ ف١ِ ِّ  ٌْ ُّٞ ٌََىأَِج ا ِم َٚ ْل َّ  ٌْ ُٗ ا َّ َّ٘ َٛ ا حَ َِ 
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POSTMODERN BĠR ROMAN ÇÖZÜMLEMESĠ: 

ĠHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I 

 

The Analysis of a Postmodern Novel:  Ġhsan Oktay Anar’s Taciturns 

 

Yusuf AYDOĞDU
 1 

 

ÖZET 

Türk edebiyatında, 1980‟lerden sonra kendisini fazlasıyla hissettirmeye baĢlayan 

postmodernizm akımının, doksanlardan sonraki en renkli ve en güçlü yazarlarından 

birisi olarak karĢımıza çıkan İhsan Oktay Anar, ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası‟ndan 

(1995) itibaren kaleme aldığı her romanı ile edebiyat dünyamızın en çok ses getiren ve 

en ilgi çekici yazarlarından birisi olmuĢtur. Romanlarında genellikle tarihî, dinî, felsefî, 

mitolojik unsurları postmodern bir söylemle zenginleĢtirerek okura sunan yazar, 

oluĢturduğu bu farklı ve renkli anlatım tarzını Suskunlar (2007) romanı ile bir adım 

daha ileriye götürmüĢtür.  

Bu çalıĢma, Ġhsan Oktay Anar‟ın Suskunlar romanına, romandaki kurgulama 

yöntemlerine, karakterlere, anlatım biçimlerine, dil-üsluba odaklanarak 

oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada, ayrıca romanda yer alan postmodern unsurlar tespit 

edilmiĢ ve bu unsurlara değinilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, Ġ. O. Anar‟ınSuskunlar 

romanını postmodernizm odaklı, okur merkezli bir bakıĢ açısıyla çeĢitli yönlerden 

incelemektir.  

Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, Roman, Ġhsan Oktay Anar, Suskunlar,  

 

ABSTRACT 

Ġhsan Oktay Anar, who is one of the most attractive and powerful authors of 

Postmodernism movement that has begun to be more effective since 1980‟s in Turkish 

literature, has become one of the most influential and  attractive authors  thanks to all 

of his novelsincluding his first one named The Atlas Of Misty Continents(1995). The 

author generally presents historical, religious, philosophical and mythological elements 

enriched by a postmodern discourse to his readers, and he advanced this colorful and 

different style in his novel Taciturns(2007). 

 

                                                 
1 Atatürk Üniv. Eğitim Bil. Enst. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doktora Programı Öğrencisi, e-

mail: aydogduy0@gmail.com 
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This paper is based on ĠhsanOktayAnar‟s novel named Taciturns, the methods of 

construction, characters, wording and language style in this novel. In this study, 

postmodern elements are also found and touched on. The aim of this study is to 

analyzeĠ. O. Anar‟sTaciturnsnovel with a reader focused approach and in aspect of 

postmodernism. 

Keywords: Postmodernism, Novel, Ġhsan Oktay Anar, Taciturns 

 

1. Postmodernizm Kavramı: 

Postmodernizm kavramı, modernizme bir tepki olarak ortaya çıkan, 

1950‘lerden itibaren etkisini göstermeye baĢlayan, 1980‘lerin baĢlarından 

itibaren yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanan bir kavramdır. Ġçinde 

bulunduğumuz yüzyılın en çok tartıĢılan konularından biri olan postmodernizm 

―karmaĢık ve kaygan yapısıyla‖ (Emre, 2006: 1)  belli bir tanımla açıklanması 

zor bir anlayıĢ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kavram olarak ―post‖ öneki Batı 

dillerinde, bir dönemin sonu, ―ötesi, sonrası‖  (Aydın, 2008: 37), anlamlarına 

gelmektedir. Bu açıdan terim haliyle bakacak olursak; post-modernizm 

―modernin sonu, modernden sonra doğmuĢ, anti-modernizm‖ (Emre, a.g.e. 20-

21) anlamlarıyla kullanılmaktadır. Ancak bazı edebiyat eleĢtirmenlerine göre; 

postmodernizm, modernizmin bir süreği, onu devamı olan bir akım ve 

anlayıĢtır. (Bkz. Best/Kellner, 2011: 226-227) 

Kavram olarak postmodernizm konusunda bir birlik ve bütünlüğün 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun ilk ve temel sebebi; 

postmodernizmin bir akım olarak tanımının ve sınırlarının net olmamasıdır. 

Diğer taraftan karmaĢaya sebep olan bir diğer unsur da postmodern teoriyi 

ortaya atan veya onu değerlendiren eleĢtirmenlerin onu farklı yorumlama ve 

anlamlandırmalarıdır. Bu belirsizliğin bir diğer sebebi ise postmodernizmin, 

edebiyatın dıĢında sanat, felsefe, siyaset bilim, ekonomi gibi birçok alanda da 

kendisini hissettirmesidir. (Bkz. ÇetiĢli, 2009: 153) 

Her ne kadar bu akım, bir bütünlüğe sahip olmasa da genel anlamda 

bilim, teknoloji ve ideolojiler ekseninde toplanan modern değerlere Ģüphe 

duymakla baĢlayan modern bilgiye karĢı eleĢtirel bir tutum geliĢtiren, 

özgürlükler noktasında ön açıcı olan bir anlayıĢtır. 

Postmodernizm, mimariden, ekonomiye, edebiyattan müziğe hemen 

hemen her alanda etkisini göstermiĢtir. Konumuz itibariyle bu akımın, 

edebiyatta özelde roman türünde yarattığı değiĢikliklere değineceğiz.  
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2. Postmodern Romanın OluĢumu ve Getirdiği Ġlkeler: 

19. yüzyılda bilimin öncülüğünde Ģekillenen sanat anlayıĢı edebiyatın da 

mecrasını değiĢtirmiĢtir. Roman bu yüzyılın en önemli türü olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Romana atfedilen değer roman yazarını da okurun gözünde kutsal 

kılar. Romancı her Ģeyi bilen, öngören, yönlendiren üst bir kimliğe sahiptir. 

―Romana yüklenen bu sorumluluk, ister istemez roman yazarlarını da 

etkilemiĢtir. Bu etki iledir ki 19. yüzyıl romancısı kurgulama yöntemi, 

artzamanlı ve sebep-sonuç iliĢkisine/determinizm prensiplerine göre 

düzenlenmiĢ sanat anlayıĢı, dili kullanıĢı, titiz iĢçiliği, bilgiç anlatıcıları ile âdeta 

kutsal bir misyonun temsilcisi olarak çıkar okurun karĢısına‖ (Gündüz, 2009: 

21).  

20. yüzyılla birlikte bizzat I. Dünya SavaĢı‘nın yarattığı etkiler ve savaĢın 

sonuçları edebiyatın da sanata ve topluma bakıĢını değiĢtirir. SavaĢın yol açtığı 

yıkımın ardından daha demokratik ve özgürlükçü hareketlerin yaygınlaĢması, 

bireyin ön plana çıkmaya baĢlaması gibi bir takım farklılıklar oluĢur.  Bu 

farklılıklar ile birlikte daha önce yarı tanrı özelliklerine sahip, her Ģeyi bilen 

sanatçının/romancının yerine, okuru merkeze alan, okurun güvenini kazanmaya 

çalıĢan, mütevazı kimliğiyle kendini eserde belli ettirmemeye gayret eden, 

ancak aynı zamanda eserde oyunbaz ve ironik bir üslup oluĢturmaya çalıĢan, 

okuru yönlendirmek yerine onu eğlendiren, bunu yaparken dolaylı yoldan okuru 

sorgulamaya iten bir yazar tavrı oluĢmaya baĢlar. Ecevit‘in deyimiyle artık ―dıĢ 

gerçek, fotoğraf çekercesine anlatılıyordur dönemin doğalcı edebiyatında. 

Kahraman ise yerini pasif kahramana bırakmıĢtır; güçsüzdür, maddenin 

oyuncağı olmuĢtur, edebiyat ürünlerindeki kapsam alanı giderek daralmaktadır‖ 

(Ecevit, 2012: 26). 

20. yüzyılda özellikle I. Dünya SavaĢı sonrasında; Thomas Mann, Robert 

Musil, James Joyce, Virginia Woolf, SamuelBeckett gibi yazarlar, hem 

iĢledikleri konular hem de iĢleyiĢ biçimlerindeki yenilikleriyle postmodern 

romanın Ģekillenmesinde önemli bir rol oynamıĢlardır. Bu yazarların 

oluĢturdukları yeni anlatım tarzları, romanın temel unsurlarında meydana 

getirdikleri değiĢiklikler postmodern romanın oluĢmasında önemli rol 

oynamıĢtır. 1950‘lerden sonra yukarıda saydığımız modernist yazarların açtığı 

yolu JorgeLuisBorges, ĠtaloCalvino, Umberto Eco, JacquesDerrida, 

AlainRobbe-Grillet, Paul Austervd. gibi postmodern yazarlar daha da ileriye 

götürüp yeni bir edebi anlayıĢ meydana getirmiĢlerdir. Bu yazarların özellikle 

roman türüne getirdikleri üstkurmaca, metinlerarasılık, söylem çoğulluğu, okur 
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merkezlilik, ironi, parodi, imgesel anlatım, metafor, simgesellik vb. unsurlar 

yeni bir roman türünün oluĢmasını sağlamıĢtır.  

Yukarıdaki tespitlerden de yola çıkarak diyebiliriz ki; postmodern roman, 

modern/klasik romanın oluĢturduğu birçok unsuru değiĢtirir. Roman türüne 

birçok yenilik getirir. Bunların baĢında klasik/modern romanda kutsallaĢtırılan 

anlatıcının yerine okurla sohbet eden, romanın içinde kendini belli eden, 

gerçekçi bir tavır yerine, ironik bir tavır sergileyen, oyun oynadığını belli eden 

bir anlatıcı alır. Bununla beraber bakıĢ açısında da çoklu yöntemler denenmeye 

baĢlanır. Aynı anda birden fazla bakıĢ açısı aynı eserde karıĢık bir Ģekilde 

karĢımıza çıkar. Anlatılardaki kurgusal yöntemler de birbirinden farklı Ģekillere 

bürünür. Bunların baĢında bilinç akıĢı, iç konuĢma, monolog, üstkurmaca, 

geriye dönüĢ ve ileriye gidiĢ tekniği ve yöntemlerinin sık kullanılması 

gelmektedir. Postmodern romanın bir diğer önemli unsuru da oluĢturduğu yeni 

dil kurgusudur. Dil, klasik ve modern dönemde sahip olduğu kurallı, anlamlı, 

anlaĢılır bütünlüğünden kopartılır, genel geçer evrensel taĢıyıcılığı bozulur. 

Farklı, belirsiz, karmaĢık bir forma bürünür. Mekân ve zaman da bambaĢka bir 

biçimlerde ve formlarda karĢımıza çıkar. Klasik romanın kurallı ve belirleyici 

unsurları olan mekân ve zaman postmodern romanla birlikte sadece aracı rolüne 

bürünür. Ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmaz. Çoğu zaman anlatılan olay da 

önemsizleĢir. Bütün bu değiĢikliklere rapmenpostmodern romanla beraber 

okurun önemi artar. Metni anlamlı kılan en önemli unsur olarak okur karĢımıza 

çıkar. ‗Anlamı üreten okurdur‘ düĢüncesi hâkim kılınır. Böylece roman da 

okunup tüketilmesi gereken bir nesne olmaktan çıkıp, aksine hiçbir zaman 

tamamına eriĢilemeyen, her okumada yeniden değerlendirilmeye açık bir yapıt 

olarak karĢımıza çıkar. Nitekim postmodern anlayıĢa göre hiçbir eser 

tamamlanmamıĢtır. Parla bu konuda Ģu tespitlerde bulunur: "Hiç bir metin 

tamamlanmıĢ bir bütün değildir. Bu da okur ve yazarı yeni bir konumda 

düĢünmemizi gerektirir. Okur ve yazar dil denizinde sözcüklerin anlamlarının 

dalgalar gibi birbirini izlediği bir devinim içinde yüzerken, metinler, benlikler, 

kimlikler ve yorumlar da yeni göstergelere dönüĢürler....bu epistemolojiye göre, 

belirleyebileceğimiz yazar, okur, metin yoktur; yalnızca o metin aracılığıyla 

oluĢan söylemler vardır" (Parla, 2008: 180). 

Bu temel unsurların yanında postmodern romanı Ģekillendiren ve ön 

plana çıkan diğer unsurlar; metinlerarasılık, parodi, ironi, oyun, kolaj, 

yabancılaĢma, çoğulculuk, tarihten ve gelenekten yararlanma vb. bu edebi 
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anlayıĢla birlikte karĢımıza çıkan unsurlardır.  

 

3. Türk Edebiyatında Postmodern Süreç ve Ġhsan Oktay Anar: 

Türk romanı postmodern kavramıyla ve postmodernizm akımıyla Batı 

edebiyatına göre daha geç dönemlerde tanıĢır. 1950‘lerden sonra Batıda etkili 

olmayan baĢlayan postmodernizmin Türk edebiyatında gerçek manada 

1980‘lerde görülmeye baĢladığını söylemek mümkündür. Batı‘da postmodern 

roman teorisinin Grillet tarafından eserlerde uygulanmasından sonra ―Oğuz 

Atay ―Postmodernizmin ve Postmodern roman anlayıĢının Türk Edebiyatındaki 

ilk örneğini‖(Sakallı, 2011: 1660) 1972 yılında yayımlanan Tutunamayanlar 

romanıyla verir. Bu konuda Osman Gündüz de Ģunları dile getirir: ―Batıda 

Joyce, Kafka, Faulkner… gibi romancıların baĢlattığı modernist akım ile 

Nobakov, Robbe-Grillet, Butor, Sarraute gibi Yeni Romancıların baĢlattıkları 

postmodern anlatım teknikleri biraz gecikmeyle de olsa Türk romancıları 

tarafından uygulanma fırsatı bulur.‖ (Gündüz, a.g.e. 17) Bu açıdan, 

1950‘lerden sonra Yusuf Atılgan‘ın Aylak Adam (1959), A. Hamdi Tanpınar‘ın 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1962) adlı romanlarında postmodern romanın 

çeĢitli izlerini ve etkilerini de görmek mümkündür.  

1970‘lerden sonra Tutunamayanlar ile Türk edebiyatında etkisini 

göstermeye baĢlayan postmodern süreç 1980‘lerle birlikte büyük bir ivme 

kazanmıĢtır. Bu dönemde özellikle Leyla Erbil, Selim Ġleri, Ferit Edgü, Bilge 

Karasu, Nazlı Eray, Güney Dal, Latife Tekin, Adalet Ağaoğlu‘nun çeĢitli 

romanlarında postmodern etkiler görmek mümkündür. 1990‘larla birlikte 

postmodern roman Türk edebiyatında etkisini iyice hissettirmeye ve kendisine 

fazlasıyla okur bulmaya baĢlar. Orhan Pamuk‘un Sessiz Ev (1983) ile baĢlayan 

Kara Kitap (1990), Yeni Hayat (1994) ile oluĢturduğu bu postmodern anlatı 

tarzı beklenenden fazla ilgi görmeye baĢlar. Yine bu dönemde Hilmi Yavuz‘un 

Taormina (1990) Fehmi K.‟nın Acayip Serüvenleri (1991), Kuyu (1994) adlı 

postmodern anlatıları, Hasan Ali ToptaĢ, ve Ġhsan Oktay Anar gibi farklı tarzlar 

deneyen, yenilikçi yazarların romanları bu dönemde fazlasıyla ses getiren 

eserler olarak karĢımıza çıkmaktadır.   

1980-2000 yılları arasında genel hatlarıyla postmodern çizgide eser veren 

yazarları yukarıda kısaca tanıtmaya çalıĢtık. Bu yazarların dıĢında da isimlerini 

sayabileceğimiz Murathan Mungan, Elif ġafak, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner, 

Süreyya Evren, Erendiz Atasü, Ġnci Aral, AyĢe Kulin de yarattıkları yeni tarz ve 

söylemlerle postmodern edebiyatın imkânlarını geniĢletmiĢ yazarlardır.  
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1990‘larda, postmodern anlayıĢa birçok yönüyle hâkim güçlü bir kalem 

olan Ġhsan Oktay Anar‘ın eserleri damga vurur. Anar, felsefeden, tarihten, 

mitolojiden, dinden esinlendiği öyküleri, olayları postmodern anlayıĢın bütün 

imkânlarıyla yeniden oluĢturan, bunu yaparken de üstkurmacanın, çoklu bakıĢ 

açısının ve dil oyunlarının bütün imkânlarından fazlasıyla yararlanan 

postmodern anlayıĢı çok iyi özümsemiĢ bir yazar olarak karĢımıza çıkar. Puslu 

Kıtalar Atlası (1995), Kitab-ülHiyel (1996), Efrâsiyâb‟ın Hikâyeleri 

(1997)Amat(2005), Suskunlar (2007), Yedinci Gün (2012), Galiz Kahraman 

(2014) adlı romanlarında sürekli tarihten beslenen yazar, bunu yaparken de 

okura, tarihin Ģüpheyle bakılması gereken bir unsur olduğu gerçeğini de dolaylı 

yoldan vermeye çalıĢır. Eserlerinde sürekli Osmanlı döneminden çeĢitli konular 

seçen (Galiz Kahraman hariç) Anar, anlatım dilinde de sıklıkla Osmanlıcadan 

beslenir. Bu dil seçimini, oluĢturacağı dil oyunları, ironi ve mizah için malzeme 

olarak kullanır. 1995‘te yayınladığı ilk eseri Puslu Kıtalar Atlası‘ndan itibaren 

oluĢturduğu bu kendine has dil-kurgu birlikteliğini bütün eserlerine uygular.  

Konularını genellikle tarihten alan Anar‘ınPuslu Kıtalar Atlası‘nda 

Descartes‘in Metod Üzerine KonuĢma adlı eserinden yola çıkarak, insanın 

varoluĢsal problemlerine ironik bir yaklaĢım sergilerken, Kitab-ülHiyel‘de güç 

peĢinden koĢanların düĢtüğü trajik ve komik haller konu edilir. 

Efresyab‟ınHikâyeleri‘nde insan hayatını güzelleĢtirmeyi amaçlar ve bu 

bağlamda sevgiyi ve hoĢgörüyü ön plana çıkarır. Amat‘ta ve Suskunlar‘da ise 

benzer bir probleme, insanlığın var olduğundan beri oluĢturduğu iyi-kötünün 

ebedi çatıĢmasına değinir. Yedinci Gün‘de insanın sonsuza eriĢme hayallerine 

ve Osmanlının son dönem aydınlarının içinde bulunduğu trajik durumun 

ironisini yapan yazar, Galiz Kahraman‘da ise KasımpaĢalı Ġdris Âmil 

Efendi‘nin yaĢam öyküsüne eğilir.  

Anar‘ın genel anlamda tüm romanlarında karĢımıza çıkan temel mesajın 

daha yaĢanılabilir, güzel bir dünya oluĢturma çabası olduğunu görmekteyiz. 

Yazar, bu güzel dünyaya tamamen hâkim olmaya çalıĢan, sonsuzluğu arayan 

kötülerin sahip olduğu ihtirasların ve kötü emellerin anlamsızlığının ve aynı 

zamanda bu trajik/ironik durumun eleĢtirisini yapar. ―Anar‘ın romanlarında 

olayların derin yapısı içinde Tanrı ile ġeytan‘ın, iyi ile kötünün ezeli mücadelesi 

var. Bu mücadele dinsel ve tasavvufi öğelerle, geleneksel kültürün taĢıyıcıları 

olan dilsel formlarla ve birbirine bağlanan zengin öykücükleriyle ve semavi 

dinlerin öğretilerine yapılan metinlerarası göndermelerle anlamlı bir bütünlük 
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oluĢturmaktadır‖ (Gündüz, 2009: 94-95) 

 

4. Suskunlar Romanında Olaylar ve Olayların Ele AlınıĢ Biçimi  

 Günümüzde postmodern anlayıĢla eserlerini kaleme alan birkaç güçlü 

yazardan birisi olan Ġhsan Oktay Anar, az sayıdaki eserine rağmen bu sahada, 

ilk eserinden itibaren kendi okur çevresini oluĢturmuĢ bir yazardır. Suskunlar, 

yazarın beĢinci eseri olmakla birlikte birden fazla baskı yapma becerisi 

göstermiĢtir. Eser, 17. Yüzyılın Ġstanbul‘unda (Konstantaniye) geçmektedir. 

Tarih, felsefe, tasavvuf ve musikinin bir araya gelip, birbiriyle iliĢkisinden 

oluĢan roman,mehter takımında kös vuran Kalın Musa, armudi kemençe ustası 

olan oğlu Veysel ve Veysel‘in bir Kıpti kadın olan Goncagül‘den dogma ikizleri 

Davut ile Eflâtun‘un çevresinde geliĢir.Eserin arka planında ise musiki alanında 

ehil olan yedi Ģahsiyetin cinayetleri anlatılır. Ayrıca bu ana konulardan ayrıymıĢ 

gibi görünen ancak çeĢitli tekniklerle birbirine bağlanan birden fazla öykücük 

de eserin ana konusunu yönlendirir ve destekler. 

Anar Suskunlar‘da olay örgüsünü postmodern bir anlayıĢla çoklu anlatım 

yöntemleri kullanarak oluĢturur. Roman, Yegâh, Dügâh, Segâh adlı üç 

bölümden oluĢmaktadır. Bubölümleri birbirileriyle iliĢkili hale getirecek çeĢitli 

küçük olaylarda ana bölümleri beslemektedir.  

Romanın birinci bölümü olan Yegâh‘taki temel olayları Ģu baĢlıklar 

altında sınıflandırabiliriz.  

 Yenikapı Mevlevihane‘sinde bir hayaletin görülmesi 

 Kalın Musa ve ailesi (oğlu Veysel, torunları Davut, Eflatun, 

kardeĢi Muhayyer Hüseyin) tanıtılması 

 Davut'un Nevâ‘ya âĢık olması ve Nevâ'nın annesinin kendisine 

verdiği bir kâğıttaki semaiyi çalarken Kanunî Asım'ın hayaletiyle yüz 

yüze gelmesiyle roman,  

 Hacı Ġskender'in SofuayyaĢ Mahallesi'ne taĢınması 

 Cüce Ġskender'in öyküsü (Bkz. Karaca, 2008: 99) 

Bunlar Yegâh baĢlıklı ilk bölümde ön plâna çıkan temel olaylar olmakla 

beraber, bu olayları besleyen daha küçük olay halkaları olarak  

 Veysel'in, kemence ile çaldığı keder dolu bir parçayla Hızır 

PaĢa'nın kara sevdalı yeğeninin ölümüne neden olmasıve ölüm cezasına 

çarptırılarak zindana atılması,  

 Kalın Musa'nın cimriliğinden bir türlü yiyemediği civcivinin 

öyküsü 
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 Muhayyer Hüseyin'in çalgılı kahvehanesinde kanarya ile kedi 

arasında cereyan eden garip, gülünç bir olay 

 Abalı-fellah Camisi'nin müezzininin baĢından geçen gülünç olaylar 

sayılabilir.  

Dolayısıyla Suskunlar, Yegâh baĢlıklı ilk bölümde, önce iki öykü koluna 

ayrılıp, aradaki öykücüklerle;eski Ġstanbul yaĢamı; meyhaneler, çalgılı kahve-

haneler, çarĢılar, dilenciler ve çeĢitli metinlerin betimlemeleriyle 

tamamlanmaktadır. (Bkz. Karaca, 2008, 99) Birinci bölümde okurun bazen 

anlamakta zorlandığı öykücüklerin birbirileriyle iliĢkilendirilmesi daha sonraki 

bölümlerde sağlanacaktır. Yazar, bu bölümde oluĢan sıkılganlığı, çeĢitli ironi ve 

gülmece unsurları ile zevkli hale getirmeye çalıĢır.  

Dügâh baĢlıklı ikinci bölümde,birinci bölümden bağımsız yeni öykü 

kollarıyla karĢılaĢırız. Bu olaylar genel hatlarıyla Ģunlardır: 

 Eflatun'un yıllarca kapandığı odadan duyduğu esrarengiz bir sesin 

kendisini çağırması üzerine bu sesin peĢine düĢmesi 

 Kin dolu bir Mevlevi derviĢinin, kendisine uzun yıllar önce iĢkence 

eden Firavundan intikam almak için Ġstanbul'a gelmesi 

 Nuvarif Efendi‘nin kin dolu bir insanken Mevlevi Ģeyhliğine kadar 

yükselmesi. 

 Eflatun‘un aradığı sesi Galata Mevlevihane‘sinde bulması 

Segâh baĢlıklı üçüncü bölümde, var olan öykücüklere yeni öykü kollarıda 

eklenir. Böylece olaylar okurun gözünde bir yumağa dönüĢür ―Segâh 

bölümünün son kısmında, yani sonuç kısmında bu öykü kollan; Asım'ın hayale-

tinin sırrı, Cüce Ġskender'in sırrı, Eflatun'un sırrı, Tağut'un sırrı ve Bâtın'la 

Zahir'in sırrı iç içe geçerek gizemli bir kurgu yumağı oluĢtururlar. Böylece 

romandaki aksiyon ve gerilim unsuru yükseltilir. Okur, bu kadar girift ve 

karmaĢık olayın nasıl sonuçlanacağını merak eder. Aslında yazarın istediği de 

budur‖ (Karaca, 2008, 101) . Ancak Segâh bölümünün sonuna doğru bu öykü 

kolları arasındaki iliĢkiler yavaĢ yavaĢ çözülmeye baĢlar. 

 Yedikule Kahini‘nin, Zahir‘in ortaya çıkacağını haber vermesi ve 

bir süre sonraZahir‘in Ġstanbul sokaklarında görülmesi 

 Tağut‘un ortaya çıkarak Ģehrin musiki üstatlarını öldürtmesi 

 Cüce Efendi‘nin Ģehrin son musiki üstadı Eflatun‘u öldürmek 

isterken Davuttarafından öldürülmesi 

 Davut‘un, Asım‘ın bozulan bestesinin sırrını çözmesi ve Asım‘ın 
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ruhunun huzura kavuĢması 

 Kahin‘in görebilen tek gözünü kaybetmesi ve gerçeği görenlerden 

olması 

 Davut‘un Neva‘ya kavuĢması 

 Eflatun‘un suskunluk makamına eriĢmesi 

Suskunlar romanında birden fazla olay örgüsüyle karĢılaĢmaktayız. 

Birbirinden bağımsız gibi görünen birçok öykü kolu bir sonraki bölümde 

eklenen yeni öykü kolları ile çok zincirli ve helezonik (Ġç içe geçmiĢ) olay 

örgüleri oluĢturur. Daha çok halk anlatılarında (masal-efsane-halk hikâyesi) 

karĢılaĢtığımız bu anlatım biçimi postmodern yazarlar tarafından sıklıkla tercih 

edilmektedir. ―Anar, hemen tüm romanlarında okurun karĢısına destan, masal, 

halk öyküsü, efsane gibi geleneksel anlatma formlarından beslenerek çıkar‖ 

(Gündüz, a.g.e., 37) Ancak Ģunu da belirtmeliyiz ki; Anar, bu türlerden daha 

çok biçimsel anlamda yararlanır. Ayrıca bu forma ait bazı söz kalıplarını ve 

anlatım tarzlarını da postmodern anlatı içine yedirir. Suskunlar, bu açıdan 

birden fazla koldan oluĢan, çözülmesi gereken çeĢitli ilmeklerin olduğu, 

bunların birbirileriyle iliĢkilerinin kurulduğu, sağlam kurgulu bir postmodern 

roman olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

5. Dil ve Üslup  

Anar‘ın eserlerini özgün ve ilgi çekici kılan temel unsur, oluĢturduğu dil 

anlayıĢı ve üslubudur. Anar romanlarında sıklıkla tarihten, dinden ve 

mitolojiden beslenir. Bu sebeple yöneldiği tarihsel dönemi ve atmosferi hem 

derinlikli kılmak hem de ironik ve ilgi çekici bir anlatım oluĢturmak için bir dil 

havuzu oluĢturur. Bu dil havuzunda daha çok geçerliliğini yitirmiĢ, günümüzde 

pek kullanılmayan, kullanımdan düĢmüĢ sözcükler yer alır. Özellikle sıfatlar, ön 

adlar, yinelemeler, söz öbekleri gibi geçmiĢe ait sözcükleri olaylar ve kiĢilerle 

bütünleĢtirerek mizahi ve ironik bir söylem geliĢtirir. Nitekim Anar‘ı farklı 

kılan en önemli unsur da bu oluĢturduğu özgün dil anlayıĢıdır diyebiliriz. 

Ecevit, Anar‘ın ―Türk edebiyatında o güne değin görülmedik bir dil kurgusu‖ 

(Ecevit, 2012: 93) oluĢturduğunu belirtir. Karaca ise Anar‘ın dil ve anlatımı için 

―eski tarih kitaplarından, dinî yapıtlardan, Kur‘ân, Tevrat ve Ġncil‘den, meddah 

öykülerinden süzülmüĢ‖ (Karaca, 2008: 101) bir tarzla karĢımıza çıktığını 

söylemektedir. Ayrıca yazar sadece yeni sözcüklerden değil, aynı seslerin 

tekrarı ve yer değiĢtirmeleri, kelime oyunları üzerinden de farklı ve gülünç bir 

anlatım oluĢturur. Anar‘ın dil ve üslup anlayıĢının çok kapsamlı bir çalıĢma 
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alanı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak biz Suskunlar romanıyla sınırlı kalarak 

çeĢitli tespitlerde bulunacağız. 

Örneğin: ―Bu sazdan üflenen nağmeler, sırrın ufulevîvüsafası olan ehl-i 

vukuf füsunkârların bezediği o vasi füseyfisada raks ve vüsub eden vüsema gibi 

birer üfkuhe idiler.‖ (s. 123) Yine; Feylesof Fisagor‘daki ‗s‘ harflerinin tekrarı, 

―iĢte yine o ses, dergâhtan geliyor yine, yine baĢladılar. Neyleriyle aynı sesi 

yine üflüyorlar.‖(s. 187) ifadelerinde yinelenen sözcükler, ―Sırtlarında güç bela 

taĢıdıkları ağır tomruklar olduğu halde, ayaklarından ikiĢer ikiĢer prangaya 

vurulmuĢ, idrar ve necaset kokan, saçlı sakallı, paslı pasaklı bitli pireli, salyalı 

sümüklü bezgin ve yorgun Frenk esirler…‖ cümlesinde yer alan ikilemeler vb. 

ses olayları karĢımıza çıkar. 

Sıkça kullanılan sıfatlar: ―MuhteĢem Neyzen Batın Hazretleri, 

BurseviNuvarifEfendi Hazretleri, Feylesof Fisagor, Kör Bağdasar, Sofuayyaş 

mahallesi, , Birgivi Mehmet Efendi, ġeyh Ġbrahim Dede Efendi, Kalın Musa, 

Avrat Pazarı, Pereveli Ġskender Efendi, Baba Cafer Zındanı, Havyar Hanı, , 

Tuti Baba Hazretleri, Cigalazade Yusuf Sinan PaĢa Hazretleri‖ vb. dini ve 

tarihi bazı semboller, metafizik öğeler, kiĢiler ve sıfatlar üzerinden gülünç 

durumlar oluĢturma romanda sıkça karĢımıza çıkan unsurlar olarak 

görülmektedir.  

Suskunlar‘da dikkat çeken bir diğer unsur da dil ve anlatımın mübalağalı, 

güldürüye açık, ironi oluĢturulacak Ģekilde kullanılmasıdır. ―MuhteĢem Neyzen 

Batın Hazretleri‟nin (saadetleri daim olsun) Konstantiniye‟de bulunduğu 

zamanlarda, yani Sultan Ahmed-i Sani Han Efendimiz‟in devri saltanatından 

sonraki senelerden birinde, ġaban ayının ondördüncü gecesi (…) Çünkü 

PadiĢah-ı din-fena Hazretleri‟nin (Allah saltanatını daim eylesin) mülkü olan Ģu 

Konstantiniye‟de yerin olduğu kadar göğün de, beklenmedik durumlara sahne 

olabileceğini az çok bilmekteydi. (s. 11)  

Kalın Musa‘nın küfürle örülü cümleleri, Amin adlı kiĢinin kendi 

statüsüne ve yaĢadığı yöreye ait ağızla konuĢması, Ġbrahim Efendi‘nin 

Mevlevilik unsurlarıyla örülü cümleleri, Cüce Ġskender Efendi‘nin vaazları bu 

açıdan örnek gösterilebilir.  

Suskunlar‘da en çok dikkat çeken anlatım unsuru olarak ironi ile 

karĢılaĢmaktayız. Yazar önemli konulardan bahsediyormuĢ izlenimi uyandırır. 

Ancak çoğu zaman bu önemli konuların ironisini yapar. Nitekim Kalın 

Musa‘nın bir armut ile ilgili düĢündükleri, Muhayyer Hüseyin Efendinin 
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lakabınınnereden geldiği (s.27), ötmeyen kanaryanın bir Kıpti‘den dolayı 

ötmeye baĢlamasıylaKıptilerin de müziğe dair yeteneklerinin olabileceğinin 

düĢünülmesi (s.30,31), çok hızlınamaz kıldıran imam (s.45), Hacı Ġskender‘in 

Kâbe‘de kemiklerinin kırılması (s.48), Kalın Musa‘nıntavuğunun hikâyesi 

(s.74,75), dilencinin dua okuyamaması (s.93), Rafael‘in hekimlik yeteneği 

(s.184) vb. ifadeler ironik durumlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunun 

dıĢında da romanda birçok parodik ve ironik olay vardır. Mahrem ağasının 

uzvunun kesilmesine rağmen hala çok iĢlevsel olması, evlenme-boĢanma 

meselesi üzerine söylenen ifadeler, Hızır PaĢa‘nın ölümüne sebep olan Veysel 

için Ġslam Ģeriatına göre yarısı gebe olmak üzere 30 tane devenin istenmesi gibi 

ifadeler gülünç ve ironik bir anlatım oluĢtururlar.  

 Her karakterin bağlı bulunduğu meĢrebe ve cemaate uygun konuĢması 

da Suskunlar‘a has bir anlatım tarzı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 

zaman zaman aĢırı mübalağalı ifadeler ―Yevm-i Mizânda amel defterleri 

verildikten sonra müminlereve sâlihlere Cennet-i âlânın kapısı açılacak! Nûr-ı 

Ġslâm, nûr-ı Kur‘ân ve nûr-ı imânlaaydınlananlar Cennet-i âlâ‘ya geçerken, 

günâhkârlar nâr-ı câhimde yanacak.‖ (s. 49-50) gibi zaman zaman argoya 

dayalı, hatta küfür içeren ifadelere rastlamak mümkündür. Nitekim romanda 

geçen ―Labunya, mebun, dübürzade, iskelet, sabuncu, hamam oğlanı‖ (s. 95) 

gibi argo sözcükler, ―bir daha küfredersem ecdadımı cümle alemkerksin‖ (s. 17) 

tarzında cümlelerle sık sık karĢılaĢırız.  

 

6. Anlatma Biçimleri 

Anar‘ın hemen hemen bütün romanlarında geleneksel anlatılardan 

(destan, masal, halk hikâyesi) yararlandığını görmekteyiz. Bu anlatı formlarını 

postmodern bir bakıĢla ele alan yazar, daha çok bu formların biçimsel 

yönlerinden yararlanır. Bu anlatı formlarına has anlatıcılardan da sıkça beslenen 

yazar, böylece romanı hem ilgi çekici hale getirir hem de geleneksel anlatıcıları 

postmodern dünyaya taĢır. Ancak yazarın bu geleneksel anlatıcılardan 

yararlanmasının temel sebeplerinden biri de anlattıklarına Ģüpheyle bakılan 

metinler olduğu gerçeğini okura aktarma çabasıdır. Nitekim Suskunlar‘da iki 

türlü anlatıcı söz konusudur.  

 

a. Meddah Anlatıcı: 

Anar‘ın klasik anlatı türlerine getirdiği yeniliklerin baĢında daha çok 

sözlü anlatı türlerinde görülen ve klasik anlatıcılara alternatif olarak geliĢtirdiği 
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meddah-anlatıcılar gelir. (Gündüz, 2009:40) Bu anlatıcılar, okurla yakın iliĢki 

kuran, sıcaklığı sağlamak için senli benli konuĢan, güldürü unsuru için tercih 

edilen anlatıcılardır. Geleneksel anlatının bir parçasıyken, postmodern anlatıda 

kendilerini yeni bir anlatım tarzı ve üslubuyla gösterirler. Anar‘ın bu anlatım 

tarzını seçmesinde eserlerinde iĢlediği konuların ve bu konuları meydana 

getiren kahramanları alt kültürün bir parçası olmalarının rolü büyüktür.  

Suskunlar‘ın önemli figürlerinden biri olan Kalın Musa‘yı anlatan 

bölümler bu açıdan güzel örneklerdir: ―Bu ihtiyarın ağzı son derece pisti. Ona 

buna kantarlı, sunturlu, okkalı küfürler savurmayı, huy edindiği için tam iki kez 

mehterandan kovulup ekmeğinden olma tehlikesi atlatınca Kalın Musa, „Bir 

daha küfür edersem ecdadımı cümle âlemkerksin‟diye yemin etmiĢti. Ama 

defter-i kebirinde öyle sövgüler vardı ki, dirhemini yiyen it kudururdu.‖ ( s. 17) 

Bir sonraki bölümde; ―Derken, Ģebeği andıran, sekiz yaĢlarında, kara kuru bir 

kopil koĢa koĢa geldi. Ġhtiyar, yarım bardak Ģerbet ve bir akide Ģekeri için 

cinayet bile iĢleyecek tıynette görünen bu velede…‖ ve yine ― Fakat imanına 

kadar cimri biri olan Musa, böyle bir davranıĢın israf olacağını düĢündüğü için 

diĢini sıkmıĢ, itidalini az buçıuk korumuĢtu‖ (s. 23) 

Bir diğer bölümde; ―Fakat imanı kadar cimri biri olan Musa, böyle bir 

davranıĢın israf olacağını düĢündüğü için diĢini sıkmıĢ, itidalini az buçuk 

korumuĢtu.‖ ifadelerinden de anlaĢılacağı üzere meddah anlatıcının izlerini 

görmek mümkündür.  

 

b. Nakilciler:  

Anar‘ın eserlerinde Nakil anlatıcılar, geleneksel anlatılardaki anlatıcılar 

gibi görünse de aslında çok farklı bir amaç için tercih edilmiĢlerdir. Bu 

anlatıcıların önlerine konan sıfatlar,  abartılı kimlikler, yüceltici ifadeler, onların 

güvensiz, cahil kiĢiler olduklarını, yazarın onlar üzerinden ironi ve gülmece 

unsuru oluĢturmaya çalıĢtığını göstermektedir. Anar, bu anlatıcıyı meddah 

anlatıcıyı desteklemek için tercih etmiĢ olabilir. Anar, yabancılaĢtırma tekniği 

sayesinde romanda ciddi bir ĢahsiyetmiĢ gibi görülen çeĢitli önemli lakaplara 

sahip kiĢiler üzerinden anlattığı Ģeyin aslında bir kurmaca olduğu, sadece 

romanı daha renkli ve fantastik kılmak için bu anlatıcıyı tercih ettiği 

söylenebilir. Nakilciler anlatır, meddahlar toparlar diyebiliriz. Böylece roman 

bir oyunmuĢ gibi eğlenceli hale getirilir.  

Birgivi Mehmet Efendi‘nin Tarikat-ı Muhammediye adlı eserinde 
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bahsettiği ifadeler “O Yevm-i Kıyâmet‟te, o azîm günde ateĢ uçurumları 

iĢtahlanıp harlayacak. ĠĢte cehennem o zaman kuduracak! Âdemoğulları 

mahĢerde göründüğü vakit cehennem, avını gören kuduz bir köpek gibi harlayıp 

kükreyerek onlara âdeta saldıracak ve ehl-i mahĢer dehĢete düĢecek‟ Yevm-i 

Mizân‟da amel defterleri verildikten sonra müminlere ve sâlihlere Cennet-i 

âlânın kapısı açılacak! Nûr-ı Ġslâm, nûr-ı Kur‟ân ve nûr-ı imânla aydınlananlar 

Cennet-i âlâ‟ya geçerken, günâhkârlar nâr-ı câhimde yanacak.”(s.49-50) 

Pereveli Ġskender Efendi‘nin cami cemaatine vaazı, NuvarifBursevi 

Efendi‘nin değiĢimini anlatan ifadeler, ġeyh Ġbrahim Dede Efendi‘nin 

anlatımları bu kapsamda değerlendirilebilir.  

 

7. KiĢiler 

Postmodern romanlarda kiĢiler, klasik romanlarda olduğu gibi birer 

kahraman değildirler. Tam tersine yazarın oyuncağı konumunda olan birer figür 

öznedirler. Nitekim Anar‘ın romanlarında da kiĢiler daha çok tipleĢmiĢ, birer 

sembol ve figür olarak karĢımıza çıkarlar. Suskunlar‘dabirbirinden farklı 

konumlara sahip, çok renkli kiĢilerle karĢılaĢmaktayız. ―Suskunlar‘ın figüratif 

yapısına baktığımızda, yazarın önceki eserlerinde olduğu gibi toplumun her 

kesiminden insanın, herhangi bir sınıfsal ayrıma veya derecelendirmeye maruz 

bırakılmadan yer aldığını görmekteyiz‖ (Koçakoğlu, 2010: 309-310). Romanda 

―tüccârlardan hamallara, dükkâncılardan dilencilere, mollalardan 

gayrimüslimlere kadar her mesleğe, her tabakaya, her dine ve her tarikata 

mensup ‖ (s. 61) insana rastlamak mümkündür.  

Romanda ön plana çıkan kiĢiler; Eflatun, Cüce Efendi, Davut, Tağut, 

Kalın Musa, Asım, Veysel Efendi, Hüseyin Efendi, Rafael, ġeyh Ġbrahim Efendi, 

NuvarifBursevi Hazretleri, Neva, MuhteĢem Neyzen Bâtın Hazretleri adlı 

kiĢilerdir.  

a. Eflatun 

Romanın en önemli karakterlerindendir. Veysel Efendi‘nin oğlu, Kalın 

Musa‘nın da torunudur. Dâvut‘un ikiz kardeĢidir. Dâvut‘a nazaran daha sakin, 

kendi içine dönük bir karakterdir. Romanda ―dalgın, sessiz ve içine kapanık‖ (s. 

79) olarak tanımlanır. Hatta oturduğu mahallede de ―deli-divane‖ (s. 108) olarak 

bilinir. Ancak bu divanelik onun derviĢ kimliğiyle iliĢkilidir. Bulanık bakıĢlara 

sahip, heyecanını kaybetmiĢ bu karakter sanki baĢka bir âleme aittir. Nitekim 

kendini çağıran bir sesin peĢinden gider. Neyi ilk kez eline almasına rağmen 

kusursuz bir biçimde üfler. Konstantiniye‘nin yedinci ve son üstadı olan 
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Eflatun‘a MuhteĢem Neyzen Bâtın Hazretleri tarafından hayat nefesi üflenir. 

Tasavvufi yönüyle ön plana çıkar. Kısa sürede insan-ı kâmil olma yolunda 

ilerler. Romandaki Suskunlar‘dan biridir. ―Eflâtun, yegâh perdesinde karar etti 

ve Yaradan‟la, yegâhta yekvücut oldu. O anda „Ene‟lHakk‟ demeye bile gerek 

duymadı” (s. 241) 

b. Davut: 

Eflatun‘un ikiz kardeĢi olan Dâvut,  ―damarlarında Kıpti kanı taĢıyan bu 

genç, daha on yedi yaĢında ûd çalmayı, usul ve makamları öğrenmeye baĢlamıĢ 

fakat yine aynı özelliğinden dolayı kuĢağında paslı bir ekmek bıçağı da taĢımayı 

huy edinmiĢ‖ (s. 79) Eflatun‘un aksine giriĢken, cesur ve atak bir çocuktur. 

Nevâ‘ya âĢıktır. Ġyi olduğu için yazar tarafından romanın sonunda Neva‘ya 

kavuĢturularak ödüllendirilir. Onun kalbini kazanmak için her Ģeyi göze alacak 

kadar cesurdur. KardeĢi Eflatun‘u sürekli korur. Romanda kötülere karĢı iyiliğin 

güçlü savunucusudur. Tağut (ġeytan) ve Perevelli Ġskender ile kıyasıya 

mücadele eder. Kötülere karĢı iyilerin kazanmasının mücadelesini verir ve 

baĢarır. Ġsminden de yola çıkarak Hz. Dâvut ile özdeĢleĢtirebiliriz. Nitekim Hz. 

Dâvut da Calut ile sürekli bir mücadele halindedir.  

c. Cüce Efendi: 

Romanın hem fiziksel hem de karakteristik özellikleri açısından en ilginç 

karakteridir. Asıl adı AlessandroPerevelli‘dir. Esir düĢmüĢ bir çembalo 

ustasıdır. Cüce denilecek kadar kısa boyludur. Altı parmaklıdır. Bu da onu 

çaldığı müzik aleti açısından çok özel bir konuma yükseltmiĢtir. Asıl mesleği 

müzisyenlik olmasına rağmen dinî ilimlerle uğraĢır. Müslüman olmamasına 

rağmen Tağut (ġeytan)  tarafından kandırılmıĢ, Müslüman halka vaaz veren 

biridir. ġahsi menfaatleri uğruna kendini halka Müslüman din âlimi olarak 

tanıtır. Çevresinde ―Hacı Ġskender‖ olarak anılmaktadır. Nevâ‘ya o da âĢıktır. 

Bu yüzden onun kıskançlığı yüzünden Asım‘ı öldürür. Eflâtun‘u da öldürmek 

ister. Çok hırslıdır. Ölümsüzlük arzusuyla çevresindeki iyi Ģeyleri yok etmek 

ister ancak sonuçta Dâvut tarafından öldürülür. Böylece kötü niyetli olduğu için 

kaybeder.   

d. Âsım 

Meyhanelerde kanûn çalan bir musikiĢinastır (s. 39). Esir hanından aldığı 

on iki parmaklı, yedi karıĢlık AlessandroPerevelli (Cüce Efendi)‘ye kötü 

davranır. Onu sürekli ezer, merhametsizce davranır. Ancak onun yetenekli bir 

müzisyen olduğunu anlar ve ona bakıĢı değiĢir. Onun besteleri sayesinde önemli 
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bir konum kazanınca, menfaati gereği Cüce Efendiyi azat eder. Ancak aynı kıza 

yani Nevâ‘ya âĢık olurlar. Bu sebeple Cüce Efendi tarafından öldürülür. Ancak 

Nevâ‘ya yazdığı beste Cüce tarafından bozulduğu için öldükten sonra da ruhu 

rahatsız olur. Bu beste düzelirse ruhu huzura kavuĢacaktır. Bu da Dâvut 

tarafından düzeltilir. Böylece Âsım‘ın ruhu huzura erer.―Asım, romandaki 

fantastik karakterlerden biridir. Onun hayaletiyle ilgili sahneler hem ürpertici 

hem de çözülmesi gereken bir düğüm Ģeklindedir. Ġlk olarak Asım‘ın hayaleti 

Yenikapı Mevlevihanesi‘nde görülür. Romanın hemen baĢında bu durum 

anlatılır. Vakanın Osmanlı padiĢahı II. Ahmed devrinde geçtiğini 

düĢündüğümüzde devrin musiki üstatlarını da irdelememiz gerekir. II. Ahmed 

devrinin en önemli musiki üstadı Buhurizade Mustafa Itri Efendidir. Itri‘nin 

mezarının Yenikapı Mevlevihanesi‘nde olduğu düĢünülmektedir; fakat ilginçtir 

ki mezar taĢı kayıptır. Dolayısıyla tam olarak mezarının yeri tespit 

edilememiĢtir. Asım‘ın hayaletinin sembolik izlerini Itri‘nin yaĢamında 

bulmamız kuvvetle muhtemeldir. Itri‘nin mezarının olmayıĢı hayalet imgesine 

bir zemin hazırlar‖ (Tokiz, 2011: 26) 

e. Tağut: 

Eserdeki bu figür, kötülüğün simgesidir. ġeytanın kiĢiliğe bürünmüĢ 

halidir. Cennetten kovulduğundan beri âdemoğlu ile uğraĢmaktadır. ―Ġnsanların 

gözleri sağa sola, aĢağıya yukarıya dönerken, Tağut‘un gözleri önden arkaya ve 

arkadan öne dönmektedir. Ayrıca her bir gözünde, biri insanınkine benzeyen, 

diğeri ise yılanınkini andıran iki gözbebeği vardır.‖ (s. 188). Bunun gibi birçok 

olağanüstü özelliği olan Tağut, kendi ölümsüzlüğü için bütün insanlığa 

düĢmandır. Romanda Mevlevilere karĢı özel bir husumet besleyen Tağut‘un 

romanda diğer adı Azazil yani Ģeytandır. KonuĢtuğu zaman ağzından çatallı bir 

yılan çıkmaktadır. Dâvut her ne kadar bu yılanı Tağut‘un içinden çıkarıp 

öldürse de yazar onun asla öldürülmeyeceği mesajını da verir.  

f. Kalın Musa: 

Veysel Efendi‘nin babası, Dâvut ve Eflatun‘un dedesi olan Kalın Musa 

romandaki alt sınıftan insan tipine örnektir. Mehteran takımında köszenlik 

yapan bu kiĢi, cimriliği, fırsatçılığı, fıldır fıldır oynayan gözleriyle ön plana 

çıkar. Kısa boylu olmasına rağmen kalın ve güçlü bir sesi olduğu için çevresi 

tarafından Kalın Musa olarak çağrılmaktadır. (s. 17-18) Ağzı oldukça bozuk 

olan, küfürbaz ve cimriliğiyle çevresinde nam salmıĢ ―imanına kadar cimri olan 

biri‖  (s. 23), ―Sırf kesesinden daha az para çıksın diye üç aylarda oruç tutarken, 

ailesini de bu yönde zorlar. (s. 24) Eflatun‘a ayrı ayrı okul kıyafeti alıp fuzuli 
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masrafa girmek istemeyen Kalın Musa, onları okula nöbetleĢe gönderir‖ (s. 25) 

Yazarın eser boyunca sürekli üzerinden ironik anlatımlar oluĢturduğu, 

romandaki gülünç ve mizahi durumu sağlayan en önemli karakterdir. 

g. Nuvârif Bursevi Hazretleri:  

Romanda önce Tağut‘un uĢaklığını yapan, onun çıkarları için hareket 

eden bu zat, Firavun gibi acımasız ve zalimdir. Nitekim ―sol omzundaki 

günahlarını yazan melek dile gelerek, günah yazmaktan artık bîtap düĢtüğünü, 

bu fena iĢlerden vazgeçmesi gerektiğini‖ (s. 188)söyler. Böylece romanda 

Nuvarif Hazretlerine dönüĢür. Romanda değiĢim-dönüĢüm yaĢayan bir 

karakterdir.  Tövbe ettikten sonra Mevlevi ġeyhliğine kadar yükselmiĢtir.  

h. Nevâ: 

Romanda herkesin âĢık olduğu bir karakterdir. Romandaki nadir kadın 

karakterlerdendir. Ġnsanın içine iĢleyen, büyüleyici bir sesi vardır. Güzelliğiyle 

Kanunî Asım, Cüce Efendi, ve Dâvut‘u kendisine aĢık ettirir. Yazar, bu 

karaktere Nevâ ismini en eski Türk Mûsikîsi makamlarından biri olan Nevâ 

makamından dolayı verir.  

 

8. Zaman 

Zamanın kullanımı konusunda postmodern yazarlar klasik zaman 

anlayıĢının tamamen dıĢına çıkarlar. Belli, kalıpları olan bir zaman anlayıĢı söz 

konusu değildir. Bergson‘danProust‘a karĢımıza çıkan soyut zaman anlayıĢı, 

postmodern romancılarda daha derinleĢtirilmiĢ Ģekilde kullanılır. (Gündüz, a.ge. 

153) Zamanların oluĢ anını, dönemini bile ayırmak zordur. GeçmiĢ, yaĢanılan 

an, gelecek birbirileriyle iç içedir. Romancı bir olay zamanından bahsederken 

bir baĢka olaya geçiĢ yapar. GeçiĢ yaptığı olayın zaman dilimi de genellikle 

öncekinden farklıdır. Suskunlar‘da bu durum sıkça karĢımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca bahsedilen zamanın belirsizliği, net olmayıĢı da Suskunlar‘da bir diğer 

zaman durumu olarak karĢımıza çıkar. ―MuhteĢem Neyzen Batın Hazretlerinin 

Konstantaniye‟de bulunduğu zamanlarda, yani Ahmed-i Sani Han Efendimizin 

devri saltanatından sonraki senelerden birinde, ġaban ayının on dördüncü 

gecesi…‖ ifadelerindeki zaman anlayıĢının müphemliği de söylediklerimizi 

örnekler.   

Olayların gerçekleĢtiği zamanın veriliĢ Ģekli de geleneksel anlatıdan 

beslenilerek oluĢturulur. Örneğin,―Ne var ki bunlar, MuhteĢem Neyzen Bâtın‟ın 

mahdumu Zâhir‟in Ģehre gelmesinden önceydi.‖ (s.31), ―ĠĢte bu tüyler ürpertici 
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vak‟a, Davut‟un ikiz kardeĢi Eflatun‟un o esrarengiz ıslığı iĢitmeye 

baĢlamasından tam on yedi yıl sonra cereyan etmiĢti.‖ (S. 76)  

Sonuç olarak; postmodern bir yazar olan Anar, zamanı klasik anlayıĢın 

dıĢında, romanın asıl öğesi olarak değil, bir araç olarak görür. Zamanı asli unsur 

olmaktan çıkarır. Çünkü onun amacı, belli bir tarihsel dönemde gerçekleĢmiĢ bir 

olayı anlatmak değildir. Zaman, romanın iĢleyiĢinde bir yardımcı unsur olarak, 

üst kurgunun ve derin yapının içerisinde çeĢitli Ģekillerde kullanılarak 

oluĢturulur. 

9. Mekân 

Anar‘ın mekân anlayıĢı, romanın önemli bir unsuru olarak karĢımıza 

çıkar. Romanlarının hemem hemen hepsinde Ġstanbul çeĢitli mekânlarıyla 

karĢımıza çıkar. Bu mekânlar genellikle gerçekçi mekânlar olmakla birlikte, 

bunları destekleyen hayali mekânlar da söz konusudur. Yer yer ironik bir 

üslupla ve mizahi öğelerle yer yer de tarihi bir filmin karesi Ģeklinde ayrıntılı 

Ģekilde betimlenmiĢ bu mekânlar, hem metni kolay tüketilen bir malzeme haline 

getirmekte hem de her döneme yayılabilecek yazarın eleĢtirisini 

yüklenmektedir. Suskunlar‘da karĢımıza çıkan gerçekçi mekânlar; Galata 

Mevlevihanesi, Galata Meyhaneleri, SofuayyaĢ Mahallesi, Yenikapı 

Mevlevihanesi, Yenikapı, Karaköy, Unkapanı, Eyüp, Beyazıt, Edirnekapı 

Mezarlığı gibi yerlerdir. Bununla birlikte çeĢitli ironik üslupla ve tarzla 

oluĢturulmuĢ hayali mekânlar da söz konusudur. Gelgel Çıkmazı, Tekir Kasap, 

Tiryaki Ġlyas Dede Hazretleri Türbesi, Cigalazade Yusuf Sinan PaĢa KöĢkü, 

Ġmdat Ağa Hamamı gibi… 

Sonuç olarak, Anar‘ın mekân anlayıĢı postmodern roman anlayıĢının bir 

parçası olarak çeĢitli özellikleriyle amaca uygun biçimde ve atmosfer yaratmak 

için gerçekçi ve hayali özellikleriyle iĢlenmektedir.  

 

10. Suskunlar’daYer Alan Postmodern Unsurlar: 

Ġhsan Oktay‘ın diğer eserlerinde olduğu gibi Suskunlar‗da da postmodern 

unsurlardan fazlasıyla yararlanıldığını görmekteyiz. Yazar, bu unsurları 

kullanarak eserine birçok açıdan yenilikler katmayı, eserin çok sesliliğini ve 

zenginliğini artırmayı amaçlamaktadır.  

 

a. Metinlerarasılık (Intertextuality):  

Bir edebiyat terimi olarak metinlerarasılık (intertextuailty), genel 

anlamda iki veya daha fazla metin arasında bir alıĢveriĢ, aktarma, yeniden 



Yusuf AYDOĞDU, Postmodern Bir Roman Çözümlemesi: Ġhsan Oktay Anar‟ın 

Suskunlar‟ı 

……………………………………………………………………………………………..………. 

252 

yazma olarak adlandırılabilir. Bir yazar, baĢka bir yazara ait metinden çeĢitli 

parçaları alıp kendi metninin içine yedirir ya da kendi metninin bağlamında onu 

kaynaĢtırarak yeniden yazar. Metinlerarasılıkta, her metnin kendinden önce 

yazılan metinlerden izler taĢıdığı, hiçbir metnin gelenekten ayrı 

düĢünülemeyeceği anlayıĢı esastır.―Postmodern edebiyatın tek bir dünya içinde 

çeĢitlilik/çoğulculuk/üst kurmaca anlayıĢının‖ (ÇetiĢli, 2009, 164) en önemli 

ayaklarından birisini metinlerarasılık oluĢturur. Günümüzde türler arasındaki 

sınırlar giderek kalkmaya baĢlamıĢtır. (Gündüz, 2009: 93) Sanatçılar, belli 

kaynakların ve eserlerin alanına inerek, oradaki malzemeyi kendi eserlerine 

çeĢitli yollarla uygulayarak bu postmodern unsurdan yararlanırlar. Burada 

okurun dikkati ve birikimi çok önemlidir. Çünkü metinde geçen unsurların 

bilinçli bir Ģekilde farklı türlerden alındığını fark edecek donanıma ve birikime 

sahip olmalıdır.  

Suskunlar‘da Anar, metinlerarasılıktan daha çok anıĢtırma, alıntı yapma, 

yansılama, parodi oluĢturma, anlatı içinde anlatı ve söz kalıpları kullanma gibi 

unsurlardan yararlanmıĢtır.Bunların baĢında Kuran, Ġncil, Tevrat gibi semavi 

kitaplar gelmektedir. Bu konuda Üner‘in tespitleri söylediklerimiz 

desteklemektedir:  

―Suskunlar‘da bölümler adlarını musikî makamları olan Yegâh, Dügâh ve 

Segâh‘tan alırlar. Romanda, Tevrat, Ġncilve Kur‟ân-ı Kerîm‘de mevcut olanbazı 

metinlerden yola çıkılarak, parodi ve pastiĢ yöntemiyle yeni 

metinlerinoluĢturulduğu görülür. Suskunlar‘da bu Ģekilde hazırlanmıĢ en çarpıcı 

pasajlardanbiri yeryüzünün yaratılıĢ hikâyesidir. Bu pasajda yazar, parodi ve 

pastiĢ yöntemiyleTevrat‘ın Tekvin Bölümü‘nde anlatılan Allah‘ın yeryüzünü 

yaratıĢ hikâyesinegönderme yapar. Bu metinle oynar, ona musiki unsurunu 

katar ve kendi metnini oluĢturur.‖ (Üner, 2010:198)  

Romanda Tevrat ile iliĢkilendirilen bölümlere bakacak olursak; 

―BaĢlangıçta sükût var idi. Ve her yer karanlık idi. Ve Yaradan Yegâh 

makamında terennüm eyledi. Ve bu ıĢıltılı nağme ile etraf nûr oldu.Ve nağme 

boĢlukta yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan, bu Yegâh nağmenin güzel 

olduğunu gördü. Ve akĢam oldu ve sabah oldu, birinci gün.‖ (s. 137-

138)―BaĢlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer ıssız ve boĢtu; ve enginin 

yüzü üzerinde karanlık vardı; ve Allah‟ın ruhu suların yüzü üzerinde hareket 

ediyordu. Ve Allah dedi: „IĢık olsun;‟ ve ıĢık oldu. Ve Allah ıĢığın iyi olduğunu 

gördü; ve Allah ıĢığı karanlıktan ayırdı. Ve Allah ıĢığa „Gündüz‟ ve karanlığa 
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„Gece,‟ dedi. Ve akĢam oldu ve sabah oldu, birinci gün.‖ (Tevrat Tekvin 

Bölümü Bap 1) bölümleri arasında ―Ve Yaradan Dügâh makamında terennüm 

etti. Ve suların ortasında bir azîm kubbe peydâ oldu. Ve kubbe tâ arĢa kadar 

yükseldi. Ve nağme, iĢte bu kubbede yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan bu 

Dügâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akĢam oldu ve sabah oldu, ikinci 

gün.‖ (s.138)―Ve Allah dedi: „Suların ortasında kubbe olsun ve suları sulardan 

ayırsın.‟ Ve Allah kubbeyi yaptı ve kubbe altında olan suları, kubbe üzerinde 

olan sulardan ayırdı ve böyle oldu. Ve Allah kubbeye „Gök,‟ dedi. Ve akĢam 

oldu ve sabah oldu, ikinci gün.‖ (Tevrat TekvinBölümü Bap 1) bölümleri 

arasında metinlerarasılık göze çarpmaktadır.  

Ġncil‘le iliĢkisine bakacak olursak; Suskunlar‘ın dini figürlerinden Zahir, 

eylemleri, düĢünceleri ve yaĢamöyküsüyle Hz. Ġsa‘yı sembolize eder. Zahir‘in 

sözleri Ġncil‘den bir parça gibidir. Bununla birlikte o, MuhteĢem Neyzen Batın 

Efendi Hazretlerinin oğlu olarak bilinir. Bu durumda Batın Efendi Hz. de 

yaratıcıyı sembolize eder.  

―Zâhir kalabalığa, “Size neyi haber verdiğimi ve sizi neye dâvet ettiğimi 

bilin! Kulağı olan iĢitsin!” diye Müslümanlara ve “Hoekhônhousakousatô ti 

topneumalegei!” diye Rumlara bağırmaya baĢlamıĢtı ki, birdenbire etrafı, yedi 

kör adam tarafından kuĢatıldı. Tek gözü gören ve vakûr tavırlarına bakılırsa 

hakikatin sırrına ermiĢ biri onlara kılavuzluk ediyordu. ĠĢte bu adam, “Kutsal 

nefesi üfleyen Bâtın‟ın oğlu Zâhir sen misin?” diye sordu. O ise „Evet!‟ der 

demez, körlerin hepsi yere kapanarak ona secde etti.‖ (Suskunlar174)― O 

zaman Ġsa, Ġblis tarafından denenmek üzre, Ruh tarafından çöle sevkedildi.Ve 

kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Ve Ayartıcı gelip ona dedi: „Eğer 

sen Allah‟ın Oğlu isen, söyle, bu taĢlar ekmek olsun.‟ Ġsa da cevap verip dedi: 

„Ġnsan yalnız ekmekle yaĢamaz, fakat Allah‟ın ağzından çıkan her bir sözle 

yaĢar.‟ diye yazılmıĢtır.‖ (Ġncil, Matta,Bap 4) (Bkz. Üner a.g.e.)  

Suskunlar‘da dinî kitaplardan çıkagelmiĢ gibi görünen bir karakter 

dahadikkat çeker: Kabil. Kabil, Kur‟ân-ı Kerîm‘de de anlatıldığı üzere, kardeĢi 

Hâbil‘iöldürerek büyük bir günah iĢler.Suskunlar‘ın Kabil‘i de kardeĢi 

Hâbil‘iöldürür. Âmin ve Bağdasar adlı musikîüstadlarını katleder. O, âdeta katil 

olmakiçin doğmuĢtur. Suskunlar‟da Kabil, yeğenleriyle birlikte Âmin‘i 

öldürmek üzereyola çıkar. Yanlarında bir de karga vardır. Karga, Kabil‘e 

Âmin‘i toprağagömmesini haykırmaktadır. Burada da Kur‟ân-ı Kerîm‘in 

MâideSûresi‘negönderme yapılmıĢtır. Kur‟ân-ı Kerîm‘de de, Kabil kardeĢi 

Hâbil‘i öldürdüğündeAllah‘ın bir karga gönderdiği ve karganın da Kabil‘in 
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Hâbil‘i gömmesi için toprağıeĢelediği anlatılır: ―Üstüne bez örtülmüĢ bir kafes 

içindeki karga da getirilip ortaya konuldu ve bez alınınca, fenerin ıĢığını gören 

hayvan uyanıverdi. KonuĢsun diye dilinin ucu kesilen bu hayvan sağa sola 

bakarken arada bir duruyor ve „Toprağa göm! Toprağa göm!‟ diye çığlık 

atıyordu. Sıra çuvala, daha doğrusu içindekilere gelmiĢti.‖ (s.225) Kuran‘da 

ise: ―Derken Allah bir karga gönderdi; yeri deĢiyordu ki ona kardeĢinin 

cesedini nasıl (gömüp) örteceğini göstersin.‖ ( Kur‘ân-ıKerîmMâideSûresi 31) 

Suskunlar metinlerarasılık açısından zengin bir malzemeye ve içeriğe 

sahiptir. Yukarıda belirttiğimiz örnekleri daha da zenginleĢtirmemiz 

mümkündür.  

b. Üstkurmaca (Metafiction): 

Postmodern yazarlar çoğu zaman, tek bir kurgu ile yetinmeyip kurgu için 

de kurgu oluĢturarak anlatmaya bağlı metinleri genel anlayıĢın dıĢında 

oluĢturmaktadırlar. Bu yeni kurgusal yöntem üstkurmaca (metafiction) olarak 

adlandırılmaktadır. Bu üstkurmaca tekniği ile yazar, hikâyenin veya romanın 

yazılıĢ sürecini anlatır, ayrıca hikâye içinde hikâyeler oluĢturur. Ancak bütün bu 

anlatımın da bir kurmacadan ibaret olduğu yazar tarafından okura sezdirilir veya 

doğrudan söylenir. Nitekim Suskunlar, içiçe geçmiĢ öykü kollarıyla, kurgu 

içinde kurgu yöntemiyle ön plana çıkan bir eserdir. Ayrıca romanın tamamında 

kendisini belli eden yazar, metnin sonunda ortaya çıkar ve Ģöyle der: ―Kâhin 

görebilen tek gözüyle aynaya baktı ve uzun boylu, çekik gözlü o adamı gördü.‖ 

(s. 268) Buradaki çekik gözlü ve uzun boylu olarak tarif edilen Uzun Ġhsan 

Efendi yazarın kendisidir. (Koçakoğlu, 2010: 327) Anar, böylece kendi 

hikâyesinin içinde kendisine yer vererek, anlattığı Ģeyin bir kurgudan ve 

oyundan ibaret olduğu mesajını verir.  

c. Fantastik Unsurlar:  

Anar‘ın romanlarının hemen hepsinde gerçeğin sınırlarını zorlayan 

tarihsel, dinsel, mitolojik olaylara değinilir. Bu fantastik olaylar, diğer bilim 

kurgu eserlerinden beslenir ancak mizah unsurlarıyla zenginleĢtirilir. Anar‘ın 

amacı fantastik olay anlatmak değil, bu malzemeyi güldürü, parodi unsurlarıyla 

birleĢtirip postmodern bir anlatı oluĢturmaktır.  

Suskunlar‘da da fantastik unsurlara sıkça yer verilir. Asım‘ın hayaletinin 

Neva‘ya ve annesine bela olması, Davut‘un bu hayaletin üstesinden gelmek için 

giriĢtiği çabalar hem fantastik hem de parodi açısından değerlendirilebilir.  

Ayrıca gizemli bir sesin peĢine takılarak, Ġstanbul‘un sokaklarında 
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dolaĢan Eflatun‘un kandilleri ―sudan çıkmıĢ, zıplayan, capcanlı balıklar olarak 

görmesi‖ de bu açıdan değerlendirilebilir.  

Tağut‘un (ġeytan) makatında yer alan ve ağzından baĢını çıkaran bir 

yılanın varlığı, Tağut‘un yeĢil renkli vücudu vb. özellikleri, Zahir‘in öldürülen 

Eflatun‘a hayat nefesi vererek onu tekrar canlandırması da fantastik ve 

olağanüstü olaylara örnek teĢkil edeler. 

 

d. Ġroni ve Parodi: 

Postmodern yazarlar, modern metinlere ait çeĢitli bölümleri montaj ve 

pastij yoluyla eserlerinde kullanarak bu metinler üzerinden ironik bir anlatım 

oluĢturmayı amaçlarlar. Postmodern metinlerde ―yazar örneksediği metnin 

biçim ve figüratif özelliklerini, kurgu tekniklerini alaya almak ya da okuyucuyu 

eğlendirmek amacıyla deforme eder‖ (Sazyek, 2002, 580). Bu sebeple, 

postmodern metinlerde ironi ciddi ve bilimsel olana karĢı gülünç bir ve komik 

bir durum oluĢturmayı amaçlamaktadır. 

Parodi oluĢturma postmodern yazarların sıkça baĢvurdukları metinlerarası 

bir yöntemdir. Parodi ve pastiĢ, eski metinlerindünyasından kendi yarattıkları 

yenilerin dünyasına oyunlu bir yol çizmeyiamaçlayan, metinleri ilmek ilmek 

birbirine ören postmodern roman yazarlarının,metinlerarasılığı ön plana 

çıkardıkları romanlarında sık kullandıkları tekniklerdir. (Bkz. Üner a.g.e. 198)  

Parodi, yazınsal bir metni gülünç hale getirmeyi amaçlar. Anar, 

romancılığının temelini oluĢturan parodik anlatımdan olayların ve kiĢiler arası 

iliĢkilerin naklinde yararlanır. Hem bundan bir mizah üretir hem de yine bu 

kiĢilerin inanç dünyasını ironik bir üslupla eleĢtirir. (Bkz. Gündüz a.g.e. s.63) 

Suskunlar‘daparodik unsurlar sıkça karĢımıza çıkar. Romandaki Kalın 

Musa‘nın birçok davranıĢı parodik açıdan incelenebilir. Kalın Musa‘nın 

torunlarının helva istemesi üzerine: ―Helva Ġstemekte haklısınız. Ama biraz 

daha sabredin. KarĢı komĢumuz Hilmi Efendi‟nin kayınpederi Rıza ölüm 

döĢeğinde. Birkaç güne kalmaz son nefesini verir. Zavallı bizler de iftarda 

rahmetlinin helvasını yeriz.‖ (s. 25) Anlatıcı, Kalın Musa‘nın cimriliğini ayrıca 

tavuk (Zümrüdüanka) meselesi üzerinden de ironik ifadelerle okura yansıtmaya 

çalıĢır.  

Bunun dıĢında da romanda birçok parodik ve ironik olay vardır. Mahrem 

ağasının uzvunun kesilmesine rağmen hala çok iĢlevsel olması, evlenme-

boĢanma meselesi üzerine söylenen ifadeler, Hızır PaĢa‘nın ölümüne sebep olan 

Veysel için Ġslam Ģeriatına göre yarısı gebe olmak üzere 30 tane devenin 
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istenmesi gibi ifadeler gülünç ve ironik bir anlatım için tercih edilen ifadelerdir.  

 

Sonuç 

Türk edebiyatında,1980‘lerden sonra kendisini fazlasıyla hissettirmeye 

baĢlayan postmodernizm akımının doksanlardan sonraki en renkli ve en güçlü 

yazarlarından birisi olarak karĢımıza çıkan Ġhsan Oktay Anar, ilk romanı Puslu 

Kıtalar Atlası‟ndan (1995) itibaren kaleme aldığı her romanı ile edebiyat 

dünyamızın en çok ses getiren ve en ilgi çekici yazarlarından birisi olmuĢtur.  

Romanlarında tarihten, felsefeden, dinlerden, mitolojiden fazlasıyla 

beslenen yazar, okuru romanları vasıtasıyla kurduğu geçmiĢin fantastik ve 

büyülü dünyasına götürür. Anar‘ı farklı kılan sadece postmodern bir yazar 

olması değil, aynı zamanda okurun daha önce hiç karĢılaĢmadığı yepyeni 

kurgular oluĢturması ve alıĢılmadık anlatım teknikleri denemesidir. Nitekim 

Anar, postmodern unsurların alanlarını fazlasıyla geniĢletilerek kullanır. 

Üstkurmacanın, metinlerarasılığın, parodi ve ironinin sınırlarını zorlayan yazar, 

bunu okurun hiç alıĢık olmadığı, romanda iĢlenen tarihsel atmosfere uygun bir 

dille süsleyerek, okurla bir oyun oynadığını hissettirecek Ģekilde anlatılarını 

kurgular.  

Suskunlar, Anar‘ınyukarıda belirttiğimiz unsurların neredeyse tamamını 

baĢarılı bir Ģekilde uyguladığı en ilgi çekici romanlarından birisidir. Roman, 

toplumun hemen hemen her kesiminden seçilen renkli karakterleri, kullanılan 

birbirinden farklı anlatım teknikleri ve anlatıcı tipleri (meddah anlatıcılar ve 

nakilciler), okuru fazlasıyla ĢaĢırtan dil ve üslubuyla ayrıca tarih-din-tasavvuf 

gibi çeĢitli kaynaklardan beslenen sıkı bir anlatım örgüsüyleayrı bir derinliğe 

sahiptir.  

Suskunlar romanı, biçimsel çeĢitliliğinin yanında anlattığı öykülerin 

arkasına sakladığı temel mesajı ile de ön plana çıkan bir eserdir. Eserde, iyi ve 

kötünün mücadelesinin ilk insandan bu yana devam eden ezeli çatıĢması ve 

iktidar-ölümsüzlük uğruna her Ģeyi göze alabilecek bireylerin trajik sonları 

romanın temel izlekleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Bu açıdan Suskunlar, Anar‘ınPuslu Kıtalar Atlası ile baĢlattığı Doğu 

anlatı gelenekleri ile postmodern teknikleri bir araya getirme, onları din-tarih-

felsefe gibi temel unsurlarla zenginleĢtirme ve postmodern bir söylem 

oluĢturma çabasının en güzel örneklerindendir.  
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EMEVÎLER DÖNEMĠ SĠYASĠ ġĠĠR  “FEREZDAK” 

ÖRNEĞĠ 

 

Example of al-Farazdaq’s Political Poems in theUmayyad Period 

 

Tayyip TÜZ
 

 

ÖZET 

ġiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, edebi bir 

biçimde ifade etme sanatıdır. Emevîler döneminde gerek siyasi ve ekonomik, gerekse 

asabiyet sebebiyle ġiî, Hâricî veZübeyrî gibi birtakım fırkaların mevcut yönetime 

baĢkaldırılarıortaya çıkmıĢ, bu durum bazen kanlı isyanlara sebebiyet verirken, bazen 

de medih-hiciv bağlamında Ģiir ve nesir olarak Arap edebiyatında yerini almıĢtır.Bu 

çalıĢmada Emevi dönemin meĢhur ĢairlerindenFerezdak‟ın dönemin siyasi otoritelerini 

hedef alan medih ve hiciv içerikli Ģiirlerinden bazı örnekler verilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: ġiir, Emevî, ġîî, Siyaset, Medih, Hiciv 

 

ABSTRACT 

Poetry is the art of expression of using the meaning of language, sound and 

rhythmelements in a certain order in a literary way. In Umayyad period, some sects like 

Shiites, Kharijites and Zubayrites have evolved in uprising against the current 

government not only because of political and economic but also because of frustration 

reasons, while this situation sometimes causes bloody riots, it sometimes too kits place 

in the praise –satirical context of poetry and prose in Arabic literature, as well. In this 

study, some examples of the famous poet of theUmayyad period al-farazdaq‟s poems 

which are satirical and praise containing against the political authority of the date are 

given. 

Keywords: Poetry, Umayyad, Shia, politics, praise, satire 

 

1. Siyasi ġiir Üzerine  

Emevîler döneminde Emevîler ve muhaliflerinin oluĢturduğu bir edebiyat 

vardır. Bu edebiyat hem Ģiir hem de nesir olarak büyük bir edebi türe sahiptir. 

Bu dönemin siyasi Ģiiri daha çok Emevîler, ġiiler, Hariciler, Zübeyriler ve 

Emevîlere karĢı ayaklanan diğer Ģairlerin ortaya koyduğu Ģiirdir.
1
 

                                                 

 Bingöl Üni.  Ġlahiyat Fakültesi- Temel Ġslam Bilimleri Bölümü- Yüksek Lisans Öğrencisi. 
1 Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi III, Emevîler dönemi,  Eser Ofset Bas. Yay. 

Matbaacılık, Erzurum, 2012, s. 162. 
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Emeviler döneminde Eyaletlerde geliĢen Ģiir Ekolünün baĢında Ferezdak 

ve Cerir (ö. 729) gelir; baĢĢehirde ise Ahtal (ö.710) en önde gelir.
2
 Her üçü de 

Irak‘ta doğmuĢ ve orada yetiĢmiĢler. Onlar hicviyeci oldukları kadar medhiyeci 

Ģairlerdir de. ġair olarak bu üç Ģahsiyet, benzerleri arasında en ön safı iĢgal 

ederler ki Ġslam muhitinin münekkitleri, o dönemden beri onlarla mukayese 

götürür birini bulabilmiĢ değildir.
3
 Sefih bir hayat süren Ferezdak, halife 

Abd‘ul-Melik ve oğulları Velîd, Süleymân ve Yezîd‘in gözde Ģairi olarak 

bilinmiĢtir.
4
 

Siyasi ġiirin kısımları  

Emevîler döneminde hasımlarına karĢı ortaya çıkan bir Ģiir türü olan 

siyasi içerikli Ģiir, bölge ve etnisiteye göre farklılıklar arz etmektedir. Arap 

edebiyatında ise geleneksel olarak medih ve hiciv Ģeklinde iki temel kısma 

ayırmak mümkündür.  

a-Medih 

Sözlükte ―övmek, birinin meziyetlerini dile getirmek‖ anlamındaki ―m-d-

h‖ kökünün sonuna nispet eki getirilerek yapılmıĢ olan mehdiye kelimesi 

Türkçe‘de ―övgü Ģiiri‖ manâsında kullanılan bir edebiyat terimidir. Methiye 

daha önce kaside Ģekline yazıldığından önceleri ―kaside-i medhiyye‖ olarak 

anılmıĢ, daha sonra sadece medhiyye Ģekli kullanılmıĢtır. Arap edebiyatın da ise 

genellikle medh, medih, medîha, ümdûha, ve midha kelimeleri kullanılır. 
5
 

Medih (övgü) Ģiirleri övülme ve beğenilme arzusu insanın fıtratında 

bulunduğundan, övgü Ģiirleri insanlık tarihi kadar eski olmalıdır. Bu sebeple 

medih Arap Ģiirinde en çok iĢlenen konuların baĢında yer alır. Fahr, mersiye, 

hamâse, gazel, hamriyyât gibi türlerin temelinde de medihverdır.
6
 

Medhedilen Ģahsın övülmeye vesile olan vasıfları cesaret, kahramanlık, 

cömertlik, himaye ve yardım hissiyatına hâkim olma (hilm), sebat vs. dir. 

Medihte bir Ģahsın, taĢıdığı taç, zinet gibi ârızi taraflarıyla değil, cesaret, 

cömertlik ve özellikle sonraları adalet, iffet, gibi sıfatlarla övülmesi esastır.
7
 

Emevîler döneminde methiyeler, Ģairlerine verilen bol ve değerli 

hediyelerin etkisiyle daha da geliĢerek Arap Ģiirinin en itibarlı türü haline 

                                                 
2Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Tarihu‟l-edebü‟l-arabi,Daru‘l-Marife, Beyrut,  15. Baskı, 2013, s. 120. 
3Ahmed Hasan ez-Zeyyât, a.g.e., s. 81-86. 
4 Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, (çev:  Salih Tuğ), Ġfav yay. Ġst. 2011.s.350-351. 
5 Ġsmail DurmuĢ, “Methiye” Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, XXIX, s. 406-408, TDV yay. Ankara 

2004. 
6 Ġsmail DurmuĢ,DĠA,a.g.m., s. 406-408. 
7 Kenan Demirayak, a.g.e., s.52. 
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gelmiĢtir. ġairler arasında el-Ahtal,en-Nâbiğa eĢ-ġeybânî, Zu‘r-Rumme, el-

Accâc ve oğlu Ru‘be gibi methiyenin bütün bölümlerine yer veren ve çöl 

hayatının izleriyle cahiliye dönemi methiye geleneğini sürdürenler olduğu gibi 

Cerîr b. Atiyye, Ferezdak, KuseyyiruAzze, el-Kutami, A‘ĢaHemdan gibi eski 

medih kasidelerinin gerek sıralanmasında gerek çöl hayatı izlerinin 

hafifletilmesinde yaptıkları değiĢikliklerle birlikte medih‘eĠslamî öğeler katmıĢ 

olan muhafazakâr Ģairler de vardır. Bunlardan baĢka Ģiirlerini köy hayatı, çöl ve 

tabiat tasvirlerinden arındırıp girizgâhta gazeli hâkim kılmak gibi methiyeye 

yeni ve Ģehirli bir zevk getiren ĠbnKays er-Rukiyyât, Ġbrâhîm b. Herme, Zeyd b. 

Amr el-Ahvas, Nusayb b. Rabâh gibi Ģairlerde vardır. Ayrıca Emevileri, 

Zübeyrîleri, ġia ve Haricileri öven siyasi, dini grupların Ģairleri de bu dönemde 

önemli eserler meydana getirmiĢlerdir.
8
 

b-Hiciv 

Kelimenin kökü olan hecv veya hicâ sözlükte ―bir lafzı harflerini sayarak 

ve heceleyerek okumak, bir kiĢinin veya toplumun ayıp ve kusurlarını sayıp 

dökmek, yermek‖ anlamına gelir. Arap edebiyatında hiciv karĢılığında hicâ 

terimi kullanılmakta, hiciv türü Ģiire ühcüvve, ühciyye(çoğ. ehâci), karĢılıklı 

hiciv söylemeye mühâcâ, tehâci, bir Ģiir parçasında hiciv özelliği bulmaya ihcâ 

denmektedir. Türk edebiyatında ise yergi kelimeleri kullanılır. Bu türde 

yazılmıĢ eserlere de hicviye adı verilir.
9
 

Hiciv Arap Ģiirinin en eski ürünlerindendir. Dine dayalı lânetleme ve 

beddua formları kâhinlerin büyü mahiyetindeki secilerine, bunlar da 

irticâlîrecezlere dönüĢmüĢ, hiciv bu süreç içinde geliĢerek bir edebî tür olarak 

ortaya çıkmıĢtır. 
10

 

Cahiliye döneminde Ģiir hiciv Ģiirinin ―el-Hicâu‟l-ferdî: Bireysel hiciv‖ 

ve ―el-Hicâu‟l-cema‟î: Topluluğu hiciv‖ adını taĢıyan iki türüne de 

rastlanmaktadır. ġair, örneğin kendi kabilesini, Ģeyhini, kahramanlarını veya 

ileri gelenleri kahramanlık, cömertlik vb. gibi sıfatlarla överken karĢı kiĢi veya 

kabileyi aynı sıfatların zıddı ile vasfeder, onları alaycı ve acımasız bir dille 

eleĢtirir.
11

 Gerçekte hem medih hem hiciv Ģiirleri, medhedilen veya hicvedilen 

kimse yahut kabilelerin tarihteki baĢarıları, savaĢlardaki kahramanlık veya 

                                                 
8 Ġsmail DurmuĢ, DĠA, a.g.m., s.  407; Kenan Demirayak, a.g.e., s. 53-54. 
9 Ġsmail DurmuĢ, DĠA, a.g.m., s. 447.  
10 Ġsmail DurmuĢ, DĠA,a.g.m., s. 447. 
11IgnaceGoldziher, Klasik Arap Literatürü, çev. Rahmi Er-Aziz Yüksel, Vadi Yayınları, Ankara 

2012, s. 63. 



Tayyip TÜZ, Emevîler Dönemi Siyasi ġiir  “Ferezdak” Örneği 

……………………………………………………………………………………………..………. 

262 

yenilgileri, adet ve geleneklerini vb. gibi hususları da dile getirmesi bakımından 

tarihi ve sosyal açıdan da bir öneme haizdir.
12

 

 Emevîler döneminde kabilecilik ruhunun yeniden canlandırılmasına 

bağlı olarak hiciv türü Ģiirlerinde Sadru‘l-Ġslâm döneminde olduğundan daha 

fazla itibar gördüğü ve içerik açısından da daha sert bir üsluba sahip olduğu 

görülür. Özellikle politikanın canlanması bu dönemde baĢta Hariciler, ġiiler ve 

Zübeyrîler olmak üzere bütün siyasi grupların bilhassa Emevî yönetimini ve 

idarecilerini sert bir dille eleĢtirmeleri sonucu bütün Emevî hükümdar, vali ve 

diğer yöneticiler hiciv türü Ģiirden nasibini aldıklarını söylemek mümkündür.
13

 

 Emevîler dönemi hiciv Ģiirinde, daha önceki dönemlerdeki Ģiirlerde yer 

alan korkaklık, cimrilik vb. özelliklere ve ırz, namus, Ģeref, soy sopa ve 

kadınlara dil uzatılması gibi hususlara ek olarak dinsizlik, zındıklık, fâcirlik, 

münafıklık, bid‘atçılık, zulüm, zorbalık gibi yergi ifadelerinin sıkça yer aldığını 

da belirtmek gerekir.
14

 

 

2. el-Ferezdak:  Hayatı,Edebi KiĢiliği ve Siyasi GörüĢü  

H.20/M.641 yılında Basra yakınındaki Kâzime‘de köklü bir aileden 

dünyaya gelen Ferezdak‘ın künyesi Ebû Firâs Hemmâm b. Gâlib b. Sa‘saa b. 

Darîm
15

 et-Temîmidir. (ö. 114/732) Emevîler devrinde eski üslûbu devam 

ettiren üç büyük hiciv Ģairinden (el-Ahtal, Cerîr) biri.
16

 Yüzü veya alt dudağı 

somuna benzediği için kendisine bu anlama gelen ―Ferezdak‖ lakabı verilmiĢ ve 

bu lakap ile meĢhur olmuĢtur.
17

 

Dedesi Sa‘saa b. Nâciyesahabî olmakla beraber, fakirlik korkusuyla diri 

diri toprağa gömülen kızların kurtarıcısı olarak tanınırdı.  Babası Gâlib Hz. 

Peygamber‘i göremediği için muhadramûn‘dan sayılır.
18

 Basra‘nın 

                                                 
12 Kenan Demirayak, a.g.e., s. 58.  
13 Kenan Demirayak, a.g.e., s. 59. 
14 Kenan Demirayak, a.g.e., s. 59. 
15 Kenan Demirayak, a.g.e., s. 59. 
16 Carl Brockelmann, Târihu‟l-edebi‟l-„arabî, Dâru‘l-Maarif, Kahire trs.,  I, 209; Ebu‘l-Ferec el-

Ġsfahânî,  el-Eğanî, XXI, 278;  Ali ġakir Ergin, ―Ferezdak‖, DiyanetĠslam Ansiklopedisi, TDV 

yay., Ankara 1995,  XII, 373-375; Azmi Yüksel, Ġslam Ansiklopedisi, “Ferezdak” maddesi, Milli 

Eğitim Bakanlığı Yay. IV, s. 556-558. 
17 el-Ġsfahânî, a.g.e.,XXI, 278; Ömer RıdâKehhâle, Mu‟cemu‟l-muellifin, Daru‘l-Ahya‘iTuras‘i-

Arabi, Beyrut, 1957, XIII, s. 152-153; ĠbnHallikân, Vefeyâtü‟l-a‟yân,thk., Ġhsan Abbas, Daru‘s-

sadr, Beyrut, 1968,  s. 86; ġevkîDayf, Tarihu‟l-edebi‟l-arabî,Daru‘l-Mearif, 7. Baskı, Kahîre, 

1963,II, s. 266; Muhammed Altunci, Mu‟cemu‟l-mufassal fi‟l-edeb,Daru‘l-Kutubi‘l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 2.baskı, 1999, II, s. 684; ĠbnKuteybe, a.g.e., s. 311.  

 
18 CorcîZeydân, Tarihuâdâbi‟l-lüğati‟l- arabiyye, Dâru‘l-Fikr, Beyrut 2011, I, 256; Ali ġakir 

Ergin, DĠA, a.g.m., XII, 373-375. 
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kurulmasından sonra (h.14/ m.635) yılında Kâzime‘ye yerleĢen Gâlib 

cömertliğiyle tanınan biriydi. Ġlme meraklı, zeki, hafızası kuvvetli bir çocuk 

olan Ferezdak, Ģairi bol bir muhitte bir bedevi genci gibi yetiĢerek küçük yaĢta 

Ģiire baĢladı. On beĢ yaĢında iken babası onu Basra‘ya götürerek Hz. Ali‘nin 

huzurunda Ģiirlerini okumasını sağladı, Hz. Ali duygu ve düĢüncesinin 

geliĢmesi için ona Kur‘an öğretilmesini tavsiye etti.
19

 Bu söz Ferezdak‘ın 

zihninde büyük bir etki yapar bunun üzerine Ferezdak ayağını bir zincirle 

bağlayarak Kur‘an‘ı ezberlemeden bu bağı çözmeyeceğine dair kendi kendine 

söz verdi ve sözünü yerine getirerek Kur‘an‘ı ezberlemiĢtir.
20

 

Bu ziyaretin Ģair üzerinde önemli etkisi olduğu ve Ģiirlerinde görülen 

Ehl-i Beyt sevgisinin buradan geldiği anlaĢılmaktadır.
21

 Muaviye b. EbûSüfyân 

aleyhinde yazdığı bir Ģiir sebebiyle Muaviye‘nin üvey kardeĢi Ziyâd b. Ebîh‘in 

düĢmanlığını kazandı. Ziyâd‘ın Irak valisi olmasından (h.45/m.665) beĢ yıl 

sonra Basra‘dan Hicaz‘a gitti ve Medine valisi Saîd b. Âs‘ın himayesine girdi. 

Fakat bir süre sonra Mervân b. Hakem Medine valisi olunca Ģehirden çıkarıldı. 

Ziyâd‘ın vefatı üzerine tekrar Basra‘ya döndü ve onun ölümünden duyduğu 

sevinci Ģiirleriyle dile getirdi.
22

 

Hz. Hüseyin‘in Ģehit edilmesi (h. 61/m. 680) ve Abdullah b. Zübeyr‘in 

öldürülmesinden sonra Hz. Ali taraftarları siyasi ve maddi üstünlüklerini 

kaybettikleri için Ģairlere maddi olarak bir Ģey veremedikleri için, Ferezdak para 

kazanmak için Emevî Ģairler ile anılmıĢtır.
23

 

Ferezdak, Ehl-i Beyt‘e son derece saygılı biri olmakla beraber dini 

vecibelere karĢı ilgisiz kalmıĢ, kötülük ve sapıklık içindeki hayatının Ģeytani bir 

hayat olduğunu anlamıĢ ve Ģeytanı hicvetmeye baĢlamıĢtır. Zaman zaman 

hayatında dindarlık dönemleri görülmüĢse de, bunların pek uzun sürmediği 

anlaĢılmaktadır.
24

 

Ferezdak‘ın h.110 yılında öldüğünü söyleyenler olmakla beraber Ebü‘l-

Ferec el-Ġsfahânî, onun ―Kâzıme günü‖ ile (h.112/m.730) ilgili Ģiirleri 

bulunduğunu belirterek bu tarihin yanlıĢ olduğunu ve onun h.114/m.732 yılında 

öldüğünü baĢka rivayetin de teyit ettiğini belirtir.
25

 

Ferezdak‘ın yetiĢtiği dönemde Basra önemli bir ilim ve kültür 

                                                 
19Ali ġakir Ergin, DĠA, a.g.m., XII, 373-375;Ahmet Suphi Furat, a.g.e., I, s.159; Muhammed 

Altunci, a.g.e., II, s. 685. 
20 el-Ġsfahânî, a,g,e, XXI, 286; Ömer Ferruh,  Tarihu‟ledebi‟larabî, Dâru‘l- ilmi li‘l-melâyîn, 

Beyrut 1984,  I, 649; Ahmed Hasan ez-Zeyyât, a.g.e., s. 81-86. 
21 Ömer Ferruh, a.g.e., I, 650. 
22Ali ġakir Ergin, DĠA,a.g.m., XII, 373-375; C. Brocklmann, Tarihu‟ledebi‟l-arabi, I, 209. 
23 Ömer Ferruh, a.g.e., I, 650; Salih Tur, Ahtal, Ferezdak ve Cerir'in Ģiirlerinde medih ve hiciv, , 

basılmamıĢ yüksek Lisans Tezi Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fak. 1997, s. 60. 
24Ali ġakir Ergin, DĠA, a.g.m., XII, 373-375; el-Ġsfahânî, a.g.e., XXI, s. 308. 
25 Ali ġakir Ergin, DĠA, a.g.m., XII, 373-375; el-Ġsfahânî, a.g.e., XXI, s. 390-391. 
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merkeziydi. Edebiyatta özellikle hicve çok önem verildiği için Ferezdak da bu 

sanata ilk önce hiciv Ģiirleriyle katıldı. Hicivlerinde merhametsizdir, hasımlarını 

acı bir dille eleĢtirir,
26

 âdeta hâkaretler yağdırır. ġiirin her türünden örnekler 

veren Ferezdakfahriyyede çok baĢarılıdır.
27

 

Ferezdak, fesahat ve belâğatlı dili ile Ģiirin kuvvetliliği, kasidelerinde ki 

derin tesir ve fahriyyedeki ustalığıyla temayüz etmiĢ bir Ģâirdir.  

Ayrıca Ģiirlerinde garip söz ve kelimelere de çok yer vermiĢtir. 

Cahiliyeye Ahtal ve Cerîrden daha yakın olan Ģairdir. Ailesinin soyu ve 

cömertliğiyle övünmüĢ ve atalarının iyi iĢlerini anlata anlata bitirememiĢtir. 

Arap günlerini (savaĢlarını) ve neseplerini çok geniĢ bir Ģekilde araĢtırmıĢ ve 

Ģiirlerinde iĢlemiĢtir. Bu yüzden ravîlerin ve nahivcilerin hoĢuna gitmiĢ ve 

hakkında Ģöyle demiĢlerdir: ―Ferezdak‘ın Ģiiri olmasaydı Arapçanın üçte biri 

kaybolurdu.‖ 
28

ġiirlerinde kullandığı sefihlik ve müstehcen ifadelerle kendisini 

muasırlarından ayırmıĢtır.
29

 

Arap Edebiyatında edepsizce hikâyelerin kahramanı olarak daha sonra 

EbûNüvas‘ın oynayacağı role benzer bir oynamıĢtır. Onun göze çarpan en 

önemli özelliği arzu ve isteklerine olan düĢkünlüğüdür.
30

 

EbûUbeyde‘den rivayet edildiğine göre Ferezdak, Cerîr, Küseyyir ve Adî 

b. Rikâgibi Ģairler Halife Süleyman b. Abdülmelik‘in huzurunda bir araya 

geldiklerinde halife kendilerinden methiye nazmetmelerini istemiĢ, Ferezdak‘ın 

Ģiirini dinleyince ötekilere söyleyecek bir Ģey bırakmadığını belirterek onlara 

söz vermemiĢtir. Övdüğü kimseleri daha sonra hicvettiği için 

Ferezdak‘ınmedhiyelerinde samimi olmayıp menfaat düĢüncesinin ön planda 

bulunduğu söylenir. Ancak halife olduğu zaman, devlete karĢı isyan eden Yezîd 

b. Muhalleb‘i öldüren Yezîd b. Abdülmelik, Ģairlere haber göndererek 

ĠbnMuhalleb‘i hicvetmelerini istemiĢ, buna yanaĢmayan Ferezdak, onu daha 

önce övdüğünü, Ģimdi ise hicvetmesinin çok çirkin olup kendi kendisini 

yalanlamak anlamına geleceğini söyleyerek affını istemiĢtir.
31

 

ġairleri birbirine karĢı tahrik etmekten hoĢlanan Basra valisi BiĢr b. 

Mervân, Ferezdak,Cerîr ve Ahtal‘ın huzurunda bulundukları bir sırada 

Ahtal‘danCerîr ve Ferezdak arasında hakemlik yapmasını istemiĢ, Ahtal ise 

                                                 
26IgnaceGoldziher, a.g.e., s. 63. 
27 Ali ġakir Ergin, DĠA,  a.g.m., XII, 373-375; Ahmet Suphi Furat, a.g.e., I, s.160. 
28Muhammed Altunci, a.g.e., II, s. 685. 
29CorcîZeydân, a.g.e.,I, 257. 
30 Salih Tur, a.g.e., s.67. 
31Ali ġakir Ergin, DĠA,  a.g.m., XII, 373-375; el-Cumahî, Fuhûlü‟Ģ-Ģu‟arâ‟,  II, 658. 
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bunun pek hoĢ bir Ģey olmadığını belirttiği halde BiĢr‘in ısrarı üzerine 

Ferezdak‘ın sözlerinin taĢtan yontulmuĢ, Cerîr‘inkilerin ise denizden 

avuçlanmıĢ gibi olduğunu söyleyerek Ferezdak‘ın daha güçlü bir sanatkâr kabul 

edilebileceğine iĢaret etmiĢtir.
32

 

Ferezdak‘ın Ģiirlerinin birçoğu küçük parçalar halinde olduğundan bunlar 

halk tarafından kolayca ezberlenmiĢtir. Ancak Ģiirlerinde müstehcenliğe yer 

vermesi, bazen bunların arasına Kur‘an âyetlerinden ifadeler serpiĢtirmesi onun 

inancının zayıflığını ve vicdanî endiĢesi bulunmadığını göstermektedir. 

Devrindeki ve daha sonraki Arap Ģairlerini etkileyen gücüne rağmen Ģiirlerinde 

az da olsa kaba, çirkin ve muğlak (kapalı) kelimeler vardır.  Onun zayıf iradeli 

ve korkak olduğu, methi ve hicvi birer silâh gibi kullandığı, hatta zaman zaman 

baĢka Ģairlerin Ģiirlerinden aldığı parçaları kendisine mal ettiği görülmektedir.
33

 

ġiirindeki dinî unsurlar ve ifadeler bol miktarda özlü sözler (hikem), 

eskilere ait rivayetler (ahbar), onun geniĢ bilgiye ve engin bir kültüre sahip 

olduğunu göstermekte, Ģiirleri devrindeki olaylar için tarihî bir belge ve kaynak 

kabul edilmektedir.
34

 

Ferezdak yeni Ģiir yazmaya baĢladığı dönemlerde daha onbeĢ yaĢlarında 

iken raĢid halifelerden sadece Hz. Ali ile görüĢmüĢtür, Hz. Ali‘nin Ģahsiyeti 

yeni yetiĢmekte olan Ģairi çok etkilemiĢ ve Ģair ömrünün sonuna kadar ehli-Beyt 

sevgisini korumuĢtur.
35

 

Ferezdak Ehli-Beyt sevgisi ile büyümüĢ ve halifeliğin onların hakkı 

olduğuna inanmıĢtır. Fakat bazen ehli-Beyt‘in dıĢındakileri de para kazanmak 

gayesiyle inanmadığıhalde övmüĢtür.
36

Emevî halifelerini,halifeliğe herkesten 

daha layık olduklarını ve halifeliğin onların hakkı olduğunu söyleyerek 

övmüĢtür. En çok övgüyü, kendileriyle iyi iliĢkiler kurup câize ve atıyyeler 

aldığı Emevî ailesi mensupları için yazmıĢ, bunlardan en fazla Abdülmelik b. 

Mervân‘ın çocuklarını övmüĢtür.
37

 

 Emevîlerle olan bu yakın iliĢkisine rağmen rivayet edilen bir hadise 

onun ehl-i Beyt‘e duyduğu sevgiyi gizlememesi takdire Ģayandır, Ģöyle ki 

HiĢâm b. Abdülmelik, babasının halifeliği döneminde Hacca gitmiĢ, tavaf 

yaparken Hacerü‘l-Esved‘i öpmek istemiĢ ve izdihamdan dolayıHacerü‘l-

                                                 
32 Ali ġakir Ergin, DĠA,  a.g.m., XII, 373-375; el-Cumahî, Fuhûlü‟Ģ-Ģu‟arâ‟,  I, 451-474. 
33 Ali ġakir Ergin, DĠA,  a.g.m., XII, 373-375. 
34 Ali ġakir Ergin, DĠA,  a.g.m., XII, 373-375; el-Câhiz, el-Beyânve‟t-tebyîn, I, 321.  
35 Ömer Ferruh, a.g.e., I, 649. 
36 Ömer Ferruh, a.g.e., I, 650. 
37 Ali ġakir Ergin, DĠA,  a.g.m., XII, 373-375. 



Tayyip TÜZ, Emevîler Dönemi Siyasi ġiir  “Ferezdak” Örneği 

……………………………………………………………………………………………..………. 

266 

Esved‘e ulaĢamamıĢtır. Yorulunca bir sandalyenin üstünde oturarak tavaf eden 

hacıları izlemeye baĢlamıĢ. ġam‘dan gelen bir grup insan etrafında toplanmıĢ 

onunla sohbet ediyorlardı. O sırada Zeynü‘l-Abidin (Ali b. el-Hüseyin) de 

(ö.h.94/m.712)Ka‘be‘yi tavaf ediyordu. Hacerü‘l-Esved‘e yaklaĢıp onu öpmek 

isteyince orada bulunan kalabalık, heybetinden bir kenara çekilip ona yol verdi. 

HiĢâm‘ın etrafındaki insanlardan biri, tavaf yapan insanların tümü Zeynü‘l-

Abidin‘e yol verdiğini görünce Abdülmelik b. HiĢâm‘a bu adamın kim 

olduğunu sordular. HiĢâm da, ġam bölgesinden gelen halk topluluğunun 

kendisine biat etme korkusuyla onu tanımadığını söyler. O sırada orada bulunan 

Ferezdak onu tanıdığını söyler
38

 ve hiç çekinmeden Ģu meĢhur kasidesini 

irticalen söylemeye baĢlar:  

ْ أَحَُٗ  َٚ َُ **** ََ٘قا اٌَِّقٞ حَْعِلُ  اٌبَْلَغاُا  ْاٌَغَل َٚ  ًُّ ْاٌِغ َٚ اٌب١َُْج ٠َْعِلفُُٗ  َٚ  

 ُْ ِٙ ُٓ َؽ١ِْل ِ بَاِؿ هللاِ ُوٍِّ ُُ **** ََ٘قا اِْب ُِ٘ل ْاٌَعٍَ ُّٟ اٌلَّا ُّٟ إٌَّمِ ََ٘قا اٌخَّمِ  

 ٍُُِٗ٘ َْٕج صا ْْ ُو ت  ِ َّ ُٓ فاِ  ُّٛا**** ََ٘قا اب ـْ ُؽخِ ْٔب١َِاُا هللاِ لَ ِٖ أَ ِـّ بَِض  

 ِٖ ْٓ ََ٘قابَِ ااِِل َِ ٌَُه  ْٛ ُُ **** َٚ ١ٌََْو لَ ْاٌَعَض َٚ َْٔىْلَث  ْٓ أَ َِ ٌَْعَلُ  حَْعِلُ   اَ  

ا َّ َُّ َْٔفُعُٙ ِٗ ِ ١َادٌل َ  ٠ْ ـَ ٍْخَا ٠َ َُ ****  ِو ـَ ا َ  َّ َ  ٠َْعُلُ٘ َٚ   ِْ َوفَا ْٛ ٠ُْيخَ  

 ُُ ـَ ِفْوِل هللاِ ِفْوُلُ٘ ٌَل  بَْع ـّ مَ ُِ ****       ُُ ِٗ ْاٌَىٍِ ٌَل بِ ْؾخُٛ َِ َٚ اٍء   ـْ ًِّ  بَ فِٟ ُو  

 ُْ خُُٙ َّّ ًُ ْاٌخُّمَٟ َوأُٛ أَاِ ْ٘ َـّ أَ  ُ ْْ ِ  **** ُُ ُ٘ ًَ ًِ ا٤َْكِ  ل١ِ ْ٘ ْٓ َؽ١ُْل أَ َِ  ًَ ْٚ ل١ِ أَ  

 ُُ ِٙ ٜ بُغبّ َٛ فَُي اٌشَّلُّ ٚاٌبٍَ ـْ ُُ          ****  ٠ُْيخَ إٌَِّع َٚ  ُْ ِٗ اِلْعَيا ٠ُْيخََل ُّ بِ َٚ  

 

“Bu öyle bir kiĢi ki, bastığı yerler, Beytullah, konakladığı yerde bütün 

bunlar kendisini tanır. 

Bu öyle bir zat ki, Allah kullarının en hayırlısının evladıdır. Bu, takva 

sahibi, soylu, saf, pak ve sembolleĢmiĢ bir zattır. 

Eğer bunu tanımıyorsan bu, Hz. Fatıma‟nın oğlu, dedesi ise kendisiyle 

peygamberlerin son bulduğu kiĢidir. 

“Bu kimdir?” demen, onun değerini düĢürmez. Zira “tanımıyorum” 

dediğin bu zatı Araplar da acemler de tanır.  

Ġki eli de cömerttir. Bütün ihtiyaç sahiplerine devamlı yardım elini uzatır. 

Her sözün baĢlangıcı ve sonunda Allah‟ın zikrinden sonra kendileri 

zikredilir. 

Takva sahipleri zikredildiğinde Ģüphesiz ki bu takva sahiplerinin 

imamları (öncüleri) olacaklardır ve yine de yeryüzünde en hayırlı insanların 

                                                 
38 el-Ġsfahânî, a.g.e.,XXI, 308; Salih Tur, a.g.e. , s. 67-68;Ahmed Hasan ez-Zeyyât, a.g.e., s. 81-

86; ĠbnHallikân,, a.g.e., s. 95. 
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kimler olduğu sorulduğunda da Ģüphesiz ki onların oldukları söylenecektir. 

Nimet ve ihsanlar onların sevgisiyle çoğalır, bela ve Ģerler de onları 

sevmekle defedilir.” 

HiĢâm, Ferezdak‘ın bu kasidesi üzerine öfkelenerek kendisini Mekke ile 

Medine arasında bir yere hapsettirmiĢ, ancak kendisini hicveden bir kaside 

nazmettiğini öğrenince hicvinden korkarak onu serbest bırakmıĢtır.
39

 

Ferezdak‘ınHiĢâm‘ımedheden kasidelerin içinde ne ruh ne de duygu 

bulunmaktadır. Bunlar gevĢek ve cansız kasidelerden ibârettir.
40

Bu da 

Ferezdak‘ınmemduhunu samimiyetsiz bir Ģekilde medhettiğinin bir 

göstergesidir. Özellikle de ĢâirinEmevî dönemi halifelerini ve onların valilerini 

medhederken mübalağaya kaçmadığından da açık bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. 

Bu da, ĢâirinEmevî ailesine karĢı olan tutumundan kaynaklanmaktadır. Fakat 

Ģâirin, Ehl-i Beyt taraftarlarını medhederken ifrata kaçtığı da bir gerçektir. Bu 

medhiyelerdeĢâirin kalbinin aklına galip geldiğini de müĢahede etmekteyiz.
41

  

 

3. Ferezdak ve Siyasi Ġçerikli ġiirleri 

a- Emevî yanlısı Ģiirleri 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Ferezdak çeĢitli nedenlerden özellikle 

korku ve maddi imkânsızlıktan dolayı Hz. Ali taraftarı olmasına rağmen 

geçimini sağlamak amacı ile istemeyerek de olsa Emevî Halife ve Valilerini 

övmüĢtür. Süleyman b. Abdülmelik‘i Ģöyle medheder:  

حَاؿٌل َ ١ٍََْٙا ِصبَاٌَُٙا  ْٚ ا ا٤َْكُ  أَ َّ حَاَؿ ِؿ٠َِٕٕا    َو ْٚ َْ أَ ا َٚ ْل َِ  ِٟ ٔاَ بَٕ ـْ َص َٚ

ـِٜ َ الٌََُٙا  ْٙ ًَّ إٌَّاُه ٠َ  َِ٠ ْْ ٌْمِْبٍَِت اٌَّخِٟ    بَِٙا  ِ ِٓ َوا ٠ ـِ ُْ ٌَِٙاَفا اٌ ْٔخُ َ فَأ

“Dağlar nasıl yeryüzünün direkleri ise, biz de Mervan oğullarını 

dinimizin direkleri olarak gördük,   

Sizler (Ey Mervanoğulları), bu din için, insanlar eğer yollarını 

kaybederlerse, yolu kaybedenlerin kendisiyle doğruya ulaĢabileceği kıble 

konumundasınız.”
42

 

 Ferezdak baĢka bir Ģirinde ise Süleyman b. Abdülmelik‘in zayıf ve 

kimsesizlerin yardımcısı olduğunu dile getirerek Ģöyle övmüĢtür: 

ِْٔغاَلٌَُٙا َْ ٠ُْلَص١ ِ ا َوا َِ ةٍء  ـَ ْٓ ُ ْم ِِ َٚ ًٍّ ٠َابِوٍء       ِ ْٓ ِِ ُْ أَْ ٍَمَْج َوفَّاَن  َو َٚ        

أَْ َٕالاً  َ ١ٍََْٙا  ِ اَلٌَُٙا  َٚ ـْ حَُىخّفَْج      فََىْىَج   ـِٞ اٌّخِٟ لَ ْٓ ا٠َْ٤ ِِ  َوز١ِلاً 

                                                 
39 Salih Tur, a.g.e., s. 69; Ali ġakir Ergin, DĠA, a.g.m., XII, 373-375. 
40CorcîZeydân, a.g.e.,I, 257. 
41 Salih Tur, a.g.e. , s. 70. 
42 Kenan Demirayak, a.g.e., s. 166; ; ĠbnHallikân,, a.g.e., s. 97. 
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ـِٞ َ الٌَََٙا ْٙ ًَّ إٌَّاُه ٠َ  َِ٠ ْْ ِٓ  َواٌمِْبٍَِت  اٌخِٟ   بَِٙا  ِ ٠ ِـّ ُْ  ٌَِٙاَفا  اٌ ْٔخُ أ َٚ        

 ―Nice zayıf ve güçsüz insanlara yardım ettin. Çözülmesi umulmayan 

nice kördüğümleri çözdün. 

 Nice bilekleri kelepçelerden, nice boyunları da prangalardan kurtardın. 

 Nasıl ki delalete düĢen insanlar kıbleye yönelip hidayete eriyorlarsa siz 

de bu dinin kıblesi gibisiniz.”
43

 

 ġair, bu kasidesini okuduktan sonra etrafında bir seyirci kitlesine 

yönelip ―Ey cemaat, Süleyman b. Abdülmelik‘in hakkında söylediklerimin 

hepsi doğrudur. Ġsterseniz söylediklerimin hepsini ondan sorabilirsiniz. Allah‘a 

yemin ederim ki hiç yalan söylemedim‖ der.
44

 Fakat Ferezdak‘ın bu sözünün ne 

derece inandırıcı olup olmadığını bilemiyoruz.  

 Ferezdak‘ın en önemli özelliği medhettiğini hicveden ve hicvettiğini de 

medheden bir Ģair olmasıydı. Örneğin Yemen kabilesinden olan Yezid b. el-

Muhalleb ve Halid el-Kasrî gibi Ģahıslar Irak valiliklerine atanınca bunları da 

ĢöylemedhetmiĢtir:  

ٍـء    ِٓ بَِؾاٌِ ْشِلل١َْ َّ َا اٌ ْٛ  َ َّٓ ٌَِى َٚ ْث       ـَ ِٓ  َِفا بَ ْشِلل١َْ َّ ُا اٌ ْٛ ُو َ  ّْ ا اٌّش َِ َٚ                        

ـِ       افِ َٚ ْٓ َوز١ِِل اٌلَّ ِِ حَا             َ ٍَٝ إٌّاِه ِكْملًا  ـْ  أََؿكَّ ٍـء  لَ ُْ  حََل  َوفَّٟ  َؽاٌِ                        أٌََ

 ―Doğu ve batının aydınlığı güneĢin doğuĢu ile değil, Halid‟in nuruyla 

aydınlanmaktadır. 

 Halid‟in avuçlarının birçok yönden insanlara akan bereket nehirleri 

olduğunu görmüyor musun?”
45

 

 O dönemde yapılan medih/hiciv o kadar abartılıyor ki bazen Halife veya 

Valinin akrabalarına bile yapılıyor ve bununla dolaylı olarak onlar medh edilmiĢ 

oluyor. FerezdakHiĢâm b. Abdülmelik‘in dayısı Ġbrahim b. Ġsmail b. HiĢâm‘ı 

Ģöyle medhetmiĢtir: 

ٌّٟ أبُٖٛ ٠ُمَاِكبُٗ  ِٗ َع ِِّ ٍّىاً       أَبُٛ أُ َّ ُِ ْزٍٗ فِٟ إٌَّاِه  ِ َّ  ِِ ا  َِ َٚ                             

“Ġnsanlar içinde onun gibisi ancak yönetici olanlardan vardır. Annesinin 

babası sağdır, babası ise ona yakındır.”
46

 

Ferezdak, Yezid b. Abdülmelik‘i de Ģöyle medhetmiĢtir:
47

 

ْٕزُِٛك  َِ  ِٓ ُْ      بَِغاِص ٍء َوَٕـ٠ِف اٌمُْل َِ حَْ ِلبُُٙ اَي َشا َّ َٓ ِش ْيخَْمب١١ٍِِ ُِ  

                                                 
43 Salih Tur, a. g. e., s. 65-66; el-Ġsfahânî, a.g.e., XXI, s. 312. 
44 el-Ġsfahânî, a.g.e.,XXI, s. 312; Salih Tur, a. g. e., s. 65-66; ĠbnSellâm el-Cumahî, Tabakatu‟Ģ-

Ģu‟arâ,thk. Ömer Faruk el-Cumahî, ġirketu‘d-Daru‘l-Erkam b. EbiErkam, Beyrut, 1997, s. 151. 
45el-Ġsfahânî, a.g.e.,XXI, s. 316; Salih Tur, a. g. e., s. 65. 
46Ebûubeydillah el-Merzübânî, el-MuvaĢĢah fi me‟ahizu‟l-ulemâale‟Ģ-Ģu‟arâ,thk. Hüseyin 

ġemseddin, Daru‘l-Kutubi‘l-Ġlmiyye, 1995,  s. 132-133. 
47el-Merzübânî,a.g.e.,s. 127. 
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َٙا ِك٠لُ  ؾُّ ُِ اِعَف حُْنَصٝ  َٚ أَْكُعٍَِٕا        َ ٍَٝ َم َٚ ٍْمَٝ   َٕا  حُ ِّ اا َّ  َ  ٍَٝ َ                      

“ġam‟ın kuzeyine yönelip, saçılmıĢ hallaç pamuğu gibi yüzümüze çakıllar 

vuruyor. 

Sarıklarımızve bineklerimizin üzerine atılmıĢ, beyni dağılmıĢ, inatçı 

topuklar üzerinde sürülüyor.  

Ferezdak, Mekke, Medine, Irak ve değiĢik bölgelerdeki Emevî valilerini 

medhetmiĢtir. Ancak divanında Muaviye ve oğlu Yezid‘imedheden kasidelere 

rastlanılmamaktadır. Bu da büyük bir ihtimalle bunları medhetmemiĢ olmasını 

gösteriyor. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi Ferezdak, isyankâr bir ruha 

sahipti. Dolayısıyla kendisine en yakın olan bir otoriteye itaat etmek zorunda 

kalmıĢtı. Bu yüzden kendisinden uzak olan halife ve valileri kendisini 

ilgilendirmediği için medhetme ihtiyacı hissetmemiĢtir. Bir baĢka nedeni de 

Ferezdak‘ın Hz. Ali taraftarı olmasıydı. Bu yüzden Emevî ailesine karĢı kin ve 

buğz taĢıyordu. Hatta bazı Emevî halife ve valilerini hicvetmiĢtir. Nitekim o 

meĢhur mimmiyâtĢiirinde Zeynü‘l-Abidin (Ali b. Hüseyin)‘i medhettiğinde, 

HiĢâm b. Abdülmelik onu Mekke ve Medine arsında bir yere hapsettirdi. 

Ferezdak, HiĢâm‘dan beklemediği bu ceza üzerine kendisini Ģöyle hicvetmiĢtir:  

 

ْٛ َا باَؿٍء ُ ١ُٛبََٙا                           َ ١ْٕاً ٌَُٗ َع َٚ ٍـء      ْٓ َكْأَه َى١ِّ ُْ ٠َُى  ٠ُمٍَُِّ  َكْأىاً ٌَ

 “Her taraftan ayıbı görünen, ĢaĢ gözüyle seyyid (halife) kafası olmayan 

bir kafayı dönderiyor.”
48

 

 HiĢâm, Ferezdak‘ın bu hicvinden dolayı kendisini hapisten çıkarmıĢtır. 

Ferezdak,  Daha sonra kendisinden af dilemek için baĢka bir medhiyye 

nazmetmiĢtir.
49

 

b- ġîa yanlısı Ģiirleri  

EbûUbeydillâh el-Merzübânî (ö.384/994), Ferezdak‘ıĢîa Ģairler arasından 

sayarak onun Ģiî olduğunu bazı Ģairlerin de bu yüzden onu kötülediğini, kendisi 

de bu nedenlehem de Emevî otoritesine olan korkusundan Ģîî olduğunu 

açıklamadığını söylemektedir.
50

Ferezdak‘ın Hz. Ali taraftarı olduğunu da önce 

ifade etmiĢtik. Nitekim hac esnasında Hacerü‘l-Esved‘i ziyaret etmek isteyen 

fakat Hacerü‘l-Esved‘e izdihamdan dolayı ulaĢamayan HiĢâm b. Abdülmelik 

kendisine hazırlanan kürsüde otururken ġam‘dan gelen bir grup hacı etrafında 

                                                 
48 el-Ġsfahânî, a.g.e.,XXI, s. 380. 
49 Salih Tur, a g.e., s. 69. 
50EbûUbeydillâh el-Merzübânî el-Horasânî, Muhtasar‟uahbâruĢu‟arâ‟i‟Ģ-Ģî‟a,(thk. Hâdî el-

Eminî)ġirket‘üKutubî, Beyrut, Baskı 2, 1993, s. 64. 
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toplanmıĢtı. O esnadaZeynü‘l-Abidin (Ali b. Hüseyin)gelipKâbe‘yi tavaf etti 

sıra Hacerü‘l-Esved‘i selamlamaya gelince nurlu yüzü, güzel kokusu ve 

heybetinden insanlar kenara çekilip yolunu açtılar o da rahat bir Ģekilde 

Hacerü‘l-Esved‘i ziyaret etti, bunu gören HiĢâm hiddetlendi ve etrafındakiler de 

ona rağbet etmesinler diye, yanındakilereben bunu tanımıyorum bu kimdir? diye 

sorar. O sırada orada olan Ferezdak, HiĢâm‘ın bu sözlerini iĢitince irticalen Ģu 

meĢhur kasidesini söyler:
51

 

ْ أَحَُٗ  َٚ َُ **** ََ٘قا اٌَِّقٞ حَْعِلُ  اٌبَْلَغاُا  ْاٌَغَل َٚ  ًُّ ْاٌِغ َٚ اٌب١َُْج ٠َْعِلفُُٗ  َٚ  

 ُْ ِٙ ُٓ َؽ١ِْل ِ بَاِؿ هللاِ ُوٍِّ ُُ      **** ََ٘قا اِْب ُِ٘ل ْاٌَعٍَ ُّٟ اٌلَّا ُّٟ إٌَّمِ ََ٘قا اٌخَّمِ  

 ٍُُِٗ٘ َْٕج صا ْْ ُو ت  ِ َّ ُٓ فاِ  ٛا       **** ََ٘قا اب ُّ ـْ ُؽخِ ْٔب١َِاُا هللاِ لَ ِٖ أَ ِـّ بَِض  

 ِٖ ْٓ ََ٘قابَِ ااِِل َِ ٌَُه  ْٛ ُُ **** َٚ ١ٌََْو لَ ْاٌَعَض َٚ َْٔىْلَث  ْٓ أَ َِ ٌَْعَلُ  حَْعِلُ   اَ  

 

Bu öyle bir kiĢi ki, bastığı yerler, Beytullah, konakladığı yerde bütün 

bunlar kendisini tanır. 

Bu öyle bir zat ki, Allah kullarının en hayırlısının evladıdır. Bu, takva 

sahibi, soylu, saf, pak ve sembolleĢmiĢ bir zattır. 

Eğer bunu tanımıyorsan bu, hz. Fatıma‟nın oğlu, dedesi ise kendisiyle 

peygamberlerin son bulduğu kiĢidir. 

“Bu kimdir?” demen, onun değerini düĢürmez. Zira “tanımıyorum” 

dediğin bu zatı Araplar da acemler de tanır.  

HiĢâm, Ferezdak‘ın bu kasidesi üzerine hiddetlenerek ona atiyye de 

vermeyeceğini belerterek Ferezdak‘ı Mekke ve Medine arasında bir yere 

hapseder.
52

 Bunu duyan Zeynü‘l-Abidin (Ali b. Hüseyin) kendisine 12.000 

dirhem para göndererek Ģöyle söyler: ―Kusura bakma ey EbaFîras eğer olsaydı 

sana daha fazla gönderirdim,‖Ferezdak ise ben Allah ve Rasulü için bunu 

söyledim diyerek kendisine gönderilen bu parayı geri çevirir.
53

Ferezdak, 

HiĢâm‘ın verdiği bu ceza üzerine onu Ģöyle hicvetti:  

١ِٕبَٙا      ُِ  ِٜٛ ْٙ اٌَّخِٟ       ١ٌََِْٙا لٍُُُٛ  إٌَّاِه ٠َ َٚ ٠َِٕت  ـِ َّ َٓ اٌ    أ٠ََْغبُِيِٕٟ ب١َْ

ْٛ َا باَؿٍء ُ ١ُٛبََٙا                            َ ١ْٕاً ٌَُٗ َع َٚ ٍـء      ْٓ َكْأَه َى١ِّ ُْ ٠َُى  ٠ُمٍَُِّ  َكْأىاً ٌَ

 “Beni, Medine ile insanların kalbinin oraya bağlı olduğu yerin arasına 

mı hapsediyorsun? 

Her taraftan ayıbı görünen, ĢaĢ gözüyle seyyid (halife) kafası olmayan bir 

                                                 
51 el-Merzübânî, a.g.e., s.65; Salih Tur, a. g. e., s. 68-69; Ahmed Hasan ez-Zeyyât, a.g.e., s. 81-

86. 
52 Salih Tur, a. g. e., s. 69. 
53 el-Merzübânî, a.g.e., s. 67; ; ĠbnHallikân,, a.g.e., s. 97. 
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kafayı dönderiyor.”
54

 

HiĢâm, Ferezdak‘ın bu Ģiiri kendisine ulaĢınca hicvinden çekindiği için 

kendisini serbest bırakmıĢtır.  

Muaviye, Ziyâd b. Ebîh‘imedineye vali tayin ettiğinde ondan Hz. Ali‘yi 

kötülemesini istedi o da aĢırı gidince Ferezdak, onun eski günlerinde nasıl biri 

olduğunu ve Ģimdi nasıl birine dönüĢtüğüne iĢaret ederek onun hakkında Ģöyle 

söylemiĢtir:  

ْٕمُ ُ  َْٔج  حَ َٚ أَ   ًِ ١ ِّ ِاً  فِٟ اٌَض ْٛ ِاً       ف١ََ ْٛ َ٠ َْ     َكأ٠َُْج إٌَّاَه ٠َْنَؿاُؿٚ

ا  َشَ   ٠لؽ        َِ ِٗ  َعخَّٝ   َفا   ِِٙل فِٟ ِصَ لٍء  ٠َُ اٌِٟ          بِ ْزً اٌ َّ                            و

Ġnsanların gün be gün iyilik/güzelliklerini artırdığını görüyorum, sen ise 

eksiltiyorsun. 

Çok küçük olan bir kedi gibi, kılları ağarana kadar imtiyazlı olur.  

 

4. Sonuç: 

Emevîler dönemindeki siyasi hareketler sonucu olarak ortaya çıkan siyasi 

Ģiir çalıĢmamızda ele aldığımız Ferezdak‘ta, o dönemdeki siyasi iktidarın Ģairler 

üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve Ģairlerin siyasi (özellikle Emevî) otoriteden 

ne kadar çekindiğini bize gösteriyor. Çünkü Ģairlerin tek geçim kaynağı 

Ģiirlerden aldıkları atiyye‘ (ödül) lerdir. ġairler halifeleri ne kadar (medih) över 

veya onların karĢıt grupları ne kadarhicv (yergi) ederse, o kadar maddi kazanç 

elde ederlerdi. Yoksul biriolan Ferezdak‘ınkazanca olan ihtiyacı, onu Ģiirlerinde 

daha da belirginleĢtirmektedir. Ferezdak, Ehli-Beyt sevgisine rağmen, Emevî 

halife ve valilerini övmekten geri kalmamıĢ, fakat onları överken de çok samimî 

ve aĢırılığa kaçmadığı gözlemlenmektedir.  

 

 

KAYNAKÇA 

Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Tarihu‟l-edebü‟l-arabi,Daru‘l-Marife, Beyrut,  15. 

Baskı, 2013. 

Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul, 

2007. 

Ali ġakir Ergin, ―Ferezdak‖, DiyanetĠslam Ansiklopedisi, TDV Yay.,Ankara 

1995. 

                                                 
54 el-Ġsfahânî, a.g.e.,XXI, s. 380; Salih Tur, a. g. e., s. 69; el-Merzübânî, a.g.e., s. 67. 

 



Tayyip TÜZ, Emevîler Dönemi Siyasi ġiir  “Ferezdak” Örneği 

……………………………………………………………………………………………..………. 

272 

Carl Brockelmann, Târihu‟l-edebi‟l-„arabî, Dâru‘l-Maarif, Kahire trs. 

CorcîZeydân, Tarihuâdâbi‟l-lüğati‟l- arabiyye, Dâru‘l-Fikr, Beyrut 2011 

EbûUbeydillâh el-Merzübânî el-Horasânî, Muhtasar‟uahbâruĢu‟arâ‟i‟Ģ-

Ģî‟a,(thk. Hâdî el-Eminî)ġirket‘üKutubî, Beyrut 1993. 

Ebûubeydillah el-Merzübânî, el-MuvaĢĢah fi me‟ahizu‟l-ulemâale‟Ģ-Ģu‟arâ,thk. 

Hüseyin ġemseddin, Daru‘l-Kutubi‘l-Ġlmiyye, 1995. 

Ebu‘l-Ferec el-Ġsfahânî,  el-Eğanî,  

Hayreddin ez-Ziriklî, el-A‟lâm,Daru‘l-Ġlmi LilMelâyîn, 6. Baskı, Beyrut, 1984. 

IgnaceGoldziher, Klasik Arap Literatürü, çev. Rahmi Er-Aziz Yüksel, Ankara 

2012. 

ĠbnHallikân, Vefeyâtü‟l-a‟yân,thk., Ġhsan Abbas, Daru‘s-sadr, Beyrut, 1968. 

ĠbnKuteybe, eĢ-ġi‟rveĢ-Ģu‟arâ,thk.,MüfidKumayha, Daru‘l-Kutubi‘l-Ġlmiyye, 2. 

Baskı, 1985. 

ĠbnSellâm el-Cumahî, Tabakâtu‟Ģ-Ģu‟arâ, thk., Ömer Faruk el-Cumahî, 

ġirketudaru‘l-Erkam b. EbiErkam, 1. Baskı, Beyrut, 1997. 

Ġsmail DurmuĢ, “Methiye” Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, TDV yay. Ankara 

2004. 

Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi III, Emevîler dönemi,  Eser Ofset Bas. 

Yay. Matbaacılık, Erzurum, 2012. 

Muhammed Altunci, Mu‟cemu‟l-mufassal fi‟l-Edeb,Daru‘l-Kutubi‘l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 2. Baskı, 1999. 

Ömer Ferruh,  Tarihu‟ledebi‟larabî, Dâru‘l- ilmi li‘l-melâyîn, Beyrut, 1984,   

Ömer RıdâKehhâle, Mu‟cemu‟l-muellifin, Daru‘l-Ahya‘iTuras‘i-Arabî, Beyrut, 

1957. 

Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel Ġslam Tarihi, (çev: Salih Tuğ), Ġfav Yay. Ġst. 

2011. 

Salih Tur, Ahtal, Ferezdak ve Cerir'in Ģiirlerinde medih ve hiciv, BasılmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi,  Harran Üniversitesi, Ġlahiyat Fak. 1997. 

Yâkût el-Hamevî, Mu‟cemu‟l-udebâ, Daru‘l-Kutubi‘l-Ġlmiyye, Beyrut, 1991. 



Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

273 

 

 

ZAZACA KAYNAKLARA DAĠR BĠR 

BĠBLĠYOGRAFYA ÇALIġMASI – 2 – 

 

A Study on the Bibliography of Zazaki Resources -2 

 

Murat VAROL
 

 

ÖZET 

Elimizdeki mevcut verilere göre akademi dünyası ile 1856-57 yıllarında 

PeterLerch‟in çalıĢmaları ile tanıĢan Zazaca, o günden bugüne yaklaĢık 160 yılını 

geride bırakmıĢ görünmektedir. Ġlk dönemlerde daha çok Batılı bilim adamları ve 

oryantalistlerin çalıĢmaları hâkim olurken, son dönemlerde bu çalıĢmaların daha çok 

Türkiye‟de yoğunlaĢtığını görmekteyiz; ancak Batılı kaynaklara da her geçen gün 

yenileri eklenmektedir. Oldukça geniĢ bir coğrafyada devam eden Zazaca ile ilgili bu 

akademik çalıĢmaları takip ve tespit etmek, oldukça zor bir iĢtir. Türkiye‟deki bazı 

üniversitelerde Zazaca ile ilgili yüksek lisans bölümlerinin açılması ve bu alandaki ilk 

tezlerin yayımlanmaya baĢlanması da bizlere daha geniĢ bir alan açmaktadır. Bu 

çalıĢma, 2014 yılında aynı isimle yayımlanan çalıĢmanın devamı niteliğinde olup; 

Zazaca ile ilgili kitap, makale, sempozyum bildirisi, yüksek lisans tezlerinin bir 

bibliyografyasını sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zaza, Zazaca, Bibliyografya, Dil 

 

ABSTRACT 

According to the data that we have Zazaki met with academy world in the years 

1856-57 with Peter Lerch's works, from that day to today seems to have left behind 

nearly 160 years. In the first terms while mostly western scientist and orientalists' works 

were effective, in recent times we see that the studies are concentrated in Turkey much 

more; but also new ones are added to western sources every day.  Following and 

identifying these academic studies related to Zazaki which ongoing on a wide 

geographical area is a difficult job. The opening of master section on Zazaki in some 

universities in Turkey and initial publication of the first paper in this area open a wider 

area to us.  This study is continuation of the study published by the same name in 2014; 

offers a bibliography of books about Zazaki, articles, book chapters,  master papers and 

                                                 

 Öğretim Görevlisi, Bingöl Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Zaza Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı, mvarol@bingol.edu.tr 

mailto:mvarol@bingol.edu.tr


Murat VAROL, Zazaca Kaynaklara Dair Bir Bibliyografya ÇalıĢması-2- 

……………………………………………………………………………………………..………. 

274 

doctoral theses. 

Key Words: Zaza, Zazaki, Bibliography, Language. 

 

GĠRĠġ 

Zazaca‘nın akademik bibliyografyasını ortaya koymayı hedefleyen bu 

makalenin birinci çalıĢması, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi‘nin 5. sayısında, 2013 yılında yayımlanmıĢtır. Birinci makalenin 

devamı niteliğinde sayılabilecek bu ikinci çalıĢmada, Zazaca ile ilgili dil, tarih, 

kültür, edebiyat vb. konularda; Zazaca‘ya yer veren kitap, kitap bölümü, dergi, 

gazete gibi yayınların bibliyografyasına yer verilmektedir. Zazaca üzerine 

yapılan akademik çalıĢmaların bir bibliyografyasını sunmayı hedefleyen bu 

ikinci çalıĢmada; birinci çalıĢmadan sonra yapılan yeni çalıĢmalar, yabancı 

dilbilimciler tarafından geçmiĢten günümüze yapılan araĢtırmalar ve özellikle 

son dönemlerde üniversiteler etrafında yoğunlaĢmaya baĢlayan çalıĢmaların bir 

bibliyografyası sunulmaktadır.  
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMĠNDEAĠLEDE ÇOCUĞA 

KAZANDIRILAN DEĞERLERĠNÇOCUĞUN KĠġĠLĠK 

GELĠġĠMĠNE ETKĠSĠ

 

 

Effectof Values Acquered During Early Childhoodin Familyon Children’s 

Personality Development 

 

Kasım TATLILIOĞLU

* 

 

ÖZET 

1800‟li yıllardan itibaren anaokullarının ortaya çıkıĢ ile baĢlayan ve 

yüzyıllardıreğitimcilerin ilgilendiği bir konu olan erken çocukluk eğitimi, son yıllarda 

ülkemizde büyük bir mesafe almıĢtır. Erken eğitim, 0-6 yaĢ dönemindeki çocukların ev 

ve kurum ortamlarında bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki yönden 

geliĢmelerini desteklemek amacıyla yapılan eğitime denir. Bu dönemlerde çocukların 

geliĢimleri çok hızlıdır ve çocuklar birçok beceriyi öğrenmeye hazırdır. Okul çağına 

kadar aile; çocuklar için hangi değerlerin kazanılacağı konusunda temel bir kurumdur.  

Çocuklar söylenenden daha çok büyüklerinin yaptıklarından etkilenirler.  

KarĢılaĢtırmalı araĢtırmalar, erken eğitim alan çocukların çoğunun, okula 

baĢladıklarında, erken eğitim almayan benzer özellikteki çocuklara kıyasla pek çok 

beceriyi daha iyi edinmiĢ olduklarını ve daha uyumlu olduklarını göstermektedir. 

Çocuklar; davranıĢları, duygu ve düĢünceleri ile geliĢim özellikleri bakımından 

yetiĢkinlerden farklı,  öğrenmeye, geliĢip değiĢmeye açık, son derece alıcı, kendilerine 

özgü biricik varlıklardır. Bu yüzden erken dönemde uyarıcılarla karĢı karĢıya gelmeleri, 

iyi düzenlenmiĢ bir ortamda, iyi planlanmıĢ, kaliteli bir eğitim almaları son derece 

önemlidir.  Yapılan araĢtırmalara göre, 17 yaĢına kadarki zihinsel geliĢmenin, 

%50‟sinin 4 yaĢına, %30‟unun ise 4 yaĢından 8 yaĢına kadar oluĢtuğu, 18 yaĢına kadar 

gösterilen okul baĢarılarının %33‟ünün 0-6 yaĢına kadar, aldıkları eğitime bağlı olduğu 

görülmüĢtür. Bu çalıĢmada, erken çocukluk döneminde, ailede çocuğa kazandırılan 

değerlerin, çocuğun kiĢilik geliĢimi üzerindeki etkileri incelenmiĢ olup; Prof. Dr. Hayati 

Hökelekli‟nin “Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi” adlı eseri 

                                                 

 Bu çalıĢma;  Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLĠ‘nin, ―Ailede, Okulda, Toplumda Değerler 

Psikolojisi ve Eğitimi‖adlı eseri temel alınarak hazırlanmıĢtır. 
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referans alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi; ebeveyn tutumu,  değer,  kiĢilik,  

kritik dönem. 

 

ABTRACT 

Since 1880s, early childhood education which started with emergence of 

kindergartens and which is a subject educationists have dealt with for centuries has 

proceeded recently in our country. Early education is education which is done to 

support 0-6-year-old-children‟s physical, mental, emotional, social and moral 

development in home and institutional environments. During this period, children‟s 

development is rather fast and they are ready to learn several skills. Till school age, 

family is an important institution regarding which values will be acquired. Children are 

more affected by what is done than what is said. Comperative surveys show that most of 

the children who have been educated early are more compatible and have acquired 

most of the skills better than the ones who haven‟t educated and have similar 

characteristic when they start going to school. Children are unique and rather recipient 

creatures who are different from adults in terms of emotions, behaviours, thoughts and 

development properties; open to learning, improving and changing. Thus, early 

confrontation with stimulus and getting well planned and qualified education in a good 

environment is quiet important for them. Surveys show that %50 of mental development 

till 17 years depends on education they get till 4 years, %30 of it depends on education 

from 4 up to 8 years and %33 of school success till 18 years depends on education from 

0 to 6 years.  

Key words: Early childhood; parental attitudes, values, personality, critical 

period. 

 

1. GiriĢ 

“Çocuklara yatırım yapmak için, onların birer yetiĢkin olmasını bekleme 

lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula baĢlayana dek, bekleme lüksümüz de 

yok. Çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir “.  

James Hackman ( Nobel ödüllü iktisatçı). 

“Çocuğuna gerçek servet bırakmak isteyen ana-baba, ona iyi dinlemeyi 

öğretsin”.     (Publilus Syrus). 

“Çocuk ıĢık gibidir. Onu eğitirseniz daha parlak olur. Kullanılmazsa 

söner.” 

“Çocuk için eğitim aynen tohum için gerekli olan; güneĢ, toprak ve su 

gibi önemlidir”. 

“Bir çocuğu eğitmek, o ülkenin kaderini belirler.”          
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(Anonim). 

Modern psikoloji, yakın zamana kadar değerler konusuyla yeterince 

ilgilenmemiĢtir. Son yıllarda geliĢme gösteren pozitif psikoloji ise insanın ne 

olduğu kadar, ne olması, nasıl yaĢaması, mutlu ve olgun bir birey haline 

gelebilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerektiği ile deilgilenmektedir. 

Değerler konusunda yapılan araĢtırmalara göre, günümüzde ruhsal (psikolojik) 

sorunların önemli bir kısmının belli değerlere uygun bir hayat tarzından uzak 

kalmanın bir sonucu olduğunu göstermektedir. Artık, psikoloji ahlaktan 

bağımsız düĢünülememektedir. Bu yüzden gerek bireysel, gerek toplumsal 

hayatımızda değerlerin önemi daha anlaĢılır bir hale gelmiĢtir.  

Olumlu ahlaki ve insani değerlerin, bireylerin biliĢsel (zihinsel), 

akademik ve sosyal geliĢme ve baĢarılarına büyük katkılar sağladığı pek çok 

bilimsel araĢtırma ile kanıtlanmıĢtır. Mutluluğun vazgeçilmez kaynaklarından 

biri, sağlam bir değerler bütününe sahip olmaktır. Çocuğun anne-babasının 

yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, kadının ekonomik yaĢama aktif 

olarak katılması, boĢanma olaylarının toplumda yüksek oluĢu, yoksulluk vb. 

gibi belli baĢlı sosyo-ekonomik nedenler ailenin değerler eğitiminde 

yetersizkalmasına yol açmıĢtır. Bir toplumda; güven, barıĢ, adalet, hakkaniyet, 

merhamet, Ģefkat, sorumluluk, saygı, sevgi vb. gibi değerlerin sarsılması, bazı 

değerlerin kaybolması ve önemini yitirmesi durumunda, çocuk ve gençler 

sağlam bir karakter ve bütünleĢmiĢ bir kiĢilik geliĢtiremezler. Bu durumda, 

bireylerin ve toplumun ruh sağlığı ciddi bir tehditle karĢı karĢıya kalır. Bu 

amaçla, eğitimin asıl amacı, insani değerlerin geliĢtirilmesi ve yüceltilmesi 

olmalıdır. Değerleri önemsemeyip, akademik baĢarıyı tek ölçüt olarak alan bir 

eğitim sistemi bencil (egoist) karakterler yetiĢtirir.  Okul öncesi dönemde 

yapılacak değerler eğitimi etkinliklerinde, çocukların olayların sonucunda neler 

olduğunu görmelerine imkan sağlanmalıdır. Bunun için zaman zaman hikayeler 

anlatılabileceği gibi, drama yoluyla da çocukların kararları kendilerinin 

vermesine fırsat tanınarak sonucu yaĢamaları sağlanabilir. Aynı zamanda 

çocuklarla bu konuları tartıĢmak ve onları yönlendirerek doğru olanı 

seçmelerini sağlamak da önemlidir. 

2. ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢmada incelenen eserin yazarı Hökelekli‘ye ( 2010) göre,  son 

yıllarda toplumuzun büyük bir değer kaybına uğradığı ve ―ahlaki çöküntü‖ 

yaĢadığını sık dile getirmektedir.  Ahlaki çöküntü, toplumun son zamanlarda 

karĢılaĢtığı tehlikelerden biridir. Asırlar boyu insanlarımızı bir arada tutan, 
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hayatımıza anlam ve amaç katan pek çok değer maalesef kaybolmaya yüz 

tutmuĢtur. Sağlam bir kiĢilik ve karakter yapılanmasında çok önemli ve etkili 

bir yeri olan değerlerin bireylere kazandırılması gerekmektedir.  Günümüzde, 

akademik baĢarı kadar, günlük hayatın vazgeçilmezi hâline gelen ahlaki 

değerlerin de çocuklara erken yaĢta kazandırılması büyük bir önem 

taĢımaktadır. Bu çalıĢmada, erken çocukluk döneminde değerlerin eğitiminin, 

çocuğun kiĢilik geliĢiminde ebeveynin(parents) rolü ele alınmıĢtır.   

3. ÇalıĢmanın Kavramsal Çerçevesi 

3.1. Değer Kavramı ve Değerlerin ĠĢlevi 

Değer (value) sözcüğünün birçok tanımı yapılmıĢtır. Bu tanımlardan 

birkaçı Ģöyledir:  Değerler; ―davranıĢlarımıza yol gösteren, rehberlik eden, 

inançlar ve kurallar‖;  ―eylem ve davranıĢlarımızın yerindeliğini, etkililiğini, 

güzelliğinive ahlakiliğini belirlemeye hizmet eden ilke ve standartlar‖;―bir 

varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taĢıdığı düĢünülen 

yüksek ya da yararlı nitelikler‖ olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan 

değerlerin bireyin yaĢamında çok önemli fonksiyonları (iĢlevleri) olduğunu 

görmekteyiz. En baĢta değerler, bireylerin tüm düĢünce yapısının oluĢmasında 

etkilidir.  Birey, değerlerinin etkisiyle oluĢturduğu düĢünce yapısı aracılığıyla 

dünyayı anlamaya, sosyal çevresindeki olayları anlamlandırmaya çalıĢır. 

Toplumsal değerler, toplumdaki bireyler tarafından kabul edilen ideal davranıĢ 

biçimleri olup,  bir toplumdaki bireylerin birbirilerini değerlendirme ve 

yargılamalarında yol gösteren bir rehber özelliği taĢırlar. Ahlaki, dini, 

toplumsal, ekonomik, bilimsel, sanatsal ve siyasi olmak üzere çeĢitli değer 

alanları vardır. Değerler; olgun, iyi bir insan, uyumlu ve üretken, iyi bir 

vatandaĢ olmanın en önemli Ģartıdır. Değerler, insan olarak ne olduğu, ne olması 

ve nasıl olması gerektiği hususunda bireylere rehberlik yapar.  

3.2. Değer ve KiĢilik ĠliĢkisi 

Psikolojide kiĢilik, ―bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının, 

yeteneklerinin, konuĢma tarzının, dıĢ görünüĢünün ve çevresine uyum biçiminin 

özelliklerini içeren kendine has ve ahenkli bir bütünüdür.‖ Bireyin düĢünce ve 

kararlarını, davranıĢ ve etkinliklerini yöneten güçlü bir psikolojik faktör olan 

―benlik‖, toplumsal ve kültürel ortamda, insanlarla kurulan iliĢkilerin niteliğine 

göre bir biçim kazanır. 0-6 yaĢ arası dönemin, çocuğun kiĢiliğinin temellerinin 

atıldığı dönem olması açısından büyük önem taĢımaktadır.  

Bireylerin sağlam bir kiĢilik ve karakter yapılanmasında değerlerin çok 
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önemli bir yeri vardır. ―Kendisini bilmek‖ ve ―kendini tanımak‖  değerlerin baĢı 

ve sonudur. Bir toplumda, değerler sarsılır ve önemini yitirirse, çocuk ve 

gençlerden sağlam bir kiĢilik geliĢtirmeleri beklenemez. Bireyin ve toplumun 

ruh sağlığı ciddi anlamda tehlikeye düĢer. Bir çocuk kiĢiliğe sahip olmadan 

önce değerleriyle doğrudan bir iliĢkisi yoktur. Çocuk dili kazandıkça, sosyal 

dünyadan gelen ham malzemeler çocuğun kendi değerleriyle yapılandırılır.  

“Bu durumu Gandi Ģöyle dile getirmektedir: 

Söylediklerinize dikkat edin; düĢüncelere dönüĢür. 

DüĢüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüĢür. 

Duygularınıza dikkat edin; davranıĢlarınıza dönüĢür. 

DavranıĢlarınıza dikkat edin; alıĢkanlıklarınıza dönüĢür. 

AlıĢkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüĢür. 

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüĢür. 

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüĢür”.  

Bu nedenle, içimizde yaĢattığımız duygu ve düĢünceleri tanımamız ve 

farkında olmamız çok önemlidir.  

3.3. Çocuklarda Değer Duygusunun GeliĢimi 

Çocuklar, 4 ile 7 yaĢları arasında benmerkezci (egosantrik) bir düĢünceye 

sahiptir. Bu bildiğimiz benmerkezcilikten tümüyle farklı bir anlama 

gelmektedir. Çocuktaki benmerkezcilik, ―masum bir saflık‖ ihtiva eden bir 

bencilliktir. Burada her Ģeyi kendi menfaatine indirgeyen çocuğun duygusal ve 

sosyal bir eğilimi olmayıp; aksine her Ģeyi kendine göre değerlendiren bir zihin 

eğilimi söz konusudur. Bununla beraber bu dönemde çocuklarda bir empati 

(duygudaĢlık) duygusunun da varlığından bahsedebiliriz. Empatinin erken 

yaĢlarda geliĢimi, baĢkalarının içsel durumunu anlama ve ona yardım etme 

davranıĢında önemli bir faktör olarak görülür. 6 yaĢına kadar duygusal bir 

düzeyde seyreden bu eğilim, 10 yaĢına geldiğinde zihinsel bir nitelik kazanır. 

Olayları baĢkasının bakıĢ açısı ile görmeye baĢlarlar. 12 yaĢında ise soyut 

empati yeteneğini kazanırlar. Böylece hayatın ilk yıllarında geliĢen duygusal 

empati, sonradan zihinsel ve soyut empatiye dönüĢür.  

Çocuğun kültürel norm ve standartlara uymayı öğrenmesi, birçok ahlaki 

davranıĢın temelini oluĢturur.  Gerçekte yardımlaĢma, büyüklere saygı ve itaat 

gibi birçok sosyal davranıĢın ahlaki içeriği vardır. Çocuk geliĢirken, bir veya 

daha fazla kendi fiziksel ve sosyal çevresi hakkında tecrübeye dayalı birçok 

bilgi öğrenir, çeĢitli yeteneklerinin (gizilgüçlerinin) farkına varır. BaĢka 

insanları sevme veya onlardan nefret etme, yardım etme, paylaĢma veya incitme 
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bencillik yapma gibi ahlaki anlam ve önem taĢıyan, insanlar arası iliĢkilerle 

ilgili olan davranıĢ tarzlarını belirleyen tutum ve değerleri kazanır. Çocuk 

çevreden gelen talepleri, ―içselleĢtirme‖  (bir kanı ya da tutumun kiĢilik özelliği 

olacak ölçüde benimsenerek özümlenmesi)yoluyla tedrici (derece derece) olarak 

öğrenir ve benimser. Çevresel talep ve beklentilerin önemli bir kısmı çocuğun 

vicdanının içeriğini oluĢturur. Bir ―içsel kontrol aracı‖, davranıĢ ölçütü olarak 

iĢlev gören norm ve değerler, zihinsel (biliĢsel) geliĢime paralel olarak, çeĢitli 

görünüm ve değiĢimler geçirir. Bir ahlaki davranıĢın, çocuk tarafından 

içselleĢtirilmesi, büyük ölçüde ―özdeĢleĢme‖ (bireyin baĢka bireylerle kiĢilik 

kaynaĢması gerçekleĢtirecek ölçüde onların yaĢantılarına ve duygularına 

katılması süreci)yoluyla gerçekleĢir. KarĢılarında uygun rol model ve uygun 

örnek göremeyen çocukların ve gençlerin öğrenmeleri eksik ve kusurlu 

olacaktır. Duygusal ve sosyal faktörlerin yanı sıra, ahlaki geliĢimin zihinsel 

süreçlerle de iliĢkili olduğu apaçık ortadadır. 

3.4. Aile ve Değerler 

Ġnsan yeryüzündeki varlıkların en üstünü ve en mükemmeli olmakla 

birlikte, doğuĢtan ne bedensel, ne de ruhsal güçlerini kullanabilecek yeterlikte 

değildir. Birey, dünyaya hazır olmayan ham kabiliyetlerle dünyaya gelir, bunları 

geliĢtirip kiĢilik sahibi olabilmesi için uzun bir çaba ve baĢkalarından yardım 

alması gerekir. Ġnsan kendi kabiliyetlerini kendi baĢına geliĢtirme imkânına 

sahip değildir. Bunun için eğitime ve eğitilmeye muhtaçtır. Yetenekler 

(kabiliyetler) öğrenim ile geliĢir.  

Değerler eğitiminin en etkin yeri ailedir. Aile bireyleri arasındaki yakın 

ve sıcak iletiĢim, çocukların maddi ihtiyaçları kadar psikolojik ve manevi 

yönden tatmini açısından da önem taĢımaktadır. Bu aynı zamanda anne-baba ve 

diğer aile bireylerinin ilk rol modelleri olarak çocuğun hayatında yer almasını 

sağlar. Çocuğun vicdanı, anne-baba ve diğer aile büyüklerinin kuralları ile 

Ģekillenmeye baĢlar. Bu yüzden aile, iyinin, doğrunun, güzelin, kutsalın fark 

edilmesi ve ortak bir yaĢam süreci içerisinde öğrenilip içselleĢtirilmesinde en 

etkili bir kaynaktır. Çocuğun ailede öğrendiği birçok davranıĢ kuralı ve örneği 

hayatının sonuna kadar ona rehberlik eder. Bunları zaman içerisinde geliĢtirir ve 

geniĢletir. Günümüzde yaĢanan hızlı değiĢimler ve toplumsal Ģartlar ailenin 

çocuklarına rehberlik etmedeki iĢlev ve görevini büyük ölçüde zaafa uğratmıĢtır. 

Günümüzde çocuk ve gençlerde görülen davranıĢ sapmalarının altında Ģefkat 

değerinden yeterince nasibini alamamaları vardır. Anne-babanın aĢırı koruyucu 
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bir tutum göstererek sürekli çocuklarına kol kanat germeleri, bir iĢ 

yaptırmamaları Ģefkat değildir.  Aksine, çocuklarda birçok olumsuzlukların 

yerleĢmesine neden olmaktadır bu durum.  

Eğer çocuk, içinde zengin deneyimlerin (experience)olduğu bir çevrede 

büyür ve yetiĢkinler ve akranlarıyla kendisinin önemli olduğunu hissettirici 

tarzda cesaretlendirici bir davranıĢ iliĢkisi içerisinde bulunursa, bu durumda 

çocuğun yetenekleri de beslenip geliĢme imkânı bulur. Çocuklar pek çok Ģeyi 

ilk olarak ailede öğrenirler. YetiĢkinlikte ahlaki duyarlılıklarının temeli, 

çocukluk döneminde anne-baba ile çocuk arasında yaĢanan sevgi, saygı, güven 

gibi duygulara dayalı iliĢkilerle atılmaktadır. Çocuk sevilerek sevmeyi, 

kendisine saygı duyularak baĢkalarına saygı göstermeyi ve güvenli bir ortamda 

yetiĢerek çevreye güven veren davranıĢlar geliĢtirmeyi ilk olarak ailede öğrenir. 

Bu temel duygular, çocuklar aile içersinde kendilerinin, biricikliğinin 

beslendiğini görmek ve onlardan sadece kendileri olduğu için hoĢlanıldığını 

bilmek isterler; biricikliklerine saygı gösterilmesini, fikir ve düĢüncelerine açık 

olunmasını ve düĢlerine saygı gösterilmesini beklerler. Ailede bu ihtiyaçlar 

karĢılandığı oranda çocuklar sevgi, saygı ve hoĢgörü geliĢtirebilirler. Bu 

nedenle, çocukların duygularının aile ortamında beslenip geliĢtirilmesi, 

ilgilerinin ev ortamında teĢvik edilip desteklenmesi, yeteneklerinin, hünerlerinin 

ve duyarlılıklarının geliĢmesi için önemlidir.Çocukların evrensel (universal) 

değerleri benimsemiĢ bireyler olarak yetiĢebilmeleri için aile ortamında 

sağlanan uygun koĢullar yanında, aile üyelerinin bu değerler doğrultusunda bir 

yaĢantı sürmeleri oldukça önemlidir.Ġhmal, kötü davranma, Ģiddet, sevgisizlik, 

duyarsızlık ve anlayıĢ yoksunluğu yüzünden duygusal olarak tahrip edilmiĢ 

çocukların varlığı da bir gerçektir.  

3.5. Değerlerden Uzak YetiĢen Bireylerde Görülmesi Muhtemel Bazı 

DavranıĢ Kalıpları 

Günümüzde küreselleĢme (uluslar arası düzlemde yaygınlaĢmıĢ);  

bireyleri, kültürleri ve toplumları derinden etkileyerek, ―Tüketim kültürünü‖ ve 

―Hedonizmi‖ (hazcılık- zevkçilik) ön planda tutan yeni bir Narsist (öz-sever- 

kendine hayran) insan modeli ortaya çıkarmıĢtır. Bu Narsist (narsisizm)  insanın 

bazı özellikleri: 

 Bireycidir (egoisttir). 

 Kendini beğenir. 

 Günlük kiĢisel mutluluk ve çıkarları ve menfaatleri peĢinde koĢar. 

 Vaktinin büyük bir kısmını sanal âlemde geçirir. (Facebook, internet, 
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twitter vb. gibi) 

 Gerçek (spontan-içten) sevgiden mahrumdur. DavranıĢları 

yapmacıktır.  

 Bağlılık duyguları zayıftır. Güçlü bir iradeye sahip olmadıkları için 

değerler kötü madde kullanımı gibi kötü alıĢkanlıklara çabuk bulaĢırlar, 

provokasyonlara çabuk gelirler.  

 GeçmiĢe ve geleceğe ilgi duymaz. 

 Amacına ulaĢmak için her yolu mubah görür. 

 Ġsteklerinde ve arzularında sınır tanımaz. Doyumsuzdurlar. 

 Suçluluk duygusu duymaz. 

 Cinselliği ve cinsel yönünü ön planda tutar. Sürekli cinsel güdüleri 

peĢinde koĢarlar.  

 Ġçerisinde sürekli bir boĢluk ve huzursuzluk yaĢar.  Stresli, gergin, 

öfkeli ve saldırgan eğilimleri vardır.  

 Kendi değerlerini sahip oldukları ile bir tutar.  Kendi değerlerini ve 

doğrularını oluĢturmuĢlardır.  

 Tüketim çılgınlığına kendini kaptırmıĢtır. Daha çok tüketip bununla 

övünmek bunlar için bir yaĢam stilidir.  

 Sorumluluk duygusuna sahip değildir. Sorumluluk duyguları zayıftır.  

Yeni nesilde oluĢmaya baĢlayan böyle bir karakter yapısı toplumun 

geleceği açısından büyük riskler taĢımaktadır. Bu kiĢiliğe sahip bireylerin ruhsal 

durumunu Köknel (2001) Ģöyle ifade etmektedir:  ―Alabildiğine sınırsız bir 

özerklik olup her tür yetkiye ve otoriteye karĢı çıkıp hemen tepki gösterirler. 

Bütün sorunların fiziki güçle çözüleceğine inanırlar. Maddi doyum peĢinde 

koĢarlar. Cinsel yaĢama ve bu yaĢamın sapıklıklarına eğilim gösterirler.DüĢ 

(dream) dünyalarında kurdukları serüvenlerin peĢinde koĢarlar. Kolay ve çabuk 

hırçınlaĢırlar, kriz geçirirler, ölçüsüz ve gereksiz tepki gösterirler. Kendi 

baĢlarına güvenli ve yeterli olmadıkları için küçük gruplar oluĢturup onlarla 

birlikte yaĢarlar, birlikte eyleme giriĢirler. Alkol, uyuĢturucu vb madde 

kullanmaya meyillidirler‖. Jung (1999) ise, ―günümüz insanı, kötülüğe eğilimini 

harekete geçirmek için eskisiyle kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara 

sahiptir. Bilinci ne kadar geniĢlemiĢ ve farklılaĢmıĢ ise, ahlaki yapısı o denli 

geri kalmıĢtır‖. Bugün bilimsel, teknik ve sosyal geliĢmelere ayak 

uyduramayan, bir ahlaki gerilikle karĢı karĢıyayız.  Bir filozofun dediği gibi, 

―kuĢlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama bu arada insanlığımızı 
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unuttuk‖ sözü her Ģeyi özetlemektedir.  

4. Sonuç 

Bu konuda, yapılan araĢtırmalar açıkça göstermektedir ki,  çocukluk 

yıllarında kazanılan davranıĢların büyük bir kısmının yetiĢkinlikte, bireyin 

kiĢilik yapısını etkilediği ve değer yargılarına yön verdiği gözlenmiĢtir. Bu 

nedenle, erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması bu bağlamda 

oldukça önemlidir. Bunu kazandıracak birim ise öncelikle ailedir. Çocuğun 

anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boĢanma olaylarının 

toplumda yüksek oluĢu, yoksulluk, kiĢisel ve belli baĢlı toplumsal nedenler 

ailenin değerler eğitiminde yetersizkalmasına yol açmıĢtır. Değerlerin 

kazanılmasında, erken çocukluk eğitiminin rolü oldukça büyüktür.  

Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliĢtirmek için ev ortamı ve ev ortamı 

dıĢında kullanabileceğimiz çeĢitli yöntemler ve etkinlikler vardır. Ev içinde 

değerlerin aile bireyleri tarafından oyunların içinde aktarılması, çocukların 

değerleri dolaylı yoldan edinmesinde oldukça önemlidir. Ailede küçük yaĢta 

öğrenilen değerlerin alıĢkanlık hâline gelmesi ve pekiĢmesi okulda aldığı 

eğitimle devam etmelidir.  

Ġnsan yavrusu yeryüzünün en aciz ve yardıma muhtaç varlığıdır. Ġyi bir 

kiĢiliğe sahip olarak yetiĢmesi büyük ölçüde anne-babanın ve çevredeki diğer 

yetiĢkinlerin himayesi, özeni, merhameti ve sevgisine bağlıdır. Merhamet, 

sevgi, saygı ve Ģefkat gibi duygular anne-babadan baĢlayarak çocuklara yerleĢir. 

Çocuklar ahlaki değerleri, gözledikleri davranıĢlar ve bu davranıĢların 

sonuçlarından öğrenirler. Bu yüzden aile, değer eğitiminde merkezi bir rol 

oynar. Çocuk, değerlere yönelik ilk bilgileri en baĢta anne-babası olmak üzere 

ailesinden alır. Çocukların okul yaĢamındaki dikkat ve öğrenme performansının 

nasıl olacağı, okul öncesi dönemde Ģekillenmeye baĢlar. Pek çok Ģeyi, 

yetiĢkinlerin davranıĢlarını model alarak (gözleyerek ve taklit ederek) öğrendiği 

gibi, doğru ve yanlıĢı, iyi ve kötüyü de ebeveynini izleyerek öğrenir. Bir ahlaki 

davranıĢın çocuk tarafından içselleĢtirilmesi, büyük ölçüde bir modelle 

―özdeĢleĢme‖ yoluyla gerçekleĢir. YetiĢkinlerin hal ve hareketlerini, duygu ve 

tavırlarını taklit ederek ve benimseyerek, ahlaki bir biçimlenme geliĢtirirler. 

Ana-babanın ve diğer yakınların tutum ve davranıĢları çocuğu Ģuuraltından 

(bilinçaltı)  derinden etkiler. Böylece çocuğun ahlaki geliĢimi genel olarak 

belirli modelleri izleyerek nihai Ģeklini alır. Modelleme, genellikle 

ĢuuraltıiĢleyen bir süreçtir. Merhamet, Ģefkat, nezaket, hürmet gibi değerler 

model alınan ve hayran olunan yetiĢkinlerden bu süreç sayesinde öğrenilir. Bu 
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duygular ise empati (eĢduyum) becerisinin kazanılmasıyla geliĢmeye baĢlar. 

Empati duygusunun geliĢmesi ile çocuk artık baĢkalarını daha iyi anlayabilir. 

Bireyleri, ―iyi insan ve iyi vatandaĢ‖ olarak yetiĢtirme düĢüncesi, her toplumda 

ve her dönemde var olan bir hedeftir. Bir toplumun geleceği, iyi yetiĢmiĢ ve 

sağlam, üstün karakterli kiĢilerin varlığına bağlıdır. Çocuk ve gençlerin 

rehberliğe, yönlendirmeye ve uygun rol modelleri ile karĢı karĢıya kalmaya 

ihtiyaçları vardır. Bir toplumda yaĢayan bireylerin kendi kültürlerindeki 

değerleri benimsemediği durumlarda kültür önemini yitirerek, baĢka kültürlerin 

etkisi altına girer. Sonuçta toplumun bütün kurumları bu durumdan olumsuz 

etkilenir. Toplumsal bütünlük ve huzurun sürdürülmesi, ancak değerlerin yeni 

nesillere aktarılması ile mümkündür. Aile ve toplum değerleri arasında bir 

devamlılık ve tamamlayıcılık olması ölçüsünde çocuğun sağlam bir karakter 

geliĢtirmesi mümkündür.  

Büyük bir toplumsal hazinenin ülke ve millet yararına yönlendirilmesi ve 

sırf zihinsel kapasiteleri yerine ahlaki duyarlılıkları da iĢlenerek duygusal 

eğitimleri de asla ihmal edilmemelidir. Değerler eğitiminin nasıl gerçekleĢeceği, 

çocuklara değerlerin nasıl kazandırılacağı ve yaĢantıya dönüĢtürülmesi 

konusunda ailenin de gerekli bilgiye ve yaĢantıya sahip olması 

gerekmektedir.Erken yaĢlar ve okul öncesi dönem, değerler eğitimi için en 

önemli dönemdir. Bu yüzden aile eğitimi ve anaokullarında sistemli ve etkili bir 

değerler eğitimi verilmelidir.Bu sürece, ebeveynlerde dâhil edilmelidir. Erken 

çocukluk döneminde çocuğa, sevgi, Ģefkat ve güvenle yaklaĢılmalı, eğitimde 

korkutma ve ceza tehdidine yer verilmemeli;  benlik saygıları (self-esteem) asla 

incitilmemeli,  aldatıcı davranıĢlardankaçınılmalı; çok katı ve kuralcı 

davranılmamalı ve ahlaki değerler, yaparak, yaĢayarak, anlaĢılarak ve 

paylaĢılarak öğretilmelidir.  

 

KAYNAKÇA 
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ÖZET 

Ġkinci Dünya Harbi sonrası Sovyet tehlikesine karĢı kurulmuĢ olmasına rağmen, 

Berlin duvarı yıkılıncaya kadar herhangi bir faaliyette bulunmamıĢ olan NATO‟nun, 

sonrasında tek kutuplu dünyanın inĢaası için elinden geleni ardına koymayacak adımlar 

atması ve Ġslam coğrafyasını kana bulayan her iĢte neredeyse birincil aktör olarak 

ortaya çıkması, bir gerçek olarak ortadadır. Varlık sebebi VARġOVA PAKTI‟nın 

ilgasına rağmen ayakta tutulmaya çalıĢılmasının, makul bir sebebinin kalmadığını 

göstermek babında kaleme alınmıĢ olan „Bu NATO görevini tamamlamıĢtır, Birlik daha 

Avrupalı olmalıdır‟ kitabının özeti mahiyetini taĢıyan bu inceleme, gerek NATO‟nun 

attığı adımlarda kullandığı metotlar,  gerekse üyelerinin sınırlarını aĢan konulardaki 

müdahale ısrarı olsun, kurumsal olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunu 

ortaya çıkarmakta, uluslararası boyutta sebep olduğu ve içinden çıkılmaz bir hale 

soktuğu konuların da bölgesel bazda yeniden ele alınmasını ve yerel ittifakların 

kurulması istikametinde adımların atılmasını elzem kılmaktadır. Mazlumların daha çok 

ezilmelerinden baĢka bir iĢe yaramayan kuruluĢların insanlığa refah getirmeleri 

mümkün olmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: NATO, VarĢova Paktı, Theo Sommer. 

 

ABSTRACT 

Even though the NATO was formed after World War II to oppose the Soviet 

threat, it did not operate until after the fall of the Berlin Wall. Today it is evident that 

the NATO has been working towards a unipolar world and has been playing a leading 

role in all operations that throw Muslim lands into chaos and bloodshed. 
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In this paper, we will examine the book "NATO No Longer Fits the Bill, We Need 

a More European Alliance" by Theo Sommer, in which he argues that losing its reason 

of existence with the annulment of the Warsaw Treaty, there is no need to keep the 

NATO alive in its current form. He argues that its current methods, as well as the 

insistance of its members to participate in matters outside of its concern, makes it clear 

that the NATO has to be examined on an institutional level. He emphasises the need to 

reconsider international issues, which the involvement of the NATO brought to a 

deadlock and the need to form local alliances. It is not possible to ensure the welfare of 

humanity with institutions that do nothing but cause oppresed people more harm. 

Key words: NATO, Warsaw Pact, Theo Sommer. 

 

GĠRĠġ 

Sovyet tehlikesine karĢı 1949 yılında kurulmuĢ olmasına rağmen Soğuk 

SavaĢ döneminde hiçbir operasyon gerçekleĢtirmeyen NATO, bu dönem sona 

erip de tek kutuplu kalan dünyada ABD‘nin kendini dünyanın jandarması gibi 

görüp NATO‘yu menfaatleri istikametinde kullanmaya baĢlamasına da yönelik, 

1990 ve 1991‘de Irak‘ın Kuveyt‘i iĢgali üzerine ilk operasyonlarını yapmıĢ 

oldu. Daha VarĢova Paktı ilga edilir edilmez sorgulanmaya baĢlanan, fakat 

çeĢitli mülahazalarla ayakta kalmasına gayret edilmiĢ olan NATO‘nun sebep 

olduğu hoĢnutsuzluk ve çıkmazlar münasebetiyle, artık varlığına ihtiyaç 

duyulup duyulmadığı irdelenmesi gereken bir konudur. Bosna-Hersek, ardından 

Kosova, akabinde Afganistan, Somali ve tekrar Irak‘ta önümüze çıkan, Kongo 

ve en son Libya‘ya müdahale çerçevesinde yapılan beyanatlar, dünya 

kamuoyunun NATO ve varlık sebebinin sorgulanması istikametindeki savını 

biraz daha kuvvetlendirmektedir. Suriye ve son dönemde Ukrayna ile ilgili 

NATO‘nun sessizliği, baĢka bir ifadeyle, hareket kabiliyetinin daraltılmıĢ 

olması ve bu minvalde ortaya koyduğu acziyet, yeni alternatif arayıĢlarını 

ortaya çıkarmaktadır. Ġncelemeye çalıĢtığımız kitapta, NATO‘nun kuruluĢundan 

itibaren tarihi seyrini aynel yakin yaĢamıĢ ve incelemiĢ batılı bir aydın olarak 

Theo Sommer, bu tezi teyid mahiyetindeki düĢüncelerini okuyucusu ile 

paylaĢmakta, farklı ve aynı zamanda kritik bir bakıĢ açısı sunarak NATO'nun 

biraz da Avrupa odaklı bir yapı kazanması hususunu irdelemektedir.  

Kendi kuĢağı açısından NATO‘nun gerekliliğine inanan vedoğudaki 

rakibini kaybettikten yirmi yıl sonra sorgulanmasının tabii olduğu kanaatini 

taĢıyan yazar, Pakta halen ihtiyaç var mıdır? Varsa, hangi Ģekil, güç ve 

yoğunlukta? Paktın iĢi ne olmalıdır? Bölgesel savunma mı, dünyanın 
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jandarması ABD‘nin dizginine tutunmuĢ küresel uzantı ve el atan mı, ya da 

BM‘in barıĢ sağlayan ve koruyan bir rezervi mi?Üye ülke halkları, savunma 

giderleri hususunda, uzak coğrafyalardaki istikrarı sağlamak için, hangi 

faturaları üstlenmeye hazırdırlar? gibi sorularla bir muhasebe yapma ihtiyacı 

hissetmektedir. 

Yukarıda zikredilen sorulara cevap veren yazarın NATO ile alakalı 

değerlendirmeleri, Orta Doğu‘da vuku bulan olayları yeniden bir 

değerlendirmeye tabi tutmak vebölgesel bağımsızyeni oluĢumlara adım atmak 

açısından büyük önemi haiz gibi görünmektedir.  

Paktın baĢlangıç zamanlarını ve geliĢimini değerlendirdiği birinci 

bölümde, Ġkinci Dünya Harbi‘nin dört yıl sonrasına dikkat çeken yazar, Alman 

militarizmi korkusunun yeni bir çehre kazanıp Sovyet tehlikesi olarak zuhur 

ettiğini ve iĢte NATO‘nun bu tehlikeye karĢı 4 Nisan 1949 tarihinde 

VaĢington‘da oniki
1
 batılı dıĢiĢleri bakanın altına imza attıkları Kuzey Atlantik 

Pakt'ı adı altında kurulduğunu belirtmektedir. 

Komünistler ardarda Bulgaristan, Romanya, Polonya ve 1948‘de de 

Çekoslovakya‘da iktidarı ele geçirerek demokratik partileri baskı altına alınca, 

Hitler‘in boyunduruğundan kurtulan memleketler, Sovyetlerin uydusu haline 

gelmiĢtir. Moskova, Türkiye‘ye de boğazlarda askeri bir varlık gösterebilmek 

için baskı yapıp, Tito Yugoslavya‘sını da, Stalin diktasını kabule zorlamıĢtır. 

Washington AntlaĢması‘nın beĢinci maddedeki, ―herhangi biri veya 

birkaçına karĢı Avrupa ve Kuzey Amerika‘da yapılacak bir silahlı saldırı, 

hepsine karĢı yapılmıĢ‖ sayılacak ifadesi, ortakların birbirlerine yardım 

hususunu teyid etmektedir. Stalin verilen mesajı algılamıĢ ve NATO‘nun 

kuruluĢundan dört hafta sonra, Berlin ablukasını kaldırmıĢtır. 1949 sonlarında 

Oniki‘lerWashington AntlaĢması'nda öngörülen müĢterek savunma 

organizasyonunu geniĢletmeyi kararlaĢtırdılar ve North Atlantic Treaty‘den 

North Atlantic Treaty Organization, (NAT‘tan NATO) oldu. 1952‘de 

Yunanistan ve Türkiye, 1955‘te de nihayet Almanya ve Ulusal Meclis‘teAvrupa 

Savunma Topluluğu projesi akamete uğrayınca Fransa da, NATO‘nun üyesi 

oldular. Paktın savunma kalkanı Batı Avrupa‘da böylece yerleĢmiĢ ve 

sağlamlaĢmıĢ oldu. 

 

                                                 
1ABD, Ġtalya, Danimarka, Ġzlanda, Portekiz, Norveç, Kanada, Britanya, Fransa, Belçika, Hollanda 

ve Lüksemburg 
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1989/90 yıllarındaki kırılma esnasında Batı Almanya‘nın doğu sınırında 

müttefiklerin Federal Ordu‘nunki kadar askeri bulunmaktaydı. Toplam 1,3 

milyon asker. Bu çok uluslu varlık, Atlantik Paktı‘nın bölünmezliğini ifade 

ediyordu. Savunma potansiyeli, Amerikan atom silahlarıyla da desteklenmiĢtir. 

Sayıları 7.000‘nibulan atom silahı caydırıcılık özelliği taĢıyordu. 80‘li yılların 

baĢında, 4.000 savaĢ baĢlığı vardı. Bunların %60‘ının ancak 25 km‘yi 

vurabildiği düĢünülürse, kendi kendini imha etmekten baĢka bir iĢe 

yaramayacağı anlaĢılmaktadır. Yani bu bir intihar demekti. Helmut Schmidt‘in 

Alman topraklarında ilk silahın kullanımıyla teslim bayrağını dalgalandıracağını 

belirttiğini ifade eden yazar, diğer baĢbakanların da farklı tavır 

takınmayacaklarını söylemektedir. 

Yazar, Batı‘nın varlığını tehdit eden askeri tehlikeye karĢı bir plan 

yapılması gerektiğini ve artık içinde bulunduğumuz Ģartlarda Doğu‘nun Batı 

için direk bir tehlike oluĢturmadığını, sadece bu durum dolayısıyla bile, ―NATO 

görevini tamamlamıĢtır‖ demenin yanlıĢ olmayacağını vurguluyor. 

 

DEVRĠM VE DÖNÜġÜM 

Soğuk SavaĢ döneminden beri NATO sürekli bir ‗dönüĢüm‘ yaĢıyor. Son 

senelerde Batı‘da ordular küçültülüyor ve yeniden gözden geçiriliyorlar. 

Yapısal reformlar yoluyla mecburi olan askerlik hali, mesleki bir durum 

kazanmaya baĢlamıĢ, 28 NATO üyesi ülkenin 24‘ü mecburi askerliği 

kaldırmıĢtır. Ġngiltere bunu 1963 yılında uygulamaya koymuĢ, en son Alman 

ordusu da 2011 yılı ortalarında askerlik meselesini profesyonel orduya 

dönüĢtürmüĢtür. Bu konuda henüz taviz vermemiĢ olan Türkiye ve 

Yunanistan‘ın yanında Norveç ve Estonya sayılabilir. Aynı zaman diliminde 

Almanya topraklarındaki müttefik asker sayısı da bir hayli azaltılmıĢtır. 

‗DönüĢüm‘ parolasını kendine afiĢ edinen NATO, 1999 ve 2010 

yıllarında da iki kez yeni ‗stratejik konsept‘ geliĢtirmiĢ oldu. Helmut Schmidt 

NATO‘nun son Ģekli için ―dev bir bürokrasi ahtapotu‖ tabirini kullanmaktadır. 

‗Stratejik konsept‘le ilgiliifadeleri muğlak kabul eden yazar, bunları kendilerine 

hiçbir görev yüklenmeyen ama herĢeye izin veren bir karakterde algılamaktadır. 

Kasım 2010 Lizbon zirvesinde kararlaĢtırılanyeni stratejik konseptin 

incelenmesi durumunda bunun bir ‗istek listesi‘nden öteye geçmediği de bir 

gerçektir. 
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ESKĠ BĠRLĠK YENĠ GÖREV PEġĠNDE -OUT OF AREA – OUT 

OF BUSINESS?  

Paktın kuruluĢunda Dean Acheson, BirleĢik Devletler‘in güvenliği 

meselesini sınırlarla değil, ―Uluslararası barıĢın tehlikeye girmesi, dünyanın 

neresinde olursa olsun, bizi direk etkiler‖ Ģeklinde belirtmiĢtir. Senatör Richard 

Lugar da Sovyetler gibi bir rakipten yoksun kalmıĢ bir NATO‘nun, kendine 

yeni vazifeler bulmazsa, varlık sebebini yitirmekle karĢı karĢıya kalabileceğini 

ifade etmiĢtir. Bugün bile NATO‘da halen, Lugar‘ın teklifine ne kadar uyulmalı 

tartıĢması sürmektedir. BM‘nin de desteğiyle baĢlamıĢ olan ve daha sonra kendi 

insiyatifiyle karar verdiği son yirmi yılın müdahalelerine bakınca, kullanılan 

siyasi araçlarıngerekliligininnekadarĢüpheli olduğu sonucuna varmamak elde 

değildir. Geçen yirmi yılın önemli müdahalelerine atfedilecek bir nazar, 

bunların hesaplanandan farklı sonuçlandığını göstermektedir: 1991 Irak, 

1992/95 Somali, 1994/95 Bosna-Hersek, 1999 Kosova, 2001'den beri 

Afganistan, 2003-2011 Irak, 2006 Kongo, 2011 Libya. 

Geçen bunca seneye rağmen Somali‘de sükûnetin sağlanmadığı, 1991‘de, 

Irak‘ın Kuveyt‘i iĢgali bahane edilerek yapılan Birinci Körfez SavaĢı'nın, BM 

vasıtasıyla meĢrulaĢtırılmasına rağmen beyhude bir çaba olduğu, 1994/95‘te 

Bosna-Hersek, 1999‘da da Kosova‘dabarıĢın teminine rağmen siyasi baĢarıdan 

söz edilemeyeceği ve gerek Bosna-Hersek, gerekse Kosova için bilançonun 

memnuniyet vermediği bir gerçektir. 1996‘daki Kongo müdahalesi de 

baĢarısızlıkla neticelenmiĢtir. 2003‘de Irak‘ın baĢına açılan yalanlarla dolu ve 

uydurma savaĢla ―bağımsız, istikrarlı ve özerk bir Irak‖ hayal edilmiĢ, geriye 

bunlardan iz kalmamıĢtır. Müdahalenin bilançosu ise korkunçtur. Ġkinci Körfez 

SavaĢı'ndan çıkarılması gereken önemli dersi yazar Ģöyle özetlemektedir: ―DıĢ 

güçlerin müdahalesi ile ulaĢılan değiĢim, çoğu zaman istenenin tersine bir 

durum arzetmektedir. Oysa kendine müdahale edilen ülkelerin bütün 

geliĢmeleri, tarih, kültür, kökleĢmiĢ töreler ve yansımalarından etkilenmekte, 

bunların bütün dıĢ etkilerden daha kuvvetli olduklarını göstermektedir. Süngü, 

füzeler ve uçaklar burada oldukça az rol oynayabilirler.‖ 

11 Eylül 2001 olayları bahane edilerek iĢgal edilen Afganistan, 

NATO‘nun söz sahibi olmadığı bir NATO savaĢına dönüĢtü. Afganistan‘da da 

bilanço üzücü bir tablo sergilemektedir. Takip edilen stratejilerin hiçbiri arzu 

edilen baĢarıyı getirmemiĢtir. NATO‘nun 2011‘de Libya‘daki en yeni 

müdahalesiyle diktatörlüğün yıkılmıĢ olmasına karĢın normal çalıĢan bir 

devletten bahsetmek hala mümkün görünmemektedir. Libya müdahalesi de 
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Ģimdiye kadarki durumu tasdik etmektedir: DıĢarıdan yapılan askeri 

müdahalelerin, akıĢ ve tesirini önceden doğru tahmin etmenin kolay olmadığını 

belirten yazar, bu müdahale sonrası Atlantik Paktı‘nın durumuyla alakalı olarak 

yeni birkaç Ģok bulgunun tespitinde bulunuyor: 

1. SavaĢın kara kuvvetleri devreye sokulmadan kazanılamayacağı, 

2. SavaĢ kararını bir-iki üye devletin vermesine rağmen, bütün 

üyelere mal edilmek istendiği, bu münasebetle 28 üyenin sadece 

yedisinin buna iĢtirak ettiği, 

3. Amerikalıların alıĢık olunmayan bir rol üstlendikleri, idareden 

ziyade arka planda kalıp tüm rizikoyu paylaĢmak istemedikleri, 

4. Libya savaĢının, Avrupalıların tek baĢlarına böyle bir savaĢı 

sürdüremeyeceklerini gösterdiğini, ABD‘siz Avrupa‘nın acemi kalacağı 

ve bir Ģey yapamayacağı, 

5. Libya savaĢında kullanılan diplomatik dilin, dünya kamuoyunu 

ve halkları yanılttığını, 'vatandaĢın korunması' olarak lanse edilen 

savaĢın, yönetim değiĢikliği için yapıldığının aĢikâr olduğu ve bunun da 

Moskova ve Pekin‘in müdahale hususunda çekimser kalmalarına 

sebebiyet verdiği. 

Yazar, Libya‘daki zayıflık, anlaĢmazlık ve karmaĢıklığın Suriye‘ye 

müdahale hususunda endiĢeye sebep olduğunu ifade ederken, Libya‘da yaĢanan 

bu olayın, bir müddet için birlikçe yapılan son silahlı müdahale olduğunu ifade 

etmektedir.  

 

AMERĠKA VE AVRUPA: HÂLÂ ORTAK MI? 

2011 Haziran‘ında Obama‘nın, ―artık kendi memleketimizle ilgilenmenin 

vakti geldi‖ (nation building at home) sözü, yakın gelecekte Amerika‘nın, 

önceliğini, dıĢ savaĢ alanlarından içteki yapılanmaya kaydıracağını 

göstermektedir. Üstünlük gayreti kaybolmamakla birlikte, dünya 

hükümdarlığından çok küresel liderlik (global leadership) ısrarını sürdürecektir. 

Avrupa bu durumda biraz geri plana düĢecektir. ABD‘nin öncelik verdiği saha 

Pasifik olacaktır. Zira 21. yüzyılda Yeni Dünya Düzeni‘nin güç gösterisi bu 

bölgede sergilenecektir. Bunu, birçok yetkilinin çeĢitli vesilelerle dile 

getirdiklerini belirten yazar, ikinci ağırlık noktasının Orta Doğu, baĢka bir 

deyiĢle Ġran olacağını ve ileri bir geleceğe kadar burada da ABD‘yi meĢgul 

edecek bir durumun sözkonusu olduğunu ifade etmektedir. 
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Yazar, Helmut Schmidt‘in demografik geliĢmeleri de nazarı dikkate 

alarak, ABD‘nin ağırlığını iç politika ve iç sorunlara atfedeceğini önceden 

sezerek, ―Yerküre üzerindeki demokrasi, insan haklarının yaygınlaĢtırılması ve 

dünya düzeninin muhafaza edilmesi gibi konuların, Amerika seçmeninin ilgi 

alanından çıkacağını” vurguladığını ifade etmektedir. Bu minvalde Obama da, 

―Amerika! Kendi evimizde kendi ulusumuzu kurmaya odaklanmanın zamanı 

gelmiĢtir‖ diye halka seslenmek zorunda kalmıĢtır. 

Yazara göre müttefikler, her halükarda birliği yeniden Ģekillendirmeli, 

NATO daha dürüst olmalı, gerekli olana odaklanmalı ve üye ülkelerin iç siyasi 

temellerini sarsmadan, Yeni Dünya Düzeni‘nde jeopolitik olarak 

yapılabilecekleri gerçekleĢtirmelidir. 

 

GELECEĞĠN NATO’SU 

NATO‘nun geleceğiyle alakalı yazar Ģöyle düĢünüyor: ‗Siyaset ve 

diplomasiyi önceleyen, silahlanmayerinediyaloğu tercih eden bir durum 

sağlanmalıdır. ABDdünyanınartık tek hâkimi olmamakla birlikte, bir süre daha 

en büyük güçolarakkalacaktır. AB de basite alınacak bir güç değildir. Kalkınma 

yardımlarının en büyük destekçisidir. Bütün noksanlarına karĢın dünyanın ikinci 

büyük ordusuna sahiptir. Her Ģeye rağmen ABD ve AB birbirlerini tamamlayıcı 

öğelerdir. NATO‘daki transatlantik kenetlenmeden ikisi de istifade 

etmektedirler. NATO üyeleri, birliğin çağımızda genel amacı hususunda 

anlaĢmalıdırlar.GeçmiĢin tecrübelerinden ders çıkarılmalı ve Birlik 

baĢlangıçtaki amaçlarını hatırlamalıdır.Ġlkesi, ―köklere dönüĢ‖ olmalıdır. 

NATO, üye ülkelerinin savunmaları için kurulmuĢtur. BaĢkaca bir Ģey için 

değil. Askeri müdahale direk tehlike arz eden durumlar için her zaman bir 

opsiyon olmakla birlikte, kaçınılması gereken bir durumdur.ABD bir tarafta, 

AB diğer taraftaNATO‘nun iki sütunlu bir birlik olması çalıĢmaları 

cisimlendirilebilir.‘ 

 

SONUÇ 

Tehlikeler ve tehditler farklılık arz eden bir yapı kazanmıĢtır. Ġç çeliĢki, 

eksiklik ve belirsizliklerden kurtulmuĢ bir NATO‘nun transatlantik ortaklar 

arasında bağlantı olarak devam etmesi ve fakat askeri konulardan ziyade siyasi, 

ekonomik ve kültürel konularla ilgilenmesi gerekir diyen yazar, Genelkurmay, 

planlamacılar ve iĢi baĢından aĢkın parlamentolardan ziyade uluslararası bir 

bilgeler konseyi kurularak, geleceğin yeniden inĢa edilmesi savını öne sürüyor. 
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Çağın sorunları, bütün konuları arkada bırakacak ehemmiyettedir. Çevre 

sorunları, iklim değiĢiklikleri, nüfusun hızla artması, enerji güvenliği, gıda 

sıkıntısı ve süreklilik arz eden ekonomik krizler. Bütün bunlar varken NATO 

sadece askeri kaygılar taĢıyan bir birlik olarak varlığını sürdüremez. Yeni 

parolayı da, ABD ve AB arasında çok daha geniĢ ve sağlam bir altyapı 

oluĢturacak ‗eski ittifak, yeni antlaĢma‘ olarak açıklıyor. 

Netice itibarı ile halen varlığı ve yokluğu arasında fark olmayan bir BM, 

bürokrat organizasyonu olmaktan ileri varlık sergileyemeyen bir AGĠT ve tesiri 

kendinden menkul bir G-8 ve G-20 ile günümüz dünyası hâlihazırda lidersiz bir 

görüntü arz etmektedir. Her son aslında bir baĢlangıcın habercisi konumundadır. 

Gerek Batı Avrupa ve gerekse Türkiye, içinde bulunulan bu durumdan azami 

derecede istifade ile yeni bir yapılanmanın öncülüğünü üstlenebilirler. Tek 

kutuplu bir dünya yerine farklı anlayıĢların temsil edildiği çok kutuplu, ama bu 

ölçüde de halkların adilane bir Ģekilde dünya nimetlerinden istifadesini mümkün 

kılacak, savaĢtan çok barıĢa hizmet edecek ve diyalogu yeğleyecek yerel 

yapılanmalar, daha huzurlu bir dünyanın tesisine zemin hazırlayacaktır. 

Huzurun hâkim olduğu bir dünya, yaĢanılabilir bir dünya olacaktır. 
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MAKALE YAZIM KURALLARI 

 

Dergide yayımlanması istenen yazılar, sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan, 

özgün çalıĢmalar olmalı ve aĢağıda belirtilen nitelikleri taĢımalıdır. 

 

1- Türkçe ve yabancı dildeki baĢlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık 

ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır. 

2- Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı ve 

yazının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek biçimde hazırlanmıĢ olmalıdır. 

3- Türkçe ve yabancı dildeki özetlere beĢer tane anahtar kelime eklenmelidir. 

4- Yazı, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu 

izlemeli, amaç ve kapsam dıĢına taĢan gereksiz bilgilere yer verilmemeli ve makale yazım kurallarına 

uygun olmalıdır. 

5- Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalıĢmanın konusu, amacı, 

kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede 

kullanılan Ģekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının 

amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, yazıda değinilmemiĢ gereksiz belgelere ve kaynaklara yer 

verilmemelidir. 

6- Makalede kullanılan Ģekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin kolayca anlaĢılacak biçimde yalın 

ve yeterli bir açıklaması bulunmalıdır. 

7- Yazıda kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge 

kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer 

verilmemelidir. 

8- Sonuçlar, araĢtırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak 

verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir. 

 

Makale aĢağıdaki biçimde düzenlenmiĢ olmalıdır: 

 

1- Kâğıt boyutu, 16,5x24,5 ebadına ayarlanır. 

2- Yazılar kâğıdın bir yüzüne 12,5x19,5 cm. boyutunda basılır. (Kenar boĢlukları üstten 2,5 alttan 

2,5, iç kenar 2,5 dıĢ kenar 1,5 cm. olacaktır.) ilk sayfada üsten 2 satır boĢluk bırakılır. 

3- Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında 11 punto Times New Roman karakteri 

ile 1,2 nk. satır aralıklı olarak yazılır.  

4- Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve Ģekil adları ile dipnotlar 9 punto ile 

yazılır.   

5-  Makalenin baĢlığı ilk sayfanın baĢına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. 

Türkçe baĢlığın altına yabancı dilde baĢlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki 

baĢlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 nk boĢluk bırakılır.  

6- BaĢlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak yan yana sayfa 

ortalanarak yazılır. Unvan, çalıĢtığı kurum ve e.mail adresi dipnot olarak belirtilir.  

7- ÇalıĢma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleĢmiĢ ise kurumun adı ilk sayfanın altında 

dipnot olarak belirtilir. 

8- Yazar adından sonra 12 nk boĢluk bırakılarak Türkçe ve yabancı dilde 150 kelimeyi geçmeyen 

özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir. 



 

303 

9- Makale; tablo, Ģekil ve fotoğraf ve kaynaklar dâhil 30 sayfayı geçmemelidir. Makalenin toplam 

boyutu 3 mb‘ı aĢmamalıdır 

10- ġekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa 

boyutlarını (11,5x19,5cm.) aĢmayacak Ģekilde yerleĢtirilir. Sayfa boyutlarını aĢan Ģekil, tablo ve fotoğraflar 

ile renkli basılan sayfaların basım masrafları yazar tarafından karĢılanır. Makalede yer alan fotoğraf ve 

Ģekillerin yoğunluğu düĢük olmalıdır.  

11- Tablo, Ģekil, fotoğraf baĢlıkları ile altlarındaki tablo, fotoğraf veya Ģekil arasında 6 nk ara 

bulunacaktır. Tablo, Ģekil ve fotoğraf baĢlıkları, bold,(siyah), 1 cm içeriden sağa yaslı, 9 punto yazı ile ve 

―Tablo 1:‖ Ģeklinde olacaktır. 

12- Atıfta bulunulan kaynakların dipnotta gösterilmesi esastır. Dipnotlar, ilk yazılıĢta yazarın adı, 

soyadı , ―  ― arasında makale adı, kitap veya dergi adı, yayın yeri ve yılı sıralamasına göre gösterilir. Kitap 

adı, dergi adı veya benzeri kaynaklar, italik olarak yazılacaktır. 

13- Açıklamalar ise, aynı Ģekilde sayfa altında dipnotta verilir. Aynı sıralamaya göre kaynağı 

gösterilir. 

14. Yararlanılan kaynakların, metin içerisinde gösterilmesi mecburi görülen bazı durumlarda, 

uluslar arası kaynak gösterme esaslarına uyulur. Ancak açıklamalar yine dipnotta gösterilir. 

15- Metin içinde ve dipnotta gösterilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki Kaynakça listesine 

eklenir. Kaynakça, bölümünün boyutu10 puntoya ayarlanır. Bu bölümde yazar soyadı (büyük harf) ve 

adına göre alfabetik olarak dizilir. Çok yazarlı kaynak gösterimlerinde, ilk yazarın soyadından sonraki 

yazarların soyadlarının sadece ilk harfi büyük yazılır ve yazar soayadları aynı Ģekilde öne alınır. Kaynakça 

listesinde, yazar adının bulunduğu ilk satır sonraki satırlara göre, 1 cm. içeriden asılı Ģekilde ayarlanır. 

16- Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur. 

 

Makale teslim edilirken; 

1- Yayımlanması istenen makaleler,  yayın ve yazım ilkelerine göre A4 formatında bilgisayar 

ortamında hazırlanıp www.bingol.edu.tr/ Fakülteler&Bölümler/Enstitüler/Sosyal Bilimler 

Enstitüsü/Sosyal Bilimler Dergisi adresinden alınan baĢvuru formu ile birlikte  sosbil@bingol.edu.tr  

e-posta adresine gönderilecektir.  Aynı yazının, 1 nüsha bilgisayar çıktısı alınıp yazarlar tarafından 

imzalanarak Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sekreteryasına ulaĢtırılacaktır. 

2-  Hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenen makalenin son Ģekli, yeniden ve aynı 

Ģekilde sosbil@bingol.edu.tr adresine ve bir nüshası imzalanarak Enstitü Sekreteryasına gönderilir.   

3- Hakemlerden olumlu rapor alamayan ve dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmayan 

makale yayınlanmaz, yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli bir sorumluluk kabul edilmez. 
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